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 مثیر األحزانترجمه سیدالشهدا  زندگانى حضرت
 ]پيشگفتار[ 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 در رواق عاشورا

م و جاببهه و ها ناپه ير    انگيز و دلنواز ياد و نام جانبخش و جاودانه حسين عليهه السله    رايحه دل

هها  دور اهاريت اهارنون     سبك و سيره خردمندانه و شجاعانه و آزادمنشانه آن حضهر  از ررانهه  

ها  شيدا   ها  شيفته حق و عدالت و دل فضا  جامعه و امدن و ااريت را عطر آگين ساخته و جان

ها  ااريهك   ريزه از آفتها  پاك و پا قرار رمال و جمال و قلب ها  بى آزاد  و آزادگى و انديشه

جويهان، ارقهى خواههان، آگاههان،      نهوازد و رمهال   انديشى، اعصب، دنباله رو  و خودخواهى را مهى 

رنهد  رهرا    ها را به سو  خود ج ب مى روشنفكران، شايسته ررداران و ا  ح طلبان عصرها و نسل

  اسهت  و ماهيهت و   هها  واييهى و راد   ها  بااى فضيلت و رمهال، و از معجهزه   ره اين از ويژگى

 ها  واييى رون: طبيعت ارزش

عهدالت   طلبى، اخ ص، ادب، امانت، بردبار ، شكيبايى، فروانى، شجاعت، راستى، درستكار ، عز 

خواهى، آزاد منشى، حرّيت، پارى، ررامت، گ شت، بخشندگى، همهت واي، خلهق و خهو  شايسهته،     

دمندانه، اساهل و اسامح، رفق و مهر، احسان و اورل و اعتماد به خدا، احمل و مدارا، همزيستى خر

انسان دوستى، مرو  و وجدان، وقار و متانت، يقين و ايمان، دگر خواهى و رعايهت حقهوم مهردم،    

طلبى، قانون گرايى و قانونمدار ، دعو  به حق و مبهارزه   پروا و اقوا  راستين، ستم ستيز  و حق

ها  انسانى و برار اين گونه است رهه ههر رجها     رزشنواز ، و ديگر ا با فساد، بشر دوستى و مردم

هها را رام، و   ها را اسخير، رران اا رران قلب رنند و دل باشند، به طور خودرار برا  خود جا باز مى

 نمايند. مى  به ادريج فضيلت خواهان و فضيلت دوستان را به راه دلخواه و سرمنزل محبوب راه
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هايى رون: ريارار  و ظاهر ساز ، عهوام فريبهى و عهوام     ها و آفت درست همانسان ره ضد ارزش

ساير ، دروغ و نيرنگ، دجلالگر  و ناخالصى، خهود دوسهتى و خودرهامگى، رهاپلوو پهرور  و      

بافى، فرومايگى و بلت پ ير ، عجب و خود پسند ، حسد و رينه، غهرور و اعصهب انگيهز ،     املق

اوز  و حقد،  ، سخن رينى و فتنه انگيز ، رينهرو  و بره منشى، انگيزش بدگمانى و سوء ظن دنباله

رحمى، خمود  و ااريك انديشى، افهرا  رهار  و حهق رشهى،      فخر فروشى و بخل، خشونت و بى

جويى و احميل، انحصار قدر  و امكانا ،  شكنى و امتياز خواهى، برار  استبداد و خودسر ، قانون

دين و اهرم فشار سهاختن باورهها  مقهدو    احريا حقايق و باز  با احساسا ، ابزار سلطه ساختن 

  ها  فرا قانونى خود به ديگران و پايمال ساختن حقوم و امنيت ها و سليقه مردم برا  احميل خواسته

رانند  هايى هستند ره به خود  خود، هر انسان آگاه و رمال طلب و آزادمنشى را مى آنان و ... آفت

 سازند. و دور مى

  لسّالمشاهکار شگرف حسین علیه ا

زندگى پر جاببه و افتخار آفرين پيشوا  آزاد  سراسر نور است و روشنايى، آگاهى بخش است و 

روشنگر ، خردمند  است و خردورز ، درايت است و نو انديشى، بيدارگر  است و غفلت زدايى، 

آموزش است و پرورش، ادبير است و اربيت، هدفدار  است و آرمانخواهى، اوحيدگرايى اسهت و  

خ ص، نماز است و نيايش، بندگى خداست و آزادگى از همه قيد و بندها  دست و پهاگير، وقهار   ا

است و متانت، گ شت است و ايثار، ادب است و ررامت، همت است و سخاو ، بخشندگى اسهت و  

دگر دوستى،  راحت است و  داقت، امانت است و وفا، عشق اسهت و  هفا، شهكيبايى قهرمانانهه     

بردبار  پيامبرانه است و جوانمرد ، احساو مسئوليت است و خيرخهواهى، بشهر    است و پايدار ،

دعو  به زندگى شرافتمندانه است و منش انسانى، ژرفنگهر  اسهت و    نواز ، دوستى است و مردم

ها  عطهرآگين و جهان پهرور،     راهگشايى، رمال است و جمال و ... املا در ميان اين گلها و گل بواه

طلبانه آن حضهر    خواهانه و قهرمانانه و آگاهانه و ا  ح ا و حررت عدالتشاهكار شگرف عاشور

انگيز و خشهونت رهيش ديهن سهاير  سهاخته و       در برابر آفت هستى سوز استبداد و دستگاه هراو

اهرين و   نظيراهرين و الههام بخهش    پرداخته امو ، نه انها از شكوهبارارين شاهكارها  او ره از بهى 
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ج انگيزارين رويدادها  ااريت جهان است و درست به همين دليهل ههم ايهن    ارين و مو شعور آفرين

ها  مترقى و پويا و ا  ح طلب را به سو  خود جلب نموده و پيامدها و ره آوردها   گونه انديشه

 ماندگار  از خود به يادگار نهاده است.

 هاى بلند عاشورا هدف

نش آگاهانه و حكيمانه و شجاعانه اين فراز از راستى پديد آورنده شاهكار شكوهبار عاشورا از آفري

 جست؟ زندگى الهام بخش و زندگى ساز خود، ره ريز  را مى

 ررد؟ ردامين هدف بلند را دنبال مى

 گرفت؟ ره ا ل مترقى و انسانى را پى مى

 يافت؟ ردام گمشده مطلوب و محبوب را مى

نشين و دلنواز  اشتنى، ره فضا  دلو در انديشه احقيق ره حال و هوا  مطبوع، ره شرايط دوست د

 برد و بيزار بود؟ و ره دنيا  زيبا و عطرآگينى بود؟ و از ره ريز  رنج مى

هايى او را به خلق اين رويداد  خواست و ره علل و عوامل و انگيزه راستى حسين عليه السل م ره مى

و آن سمبل نور افشهان   شگرف برانگيخت؟ و برانگيزاننده آن اجسم خرد و آن مشعل اابناك هدايت

 عدالت و آزاد  و آن نمونه پر افتخار راد  و سرفراز  ره بود؟

ارين راه نگهرش درسهت و    در راه يافتن پاست شايسته به اين پرسش سرنوشت ساز، بهترين و آسان

آن گاه به منطق خانهدان گرانقهدر و    محققانه به منطق روشنگر و راهگشا  خود آن حضر  است و

سهاز،   هها  انسهان   فكر و پرواپيشه و فدارارش  بايد آن گونه ره زيبنده اسهت بهه پيهام   ياران روشن

هها  پهر راز و رمهز،     ها، گفتگوها  ماندگار، شعارها و سروده ها و سفارشنامه سخنان جاودانه، نامه

ا ه ها  شورانگيز و شعور آفرين، و ديگر آثار بر جا  مانده از آن پيشوا  راد  ها و خطابه سخنرانى

ها  بلند و زندگى ساز او آشنا شهد   ها نگريست، در آن  ور  است ره شايد، هم با هدف و واييى

بهرد و ههم بهه علهل و عهواملى رهه آن        خواست و از ره ريز  رنج مى و هم دريافت ره او ره مى

حضر  را به ادريج به خلق آگاهانه و حكيمانه و دليرانه و مدبرانه اين حماسهه بهزرب برانگيخهت    

ى برد و هم انگيزه و انگيزاننده حقيقى آن انسان واي را شهناخت و آن گهاه خردمندانهه انديشهيد و     پ



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

6 

 

الهام گرفت و برا  يك زندگى انسانى و آزادمنشانه و بشر دوستانه و در خور شأن فرد و جامعهه  

 ها آموخت. جو و حق طلب درو خردورز و متمدن و  لح

  نانگيز و خش نفى م هب ساير  هراو -1

گير   گردد ره نخستين عامل مؤثر در شكل از منطق روشنگر پيشوا  آزاد  به روشنى دريافت مى

شكنى و زورمدار  و خشونت رسوا  رژيم  طلبانه عاشورا شد  و گسترش يافتن قانون نهضت حق

با  گرايى و دين مدار  و گفتمان منطقى و اقناعى و خردمندانه با مردم، به ويژه امو  به جا  قانون

 خاندان حق طلب و ستم ستيز پيامبر است.

درست است ره روند اين انحراف عميق پيش از معاويه آغاز شد، املا به وسيله او شد  و جههت و  

گسترش يافت  ررا ره از انديشه و عملكرد او پيداست ره و  بر اين نقشه بود اا مهردم را از روح  

مدارانهه و مهردم    بخش قرآن و سبك و سيره قانون ها  بلند و عادينه و آزاد  و جان دين و هدف

ا  خشهك و خشهن از ديهن و ظهواهر و      دوستانه پيامبر به ادريج دور سهاخته و بها حفهو پوسهته    

روح از آن، ارران م هب ساير  هراو انگيز و خشونت بار  را بهر پها داشهته و آن     هايى بى قالب

و  را بر آن ارران بنياد نهد. به همين جهت و ها  رژيم خودرامه و انحصار  و موروثى ام گاه پايه

 ها  سهمگين دست يازيد: در اين راستا بود ره به اين جنايت

ممكن قهدر  ملّهى و     الا( نخست با نيرنگ و دجالگر  و عوامفريبى و زورمدار  و به هر وسيله

ه به سررشى امكانا  عمومى را بدون رضايت مردم به انحصار خويش در آورد و در اين راه بود ر

هها    ور ساختن جنگ و ارور و رشتار ناجوانمردانه، حتهى فريبكهار    در برابر امير مؤمنان و شعله

رسوا و عهدشكنى آشكار در  لح با امام مجتبى و از سر راه برداشتن او به وسيله سم خيانت دست 

 يازيد.

ها و مسلط ساختن  ستب( پس از قبضه قدر ، با گماشتن ارابل و اوباش دست پرورده خويش بر پ

رهه مررهز دوسهتداران آگهاه و      -روارين ج دان و دژخيمان خود بر مردم، به ويهژه در عهرام   سياه

هها  آزاديخهواه،    به اصفيه خونين و خشونت بهار  دسهت زد و رههره    -عدالتخواه امير مؤمنان بود

ها، رشيدها، عمروهها   ها، ميثم عدالت پيشه، ا  ح طلب، دانشمند و ستم ستيز  نظير: حجر بن عد 
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سازيها  رسوا قتل عام ررد و اختنام و سانسور  وحشتناك حارم  و ... را با افتيش عقايد و پرونده

 ساخت.

هها، منبرهها، مسهجدها،     هها، مكتهب خانهه    آن گاه با يك برنامه گسترده بر آن شد اا با بخشنامه -پ

ه و مال، و به رار گرفتن عنا هر خمهود و   ها، و استخدام عالمان دنيادار و شيفته جا ها، جماعت جمعه

ااريك انديش و عقب مانده و قشر ، از سهويى بها احريها مفهاهيم و معهارف دينهى و سهاختن و        

رهه همسهنگ و    -پرداختن روايا  دروغ، موقعيت شكوهبار امير مؤمنان و فرزندان پرافتخار او را

سهر رتهاب خهدا و الگهو و سرمشهق      هموزن قرآن و يكى از دو امانت گران پيامبر و آموزگار و مف

در افكار عمومى سخت اخريب ساخته و آنان را مخالا رمال و فضيلت و دين  -راستين امت بودند

ها  ناآگاه بدهد   و دانش، و ايمان و پروا، و نماز و عباد ، و در خور لعنت و نفرين، به خورد اوده

آرايهى دروغهين و    امهو  را بها رههره   و از دگر سو با همان ابزارها  شهيطانى نسهل و ابهار پليهد     

گرانهه و   هها  گمهراه   هها و دمدمهه   آور و شهعر و شهعارها  فريبنهده و وسوسهه     اراشى شرم فضيلت

 عوامفريبى و غوغا ساير  جايگزين آنان سازد.

و سرانجام هم برا  اكميل پروژه خويش بر آن شد اا بر خ ف انديشه دو گروه شيعه و اهل سهنت  

همگين، به هر وسيله ممكن برا  فرزند پليدش رهبهر  و حكومهت را ارثهى و    با بدعتى زشت و س

 خانوادگى و انحصار  سازد.

مطلهوب و    ا  از اين روند فاجعهه بهار و بحهران زا و لهزوم احهول      امير مؤمنان در اشاره به گوشه

 ا  حى در جامعه است ره فرمود:

 ....«نبيلكم  اي و انّ بليلتكم قد عاد  رهيئتها يوم بعث اللَّه» 

بدانيد ره روزگار و شرايط جامعه و حكومت شما دگر باره به شرايط ناهنجار هنگامه بعثهت  « 1» 

ها به شما رو  آورده است  به خدايى رهه آن   رشى ها و حق ها و ايرگى پيامبر بازگشته و همان آفت

هيهد شهد و بسهان    حضر  را به راستى فرمان بعثت داد سوگند ره به سختى آزمايش و غربهال خوا 

انديشان و شايستگانى ره عقب رانده شده و  محتوا  ديگ جوشان زير و رو خواهيد گشت اا روشن
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اند به پيش آيند و بر ادبير امور مردم همت گمارند و ناييقان و راررمنشان رهه بها    سرروب گشته

 اند، سر جا  خويش باز گردند. ازوير و املق پيش افتاده

رنار خانه خدا در انجمنى از نمايندگان فكر  مردم در يك سخنرانى پر محتوا و پيشوا  آزاد  در 

 ا  روشنگر و برانگيزاننده به اين عامل فرمود: و طوينى و عميق در اشاره

فانّ ه ه الطّاغية قد  نع بنا و بشيعتنا ما قد علمتم و رأيتم و شهدام و بلغكهم ... فهانّى اخهاف ان    » 

 .«يندرو الحقّ و ي هب ...

رننده حقوم و آزاد  مردم، در حق ما و دوستدارانمان روا داشت،  آنچه اين طغيانگر و پايمال« 2» 

خهواهم در   دانيد  از اين رو اينك من مى اان رسيد و مى شما، يا خود ديديد و شنيديد و يا به آگاهى

 قالب رند پرسش، حقايق را بر شما بگويم.

آن را پوشيده داريد اا آن گاه ره بهه شههر و دياراهان بهاز      هان ا  مردم! سخن مرا نيك بشنويد و

گشتيد، آن را به افراد مورد اعتماد خود بگوييد  ررا ره اينك رار به جايى رسهيده اسهت رهه اگهر     

ارسم دين خدا و مقررا  آزاديهبخش   حقيقت را نگويم و در برابر استبداد به روشنگر  نپردازم، مى

 انگيز و خشن امو  بپايد. و م هب ساير  دروغين و هراو و عدالت آفرين او نابود گردد

و نيز در سخنى الهام بخش و سازنده با ياران، در شكايت از اباهى و دگرگونى نامطلوب روزگهار،  

 ....«فانّى ي ار  المو  الّا سعادة و ي الحياة مع الظّالمين الّا برما »  فرمود:

ار است ره من مهرب آزادمنشهانه را جهز سهعاد  و نيهك      در اين شرايط ظالمانه و ايره و ا« 1» 

رنندگان حقوم و ررامت مردم را جز رنج و احمل حقهار  و   بختى، و زيستن با بيدادگران و پايمال

 نگرم. نگونسار  نمى

  نفى استبداد و زورمدار  -2

ه با نقشه گر ره بدعت رسوا  بيعت خواهى برا  يزيد به عنوان رهبر و حارم اس مى پس از معاوي

اش با حضهر    و ا ش خود او آغاز گرديد و او بود ره بر خ ف مقررا  دين خدا و حتى عهدنامه

مجتبى، به اين فريب و جنايت بزرب، آن هم به نام دين دست زد، املا پس از مرب او بود رهه ايهن   

ن شد اا به هر رار با شد  و خشونتى جنون آميز در دستور رار رژيم امو  قرار گرفت و يزيد بر آ
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به ويژه از پيشوا  آزاد ، در برابر ديدگان مهردم بهرا  رهبهر      -وسيله ممكن از مخالفان استبداد

سهاز   بيعت بگيرد  و آن گاه بود ره حسين عليه السل م در وارهنش شهجاعانه و سرنوشهت    -خويش

ار  شهجاعانه،  شكنى و زورمدار  رسوا، نه گفت و اين نفى استبداد و زورمهد  خويش بر اين قانون

 عامل ديگر  در حررت ستم ستيز اوست  برا  نمونه:

 آن حضر  در برابر بيعت خواهى استاندار امو  و اهديد مشاور او، به روشنگر  پرداخت ره: -1

 ....«ايلها ايمير انّا اهل بيت النّبوة و معدن الرّسالة و مختلا الم ئكة ... و مثلى ي يبايع مثله » 

بدانيد ره ما خاندان نبو  هستيم و گنجينه رسالت و جايگاه آمهد و شهد فرشهتگان و     هان ا  امير!

فرودگاه وحى خدا. او، دين را از خاندان ما و به وسيله ما آغاز فرمهود و سهرانجام نيهز بهه وسهيله      

ا  رهه از مهن بهرا  او بيعهت      خاندان ما آن را جهانى خواهد ساخت  املا يزيد اين عنصر خودرامهه 

هيد، مردرى گناه پيشه و بيدادگر و شرابخوار است  رسى است ره دستش اا مرفق بهه خهون   خوا مى

شكند و به زشتى و گناه و اباهى  بيگناهان و عدالتخواهان آغشته است. او مقررا  خدا را در هم مى

 يازد  از اين رو رسى همانند من، با فرد  همانند او بيعت نخواهد ررد. مى  دست

ها  رهنه رار استبداد ره او را به بيعت با رهبر رژيم امهو    فريبكار  يكى از مهرهو در برابر  -2

 ررد، فرمود: وسوسه مى

 ....«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و على ايس م السل م اب قد بليت ايملة براع مثل يزيد » 

ن وداع گفت، آن گهاه رهه جامعهه و مهردم     ديگر بايد فااحه اس م و مسلمانى را خواند و با آ« 1» 

 درار زمامدار و رهبر  همانند يزيد گردند.

 و در برابر خير خواهى و راره انديشى محملد حنفيه فرمود: -3

 ....«يا اخى! و اللَّه لو لم يكن في الدلنيا ملجأ و ي مأو  لما بايعت يزيد » 

ى برايم پيدا نشود، باز هم با يزيد و نظام بيداد و اگر در رران اا رران گيتى پناهگاه و نقطه امن« 2» 

 فريب او بيعت نخواهم ررد.

 و نيز در قربانگاه عشق در برابر اقاضا  دشمن، حسر  را بر دل آنان نهاد و خروشيد ره:

 «ء مملا يريدون حتّى القى اللَّه و انا مخضّب بدمى. اما و اللَّه ي اجيبهم الى شى» 
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د! به خدا  سوگند هرگز به خواسته ظالمانه آنان پاست مثبت نخهواهم داد اها   هان! بهوش باشي« 3» 

در حالى پروردگارم را ديدار رنم ره به خون خويشتن در راه او و نجا  و آزاد  بندگانش از بنهد  

 بيداد رنگين شده باشم.

ن دليل است گفتنى است ره اين وارنش شجاعانه و افكرانگيز در برابر بيعت خواهى زورمدارانه بدا

ها  رسوايش به نهام ديهن،    ها و بدعت رشى ها و حق ره رژيم امو  با اين رار، افزون بر همه جنايت

 خواست: در حقيقت به سه بدعت بزرب و رسوا نيز از حسين عليه السل م گواهى و امضا مى

اآگهاه  الا( بدعت بزرگى رون به رسميلت شناختن رهبر  يك عنصر فاسد و خودرامه و سفاك و ن

 و مرزناشناسى رون يزيد در جامعه اس مى.

قلهدر  و بهدون    ب( بدعت خطرناك به رسميت شناختن به را گرفتن زمام امور جامعه بها زور و 

 رضايت و را  آگاهانه و آزادانه مردم به عنوان خليفه خدا.

 د.سابقه بو ج( و ديگر بدعت موروثى ساختن حكومت ره اا آن روز در ميان مسلمانان بى

با اين بيان هدف ديگر عاشهورا و نهضهت شهجاعانه حسهين عليهه السله م نفهى و طهرد اسهتبداد و          

زورمدار  عريان و اوج دادن جامعه و مردم به جهانى آزاد و برخوردار از منطق و خرد و گفهت و  

شنود خردورزانه و آگاهانه و منصهفانه، و حهال و ههوايى برخهوردار از شهرايط آزاد بهرا  آزاد        

 ديشه و بيان و مقايسه و انتخاب و در خور زندگى انسانى بود.ان

  دعو  به قانونمدار  و نظار  ملّى -3

امر به معروف و نهى از منكر نه رار يك نههاد و سهتاد فرمايشهى اسهت و نهه از فهرد و گروههى        

گررهه ههدف آنهان ههم نيهك       -ناآراسته به دانش و عملكرد و انديشه پرجاببه و شايسته و مترقى

 ساخته است. -باشد

ره آورد آن نيز حكومت بر رالبدها و ظاهرها با زور و فشار، يا دخالت در امور و شئون خصو هى  

مردم و سلب امنيت و آزاد  از آنان نيست و شعاع عمل، آن هم نه روااه رردن مو و ناخن جوانهان  

ار  برا  احميل اختنهام  است و نه احقق شعار يا روسر  و يا اوسر ! هم رنان ره نبايد از آن ابز

و انسههداد سياسههى سههاخت  رههرا رههه ايههن دو ا ههل مترقههى اگههر از مسههت و احريهها قههدراها و   
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رننده آزاد  بيان و قلم، نقد و انتقاد، دليل خواهى و  ها مصون بمانند در حقيقت ارسيم انديشى ااريك

سهخگو خواسهتن   رون و ررا، نظار  بر روند امور و شهئون جامعهه و حكومهت، و نقهد په ير و پا     

هها و    احبان قدر  و امكانا  در برابر مردم است و در همان حال رساارين دليل بر لزوم روزنامه

هها و احهزاب و    ها  مردمى، دعو  ها و فرستنده ها و منبرها  مستقل، رسانه مطبوعا  آزاد، اريبون

ين ا ول مترقى از حقوم ها  متنوع و متعدد در قلمرو حق و عدالت است اا بتوانند در پراو ا گروه

گرايى و قانونمهدار   هاحبان قهدر  و     و آزاد  مردم پاو داشته و ناظر هوشمند و مراقب قانون

 ها  مردم باشند و در  ور  لزوم آنان را امر به معروف و يا نهى از منكر رنند. اوده

انونمدارانهه را  ق انها در اين شرايط است ره جامعه رو  آزاد  و سهعاد  و قهانونگرايى و رفتهار   

شود و ههر رسهى بهر سرنوشهت خهويش حهارم        بيند و روح و جان دين بر رالبد مردم دميده مى مى

 رند. گردد و از سو  مرارز رنگارنگ قدر  احساو امنيت مى مى

درست بر اين اساو است ره در نگرش قرآن و عتر ، اين رار بزرب و پراهميت و سرنوشت ساز 

نگريم و سيره آزاد مردان و شير زنهان اهاريت  رسهالت     ان راستين آنان مىرا رار پيامبران و جانشين

يابيم و سبك و شيوه روشنفكران و ا  حگران و مخالفهان سهتم و اسهتبداد و     ااريخى متفكران مى

 ها در رران اا رران ااريت. پررمداران شجاع دفاع از حقوم انسان

هها  بلنهد آن    يابيم رهه يكهى از ههدف    در مىبا اعمق در منطق روشنگر پيشوا  آزاد  به روشنى 

حضر  در نهضت عدالتخواهانه عاشورا عمل به دو ا ل مترقى امر به معروف و نههى از منكهر يها    

شكنى و خودرامگى، يا زنده ساختن نظار  ملهى اسهت  و    دعو  به قانونمدار  و هشدار از قانون

انگيزد و  ت ره آن انسان واي را بر مىاين خود عاملى سرنوشت ساز و مستقل و بسيار پراهميت اس

به سو  انجام وظيفه و ادا  رسالت ااريخى در آن شرايط بحرانى و ايره و اار جامعهه بهه حررهت    

 آورد. مى

و انّى لم اخرج اشرا و ي بطرا و ي مفسدا و »  نويسد: اش مى آن حضر  در اين مورد در سفارشنامه

في املة جدل  اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير  ي ظالما و انّما خرجت لطلب اي  ح

 ....«بسيرة جدل  و ابى 
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ام و نهه بهرا     طلبى و وانهادن مسئوليت به راه افتاده من از شهر و ديار خويش نه برا  راحت« 1» 

م خهواه  ام ستم رار  و بيدادگر  است و نه ابهكار   بلكه مهى  خوشگ رانى و بيهودگى  نه انگيزه

جامعه و امت را از نگونسار  و اسار  نجا  دهم و به خواست خدا رارش را بهه سهامان آورم و   

گرايى و عمل به قانون دعو  رنم و از ستم و بيداد و  خواهم زورمداران را به قانون ا  ح رنم  مى

 اجاوز به حقوم مردم هشدار دهم.

 «بل ايمر بالمعروف و انكر المنكر.اللهمل انّى اح»  رند ره: و نيز نيايشگرانه زمزمه مى

دارم و از زشهتكار  و   بار خدايا من دعهو  بهه قهانونگرايى و قانونمهدار  را دوسهت مهى      « 1» 

 دهم. ستيزان را هشدار مى جويم و با همه وجود قانون شكنى بيزار  مى قانون

ارسهيم ايهن   و نيز سفير روشنفكر و شجاع آن حضر  در برابهر احريها و دجهالگر  اسهتبداد، بهه      

 فرمايد: پردازد و مى واقعيت سرنوشت ساز مى

ما له ا اايت و لكنّكم اظهرام المنكر، و دفنتم المعهروف، و اهأملرام علهى النّهاو بغيهر رضهى، و       » 

حملتموهم على غير ما أمررم اللَّه به، و عملتم فيهم باعمال رسهر  و قيصهر، فااينهاهم لنهأمر فهيهم      

مهن از  « 2« »، و ندعوهم الى حكم الكتاب و السلنة و رنّا اههل بلهك.  بالمعروف، و ننهى عن المنكر

ام اا در جامعه ب ر پرارندگى و فتنه و ابهاهى بيفشهانم  نهه، هرگهز       سو  حسين عليه السل م نيامده

رشهى و قهانون سهتيز  را در جامعهه      بلكه واقعيت اين است ره شما استبداد و خودرهامگى و حهق  

حقوم و آزاد  مردم و عمل به قانون را دفن نموده و بها زور و فريهب    آشكار، و عدالت و رعايت

قدر  ملى و امكانا  عمومى را قبضه ررده و در ميهان امهت پيهامبر بهه نهام ديهن او، اسهتبداد و        

ايم اا در اين جامعه استبداد زده مردم را  ايد! و ما آمده خودرامگى شاهان ايران و روم را بر پا داشته

ايسته ساير  و نجا  دعو  رنيم و از احمل بلت و اسار  و خفت بازشان داريهم.  به آزاد  و ش

 آر ، اين است هدف بلند ما و اين ما هستيم ره شايسته احقق رنين هدف واييى هستيم.

  دگرگونى مطلوب و خداپسندانه -4

دد، رهرا  گهر  ها  پيشوا  آزاد  دريافت مى اين هدف الهام بخش و مترقى به روشنى از روشنگر 

ها و  ها و راز و نيازها، م قا  ها، نيايش ها، شعارها و سروده ها و سخنرانى ره آن انسان واي در نامه
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روشنفكران و مخالفان استبداد و انحصار، در هر فر تى از رويهدادها    ديدارهايش با مردم عاد  و

ها  اقتصاد  و  ا و اباهىه رند و از گسترش ضد ارزش زشت و ظالمانه، اظهار نارضايتى عميق مى

آورد و از نقد ناپ ير  حارمان، پاسخگو نبودن آنان در برابر مهردم،   اجتماعى و سياسى فرياد بر مى

ها به دست آنهان، سهرروب بيرحمانهه خوبهان و شايسهته       پايمال شدن حقوم و امنيلت و آزاد  اوده

رند و از ضرور  ا  حا   قاد مىررداران و ارقى خواهان و ستم ناپ يران، شجاعانه شكايت و انت

 گويد. ساختار  در سيستم سياسى و لزوم دگرگونى مطلوب در ابعاد گوناگون سخن مى

، به ارسيم علل حررت روشنگرانه خهويش از حجهاز بهه    «حر»آن حضر  در نخستين برخوردش با 

رسول اللَّه قال: من  ايلها النّاو انّ»  سو  عرام و روفه و بيان هدف خود پرداخت و از جمله فرمود:

رأ  سلطانا جائرا مستح  لحرام اللَّه، نارثا عهده، مخالفا لسنة رسول اللَّه، يعمل في عباد اللَّه بهايثم  

و العدوان فلم يغيلر عليه بفعل و ي قول، ران حقا على اللَّه ان يدخله مدخله، اي و انّ هؤيء قد لزمهوا  

ء و احلّهوا   ان و اظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و اسهتأثروا بهالفى  طاعة الشّيطان و ارروا طاعة الرّحم

 ....«حرام اللَّه و حرّموا ح له و انا احقّ مملن غيلر 

شكنى را نظاره رند رهه   هان ا  مردم! پيامبر خدا فرمود: هر رس زمامدار بيداد پيشه و قانون« 1» 

شكند و با سبك و روش عادينه و بشر  را مىسازد، و عهد و پيمان او  حرام خدا را ح ل و روا مى

ورزد  و با اين و ا در برابر آن عنصر خودرامه و قانون گريز، بها   دوستانه پيامبر خدا مخالفت مى

گفتار و عملكردش به مخالفت برنخيزد و در راه ا  ح جامعه و حكومت، خود را به هر آب و آاش 

آورد، بهه دوز  در   آن بيداد پيشه را بهه دوز  در مهى  نزند، بر خداست ره او را از همان راهى ره 

 آورد.

هان ا  مردم! آگاه باشيد ره رژيم حق ستيز امو  فرمانبردار  شيطان را برگزيده و از قانون خدا و 

فرمانبردار  او سر براافته است. رارگردانان آن، ابهكار  و بيهداد را همهه جها آشهكار سهاخته و      

اند.  ا را به اعطيل رشانده و ثرو  ملّى را به انحصار خويش در آوردهمرزها  قوانين و مقررا  خد

سازند و ح ل او را حهرام  و   حرام خدا را ح ل مى آنان با بهانه و اوجيه و برخورد ابزار  با دين،
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ارين مردم به ا ش و جهاد خستگى ناپ ير و شجاعانه در راه دگرگونى مطلهوب و خهدا    من زيبنده

 ن جامعه و در ميان اين امت هستم.پسندانه در اي

  پاست به ندا  همكار  و دادخواهى -5

هدف ديگر نهضت آزاديخواهانه و نجا  بخش عاشورا پاسخگويى به ندا  دادخواهى و دعهو  بهه   

اعاون و همكار  از سو  مردم عرام و روفه است  و اين رار يعنى پاسخگويى به نهدا  جاودانهه   

 قرآن.

روفه در آن روزگار مررز عهرام بهود و اردوگهاهى بهزرب در     « 1« » الْبِرِّ وَ التَّقْو  اَعاوَنُوا عَلَى» 

برابر انحصار و ااريك انديشى شهام و بهه اعتبهار  از قدرامنهدارين شههرها  آن روز و رهانون       

آگاهان و روشنفكران و دوستداران خاندان وحى و رسالت و مداى هم مررز خ فت عادينه و بشر 

مير وايييها  و درست به همين دليل هم سخت مورد سرروب رژيم امهو  قهرار گرفهت و    دوستانه ا

ها، ميثم امارهها،   ها رهره مبارز و پرواپيشه و آزاديخواه و ا  ح طلب آن، همانند: حجر بن عد  ده

هها    ساز  ها با پرونده ها، و طوعه ها، شريك ها، قنبرها، هانى ها، رميل ها، رشيد هجر  عمرو بن حمق

 شان قتل عام شدند. رسوا و نواخته شدن مارك اراداد و شورشگر  و خيانت بر پيشانى

اينك سال شصتم از هجر  است و با مرب معاويه شكافى عميق در برج و بارو  استبداد و اختنام 

پديدار شده و آن مردم زجر رشيده به جنبش و حررت در آمده و برآنند اا خهود را از سهرروب و   

ها نامه و پيك  ب ساير  مخوف و خشن و دروغين امو  برهانند. در اين راستاست ره دهستم م ه

دارند و از او برا  رفتن به روفه و عرام برا  اعاون و همكار   به سو  پيشوا  آزاد  گسيل مى

در راه نيكى و پروا و برريدن بسا  بيداد و افكندن طرحى نو برا  ا  ح اساسهى جامعهه دعهو     

 گشايند. و دست بيعت به سو  او مى رنند مى

اينجاست ره حسين عليه السل م با انگيزه و عامل جديد  در حررت نجا  بخهش خهود رو بهه رو    

و بهه ايهن حقيقهت    « 1»رنهد   احسهاو وظيفهه مهى    -شود و بسان پدرش در پ يرش بيعت مردم مى

آنان را برا  مبارزه بها  رسد ره بايد به دعو  آنان پاست مثبت دهد و دست هميار  و همكار   مى

 ستم و اباهى و افكندن طرح عدالت و آزاد ، به مفهوم واقعى آن بفشارد.
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 اين حقيقت در منطق روشنگرانه آن حضر  بارها انعكاو يافته است.

 برا  نمونه:

 آن حضر  در نخستين برخورد با سپاه امو  به فرماندهى حرّ، از جمله فرمود: -1

 ....«و قدمت علىل رسلكم ببيعتكم انّكم ي اسلمونى و ي اخ لونى  و قد ااتنى رتبكم»...  

ها  خود را به سو  من گسيل داشتيد و دست بيعت به سو  مهن   ها نوشتيد و پيك شما به من نامه

گشوديد و پيمان بستيد ره مرا در راه ايجاد احول مطلوب و دگرگونى خداپسندانه در ايهن جامعهه   

آفت گرفته يار  خواهيد ررد و من در پاست بهه دادخهواهى و دعهو  بهه      استبدادزده و اين مزرعه

ا  گام  ام  اينك اگر به پيمان خويش وفا داريد ره بر راه درست و عادينه اعاون از سو  شما آمده

ايد و من حسين هستم، فرزند على و فاطمه، خود در رنار شما هستم و خاندانم همراه خانهدان   سپرده

 ام ... طلبانه و سرمشق و پيشوا  شما در اين راه عادينه و ا  حشما و من الگو 

 -شناو و آگهاه بهه سياسهت بهود     ره زمان -«طرماح»آن حضر  در راه مكه به سو  روفه با  -2

 روبرو شد و ضمن رايزنى و ارزيابى اوضاع با او فرمود:

 «انّ بينى و بين القوم موعدا ارره ان اخلفهم.» 

ميان من و مردم عرام و روفه پيمانى است استوار ره من دوست نهدارم از آن   واقعيت اين است ره

 اخلا رنم و عهد خويش را با آنان ناديده بگيرم.

  طلبى و ا  حگر  ا  ح -6

گردد. به همهين   از منطق الهام بخش آن حضر  اين هدف واي و انسانى نيز به  راحت دريافت مى

طلبهى و     بزرب نهضت فرهنگى و معنهو  عاشهورا ا ه ح   اوان گفت ره يكى از هدفها جهت مى

 ا  حگر  است.

واقعيت اين است ره جامعه و امت، پس از رحلت پيامبر بهر اثهر عوامهل گونهاگونى بهه اهدريج از       

هها و   س مت انديشه و عقيده و عمل و اخ م در ابعاد گوناگون فا له گرفهت و بهه انهواع بهدعت    

طلبى، خهود محهور  و    جويى و برار  هايى نظير: آفت برار  به آفتها  ويرانگر گرفتار آمد   آفت

گ ار  و قانون ساز ، ادعها و اختيهارا  و اصهرفا  فهرا قهانونى،       خودرامگى و خودسر ، بدعت



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

16 

 

انحصار قدر  و نفى حق حارميت مردم بر سرنوشت خويش، دستبرد بهه خزانهه ملّهى، براهر  دادن     

ها بر اساو روابط و خود سر ، پايمال سهاختن   اگ ار  پستعرب بر عجم و بنى اميه بر ديگران، و

حقوم و امنيت مردم، ممنوع ساختن نظار  ملّى، آفت سانسهور و اعطيهل آزاد  بيهان و قلهم، نقهد      

ناپ ير شدن حكومت و عدم احمل و مدارا برا  رون و ررا، اع ن آشكار پاسخگو نبودن حكومهت  

خدا، طرد و سرروب بيرحمانه حق طلبان و آزاديخواههان   در برابر مردم و ادعا  نمايندگى از سو 

گهر  و قهيم مه،بى، جه ب      و روشن انديشان به جرم دگرانديشى و احميل ناپه ير  و نفهى سهلطه   

اراشان و ابهكاران، رواج اعصهب و ااريهك انديشهى و خشهونت مههار       راپلوسان و ناييقان و بت

حساب و قانون به دسهت   رب و ح ف و رشتار بىو دهليزها  م ها و زندانها گسيخته و انواع دخمه

 ج دان شناخته شده و ناشناخته حكومت ...

ها  ويرانگر و مرگبار  بود ره به ادريج دامنگير حكومت و جامعه گرديهد و   ها بخشى از آفت اين

ها  خطر را به  دا در آورد و  خرمن هستى و گلستان جامعه را مورد ااخت و ااز قرار داد و زنگ

 ر  ا  حا  را به آگاهان و ا  حگران و خيرخواهان خاطرنشان ساخت.ضرو

ها و ضرور  ا  حا  اساسى و ساختار  بود ره بهه   ها و آفت امير مؤمنان در اشاره به اين اباهى

 دعو  مردم پاست داد و فرمود:

د النا ر، و ما اخ  اما و ال   فلق الحبة، و برأ النسمة، لوي حضور الحاضر، و قيام الحجة بوجو»...  

 ....«اللَّه على العلماء ان ي يقارلوا على رظّة ظالم و ي سغب مظلوم أللقيت حبلها على غاربها 

به خدايى ره دانه را شكافت و جان را آفريد سهوگند رهه اگهر دعهو  و حضهور ايهن انبهوه        « 1» 

د، و اگر خدا از دانشهمندان و  نمو رنندگان نبود، و اگر آمادگى ياران، حجت را بر من امام نمى بيعت

ا  حگران و روشنفكران پيمان نگرفته بود اا ستمكاران شكمباره را برنتابند و بهه يهار  و نجها     

نههادم و پايهانش را بسهان     گمان همچنهان رشهته رهار را وامهى     ستمديدگان و گرسنگان بشتابند، بى

 انگاشتم. آغازش مى

و اللَّه ي استعمل معاوية ابدا ... و ما »  ا  بود ره فرمود:و نيز در برابر فساد سياسى و لزوم ا  ح

 «رنت متخ  المضلين عضدا.
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انهد   نه، به خدا  سوگند هرگز در ادبير امور جامعه، معاويه را بر پستى ره بهه نهاروا بهه او سهپرده    

نخواهم گماشهت، و مهن در سهبك و سيسهتم خهويش رنهين نيسهتم رهه گمراهگهران و ظالمهان و           

 يشان را به همكار  و همراهى برگزينم.اند ااريك

ها در ارران حكومت و جامعه پس از اسهتقرار اررهان مخهوف مه هب سهاير        ها و اباهى اين آفت

ها  خطر را به  دا درآورد و ضرور   بار  يافت و زنگ دروغين امو  وسعت و گسترش اأسا

اهر   طلبانه عاشورا را حيااى ار ساخت و نهضت ا  ح احول و ا  حا  عميق و ساختار  را فور 

 سازار نمود. و سرنوشت

اللّههمل انّهك   »  فرمايهد:  طلبانه عاشورا به  راحت مى به همين جهت است ره پيشوا  نهضت ا  ح

اعلم انّه لم يكن الّ   ران منّا انافسا في سلطان و ي التماسا من فضول الحطام و لكن لنهردل المعهالم   

 ....« دك من دينك و نظهر اي  ح في ب

شود، نهه بهرا  رقابهت در قبضهه      دانى ره آنچه از سو  ما اظهار و انجام مى بار خدايا، او خود مى

يابى به ثرو  و دارايهى ايهن دنيها      قدر  و به دست آوردن پست و مقام است و نه به انگيزه دست

بهازگردانيم و   ها  دين راستين و نجا  بخش او را به جايگهاه خهود   بلكه هدف اين است ره نشانه

ا  به نعمت امنيت  شهر و ديار بندگانت را از اباهى و بيداد و فريب ا  ح رنيم اا بندگان ستمديده

 و آسايش برسند و به آزاد  و حقوم اساسى و انسانى خويش نايل آيند.

 نويسد: اش مى و نيز در سفارشنامه

انّما خرجت لطلب اي  ح في املهة جهدل     و انّى لم اخرج اشرا و ي بطرا و ي مفسدا و ي ظالما و» 

».... 

ام و نه خوشگ رانى و نه برا  ابهاهى و بيهداد،    طلبى قيام ررده من نه به انگيزه خودخواهى و راحت

ها  سعاد  سوز  ام ره امور جامعه و امت نيا  گرانقدرم را ا  ح رنم و آفت بلكه در اين انديشه

 را از خرمن هستى آنان بزدايم ....

شناو آن حضر  با مردم روفه بر اساو اين محورها برا  حسين عليه السل م  سفير روشنفكر و دين

 گرفت: بيعت مى
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دفهاع   -3پيكار با ستم و ستمكاران،  -2بر اساو عمل به مقررا  خدا و سبك و سيره پيامبر،  -1

يار  رسهانى   -5دم، شده مر اأمين حقوم و آزاد  و امنيت پايمال -4گان،  از محرومان و ستمديده

زندگى مسهالمت آميهز و همزيسهتى بها رسهانى رهه در        -6به خاندان پيامبر در راه ا  ح جامعه، 

ها و  طلبانه است؟ درست همان گونه ره از نامه ها ريز  جز حررت ا  ح انديشه آن باشند  آيا اين

  عدالت خواهى -7 گردد؟ شعارها و سخنان آن حضر  اين حقيقت دريافت مى

انتقاد از فقدان عدالت و دادگر ، سوگوار  و اندوه بر مرب قسط و انصاف در رژيم امو ، فريهاد  

حد و مرز، طنين افكن ساختن فرياد دادخواهى و دادرسى از آفت هستى سوز  از ستم و ستمكار  بى

و  بيداد، و آن گاه اأريد و ا رار بر ضرور  و لزوم اين ا ل زندگى سهاز و ايهن راز و رمهز بقها    

هها  واي  نهضهت    هها و امهدنها از ديگهر ههدف     حيا  و  هعود و شهكوفايى و پيشهرفت جامعهه    

 عدالتخواهانه عاشوراست.

اين ا ل افتخارانگيز و اين حقيقت الهام بخش ههم از منطهق و عملكهرد پيشهوا  آزاد  بهه وفهور       

نديشمند و پرشهامتى گردد و هم از شعار و عمل و گفتار و رردار مردان نامدار و زنان ا دريافت مى

ها، راه يار  و همراههى   ها و واييى ره در آن شبستان سرد و خاموش، و آن روزگار يخبندان ارزش

 حسين عليه السل م در راه ا  ح جامعه را برگزيدند  برا  نمونه:

 ا  روشنگر و انديشاننده به شرايط و آن حضر  در نامه افكر انگيزش به مردم روفه، در اشاره -1

 وظايا رهبر  در جامعه از جمله نوشت:

فلعمر  ما ايمام الّا العامل بالكتاب، و اآلخ  بالقسط، و الدلائن بالحقّ، و الحابس نفسهه علهى با    » 

 «اللَّه.

به جان حسين سوگند ره انها رسى در نگرش اس مى، امام و پيشوا  راسهتين جامعهه اسهت    « 1» 

رارروب قانون رفتار نمايد، و در راه عدالت و دادگر  گهام  ره به مقررا  قرآن عمل نموده و در 

سپارد و در خدمت به حق و در انديشه آن باشهد و جهان و اهن را بهرا  رسهب خشهنود  خهدا و        

 رضايت بندگان او وقا سازد.
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و در سخنى سازنده و ااريخى با ياران همراه، ضمن انتقهاد و شهكوه از دگرگهونى نهامطلوب و      -2

فانّى ي »...  و زشتى زمانه و گسترش ضد ارزشها و ميداندار  ستم و بيداد فرمود:ناپسند روزگار 

 ...«أر  المو  الّا سعادة و ي الحياة مع الظّالمين الّا برما 

و من در اين شرايط زشت و ظالمانه، مرب را جز سعاد  و نيك بختى و زندگى با ظالمان را جهز  

 نگرم. بلت و نابود  نمى

فا هبحتم البها   »...   ر سپاه ستم و خودرامگى در بيانى روشنگر و اكاندهنهده فرمهود:  و در براب -3

 ....«ألعدائكم على اوليائكم بغير عدل افشوه فيكم 

آنكهه   ايد، آن ههم بهى   شما هم اينك به سود دشمنان خود رمر به پيكار با دوستان خويش بسته« 1» 

ه شما احقق بخشيده، يها بهه آرزو  خهويش در    آنان در اين مد  طوينى، عدل و داد  را در جامع

دوران حكومت استبداد  و انحصار  آنان دست يافته باشيد و يا حقوم و امنيت و رفاه و آسهايش  

 شما را اضمين ررده باشند.

سفير انديشمند حسهين عليهه السله م در برابهر عبيهد، در ارسهيم ايهن ههدف بشهر دوسهتانه و            -4

 د:خواهانه آن حضر  فرمو عدالت

و مها در بحهران اسهتبداد و سهرما      ....« جئنا لنأمر بالعدل و ندعوا الى حكم الكتاب و السلهنّة  »...  

ايم اا بر اساو عدالت و آزاد  امهور   استخوان سوز بيداد و خشونت امو  به اين شهر و ديار آمده

جاببهه پيهامبرش   جامعه را ادبير رنيم و مردم را به مقررا  بشر دوستانه خدا و سبك و سهيره پهر   

 فراخوانيم.

و بزرب بانو  عدالت خواه و ستم ستيز و انديشاننده ااريت، در بارگاه استبداد امو  در اشهاره   -5

أمهن العهدل يها ابهن الطّلقهاء!      »...   به اين هدف واي  فرهنگ عاشورا و عاشوراييان خروشيد رهه: 

قهد هتكهت سهتورهنّ، و أبهديت     اخديرك حرائرك و امائك، و سهوقك بنها  رسهول اللَّهه سهبايا،      

هان ا  زاده رهاشدگان و پسر آنانى رهه نيها    « 2« »وجوههنّ، احدو بهنّ ايعداء من بلد الى بلد.

گرانقدرم از سر مهر و ررامت از گناه و بيدادشهان گ شهت و آنهان را در فهتح مكّهه بخشهيد و از       

رش امو   گر  نظام پليد و آزاد اسار  و ريفر رهايشان ساخت! ا  يزيد! آيا اين از عدالت و داد
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ها بنشهانى و آن گهاه    بخت، زنان و رنيزران خود را در امنيلت و آسايش، پشت پرده ايره است ره او

دختران ارجمند و ستم ستيز پيامبر را در بند اسار  و بيداد، به اين شههر و آن شههر بكشهانى و در    

 اين رو  و آن برزن بگردانى؟

است ره بهدين وسهيله حهريم امنيلهت و پهرده ررامهت آنهان را رنهار زنهى و          آيا اين از عدل و داد 

دار و  هايشان را نمايان ساز   اا آشنا و بيگانه، مهردم شههر و روسهتا، دور و نزديهك، ريشهه      رهره

ريشه و ابار، بر آنان بنگرند و آنان در برابر ديدگان و اماشاگران باشند؟ آن هم در شرايطى رهه   بى

ير و آزادمنش اين خاندان پرشكوه، راروانساير  بر ايشان مانده است، و نه پشت و نه از مردان دل

 پناهى ره از حقوم و آزاد  آنان دفاع رند؟!

  آزادگى و آزاد  خواهى -8

جنبش متفكرانه و حكيمانه و مسالمت آميز فرهنگى و دينى و انسانى عاشورا، جنبشى بهرا  آزاد   

 طلبى است. و آزادگى و حريت

شود، و به آموزش  فش همان هدف واييى است ره پيامبر به آموزگار  و قهرمانى آن و ا مىهد

 ««وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِ ْرَهُمْ وَ الْأَغْ لَ الَّتِي رانَتْ عَلَيْهِمْ»  يابد: و احقق آن فرمان بعثت مى

را ره بر دست و پها   رنند ره قيد و بندهايى و مردم نوانديش و مترقى از آن پيام آور  پيرو  مى 

ها به فراخنا   ها و بلت دارد اا بينديشند و از انواع اسار  و مغز آنان نهاده شده است، همه را بر مى

 آزاد  و آزادگى بال گشايند.

فرمود ره:  ارين پدر ااريت به فرزند حريت خواهش سفارش مى همان گوهر رميابى ره آن آزادمنش

 له رو ديگر  مباش ره خدا او را آزاد آفريده است.پسرم! هرگز برده و بنده و دنبا

 «و ي اكن عبد غيرك و قد جعلك اللَّه حرّا.» 

بديل و  انديشان ره نعمت گرانبها و بى ا  برخى از ااريك با اين بيان بر خ ف پندار سنگواره« 2» 

هها    ههم واژه  سهوم، هنهوز    اابند و در آغهاز ههزاره   اوج بخش آزاد  و آزاديخواهى را هنوز برنمى

مقدو و زيبا  آزاد ، ا  حا ، دمورراسى، حقوم بشر، برابهر  همگهان در مقابهل قهانون، حهق      

حارميت انسان بر سرنوشت خويش، قانونگرايى و عمل در رارروب قانون، نقد په ير  حارمهان و   
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زاد و پاسخگو بودن  احبان قدر  و ثرو  و امكانا  باد آورده در برابر مردم، لزوم مطبوعها  آ 

پندارند، به  ها  مستقل را سوغا  نامبارك غرب و از ابزارها  خودساخته اهاجم فرهنگى مى رسانه

باور نگارنده اگر محققى ژرفنگر و با انصاف، اسناد و منطق عاشورا را بنگرد، به آسانى در خواههد  

 يكهى از  طلبانهه اسهت و همهين ههدف واي     يافت ره حررت عاشورا، حررتى آزاديخواهانه و حريت

 رازها  جاودانگى و جاببه و ماندگار  آن است.

آر ، حررت عاشورا نهضت و حررتى بهرا  آزاد  اسهت، حررهت و جنبشهى اسهت بهرا  آزاد        

وجدان و فطر ، آزاد  انديشه و عقيده، آزاد  بيان و قلم، آزاد  انتقاد و اعتراض، آزاد  دعهو   

هانهه، آزاد  بهرا  زيسهتن بصهور  موجهود       و هشدار، آزاد  مقايسه و انتخاب و گهزينش آگا 

اراشهان و   سهازان و بهت   خردمند و خردورز، آزاد  از اسار  خودرامگهان، آزاد  از احميهل ديهن   

ها  رنگارنگ، آزاد  از اسار  خرافا  و اوهام، آزاد  از اسار  نفهس، و آزاد    طراحان بتكده

 ها  رندش آور. ها و پرستش ها، احميل خفت ها، بلت پ ير  بافى ها، املق از راپلوسى

خواست ره اگر بهه ديهن و    ارين لحظا  از دشمن اجاوزرار مى بزرب پررمدار عاشورا در حساو

 آيين و قانون و مقررااى پايبند نيست، آزادمنش باشد.

فهي دنيهارم و    يا شيعة آل ابى سفيان ان لم يكن لكم دين و رنتم ي اخافون المعاد فكونوا أحهرارا » 

 «ى احسابكم ان رنتم عربا رما ازعمون.ارجعوا ال

هان ا  پيهروان دودمهان امهو  اگهر ديهن و ايمهانى نداريهد و از حسابرسهى روز رسهتاخيز          « 1» 

هراسيد، پس بياييد و در زندگى اين جهان آزاد مرد و آزادمنش باشيد و اگر به راستى خهود را   نمى

 پنداريد، به نياران خويش بينديشيد. عرب مى

ره پس از افكر و ادبر بسيار در فرجام راه و رارش، سهرانجام اوانسهت    -مرد ااريت راو آن آزاد 

خويشتن را از رند و زنجيرها  استبداد برهاند و آزادمنشانه بينديشد و با بريدن از اردوگاه اختنام 

 ستود و او را آزادمنش دنيا و آخر  مدال داد و فرمود: -و فريب به سو  پيشوا  آزاد  بشتابد

 انت حر في الدلنيا و اآلخرة رما سملتك املك.» 



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

22 

 

ا  سرنوشت ساز و اوج بخش است ره  گوهر آزاد  در سبك و سيره حسين عليه السل م به گونه« 

خواههد و   شناسهى مهى   رابطه با خدا را نيز آزادمنشانه و سرشار از عشق و ررامت و آزادگى و حهق 

 ساو طمع و بلّت.وار يا بر ا پسندد، نه ااجرمنشانه و برده مى

انّ قوما عبدوا اللَّه رغبة فتلك عبادة التّجلار و انّ قوما عبدوا اللَّه رهبة فتلهك عبهادة العبيهد و انّ    » 

 «قوما عبدوا اللَّه شكرا فتلك عبادة األحرار و هى أفضل العبادة.

  طلبى و شكست ناپ ير  عز  -9« 2» 

وارانه از ويژگيها  اخ قى و انسهانى اسهت.   عز  نفس و ررامت روح و بزرگمنشى و رفتار بزرگ

اين ويژگى اوج بخش در رشد و بالندگى انسان، پارى و شايسهته رهردار  او، معنويهت و عظمهت     

 آسايى دارد. اش نقش سرنوشت ساز و معجزه شناسى و قانون گرايى و قانونمدار  روح و حق

د  آمهده اسهت املها در فرهنهگ     گر ره واژه عز  در فرهنگ فارسى به مفهوم آبرومند  و ارجمن

قرآن و خاندان رسالت به مفهوم اوج گرفتن به مرحله اوانمند  معنو  و اخ قى و عظمهت روح و  

 شكست ناپ ير  است.

اين قدر  شگرف و شكست ناپ ير در مرحله نخست از ژرفا  جهان و دل و گسهتره روح و قلهب    

استگاه خويش، بهه اهدريج در رهران اها     گيرد و پس از سر بر آوردن از رويشگاه و خ سررشمه مى

هها و ههدفها  زنهدگى او     رران انديشه و عقيده، زبان و قلم، دست و ديده، گفتار و رردار و برنامه

 بخشد. يابد و آن گاه به او عظمت و شكوه و معنويت و شكست ناپ ير  مى اجلى مى

فراار از سر بلّت فرود آوردن رسى ره به اين ويژگى انسانى و معنو  آراسته گرديد، ديگر خود را 

نگرد، فراار از وقهار متكبرانهه، فرااهر از فروانهى بلي نهه،       در برابر حق ناشناسان و خودرامگان مى

فراار از ستم پ ير  و قبول خفّت، فراار از برده منشى و دنباله رو  روررورانه، فرااهر از بهافتن و   

ور و القهاب پوشهالى و پرطمطهرام، فرااهر از     ها  رنهدش آ  ها و ستايش ها و املق شنيدن راپلوسى

فرمانبرداريها  راررمنشانه و اهانت آميز، و فراار از ضد ارزشهايى رون: ريا، سمعه، خود دوستى، 

حب مدح، عجب، بدگمانى، جدال، املق، دنيهاطلبى، حهرص، حسهد، غهرور، اعصهب، سهخن رينهى،        

 خواهد. مى خشونت پيشگى و ... طلبى، اوز ، فريب، فخر فروشى، اجمل، دورويى، جاه رينه
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پ يرد و نه در برابر دجالگر  و نيرنگ  گيرد ره نه در برابر زر و زور نفوب مى ا  اوج مى به مرحله

رنهد و   رند و نه آن را بهه ديگهران احميهل مهى     و فريب  نه بيداد و ناروا و زورمدار  را احمل مى

بهار و   رهش و بلهت   هها  عهز    نگال اين آفتگر اسار  مردمى در ر اواند نظاره خواهد و نه مى مى

آور باشد و دم فرو بندد و با همه اوان و مايه نههادن از جهان، بهه آنهان درو عهز  نفهس و        خفت

 «1»ررامت روح و بزرگمنشى و آزادگى ندهد  نه هرگز! 

ارين سمبل و نمونهه   و حسين عليه السل م بزرب آموزگار اين ويژگى انسانى و اخ قى و درخشان

اش، نفى بلت و بلت په ير  و   طلبانه ين راه افتخار انگيز است و يكى از هدفها  بلند نهضت عز ا

 طلبى و نشان دادن راه آزادمنشى و آزادگى. برا  نمونه: آن گاه عز  آموز  و عز 

بار و مرب آزادمنشانه و عزامندانه، دومى را برگزيد و  آن حضر  بر سر دوراهى زندگى بلت -1

 ها پيام داد ره: و نسلبه عصرها 

اي و انّ الدلعى بن الدلعى قد ررزنى بين اثنتين بين السللة و ال ّلة هيها  من ال ّله يأبى اللَّه بلهك  » 

لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهر  و انوف حميلة و نفوو ابيله من ان نؤثر طاعة اللّئام 

 ...«على مصارع الكرام 

هها! بدانيهد رهه ايهن فرومايهه و فرزنهد        خواهان عصهرها و نسهل   ن! ا  ارقىهان ا  روزگارا« 1» 

بر سر دو راهى بلّت په ير  و اسهليم    فرومايه، اينك مرا ميان دو راه و دو انتخاب قرار داده است:

بار در برابر فرومايگان و بيدادگران حارم، و مرب پرافتخار و با عزّ  و سهرفراز . و رقهدر    خفّت

ره بلّت و خوار  را برگزينيم. خدا و پيامبر او و ايمان آوردگان و دامانها  مادران  دور است از ما

پ يرند ره  ها  پاريزه و مغزها  غيرامند و جانها  ستم ستيز و با شرافت، نمى پاك و رب و ريشه

ما فرمهانبردار  فرومايگهان و اسهتبدادگران پسهت و ربالهت پيشهه را بهر شههاداگاه رادمهردان و          

 شان مقدلم بداريم.آزادمن

 «و اللَّه ي اعطيهم بيد  اعطاء ال ّليل و ي افرّ فرار العبيد.»  و فرمود:

نه! به خدا  سوگند نه دست بلّت به دست استبداد و انحصار خواهم نهاد و نه بسهان بردگهان   « 1» 

 ارسو از برابر آنان خواهم گريخت.
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 «يلة من نفسى ابدا.و اللَّه ي اعطى الدن»  و قهرمانانه خروشيد ره:

 بار استبدادگران نخواهم رفت. به خدا  سوگند ره من هرگز زير بار پيمان خفّت« 2» 

  اوجه دادن به رسالت علم و عالم -10

هدف شكوهبار ديگر نهضت فرهنگ ساز و انسان پرور عاشورا اوجه دادن علم و دانش به رسهالت  

، عالم و روشنفكر و  احب انديشهه و آگهاهى و   واقعى خويش و هشدار دادن به دانشور و دانشمند

 رسالت، يا خواص جامعه به عهد خطير و جايگاه رفيع و مسئوليت سنگين خويش است.

ررا ره اگر در شهر و ديار  سررشمه آن، پاك و پاريزه باشهد و منبهع آب، لبريهز از آب سهالم و     

يرها رندان زيانبار نيست  ررا ره ها و ش آييش و اصفيه شده، در آن  ور  گل آلود بودن لوله بى

ا  پاك و جوشان و زيل پيوند دارند و به آبى  اف و پايان ناپ ير رهه همهه    همه آنها به سررشمه

هها را   شهويد، ناخالصهى   روبهد، آلهودگى را مهى    آلود را در سر راه خويش مى اين آبها  رارد و گل

 سازد. مى زدايى و پاريزه پاييد و همه جا را ضد عفونى و آفت مى

گيهرد و   ا  از رل و فرد، از جمهع رنهگ مهى    مگر نه اين است ره فرع، اابع ا ل است و جزء، بره

 پ يرد؟ رنگ مى

گه ارد و بازاهابى گسهترده در     مگر نه اين است ره دانش و بينش اثر  شگرف در دلها و جانها مى

 رند؟ يتى ايجاد مىآورد و به ادريج موجى عظيم در گستره گ رران اا رران جامعه پديد مى

و مگر نه اين است ره سرنوشت انديشه و عقيده و سهليقه و سهبك و سهيره و بايهدها و نبايهدها و      

 زند؟ ارزشها و ضد ارزشها را دانش و علم و بينش و دانايى و رتاب و قلم رقم مى

امهور و  آورد و اين دو هسهتند رهه اهدبير     و مگر نه اين است ره دانايى، اوانايى و علم، قدر  مى

 گيرند؟ انظيم شئون دين و دنيا  مردم را به را مى

 رانند املا دانشمندان بر فرمانروايان. و مگر نه اين است ره قدرامندان بر سرنوشت مردم حكم مى

 «الملوك حكام على النّاو و العلماء حكام على الملوك.» 

 «ابا فسد العالم، فسد العالم.»  گردد. با اين بيان، روشن است ره با اباهى عالم، جامعه اباه مى
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شهود و ههم سرنشهينان     هم خودش غرم مى -ره بسان شكستن رشتى است -و با لغزش عالم« 1» 

 سپارد. رشتى را به غرقاب مى

 «زلة العالم رانكسار السفينة اغرم و اغرم.» 

يمهال سهم   هها پا  شود و حرمت ها مى رشى و با رتمان حقايق از سو  عالم و آگاه است ره حق« 2» 

ماننهد و دور از   ها و سيماها  نورافشان زير ايغ سانسور و در پس پرده رتمان مى ستوران  و رهره

 رشم فضيلت خواهان و رمال طلبان.

ا  بدعت آميز، يا دعهو  و سهخنى گمراهگرانهه و ظالمانهه، يها داور  و       و با بيان انديشه و عقيده

بها   -ا  نامهدار  يا بزرگداشتى غلو آميز از رههره  قضاواى شتاب آلود و آميخته به غرض و اعصلب،

از سو  عالم است ره پايه و اسهاو بهدعتى رسهوا و شهرك آلهود و       -ا  از آيا  و روايا  آميزه

ريزد و آن گاه، هم مايه گمراهى و اباهى و عقهب مانهدگى    انحطا  آفرين را در جامعه و دنيايى مى

بهرا  برافكنهدن و زدودن آثهار ويرانگهر آن، رهه       گردد و هم بسيار  ديگر  و آن گهاه  خود او مى

 هايى بايد اباه گردد. سرمايه

 ....«و انّ شرّ النّاو عند اللَّه امام جائر » 

و يا ابديل به جاده  اف رن استبداد شدن، به  ور  مدار و محور ظالمان در آمدن، پل پيهروز   

ر پهروردن، سهايه خهدا و نماينهده او     آنان گرديدن، نردبان ارقى آنان شدن، سهردار اراشهيدن و اميه   

ساختن، سوم دادن مردم ساده دل به بارگاه ستم، گرايش و ررون و ررنش به بيداد نمودن، املّهق و  

دار ساختن رههره عالمهان راسهتين و آزاديخهواه و سهتم سهتيز و        راپلوسى و بت اراشيدن، و خدشه

عالم دنيا دوست و دنيادار و شيفته جاه طرفدار حقوم و آزاد  مردم و زير سؤال بردن آنان از سو  

گيرد و  ها و دفترها و مرارز قدر  است ره روح و جان دين را مى و مقام يا ابزار دربارها و دستگاه

سازد ره با سوء استفاده از آن، هواها  دل  ا  مى م هب را اسير و بازيچه خودرامگان شرار  پيشه

فروشهند و   موش يا گورستانى سارت و مطيع فخر مهى جويند و بر شبستانى سرد و خا خويش را مى

 رنند. خدايى مى

 «فانّ ه ا الّ ين قد ران اسيرا في ايد  ايشرار، يعمل فيه بالهو  و اطلب به الدلنيا.» 
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اش بر آن اسهت اها علهم و     آر  اين گونه است ره حسين عليه السل م در نهضت ا  حگرانه« 1» 

بهه، واعهو و موعظهه، انهدرز و انهدرزگو، محقهق و پژوهشهگر،        عالم، شعر، و شاعر، خطيب و خطا

و مرجع علمى و م هبى را به   نويسنده و استاد، روشنفكر م هبى و عالم دينى، امام جمعه و جماعت

 اش اوج بخشد و آنها را به رسالت ااريخى خويش اوجله دهد. جايگاه حقيقى

دانشمندان ررد و ضهمن پيهامى رسها و     آن حضر  در رنار خانه خدا رو  سخن را به دانشوران و

 شورانگيز و شعور آفرين و انديشاننده، از جمله فرمود:

ثم انتم ايتها العصابة! عصابة بالعلم مشهورة، و بالخير م رورة، و بالنصهيحة معروفهة، و بهاي فهي     » 

و ي يهد  انفس الناو مهابة، يهابكم الشريا، و يكرمكم الضعيا، و يؤثررم من ي فضل لكهم عليهه،   

لكم عنده، اشفعون في الحوائج ابا امتنعت من ط بها، و امشون في الطريق بهيبة الملهوك و ررامهة   

ايرابر، أ ليس رل بلك انما نلتموه بما يرجى عندرم من القيام بحق اللَّه ... فاما حق الضعفاء فضيعتم، 

 ....«و اما حقكم بزعمكم فطلبتم 

  رسانى ره در دانش و علم شهره شهرها  خويش هسهتيد و در  شما ا  گروه دانشوران! و ا« 1» 

اندرزگويى و خير خواهى و نيكنامى زبانزد خاص و عام! به پاو آن ره نام خدا را بر لب داريهد و  

ا  ره اوانمند و برخوردار از شما  ايد، به گونه راه او را در پيش، در دل مردم، شكوه و حرمت يافته

دارد. رسى ره بر او نه برار  داريد و نه رياسهت،   اان مى نيازمند، گرامى برد و نااوان و حساب مى

دارد و اوانگران و برخهورداران جامعهه بهه اشهاره شهما       بخشد و مقدم مى شما را بر خود برار  مى

 آورند. خواسته نيازمندان را بر مى

 و هيبت زمامداران.رويد و با سبك  به هنگام گ ر از روره و خيابان با شكوه پادشاهان راه مى

ايد، نه به خاطر آن است ره از مرزهها  مقهررا  خهدا و     آيا اين قدر  و شكوه ره بدان نايل آمده

 حقوم و آزاد  بندگان او دفاع رنيد؟ و به قانونگرايى و عمل به قانون فراخوانيد و هملت گماريد؟

ررا  خدا روااهى ررديد و با عدم املا دريغ و درد ره نه انها رنين نكرديد ره در مرزبانى بيشتر مق

مقدار شمرديد و ضايع سهاختيد و در   احرك و جنبش در برابر ستمكاران، حقوم مردم را خوار و بى

پنداشتيد، خواستيد و به دست آورديد، املها در راه خهدا، نهه از مهال      همان حال آنچه را حق خود مى
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اجاوزراران درافتاديد! شما در اين آرزو   افكنديد و نه با خويش مايه گ اشتيد و نه جانى به خطر

آوران، و امنيلت از ع اب و ريفرش را به  خام هستيد ره خدا بهشت پرطراو  و زيبا، همدمى با پيام

ارسم رهه پراهو  از خشهم و     پنداريد، املا از آن مى شما ارزانى دارد  ره ره اينها را حق خويش مى

ود آيد  ررا ره شما به نام علم و ديهن خهدا و در پراهو    فر -گروه از خود راضى -ريفر خدا بر شما

دهيد و نه  ررامت او، در جامعه به موقعيلت رسيديد، املا نه به يكتا پرستان واقعى و آزادمنش، بها مى

 داريد. رنيد و نه حقوم و ررامت آنان را پاو مى به خاطر خدا بندگانش را احترام مى

نگريد  آشوبيد، خود مى از سفارشها و پيمانها  پدرانتان بر مىا   شما ره به خاطر شكسته شدن پاره

شكنان گسسته شهده و بهه سفارشهها و عههدها       ره رگونه مقررا  و پيمانها  خدا به دست قانون

 گرديد. گردد، املا شما پريشان و نگران نمى مهر  مى اعتنايى و بى پيامبرش بى

د بهه جهايى رسهيده اسهت رهه نابينايهان و گنگهها،        در اين جامعه استبداد زده، رار حق رشى و بيدا

اند و رسى به آنهان اهرحم    گير، بدون سرپرست و پناهى در شهرها رها شده نااوانان و بيماران زمين

 رسد. رند و به دادشان نمى نمى

رنيد و نه رسى ره خهود   شما دانشوران و علما  دين نه در خور موقعيلت و عنوان خويش رفتار مى

 رنيد. افكند و از حق و عدالت سخن گويد، او را در برابر ظالمان يار  مىرا به خطر 

بافى و  زبانى و املق ها، با ررب رشى شما به جا  حق گويى و  راحت و بيان دردها و رنجها و حق

انديشهيد، نهه حقهوم و امنيلهت      راپلوسى و سازش با آفت استبداد و انحصار، انها به امنيلت خود مى

رهه شهما را از    -ست از دين و دفتر، و عمل به قانون خدا  و از هشهدارها  خهدا نيهز   ديگران و حرا

 رنيد. پ يريد و غفلت مى هشدار نمى -سازش با ستمكاران و امايل به آنان هشدار داده است

ار است  ررا ره شما از جايگاه فرهنگى و معنو  و  راستى ره فاجعه و مصيبت شما از همه سهمگين

 ايد. ويش رانده شده و از رسالت عالمانه و آگاهانه دست شستهعلمى و دينى خ

بايد رهبر  جامعه و احقق قانونگرايى و قانون محور  به دست دانشمندان و دين شناسانى باشد ره 

وجود در انديشه اأمين و اضمين حقوم   امانتدار مقررا  خدا و آگاه به ح ل و حرام اويند و با همه

آن موقعيلت معنو  و جايگاه علمى از شما گرفته شده است  ررا ره از محور حق  اند، املا اينك مردم
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بهه   -پس از آن همهه دليلهها  روشهن    -و عمل به آن پرارنده شديد و در باره سبك و سيره پيامبر

 رشمكش پرداختيد.

هها و   ورزيديهد و در راه خهدا سهختى    هها شهكيبايى مهى    راستى اگر شما در برابر رنجهها و شهكنجه  

داران و رارگزاران امور به نهاگزير بهرا     خريديد، آن گاه بود ره سر رشته ها را به جان مى گوار نا

آمدند و شما مرجع فكر  و علمى و معنو  جامعه بوديد  دريافت قوانين و مقررا  به سو  شما مى

موقعيلهت   يافت، املا شما به استبدادگران اين فر هت را داديهد رهه    و رارها با نظار  شما جريان مى

رهبر  علمى و نظار  بر حسن جريان رارها را از شما گرفتند و با ندانم رار  خويش، رهار ديهن   

ها  سست و زورمدارانه خويش عمل رنند و در  خدا را بر آنان سپرديد اا بر اساو پندارها و بافته

 طلبانه و ظالمانه خود گام سپارند. راه هواها  جاه

به را گرفتن رهبر  جامعه، اين است ره شما از فهدارار  و جانبهاز    دليل سيطره آنان بر شما و 

بنديهد  بهه همهين جههت ههم       گريزيد و عاشقانه به زندگى زودگ ر اين جهان دل مى در راه حق مى

ا  را بهرده بليهل    سپاريد اا با سرروب و فريب پهاره  ها  محروم و نااوان را به بند استبداد مى اوده

ديگر در غم آب و نان گرفتار گردند و استبدادگران زورمدارانه و بر اساو  ا  خويش سازند و پاره

هها    رو  از زشهتكاران و هوسهباز    هواها  دل خويش در ناز و نعمت غوطه خورند و بها دنبالهه  

 ها به بار آورند و در برابر خدا  اوانا گستاخى ورزند. خويش رسوايى

ور و سخنگويى از ستايشگران بارگاه ظلم، بر فهراز  رار به جايى برسد ره در هر شهر و ديار  سخن

منبر رود و بر اين جايگاه مقدو گماشته شود و رران اا رران رشور و دين و دنيا  مردم در سيطره 

ا   آنان باشد و دست بيدادشان در همه جا برا  هر فشار و جنايتى باز  و مردم به ناگزير بهه گونهه  

ارند ره هر دستى بر سرشان روبيده شود، قدر  دفهاع از خهود را   برده آنان گردند و ان به بلّت سپ

 نداشته باشند.

اوز و خشونت ريش بر آگاهان و  فشار اختنام و استبداد به جايى برسد ره حارمى خودرامه و رينه

ستم ناپ يران بتازد و ديگر  برا  هوا  دل خويش، بينوايهان و اهوده دربنهد را بكوبهد و بهر آنهان       

رهون و رهرا و نقهد ناپه ير و      هاست و خود را فرمانروايى بهى  سولمى ره گمارنده اينسخت گيرد و 
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شمارد، نه خدا را بشناسد و نه روز رستاخيز  برابر جامعه و مردم مى فراار از قانون و پاسخگويى در

 را.

جلهه  ها  حسين عليه السل م اوج بخشيدن علم و عالم به جايگاه خهود و او  با اين بيان، يكى از هدف

دادن آنان به رسالت سنگين خويش است اا آنان از آن حضر  بياموزند ره از ارزشها پهاو دارنهد   

هها    زا، اا ظلمت شكن باشند و نه ظلمت آفرين، اا پرده زدا باشند و نه آفت نه ضدل ارزشها، اا آفت

اسهتبداد، اها    گهر ظلهم و عملهه    فريب و ريارار  و خيانت را بدرند و راه ف ح بگشايند و نه اوجيه

زا، فرهنهگ سهاز و فرهنهگ بهان و      سازنده باشند و نه سوزاننده، شفا بخهش باشهند و نهه بيمهار     

انديشاننده باشند و نه خرافه پرداز و اخديرگر و عهوام زده و عهوام زاده، عامهل پيشهرفت و اوج و     

و رشهد دهنهده    ارقى جامعه باشند نه ارمز ايستايى و بلت پ ير ، نيرو  پهيش برنهده و بايبرنهده   

باشند و نه باعث سقو  و نگونسار ، از حقوم مردم پاو دارند نه  احبان قهدر  و امكانها ، و   

از قانونگرايى و قانون مدار  و عملكرد قانونى و نقد پ ير  و پاسخگو بودن حكومت پيام دهند و 

ا نزديك سازند و نه نه عكس اين ا ول مترقّى، و مردم را با گفتار و عملكرد زيبا و شايسته به خد

 دور گردانند و فرار  دهند.

  شايسته ساير  يا امامت اهل بيت -11

ها، نقش الگهو، اسهوه، سهمبل و     ها برا  اوده ها و امدن از آنجايى ره نقش پيشوايان و رهبران جامعه

يى ره اند، از آنجا ها  عملى و نظر  در نظرگاه بيشتر مردم سرمشق است، از آنجايى ره آنان نمونه

بندگان خدا بر آنند ره اجسم پارى، قداست، عدالت، شايسته رردار  و راستى و رعايت حقهوم را  

طلبهى و   در سيما  زمامدارانشان بنگرند، از آنجايى ره درستى و شايستگى آنان، يها ابهاهى و جهاه   

دم ررداريشان در   ح و فساد جامعه و مردم نقهش اساسهى دارد، از آنجهايى رهه اهوده مهر       زشت

خود را از منبع و مخزن بيان و قلهم و نظرگهاه     گيرند، جام بهن مداران را م ك عمل خود مى قدر 

سازند و گوش به گفتار و رشم بر سبك و روش آنان دارند، از آنجهايى رهه  ه ح و     آنان پر مى

 يابهد و  شود و در رگها  زمهان جريهان مهى    سداد حكومت و حارمان در گستره جامعه، گسترده مى

اواند به همگان سودبخش يا زيانبار افتد، و بدان دليل ره بيشتر مردم به نوعى انديشهه و بهاور،    مى
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ها  معهروف و مشههور جامعهه     ايمان و عمل، اخ م و آداب، سبك و مدل زندگى خود را از رهره

يهه  سهازند و درمهان دردهها را بها نسهخه آنهان اه       گيرند و دل و جان را از جام آنان سيراب مى مى

ا  آلهوده و يها منبهع و مخزنهى      ا  آفت زده باشند و يا رشمه رنند  ا  داد اگر آنان خود مزرعه مى

 عفن زده و سمى مرگبار در انبان خود داشته باشند!! راستى آن گاه ره خواهد شد؟

 ا  رو  خواهد داد؟ ره فاجعه

 ود؟ا  دام و دامن خواهد گش و اباهى و بيداد در ره وسعت و شد  و گستره

 نفان ابا  لحا  لحت املتى، و ابا فسدا فسد  املتى: » از اين زاويه است ره پيامبر گرامى فرمود:

 «األمراء و الفقهاء.

دو گروه از جامعه و امت من هستند ره با شايسته رهردار  و  ه ح آنهان، جامعهه ا ه ح      « 1» 

انديشه و عقيده و عمل گهرايش  خواهد شد و به پروا و شايستگى رو  خواهد آورد و اگر به اباهى 

يابند جامعه را به اباهى سهوم خواهنهد داد. ايهن دو گهروه عبارانهد از زمامهداران و دانشهوران و        

 دانشمندان دينى.

من نصب نفسه للنّاو اماما، فليبدأ بتعليم نفسه قبهل  » و نيز بر اين باور است ره امير مؤمنان فرمود:

 ....«بل اأديبه بلسانه اعليم غيره و ليكن اأديبه بسيراه ق

سازد، بايهد پهيش از آمهوزش ديگهران بهه ادب       آن رس ره خود را رهبر و پيشوا  مردم مى« 2» 

آموز  خويش بپردازد  و پيش از آن ره با زبان و گفتار، ديگران را اربيهت رنهد، بايهد بهه رهردار      

رهه ديگهر  را آمهوزش      شايسته ادب آموزد  و آن ره خود را ادب آموزد و اربيهت نمايهد، از آن  

 ار است. دهد، به اجليل و گراميداشت شايسته مى

ايلهها النّهاو انّهى و    »گرايى و قانون مدار  خويش در قلمرو گفتار و عمل فرمود:  و در مورد قانون

 «اللَّه ما احثّكم على طاعة الّا و اسبقكم اليها و ي أنهارم عن معصية الّا و ااناهى قبلكم عنها.

خوانم جز اينكه خود    مردم! به خدا  سوگند من شما را به هيچ فرمان و قانونى فرا نمىهان ا« 1» 

دههم   گمارم و از هيچ گناه و نافرمانى و زشتى شما را هشدار نمى پيش از شما به انجام آن هملت مى

 جويم. پ يرم و از آن دور  مى جز اينكه خود پيش از همه شما هشدار مى
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اش ضهمن   خواهانهه  طلبانه و عدالت است ره پيشوا  آزاد  در نهضت ا  ح و نيز از همين ديدگاه

نفى رهبر  ناييق و ااريك انديش و اباه آفرين امو ، بهر شايسهته سهاير  و رهبهر  و امامهت      

 فرمايد: رند و مى عادينه و بشر دوستانه و رارآمد و آسمانى خاندان پيامبر از اين زاويه اأريد مى

بيت محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم أولى بويية ه ا األمر من هؤيء المدلعين ما  و نحن اهل»...  

 «ليس لهم و السلائرين بالجور و العدوان.

ا  مردم! اگر شما از خدا بترسيد و حق را بهرا  اههل آن بشناسهيد، ايهن رهار بهتهر موجهب        « 2» 

به امامت و رهبر  جامعهه از ايهن مهدلعيان     خشنود  خدا خواهد بود  و بدانيد ره ما خاندان پيامبر

 اريم. ناييق و عام ن ستم و بيداد شايسته

  امّا این کتاب

، نوشهته فقيهه گرانقهدر،    «مثيهر ايحهزان  »رتاب حاضر ارجمه و نگارشى است از رتهاب ارزشهمند   

 حضر  ابن نما، ع مه حلّى رضوان اللَّه اعالى عليه.

ارسيم رويداد غم انگيهز و جانسهوز عاشهورا و شههاد  حضهر       مؤلا بزرگوار، اين نوشته را در 

 حسين عليه السل م و ياران فدارارش به خامه خويش آراسته است.

او در اين رتاب در انديشه نگرش احليلى به اين رويداد شور انگيز و شهعور آفهرين و بهر شهمردن     

عت، ايثهار و فهدارار ،   درو اخ ص و ايمان شكيبايى و پايمرد  شهامت و شجا هايى رون: درو

مردم دوستى و احساو مسئوليت، عزّ  و ررامت، آزادگى و حريلت، اورل و اعتماد به خدا، راستى 

نهواز  و مهردم دوسهتى،     گويى، شهامت و همت بلند، وفها و  هفا، مهردم    و درستى،  راحت و حق

مهردم و مبهارزه بها    طلبى و ستم ستيز ، دفاع از حقوم و امنيت  عدالت خواهى و نوانديشى، ا  ح

ها درو افتخار آفرين و انسان پرور ديگر  ره حسين عليه السل م به انسانها  استبداد و انحصار و ده

باشد  هم رنان ره در مقام پژوهش در باره علل و عوامهل ايهن نهضهت دگرگونسهاز و      آموخت نمى

 ها  آن نيز نيست ... شگرف و شمارش انگيزه

ه حسين عليه السل م و امتيازا  و ويژگيهها  اخ قهى و انسهانى آن    هدف آن بزرگوار نگارش سير

ساز عاشورا هم نيست گر  باشد و انها در انديشه گردآور  نكا  حماسى و حماسه حضر  نيز نمى
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ا  از همه اين نكا  و مفاهيم در اين رتاب و نوشته، آمهده اسهت بلكهه ههدف مؤلها       ره به گونه

رننهده   سوز و غمبار نه بصور  فشرده و نارسا و نه گسترده و خستهگرانقدر ارسيم اين رويداد جان

است ... و به باور مترجم در اين هدف خدايش يهار بهوده و اوفيهق همهراه، و رتهابش مهورد اوجهه        

دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته و به  ور  يكى از منابع مورد اعتماد در اين مورد در آمهده  

 است.

  شیوه کار مترجم

نده در برگردان و نگارش اين رتاب، از ميان سه شيوه ارجمه آزاد، رلمه به رلمه، و محتوا بهه  نگار

محتوا، شيوه سوم را برگزيد. نخست مفاهيم و معانى مورد نظر مؤلا را از قالب عربهى برگرفهت و   

دف رو  آن انديشيد، آن گاه آنها را در قالب و جامه مورد نظر ريخت و روشيد اا به يار  خدا هه 

نمود  و نظر مؤلا اأمين گردد، املا در اين راه گاه به فرازهايى رسيد ره بسيار فشرده و الگرافى مى

نمود  به همين جهت ناگزير گرديد اا آن فرازها را هماهنهگ بها    و گاه جا  نكته و مطلبى خالى مى

ن راسهتا  ور  از ديگر منهابع، انهدرى شهرح و گسهترش بخشهد و گهاه در ايه        هدف رتاب و با بهره

 پاراگرافى بر ا ل رتاب بيفزايد و آن را با قرار دادن ميان دو ق ب مشخص سازد.

هايى رند اقسهيم رهرد و    افزون بر اين دو رار، نگارنده با الهام از متن رتاب، مطالب آن را به بخش

با عناوين جديد  آراسهت، اها ههم مطالعهه آن بهرا  دوسهتداران پيشهوا  آزاد  و سهوگوارانش         

ار باشد و هم خدمت ناريز  به فرهنگ انسان پرور و عز  آفرين عاشورا. اميد رهه بهرب    شيندلن

ا  بهرا  لحظها     سبز و ران ملخى باشد به پيشگاه پديد آورنده شاهكار شكوهبار عاشورا و بخيره

 آخرين زندگى اين سرا، عالم برز ، و روز رستاخيز ان شاء اللَّه.

هها    دانم ره از فرزند ارجمندم محسن عزيهز رهه در فر هت    زم مىدر پايان اين سرآغاز بر خود ي

آرايى ررد، قدردانى نموده، و برا  ناشر اين رتاب، برادر گرامى  مناسب اين رتاب را اايپ و  فحه

فر مدير محترم و پرا ش نشر حابم از بارگاه دوست اوفيق خهدمت خالصهانه بهه     حاج آقا  حابم

 نمايم. قرآن و عتر  را آرزو مىفرهنگ و انديشه انسان پرور 

  دفتر فرهنگ و انديشه اس مى على ررمى -قم
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  بیوگرافى کوتاهى از مؤلف

 است.« حلّه»، شهر رهن و ااريخى «عرام»از شهرها  بلند آوازه و پر اهميت 

و در نزديكهى  « فهرا  »اين شهر مهمل و شناخته شده در دو سو  ساحل رودخانه زيبها و اماشهايى   

 قرار گرفته است.« بابل قديم»ا و آثار بر جا مانده از ه ويرانه

ه. م  403 -545ها   ره ميان سال -«مزيديه»اين شهر ااريخى و م هبى در زمان حكومت سلسله 

انگيز و اماشايى، نوع خاك و حا هلخيز    از نظر مناظر دل -در آن منطقه و اطراف آن بر پا گرديد

ارين و بهترين شهرها  عرام  يايى در شمار زيباارين و معتدلآن، اعتدال آب و هوا و شرايط جغراف

 قرار داشته و از ديگر شهرها ممتاز شناخته شده است.

سهيا  »رهه   - هدقة بهن منصهور   »بنهام  « بويهيله»هجر  يكى از شاهان سلسله  495در ماه محرّم 

در  از دسهت  و به را گهرفتن قه  « مزيديه»پس از ريره شدن بر سلسله  -لقب يافت« 1« »الدلوله

شههر اهاريخى و بلنهد آوازه    « منصور اسهد  »هجر ، پس از درگ شت پدرش  479آنان در سال 

 را به عنوان مررز حكومت خويش برگزيد.« حلّه»

ا  بهدين   ، شاعر جزيره، در و ا اين شهر زيبا و خوش آب و ههوا در سهروده  « فى الدين حلّى» 

، بسهان دژ  اسهخير ناپه ير و    «دقة بهن منصهور   »، «سيا الدلوله»  « حلّه»  گويد: مضمون مى

آب در  بخش ديدگان است. اگر ها و روشنى استوار است  آن شهر زيبا و اماشايى، آرامش بخش دل

سهازد. و پيرامهون آن را ديهوار و حصهار       زمين آن فرو رود، آبى روان و گوارا از خود روان مى

 جا طور سينا است!ا  ره گويى آن گلين و استوار در برگرفته، به گونه

  دوران رونق و شکوفایى حلّه

هها و   در آن، سرزمينى بلند و مرافع، دارا  روه« سيا الدلوله»پيش از فرود آمدن « حلّه»سرزمين 

ها و غارهايى بود ره درندگان و ديگر حيوانا  وحشى به آنجا پناه برده، آنجا را بهرا  زنهدگى    اپه

 برگزيده بودند.

از هجر  در آنجا فرود آمهد   495به همراه جامعه و مردمش در سال « لدلولهسيا ا»و هنگامى ره 

ها و بناهايى از سنگ و راخهايى باشكوه و قصرهايى پرزرم و  رحل اقامت افكند، خانه« حلّه»و در 
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برم در آن سامان بنيان گ اشت و ياران و نزديكانش نيز با ستايش رار امير خود، با ظرافت و دقّت 

ها و اأسيسا  مجلّل و پرشكوه پرداختند، و آن گاه بود ره اجلار و رسهبه و   ساختن خانهبسيار  به 

را در پيش گرفتند، و دانشوران و دانشمندان و حقوقدانان مسهلمان  « حلّه»رشاورزان و دهقانان راه 

بدان سامان روان شدند و شاعران و سرايندگان و اديبان در آنجا مسهكن گزيدنهد و آنجها را بهرا      

 زندگى انتخاب رردند.

، مهد نهضت فكهر  و جنهبش علمهى،    «سيا الدلوله»از اين رو  اين شهر ااريخى و زيبا در زمان 

ا  جوشان و گوارا برا   رعبه دانش و فلسفه، رانون لغت و شعر و ادب، آبشخور  شيرين و رشمه

ها  علهوم اسه مى و    ها  م هبى، فلسفى، ادبى و ديگر رشته رشد و بالندگى و رمال علوم و دانش

نهام  « نهضت»ره  -در رتابش« بصير»ها  مترقى و پيشرفته جهان عرب گرديد! درتر  آداب و شيوه

مررز نهضت و جنهبش عظهيم فرهنگهى بهود،     « حلّه»  نويسد: مى« حلّه»در باره شهر ااريخى  -دارد

از گرديد و نهضت و رستاخيز  ره درخشندگى و اابش روشنايى و نور آن از قرن ششم هجر  آغ

ها  قرن دهم بود ره  فروغ و پراو افشانى و گسترش شعاع آن هماره ادامه يافت اا در آغازين سال

فرهنگ اس مى ابديل  رفت  و آنجا به مررز« ررب »فرهنگ عظيم اس مى از آنجا به شهر مقدلو 

و « نجها اشهرف  »گرديد  و از پى آن نيز دير  نپاييد ره اين احول و رونق فرهنگى و فكهر  بهه   

هها  بهزرب و پرشهكوه فرهنهگ عربهى و       ره هماره از پايگهاه  -رنار بارگاه ملكواى امير مؤمنان

 انتقال يافت. -اس مى بوده است

بود ره گروهى بزرب از دانشوران و دانشمندان، فقيههان  « حلّه»در آن دوران شكوفايى و پيشرفت 

ن دانشهمند و آزاده در مههد آن دوران ط يهى    و حقوقدانان، پزشكان و فيلسوفان، اديبهان و شهاعرا  

 جوشيدند، و آوازه آنان همه آفام را در برگرفت.

همانان بودند ره خدما  بزرب و آشكار  به علوم اس مى و فنهون و ادب جههان عهرب نمودنهد.     

 خدما  فراموش نشدنى، احسين برانگيز و بزرگى ره هماره در خور سپاو و قدردانى است.

ميرزا »، از برخى روايتگران مورد اعتماد، از جمله «خوانسار »، مرحوم «روضا » نويسنده رتاب

آورده است ره: در آن دوران ط يى ارقّى و « رياض العلماء»در رتابش، « عبد اللَّه ا فهانى افند 
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، انها در يك قرن حدود پانصد مجتهد و رارشهناو مه هبى   «حلّه»پيشرفت علمى و فكر  و دينى 

اند! و از اين آمار، بايد شمار دانشوران و دانشمندان و مجتههدان   زيسته و آن سامان مى در آن شهر

ها در آنجا زيستند، دريافت. و نيز اين آمهار، رونهق بهازار دانهش و      و بزرگانى را ره در ديگر قرن

در ايهن شههر    -هها  پيشهين   بينش و شكوفايى فرهنگ و ادب اس مى و عربى و انسهانى در سهده  

 نماياند. برا  ما مى -و رهن را ااريخى

 «ابن نماى حلّى»خاندان 

هها    جوشيد و از اررهان و پايهه  « حلّه»ا  ره در  دار و برجسته ها  بزرب و ريشه از جمله خاندان

 است.« آل نما»دانشوران و دانشمندان شيعه در قرن هفتم هجر  گرديد، خاندان بزرب و پرشكوه 

هايى است رهه   دار، از خاندان شناو، بزرب، بزرگوار و رهن و ريشه اين خاندان ا يل، دانشور، دين

 در آن شهر و آن سامان درخشيد و شهر  بسيار  يافت.

هبة اللَّه بن »از جمله اعضا و افراد بزرب اين خاندان ره شهر  و آوازه بسزايى يافتند، يكى جناب 

، پهدر  «جعفهر بهن نمها   »جنهاب   ز اوبود. پهس ا « مثير ايحزان»، نيا  بزرگوار مؤلا گرانقدر «نما

، عمو  دانشمند و  رهه او  «على بن نما»گرانقدر او بود ره مورد اوجله قرار گرفت و ديگر جناب 

 نيز شهر  و اعتبار بسيار  يافت.

ها  علمى ديگر  نيز بلند آوازه شدند ره ما در مقام شمارش آنهان و   دار رهره از اين خاندان ريشه

ا  از  ستيم و هدف از اين مقدلمه، انها ارسيم بيوگرافى روااه اهاريخى و فشهرده  بردن نام بلندشان ني

« حلّهه »باشد رهه ههم در شههر اهاريخى      اين خاندان شناخته شده، بزرگوار، بخشنده و با فضيلت مى

ويد  يافتند و هم در آنجا رشد و ارقى نمودند و هم در آنجا زندگى رردند و نسبت آنان نيهز بهه   

از « ابن نمها علّامهه حلّهى   »، شيت جليل، «مثير ايحزان»رسيد  و نويسنده بزرگوار  مى« عهربي»قبيله 

 اين درخت اناور و اين ريشه استوار و بارور است.

 محمّد بن جعفر
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و بها  « نجيهب الهدلين  »او براستى ستاره درخشان جامعه و دين، در روزگار خويش بود. و  در لقب 

جعفر بن ابى البقاء، هبة اللَّه بن نما بن على بن حمدون حلّى ربيعى نهام  ، محملد بن «ابو ابراهيم»رنيه 

 گرفت و به آن منسوب بود. دار عرب ريشه مى داشت، و از قبيله ربيعه، قبيله بلند آوازه و ريشه

ديده به جهان گشود و در آن محهيط علمهى و فكهر  و دينهى     « حلّه»هجر  در شهر  576در سال 

انشمند و ديگر دانشوران آشنا و معا ر خويش، همچون: فخر الدلين محملد بن رشد ررد و نزد پدر د

ادريس حلّى عجلى، و شيت محملد بن مشهد ، دانش آموخت و از آنان اجازه نقهل روايهت دريافهت    

 داشت.

ها ريدند  ور گشتند و از خرمن دانش او خوشه دانشوران و دانشمندان بسيار  از مقام علمى او بهره

، «احمهد بهن طهاوو حسهنى    »، پدر علّامه، «سديد الدلين»ار گشتند ره از آن جمله: شيت و برخورد

 هايى بنام از اين گونه بودند. ، و رهره«رضى الدلين بن طاوو حسنى»

نويسد: دانشمندارين و دانشورارين و رارآمدارين عالمان، به دريا   در مورد او مى« رررى»محقق 

 است.« محملد بن نما  حلّى»و سعيد رم نظير دانش و فقه اهل بيت، شيت فقيه 

به نقهل  « بحار اينوار»ها  نقل روايت از رتاب  در بخش اجازه« مجلسى»محدلث بزرگوار، مرحوم 

خطهاب  « ابن نما  حلّى»گويد:  مى« لمعه»از دستخط شهيد بزرگوار محملد بن مكى،  احب رتاب 

ورزيدنهد و بهه    گارش ره در مورد او حساد  مىبينان روز ا  از حسودان بد انديش و رواه به پاره

ره اگر لب به سخن بگشايم، بيانى « ابن نما»منم،  اين آفت ويرانگر گرفتار آمده بودند، رنين سرود:

گويا و رسا دارم، اگر ره خطيب سخنور و گويا  جامعه هم، سخن به رسهايى و فصهاحت نرانهد. و    

 گسترانم. ارم، برا  او دستى بلند و پراوان مىاگر دست انسانى را از فضيلت و ارزشى باز د

سپارند و بها عملكهرد و رهردار     فرزندان پدرم در راهى روشن به سو  واييى و سرفراز  گام مى

 سازند. شايسته و پسنديده خويش، نردبانى به سو  هر شكوه و عظمت و واييى مى

رردار، نيكو خهو  و جهوانمرد، رهه     ، آن بزرگمرد، نيكو«جعفر»برا  نمونه، پسران نيا  ارجمندم، 

 اند. رردار  و عاشق بخشش و ررامت همه آنها شيفته نيكورار  و شايسته

 ها پيشتاز و پيشاهنگ بود. ، هماره در بيان و انتقال دانش«ابو البقاء»نيا  پدرم، فقيه بزرگوار جناب 
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نند ره على برافراشت، املها  ر هايى را آرزو مى مردم بدانديش و رج فكر، انهدام و فرو ريختن ارزش

ها  شناخته شده فرو ريزند و نابود گردند! آن رسى ره حسهد   رقدر دور و ناپسند است ره ارزش

ورزد، از سر نادانى بر آن است ره به اوج هدف و آرمان  مرا بر دل دارد و نسبت به من حساد  مى

 من دست يابد.

 مان پررشد و بدون وسيله مناسب پرواز نمايد؟اواند به سو  آسمان و اوج آس املا آيا انسان مى

ها و آرزوها  من بسى بلند و دور از دسترو عنا ر بدانديش و حسهاد  ورز و دون همهت    هدف

گير! و ره رسى نيارهانى رهون نيارهان پرواپيشهه      است. پس وا  بر او باد! بيا راه ديگر  در پيش

آن را سهرود و بهه سهو  عنا هر     « ابهن نمها  »و بدينسان از اين سروده و اشعار  ره  دارد؟« نما»

حساد  ورز و دشمنان و بدخواهان خويش فرستاد، بزرگى نفس و بزرگمنشى، معنويلت و قداسهت،  

 گردد. ها نمايان مى مقام روحانى و معنو  و پيراستگى او از ضد ارزش

هجر  در نجا  645سرانجام در سال « ابن نما  حلّى»آر ، پدر و آموزگار ما، علّامه فقيد، جناب 

در ايهن مهورد آورده   « نخبهة المقهال  »ا  ره نويسنده رتهاب   اشرف جهان را بدرود گفت و به گونه

 است، در جوار آرامگاه ملكواى امير مؤمنان به خاك سپرده شد.

 از آن بزرگوار آثار علمى و دينى مفيد و ارزشمند  بر جا  مانده است.

باشد ره در سوك ساير  مى« ها برانگيزاننده غم»، يا «حزانمثير اي»مشهورارين آنها، رتاب ارزنده 

 شايستگان، حضر  حسين و ياران پر اخ ص و فدارارش نگارش يافته است.

ا  است ره نويسهنده گرانقهدرش در  هفحا  و سهطور آن،      شده اين رتاب، اثر ارزشمند و شناخته

هها  شهرم و    آن، در آسهمان رويداد بزرب و دگرگونساز  را به اصوير رشيده است رهه  هدا    

 انداز است. غرب، از قرن اولل هجر  اارنون طنين

رسد و در مسير گ شت زمان و گردش رر  روزگهار و سهپر  شهدن     هماره طنين آن به گوش مى

ها  افتخار آفرين و جاودانه املا حزن انگيز  ها و عصرها، خاطره اندوهبار و دردناك، و فدارار  قرن

 گردد. آن اجديد مى

  سخن مؤلف
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همتها    زند، با  پاك و بى ها  نهانش رنار مى ( ستايش از آن خداوند  است ره پرده از هدف1) 

رنهد، و بهر پيشهانى     خود را در رتاب پرشكوه و انسانسازش، به وفا  به عهد و پيمان و ها مهى  

ار  از انسان نوشته است ره نگونسار  و بدبختى يا نيك بختى و سرفراز  او، در گهرو فرمهانبرد  

 خدا و يا نافرمانى از او مقرر شده است.

ها  دوستانش را با نور هدايت و فروغ اابناك رهنمودش روشهن و نوربهاران    همان خدايى ره قلب

هماننهدش گشهوده، املها     پاك و بهى   ساخته و مغز و دستگاه خرد و انديشه آنان را برا  شناخت با 

هها    ن نههان اسهت. در برابهر ديدگانشهان پديهده     همتايش از بيهنش و دريافهت آنها    حقيقت با  بى

هها    آور و نظام شگرفى آشكار ساخته است ره انديشه انگيز و مصنوعا  و موجودا  بهت شگفت

ها و نظام حير  زا  آن سرگردان اسهت و   گير  خردمندان و متفكّران در ارزيابى مقررا  و اندازه

همتا  او نااوان و درمانده  از و ا با  پاك و بىها و سخنان واژه پردازان و سخنوران اوانا  واژه

دور سهاخته   -ره خانه گناهان است -( او دوستان و دوستدارانش را از اين سرا  زودگ ر1است! )

سازد، و بدينسان آنهان در فهراهم آوردن ره اوشهه     و به سرا  س مت و امنيلت و نجا  نزديك مى

ها و رماي ، با هم به رقابت سالم و  استگى به ارزشنجا  و رسيدن به انجام رارها  شايسته و آر

انسانى و شايسته برخاسته و به سو  درك و دريافت برهان روشن رستاخيز و زندگى در جهان پس 

ها  آسمانى، نشان  ها  پيامبران و رتاب از مرب، به وسيله آنچه آفريدگار هستى با آيا  و معجزه

 اند. داده است، به مسابقه پرداخته

يابى  ها نجا  يافته و به سو  دست نان بدينسان از پريشانى خاطر و رنج و مشقّت گناهان و زشتىآ

 اند. ها  مورد نظر او نايل آمده ها و آراستگى به ارزش به هدف واي  دانا  نهان

 ها را بر ايشهان بهاي   بر اين باور است ره آفريدگار فرزانه، رازها را برا  اينان هويدا ساخت و پرده

سار شيرين و گوارا و پاريزه ههدايت و اوج بهه سهو      زد و پوشش و حجاب را ميان آنان و رشمه

هها  شهادمانى و نويهد را بهرا  آنهان       رمال را زدود و آنان را بر هدايتى پرشكوه راه نمود و پررم

 برافراشت.
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 -تخهار اسهت  رهه اوج سهرفراز  و آزادگهى و اف    -در اين هنگامه و شرايط، آنان را به بندگى خود

فراخواند اا با هر آن ابهكار  ره از مقررا  عادينه و مفاهيم انسانسهاز و معهارف افكهر انگيهز و     

فرهنگ آزاديبخش و آزاديخواه و آزاد  ستان و آزاده پرور دين او رو  گردان اسهت و در ههوا    

بنهدگان  جويى و ابعيض خواهى و به اسهار  رشهيدن    بدانديشى و خودرامگى و خودسر  و برار 

ها و پندارها  خردناپ ير و خودپرستانه خود، به وسهيله زور عريهان و    ها و يافته خدا و احميل بافته

 ديگران، به پيكار قهرمانانه برخيزند.  نيمه عريان به

در افق بينش و آگاهى و اجليگاه خرد و فروزشگاه فكر و خيزشگاه وجدان و فطر  آنان، نور اميهد  

هها و   ى ررد و در نتيجه، با آبى  هاف و آبشهار  زيل و ريهزان، رهدور     و روشنايى هدايت اجلّ

زنگارها  درونشان را شستشو داده و پاك و پاريزه سهاختند و از ايهن رهه خويشهتن را بهه گهروه       

رردگان وارد سازند، منصرف شدند و براهر  يافتنهد.    زورمداران و گمراهان زنند و به خيل راه گم

حق و عدالت، در خود شور و شوم بسيار ديدنهد و در راه خهدا بهه دريها      آنان به پيكار با دشمن 

( راستى ره اين نعمت گران هدايت و راهيابى بهه سهو  حهق و    1ها و مشك   فرو رفتند. ) سختى

ها و پيراستگى از گناهان، ره شاد  و شادمانى و ا ناپ ير  بهه   خودساز  و آراستگى به ارزش

ه مايه روشنى رشمى بهر ديدگانشهان افكنهد و ديدگانشهان را فهروغ      ياران خدا ارزانى داشت! و ر

ههايى شهيفته و در    هايى اشنه برا  نوشيدن باران سعاد  و جام نيك بختى، و جان بخشيد ره با لب

شور و شوم شهاد  در راه خدا، به رويارويى با دشمن حق و فضيلت شتافتند! و در همان حهال بهه   

هها و سهودها و    هها و پرداخهت پهاداش    ره به هنگام جداساز  جايزهامضا  آن داد و ستد پر سود  

 حسابرسى رارها در روز رستاخيز، از آن آنان و روز  آنان خواهد گرديد، شاد و شادمان بودند.

دانستند و بر اين باور بودند ره هرگز به مقام واييى ره بايد، نخواهند اوج گرفت، مگر اين  آنان مى

ودگ ر و فناپ ير را از ان بيرون آورده و جامهه مهرب پرافتخهار و مبهارزه     ره جامه اين زندگى ز

ها  در بند خودرامگان  روشنگرانه و شهاد  خالصانه و عاشقانه در راه خدا و در جهت آزاد  اوده

و انحصارگران قدر  و هستى مردم را بر ان رنند. از اين رو آن شايسهته رهرداران پهر شههامت و     

با دشمن خيره سر و پيكار دليرانه و درگير  سخت و خونبار با او، اين گونهه   سرفراز در رويارويى
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نظير آن، جان را نثار رردند. و راستى ره در اين مقهام پرفهراز و در ايهن     و در اين جلوه و رهره بى

پيمان گرانسنگ و واي، عاشوراييان و قهرمانان آزاديخواه و حق طلب و استبداد ستيز نينوا و يهاران  

ارار حسين عليه السل م در ان سپردن به مرب و فدارار  در راه حق و شكيبايى بر ايز  نهوك  فد

افتخهار  جاودانهه و    انگيز شمشيرها از يك ديگر پيشى گرفتنهد و  ها و لبه برنده و قيافه هراو نيزه

يشهه  هها آفريدنهد، و بهرا  هم    ها و ايثار و اخ ص ها و قداست درو و دانشگاهى ماندگار از ارزش

طلبى و پيكار بها سهتم و اسهتبداد و خشهونت و ااريهك       پررم عدالت و آزاد  و جوانمرد  و حق

 انديشى و دجلالگر  و ابهكار  و ابزار سلطه و فريب ساختن دين و دفتر را برافراشته داشتند.

 اند:  هام به و ا رشيده شد طلبانه خود، اين گونه بودند ره در اين سروده آنان براستى در پيكار حق

 لهم جسوم بحر الشّمس بائبة             و أنفس جاور  جنّا  باريها          

 ران مفسدها بالقتل مصلحها             أو أنّ هادمها بالسيا بانيها             

انهد، و   آنان دارا  پيكرهايى هستند ره با باران حرار  و خشم خورشهيد گداختهه و آبديهده شهده     

ى دارند ره در جوار رحمت حق و بهشت پرطهراو  و زيبها  آفريدگارنهد! آن بيهداد     ها  پار جان

رنهد، اهو    شان را اباه مهى  دارد و به ظاهر زندگى ا  ره آنان را با جنگ و رشتار از ميان برمى پيشه

گويى ا  حگر آنان است. و آن رسى ره با شمشير اجاوز بر آنان ااخته و نابودشان ساخته، گويى 

 ا  به آنان هديه ررده است. حيا  و زندگى نوين و دگربارهبراستى 

 هان اى خردمندان!

( اينك شما ا  آگاهان و دانايان روزگهار! و ا  خردمنهدان و متفكّهران قهرون و اعصهار! و ا       1) 

 احبان انديشه و شناخت! بپا خيزيد و بر آنان رايت غم و پررم سوب و اندوه بهر پها سهازيد! بپها     

بزرب مردان ايمان و برافرازندگان پررم شرف و آزادگى ناله سردهيد! بپا خيزيد! و در خيزيد! و بر 

راه دوستى و مهر به فرزندان ارجمند زهرا  بتول و بزرگداشت خاندان وحى و رسالت، بهه پيهامبر   

هها را بهر    ها و نيكوارين فرجام بزرب خدا اقتدا رنيد، ررا ره خدا در بزرگداشت آنان برارين پاداش

 آنان وعده فرموده است.
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اش بر نواده گرانمايه پيامبر و اجاوز به حقهوم و   رژيم پليد و استبداد پيشه امو  با يورش وحشيانه

آزاد  و امنيلت او، و هتك حرمت خانهدان ارجمنهدش و پيكهار بها يهاران فهدارار و خهداجو  آن        

دلپه ير و شهكوهبار و   حضر ، درون پليد و باطن زشت و آلوده خهويش را رهه بها جامهه زيبها و      

داشت، رو ررد و هر آنچه را به دروغ و ريا استوار ساخته بود، از ههم   نما  دين خدا نهان مى خوش

گسست و ويران ساخت. و هر آنچه از دين و مفاهيم و مقررا  آن را با عوام فريبى و ظاهرساز  و 

ايهن اشهعار پهر محتهوا را در     خودنمايى و ريارار  استحكام بخشيده بود، از هم گشهود و وااابيهد!   

آور و زيانبار آن ابهكاران ااريك انديش و آاهش افهروز    ارسيم عملكرد زشت و واپسگرايى خفت

 (1ام ره: ) سروده

  يا املة نقضت عهود نبيلها             و غد  مقهقرة على ايعقاب          

  بنتم عن اي حاب رنتم  حابا للرسول و إنّما             بفعالكم             

 و نب ام حكم الكتاب على جهالة             و دخلتم في جملة ايحزاب ...             

ها  پيامبراهان را شكسهتيد و بهه سهو       هان ا  جامعه و مردم واپسگرا و دروغ پرداز  ره پيمان 

از همراههان و   گرد نموديد! شما روزگار  به ظاهر گرا  خود عقب پيشينيان ااريك انديش و شرك

هها بها بيهدادگر  و زشهتكاريتان،      ياران پيامبر بوديد، املا پس از رحلت آن گرانمايه عصرها و نسهل 

راهتان را از ياران راستين او جدا ررده و از آنان دور افتاديد! شما از سر نادانى و خودسهر  حكهم   

گرايى و خهط   و آن گاه به فرقه رتاب پر شكوه آسمانى را ناديده انگاشتيد و آن را به رنار  نهاديد

ها  عصر جاهليلهت رو  آورديهد! ههان ا  مهردم! شهما بخهاطر        ها و گروه باز  و پيوستن به شيوه

انديش و شيفته جاه و مقام و دروغ پرداز  ره به نهاروا خهود را جانشهين     خوشايند گروهى ااريك

ا با زر و زور و فريب و دجالگر  زدند، و زمام جامعه ر پيامبر و پيشوا  اس م و حامى دين جا مى

به را گرفته بودند، به ريختن خون پاك فرزند ارجمند پيامبر دست يازيديد و گناه سهمگين رشتن 

او را به دوش رشيديد و خون پاك و مقدلو او را مباح انگاشتيد و با قساو  و سنگدلى و گمراهى 

 آور ، آن را بر ريگها  افتيده نينوا ريختيد! بهت
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رهه همگهان    -بر اين، بهوش باشيد ره هر آنچه از ستم و بيداد مراكب شديد، در روز رسهتاخيز بنا 

به همان ميزان و همان اندازه ريفهر   -برا  حسابرسى و دريافت پاداش و ريفر برانگيخته خواهند شد

( راستى ره در آن روز غمبار و سهمگين، ره جگرههايى رهه مجهروح و داغهدار     1خواهيد گرديد! )

هها    ها  پاك و مقدلو و غيرامند  ره بخاطر دفاع از حق و عهدالت بهر ريهگ    يد! و ره خونگرد

هايى از زنان آزاده و با شخصيلت رهه از فشهار انهدوه خهراش      ها و رهره افتيده ريخته شد! ره گونه

 ها  جانسوز  ره در رثا  حسين عليه السل م و يارانش، از دل برآمد و پيهامبر  برداشت! و ره ناله

خدا را ندا داد! آن روز به ياد ماندنى، ره موهايى ره در سوب شهاد  ساير شايستگان و يارانش 

ها  حرمت و شرف و ررامت و شكوهى ره پس از آن رويداد الت و فاجعهه   پريشان شد! و ره پرده

ندنهد و  بار هتك گرديد! راستى ره آن روز، گويى ايمان و اقوا، با پررمداران و مدافعان آن انها ما

 ها، در شمار اندك آمدند. ها و واييى به نااوانى رشيده شدند و ياران و فداراران در راه ارزش

ها و رمنزارهها،   پس از آن در فرام آن پاران و عدالت خواهان و آزادمنشان قرون و اعصار، بوستان

، واژگون گشهته و  ها  خود ها  درختان با گستراندن برب رها شده و بدون استفاده ماندند و شاخه

 خود را به زمين افكندند.

از آن رويداد سهمگين و غمبار  ره رژيم بيداد پيشه و سياهكار امو  بنام دين دروغين، و حمايت 

از اس م ساخته و پرداخته اسهتبداد و انحصهار و ااريهك انديشهى و خشهونت پديهد آورد، رههره        

و نوانديش محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم، نورافشان دين خدا و اس م آزاديبخش و آزاده پرور 

پس از آن درخشش و نورافشانى و فروغ افكنى، ايره و اار گرديد! و مزّه شيرين و طعهم خهوش و   

اش فاطمه عليهها السله م در ايهن     ل ّ  بخش آن، به الخى گراييد! اگر پيامبر گرامى و دخت فرزانه

يد سرفراز خاندان خويش و به آن پيكرها  پاك و پاريزه از ظاهر، به آن شه  سرا بودند و با رشمان

ره پوشش و  -ها  برهنه و عريان ياران و دوستداران خاندان رسالت عتر  پاك خود، و به آن بدن

هها  خهود را بهر آن نهازنين      ديدند ره پرندگان بال رردند، و مى نظاره مى -ها نبود لباسى نيز بر آن

هان و دندان درندگان از ديهدن آن سهيماها  درخشهان درههم شكسهته، و      اند و د ها فرود آورده بدن

ها  دشمنان ايره بخت و ددمنش حق و عدالت از آنچهه بهر آن عزيهزان و     رردند ره لب مشاهده مى
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قهرمان و ديوران سرفراز، وارد آمده، به نشان شاد  و شادمانى گشوده شده، و آن پيكرها  پاك، 

ش و لباسشهان بهه اهاراج رفتهه اسهت، آر ، اگهر پيهامبر و دخهت         به خاك و خون آغشته و پوشه 

گمهان   نگريستند و آنجا بودند، بى اش با ديدگان ظاهر، اين مناظر جانسوز و دلخراش را مى گرانمايه

ها  غمبار قلب نازنين آن پدر واي و آن بهترين دخت سهرافراز گيتهى را سهخت بهه درد      اين  حنه

ان، گرد و غبار اندوه حضور در ميدان نينوا را از رههره غمهزده و   آورد و سي ب اشك ديدگانش مى

شست و بر حسهين عزيهز و فرزنهدان فهدارار و بهرادران و نزديكهان        زدود و مى اندوهگين آنان مى

افشهاندند و   زدنهد و اشهك مهى    قهرمان و ياران جانباز و پر اخ ص و وفادارش از پرده دل ناله مى

ما ا  دوستداران خاندان وحى و رسالت! و ا  شهيفتگان عتهر  و   ( پس ش1رردند  ) سوگوار  مى

امامت راستين! و ا  دوستداران راستين اهل بيت پيامبر! بياييد و بسان مادر  فرزند از دست داده، 

بر آنان ناله سر دهيد! بياييد و بر پيشوايان گرانقدر و بشر دوست اس م باران اشك از ديدگان فرو 

سوگوار  بر آنان و بزرگداشت ياد و نام خاطره انگيز و الهام بخهش و جاودانهه    باريد  باشد ره با

قهرار    اهابى و بهى   آن عزيزان، و با اظهار غم و نشان اندوه و سر دادن ناله و شيون، و نمهايش بهى  

خويش از اين فاجعه بزرب، آنان را در اين مصيبت اكاندهنده همدرد  و هميهار  نماييهد! خهدايا!    

! از ناشناخته ماندن برارين خاندان رسالت! ا  آه و افسوو! بر جهالت و نهادانى مهردم   دريغ و درد

بر مقام واي  آنان! مگر نه اين است ره آفريدگار فرزانه هسهتى در رتهاب پهر شهكوه خهويش از      

هها   ررامت ها و ها و واييى شرافت و عظمت و بزرگى آنان ياد نموده؟ و از آراستگى آنان به ارزش

فته؟ و از پيراستگى آنان از هر لغزش و خطايى ياد ررده است؟ ررا ره آنان راهنمايان بشهر  سخن گ

بختى و سعاد  و نجا  در سرا  آخر  هستند و هدايتگران و رهبران راستين انسان به  بسو  نيك

 سرايد: ها  رستگار  و سرفراز  در زندگى اين جهان! راستى ره شاعر ره نيكو مى راه

خون پيشوايان و پيشتازان راه حق و عدالت را ريختند و در نتيجه مردم، اا روز رستاخيز بيدادگران، 

 در گمراهى و سرگردانى گرفتار آمدند.
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ام ره ههر   و نگارنده نيز در اين رند شعر، نكااى روشنگر را آورده و مطالبى را در قالب شعر ريخته

نان در اين جهان، و موقعيلت بلند و جايگهاه  ناآگاه و غفلت زده را به شكوه و شرافت و ا ناپ ير آ

 (1سازد. ) واييشان در بهشت پر طراو  و زيبا، آگاه مى

 ان رنت في آل الرّسول مشكّكا             فاقرأ هديت النصل في القرآن ...          

  فهو الدليل على علول محلّهم             و عظيم علمهم و عظم الشأن             

  و هو الودايع للرسول محملد             بو ية نزلت من الرحمن             

اگر در باره خاندان پيامبر و شكوه و عظمت آنان دستخوش ارديهد هسهتى، پهس آيها  روشهن و       

پهو و بها    جهو و حهق   ها بينديش ره اگر حهق  روشنگر قرآن را در و ا آنان بخوان! و به مفاهيم آن

 و  حق راه خواهد نمود.انصاف باشى، او را به س

اين رتاب پر شكوه خدا و آيا  روشنگر آن دليل موقعيلت رفيع و مقام واي  آنان اسهت، و نيهز از   

 دارد. دانش گسترده و بسيار آنان، و عظمت مقامشان در بارگاه خدا پرده بر مى

م، هستند ره در پراو ها  گرانبها  پيامبر خدا، حضر  محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّ آنان امانت

ره همشأن و همطهراز و   -ها را فرمان خدا و فرود آيه شريفه، با سفارش و و يلت خويش، آن امانت

 به املت معرّفى ررد و حرمت و شكوه آنان را سفارش فرمود. -همتا  قرآن هستند

شهيون و   اينك ره رنين است، هان ا  دوستداران خاندان وحى و رسالت! بياييد و با سهوگوار  و 

ها  جانكاه بر آن عزيزان مرا يار  رنيد! بياييهد و بهرا  بزرگمهرد  رهه در سهوب و       ناله و گريه

شهاد  او عرش پرشكوه پروردگار به لرزه درآمد، از پرده دل ناله سر دهيد و بر آن شههيد دور از  

 وطن، باران اشك از ديدگان فرو باريد!

سهاختم! و ا  رهاش!    خطر را با نثار جان از آنان دور مى( ا  راش! آن رويداد اكاندهنده و پر 1) 

افكندم، و با  يافتم و به اأخير مى هنگامه پديد آمدن آن همه درد و رنج و گرفتار  بر آنان را در مى

داشهتم و بهه جهان     هها را از آنهان بهر مهى     جان و مال و همه وجود و امكانا  خويش آن گرفتهار  

شد ره فدا  سهاير و   ا  راش! اين افتخار نصيب و روز  من مىشدم! و  خريدم! و سرفراز مى مى

شدم، اا بدين وسيله حق بزرب نيا  گرانقدرشان پيامبر خدا را ادا ررده باشم و ميان  بزرب آنان مى
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ره رحمت خدا همهاره   -( از پدرم2شدم! ) آن عزيزان بارگاه خدا و سرنوشت پرافتخارشان حايل مى

 فرمود: ت ره ششمين امام نور، حضر   ادم عليه السل م، مىروايت شده اس -بر او باد

من بررنا عنده في مجلس، فقد غيلبا بشطر رلمة أو فاضت عيناه رحمة لنا و رقّة لمصابنا مثل جناح » 

 «بعوضة، غفر  له بنوبه و لو رانت مثل زبد البحر.

ا  از يهك رلمهه از    ارههر رس در مجلس و محفل سوگوار  ما خاندان رسالت، به اندازه په « 1» 

سوب ما نزد او سخن رود و او به ياد ما و در انديشه آرمانها و در جهت راه و رسم ما باشد، و يها  

ها  ما، به انهدازه بهال مگسهى     بخاطر مهر و محبلت به ما و احساو همدرد  با مصائب و گرفتار 

هها  دريها    به انهدازه رها  اگر ره  -اشك از ديدگانش روان گردد، رنين رسى لغزشها و گناهانش

( و رهارمين امام نهور حضهر  سهجلاد    3آمرزيده خواهد شد. ) -گيرد باشد ره بر رو  آب قرار مى

ايلما مؤمن برفت عيناه لقتل الحسين عليه السل م حتى اسيل على خدله، بولأه »  فرمود: عليه السل م مى

دمعت عيناه لقتل الحسين و حزنا على ما مسلنا من اللَّه بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا، و ايلما مؤمن 

ايب  من عدولنا، بولأه اللَّه منزل  دم. و ايلما مؤمن مسله فينا أب ،  رف اللَّهه عهن وجههه ايب  و    

 «آمنه يوم القيامة من سخط النّار.

 هر انسان با ايمان و اوحيدگرايى رهه در شههاد  حضهر  حسهين عليهه السله م، آگاهانهه و       « 2» 

ههايى از بهشهت    اش جار  گردد، خهدا  پهر مههر او را در غرفهه     هدفدار، اشك ديدگانش بر گونه

 ور گردد. ها بهره دهد ره ساليانى بسيار در آنجا زندگى رند و از نعمت پرطراو  و زيبا جا  مى

ه ها و آزارهايى ر و هر انسان اوحيد گرايى ره در سوب شهاد  حسين عليه السل م و از اندوه رنج

در راه حق از دشمنان ددمنش به ما رسيد، رشمانش اشك آلود گردد و اشك ريهزد، خهدا او را در   

 جايگاه شايسته و پرشكوهى جا  خواهد داد.

و هر انسان با ايمانى ره در راه ما و سبك و سيره بشر دوستانه و خداپسندانه و آزادمنشانه ما رنج 

زدايهد و   اش مهى  آن، هر ناخشنود  و رنجى را از رهرهو آزار  بر او رسد، خدا  دادگر به پاداش 

( و نيهز از امامهان نهور    1بخشهد. )  در سرا  آخر  او را از خشم و گزند آاهش دوز  امنيلهت مهى   
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من بكى او ابكى غيره و لو واحدا، ضملنا له على اللَّه الجنة، و من لم يتأ  له البكهاء  »  اند ره: آورده

 فتبارى، فله الجنّة

بها يهادآور     -گهر رهه يهك اهن را     -ر سوب حسين عليه السل م بگريد و يا ديگر رسى د« 1»

ها  ما در راه خدا بگرياند، ما بهشت پرطراو  و زيبا  خدا را بهر رنهين انسهان بها      مصائب و رنج

 رنيم. ايمان و شايسته رردار  اضمين مى

ا حالت و هيئت سهوگواران را  اش نيامد و نتوانست ديگران را بگرياند، امل و هر آن رس هم ره گريه

بر خود گيرد و بسان آنان برا  حسين عليه السل م سوگوار  نمايد، باز هم بهشت پرطراو  و زيبا 

 شود. بر او زيبنده مى

  انگیزه نگارش این کتاب

، بر اين باور است ره: آنچه مرا به نگارش اين رتاب «جعفر بن محملد بن نما»( نگارنده اين اثر، 2) 

ها  متعهدد در مهورد شههاد  سهاير شايسهتگان و       گيخت و مرا بر آن داشت ره با وجود مقتلبران

بزنم، آن « مقتل»پيشوا  شهيدان حضر  حسين عليه السل م و ياران فدارارش دست به نوشتن اين 

هها   ا  از آن ها نگريستم، ديدم پاره بر  فحا  آن ها را در اين مورد ورم زدم و بود ره وقتى رتاب

ا  ديگهر بهه آفهت     انهد و پهاره   دستخوش پرگويى و اكرار و طوينى نمودن اين رويداد غمبار شده

نويسى و اختصار بسيار گرفتهار آمهده و حقيقهت موضهوع را آن گونهه رهه        خ  ه گويى و ركيده

ا  معتهدل و   اند. از اين رو من بر آن شدم اا به خواست خهدا مقتهل و نوشهته    بايد، ارسيم ننموده مى

رننده و م ل آور شود و نهه آنقهدر    شنگر در اين مورد بنگارم ره نه طوينى و اكرار  و خستهرو

 ركيده و خ  ه گردد ره موضوع را به خوبى ارسيم نكند و دارا  ابهام باشد.

ها  ناآشنا و دور از بههن   ره نكا  پيچيده در آن اندك،  فحا  آن از واژه« مقتلى»شهادانامه و 

اهى باشد و بصور  روان و گويا و زيبا، رويداد غمبار عاشورا و شههاد  سهاير   و فرهنگ روز، 

 شايستگان را به روشنى ارسيم نمايد.

و اين شهادانامه را در حدل متوسط و اعتهدال بهه   « مقتل»و درست با اين انگيزه و هدف بود ره اين 

ه داشتن آن رار  آسان باشد و قلم آوردم، اا در همه جا در دسترو ع قمندان قرار گيرد و به همرا
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گرايى و م ل نكشيده، و بهه رمبهود و نقصهان و ابههام نيهز       رار بدين وسيله در اين مورد به بيهوده

ا  انجام شهود رهه شهيرينى و دلنشهينى      ( بر آن بودم ره رار نگارش اين رتاب به گونه1نينجامد. )

خبر  و ناآگاهى برانگيزد  خواب غفلت و بى ا  را از ها را آرامش بخشد، و هر غفلت زده ها، دل واژه

 رار  و رشم پوشى از حقيقت باز دارد. و او را از مسامحه

اش بهه نگهرش و    ا  را در بوستان پهر گهل و يلهه    ا  از رار درآيد ره هر بيننده رتاب و شهادانامه

ا و مطالعههه و گههردش برانگيههزد و رسههانى را رههه در مههورد رويههداد غمبههار و اكاندهنههده عاشههور

گراميداشت آن، دستخوش غفلت شده و غم و اندوه و سوگوار  و عزادار  و گريه هدفدار و نثهار  

اند، از خواب غفلت بيدار ساخته و آنان را بها   اشك و آه در اين فاجعه بزرب را به فراموشى سپرده

 ورد.فدارار  و شهامت و آزادگى و ستم ستيز  قهرمانان آن آشنا ساخته و آنان را به هوش آ

ام ره بسهيار    روااه سخن اين ره در اين رتاب ارزشمند نكا  و مطالبى به وديعت و يادگار نهاده

ها را واگ ارده و بسيار  از گويندگان و دانشهوران و  هاحبان قلهم، در انديشهه      از نويسندگان آن

 اند. ها را از ياد برده ها نبوده و آن آن

، يها  «منيهر سهبل ايشهجان   »و « مثير ايحزان»م اين رتاب را ( و پس از به پايان رساندن رار، نا1) 

ها  هدفدار در سوب حسين عليه السل م نههاده، و آن را   ها  گريه برانگيزاننده غمها و روشنگر راه

( اينك شهما ا  شهنوندگان   1ام. ) ا  مطلوب سامان داده بر سه بخش بزرب انظيم نموده و به گونه

تاب، آر  شما! اگر شما از شرف و افتخار همراهى با حسين عليه السل م اين ندا و خوانندگان اين ر

ره او پررمدار و سمبل و اجسم آن  -و يار  آن پيشوا  آزاد  و آزادگى و دفاع از حق و عدالت

ايد، املا هنهوز ايهن فر هت گرانبهها را      محروم گشته و از برخورد با سپاه شوم امو  بازمانده -بود

شك بر خاندان پيامبر روان سازيد! و در شهاد  جانسوز آنان لباو سوگوار  و داريد ره سي ب ا

عزا بر ان رنيد و با نثار اشك و آه بر آنان، به سو  خشنود  خدا در روز حساب و روز پاداش و 

ريفر بشتابيد و نصيب و بهره خويش را از ثواب و پاداش با مهر و عشق و اراد  خالصانه به آنهان  

 هاست. د، ره خدا بسيار بخشايشگر و ارزانى دارنده نعمتافزودن سازي
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  طلوع خورشید جهان افروز وجود حسین علیه السّالم 1بخش 

فرود فرشتگان پيشگويى پيامبر گزارش شهاد  جانسوز حسين به پيامبر سفارش دو امانت گرانبهها  

شهيد جههان افهروز وجهود     ( طلوع خور1)   سه پررم در روز رستاخيز از روند ااريت و آينده جامعه

 ها اندرى متفاو  است: حسين عليه السل م در مورد ويد  آن گرانمايه جهان هستى ديدگاه

نگاران، روز پنجم ماه شعبان، به سال رهارم از هجهر  را روز   نويسان و حديث گروهى از سيره -1

 اند. طلوع خورشيد جهان افروز وجود حسين عليه السل م نوشته

 اند. خى آن را در سال سولم دانستهاملا بر -2

ا  ويد  آن حضر  را، آخرين روزها  ربيع ايولل، بهه سهال سهولم از هجهر  را اعه م       پاره -3

 اند. داشته

ا  ديگر روز سولم يا پنجم ماه جماد  ايولل، به سهال رههارم از هجهر  را، روز ويد      و پاره -4

 اند. نور قلمداد ررده

ها شش ماهه، ديده به جهان گشود  رهه ايهن رويهداد در     نمايه عصرها و نسلگفتنى است ره آن گرا

رهه   -مورد هيچ رس جز حضر  عيسى عليه السل م و به روايتى ديگر، در مورد يحيى عليه السل م

 سابقه نداشته است. -هايى به آن حضر  داشت شباهت

  فرود فرشتگان

شكوه، فرشته وحى بهه همهراه ههزار فرشهته بهه       پس از طلوع وجود گرانمايه آن نوزاد مبارك و پر

منظور عرض ابريك و شادباش به حضور پيشوا  گرانقدر اوحيد، نيا  بزرگوارش شرفياب شهدند  

 و ويد  او را به آن حضر  شادباش گفتند.

مام ارجمندش، فاطمه عليها السل م، آن نوزاد مبارك را به حضور پيامبر گرامى آورد و آن حضر  

ادمانى بسيار فرزند دخت سرفرازش را در آغوش گرفت و به فرمان خدا و به وسيله پيهامى  نيز با ش

 برگزيد.« حسين»از سو  او، نامش را 

 پیشگویى پیامبر
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شهر  « ام الفضل»و به  -، عمو  پيامبر بود«عباو»ره همسر « حارث»، دختر «لبابه»( از بانو 1) 

د نورافشان وجود حسين عليه السل م شهبى در عهالم   من پيش از طلوع خورشي اند ره: آورده -يافت

ام فرود آمد!! فهردا    ا  از پيكر مقدلو پيامبر جدا شد و در دامان من و در خانه رؤيا ديدم ره پاره

انگيز خويش را به پيامبر گرامى بهاز گفهتم. رهه آن حضهر  فرمهود:       آن شب، جريان خواب شگفت

ام فاطمه به زود  رهودرى   خواب او اين است ره دخت فرزانهنگرانى به دل راه مده، پيام «! لبابه»

سپارم! پس از مدلاى  گرانمايه به دنيا خواهد آورد ره من او را برا  پرستار  و شير دادن به او مى

اش، فاطمه، حسين عليهه السله م را    همان گونه ره پيامبر گرامى پيشگويى فرموده بود، دخت فرزانه

من، آن رودك ارجمنهد را آوردم و بهر دامهان پيهامبر گرامهى نههادم. آن        ( روز 1به دنيا آورد. )

حضر  حسين عليه السل م را مورد مهر و محبلت قرار داد و درست در همهان حهال رهه رهودك در     

ا  از آن به لباو پيامبر ركيد. من آن رودك ارجمند را بها دو   آغوش پيامبر بود، ادرار ررد و قطره

 او گريه ررد.انگشت اندرى فشردم و 

مه  يا امل الفضل! ثوبى يغسلل و قد »  پيامبر گرامى ره از رارم ناخشنود گرديد، رو به من ررد ره:

 «اوجعت ابنى!

اش  باشد و راره رنى؟ آهسته! شكيبايى پيشه ساز، لباو من قابل شستشو مى ره مى«! لبابه»هان ا  

ظر روحى و اربيتى جبران پ ير نيست! من بها  اندرى آب روان است، املا او پسرم را آزرد  ره از ن

 پوزشخواهى رفتم اا آب بياورم، املا هنگامى ره بازگشتم، ديدم پيامبر خدا گريان و اندوه زده است.

 رنيد!؟ دليل گريه و اندوه آن حضر  را پرسيدم و گفتم: ا  پيامبر خدا! ررا گريه مى

بيدادگران و ااريهك انديشهان املهت، فرزنهدم،     فرمود: فرشته وحى بر من فرود آمد و خبر آورد ره 

 حسين عليه السل م را به شهاد  خواهند رسانيد!

 قالت: فتررته و مضيت آلايه بماء، فجئت فوجداه يبكى، فقلت: ممل بكاؤك يا رسول اللَّه؟» 

 «فقال: انّ جبرئيل أاانى فأخبرنى أنّ املتى اقتل ولد  ه ا.

ليه السل م در همهان دوران رهودرى و شهيرخوارگى، روز  بهر     اند ره حضر  حسين ع و نيز آورده

ها و پاها آمد اا بر دامان و سينه پيامبر قرار گرفت و در آغوش آن حضر  بود ره ادرار  رو  دست
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ابنى، ابنى، ثم دعا بمهاء  »  به او دست داد، ما شتافتيم اا او را برگيريم و باز داريم ره پيامبر فرمود:

 «فصبله عليه.

اين فرزند گرانمايه من است، آر  پسر من است! آن گاه مقدار  آب خواست و آن نقطهه را  « 2» 

 آب رشيد.

 گزارش شهادت جانسوز حسین به پیامبر

اند ره پس از گ شت يك سال از ويد  حسين عليه السل م، دوازده فرشته  محدلثان آورده -1( 2) 

بر پيامبر گرامى فرود آمدند  -فرزندان آدم بود ره يكى از آنان در سيما  -ها  گوناگون در رهره

ا  حسهين عليهه السله م     و ضمن عرض اسليت به آن حضر ، گفتند: به زود  بر فرزند گرانمايهه 

رسيد، وارد خواهد شد و خون پارش بهه دسهت ابهكهاران و خشهونت     « هابيل»بر « قابيل»آنچه از 

بسهان پهاداش    -خهدا پهاداش پرشهكوهى   ها  افتيده جهار  خواههد گرديهد و     طلبان بر رو  ريگ

، به حسهاب دشهمنان و رشهندگان سهياه     «قابيل»بر او نوشته و گناه سهمگينى بسان گناه  -«هابيل»

 رو  او خواهد نوشت.

پس از گزارش آن خبر دردناك و جانسوز، امام فرشتگان گهروه گهروه فهرود آمدنهد و بهر پيهامبر       

 ن دعايش بود ره:گرامى اسليت گفتند و آن حضر  نيز هماره اي

 «اللّهم اخ ل خابليه، و اقتل قااله، و ي امتعه بما طلبه!» 

رشهيدند، و او را    بار خدايا، رسانى را ره در راه مبارزه با آفت استبداد و انحصار از يار  او دست

و رو  ا در برابر دشمن حق و عدالت انها نهادند، همه را خوار و رسوا ساز! و رشنده ابهكار و سياه

و نيهز   -2( 1منهدش مگهردان! )   اش بههره  را نابود رن! و او را به آرزو  خود مرسان و از خواسهته 

انّ ابنى ه ا يقتل بأرض العرام، فمن »  فرمود: آورده است ره از پيامبر گرامى شنيدم ره مى« انس»

 «ادرره منكم فلينصره.

به شهاد  خواهد رسيد، از اين رو ههر   ام، حسين عليه السل م، در سرزمين عرام اين فرزند گرانمايه

 ردام از شما به او رسيد و او را دريافت، بايد او را يار  رساند.
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حضهور يافهت و بها آن حضهر  بهه      « ررب »به همراه ساير شايستگان در « انس»گفتنى است ره، 

و بهه  آورده است ره: حسين عليهه السله م رهودك بهود     « عايشه»و نيز  -3( 2شهاد  نايل آمد. )

آيها  «! عايشهه »داشت ره بر پيهامبر وارد شهد. پيهامبر گرامهى فرمهود: ههان ا         آهستگى گام برمى

 خواهى با بيان خبر  از آينده او را شگفت زده سازم؟ مى

 گفتم: رگونه و با ردامين خبر شگفت انگيز؟

خبهر آورد رهه:    ا  بر من فرود آمد ره اارنون نزد من نيامده بود. و او فرمود: لحظااى پيش، فرشته

ا ، حسين عليه السل م، بهه شههاد  خواههد رسهيد. اينهك اگهر        ا  پيامبر خدا! اين فرزند گرانمايه

 خواهى مشتى از آن خارى را ره او در آنجا رشته خواهد شد، به شما بنمايانم؟ مى

 و آن گاه مشتى از آن خاك گلگون را آورد.

ا  نگاه داشت  ون را دريافت داشت و آن را در شيشهره در آنجا بود، آن اربت گلگ« ام سلمه»بانو 

و روز شهاد  حسين عليه السل م بود ره آن شيشه را در آورد، در حالى ره به خهون اهازه ابهديل    

 شده بود.

و نيهز   -4( 3انهد. )  نيز آورده« جحش»گفتنى است ره روايتى بسان روايت گ شته، از زينب، دختر 

ست ره: به همراه امير مؤمنان به سرزمين  فّين وارد شهديم  هنگهامى   آورده ا« عبد اللَّه بن يحيى»

رسيد، ندا داد ره: هان ا  ابها عبهد اللَّهه! شهكيبا بهاش!      « نينوا»ا  در برابر  ره آن بزرگوار به نقطه

 « برا ابا عبد اللَّه!»  شكيبا!

و ديهدم آن    ارد شهدم از او دليل آن رار و گفتارش را پرسيدم ره فرمود: روز  بر پيامبر گرامهى و 

 رند. حضر  ديدگانش اشكبار است و گريه مى

گفتم: ا  پيامبر خدا! پدر و مادرم به قربانت! ره ريز  ديدگانتان را اشكبار ساخته؟ آيا رسى شما 

 را ناراحت ررده و به خشم آورده است؟

 فرمود: نه! پرسيدم: پس ررا ديدگانتان اشكبار است؟

آمده بود و او به من خبر داد ره فرزند ارجمندم، حسين عليه السل م، در فرمود: فرشته وحى نزد من 

 ساحل فرا  به شهاد  خواهد رسيد.
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خواهى از اربت پاك و عطرآگين او نزداان بيهاورم و بهو     آن گاه فرشته وحى به من گفت: آيا مى

 اربتش را به مشامتان برسانم؟

ليه السل م را برگرفت و به من داد و آن گهاه  پس از آن دستش را گشود و مشتى از اربت حسين ع

ا  رهه فرشهته وحهى خبهر داد      بود ره ديگر سي ب اشك امانم نداد. و نام آن سرزمين نيز به گونه

هنگامى ره حسين عليه السل م دو ساله بود، پيامبر گرامى بهه قصهد سهفر      -5( 1است. )« ررب »

 «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»  حررت ررد و در ميان راه ايستاد و فرمود:

 و آن گاه بود ره از ديدگانش باران اشك فرو باراند.

دليل آن بيان و فرود باران اشك را از او پرسيدند. ره فرمود: اين فرشته وحى است و به مهن خبهر   

بهه  « رهرب  »آورده است ره فرزندم، حسين عليه السل م، در ساحل فهرا  و در سهرزمينى بهه نهام     

 شهاد  خواهد رسيد.

 رو او را به شهاد  خواهد رساند؟ پرسيدند: ا  پيامبر خدا! ردامين بيداد پيشه و سياه

آن گاه افزود: گويى هم ارنون شهاداگاه و آرامگاه او را «! يزيد»ا  به نام  پيامبر فرمود: بيداد پيشه

بينم ره سر مقدلو فرزندم،  نگرم و مى مىها و جهاز شتران  نگرم! و گويى هم ارنون بر زين اسب مى

ره لعنت  -«يزيد»حسين عليه السل م بر رو  آنها به بارگاه خودرامه پليد و ااريك انديش امو ، 

گردد. به خدا  سوگند هيچ رس بر سر فرزندم حسين عليهه السله م نظهاره     هديه مى -خدا بر او باد

آورد و بهر او   ميان دل و زبان او مخالفهت پديهد مهى    نمايد، جز اين ره خدا رند و شادمانى نمى نمى

سازد! آن گاه پيهامبر گرامهى    و دردناك گرفتارش مى  نهد و به ع ابى سخت ع مت نفام و رفر مى

اندوه زده و گرفته، از سفر خويش بازگشت و بر فراز منبر رفت و در حالى ره حسن و حسهين، دو  

 ند، با مردم سخن گفت و به پند و اندرز آنان پرداخت.اش در برابر ديدگانش بود فرزند گرانمايه

 سفارش دو امانت گرانبها

( هنگامى ره سخنانش پايان يافت، دست راست خويش را بر سر حسن عليه السل م و دست رپ 1) 

را بر سر حسين عليه السل م نهاد و آن گاه سر مبهارك را بهه سهو  آسهمان بلنهد رهرد و فرمهود:        

ان محملد بنده برگزيده و پيامبر اوست و اين دو ان از پاران و شايستگان خانهدان  گم پروردگارا! بى
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باشند. اينان همان عزيزانى هستند ره در ميان املت به يادگار  من و از برگزيدگان نسل و ابار من مى

گ ارم و فرشته وحى برايم خبر آورده است ره ايهن فرزنهدم، حسهين عليهه السله م، بهه دسهت         مى

يهار و   ان آاش افروز به شهاد  خواهد رسيد و مردم او را در برابر بيداد پيشهه زمهانش بهى   ابهكار

ياور خواهند گ اشت! بار خدايا! شهاداش را بر او خجسته ساز! و او را سرور و ساير شههيدان راه  

در  حق قرار ده! بار خدايا! خير و بررت را از رشندگان ابهكار او بردار و آنهان را رسهوا سهاخته و   

ها  سوزان آاش دوز  درآور، و آنان را در فروارين طبقه جهنّم بيفكن! هنگامى رهه سهخنان    شعله

پيامبر به اينجا رسيد،  دا  ضجله و گريه مردم در فضا  مسجد پيچيد. پيامبر گرامى رو بهه آنهان   

 «أ ابكون و ي انصروه؟»  ررد ره:

 رنيد؟ گرييد و ياريش نمى آيا مى

اش دگرگهون گشهته و سهيما  نورافشهانش سهر  و       حالى رهه رنهگ رههره    سپس بازگشت و در

برافروخته شده بود، دگرباره به سخن پرداخت و در حالى ره سي ب اشك از ديدگانش روان بهود،  

 رو به بارگاه خدا ررد ره: بار خدايا! او خود هماره يار و ياور او، باش!

 «اللّهمل فكن انت له وليلا و نا را.» 

ايلها النّاو انّى خلّفت فيكم الثقلين: رتاب اللَّه و عتراى ... لن يفترقا حتى يهردا علهىل   »  فزود:آن گاه ا

 ...«القربى!   الحوض، و انّى انتظرهما و ي اسألكم في بلك الّا ما امرنى ربلى، ان اسألكم المودة في

يهان شهما دو امانهت    گهويم و در م  ( هان ا  مردم! حقيقت اين است ره من جهان را بهدرود مهى  1) 

گ ارم ره عباراند از: رتاب خدا و خاندان  رننده به سو  حق و فضيلت بر جا  مى گرانبها و هدايت

 من.

به هوش باشيد ره اين دو امانت، جدايى ناپ يرند اا در رنار حوض روثر بر من وارد گردنهد و مهن   

 در روز رستاخيز، در آنجا، در انتظار آن دو خواهم بود.

! من در مورد آن دو امانت بزرب و شكوهبار و گرانبها، جز آنچه پروردگارم به مهن امهر   ا  مردم

خهواهم.   هيچ ريز ديگر  از شما نمى -ره از شما دوستى و مهر به خاندان را بخواهم -فرموده است

پس نيك بنگريد ره مبادا فردا مرا در حالى در رنار حوض روثر ديدار رنيد ره خاندانم را به خشم 
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ورده و آنان را به رنج افكنده و در حق آنان بيداد روا داشته و آنان را به شهاد  رسهانده باشهيد!   آ

ره هر ردام زير يكهى از آن   -به خدا  سوگند! در روز رستاخيز از اين املت، سه پررم و سه گروه

ز رستگاران و ها مورد احترام هستند و ا بر من وارد خواهند شد ره انها يكى از آن -ها هستند پررم

 نجا  يافتگان خواهند بود و آن دو پررم و دو گروه ديگر، از من نخواهند بود.

 «و اللَّه سترد علىل يوم القيامة ث ث رايا  من ه ه ايمة.» 

 سه پرچم در روز رستاخیز

 شوند، پررمى ايره و اار ( آن گاه فرمود: از اين سه پررمى ره در روز رستاخيز بر من وارد مى2) 

 رنند. اابى و نفر  مى هراسند و از آن اظهار بى و ظلمت زده است ره فرشتگان از آن مى

 «راية سوداء مظلمة قد فزعت منها الم ئكة.» 

ايسهتند و مهن از آنهان     آيند اها در برابهر مهن مهى     آن پررم و طرفداران و به دوش رشندگانش مى

 «أنتم؟ فأقول: من»  آييد؟ پرسم: شما ريانيد و از رجا مى مى

 دهند: ما از اوحيدگرايان و خداپرستان جهان عرب و از املت او هستيم! آنان پاست مى

 «نحن من امتك يا احمد!» 

 (1گويم: من محملد هستم، پيامبر خدا به سو  عرب و عجم! ) من به آنان مى

 «انا احمد نبى العرب و العجم!» 

يامبر خدا! اينك به سو  شما آمده و رشهم اميهد   گويند: ما از املت و جامعه او هستيم ا  پ آنان مى

 ايم. به شفاعت شما دوخته

گويم: شما پس از من با رتاب پرشكوه خدا، قرآن شريا، و بها خانهدانم رگونهه رفتهار      به آنان مى

 «فاقول لهم: ريا خلفتمونى من بعد  في اهلى و عتراى و رتاب ربلى؟»  ررديد؟

واقعيلت اين است ره رتاب خدا و مقررا  و مرزها  احكهام آن   دهند: ا  پيامبر خدا آنان پاست مى

را اباه ساختيم و در مورد خاندانت نيز، زشت و ظالمانه عمل ررديم  ررا ره همهاره در ايهن اه ش    

ور  از دانش و  احمقانه بوديم ره آنان را از رو  زمين برداريم و در اين راستا بود ره به جا  بهره
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، از آنان رو  براافتيم و به مخالفت و دشمنى با آن بندگان شايسته و وارسته معنويلت پرشكوه آنان

 و محبوب خدا پرداختيم!

 «املا الكتاب فضيعناه، و املا عتراك فحر نا أن نبيدهم عن جديد ايرض.» 

هايشهان   و در اين شرايط است ره اين پررم و اين گروه در حالى ره به شدل  اشنه هستند و رههره 

شوند! آن گهاه پهررم ديگهر  رهه سهياهى و       گردند و از آمرزش خدا محروم مى ته، بازمىسياه گش

گردنهد   اش از پررم نخست افزونتر است، با طرفداران و به دوش رشندگانش بر من وارد مى ايرگى

 و من از آنان خواهم پرسيد ره:

 ؟!پس از رحلت من با دو امانت گرانبهايم، قرآن و عتر ، رگونه رفتار ررديد

ثم ارد علىل راية اخر  اشدل سوادا من ايولى، فأقول لهم: ريا خلفتمونى من بعهد  فهي الثقلهين:    » 

 «األربر و األ غر، رتاب ربلى و عتراى؟

دهند: ما با ثقل اربر يا رتاب پرشهكوه خهدا مخالفهت ورزيهديم و احكهام و مقهررا         آنان پاست مى

طلبانه خود رفتهيم. و   رنار نهاديم و از پى هواها  جاه انسانساز و عدالت آفرين و آزادمنشانه آن را

نيهز بهه مخالفهت برخاسهته و بها آنهان        -ا  باشهند  ره عتر  و خاندان گرانمايه -با امانت ديگر او

ظالمانه رفتار نموديم و ضمن زير فشار قهرار دادنشهان، آنهان را در دفهاع از حهق و عهدالت انهها        

نكرديم و آنان را سخت پرارنده نموده و از خانهه و راشهانه     شانگ اشتيم و در برابر بيدادگران ياري

 (1خويش آواره ساخته و آنان را به شهاد  رسانديم. )

 «املا األربر فخالفناه، و املا األ غر فخ لنا، وَ مَزَّقْناهُمْ رُلَّ مُمَزَّمٍ.» 

ست ره آنان در حالى ره گاه ا اينجاست ره من به آنان خواهم گفت: برويد و از من دور شويد! و آن

هايشان سياه گشته و بر آن گرد و غبار خفّهت و رسهوايى گنهاه و     اند و رهره سخت اشنه و درمانده

 گردند. اند بازمى بيدادگر  نشسته است، از راهى ره آمده

 «فاقول: اليكم عنّى فيصدرون عطاشا مسولدة وجوههم.» 

گهردد، و   باشد بر من وارد مى پراو افكن مى سپس پررم ديگر  ره نورافشان است و از آن فروغى

 من به آنان خواهم گفت: شما ره رسانى هستيد؟
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 «ثمل ارد على راية اخر  المع نورا فاقول لهم: من انتم؟» 

جويان و حق طلبان و حهق پرسهتان و    دهند: ما مردمى اوحيدگرا و پروا پيشه و از حق آنان پاست مى

 حق پ يرانيم.

 «توحيد و التّقو  من امة محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم.نحن اهل رلمة ال» 

ما رسانى هستيم ره رتاب پرشكوه خدا، قرآن شريا را گرامى داشتيم و آن را بسان جان شيرين و 

عزيزار از آن حفو ررديم و از خطرها  رنگارنگ پاو داشتيم و ح ل آن را حه ل و حهرامش را   

استى به رهنمودها  آن عمل ررديم و از هشدارهايش هشدار په يرفتيم  حرام و ناروا شمرديم و به ر

ها  عبر  گهرفتيم و   ها  انسانساز و عبر  آموز و عبر  انگيزش درو و از پند و اندرز و درو

 اندرزها پ يرفتيم.

 ...«و نحن بقية اهل الحق، حملنا رتاب اللَّه فاحللنا ح له و حرمنا حرامه » 

اندان گرانمايه پيامبر را گرامى و پابرجا نگاه داشتيم و از جان گرامهى آنهان   ما مردمى هستيم ره خ

پاو داشتيم، ررا ره همان گونه ره از جان و مال و هستى و امكانا  و فرزنهد و خهانواده خهويش    

ررديم، از حقوم و ررامت و شكوه و معنويلهت و امنيلهت و آزاد     نموديم، آنها را يار  مى دفاع مى

مبر در برابر بيداد پيشگان و اجاوزراران دفاع ررديم و آنان را با همه وجود يار  نموديم خاندان پيا

 و دوشادوش آنان با دشمنان ددمنش و اجاوزرارشان به رويارويى برخاستيم.

و احيينا برلية محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم، فنصرناهم من رلّ ما نصرنا منه انفسهنا، و قاالنها   » 

 ....«ناواهم   منمعهم 

اينجاست ره من به آنان خواهم گفت: مژده باد بر شما ره من پيامبراان محملد  لّى اللَّه عليه و آلهه  

 (1و سلّم هستم. )

 ....«فاقول لهم: ابشروا، أنا نبيلكم محملد » 

ار سان رفته  گوييد، به راستى ره شما در زندگى دنيا همان گونه عمل ررديد و همان آر ، درست مى

 نموديد ره و ا ررديد.

 «فلقد رنتم في دار الدلنيا رما و فتم.» 
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و آن گاه است ره من از حوض روثر به آنان آب خوش و گهوارايى خهواهم نوشهاند و آنهان     « 1» 

گردند و با دريافت مژده ورود به بهشت پرطهراو  و زيبها  خهدا، بهدان جها       سيراب و سرفراز مى

آورده « ابن عبهاو »و نيز  -6( 2شت پر نعمت خدا خواهند بود. )رهسپار شده و برا  هميشه در به

رهه رهودرى    -است ره: ما نزد پيامبر گرامى اس م بهوديم و آن حضهر ، حسهين عليهه السله م را     

را رو  پا  رپ قهرار داده بهود و   « ابراهيم»بر رو  پا  راست نشانده و فرزندش،  -خردسال بود

داد، و گهاه   ساخت و مورد نوازش و مهر پدرانه قرار مى اران مىگاهى حسين عليه السل م را بوسه ب

ابراهيم را. درست در همين شرايط، بناگاه فرشته وحى از سو  پروردگار هستى فرود آمهد و پيهام   

 خدايش را به او رساند.

پس از بر طرف شدن آثار فرود وحى، پيامبر گرامى فرمود: فرشته وحى اينك از سو  پروردگهارم  

 مد و پيام خدا را به من رسانيد.فرود آ

 پرسيديم: ا  پيامبر خدا! ره پيامى آورد؟

فرسهتد و   فرمود: پيام او اين بود ره: هان ا  پيهامبر خهدا! پروردگهار  بهه اهو سه م و درود مهى       

فرمايد: من بر آن نيستم ره هر دو فرزند  حسين عليه السل م و ابراهيم را برايت نگهاه دارم، از   مى

كى از آن دو را برگزين و ديگر  را فدا  او ساز! آن گاه پيامبر گرامى نظهر  بهر رههره    اين رو ي

افكند و گريست و نيز نگاهى به جمال دل آرا  حسين عليه السل م نمود و به گريه ادامه « ابراهيم»

 داد.

را  رهه او جههان    رنيهز اسهت و هنگهامى   « ابراهيم»سپس فرمود: واقعيلت اين است ره مادر فرزندم 

( املا مام فرزانه و پهر  1بدرود گويد، جز من رسى ديگر در مرب او درار اندوه شديد نخواهد شد، )

معنويلت فرزندم، حسين عليه السل م، فاطمه عليها السل م، و پهدر گرانقهدرش، علهى عليهه السله م،      

عليهه السله م   باشد ره خون او بسان خون من است و اگر حسين  عموزاده ارجمند و پاره وجودم مى

گهردد و ههم عمهوزاده     ام فاطمه عليها السل م انهدوهگين مهى   جهان را بدرود گويد، هم دخت فرزانه

گهردم. از ايهن رو    زده و دلگير مهى  ارجمندم، على عليه السل م، و هم خودم از مرب او سخت اندوه

تم: اينك ره رنين اسهت،  گزينم و به فرشته وحى گف اندوه خويشتن را بر اندوه و ناراحتى آنان برمى
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بر « ابراهيم»سازم  و اين گونه بود ره  را فدا  او مى« ابراهيم»گزينم و  حسين عليه السل م را برمى

اساو حكمت خدا پس از گ شت سه روز از آن پيام و آن گزينش از دنيا رفهت و بها مهرب خهود     

 پيامبر را داغدار ساخت.

سهاخت و در   ديهد، او را بوسهه بهاران مهى     يه السل م را مىاز اين رو هر گاه پيامبر گرامى حسين عل

فرمود: فديه حسين  مكيد و مى ها  پيشين او را مى فشرد و لب و دهان و دندان اش مى آغوش و سينه

ام.  ام و ميان اين دو حسين عليه السله م را برگزيهده   پرداخته« ابراهيم»عليه السل م را با فدا ساختن 

(2) 

 «من فديته بابنى ابراهيم.و قال: فديت » 

اند ره: روز  پيامبر خدا به سرا  دخت ارجمندش، فاطمه عليها السل م رفت  و نيز آورده -7« 1» 

 و او را پشت درب منزل نگران ديد.

 اند؟ فرمود: ره شده است ره محبوب دل من اينجا ايستاده

مداد امروز از خانه بيهرون رفتهه و   فاطمه عليها السل م گفت: پدر جان! پسرانتان، حسن و حسين، با

جويى از آنان به راه افتاد و همهه   خبرم! پيامبر گرامى در پى اند و من از سرنوشت آنان بى بازنگشته

آن منطقه را زير پا نهاد اا به شكاف روهى ره نزديك مدينه بود رسيد، و ديد دو فرزند دلبندش به 

در  -ره گهويى مراقهب و نگهبهان آنهان اسهت      -انگيز اند و مار  بزرب و رعب خواب خوش رفته

افكند، ره به خواست خهدا  « مار»نزديكى آنان حلقه زده است! پيامبر سنگى برگرفت و به سو  آن 

 به زبان آمد

 «السل م عليك يا رسول اللَّه! و اللَّه ما نمت عند رأسهما الّا حراسة لهما.»  ( و گفت:1) 

ا  نخفته بودم، جهز   ا  سوگند ره من نزديك دو فرزند گرانمايهس م بر شما ا  پيامبر خدا! به خد

اين ره به ابن خدا و فرمان او، از جان گرامى آنان حراست رنم و افتخار نگهبانى از آنان را داشهته  

باشم! پيامبر بر دو فرزندش دعا ررد و با سپاو به بارگاه خدا، حضر  حسهن عليهه السله م را بهر     

عليه السل م را بر رو  شانه رپ نهاد و بهه سهو  خانهه فاطمهه عليهها       رو  شانه راست و حسين

السل م حررت ررد. در ميان راه فرشته وحى فرود آمد و حسين عليه السل م را به دوش گرفت و به 
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انگيهز بهود    همراه پيامبر و به يار  او، فرزند دلبندش را به خانه آورد. و پس از اين رويداد شهگفت 

شمردند ره يكهى از   رردند و اين را برا  خود مايه مباها  مى گرانمايه افتخار مى ره آن دو رودك

آن دو را بهترين و برارين انسان رو  زمين بر دوش گرفته است و ديگر  را بهترين آسهمانيان! و  

شاعر بلند آوازه عصر رسالت در اين مورد شعر  سرود رهه از آن جملهه   « حسان بن ثابت»آن گاه 

 ست:اين بند ا

 «1»فجاء و قد رربا عااقيه             فنعم المطيلة و الراربان          

 اش نشانده بود. و آن گاه پيامبر آمد در حالى ره آن دو رودك گرانمايه را بر دو شانه 

 و راستى ره ره مررب پرشكوه و ره سواران ارجمند !

  از روند تاریخ و آینده جامعه

رهه   -ورده است ره: من به هنگام شدل  يافتن آخرين بيمار  پيامبر خداو نيز ابن عباو آ -8( 2) 

در رنار بسترش بهودم. آن حضهر  در آن شهرايط، حسهين عليهه       -بر اثر آن جهان را بدرود گفت

السل م را بر سينه مبارك رسبانيد و در حالى ره آخرين لحظها  بهود و روح بلنهد و ملكهواى آن     

از رهره مبارك و پيشانى بلندش بر سر و رو  فرزنهد دلبنهدش نيهز    بزرگوار آماده پرواز، و عرم 

 «مالى و ليزيد؟ ي بارك اللَّه فيه، اللّهم العن يزيد!»  فرمود: ركيد، مى مى

مرا با يزيد سياه رو ركار؟ خدا  بررت را از عمهر و زنهدگى او بهردارد! و آن گهاه رو بهه جانهب       

ساز! پس از آن برا  مهدلاى از ههوش   « يزيد»نت را نثار ررد ره: بار خدايا! لعنت و نفري آسمان مى

رفت و پس از بهوش آمدن در حالى ره ديدگانش اشكبار بود، دگرباره حسين عليه السل م را بوسه 

 «أما إنّ لى و لقاالك مقاما بين يد  اللَّه عزّ و جلّ.» باران ساخت و فرمود:

بهكار او ا  حسين عزيز! در پيشگاه خدا جايگاهى رو و ا گمان برا  من و رشنده سياه املا بى« 1» 

برا  حسابرسى و شكايت به بارگاه او خواهد بود و من در آنجا از بيهداد  رهه بهر اهو و يارانهت      

از « سعيد بن جبيهر »و نيز  -9( 1خواهد رفت، دادخواهى خواهم نمود و من طرف آنان خواهم بود! )

 مى نشسته بودم ره بناگاه حسن عليه السل م آمد.آورده است ره: نزد پيامبر گرا« ابن عباو»
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هنگامى ره پيامبر گرامى او را ديد، گريه ررد و فرمود: حسن جان بيا! بيا! آن رودك گرانمايهه رهه   

سپرد، به سو  پيامبر رفت و آن حضر  او را برگرفت و رو  زانهو  راسهت    به آهستگى گام مى

 خويش نشاند.

د ره حسين عليه السل م وارد شد و پيامبر گرامى با ديدن آن رودك ريز  از اين جريان نگ شته بو

مه سيما نيز به گريه افتاد و او را نيز با نهايت مهر و محبلت نزد خويش فراخواند و رو  زانو  رپ 

نشاند! آن گاه دخت ارجمندش فاطمه عليها السل م وارد شد و پيامبر گرامى با ديدن فاطمه نيز گريه 

 را نيز نزد خويشتن فرا خواند و در پيشارو  خود نشاند.ررد! و او 

و از پى همه آنان، امير مؤمنان عليه السل م آمد و پيامبر با ديدن آن حضر  نيز گريست و او را هم 

 بسان آنان به سو  خويش فرا خواند و در سمت راست جا  داد.

گرانمايه، گريه سر داديد؟ آيا در ميان  ياران پيامبر پرسيدند: ررا با ديدن هر يك از اين رهار وجود

فقال له ا حابه: يا رسول اللَّه! ما اهر   »آنان رسى نبود ره ديدارش شما را شاد و شادمان سازد؟! 

 (1پيامبر در پاست آنان فرمود: )« اسرّ برؤيته؟  واحدا من هؤيء اي بكيت، أو ما فيهم من

ع البريه، ما على وجه األرض نسمة أحب الهى مهنهم، و   و الّ   بعثنى بالنّبوة و ا طفانى على جمي» 

 ...«انما بكيت لما يحل بهم من بعد ، و برر  ما يصنع به ا ولد  الحسين 

به آن خدا  اوانايى ره مرا فرمان بعثت داد و بر رهران اها رهران هسهتى و همهه موجهودا        « 1» 

اهر و   ن از اين رهار ان محبهوب ا  در رو  زمي برگزيد، سوگند! ره نزد من هيچ رس و هيچ پديده

ا  افتادم رهه پهس از    ام بدان جهت بود ره به ياد رفتار زشت و ظالمانه ار نيست، املا گريه پسنديده

ام حسين عليه السله م را بهه    دارند و فرزند گرانمايه رحلت من، بيدادگران املت در حق اينان روا مى

به گناه دعو  به آزاد  و آزاد انديشى و مبارزه رشى و  جرم عدالت خواهى و مبارزه با ستم و حق

نگهرم رهه    رسانند!! گويى هم اينك به همراه او هستم و مى با پايمال شدن حقوم بشر به شهاد  مى

شهود و حقهوم و    آورد، املا باز هم به او پناه داده نمهى  ام به حرم و آرامگاه من پناه مى اين نور ديده

اش،  طلبى ماند و رسى نيز فرياد دادخواهى و يار  هكاران در امان نمىآزاد  و امنيلت او از بيداد اب

خيزد. آر ، بهه يهاد ايهن بيهدادها      دهد و به يار  او برنمى بر ضدل ستم و استبداد را پاست مثبت نمى
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نگهرم رهه از رنهار آرامگهاه مهن       افتادم ره اشك و گريه امانم نداد! آن گاه افزود: آر ، گويى مى

شتابد و انها گروهى از  رند و به سو  سرزمينى ره فرودگاه و شهاداگاه اوست مى ىبناگزير روچ م

رسهند و   خيزند و به همراه او به شهاد  مهى  مردم با ايمان و حق طلب و آزاديخواه به يار  او برمى

 اينان هستند ره در روز رستاخيز سرور و ساير شهيدان راستين املت من خواهند بود.

گيهرد و پهس از ا هابت ايرهها و      نگرم ره هدف اير اجاوزراران ايره بخت قرار مى گويى او را مى

افتهد، و   ها  افتيده نينوا فرو مى ها و شمشيرها  بسيار بر پيكرش، از مررب خويش بر آن ريگ نيزه

اهرين آفريهده خهدا سهر بريهده       انديش آن گاه مظلومانه و قهرمانانه به دست سياهكارارين و ااريك

 شود. مى

ا  جانسوز از ژرفا  دل سر داد و گريه ررد  ( هنگامى ره سخنان آن حضر  به اينجا رسيد، ناله1) 

ا  ره  دا  ضجله و شيون حاضران بلند شد! پس از آن، پيامبر  و همه را به گريه انداخت، به گونه

ارا! از ستم خدا بپا خاست و در حالى ره دست به بارگاه خدا برداشته بود، نيايشگرانه گفت: پروردگ

 آورم. ام خواهد رفت، به پيشگاه او شكوه مى و بيداد  ره پس از من بر خاندان گرانمايه

 «اللّهم انى اشكو اليك ما يلقى اهل بيتى بعد .» 

اش حسن عليه السل م وارد شد و  اند ره حسين عليه السل م بر برادر گرانمايه و نيز آورده -10( 2) 

دل آرا  برادر افتاد، گويى رويداد غمبار  را به ياد آورد رهه گريهه    هنگامى ره رشمش به جمال

 امانش نداد.

حضر  مجتبى عليه السل م فرمود: حسين جان! ره موضوعى شما را به گريهه انهداخت و اشهك از    

 «ما يبكيك يا ابا عبد اللَّه؟»  ديدگانتان جار  ساخت؟

 رنم. د گريه مىرو پاست داد: بر بيداد و خيانتى ره در حق شما مى

 «فقال: أبكى لما يصنع بك.» 

آن حضر  فرمود: حسين جان! شهاد  من بدين  ور  است ره فرد  سمل خيانت را به وسيله آب 

سازد، اما هيچ روز غمبار و جانسوز ، رون روز شههاد  اهو    ريزد و مرا مسموم مى به رام من مى

نصر گمراه و ااريهك انهديش و بيهداد    نيست، ررا ره شهاد  او بدين  ور  است ره سى هزار ع
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پيشه ره ادلعا  دين و ايمان و پيرو  از نيا  گرانقدر  محملد  هلّى اللَّهه عليهه و آلهه و سهلّم را      

رننهد و بهرا  رشهتن اهو و ريخهتن خهون پهاك و         دارند، ظالمانه و ناجوانمردانه او را محا ره مى

حرمت و قداست خاندان اهو و بهه اسهار     ها  افتيده نينوا، و به منظور شكستن  جوشانت بر ريگ

بردن فرزندان و زنان و بهرا  درههم شكسهتن شهكوه و عظمهت و شخصهيلت واييهت، همدسهت و         

 گردند. همداستان مى

آر ، آن گاه است ره لعنت و نفرين خدا بر باند پليد و بيداد پيشهه امهو  و همهه امهو  مسهلكان      

هها در رهران اها رهران      بارد و امهامى پديهده   مى گريد و خون آيد و آسمان خون مى ااريت فرود مى

 (1گريند. ) بر او مى -ماهيان دريا ها گرفته اا درندگان بيابان و از فرشتگان و انسان -هستى

و لكن ي يوم ريومك، يزدلا اليك ث ثون الا رجل، يدعون أنّهم من املة جدلنا، فيجتمعون علهى  » 

براريك و نسائك و انتهاك ثقلك، فعنهدها احهل   قتلك، و سفك دمك، و انتهاك حرمك، و سبى 

ء حتى الوحوش في الفلوا  و الحيتان في  ببنى اميلة اللعنة و امطر السماء دما، و يبكى عليك رل شى

 «البحار.

اش، فاطمهه، اميهر مؤمنهان، حضهر       ها  پيامبر گرامى، دخت فرزانهه  و پس از اين پيشگويى« 1» 

ن عليه السل م بود ره ديگر مردم اوحيدگرا و آگاه و با ايمهان،  مجتبى و خود ساير شايستگان، حسي

شهناختند و   ها و سرنوشت عجيب و پرافتخار  رهه و ها شهد، مهى     آن حضر  را با رنين ويژگى

هماره ياد مقدلو و نام بلند و جاودانه و خاطره الهام بخش و قهرمانانه او را زنده و پر نشا  نگهاه  

ت آن حضر ، هماره نگران آينده امت و روند اهاريت و سهير جامعهه    داشتند و ضمن گرامى داش مى

 اس مى پس از رحلت پيامبر و احقّق آن رويداد غمبار و اكاندهنده بودند.

و بدينسان برر مصيبت حسين عليه السل م پيش از ويد  و به هنگام ويد  آن حضر  به وسهيله  

به وسيله آن حضر  بر خاندان رسهالت خوانهده    فرشته وحى بر پيامبر گرامى فرود آمد و از پى آن

شد و از پى آنان هم به وسيله مردم با ايمان و اوحيدگرا و آگاه همچنان ايهن سهوگوار  و گرامهى    

 داشت شهاد  جانسوز حسين عليه السل م و روز فداراريش ادامه دارد.

 «یزید»بیعت خواهى زورمدارانه براى  2بخش  
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آن نامه شوم پيشنهاد خيانت بار مروان پهيش گهويى از مهرب معاويهه     مرب بنيانگ ار رژيم امو  

وارنشى خيرخواهانه و آزادمنشانه پايان آن نشست بامهداد  « عبد اللَّه بن زبير»سخنان وليد و پاست 

آن شب هشدار  درو آموز شكايت به پيامبر مهر و عدالت به گهواه گهرفتن پيهامبر خهدا وداعهى      

  سوزان و گدازان!

 «يزيد»هى زورمدارانه برا  بيعت خوا

  مرگ بنیانگذار رژیم اموى

، در ماه رجب، به سال شصتم از هجهر  بهه ه رهت رسهيد و     «معاويه»( دجلال خودرامه امو ، 1) 

، با شرايط هراو انگيز و سياهى ره نظام امو  فراهم آورده بود بهه جها  او   «يزيد»فرزند پليدش، 

 نشست.

 -ن و نيمه عريان، بناگزير با بيعت با رارگزار و نماينده او در آن شهرنيز با زور عريا« مدينه»مردم 

با يزيد به عنوان زمامدار و رهبر املت اس م بيعت رردند و بهه   -بود« وليد بن عتبه»ره آن روزها 

 ظاهر راه برا  ادامه حارميلت استبداد  رژيم امو  هموار گشت.

و « وليهد »برا   -بود« ابن ابى زريق»ره نامش  -اورا برده « معاويه»گفتنى است ره خبر ه رت 

 آورد.« مدينه»مردم 

  آن نامه شوم

، استاندار و نماينده رژيم امو  در مدينه نوشهت و بهه   «وليد»ا  به  در آغاز رار، نامه« يزيد( »2) 

رهه   -او دستور داد ره از مردم مدينه و به ويژه از ساير شايستگان، حضر  حسهين عليهه السله م   

ستيزان، ا ه ح طلبهان و عنا هر     مورد اوجه مردم، به ويژه آگاهان، انديشمندان، آزاديخواهان، ستم

برا  او بيعت بگيرد و آنان را وادار سازد ره در برابر ديهدگان   -نوانديش و خوش فهم جامعه است

 مردم با او به عنوان پيشوا و رهبر املت اس م دست بيعت دهند.

مها بههر دليلهى     گستاخى و خيره سر  بسيار نوشت ره: اگر حسين از بيعت با او در آن نامه شوم با

ان امتنهع  »درنگ گردنش را بزن و سهر او را بهرا  مها بفرسهت!      سر باز زد و رون و ررا ررد، بى

 «عليك فاضرب عنقه و ابعث برأسه الىل.
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  پیشنهاد خیانت بار مروان

انديشى بر آمد و بهرا  يهافتن راههى آسهانتر      راره ، در پى«يزيد»با دريافت نامه شوم « وليد( »1) 

بهه او،  « يزيد»مروان، سياست باز رهنه رار و نيرنگباز امو  را فراخواند و با نشان دادن نامه شوم 

 نظر و  را جويا شد، و پرسيد ره اينك ره بايد ررد؟

عبد »، «اللَّه بن زبير عبد»درنگ حسين عليه السل م،  او در پاست و  گفت: به باور من، شما بايد بى

را فراخوانى و از آنان با قاطعيلهت  « عبد الرّحمن بن ابى بكر»، و «عبد اللَّه بن عمر»، «اللَّه بن مطيع

دراز رنند و با اهو بيعهت    -«يزيد»به عنوان نماينده  -و قدر ، بخواهى ره دست بيعت به سو  او

ا  و خدمت  ا  رسيده يعت رردند ره به خواستها  دادند و ب نمايند. اگر آنان پاست مثبت به خواسته

ا   املا اگر نپ يرفتند و با نقد سياست حهارم و نفهى شهيوه و     و رژيم امو  نموده« يزيد»بزرگى به 

درنهگ گهردن    روال جار  از منظر دين و دفتر و سبك و سيره پيامبر به رون و ررا پرداختند، بهى 

گفت: ا  راش ره من « وليد»ن و ررا را از ميان بردار! آنان را بزن و نطفه مخالفت و مبارزه و رو

ا  در خور ياد و نام نبودم، ررا ره او مهرا   گشودم و پديده هرگز وجود نداشتم و ديده به جهان نمى

به رار  بس خطرناك و سهمگين فرمان داد . به رار  ره از نظر سيستم فكر  و اخ قهى، اهوان   

ليتنى لم أك شهيئا مه رورا، لقهد امرانهى بهامر      »دست نخواهم زد. انجام آن را ندارم و هرگز به آن 

 «1« »عظيم.

  پیش گویى از مرگ معاویه

ها  مورد  پيكى به سو  حضر  حسين و رهره« وليد»( پس از اين نشست و ابادل نظر بود ره 1) 

يد و پيهام  به حضور امام عليه السل م رس« يزيد»اشاره گسيل داشت و هنگامى ره فرستاده استاندار 

أظهنّ أنّ طهاغيتهم هلهك، رأيهت     »  را رسانيد، آن حضر  رو به حاضهران رهرد و فرمهود:   « وليد»

 «البارحة انّ منبر معاوية منكوو و داره اشتعل بالنّيران.

به باور من طاغو  بيداد پيشه رژيم امو  به ه رت رسيده است، ررا ره من ديشب در عالم رؤيا 

هها  سهررش آاهش     اش در شهعله  واژگون گرديده و رها  اسهتبداد   ديدم ره اخت قدر  معاويه 

 ور است. شعله
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 «عبد اللَّه بن زبیر»سخنان ولید و پاسخ 

« مدينهه »ها  مورد اشاره، آنهان را بهه اسهتاندار      با رساندن پيام او به رهره« وليد»( فرستاده 2) 

 در آنجا حضور يافتند. دعو  ررد  و آنان نيز برا  آگاهى از روند اوضاع، در ساعت مقرّر

« يزيهد »نخست، خبر ه رت دجلال امو  را به آنان داد و پس از آن، از آنان خواست اا با « وليد» 

بدينسان به آنان پيشنهاد همكار  و همراههى   به عنوان وييت امر و خليفه جديد دست بيعت دهند و

مباد رسى پاسخى دهد ره مهورد نظهر   از ارو اين موضوع ره « عبد اللَّه بن زبير( »1و بيعت داد. )

 اش نباشد، در پاست استاندار امو  پيشدستى ررد و گفت: او و بيانگر خواسته قلبى

ا   دار  او سالها شهر و ديار ما را سرپرستى و وييت نمود  و در سياست و مهردم «! وليد»جناب 

ى و نيكهى رفتهار رهرد  و در    خويشان و نزديكان ما را به هم پيوند داد  و در رابطه با ما به خوب

، از ما را  و «يزيد»برا  فرزندش، « معاويه»دانى ره  جامعه ما نيكو عمل ررد . خود  خوب مى

بيعت خواست و ما را بر سپردن دست بيعت، زير فشار قرار داد، املا ما سرباز زديم و بهر آن نبهوديم   

اهرين   به رسى يا نپ يرفتن او از طبيعىره دست بيعت ندادن  -ره او از ما و رفتار مسالمت آميز ما

 ا  بر دل بگيرد. رينه -ا  از آزاد  انديشه و عمل است ارين حقوم و جلوه و ابتدايى

و نيز به ياد دار  ره وقتى با ا رار و فشار گوناگون از ما بيعت خواسته شد و به او خبر رسيد ره 

ااريكى شب و يها پشهت درهها  بسهته و      ما در  ور  اجبار و ارراه بر اين رار، انها در ظلمت و

بيعت خواهيم نمود و نه در حضور مردم  « يزيد»دور از رشم مردم به اين رار ان خواهيم سپرد و با 

و او از ادامه سياست خويش در اين  ور  دست برداشت  ررا ره ديد از اين راه سود مورد نظرش 

هها  سهاده دل و    اعد  را برا  فريب اهوده را به دست نخواهد آورد و سوژه ابليغااى مناسب و مس

 گرفتار رسب نخواهد ررد و جريان همان گونه ماند و ادامه نيافت.

خوانى و بر آن هستى رهه   ا  و در رنين شرايطى مردم را به بيعت با يزيد فرا مى املا اينك شما آمده

ت؟! آن گهاه رو بهه همهه    باشيم! آيا اين رار شدنى اسه « يزيد»رنندگان با  ما نخستين گروه از بيعت

نگرم  را مى« مروان»نگريد و من  حاضران ررد و گفت: و ارنون هم رار به اينجا رسيده است ره مى

و انا انظهر الهى   »نمايد ره گردنشان را بزن!  رند و او را وسوسه مى زمزمه مى« وليد»ره به گوش 
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نههانى خهود را نقهش بهر آب و      ره نقشهه « مروان« »مروان و قد أسرّ الى الوليد أن اضرب رقابهم.

وسوسه مخفى خود را عيان و آشكار ديد، پرده حيا و ظاهرساز  را نيهز بهه رنهار  زد و نعهره بهر      

 ع ر و بهانه آنان را نپ ير و آنان را ميان دو رار قرار ده: بيعت يا مرب!«! وليد»آورد ره: هان ا  

ست بزن! ررا رهه اگهر از اينجها بيهرون     و اگر سرباز زدند، گردنشان را در همين ساعت و همين نش

 «ثمل قال جهرا: ي اقبل ع رهم و اضرب عنقهم.»رفتند ديگر رار از دست او رفته است! 

  واکنشى خیرخواهانه و آزادمنشانه

( اينجا بود ره ساير شايستگان گيتى، حضر  حسين از بازيگر  و زورمدار  و اهديد آشهكار  1) 

ويلى عليك يها ابهن   »  جاعانه و خيرخواهانه و آزادمنشانه فرمود:خشمگين گرديد و در وارنشى ش

الزّرقاء! أنت اأمر بضرب عنقى؟ ر بت و لؤمت، نحن أهل بيت النبولة و معدن الرّسالة، و يزيد فاسق، 

شارب الخمر، و قاال النفس، و مثلى ي يبايع لمثله، و لكن نصبح و اصبحون، أينها أحهق بالخ فهة و    

 «البيعة.

دههى   را به زدن گردن من فرمان مى« وليد»آيا او هستى ره « 2« »زرقاء»ر او! هان ا  پسر وا  ب

گويى و فرومايگى و پستى خويش را به نمهايش   نمايى؟ او دروغ مى و او را بر اين رار وسوسه مى

نهدان  دانند، خا افزايى  ررا ره ما همان گونه ره همه مى ها بر ربالت خود مى نهى و با اين شرار  مى

نبول  و پيامبر ، گنجينه رسالت و پيام رسانى از سو  خدا به مهردم و پررمهدار آزاد ، عهدالت،    

عنصر  قانون شكن، بدرردار، حق ستيز، گناهكار و فرد  « يزيد»امنيت و حقوم انسانها هستيم، و 

بها آن   هاست  از اين رو رهره و شخصيلتى رون مهن  بد مست و شرابخوار و خونريز و رشنده انسان

خهدا پسهندانه و     ريشه و ابار پر افتخار و خاندان پر شكوه و پيشينه درخشان و آن هدف و آرمهان 

بيعت نخواهد ررد  « يزيد»بشر دوستانه و واي با عنصر خودرامه و خشونت ريش و حق رشى رون 

م و شهتاب  انديشهي  نگريم و بهاز ههم مهى    ام اين است ره ما بر رار خويش مى املا او يه خيرخواهانه

ايد نيك بينديشيد و  ا  ره در پيش گرفته ورزيم و شما نيز در رار خود و راه انحرافى و ظالمانه نمى

شتاب مورزيد اا برايتان روشن شهود رهه رهدامين از مها دو ايهره و ابهار، بهر بيعهت و خ فهت و          

 اريم؟ ار و شايسته زمامدار  جامعه و هدايت آنان زيبنده
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  پایان آن نشست

با برخورد شجاعانه و آزادمنشانه حسين عليه السل م به خود آمد و گفت: ا  ابها عبهد   « وليد» (1) 

ره نظهر خهود اوسهت و نهه      -هم« مروان»اللَّه! اينك شما با نام خدا و يار  او برويد و از سخنان 

 با ررامت و بزرگوار  بگ ريد و به خواست خهدا فهردا بهه اينجها بازآييهد اها در ايهن مهورد         -من

هايى ره از بيعت  بينديشيم و اصميم بگيريم! و بدينسان ساير شايستگان، و از پى او نيز ديگر رهره

نقهش بهر آب   « مهروان »بيرون آمدند و نقشهه شهوم   « مدينه»يزيد سر باز زده بودند، از استاندار  

 اش به سنگ خورد. گرديد و اير رينه و ددمنشى و بدخواهى

ررد ره: سوگند به خهدا  رهه   « وليد»رو به « مروان»ا  استاندار ، پس از بيرون آمدن آنان از ر

يابى به آنان را نخواهى داشت جهز   اگر اين گروه از او جدا شوند و از اينجا بروند، ديگر اوان دست

بيرون آمدند و جز حضر  حسهين  « وليد»ها بر جا  گ ارند! و آنان از نزد  اين ره انبوهى از رشته

و « مكّهه »ها  رهوار خود شدند و از راه و بيراهه، خود را بهه   دام سوار بر مرربعليه السل م هر ر

ارين معبد اوحيد و خانه امن خدا رساندند و انها حسين عليهه السله م در مدينهه مانهد و      رنار رهن

شجاعانه و در پراو شهامت و شجاعت و منطق نيرومند و آزادگى و سرفراز  خويش، از بيعهت بها   

باز زد و شهامتمندانه او را همان گونه ره ابهكهار و بدانهديش و شهرابخوار و رشهنده     سر « يزيد»

ا  آلوده بود، معرّفى نمود و دست بيعت به سو  نماينده او نگشود و خ فهت   گناهان و خودرامه بى

امو  را، دور از اس م و بيگانه با عدالت و آزادگى و در جهت محو سيره و سنّت عادينه و انسانى 

رننهده حقهوم و آزاد  و امنيلهت و ررامهت مهردم       پيشوا  گرانقدر اوحيد، پيامبر گرامى و پايمهال 

اهرين و سهتمكارارين و پليهدارين     شهكن  اهرين و قهانون   برابر خشهن  معرّفى ررد و سخن حق را در

ارين سرمشهق و نمونهه و الگهو و     ديكتااور  روزگاران طنين افكن ساخت و برا  هميشه پر جاببه

سهتيزان و مبهارزان راه آزاد  و مردمسهاير  و حقهوم بشهر       و مقتدا  عدالتخواهان و سهتم سمبل 

 گرديد.

  بامداد آن شب
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را فرا خواند و ضمن ارسيم اوضهاع شهكننده   « مروان»دگرباره « وليد»( بامداد آن شب بود ره 1) 

من در مورد « ليه.امراك فعصيتنى و ستر  ما يصير امرهم ا»  انديشى ررد، و او گفت: جار ، راره

آنان او را رهنمود دادم و گفتم ره بايد ره ررد، املا او با نظهر مهن مخالفهت ورزيهد  و از انجهام      

رشهد!   پايد ره خواهى ديد فرجهام رهار آنهان بهه رجها مهى       پيشنهادم سر باز زد ! اينك دير  نمى

ايهن اسهت رهه،     گويد و منظورش دانست، آن عنصر شرور و رهنه رار ره مى ره خوب مى« وليد»

 -به ويژه، خون پاك ساير شايستگان عصرها و نسلها، حضهر  حسهين   -ررا او دست به خون آنان

اهوانم بهه رهار     نگشوده است، فرياد بر آورد ره: وا  بر او! رگونه نظر زشت و ظالمانه او را مهى 

ادن آبهرو و  ا  مهرا بهه از دسهت د    طلبى بندم؟ مگر نه اين است ره او با ااريك انديشى و خشونت

 رنى؟ اعتبار و دين و دنيايم وسوسه مى

آن گاه افزود: هان ا  مروان! به خدا  سوگند اگر فرمانروايى رران اا رران گيتى را به من دهند و 

در برابر آن از من بخواهند ره حسين عليه السل م را بكشم، هرگز رنين رار  نخواهم ررد، ررا ره 

ه رسى با ريختن خون او خدا  را جز با ميزانهى اههى از اسه م و    رنم ر به خدا  سوگند باور نمى

ايمان و پرستش و بندگى خدا ديدار رند، زيرا در آن  ور  ميهزان عمهل او پهوچ و پهوك و بهار      

اش سخت سنگين و سهمگين خواهد بود و من با اين انديشه و آگاهى دست به رنين رار زشت  گناه

ك أشر  الىل ب هاب دينى و دنيا ، و اللَّه مها احهبل أنّ ملهك    ويحك ان»ا  نخواهم زد!  و احمقانه

« ( انى قتلت حسينا و اللَّه ما أطن أن أحدا يلقى اللَّه بدمه إلّها و ههو خفيها الميهزان.    1)  الدنيا لى و

 گويى؟ دانى ره مى ]هان ا  مروان! براستى مى« 1»

 رنى؟ ا  مى آور و بيدادگرانه فهمى ره پيشنهاد خفت مى

 آور ؟ انى ره بر زبان مىد مى

رنى ره دست به گناهى بزنم ره دين و ايمانم از دست برود و ننگ ابهد  را بهرا     به من اشاره مى

خود فراهم سازم؟ نه رنين نخواهد شد! به خدا  سوگند اگر پهاداش رشهتن حسهين عليهه السله م،      

رند، به من  وع و غروب مىفرمانروايى بر گيتى باشد و اگر حكومت بر هر آنچه خورشيد در آن طل
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داده شود، من دست به اين جنايت وحشتناك نخواهم زد! آخر، من به ره دليل و ردامين منطق خهود  

 را بر اين گناه سهمگين آماده سازم؟

رند و وييت دروغهين   بيعت نمى« يزيد»رگونه خون مقدلو او را بر زمين ريزم؟ به اين دليل ره با 

ار  و موروثى و خود ساخته امويهان را ظالمانهه و بهدعت در اسه م     و حكومت استبداد  و انحص

 داند؟ مى

آيها حسهاب و رتهاب و پهاداش و ريفهر و بهشهت و دوزخهى در         آيا جهان ديگر  در رار نيست؟

 پيشارو  ما نيست؟ و آيا هر ره هست، همين رند روزه دنياست؟

ر در رار است. و رشنده پسر پيامبر و نه! نه! به باور ما آنجا حساب و ميزانى است و پاداش و ريف

ور دوز  خواههد بهود و خواههد سهوخت و      ساير جوانان و جوانمردان بهشت هماره در آاش شهعله 

ا   نجا  و رهايى برايش نخواهد بود. از اين رو من به رنين فاجعه سهمگين و گناه زشت و ظالمانه

و « يزيهد »عمهوزاده  « وليد»نگريم ره  مىدست نخواهم زد، نه! هرگز رنين نخواهم ررد! و بدينسان 

نماينده حكومت خودرامه او در مدينه، ايمان به روز رستاخيز و پاداش و ريفر و بهشت و دوز  از 

گزينهد   دهد و نجا  و رستگار  سرا  آخر  را بر زر و زيور و زور و قدر  برمى خود نشان مى

د و دنباله رو  و يا اعصلب گروهى و نژاد  فريب و خود را با منطق پوشالى مأمور مع ور است، نمى

گيرد و به سهو  دوز    شمار  مى بى ره سوگمندانه قربانيان بسيار و -و حزبى و خطى و باند  را

گزيند!!! راستى ره اين رهار وليهد درو آمهوز و     بر حق و عدالت بر نمى -رشاند دنيا و آخر  مى

نماهها در همهه قهرون و اعصهار      و انسهان هها   انگيز است! راستى ا  رهاش رهه همهه انسهان     شگفت

رهه يهك سهو زر و     -ها  پر خطر زندگى اوانستند رنين آزادمنشانه بينديشند و بر سر دوراهى مى

 -ها و اعصلبا  گوناگون و ديگر شگردهاسهت  زور و جاه و مقام و امواج ابليغااى و انواع جوساز 

 شد![  ه باشند.آر ، ا  راش ره رنين مىواقعيلت را بشناسند و آن گاه شهامت انتخاب آن را داشت

 آموز هشدارى درس

و بهه رسهميلت شهناختن    « يزيد»ا  ره حسين عليه السل م بيعت با  ( بامداد همان شب پر مخاطره1) 

به آن حضر  برخورد نمود و با ژسهت خيرخواهانهه و   « مروان»رهبر  و زمامدار  او را رد ررد، 
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نظهر مهرا بشهنو و بهه رهار بنهد اها راه نجها  و         « أطعنى ارشد!»  ا  رو به او ررد ره: فريبكارانه

 رستگار  را بيابى! آن حضر  فرمود: بگو!

بيعت نما ره خيهر و سهعاد  ايهن جههان و آن     « يزيد»گفت: با امير مؤمنان، « مروان»  «قال: قل!» 

و آن گرانمايهه  « ]بايع امير المؤمنين يزيد فهو خير لك في الهدلارين! »جهان او در گرو همين است! 

ها در پاست او، از خطر نابود  اس م و محو راه و رسم عادينه پيامبر سخن گفهت و   عصرها و نسل

 آموز، هشدار داد ره: در بيانى جاودانه و درو

جدل  إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، و على ايس م السل م اب قد بليت ايملة براع مثل يزيد  و لقد سمعت 

رسول اللَّه يقول: الخ فة محرّمة على آل ابى سفيان، فابا رأيتم معاوية على منبر ، فهابقروا بطنهه و   

 «قد رآه اهل المدينة على المنبر فلم يبقروا بطنه فابت هم اللَّه بيزيد الفاسق.

و جامعهه  ا  بسان يزيد زمام امور جامعه را به را گيهرد   آن گاه ره عنصر ااريك انديش و آلوده 

اس مى به زمامدار  رون او گرفتار آيد، بايد فااحهه اسه م و فرهنهگ انسهان پهرور و مقهررا        

( سپس افزود: من از نيا  گرانقدرم پيهامبر خهدا شهنيدم رهه     1عادينه و آزادمنشانه آن را خواند. )

ننگهين و   فرمود: هان ا  مردم! بهوش باشيد ره رهبر  و زمامدار  جامعه اس مى بهر خانهدان   مى

خودرامه ابو سفيان حرام است. و اگر روز  معاويه را بر فراز منبر من نگريستيد، شكم او را پهاره  

رنيد، ررا ره آنجا جا  فريب و دجالگر  نيست! و دريغ و درد ره مردم مدينهه آن ابهكهار را بهر    

، اينك خدا  دادگر آنهان  فراز منبر پيامبر نگريستند، املا به دستور پيامبر عمل نكردند و به ريفر آن

 گرفتار ساخته است. -ره ابهكارار و زشت رردارار از اوست -را به يزيد

  شکایت به پیامبر مهر و عدالت

و بهه  « يزيهد »( سولمين امام نور، حضر  حسين پس از آن ره دست بيعهت گشهودن بهه سهو      2) 

انسانسهاز و پرشهكوه    رسميلت شناختن حكومت خودرامه و حقيهر پهرور او را نپه يرفت و رسهالت    

هها    ساز ااريخى، دعهو  بهه حهق و عهدالت و ارزش     خويش را در آن شرايط حسلاو و سرنوشت

آميز و روشنگر  فكر ، عقيداى، فرهنگهى، اخ قهى،    واي  قرآن و سنّت پيامبر، و مبارزه مسالمت

ها، رژيم بيداد پيشه  هها و فريب و گناه و بيداد، و رانون و مررز فتن انسانى و اجتماعى با ضدل ارزش
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اصميم به هجر  گرفهت  « مدينه»و خشونت ريش و خودرامه امو  ديد، به ناگزير از محيط بسته 

ارين معبد اوحيد حررت رند اا بها   و بر آن شد ره از رنار حرم پيامبر خدا به سو  بيت اللَّه و رهن

متوجلهه ايهن خطهر سههمگين و      ها و افكار جامعه را با اكانى شديد اين هجر  و حررت، هم انديشه

و ههم   -رشد ره دين و دفتر و جامعه و مردم را به سو  انحطا  و خمود  مى -بنيان برانداز سازد

ا  ره در راه است، نجا  يافته و بها رسهيدن بهه     و فشار فزاينده« مدينه»از فضا  بسته و محدود 

روشنگرانه به مهردم بدههد و سهخن    حرم خدا و يافتن مخاطبان بسيار از سراسر جهان اس م، پيامى 

همچنهان  « مكّهه »اها  « مدينه»حق را در برابر باطل و بيداد طنين افكن سازد. و هم در مسير راه، از 

بصور  مسالمت آميز، بسان نيا  گرانقدرش روشنگر  رند و خيرخواهى نمايد و بهرا  نجها  و   

ها را به زبان آورد و  ها بباراند و واقعيت ها و جان دل  سعاد  جامعه و املت باران حقايق را بر مزرعه

 انديشى باشد. با بيان دردها  جانكاه جامعه، در انديشه درمان و راره

ها  سخت بود ره در دل شب از خانهه   از اين رو پيش از حررت از مدينه منولره، يكى از همان شب

ليه و آله و سهلّم گهام سهپرد.    بيرون آمد و به سو  مزار مقدلو نيا  گرانقدرش، محملد  لّى اللَّه ع

در خواب ره ساير شايستگان به حرم پيامبر وارد شد و « مدينه»آنجا، سارت و آرام بود و ديدگان 

نيهاز، رو    پس از نماز به بارگاه خدا و نيايش و راز و نياز  عاشقانه و خالصانه و پرشور با آن بى

خدا ررد و با سوز و گهداز  و ها ناپه ير     سخن را به روح ملكواى و آرامگاه پر معنويلت پيامبر

السل م عليك يا رسول اللَّه! أنا الحسين بن فاطمة، فرخك و ابن فرختك، و سبطك الّ   »  فرمود:

خلّفتنى في املتك، فاشهد يا نبىل اللَّه انّهم خ لونى و لم يحفظونى و ه ه شكوا  اليهك حتّهى القهاك    

».... 

باد ا  پيامبر خدا! من حسين هسهتم، فرزنهد اهو و فرزنهد دخهت      درود خدا  و خلق او بر او « 1» 

ا  فاطمه عليها السل م، ره مرا برا  نجا  و هدايت جامعه به دستور خدا به عنهوان يكهى از    فرزانه

 گانه خويش در ميان امت معرّفى ررد . جانشينان دوازده
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حق ستيز حقهوم مها را پايمهال     ا  گواه است ره ددمنشان ا  پيامبر خدا اينك روح بلند و جاودانه

اند. و اين شكايت مهن بهه پيشهگاه     ساخته و دست از يار  ما برداشته و حرمت ما را رعايت نكرده

 اوست اا آن گاه ره به ديدار  آيم.

 به گواه گرفتن پیامبر خدا

ش آن شب به ياد ماندنى سپر  شد و حسين عليه السل م به خانه بازگشت و خويشتن را برا  به دو

ا  ره محدلثان  ار ساخت  و به گونه شناخت، آماده رشيدن بار گران رسالت خطير  ره برا  خود مى

اند، برا  دولمين شب به رنار مرقد پر معنويلت  و مورلخان و گزارشگران رويداد غمبار عاشورا آورده

سهمان رهرد و در   نيا  گرانقدرش، پيامبر خدا، شتافت و پس از نماز و راز و نياز با خهدا، رو بهه آ  

اللّهم! انّ ه ا قبر نبيلك محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سهلّم و انها ابهن    » نيايش با آفريدگارش گفت:

بنت نبيلك، و قد حضرنى من ايمر ما قد علمت اللّهم! انّى احبل المعروف، و انكر المنكر، و أسهألك  

 «ختر  لى ما هو لك رضا و لرسولك رضا.يا با الج ل و ايررام بحقّ ه ا القبر و من فيه الّا ا

 بار خدايا! اين آرامگاه منولر پيامبر  محملد است و من فرزند دخت فرزانه او.« 1» 

 برا  من رخداد  در حال ر  گشودن است ره خود بدان آگاهى.

 رنم. دارم و از ضدل ارزشها بيزارم و آنها را رد مى بار خدايا! من ارزشها را دوست مى

ها! او را بهه حرمهت ايهن قبهر و  هاحبش       يا! ا   احب شكوه و ا  ارزانى دارنده ررامتبار خدا

 باشد برايم پيش آور . دهم ره آنچه مورد خشنود  او و پيامبر  مى سوگند مى

 وداعى سوزان و گدازان!

 بأبي انت و املهى »  و آن گاه در وداعى سوزان و گدازان خطاب به روح بزرب پيامبر ادامه داد ره:

يا رسول اللَّه! لقد خرجت من جوارك ررها، و فرّم بينى و بينك و اخ   قهرا، ان ابايع يزيد، شارب 

الخمور، و رارب الفجور، ان فعلت رفر  و ان ابيت قتلت، فها انا خارج من جوارك ررهها، فعليهك   

 «منّى السل م.

خواسته بيرون رردند و ميان مهن  پدر و مادرم به قربانت، هان ا  پيامبر خدا! مرا از جوار  نا« 2» 

خواهند ره با يزيد، آن عنصر شرابخوار و ابهكار  و او جدايى افكنده شد. آنان زورمدارانه از من مى
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ام و اگر دست رد بر سينه  نگرم ره اگر رنين رنم به خدا  رفر ورزيده دست بيعت دهم  و اينك مى

 او زنم خونم را خواهند ريخت.

 روم. گواه باش ره من از جوار او ناخواسته و به زور بيرون مىهان ا  پيامبر خدا! 

ها مدينه منولره و خانهه و   س م من بر او باد ا  پيامبر خدا.[ و بدينسان آن گرانمايه عصرها و نسل

راشانه خويش را به خدا سپرد و روز سولم شعبان به سال شصتم از هجر ، به سهو  مكّهه حررهت    

 ررد.

 رین معبد توحیدت به سوى کهن 3بخش 

ا  در رنار رعبه نمايندگان مردم روفه دوازده هزار نامه دعو  آخرين نامه نخستين پاست بهه   رعبه

ها حررت مسلم به سو  روفه به سو  مردم بصره نامه يكى از سران بصره به حسين عليه  انبوه نامه

بنى »گروه  -2« نى حنظلهب»شير مردان  -1و نامه ساير شايستگان وارنش مردم « نهشلى»السل م 

مردم بصره و پاست به نامه حسين عليه السل م دعها  امهام حسهين    « بنى عامر»فرزندان  -3« سعد

به سو  روفه سياست دجالگرانه سهفير حسهين عليهه    « عبيد»عليه السل م يك اشتباه بزرب حررت 

 ررا روااه آمد ؟« هانى»السل م در خانه 

در « ههانى »به سهو   « عبيد»به پيشوا  آزاد  فرستادگان « مسلم»اه نفوب جاسوسى پليد به اقامتگ

دفاع « هانى»و خبر دستگير  « مسلم»فاجعه ناآگاهى و ساده دلى « عبيد»ااير را  اهديد مرگبار 

خيانهت بهه   « مسهلم »قهرمانانه به خاطر سايرم حسين در برابر ج د خون آشام امو  سهه و هيلت   

 ارين معبد اوحيد به سو  رهن «شام»به دربار « مسلم»گسيل سر  «هانى»سردار در بند شهاد  

  اى در کنار کعبه کعبه

( هنگامى ره خبر ه رت معاويه در جهان اس م پخش شد و از پى آن، اين گزارش همه جا زبان 1) 

و  به زبان پيچيد ره حسين عليه السل م، سولمين امام نور و نواده گرانقهدر پيهامبر و سهاير جوانهان    

بهه مكّهه هجهر     « مدينهه »جوانمردان بهشت و بزرب پررمدار آزاد  و آزادگى و حقوم بشر، از 

ررده و اينك در رنار خانه خدا به روشنگر  و بيان مفاهيم و معارف دين انسانسهاز و آزاده پهرور   

آفرين خدا پرداخته و با به دوش رشيدن بار گهران مبهارزه بها اسهتبداد و ااريهك انديشهى و        عز 
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خشونت، و به اهتزاز در آوردن پررم آزاد  و آزاديخواهى و دفاع از حقوم پايمال شده مردم، و به 

« مكّهه »هها بهه    جان خريدن همه گزندها و خطرها، قهرمانانه قامت برافراشته است، از همه جا رشهم 

 ا  در رنار رعبه جلوه ررد. دوخته شد و او به  ور  رعبه

ره از بزرگان عهرام   -«سليمان بن  رد خزاعى»ين دو خبر، در خانه نيز با دريافت ا« روفه»مردم 

 گرد آمدند اا در مورد روند جار  ابادل نظر رنند. -و شهر روفه بود

ا  از شكوه و عظمت حسين و از عشق به او سهخن رانهد و    در آن نشست بود ره هر رس به گونه

نقض على القوم ببيعته، و خرج الهى مكهة    انّ معاوية هلك، و ان الحسين قد( »2ميزبان آنان گفت: )

هاربا من طواغيت آل أبى سفيان، و أنتم شيعته و شهيعة أبيهه، فهان رنهتم اعلمهون أنكهم نا هروه و        

مجاهدوا عدوه، فارتبوا اليه، و إن خفتم الوهن و الفشل ف  اغرّوا الرجل بنفسه. قالوا: بل نقاال عدوه، 

عاويه به ه رت رسيده و ساير آزادگان، حضهر  حسهين بها    هان ا  مردم! م« و نقتل أنفسنا دونه.

دسهت بيعهت نهداده و خ فهت او را بهه رسهميلت نشهناخته اسهت. او از ايهن راه، سياسهت           « يزيد»

هها  بيهداد پيشهه     خواهى گروه حارم امو  را درار شكست ساخته و در زيهر فشهار طهاغو     بيعت

هستيد ره پيرو راه و رسم عادينه و آسمانى   مىرفته است. شما مرد« مكّه»دودمان امو ، اينك به 

اوانيد رمر هملهت   بينيد ره مى باشيد. اگر به راستى در خود مى اش امير مؤمنان مى او و پدر گرانمايه

و مردانگى بنديد و ديورانه قامت برافراشته داريد و او را يار و ياور باشهيد و ضهمن يهار  او بها     

درنگ به سو  او نامه دعو  بنويسيد و او را  شه او پيكار نماييد، بىدشمنان خودرامه و استبداد پي

رنيد ره  به شهر و ديار خويش فراخوانيد  املا اگر از سستى و نااوانى خويش هراو داريد و فكر مى

اوانيد مردانه قامت برافرازيد و حق را يار  رنيد، بيههوده و بهه نهاروا آن گرانمايهه عصهرها و       نمى

 ها  ميان اهى فريب ندهيد و سر جا  خود بنشينيد. وعده ها را با نسل

به اينجا رسيد، آنان يك  دا فرياد بر آوردند ره: نهه، نهه، سسهتى و    « سليمان»هنگامى ره سخنان 

خوانيم. ما بهه خهود اطمينهان     دهيم و آن حضر  را به شهر و ديار خويش مى نااوانى به دل راه نمى

دهيم ره به يار  خدا بها دشهمنان بيهداد پيشهه او پيكهار  ديورانهه        داريم و به او نيز اطمينان مى
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بهل نقااهل   »اش فدا خهواهيم نمهود.    ها  خويش را در راه او و آرمانها  آسمانى خواهيم ررد و جان

 «عدوله و نقتل انفسنا دونه.

  نمایندگان مردم کوفه

گزارش هجر  حسهين عليهه    اند ره، پس از رسيدن آورده« يونس بن اسحام»( در اين مورد از 1) 

به ا ش و اكاپو برخاستند و گروههى بهه نماينهدگى از مهردم آن     « روفه»، مردم «مكّه»السل م به 

و به قصد ديدار سهاير شايسهتگان، حضهر  حسهين، حررهت رردنهد.       « مكّه»شهر و ديار به سو  

 اشت.بر عهده د« ابو عبد اللَّه جدلى»ا  رون  شده رياست آنان را رهره شناخته

ها  سرشناو و بزرگى رون: سهليمان بهن    هايى از سران روفه و شخصيلت آنان به همراه خويش نامه

 رد، مسيب بن نجبة، رفاعة بن شداد، حبيب بن مظاهر، عبد اللَّه بن وال، قيس بن مسهلر  هيداو ،  

حضر  بردنهد   ها  آن شهر و ديار به سو  آن هانى بن هانى، سعيد بن عبد اللَّه حنفى و ديگر رهره

 ها بر دو ا ل اصريح و پافشار  شده بود: ره در همه آن نامه

بيعت با حسين عليه السل م به عنوان پيشوا  شايسته و آزادمنش و برازنهده جامعهه و راهبهر و     -1

حرمهت پايمهال شهده     راهنما  دين و دنيا  مردم به منظور ا  ح امور و اأمين حقوم و امنيهت و 

 امت.

و نجا  مردم از اسار  استبداد حارم « يزيد»ه رسميلت نشناختن خ فت و زمامدار  و ديگر ب -2

هها و فشهارها  ددمنشهانه آن بهر مهردم، بهه ويهژه شايسهتگان، آزادگهان، روشهنفكران،            و سياست

( آنهان  1عدالتخواهان، ا  ح طلبان و مخالفان استبداد و انحصار و ابزار فريب ساختن ديهن خهدا. )  

ها، همگى گفتند: هان ا  پسر پيامبر! ما در حالى مردم روفه را پشت سر نهاديم و  نامهپس از اقديم 

به سو  شما آمديم ره دلها و جانهايشان در شور و شوم شما بود و ما بر آن اميديم ره خدا مها را  

به وسيله وجود گرانمايه شما بر محور حق و هدايت گرد آورد و از آفت هستى سوز ديكتهااور  و  

 داد نجا  بخشد.بي

« يزيهد »و افزودند: همه ما بر اين باوريم ره شما ا  پسر پيامبر! به پيشوايى و زمامدار  جامعه از 

، عنصر  نابكهار اسهت رهه خزانهه مهردم و امهوال       «يزيد»اريد.  و ديگر مدلعيان سزاوارار و زيبنده
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هها  ملّهى را بهه     ه و ثهرو  عمومى را به يغما برده و خوبان و شايستگان جامعه را از پها  درآورد 

ها  دانشمندان و نوانديشان و بزرگان روفه و نمايندگان و اشهراف   ها نامه اشرار سپرده است. و اين

 آن منطقه است ره به شما اقديم داشتيم.

در رها  اسهتاندار  روفهه    « امويهان »، اسهتاندار  «نعمان بن بشير»و سرانجام هم يادآور شدند ره: 

رنهيم و در   اش شهررت نمهى   چ مراسمى، از نماز جمعه او گرفته اا نمهاز جماعهت  است، املا ما در هي

ها  او و امو  مسلكان، با او همراه و همنشين نيستيم. و اگهر   روزها  عيد و شاد  يا ديگر نشست

پ يريد و گزارش حررت شما به سو  شهر و ديارمان، به ما برسد، او را  دريابيم ره دعو  ما را مى

 «1»رانيم اا به سو  شام برود.  از آنجا مى

  دوازده هزار نامه دعوت

« مكّهه »ها  گوناگون به سو   ها  دعو  مردم روفه يكى پس از ديگر  به وسيله پيك ( نامه2) 

دوازده هزار نامه گ شت. همهه   ها از مرز سرازير شد و در مدلاى روااه، آنقدر نامه آمد ره شمار آن

ن، حضر  حسين، گردآور  و بايگانى شد، املا با ايهن شهمار بسهيار    ها به دستور ساير شايستگا آن

ا  نشانگر اراده ملى و خواست عمهومى و ديهدگاه    رسانان ره به گونه ها و نامه ها و انبوه پيك نامه

داد و  رسهانان را نمهى   ها و نامه ها و نويسندگان آن مردم آن سامان بود باز هم آن حضر  پاست نامه

ه و بايسته وظيفه و روشنگر  و آگاهى بخشى به مردم در مورد مفاهيم قهرآن و  ضمن انجام شايست

معارف و فرهنگ اهل بيت، به ارزيابى روند جامعه و حررت ااريت پرداخته و بهترين شيوه رهار را  

جست و هماره در انديشه دين و دفتر و جامعه و مردم و نجا  آنان از اسار  رژيهم امهو ، از    مى

 كن بود.بهترين راه مم

  آخرین نامه

شده آن ديار، بهه   ها  شناخته ( سرانجام آخرين نامه مردم روفه و عرام به وسيله دو ان از رهره1) 

 به دست آن حضر  رسيد  ره اين گونه بود:« سعيد بن عبد اللَّه حنفى»و « هانى بن هانى»نام 

نين من شيعته و شيعة أبيه أمير المؤمنين، أما بعهد،  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، للحسين بن امير المؤم» 

فان الناو ينتظرونك، ي رأ  لهم غيرك، فالعجل العجل! فقد اخضر  الجنها ، و أينعهت الثمهار، و    
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أعشبت ايرض، و أورقت األشجار، فأقدم ابا شئت، فإنما اقدم على جند مجند لك. و السل م عليك 

د، هان ا  فرزند گرانمايه پيامبر! و ا  پيشوا  راستين املت! واقعيلهت  املا بع« و رحمة اللَّه و بررااه.

اند و  اين است ره مردم اين مرز و بوم در انتظار آمدن شما هستند. اينان دل در گرو عشق شما نهاده

در انديشه و هوا  هيچ رس ديگر  نيستند. از اين رو اقاضا  همه اين است ره در آمدن به اينجها  

ها  جامعه سرسبز و پر طهراو  اسهت و    ها و بوستان آر ، شتاب! شتاب رنيد! ره باغشتاب رنيد! 

ها  ما رسيده و آماده! زمين و زمان از گل و گيهاه پوشهيده، درختهان از     ها  گوناگون بوستان ميوه

طلبانه در ميان مهردم   خواهانه و ا  ح ها و افكار عدالت برب و بار و شكوفه آراسته شده و انديشه

 طلبد! به گل نشسته و همه جا وجود گرانمايه شما را مى ما

هان ا  فرزند گرانمايه امير مؤمنان! اگر بخواهى بر ما منّهت گه ار  و بهه شههر و ديهار مها رو        

سپار  ره برا  يار  شما و آرمانها  بلند و آسهمانى و   آور ، در حقيقت به سو  مردمى گام مى

 اند. و  ا بسته و مجهلز برا  خدمت ايستادهاان در اوج آمادگى بوده  رهايى بخش

( حسين عليه السل م با خوانهدن ايهن نامهه،    1درود خدا و مهر و بررا  او بر شما باد! و آن گاه ... )

رو به دو پيك مردم روفه ررد و فرمود: ره رسانى بر نوشتن اين نامه، همدل و همداستان گرديهده  

 دند؟عقيده بو فكر و هم و با محتوا  آن هم

 شده روفه، از آن جمله اينان: ها  شناخته آن دو، پاست دادند: بسيار  از بزرگان و رهره

يزيد » -5، «عروة بن قيس» -4، «حجار بن ابجر» -3، «يزيد بن حارث» -2، «شبث بن ربعى» -1

 و ...« عمرو بن حجلاج»و  -7، «محملد بن عمير» -6، «بن رويم

آنان، برخاست و رو به بارگاه خدا آورد و نماز خوانهد و آن گهاه    ساير شايستگان با دريافت پاست

را فراخوانهد و  « بنى هاشهم »ها  انديشمند و آزادمنش و پرواپيشه  ، يكى از رهره«مسلم بن عقيل»

انهد   ا  آورده پاره« 1»اصميم خويشتن را با او در ميان نهاد و او را از ديدگاه خويش آگاه ساخت. 

امه خويش به سولمين امام نور، حضر  حسين، نوشتند ره: ما يك  د هزار نفر ره: مردم روفه در ن

 باشيم! هستيم ره همگى يار و ياور شماييم و همگى آماده فدارار  مى
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اند ره، رهل هزار ان از مردم روفه با آن حضر  پيمهان بسهتند رهه بها      ا  ديگر آورده ( و پاره1) 

به پيكار برخيزند و با رسانى در  لح و آشتى باشند  -دره دشمنان حق و عدالت هستن -دشمنان او

 ره آن حضر  در  لح و آشتى است.

 ها نخستین پاسخ به انبوه نامه

در اين شرايط ويژه و در اين جول ناآرام عرام و حجاز بود ره ساير خوبان، نخستين پاسهت خهويش   

آنهان را بهدين وسهيله بهه په يرش      ها  رسيده از سو  مردم روفه را مرقوم فرمود، و  به انبوه نامه

دعواشان اميد و نويد داد، و به آنان وعده فرمود ره هر ره زودار به سو  آنان حررت نموده و بهه  

 سرعت خود را به آنجا خواهد رساند.

ها  ا  ح طلب و مهورد اعتمهادم،    و به آنان خاطرنشان فرمود ره، اينك عموزاده و يكى از رهره

رند اا از نزديك انديشه زيبها و عقيهده نيكهو و ديهدگاه        شما حررت مىبه سو« مسلم بن عقيل»

 برا  من بنويسد و گزارش رند. -پس از مطالعه اوضاع جار  -درست شما را

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، من الحسين بهن علهى   »و آن گاه نخستين نامه را اين گونه مرقوم داشت: ] 

أملا بعد، فانّ هانيا و سعيدا قدلما علىل بكتبكم و ... و قد فهمت رلّ  المسلمين. الى المأل من المؤمنين و

الّ   اقتصصتم و بررام و مقالة جلّكم انّه ليس علينا امام فاقبل لعلّ اللَّه يجمعنا بهك علهى الحهقّ و    

 ....«الهد  

 .از سو  حسين، فرزند امير مؤمنان، به مردم با ايمان و فرمانبردار خدا« 1» 

 -ره نزد من آمدنهد  -«سعيد»و « هانى»املا بعد، آخرين نامه شما به وسيله دو ان از فرستادگانتان، 

ها  شما به سو  من هستند  نويسم آخرين پيك دريافت شد. اين دو ان، اا اينك ره اين نامه را مى

ديهد، همهه را دريهافتم.    ها باز گفتيد و خاطرنشان نمو اند. آنچه را در انبوه نامه ره نامه و پيام آورده

ها  شما اين است ره: ما پيشوا و مقتدايى راستين نداريم، شهما   ها و پيام ها و نوشته ركيده همه نامه

ما بيا! بدان اميد ره خدا به وسيله او ما را بر محور حق و عدالت همدل و همداستان   اينك به سو 

اسب و مورد اعتماد خاندان خويش را بهه  سازد! بر اين اساو اينك برادر و عموزاده و شخصيلت من

ام ره شرايط و اوضاع و انديشه و خواسته شما را پس  سو  شما فرستادم و به او خاطرنشان ساخته
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از احقيق و بررسى رامل از نزديك برايم بنويسد. اگر او پس از احقيق بهرايم نوشهت رهه ديهدگاه     

انهد و در   فرستادگان شهما گهزارش رهرده    جامعه و خردمندان و شايستگان آن، همان گونه است ره

درنگ به سو  شهر و ديار شما خواهم آمد.[  ام، آن گاه به خواست خدا، بى ها  شما نيز خوانده نامه

و آن گاه در آخرين فراز نامه ااريخى و ماندگارش اين گونه روشنگر  فرمود و اين درو جاودانه 

تاب، القائم بالقسط، و الدلائن بهدين الحهقّ، الحهابس نفسهه     فلعمر  ما ايمام الّا الحارم بالك»  را داد:

 ....«على با  اللَّه 

به جان خودم سوگند ره امام راستين و پيشوا  واقعى جامعه اس مى انها رسى خواههد بهود   « 1» 

 ره:

 به مقرّرا  عادينه و انسانساز رتاب خدا عمل نمايد. -1

 ه احقّق بخشد و عدالت را پيشه سازد.دادگر  و قسط را در رران اا رران جامع -2

پيرو واقعى حق باشد و به راستى بر اساو حق و در قلمرو قانون، امور و شئون جامعهه را اداره   -3

 نمايد.

ها نگاه دارد و خود را برا  احقّق اهداف خداپسندانه بخواهد  نهه ايهن رهه     خويشتن را از لغزش -4

 ها  خويش سازد.همه ريز را ابزار سلطه و رسيدن به هوا

  حرکت مسلم به سوى کوفه

 را خواست و او را به سه ا ل انسانساز:« مسلم»( ]آن گاه ساير شايستگان، حضر  حسين، 1) 

نگر  در امور و اعملق در رارها فرمان  پروا  از خدا در همه رارها، رازدار  و هوشمند ، و ژرف

به همراه نامه و پيهام او،   -هاست ه سررشمه قدر ر -( و از او خواست اا با اعتماد به خدا1داد.[ )

به سو  روفه حررت رند و در آنجا به انجام وظيفه پردازد و آن گونه ره دستور يافته است، عمهل  

 رند و راه را به سو  ا  حا  بگشايد.

  به سوى مردم بصره

هها  شهناخته    و رهرههايى نيز به آگاهان و بزرگان  ، حسين عليه السل م نامه«مسلم»پس از حررت 

يزيد »، «من ر بن جارود»، «قيس بن هيثم»، «احنا بن قيس»  از جمله:« بصره»شده و نيكو رردار 
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و ديگر عهدالت خواههان و آزادمنشهان و ا ه ح طلبهان و      « مالك بن مسمع»، «بن مسعود نهشلى

ا يكهى ديگهر از   ي« زارع سدوسى»مخالفان استبداد و انحصار و خشونت نوشت و آنها را به وسيله 

 به سو  آنان گسيل داشت.« سليمان»رارگزارانش به نام 

ها ضمن احليل اوضاع ناهنجار و اأسا انگيز  ره بر جامعه اس مى سايه افكنده بهود،   در اين نامه

بدين  ور  مردم آزاديخواه و آزادمنش را به سو  حق و عهدالت و راه و رسهم عادينهه خهدا و     

دار داد ره رژيم سياهكار و بيهداد پيشهه امهو  سهيره و روش عادينهه و      پيامبرش فراخواند و هش

انسانى و آزادمنشانه پيامبر را هدف قرار داده و با پايمال سهاختن آن، اسهتبداد  خشهن و رسهوا و     

انّى ادعورم الهى اللَّهه و   »  منطق را به نام اس م به جا  آن نشانده است. و آن گاه رنين نوشت: بى

 «ان السنة قد اميتت، فان اجيبوا دعواى، و اطيعوا أمر ، أهدرم سبيل الرشاد.الى نبيله، ف

، همگهى از محتهوا  نامهه    «بصهره »ها و پيك ساير شايسهتگان بهه سهران     ( پس از رسيدن نامه1)

جانبخش و دعو  ا  حگرانه و بشر دوستانه حسين عليه السل م آگاهى يافتند و در همان حال هر 

نام و نشان پيك و آورنده نامه را محرمانه نگاه داشته و از فاش ساختن جريان  ردام نامه خويش و

و آسيب رسيدن به خود يا پيك فرزند گرانمايه پيامبر مراقبت نمودند، و رفتند اا در مهورد دعهو    

 آن حضر  بينديشند و راهى برا  يار  رسانى به حق و پيشوا  فضيلت و داد بيابند.

در « بحريهه »بود ره دخترش، « من ر بن جارود»ره دستخوش اشتباه گرديد،  در اين ميان انها رسى

هها و   رسان و جريان دعو  را از سهاخته  بود، ررا ره او در انديشه خويش، نامه و نامه« عبيد»خانه 

ها  دستگاه اط عا  و امنيت فاسد و مخوف آن دژخيم خهون آشهام امهو  بهرا  شناسهايى       نقشه

و رسالت و مخالفان استبداد سياه امو  پنداشت و با اين احليهل نادرسهت،    دوستداران خاندان وحى

نامه و آورنده آن را به سو  خود آن جلّاد خونخوار برد و او نيز با خواندن نامه سولمين امام نور و 

طلبانه و ضد استبداد  آن، فرمان اعدام پيك آن حضر  را  ادر ررد و بها   آگاهى از محتوا  حق

 رحمى، گردن آن انسان شريا و آزاده را زد. قساو  و بى

طلبانهه و   و بدينسان او به اين افتخار بزرب نايل آمد ره نخستين شهيد قيام آزاديخواهانه و ا  ح

 اختنام ستيز حسين عليه السل م گردد.
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 پس از پى بردن به احليل اشتباه خود، سخت پشيمان گرديد، املا ديگر ره سود!!!« من ر» 

  ى از سران بصره به حسین علیه السّالمنامه یک

، يكى از سران بصره و از دوسهتداران خانهدان وحهى و رسهالت بهود. او پهس از       «احنا بن قيس» 

 ا  گسيل داشت و در آن نامه از جمله نوشت: دريافت نامه امام حسين، در پاست آن حضر ، نامه

  يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّ ِينَ ي يُوقِنُونَ.املا بعد، فَا ْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ ي» 

اينك ره رنين است، شكيبايى پيشه ساز! ره وعده خدا حق است. و زنهار! رسانى ره به حساب و 

 رتاب خدا، و پاداش و ريفر او، و بهشت و دوز  يقين ندارند، او را به سبكسر  واندارند.

  و نامه ساالر شایستگان« نهشلى» 

ا  از ساير شايستگان دريافت داشت و پهس از   ا  ح طلبان و بزرگانى بود ره نامه ( او نيز از1) 

را به يهك نشسهت محرمانهه بهرا      « بنى سعد»و « بنى حنظله»، «بنى اميم»خواندن آن، سه قبيله 

 مشور  و رايزنى فرا خواند.

و جايگهاه مهن و   موقعيلهت  «! بنهى امهيم  »هنگامى ره آنان آمدند، رو به آنان ررد و گفت: هان ا  

 نماييد؟ بينيد؟ و ريشه و ابارم را رگونه ارزيابى مى شخصيلت و اعتبارم را در ميان خود رگونه مى

آنان در پاست او گفتند: او ستون فقرا  پيكر قبيله و سرآمد همگان و مايه فخر و مباها  مايى. در 

بهر نردبهان رشهد و ارقّهى     ا  و  شرافت و عظمت، محور و مررز  و در آن بر ديگران پيشى جسته

 ا .  عود نموده

ام اا در باره رار  بزرب با شهما بهه رايزنهى و گفتگهو      او گفت: اينك شما را در اينجا گرد آورده

 بپردازم و در اين راه از شما يار  بگيرم.

انديشى نسبت به او دريغ نخواهيم ورزيهد و   آنان گفتند: به خدا  سوگند! در راه خيرخواهى و نيك

ا  را خواهيم شنيد و در راه پيروز  او، با همهه وجهود اه ش خهواهيم رهرد و بهتهرين        خواهىخير

ديدگاه را به سود او ارائه خواهيم نمود. بنا بر اين بگهو اها بشهنويم رهه بهرا  ههر نهوع فهدارار          

 ايم. آماده
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اهرين   هاو گفت: دوستان! معاويه، آن عنصر بيدادگر امو  مهرد. بهه خهدا  سهوگند! رهه او فرومايه      

ارين گمشدگان از برابر رشم مردم خردمند و آزاده است. او براستى  شدگان و پست مردگان و ه ك

 بار است. حقير بود و مرگش نيز حقار 

ا  بود ره با مردنش در و ديوار دژ بيهداد و خودرهامگى امهو  شكسهته شهد و       او عنصر خودرامه

پنداشهت رهه بهدين     اش دستور بيعهت داد و مهى   هارران ستم ويران گرديد. او به سود فرزند فروماي

وسيله رار را بر او استوار ساخته، قدر  و امكانا  ملّى را به او سپرده و همه ريز را بهه سهود او   

ره مررز و محور و منشأ  -( شرابخوار و فرومايه1)  «يزيد»مصادره ررده است! و اينك پس از او 

بپا خاسته و بهدون دانهش و بيهنش يزم،     -ستم زده استگناهان و سردسته ابهكاران در اين جامعه 

رنهد و بها جهور و جنايهت،      دار مسلمانان جا زده و ادلعا  خ فت مى خود را وييت مدار و سررشته

راند. و من به خدا  بهزرب سهوگند راسهتين يهاد      بدون رضايت و خواست مردم بر آنان فرمان مى

و دسته بيداد پيشهه و خشهونت رهيش و اجاوزرهارش از     رنم ره پيكار و جهاد بر ضدل او و دار  مى

 ار است. گرايان و ستمكاران بهتر و پرپاداش جهاد بر ضدل شرك

مردم! اين حسين عليه السل م، فرزند گرانمايه امير مؤمنان و نواده ارجمند پيشوا  گرانقدر اوحيهد،  

سترده و ژرف، سابقه درخشان پيامبر گرامى است ره شرافتمند راستين املت، دارا  دانش و بينش گ

و پرافتخار، ديدگاه درست و استوار، منش عدالتخواهانه و آزادمنشانه و بشر دوسهتانه و در سهنّ و   

ناپه ير   گشا، و با پيامبر خدا نيز دارا  پيوند  نزديك و گسسهت  سال نيز پراجربه و رارآمد و گره

ه قامت برافراشته و جامعهه و حكومهت   است. و هموست ره در برابر استبداد سياهكار امو  شجاعان

گرايى و رعايت حقوم و حدود ديگران و عمهل بهه    خودسر و خودرامه را به راه عدل و داد و قانون

 خواند. قرآن و سنّت و سيره آزادمنشانه پيامبر فرا مى

آورد و  ورزد و همه را گويى فرزندان خويش به حساب مى او بر خردساين و نسل نوخاسته مهر مى

دهد و حرمت و ررامت آنان را با رحمهت   نگران سرنوشت آنان است و بر بزرگساين بسيار بها مى

دار و  دارد، و در نتيجه، در جامعه و امدن و دنيهايى رهه او آموزگهار و سررشهته     و مرول  پاو مى

ها  مردم، گرانقدر و گرامى و  احب حقوم، آزاد ، امنيت، حهق معيشهت،    رارگزارش باشد، اوده
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ق زيستن به  ور  موجود   احب شعور و خهرد، دارا  حهق انديشهه و مقايسهه و انتخهاب و      ح

 برخوردار از حق دفاع و حرمت و ررامت خواهند بود.

با اين بيان، حسين عليه السل م پيشوا  راستين مردمى است ره خدا، حجلت خود را به وسيله او بهر  

 له او به آنان رسانده است.آنان امام گردانيده و اندرزها  خود را به وسي

جو و آزاد  خواه! بپا خيزيد و بكوشيد اا از درخشش فروغ اابناك نور حهق   پس شما ا  مردم حق

جلوگير  نكنيد و در راه باطل و بيداد گام مسپاريد  و بهوش باشيد! رهه بها سمپاشهيها  اسهتبداد     

 امو  بر ضدل پيشوا  آزاد  و عدالت به گمراهى در نغلتيد.

، شما را در « خر بن قيس»مردم! در روزگاران رندان دور، گمراهگران و حاميان آنان رون:  (1) 

به رسوايى رشاندند و شما را به رويارويى با حق سوم دادند و از پدرش، علهى عليهه   « جمل»روز 

انى اوانيد با شهامت و درايت به جبران گ شته برخيزيد و با يار  رسه  السل م، باز داشتند، اينك مى

 بشوييد.« بصره»به پسر گرانمايه پيامبر و پيشوا  راستين  لح و آزاد ، آن لكه ننگ را از دامان 

به خدا  سوگند! اگر رسى از شما در يار  آن حضهر  رواهاه بيايهد و او را در جههاد عادينهه و      

و  نجا  بخشش يار  نكند، خدا  دادگر به ريفر رهارش، خهوار  و خفّهت را در نسهل و ابهار او     

اش قرار خواهد داد. اينك من پيش از همگان لباو جهاد بر ان رهرده   بررتى را در عشيره و قبيله بى

دهم ره هر رس در مبارزه با ستم و به دسهت آوردن حقهوم و    گيرم و هشدار مى و زره پيكار برمى

، نجها   آزاد  خويش رشته نشود نيز، سرانجام خواهد مرد، و هر رس از مرب پرافتخار هم بگريزد

نخواهد يافت و در اين سرا ماندگار نخواهد گشت. پس شما ا  مردم! مرا به شايستگى پاست دهيهد  

ام را نيكو بنگريد ره خدا مههر و بخشايشهش را بهر     طلبانه خواهانه و ا  ح و دعو  آزاد  آزاد 

 شما بباراند.

  واکنش مردم

ه السل م، سه گروه و سه قبيله را گرد پس از دريافت نامه حسين علي« ابن مسعود»( گ شت ره 2) 

آورد و با سخنانى شجاعانه و پرشور و هوشمندانه، ضهمن بيهان خبرهها  داغ روز، بهه روشهنگر       
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پرداخت و آنان را به يار  حسين عليه السل م فراخواند. و اينهك بهه وارهنش آنهان در برابهر ايهن       

 نگريم: دعو  مى

 «بنى حنظله»شیر مردان  -1

بودنهد رهه بها شهنيدن سهخنان شهجاعانه و       « ابن مسهعود نهشهلى  »ين گروه از مخاطبان اينان نخست

 هوشمندانه او بپا خاستند و در پاست او گفتند:

هان ا  ابا خالد! ما ايرها  شكافنده اهررش اهو و سهواران رزم آور عشهيره و قبيلهه اهو هسهتيم.        

هدف قرار دهى، بهه ههدف خهويش     اطمينان داشته باش ره اگر به وسيله ما اير  بيفكنى و رسى را

خواهى زد و آن را از پا در خواهى آورد! و اگر به وسيله ما به پيكار  برخيز ، شاهد پيهروز  را  

ا  به همراه ما، خويشهتن   گشت! به خدا  سوگند! لحظه  در آغوش خواهى رشيد و سرافراز خواهى

بهه دريها  خطهر خهواهيم زد. و بهه       را به خطر نخواهى افكند جز اين ره ما نيز به همراهت خود را

 مشكل بغرنجى بر نخواهى خورد جز اين ره ما نيز در خواهيم يافت.

ما در ميدان رارزار، او را با شمشيرها  آخته خويش با همه وجود يار  خواهيم ررد و بها بره بره  

يم نمهود.  جسم و رالبدمان او را حافو و نگهبان بوده و از خطرا  و موج گرفتاريها حراست خهواه 

ننصرك بأسهيافنا، و نقيهك   »... خواهى حسين عليه السل م را يار  رنى، بپا خيز!  بنا بر اين، اگر مى

 «بأبداننا، ابا شئت فقم.

 «بنى سعد»گروه  -2

هان ا  ابا خالد! به باور  بپا خاستند و گفتند:« بنى سعد»، نسل و ابار «بنى حنظله»( از پى قبيله 1) 

در اين راه مخالفت با ديدگاه دقيق و درست او، در مهورد حسهين عليهه السله م و     ما بدارين ريزها 

طلبانه، آزاديخواهانه، انسانى و خدا پسندانه او و بيرون رفهتن از رأ  و   حررت خيرخواهانه، ا  ح

 نظرگاه اوست. آر ، بدارين رار، مخالفت با او در اين مورد است.

ك پيكار فرمان داد و ما نيز نظر او را سهتوديم و از مبهارزه   ما را به ار«  خر بن قيس»در گ شته 

رنار رفتيم و اوان و نيرو  ما باقى ماند. اينك به ما فر ت و مهلت ده اا يهاران خهويش را گهرد    

آوريم و اين موضوع را مورد مطالعه و ژرفنگر  قرار دهيم و پس از ابادل نظر و مراجعه به آرا و 
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به خواست خدا، خبر خوبى برايت خواهيم آورد و رأ  خود را بر يهار   ها  دوستان خويش،  ديدگاه

ره برا  نجا  دين و دفتر و پيكار بها اسهتبداد سهياهكار امهو  بپها خاسهته        -فرزند ارجمند پيامبر

 اع ن خواهيم ررد. -است

 «بنى عامر»فرزندان  -3

، گفتند: ههان  «نهشلى»قهرمان  بپا خاستند و در پاست فراخوان« بنى عامر»( سپس فرزندان قبيله 2) 

ا  ابا خالد! ما فرزندان پدر او و هم پيمانان جامعه و مردم او هستيم. از اين رو هر گاه او بر رسى 

خشم گير ، ما از او خشنود نخواهيم شد و اگر اواز رسى خشنود گرد  و رضايت دهى، ما نيز بهر  

، ما در آنجا رحل اقامت نخواهيم افكند و او خشم نخواهيم گرفت. هر گاه او از سرزمينى روچ رنى

 هر گاه او در جايى سكونت گزينى، ما روچ نخواهيم ررد.

گاه و مورد اعتماد هستى. از اين رو  دار  و فرمانروايى قوم با اوست و او اكيه با اين بيان سررشته

و ره بايهد رهرد، اها    دانى، ما را بر آن فراخوان اا پاست مثبت دهيم و به ما بگ هر آنچه را   ح مى

پرشور و آگاهانه فرمانت را به جان بخريم. و بدان ره هر گاه هر آنچه را بخواهى و پيشنهاد رنهى،  

در قلمرو حكمت و عدالت و عزّ  و مصلحت، فرمان و اختيار با او و دلها  ما بهه همهراه اوسهت!    

بنى سعد! دوستان و يهاران!   رو به آنان ررد و گفت: هان ا « ابن مسعود نهشلى»( اينجا بود ره 1)

به خدا  سوگند! اگر رنين رنيد، خدا  فرزانه برا  هميشه شمشير را از ميان شما برخواهد داشهت  

انگيز مهر و  فا در ميان جامعه و مردمتان هماره خواهد ورزيد. و اگر جز اين راه، راهى  و نسيم دل

رنخواهد داشت و رو  نجها  و رسهتگار    را برگزينيد، خدا  اوانا هرگز شمشير را از ميان شما ب

 نخواهيد ديد.

 

 

  مردم بصره و پاسخ به نامه حسین علیه السّالم

پس از شنيدن سخنان پرشور سردمداران سه گروه مورد اشاره و دلگرمى « ابن مسعود نهشلى( »2) 

حضهر   ا  بدين  ور  بهه آن   به آمادگى آنان برا  يار  رسانى به پيشوا   لح و آزاد ، نامه
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املا بعد، فقد و ل الينا رتابك و فهمت ما ندبتنى اليه و دعوانى له، من طاعتك و بنصيبى »  نوشت:

من نصراك ... و انتم حجلة اللَّه على خلقه، و وديعته في أرضهه، افهرّعتم مهن زيتونهة أحمديهة، ههو       

 به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر.....« أ لها و أنتم فرعها 

ه روشنگرانه و جانبخش شما، پيشوا  شايستگان به من رسيد و هر آنچه به من سفارش املا بعد، نام

فرموده و مرا به آنها فرا خوانده بود ، با همه وجود دريافتم. در اين نامه، شما با مهر و بزرگوار ، 

و ا  پيرو  نمهوده و در راه يهار  رسهانى بهه حهق       ا  اا از راه و رسم آزادمنشانه مرا فرا خوانده

ا  شهكوهبار نصهيبم    بههره  -ره او پيشوا  راستين آن هستى -عدالت و برنامه خردمندانه ا  حى

رننده به حق و عدالت و از راهنما  فرزانه هيچ گاه زمين و زمان را از عمل  گردد. و راستى ره خدا 

ت خهدا،  ( شما ا  ساير خوبان! حجل1گرداند! ) و راهگشا  به سو  راه نجا  و سرفراز  اهى نمى

بر بندگانش هستيد و وديعه بزرب و امانت شكوهبار الههى در زمهين گسهترده او. شهما از درخهت      

اناور احمد  هستيد و ميوه جانبخش و پاك و پاريزه شجره طيلبه محملد . آن گرانمايه جهان هستى 

د. پهس  ا ل و پايه و ساقه آن درخت اناور و مقدلو است و شما شا  و برب و ميوه شفا بخش آني

 به سو  هدف بشتاب ره با بهترين پيك روبرو خواهى بود.

را برا  او رام نمهوده و آنهان را   « بنى اميم»ها  قبيله  ا  گردن ساير من! من پس از دريافت نامه

دينى رهه پهس از روزهها اشهنگى و      زدگان و سوخته ار از اشنه رامان و عطش پر شورار و سخت

 ام. گردند، به سو  او اوجله داده د مىعطش، بر آب گوارا و زيل وار

ام و اينهك آنهان    را نيز در برابر او خاضع ساخته« بنى سعد»افزون بر اين قبيله، به يار  خدا، قبيله 

هها  آنهان را بها     آورند به خواست خدا، زنگارها  دلها و سينه در برابر فرمانت سر اعظيم فرود مى

ا  شستشهو   آزاديبخش فرهنگ قرآن و عتر  بهه گونهه  آب رگبار باران جانبخش و زندگى ساز و 

 ام ره ج  و  يقل يافته است. داده

  دعاى امام حسین علیه السّالم
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( اين نامه پرشور و سرشار از مهر و اراد  به حسين عليه السل م رسيد. هنگامى ره آن حضر  2) 

ك اللَّه يوم الخوف، و اعزّك و ما لك؟ آمن»  را دعا ررد و فرمود:« نهشلى»نامه را خواند، قهرمان 

 «أرواك يوم العطش األربر.

ره روز ارو و هراو سههمگين   -شود؟ خدا او را در روز رستاخيز هان ا  بنده خدا! او را ره مى

امنيلت ارزانى دارد و او را به پاداش پيرو  از حق و عهدالت، عهزّ  بخشهد و در روز     -خلق است

 رداند.اشنگى سخت رستاخيز او را سيراب گ

به سازماندهى  -در آن شرايط سخت و هراو انگيز -پس از فرستادن اين نامه« ابن مسعود»و خود 

ياران و همراهان و همرزمان خويش پرداخت و آن گاه زمانى ره آماده حررت برا  يار  رسانى به 

رسيد و  شهاد  آن حضر  و ياران فدارارش به او پيشوا  شايستگان گرديد، به ناگاه خبر جانسوز

او با دريافت آن خبر جانگداز، از سو  از شهاد  حسين عليه السل م به اندوهى عميق گرفتار آمهد  

و از دگر سو به خاطر موفق نشدن به يار  او، درار دريغ و درد  جانكاه و پايهان ناپه ير شهد. و    

 هماره با همان غم جانكاه همدم و همراه بود اا جهان را بدرود گفت.

  بزرگ یك اشتباه

( در اين ميان، يكى از دريافت دارندگان نامه از سو  حسين عليهه السله م، در احليهل خهويش     1) 

 دستخوش يك اشتباه بزرب گرديد و اين اشتباه ثمره الخى به بار آورد.

اند، پس از خواندن نامه امام حسين در آن جول اختنام و فريب امهو ،   آورده« من ر»او ره نامش را 

ها  سازمان جاسوسى جلّاد بيداد پيشه امو ،  ها و اوطئه شت ره اين نامه و پيك، از نقشهرنين پندا

است  و او با اين رار در انديشه شناسايى طرفداران ا  ح طلب و آزاديخواه حسهين عليهه   « عبيد»

السل م در بصره و دستگير  ارادامندان خاندان وحى و رسالت است. از اين رو برا  نجا  خهويش  

نيهز رهه دامهاد او و    « عبيد»اسليم ررد و « عبيد اللَّه»ز شرار  احتمالى دشمن، نامه و پيك را به ا

بود، از رار او شادمان گرديد و پيك ساير شايستگان را بازداشت رهرد و  « بحريه»همسر دخترش 

آويخت برا  ايجاد وحشت و هراو بيشتر، او را در برابر ديدگان مردم وحشت زده و نگران به دار 

 و به شهاد  رساند.
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به منبر رفت و مردم را از مخالفت با استبداد سياه امو  برح ر داشت و « عبيد»پس از اين جنايت، 

گرايهان، بهه    انگيز بر پيشانى آزاد  خواهان و قانونمهداران و قهانون   با نواختن مارك آشوبگر و فتنه

 سياه آهنگ روفه ررد. آنان هشدار داد و شب را در بصره خوابيد و فردا  آن شب

  به سوى کوفه« اهلل عبید»حرکت 

، پس از به دار آويختن پيك شجاع حسهين عليهه السله م، بهرادر     «عبيد»( ج د پر فريب امو ، 2) 

، را به جانشينى خود در استاندار  بصره برگزيد و خود راه روفه را در پيش «عثمان بن زياد»خود، 

 گرفت.

( دار و دسته 1)   شهر رسيد، از مررب فرود آمد و اا شب هنگام به همراههنگامى ره به نزديكى آن 

خويش در آنجا ماند اا ااريكى شب فرا رسد و مردم با ديدن او و همراهانش در روز روشن، اصولر 

گردد و در نتيجه همگهان   نكنند ره راروان آزاد  بخش حسين عليه السل م است ره وارد روفه مى

ار و به طور خود جوش بهه اسهتقبال آن حضهر  بشهتابند و جبههه دوسهتداران       با شور و شوم بسي

خاندان پيامبر بدين وسيله نيرومندار گردد و ضمن نمايش طرفدار  مردم از حسين عليه السله م و  

راه و رسم عادينه و دعو  انسانى و ضدل استبداد  آن حضر ، نفر  همگانى مردم عرام بر ضهدل  

 .امويان آشكارار گردد

برا  راه گم رردن، نهه از سهو  دروازه   « عبيد»گستر بود ره  به هر حال ااريكى شب همه جا سايه

بصره، بلكه از طرف دروازه نجا بسان دزدان و راهزنهان وارد روفهه گرديهد و بها ايهن و ها از       

ديهدن  ا  از مردم بها   آنجايى ره افكار عمومى در انتظار آمدن راروان حسين عليه السل م بود، پاره

رسهد. بهه همهين     او و همراهانش رنين پنداشتند ره راروان حسين عليه السل م است رهه از راه مهى  

فريهاد   -اش را نيز پوشيده بود اا شناخته نشهود  ره رهره -«عبيد»جهت يكى از زنان روفه با ديدن 

وا  بشهر دوسهت   برآورد ره: اللَّه اربر! به پروردگار رعبه سوگند ره فرزند گرانمايه پيامبر و پيشه 

املت وارد روفه شد! و از پى فرياد شاد  بخش آن زن، مردم بهه يكبهاره از ههر سهو گهرد آمهد و       

نداهايشان طنين افكند ره: هان ا  پسر پيامبر! ا  ساير شايستگان! ا  پيشهوا  آزادمهردان! و ا    
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مهردم ايهن شههر،     رهبر راستين اوحيدگرايان! ما همگى با او هستيم. و فراار از رههل ههزار اهن از   

 باشند. ا  مى دوستدار، پيرو و رهرو راه و رسم انسانى و آزادمنشانه

رهه در آن اهاريكى شهب، او را    « عبيهد »و از پى اع ن وفا و  فا و آمادگى و عشهق، بهه سهو     

و آن عنصهر نيرنگبهاز نيهز خهود را      -پنداشهتند  پيشوا  شايستگان، حضر  حسين عليه السل م مهى 

هجوم بردند و بر گردش حلقه زده، دست بر دست و پا  مهرربش سهاييدند و بهه     -ررد معرّفى نمى

ره از شهور و شهوم مهردم سهخت بهه ههراو افتهاده بهود و         « عبيد( »2ابراز احساسا  پرداختند. )

دانست رهه اگهر مهردم در همهان پنهدار خهويش بهاقى بماننهد و او خهودش را معّرفهى نكنهد و             مى

ست پس از ساعتى، همه مردم روفه به پنهدار رسهيدن رهاروان حسهين     ننمايد، ممكن ا  انديشى راره

ها بيرون بريزند، به ناگاه رهره پليد خويش را آشهكار سهاخت و بها رنهار زدن      عليه السل م از خانه

 شناسيد؟ نقاب، فرياد برآورد ره: هان ا  مردم! مرا نمى

يد و رجا هستيد؟! اينجا بود رهه مهردم   انديش من عبيد اللَّه هستم! نه حسين، پسر پيامبر! شما ره مى

نشينى رردند و هر ردام با رنار زدن و پايمال سهاختن ديگهر  بهه نشهان نفهر  و انزجهار از        عقب

و استبداد امو ، از او دور شد و در مدلاى اندك، همه پرارنده شدند و او نيز بها رنهار زدن   « عبيد»

 ه بر سر نهاده بود، وارد استاندار  روفه گرديد.ا  سيا اش در حالى ره عمامه نقاب از رهره شيطانى

  سیاست دجّالگرانه

شب را در استاندار  روفه گ راند و هنگامى ره بامداد آن شب ايهره از افهق پديهدار    « عبيد( »1) 

گرديد، برخاست و پهس از آمهاده سهاختن شهرايط و فهرا خوانهدن دار و دسهته امهو  در روفهه و          

 مد و دجلالگر  جديد  را از سر گرفت.سازماندهى آنان، به سخن درآ

او از سويى با نيرنگ بسيار به دفاع از خشونت و استبداد امو  پرداخت، و از دگهر سهو بهر مهردم     

رحمانه و ظالمانه مخالفان ستم و اسهتبداد پرداخهت و ا ه ح طلبهان و      يورش برد و به نكوهش بى

گرفتن سياست اطميع، بهه رسهانى رهه بهر     بزرگان آنان را به باد سرزنش گرفت. از طرفى، با پيش 

اطاعت و فرمانبردار  روررورانه از او سر فرود آورند، وعده نيكى و پاداش داد و بر رسانى رهه  

در انديشه مخالفت با استبداد و اختنام امو  و در انديشه آزاديخواهى و ا  ح امور باشهند و سهر   
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رحمانهه خهويش هشهدار داد و بهر      ريفر سخت و بهى  ، بگويند، از«نه!»به نافرمانى بر دارند و به او 

 ارعاب و اهديد عريان پا  فشرد.

 آن گاه وارد مسجد شد و نخستين خطبه دجالگرانه خويش را در روفه اين گونه آغاز ررد:

يا اهل الكوفة! ان أمير المؤمنين يزيد، ولّاني بلدرم، و اسهتعملنى علهى مصهررم و أمرنهى بقسهمة      » 

نصاف مظلومكم من ظالمكم، و أخ  الحق لضهعيفكم مهن قهويكم، و ايحسهان الهى      فيئكم بينكم، و ا

( 1« )الهاشمى مقالتى ليتقى غضبى. و نزل.  السامع المطيع، و التشديد على المريب فأبلغوا ه ا الرجل

هان ا  مردم روفه! بهوش باشيد ره امير مؤمنان، يزيد، مرا به وييت مدار  شما برگزيد و قلمهرو  

 دياراان را به من سپرد.شهر و 

اهان اقسهيم رهنم و داد     او به من فرمان داده اسهت رهه حقهوم ملّهى و اقتصهاد  شهما را در ميهان       

اان را از ستمكاران بستانم!! به من دستور داده است ره حقّ نااوانان جامعهه شهما را از    ستمديدگان

و فرمانبردارانتان نيكى و احسان  شنوان و سرسپردگان اوانمندان بگيرم و به آنان بسپارم! و به حرف

نموده و بر سررشان و گردن فرازانتان سخت گيرم و با آنان به اند  و خشونت بسيار برخورد رنم. 

ره از حجاز برخاسته و به نيلت مخالفت با حكومت امير  -بنا بر اين، پيام مرا به آن مرد هاشمى ابار

برسانيد و به او هشدار دهيد رهه از خشهم مهن     -مؤمنان، يزيد، و ايجاد آشوب و شورش آمده است

 پروا رند. و آن گاه از منبر فرود آمد.

از جوانمرد هاشمى، سفير هوشمند و فدارار و ا  حگر حسين عليهه  « عبيد»گفتنى است ره منظور 

 ، بود.«مسلم»السل م، جناب 

 «هانى»سفیر حسین علیه السّالم در خانه 

گرد آمده بودند، پس از شنيدن پيهام خشهونت   « عبيد»نيدن سخنان ( گروهى از مردم ره برا  ش2) 

رارانه او از مسجد پرارنده شدند و با پرارنده شدن آنان، گفتهار   بار و سخنان دور از منطق و فريب

، رسهيد. و او نيهز بها  ه ح ديهد و      «مسلم»نيز به گوش سفير فدارار حسين عليه السل م، « عبيد»

زيست به خانه يكى از دوستداران خاندان پيهامبر، جنهاب    ا  ره در آن مى هپيشنهاد دوستان، از خان

و نقطه اميد دوستداران خاندان پيامبر و « مسلم»، رفت. و از آن پس سرا  هانى به اقامتگاه «هانى»
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محل آمد و شد آنان ابديل شد، املا ا ش او و يهارانش در آن بهود رهه ايهن جريهان دور از رشهم       

 زور و فريب باشد و آنان به اقامتگاه سفير حسين عليه السل م راه نبرند.جاسوسان حكومت 

پرداخهت و در يهافتن   « مسهلم »پس از سخنان فريبكارانه و پراهديد خهود، بهه جسهتجو     « عبيد» 

جايگاه او بسيار پافشار  ررد، املا اقامتگاه او را نيافت و ندانست ره آن حضر  رجاست و از رجا 

 پردازد. و سازماندهى امور و انظيم شئون آنان و پيشبرد ا  حا  مىبه روشنگر  مردم 

رهه از دوسهتداران اميهر مؤمنهان، علهى عليهه السله م، و از        « شهريك همهدانى  »در همان شهرايط،  

، يا همزمان با آمدن او بهه  «عبيد»ها  بزرب و گرانقدر و روشنفكر عرام بود و به همراه  شخصيلت

 اقامت داشت.« هانى»ده بود، در خانه روفه، و  نيز وارد روفه ش

از دليل نيامدن او به استاندار  جويا شد، « عبيد اللَّه»او در همان روزها بيمار گرديد و هنگامى ره 

 اواند نزد امير بيايد. در بستر بيمار  است و نمى« شريك»به او گفتند ره 

 ه امشب به عياد  او خواهم آمد.او پيام داد ره: س م مرا به شريك برسانيد و به او بگوييد ر

 ررا روااه آمد ؟

ررد و گفهت: ههان ا  عمهوزاده    « مسلم»، رو به جناب «عبيد»پس از دريافت پيام « شريك( »1) 

امشب به عياد  من خواهد آمد، بنها بهر ايهن، شهما بهه      « مرجانه»پيامبر! حقيقت اين است ره پسر 

ا  خانهه وارد شهو و خهود را از نظهر پاسهداران و      ها و رمهده  هنگام ورود او، به يكى از اين گنجه

محافظان او نهان دار. و آن گاه هنگامى ره او در رنار بستر من نشست، به يكباره از آنجها بيهرون   

بيا و گردن اين عنصر خودرامه و خون آشام را بزن، ره پس از آن، من اداره امهور و انظهيم شهئون    

 رنم.   را به س مت و موفقيلت اضمين مىروفه و نجا  مردم از اسار  استبداد امو

را « شهريك »ره مرد  شهجاع و شهير دل و ديور بهود، در يهك لحظهه، پيشهنهاد       « مسلم»جناب 

 پ يرفت و با اشاره او در جايى نهان شد.

، از حهال او جويها شهد و دليهل     «شريك»از راه رسيد و پس از قرار گرفتن در رنار بستر « عبيد» 

ره او نيز ضمن پاست به جلّاد فريبكار امهو ، رشهمش همچنهان بهه مخفيگهاه       اش را پرسيد بيمار 
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دوخته شده و در انتظار اقدام او برا  يكسره رردن رار بود، املا انتظار به طول انجاميهد و  « مسلم»

 خبر  نشد.« مسلم»از 

خت رهه: در  به نشان فرا خواندن او برا  انجام رار، به خواندن يك بند از اين شعر پردا« شريك» 

و آن را ...« مها اينتظهار بسهلمى ي احييهها     »در انتظار ره هسهتى؟  « سلمى»نثار درود و س م بر 

 اكرار ررد.

ا ، گويى  عموزاده ررد و گفت:« هانى»مورد و ارديد برانگيز يافت و رو به  گفتار او را بى« عبيد» 

آورد.  مورد بهر زبهان مهى    ه سخنان بىاز فشار بيمار  خود را باخته و خرد از را داده است! ررا ر

اش دگرگهون شهده بهود، در     لرزيد و رنهگ رههره   ره در آن شرايط حساو بر خود مى« هانى( »1)

از آن روز  ره گرفتار اين بيمهار  سهخت و مرگبهار شهده     « شريك»، گفت: آر ، «عبيد»پاست 

 آورد. مورد بر زبان مى گويد و سخنان نامفهوم و بى است، ه يان مى

اش شدل  يافهت. و از پهى آن برخاسهت و بها      ، گويى او را قانع نساخت و نگرانى«هانى»ا پاست امل

 خود را بيرون رشيد و وحشت زده به استاندار  خزيد.« هانى»عجله بسيار از سرا  

از نهانگاه بيرون آمهد، در حهالى رهه شمشهير بهر دسهت داشهت و        « مسلم»، جناب «عبيد»با رفتن 

رد ره: هان ا  شير مرد! ررا روااه آمد ؟ و ره ريز  او را از اين رهار بهاز   رو به او ر« شريك»

 داشت؟

يورش آورم، بانويى از خاندان ميزبان در برابهرم  « عبيد»هنگامى ره بر آن شدم اا به  او پاست داد:

را در « ابن زياد»دهم ره  او را به خدا  بزرب سوگند مى»قرار گرفت و به دامانم آويخت و گفت: 

و آن گاه گريست و مهن بها ديهدن آن    « انه ما هدف قرار ندهى و خون او را در سرا  ما مريز !خ

ا  نشستم و نتوانسهتم   منظره رقّت بار از آن بانو و سوگند او، شمشير را به دور افكندم و در گوشه

 «1»پريشانى و رنج او را بنگرم. 

مسرش بوده و به انگيهزه دور سهاختن   ، دريافت ره آن زن ه«مسلم»با شنيدن سخن جناب « هانى» 

خطر استبداد امو  از خانه و خاندانش رنين ررده است  غافل از اين ره با اين رهارش همهه را بهه    
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گفت: ا  وا  بر او! ره با اين رهارش، ههم مهرا بهه رهام      « هانى»رام خطر افكنده است. از اين رو 

 ميانش افتادم.گريختم در  مرب رشيد و هم خودش را. و اينك از آنچه مى

 «مسلم»نفوذ جاسوسى پلید به اقامتگاه 

از يافتن اقامتگاه سفير حسين عليه السل م نااوان گرديد و هشدار و اهديهد  « عبيد»( هنگامى ره 1) 

ا  رهه در   بهه گونهه   -، را فراخوانهد و «معقهل »او رارساز نيفتاد، برده خمود و جاسوو پيشه خود، 

رهار هزار درهم به او داد و به او خاطر نشهان رهرد رهه بهه رهار       مبلغ -برخى از منابع آمده است

خبررينى و جاسوسى به سود استبداد امو  هملت گمارد و در اين راه، نخست بكوشد اا بها رسهانى   

در ارابا  هستند و مردم را به سهو  او و بيعهت بها حسهين عليهه      « مسلم»ا  با جناب  ره به گونه

گردد و آن گاه بها ظرافهت و دقّهت و دجلهالگر  و شهيطنت، خهود را از       خوانند، آشنا  السل م فرا مى

جها زنهد و    -رهه يكهى از شههرها  سهوريه اسهت      -«حمص»دوستداران خاندان پيامبر و از مردم 

پافشار  رند ره در انديشه يار  رسانى به حق و عدالت و بيعهت بها سهفير ارجمنهد حسهين عليهه       

برساند و با ظاهرساز  « مسلم بن عوسجه»ن، خود را به السل م است و سرانجام به هر  ور  ممك

سازد اها بهه وسهيله او بهه      و عوام باز  و عباد  و نماز و نيايش ريارارانه، خود را مورد اوجله او

راه يابد و با آن حضر  بيعت رند و در پوشهش ايهن دوسهتى و اراد  دروغهين،     « مسلم»اقامتگاه 

و حكومت دوزخى او خبر رينى نمايد!! او نيز رنين رهرد و از   برا  جلّاد امو  و دستگاه استبداد 

اين راه، ضربه هولنارى بر پيكر آزاد  و آزادگى و حقوم مردم فرود آورد و بها بهه جهان خريهدن     

ور دوز  در سهرا  آخهر ،    طلبان و ا  حگران در دنيها، و آاهش شهعله    ننگ خيانت به حق و حق

 پرستش آن پرداخت و به آن خفّت ان سپرد.بوسه بر آستانه بارگاه ستم زد و به 

  به پیشواى آزادى

و دست بيعت سپردن آنان به دست او « مسلم»( پس از گرد آمدن انبوهى از مردم روفه بر گرد 1) 

و اع م يار  از حق و عدالت و آمادگى برا  ا  حا  و اع ن نفر  و بيزار  از ستم و استبداد 

 ره آن حضر  اين نامه را به حسين عليه السل م نوشت: بار و پوسيده امو  بود خشونت



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

94 

 

املا بعد، فانّ الرائد ي يك ب أهله و انّ جميع أههل الكوفهه معهك، و قهد      بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.» 

 «بايعنى منهم ثمانية عشر ألفا، فعجلل ايقبال حين اقرأ رتابى. و السل م عليك و رحمة اللَّه و بررااه.

 بنام خداوند بخشاينده مهربان.

 رند. فريبد و حقيقت را گزارش مى املا بعد، ساير من! سفير و پيشتاز قوم، مردم خود را نمى

نگارم، امامى مهردم روفهه بها شهما      سرورم! در اين شرايط حساو ره اين نامه را به سو  شما مى

دارند و اارنون هجده هزار ان از هستند و دل در گرو عشق شما و برنامه ا  حى و نجاابخش شما 

اند  بنا بر اين، پس از دريافت اين نامه  آنان به نشان اين دوستى و وفا به سفير شما دست بيعت داده

 به سو  روفه بشتاب. درود و رحمت و بررت خدا بر او باد.

 «هانى»به سوى « عبید»فرستادگان 

را « مسهلم »، اقامتگهاه  «معقل»پليد خويش، هنگامى ره به وسيله سردسته جاسوسان « مرجانه»پسر 

ها  سالوو و ستايشگر ستم، بهه   رهره يافت و از حال و روز او و روند رارش آگاه شد، سه ان از

را فرا خوانهد و بهه آنهان    « عمرو بن حجلاج»، و «اسماء بن خارجه»، «محملد بن اشعث( »1ها : ) نام

ورزد؟ رهه ريهز او را از نزديكهى بهه مها و         مىاز آمدن به استاندار  خوددار« هانى»گفت: ررا 

 دارد؟ آمدن به ديدار ما باز مى

ايم ره او بيمار است  خبريم و انها شنيده آنان پاست دادند: واقعيت اين است ره ما از راز اين رار بى

 و بر بستر بيمار  افتاده است.

ا  از اوقها  در رنهار در    هگفت: به من خبر رسيده است رهه او از بيمهار  رهيهده و پهار    « عبيد» 

نشيند. به باور من او در مورد قبيله خويش درار غرور و دستخوش اشتباه شده است  از  اش مى خانه

اين رو شما به ديدار او برويد و به او خاطرنشان سازيد ره آيا حق زمامدار  و وييت ما، او را به 

 د؟انگيز آمدن به استاندار  و شتافتن به ديدار ما برنمى

آمدند ره به هنگام آمدن آنان، او بر در خانه خويش بود. به او گفتند: هان ا  « هانى»آنان به سو  

ره ريز او را از ديدار امير باز داشته است؟ او از شما ياد رهرد و گفهت: گهويى در مهورد     «! هانى»

در « نىهها »نيرو و امكانا  خويش دستخوش غرور گرديده و قدر  ما را دست رم گرفته اسهت!  
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پاست آنان گفت: رنج و بيمار ، مرا از حضور در استاندار  و از ديدن امير باز داشهته اسهت و نهه    

پندارد! گفتند: به او گهزارش رسهيده اسهت رهه اهو از بسهتر        مخالفت با او و يا آن گونه ره او مى

، رواهاهى  نشهينى و در ايهن ديهدار    ا  و ساعتى از روز را بر در خانه خهويش مهى   بيمار  برخاسته

دهيم ره هم ارنون آماده شو  و بهر   ا   اينك ما از سر خيرخواهى، او را به خدا سوگند مى ورزيده

مررب خويش نشينى و به همراه ما بهه اسهتاندار  بيهايى و خطهر دسهتگاه را از خهود و خانهدان و        

سهتاندار   پس از اأملى اندك راره رار را در همراهى آنهان اها ا  « هانى»بستگانت برطرف ساز ! 

اش نهدا داد   را دور سازد. از اين رو به خانواده« عبيد»ا  بد انديشى و خطر شرار   ديد  اا به گونه

ره: هان! لباو مرا بياوريد! و آن گاه پس از پوشيدن لباو و آماده شدن مررهب، سهوار شهد و بهه     

 همراه آنان راه استاندار  را در پيش گرفت.

رو به يكى از همراهان خويش يها فرسهتادگان   « هانى»زديك شدند، هنگامى ره به را  استاندار  ن

حقيقت اين است ره از نيرنگ ايهن   امير استبداد ررد و گفت: برادرزاده! من به همراه شما آمدم، املا

ا  در رار و دامى بر سر راه باشهد   مردك فريبكار و خشونت ريش نگرانم و بيم آن دارم ره اوطئه

بها رهه ههدف و    « عبيهد »دانست  ره نمى« حسان بن اسماء( »1خطر برويم. )و با پا  خود به سو  

فرستاده است، گفت: دوست عزيز! بد به دل راه مده و « هانى»ا  او و همراهانش را به سو   انگيزه

خود را از پندارها  بد به دور دار  او انديشه خطرنارى در مهورد اهو نهدارد و مها نيهز جهز بهرا         

ايم  بهه بهاور مها ههيچ      اختن سوء افاهم به سرا  او و برا  دعو  او نيامدهخيرخواهى و برطرف س

 جا  نگرانى نيست.

را ديد ره به او نزديك « هانى»، هنگامى ره «عبيد»سرانجام همگى وارد استاندار  روفه شدند و 

شود، زير لب گفت: عنصر خيانتكار  ره با مخالفت خويش بها حكومهت و خ فهت، خهود را در      مى

 ارين ريفرها ساخته، اينك با پا  خود آمده است، آر ، او با پا  خود آمده است .... سخت خور

 (2پرداخت ره: )« زبيد »و آن گاه به زمزمه اين شعر 

 اريد حيااه و يريد قتلى             ع يرك من خليلك من مراد          
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شه مخالفت و در هوا  گرفتن جان من من در انديشه زندگى و گراميداشت او هستم، املا او در اندي 

 مهر  نسبت به اين ارادامند، ريست؟! است. به من بگو ره انگيزه و بهانه او در اين بى

  در تاالر کاخ

ها  شوم امير بيداد پيشه و احساو خطر جدل ، رو به او ررد و گفت: هان  با شنيدن زمزمه« هانى» 

 و رنايه ريست؟ منظور  از اين شعر و اين اشاره«! عبيد»ا  

ها و اين رارها  ضدل ملى و ضدل دينى و نادرستى ره  اين نقشه«! هانى»او فرياد برآورد ره: هان ا  

 شود، ريست؟ بر ضدل نظام امير مؤمنان، يزيد و املت اس مى در سرا  او انجام مى

و امكانها  و  رنهى و بهرايش سه ح     ا  آورده و از او پ يرايى مهى  را به خانه« مسلم بن عقيل»او 

ماند؟  پندار  ره اين رارهايت بر ما پوشيده و نهان مى آور  و رنين مى نيروها  رزمنده فراهم مى

 اند. گفت: رنين نيست  به او دروغ گزارش ررده« هانى»ا ؟!  ره پنداشته

د و را بياوريد! آن عنصر پلي« معقل»( و آن گاه فرياد برآورد ره: 1)  او گفت: ررا همين گونه است.

را پ يرفته و با شيطان  فتى و ريارهار   « عبيد»ره ننگ جاسوسى و خبررينى برا   -برده  فت

در اشكي   دوستداران خاندان وحى و رسالت نفوب نموده و اط عا  بسيار  را گرد آورده و به 

ده ، و  را شناخت و دريافت رهه آن بهر  «هانى»وارد شد. با آمدن او  -اسرار مهمى دست يافته بود

بههوده و بههه خيانههت بزرگههى بههر ضههد جنههبش « عبيههد» ههفت خيانههت پيشههه و سههالوو، جاسههوو 

 خواهانه و ا  حى مردم دست يازيده است. عدالت

از اين رو به ناگزير شيوه سخن را اغيير داد و گفت: خدا امير را به   ح آورد! او سخن مرا بشهنو  

را به سرا  خهويش  « مسلم»اين است ره من، و گفتارم را اصديق رن اا حقيقت را بگويم. واقعيلت 

اش را  ام  او به سرا  من پناه آورده است و من حيا رردم ره او را نپ يرفته و ميزبهانى  دعو  نكرده

رد رنم. او ميهمان من است و حرمت ميهمان نيز يزم و واجب است. اينك اگر به راسهتى اهو ايهن    

دانى، مرا رها رن اا بروم و به ناگزير عه ر او   ت مىرار را مخالفت با حكومت و اقدام بر ضد خ ف

خواهد برود و از پناه من و قبيله و عهد و پيمانم خارج گردد و من ههم   را بخواهم اا هر رجا ره مى

 بدين وسيله از موضوع احترام به ميهمان و دفاع از حقوم و حرمت و آزاد  او رها گردم.
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 ا نخواهم ساخت اا او را بياور  و به ما اسليم رنى.گفت: به خدا  سوگند! او را ره« عبيد» 

خروشيد ره: به خدا  سوگند! رنين نخواهد شد  و اگر او، هم اينك در دست من هم بهود،  « هانى» 

 سپردم. نمودم و ميهمان خويش را به جلّاد نمى رردم و او را به او اسليم نمى رنين نمى

از « مسهلم بهن عمهرو بهاهلى    »ادامه يافهت،  « انىه»و « عبيد»هنگامى ره رشمكش و گفتگو ميان 

دهم ره جان خويشتن را بهه   او را به خدا  سوگند مى«! هانى»ا  بپا خاست و گفت: هان ا   گوشه

ا  فرود نيهاور   مهن    خطر نيفكنى و خود را به رشتن ندهى و گرفتار  و ب  را بر خاندان و قبيله

را به امير « مسلم»منش رشته شود  بنا بر اين بيا و دريغ دارم ره رون او جوانمرد  شجاع و بزرگ

اسليم ساز ره در اين شرايط و با اين فشار حكومت، او نه در خور نكوهش و سرزنش خواهى بهود  

 و نه، اين رار برا  او مايه ننگ و عار به حساب خواهد آمد.

و عار اسهت رهه بها     خروشيد ره: هرگز رنين نخواهد شد  ررا ره برا  من مايه ننگ« هانى( »1) 

ره سفير و نماينده فرزنهد   -داشتن بازوان سالم و نيرومند و ياران بسيار، ميهمان گرانقدر خويش را

با دست خهويش بهه ايهغ دشهمنى خشهن و       -گرانمايه پيامبر، حضر  حسين عليه السل م، نيز هست

ا هرار  « بهاهلى »د بسپارم  نه، رنين نخهواهم رهرد، هرگهز! و بدينسهان مهر     « عبيد»خونخوار بسان 

را بياورد و با دست خويش به اميهر اسهتبدادگر روفهه    « مسلم»داد ره  ورزيد و او را سوگند مى مى

 خروشيد ره به خدا رنين نخواهم ررد. بسپارد  و او مى

 «عبید»تهدید مرگبار 

ا ننگ همكار  با استبداد و خفت اسليم ميهمان خويش بهه بارگهاه سهتم ر   « هانى»( هنگامى ره 2) 

 فرياد برآورد ره: او را نزديك بياوريد.« مرجانه»نپ يرفت، پسر 

ررد ره: يا هم ارنون مسلم را بهه مها   « هانى»او را رنار اخت او بردند و آن عنصر خودرامه رو به 

 گزينى؟ رنى و يا گردنت را خواهم زد  ردام را برمى اسليم مى

م و بيداد هم بر رو  من بگشهايى، آن گهاه   گفت: او را اسليم نخواهم ررد و اگر دست ست« هانى» 

 است ره با شمشيرها  بسيار  رويارو خواهى شد و در محا ره قرار خواهى گرفت.
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پنداشهت، مهردان جنگهاور     آورد ره مهى  در حالى اين سخنان را بر زبان مى« هانى»گفتنى است ره، 

و گاردهها  دژخهيم او   « عبيهد »اش آماده دفاع از او هستند و اگر يزم باشد، او را از رنگ  عشيره

 رها خواهند ساخت.

روبرو شد و همه امواج فريب و ريا « هانى»هنگامى ره با مقاومت دليرانه و منطق روبنده « عبيد» 

« هانى»و دجلالگر  و اهديد و ارعاب و فشارش با برخورد بر ساحل آگاهى و ژرفنگر  و   بت 

آن پير ا  ح طلهب و فرزانهه را ههدف گرفهت و بها       اثر ماند، دست به رمام برد و سر و رهره بى

وحشيگر  و شقاو ، ضربااى پى در پى فهرود آورد رهه در نتيجهه آن جنايهت، بينهى، پيشهانى و       

ها  او را در هم شكست و خون بر محاسن سپيدش فرو ريخت و آن را رنگين ررد و لباو او  گونه

 نيز خونرنگ گرديد.

اين راه دست به  لحظه بر آن شد اا بجنبد و از خود دفاع رند و در شير پير و آزاديخواه دلير در يك

ها  امير استبداد برد، املا او س ح خهود را محكهم گرفهت و آن را بهه      قبضه شمشير يكى از گارد 

با  دايى لرزان و پر از خشم و رينه فرياد بهرآورد رهه: او را بگيريهد! و    « عبيد( »1نداد. )« هانى»

شد رشيدند و پس از  را گرفتند و اا زندانى ره به طور موقّت بايد بازداشت مى دژخيمان خ فت او

 زندانى ساختن و  در آنجا، درب بازداشتگاه را نيز بستند و بر آن پاسدار و نگهبان گماشتند.

بپا خاست و گفت: هان ا  امير عهد شكن! آيا ما فرستادگان فريب « اسماء بن خارجه»در اين هنگام 

 به سو  ديگران بوديم؟و نيرنگ 

او به ما فرمان داد  اا او را با دعو  و احترام و با دوستى و مسالمت به اينجا بياوريم اا به پاداش 

اش را هدف روب و رمام قرار دهى و اين  آمدن او و همكار  ما، برا  دعو  و آوردن و ، رهره

ان ساز ؟ آيا اين شيوه او مردانه اش را بر محاسن سپيد و لباسش رو شكنى و خون رهره گونه درهم

 و انسانى است؟

با شنيدن اعتراض او سخت برآشفت و بها خشهم و خشهونت فريهاد     « مرجانه»ا ل و ابار  فرزند بى

 رشيد ره: او باز هم اينجا هستى؟
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و آن گاه دستور دستگير  او را نيز  ادر ررد و او نيز سخت رتك خورد و به زنجير رشيده شد و 

 يد.بازداشت گرد

إِنَّا لِلَّههِ وَ  »ها  هولناك، آه سرد  از دل بررشيد ره:  و با ديدن اين مناظر خشونت بار و اين جنايت

 «إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ الى نفسى انعاك يا هانى.

  دلى فاجعه ناآگاهى و ساده

كهار  در را  اسهتاندار ، بهه دسهت فرزنهد ناب    « هانى»( داستان بازداشت و شكنجه شدن سخت 2) 

مرجانه به سرعت در روفه پخش شد و اين خبر اكاندهنده به گوش قبيله و خانهدان او رسهيد و بهه    

 رشته شد.« عبيد»به دست « هانى»آنان گفته شد ره 

و در خانهه او  « ههانى »نيز همسهر  « رويحه»ره از سران قبيله او بود و دخترش « عمرو بن حجلاج» 

زير ضربا  روب و رمام امير استبداد، به همراه انبهوهى از  ، «هانى»بود، با شنيدن خبر رشته شدن 

به سو  استاندار  سرازير شدند و آن بارگاه ظلم و جنايت و آن دژ خيانت و « م حج»مردان قبيله 

 سالوو و اباهى و نامردمى را به محا ره گرفتند.

 -و قضهاو  بهود   ا  در رسو  م هب ره سالخورده -را« شريح»با دريافت اين خبر، « عبيد( »1) 

را با رشم خود بنگهرد و آن  « هانى»خواست و به او دستور داد اا به بازداشتگاه برود و زنده بودن 

گاه بر پشت بام استاندار  ظاهر شود و به مردم بگويد ره او رشته نشده است و من او را با رشهم  

اطراف را  شهقاو  و بيهداد   خود هم ارنون زنده ديدم  اا با اين شگرد، خشم مردم فرو نشيند و از 

 نشينى رنند اا فر ت اوطئه و ادامه خيانت و سرروب فراهم آيد. عقب

در « ههانى »نيز متأسلفانه خواسته يا ناخواسته و از اهرو جهان په يرفت و پهس از ديهدن      « شريح» 

دروغ « ههانى »ا  از بلند  ظاهر شد و گفت: هان ا  مردم! خبهر رشهته شهدن     بازداشتگاه، بر نقطه

ست و من او را هم اينك زنده ديدم  املا ديگر از درهم شكسته شدن رهره و پيشانى او و بازداشت ا

انگيز است ره آن جمعيلت نيز با همين ارفند،  ريز  نگفت و حير « عبيد»شدنش به وسيله  و زندانى

رتهك  آنكهه بهه بازداشهت و     خشنود شدند و بى« هانى»فريب خوردند و با دريافت خبر زنده بودن 

برسند و اعتراضى جدل  رنند و برادر خويش را بخواهند، از « عبيد»خوردن او و خشونت و شقاو  
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باور  و عدم شهناخت شايسهته و بايسهته     دلى و خوش راهى ره آمده بودند بازگشتند و با اين ساده

و ها  ابليسى دشمن خودرامه و پليد و عدم شناخت آن موقعيت حساو و آن شهرايط حيهااى    نقشه

سرنوشت ساز، جرا  ادامه جنايت و شرار  را به استبداد خون آشام و خشونت پيشه امو  دادنهد   

ها و بلكه  هدها ره آورد شهوم    پ ير  نيز يكى از ده دانيم ره اين ساده دلى و ناآگاهى و آفت و مى

 حارميت سياه و انسان سوز اختنام و استبداد و انحصار است.

 «انىه»و خبر دستگیرى « مسلم» 

رسهيد و او  « مسلم»و آنچه بر آن پير فرزانه و با وفا گ شت، به گوش « هانى»( خبر بازداشت 2) 

درنگ به همراه گروهى از رسانى ره دست بيعت به او داده و بر يار  حق و عدالت و پيكار بها   بى

 حررت ررد.« عبيد»استبداد پيمان بسته بودند، برا  نبرد با 

اند، اينهك بها    بود ره آن حضر  ديد گروهى از رسانى ره با او بيعت رردهو اين جريان پس از آن 

شتافته و در استاندار  به همراه او سنگر گرفته و بها  « عبيد»شكستن عهد و پيمان خويش به سو  

 اند. او بر ضد حق و عدالت همدست و همداستان شده

و دار و دسته امهو  و  « عبيد»با  و يارانش استاندار  روفه را در محا ره گرفتند و« مسلم( »1) 

، در آنجا سهنگر گرفتهه بودنهد درگيهر     «مسلم»عهدشكنانى ره پس از زير پا نهادن بيعت خويش با 

شدند و پيكار سختى ميان دو طرف رو  داد و اين نبرد اا پاسى از شب ادامه يافت، املها بها آمهدن    

ارنده شده و شمار  اندك، وفادار  ااريكى شب رسانى ره به همراه آن حضر  بودند به ادريج پر

 و جوانمرد  نشان دادند و با او ماندند.

برا  نماز وارد مسجد شد و به نماز ايستاد  املا پس از پايان نماز، ديگر خود را در شهر  « مسلم» 

ه بزرب انها  انها ديد  نه ميزبانى داشت اا او را به خانه برد و نه يار و ياور  اا در برابر موج فتن

 امو  همدل و همراهش باشد.

دانست راهى رهه در   ا  خود را اك و انها ديد  نمى آر ، او از مسجد روفه بيرون آمد و در روره

 ا  ره وارد شده است آن سويش رجاست؟ رسد و بر روره پيش گرفته است، به رجا مى
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يد  در آنجها بهر در   رسه « بنى جبله»ها   هر ره بود آهسته آهسته گام سپرد و پيش رفت اا به خانه

بهود و او نيهز رهه نگهران فرزنهدش      « طوعهه »ا  ايستاد. اين خانه، سرا  بانويى آزاده به نام  خانه

آمد و در جستجو  پسهرش بهه ايهن سهو و آن سهو  رورهه و        بود، گاه از خانه بيرون مى« ب ل»

 قرار بود. رزندش بىبست، املا برا  ف رفت و درب خانه را مى نگريست و گاه به خانه مى گ رگاه مى

ها  ااريهك   هنگامى ره آن بانو دگرباره درب خانه را گشود اا در جستجو  آمدن پسرش،، روره

 را بنگرد، شير مرد  انها را ديد ره بر ديوار غربت اكيه داده است.

از او آب خوردن خواست و او نيز با آوردن آب، و  را سيراب رهرد و درسهت در آنجها    « مسلم» 

ير ساير شايستگان خويشتن را به آن بانو  آزاده معرّفى ررد و آن بانو  شجاع و آگهاه  بود ره سف

و پرواپيشه او را به خانه دعو  ررد و خود را دوستدار خاندان وحى و رسالت و مخالفت اسهتبداد  

 سياهكار امو  نشان داد.

ا  آسهود. پسهر او    هبه دعو  آن آزاد زن به خانه او رفت و بها ههدايت او در غرفه   « مسلم»آر ، 

از راه رسهيد و   -، يكى از سران دنيها پرسهت روفهه بهود    «اشعث بن قيس»ره خدمتگزار  -«ب ل»

پى برد و جريان را « مسلم»وجو از مادر، به وجود  دريافت ره ميهمانى در خانه دارند. پس از پرو

ار نيز جريان را به گزارش ررد و آن عنصر خيانتك« اشعث»دور از رشم مادر و بدون آگاهى او به 

محملهد بهن   »درنگ هفتاد ان از دژخيمان خهود را بهه سهررردگى     بى« عبيد»  رساند.« عبيد»گوش 

 گسيل داشت.« مسلم»برا  دستگير  « عبد اللَّه سلمى»يا « اشعث

  دفاع قهرمانانه

با « مسلم»( آنان خانه آن بانو  روشنفكر و آزاده و پرواپيشه و ستم ستيز را محا ره رردند و 1) 

انهد  از   اش آمهده  هايشان دريافت ره برا  دستگير  شنيدن هياهو  آنان و  دا  شيهه و پا  اسب

اين رو لباو رزم بر ان رهرد و بهر مررهب نشسهت و ديورانهه بهر آن ابهكهاران پيمهان شهكن و          

ستيزش رار را بر آنهان سهخت گرفهت و آنهان را از      ميهمانكش ااخت و با شمشير ستم سوز و ظلم

ره ههر دم   -خانه و اطراف خانه آن زن آزاده، پرارنده ساخت  املا آنان به همراه نيروها  اازه نفس

 دگرباره باز آمدند و رار را بر آن ديور انها سخت گرفتند. -گشت بر شمارشان افزون مى
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بهر  رشته شدند  املها سهرانجام آنهان    « مسلم»سران به دست  پيكار ادامه يافت و گروهى از آن خيره

بهاران   ها  اطراف سنگر گرفته و آن قهرمان آزاد  و پهايمرد  را سهنگ   پشت بام آن خانه و خانه

اهو در  «! مسلم»آورد ره: هان ا   رردند  و در همان حال فرمانده سپاه دشمن نيز مراب فرياد برمى

او .« لك ايمان ي اقتل نفسهك »دهى؟  امان هستى  ررا از جان دست شسته و خود را به رشتن مى

رهرد  بهر سهپاه اسهتبداد      جنگيد و از حيا  و هستى خويش و دين و آيين خود دفاع مى ديورانه مى

 (2خواند: ) را مى« حمران خثعمى»ااخت و سرودها و شعرها  شورانگيز  مى

 أقسمت ي أقتل الّا حرّا             و إن رايت المو  شيئا نكرا          

 او أغرا             او اخلط البارد سخنا مرّا ...أرره ان أخدع              

ا   ام ره جز آزاد مرد و آزاده، سر بر بستر شهاد  نگ ارم، اگر ره مرب را پديده سوگند ياد ررده 

 ناخوشايند بنگرم.

برايم ناخوشايند است ره فريب بيدادگران را بخورم و يا با نيرنگ آنان مغرور گردم و يها گرمهى و   

 دگى را به خنكى و گوارايى آن بياميزم ....الخكامى زن

ارو و دلهره را از خويشتن دور ساز اا پاينده و پايدار گرد  و بيهاد داشهته بهاش رهه ههر مهرد        

روز  گرفتار شرار  خواهد شد. و من اينك شما اجاوزراران را بها قهدر  و قهو  قلهب ههدف      

ا  دروغين به من بدهند و  وعده  ه اين قومهراسم. من از آن بيمنارم ر گيرم و از هيچ گزند  نمى مى

 در انديشه فريبم باشند.

  به خاطر ساالرم حسین

فرياد برآورد رهه: ههان   « عبيد»ساز او، سرررده سپاه  ( در پاست اشعار شورانگيز و پيكار حماسه1) 

او  ا  مسلم! نه، اين گونه نيست  او نه دروغگو شمرده خواهى شد و نه مغرور خواهى گشت  و با

بندم ره به اهو آسهيبى    از در نيرنگ وارد نخواهند شد  هرگز! بلكه او در امان هستى و من عهد مى

 نرسد  بنا بر اين خود  را به رشتن نده و اسليم شو.

ها  عميق و سختى برداشته بود و خون از سر و رهره  و آن شير مرد درايت و رزم در حالى ره زخم

ت، از ادامه پيكار نااوان گرديد و بر ديوار انهايى و غربهت اكيهه   ريخ و پيكر مقدلسش بر زمين مى
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به آن حضر  پيشنهاد امان داد و گفتهار خهويش را   « محملد بن اشعث»داد و در همان حال دگرباره 

 او در امان هستى  بس رن و جان خود را به خطر مينداز.«! مسلم»اكرار ررد ره: هان ا  

 در امان هستم و فريب و ناجوانمرد  در رار نيست؟براستى من « أنا آمن؟»او گفت: 

او دسهت از دفهاع قهرمانانهه    « قال: نعم.»سرررده سپاه استبداد گفت: آر ، او در امان خواهى بود. 

رشيد  و آنان جرا  يافتند و پيش آمدند و شمشير ستم سوز و  را گرفتند و مرربى آوردند و آن 

ى از امان دشمن و عهد و پيمان آنان نوميد گرديد و دست حضر  سوار شد  املا در آن شرايط، گوي

 از جان شست و جام ديدگانش از اشك لبريز گرديد.

يكى از سررردگان دشمن گفت: ناراحت نباش  رسى ره خواسته و هدفى بسان هدف و خواسته اهو  

 اابى رند و بگريد. رند نبايد بر آنچه بر سرش آمد بى را دنبال مى

دارم و به اندازه يك رشهم   خدا  سوگند ره من با اينكه جان خود را گرامى مىگفت: به « مسلم» 

پسندم  املا اينك بر جان خويش نگران نيستم و بر سرنوشت خود  برهم زدن برا  خود زيانى را نمى

قرار  و اندوه من به خاطر سايرم، حسين عليهه السله م، و    رنم  بلكه اين بى گريم و بيتابى نمى نمى

ن ارجمند اوست ره به وسيله نامه و پيام من از بيعت شما عهدشكنان، به سو  عرام حررهت  خاندا

ررده و اع ن وفادار  و دوستى شما را  ادقانه و خالصانه پنداشهته اسهت. آر ، انهدوه عميهق و     

و آن گاه گفت: و اين سهخن زشهت و ظالمانهه     آن حضر  و خاندان گرانمايه اوست. نگرانى من بر

 نيرنگ است. او، آغاز

  در برابر جلّاد خون آشام اموى

را بسان اسير  به زنجير رشهيد و او را در محا هره   « مسلم»بر خ ف پيمانش، « عبيد»( سپاه 1) 

وارد رردند، بر آن عنصر پليد س م « مرجانه»هنگامى ره او را بر پسر  خويش به استاندار  آورد.

 ديد. و احترام نمى نكرد  ررا ره او را در خور س م و س متى

او گفهت: اگهر   « سلّم على األمير.»يكى از پاسداران استبداد، به آن حضر  گفت: بر امير س م رن! 

گناه و آزاد  خواه و حق طلب است، من رهه درود و سه مى    در انديشه شوم رشتن من بى« عبيد»

ا عهد و پيمانى است ره شما با بر او دارم، و ره س متى برا  او بخواهم؟ و اگر پايبند به قانون و ي
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رننهده   شناو و قانونگرا و عمهل  ايد و قصد جان مرا ندارد، س م بسيارم بر هر انسان قانون من بسته

 به قانون باد، گر ره امير باشد.

وا  بر اهو! سهارت بهاش  او اميهر     « اسكت! ويحك ما هو لى بأمير.»  اند ره فرمود: ا  آورده پاره

 نه امير من آزاديخواه و اوحيدگرا و ا  ح طلب.شرار  پيشگان است، 

ره ناظر جريان بود، گفت: بر او نيز س م و درود مباد  به من درود فرستى يا نفرسهتى،  « ابن زياد» 

 رشته خواهى شد.

ا  نيست  ررا  گفت: اگر رون اويى مرا بكشد ريز اازه« مسلم« »سلّمت ام لم اسلّم فانّك مقتول.» 

انهد  بنها بهر ايهن اهو       ار از او، از من نيكو رردارار و بهتر را رشهته  ر و بيداد پيشهره عنا ر پليدا

ارين روش شكنجه و بريدن اعضا و اندامها را در مورد من وانخهواهى   بدارين شيوه رشتار و زشت

ار نيست و او بد سرشتى و  ا  بر اين شراراها و قساواها از او زيبنده گ اشت  ررا ره هيچ خودرامه

 تكار  و ددمنشى را به بدار از خود واگ ار نخواهى ررد.زش

( خشهم شهد و   1)  در« مسلم»از شهامت و ا ناپ ير و منطق پويدين و اراده آهنين « ابن زياد» 

شهوريده و در  « يزيد»نعره برآورد ره: هان ا  ستمكار! و ا  ايره بخت! بر امام و پيشوا  خود ، 

خروشيد ره هان « مسلم»ا ؟!  اخت ف افشانده و اخم فتنه راشته ميان املت پيامبر ب ر پرارندگى و

زنهى و سهخت نهاروا     بافى و اهمتهى زشهت و ناجوانمردانهه مهى     دروغى رسوا مى«! زياد»ا  پسر 

ا ل و ابار  هستيد رهه در ميهان املهت پيهامبر و مهردم مسهلمان به ر         گويى  اين او و پدر بى مى

از بارگاه پروردگارم اميد آن دارم ره شهاد  دليرانهه در راه  اخت ف و پرارندگى افشانديد  و من 

فقهال مسهلم: ره بت ...    ( »2خود را به دست بدارين و رسواارين آفريدگانش را روز  من سازد. )

انّما شقّ عصا المسلمين أنت و أبوك زياد ... و أنا أرجو أن يرزقنى اللَّهه الشههادة علهى أيهد  شهرّ      

ا  را برا  او ارسيم  : او برا  خود ريز  را خواستى و هوا  دلت خواستهگفت« ابن زياد« »البرية.

ا  مهانع   ررد و در پى آن گام سپرد  ره خدا  اوانا آن را برايت نخواست و ميهان اهو و خواسهته   

 گرديد و آن گاه آن را برا  رسى خواست و قرار داد ره زيبنده آن است.
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ار بر ادبير امور و انظيم شئون مردم اسهت ا  پسهر    يستهار و شا او فرمود: و ره رسى از ما زيبنده

« يزيهد بهن معاويهه!   «! »معاويهه »، پسهر  «يزيهد »او گفت: « و من اهله يا ابن مرجانه؟«! »مرجانه»

گفت: ستايش از آن خداست  و ما بر اين حقيقت خشنوديم ره خدا  دادگر ميان ما و شهما  « مسلم»

ادامهه  « عبيد« »الحمد للَّه، رضينا باللَّه حكما بيننا و بينكم.» داور باشد و ما بر داور  او خشنوديم.

ا   پندار  برا  شما در ادبير امور جامعه و انظيم شئون آن بهره آيا او مى«! مسلم»داد ره: هان ا  

پندارم ره در  او در پاست گفت: به خدا  سوگند! نه رنين مى« أ اظن انّ لك شيأ من ايمر؟»است؟ 

و اللَّه ما هو الظنّ و انّمها ههو   »اوج يقين هستم و بر اين باورم ره اين رار حق ماست.  اين مورد در

بسان همه پليدان روزگار، هنگامى ره خود را در برابر منطق آن آزاد مرد روزگار، « عبيد« »اليقين.

از  اراشى رو آورد و گفت: هان ا  مسلم! آيا ب رسوا و شكست خورده ديد، به ليچارگويى و اهمت

و سرگرمى با رنيزران زيبا رو  مدينه برايت بسنده نبود اا او را از آمدن به ايهن شههر و ديهار و    

 ( محمد باز دارد؟1)   ا ش و روشش در به اباهى رشيدن رار امت

بازان و دنياداران با وقاحت بهت آور  افزود: او در حالى بهه سهو  ايهن     آن گاه بسان همه سياست

گى و يكپاررگى آنان برقرار و با هم برادر و متّحد و همدل و همگام و در سايه مردم آمد  ره يگان

 نظام عادينه امو  در آسايش و امنيت و رفاه و آرامش بودند و او آنان را پرارنده ساختى.

ايهم، و نهه بهرا  افشهاندن به ر       پاست داد: ما، نه برا  اباهى و ابهكار  بهه اينجها آمهده   « مسلم» 

ايم ررا ره مردم اين سامان بر اين باورنهد رهه پهدر     كه برا  ا  ح امور جامعه آمدهپرارندگى  بل

اش نيكهان آنهان را بهه خهاك و خهون رشهيده و        ، زمان حكومهت اسهتبداد   «زياد»ا ،  بيداد پيشه

بدارين بيدادها  -با گماشتن پدر  بر استاندار  روفه و اسلّط دادن او به بصره -بر آنان« معاويه»

ايم اا همگان را بهه   داشته و ثرو  و امكانا  آنان را به غار  برده است  از اين رو ما آمدهرا روا 

ها هشدار دهيم و عهدل و   ارزشها  انسانى و اس مى فراخوانيم و از ستم و بيداد و ديگر ضدل ارزش

نهان  داد را در جامعه بپا داريم و حقهوم پايمهال شهده و آزاد  و امنيلهت و ررامهت مهردم را بهه آ       

گسهتر   بازگردانيم و همگان را دلسوزانه و خيرخواهانه به حارميلت قانون و رتاب پرشكوه و عهدالت 

هها  واي و بهرا  ايهن رارهها  خداپسهندانه و بهزرب و        خدا دعو  رنيم  آر ، ما با ايهن ههدف  
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بهر و  ايم، نه آن گونه ره بوقها  رنگارنگ امو  در مسجد و محراب و بر فراز من آزادمنشانه آمده

بندند و اهمت ايجاد آشوب و بلوا و يا افشهاندن به ر    نمازها  جمعه و جماعت و ... بر ما دروغ مى

ما للفساد أايت و لكن أههل المصهر   »زنند  نه، هرگز!  پرارندگى و اباهى در ميان جامعه را به ما مى

ر بالمعروف و انهى عن زعموا أنّ أباك قتل خيارهم و أنّ معاوية ظلمهم و حمل فيئهم إليه، فجئت آلم

 «المنكر و أقوم بالقسط، و ادعوا الى حكم الكتاب.

 «مسلم»سه وصیّت 

ها  بلنهد   ها  استبداد امو  و بيان هدف پس از روشنگر  شجاعانه و پاست به اهمت« مسلم( »2) 

انسانى و اس مى و ا  حى حررت شهجاعانه خهويش بهه نماينهدگى از سهاير شايسهتگان رو بهه        

بر آنى ره بر خه ف همهه مهوازين     ررد و افزود: و اينك اگر ناگزير از رشتن من هستى و« عبيد»

( آن گاه رو به حاضهران رهرد و از   1حقوقى و انسانى خون مرا بريز  مرا رها رن اا و يلت رنم. )

ه را برگزيد و به او اشاره ررد ره: هان ا  عمر! ميان من و او ب« عمر بن سعد»ميان آنان به ناگزير 

 ا  پيوند خويشاوند  است  و اينك در اين شرايط غربت و انهايى به او سفارشى دارم. گونه

ا  رهه   گفهت: ببهين عمهوزاده   « عبيهد »، به او نگريست ره رهه رنهد؟ و   «عبيد»آمد  او برا  خوش

 ا  دارد. گويد و ره خواسته مى

ا  ره نه رسهى آن   د  به گونها  دور از رشم حاضران رفتن ا  از استاندار  و نقطه آن دو به گوشه

 شنيد. ديد و نه سخنانشان را مى دو را مى

ررد و گفهت: ههان ا  پسهر سهعد! مهن سهه       « عمر»، آن سردار انها رو به «مسلم»در آنجا بود ره 

 و يلت و سفارش بر او دارم ره عباراند از:

و وامهى بهر گهردنم    ام و اينك ره در آستانه شهاد  هستم، بدهى  از روز  ره وارد روفه شده -1

 به شهاد  رسيدم بدهى مرا ادا رنى.« عبيد»خواهم ره اگر من به دست  آمده است، از او مى

 ا  به خاك بسپار. ام را از استبدادگران بستان و در گوشه پس از شهادام، پيكر به خون خفته -2

را از آمهدن بهه   و هر ره سريعتر پيكى به سو  ساير شايستگان، حسين )ع( گسهيل دار اها او    -3

شكنى سردمداران قبايل را به آگاهى او برساند و آن گرانمايه  سو  روفه و عرام باز داشته و پيمان
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ها را از حررت به سو  عرام بر ح ر دارد  ررا ره به باور مهن آن حضهر  بخهاطر     عصرها و نسل

 ا  از سو  من هم ارنون به سو  روفه روان است. دريافت نامه

 ار در بندخیانت به سرد

به جا  آن ره آنها را محرمانه نگاه دارد و در « مسلم»پس از شنيدن سه و يلت « سعد»( پسر 2) 

آنكه امير استبدادگر امو  بخواهد، به سو  او رفت و برا  رسب خشهنود    انجام آنها بكوشد، بى

 خيانت ررد.بيشتر او و به نشان خوش خدمتى به بارگاه ستم، همه را بازگفت و به طور آشكار 

ما ندارد و بهدهى    هيچ ربطى به« مسلم»ضمن نكوهش او گفت: املا دو و يلت اولل و دولم « عبيد» 

شنود، انجام آنها  او يا به خارسپار  پيكرش نيز به خود او مربو  است و رسى ره و يلت او را مى

جان او نيستيم رهه   پيكر بىگيرد  ررا ره وقتى ما او را اعدام ررديم ديگر در انديشه  را به عهده مى

رجا به خاك سپرده شود. املا آنچه در رابطه با سايرش، حسين است بايد خاطرنشان رنم ره اگر او 

 به سو  ما نيايد و ما را رها رند و رار  به حكومت ما نداشته باشد، ما نيز رار  به او نداريم.

ر بند را  ادر رهرد و آن حضهر  نيهز    و پس از آن بود ره فرمان ظالمانه ريختن خون آن سردار د

پس از سخنان روشنگرانه و اند و نثار لعنت و نفرين بر بانيان سهتم و بيهداد و نگهبانهان ظلمهت و     

به بام را  استاندار  بهرده شهد و    -ره در روفه سردسته آنان بود -«مرجانه»اختنام امو  و پسر 

بود، به وسيله عنصر پليد و برده  هفتى بهه   در حالى ره دو دست اوانمندش بسته و در زنجير بيداد 

گردنش هدف شمشير قرار گرفت و به شهاد  رسيد  و آن گاه به منظور ايجهاد  « بكير احمر »نام 

جو وحشت و هراو بيشتر در جامعه و ارسهانيدن مخالفهان سهتم و اختنهام، پيكهرش از بهام رها         

 استاندار  به خيابان و ميان مردم افكنده شد.

 د خدا بر او و بر پيكر مطهلر و راه و رسم جاودانه و نسل و ابار آزاديخواهش باد!س م و درو

 «هانى»شهادت 

، آن پير «هانى بن عروة»فرمان اعدام ميزبان غيرامند و ديور او، « عبيد»( و پس از آن بود ره 1) 

در آنجها بهه   هها  شههر بردنهد و     فرزانه را  ادر ررد و دژخيمانش او را به محل جمع آور  زباله
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بها  « رشهيد »به نهام  « عبيد»ا  نيز برآنند ره آن پير فرزانه را يكى از بردگان  دارش آويختند. پاره

 شمشير گردن زد.

رحمانه سفير ساير شايستگان و ميزبان غيرامند او از يك سهو جهول اهرور و وحشهت را      رشتار بى

ر بر ضدل اسهتبداد سهياهكار امهو  را    ار ساخت و از ديگر سو موج غم و اندوه و نفر  و انزجا ايره

ها و نثرها بر اين بيداد  ره بر آن دو مرد بهزرب رفهت اشهك     پديد آورد  اا آنجايى ره در سروده

 نگريم ره رنين سرود: مى« اسد »حسر  ريخته شد. برا  نمونه به سروده شاعر 

 م و ابن عقيل ...ابا رنت ي ادرين بالمو  فانظر              الى هانى بالسو         

و فرزنهد  « ههانى »  دانى ره مرب پرافتخار و آزادمنشانه ريست، به پيكر به خهون آغشهته   اگر نمى 

اش را در ههم   بر سر بازار روفه بنگر! به آن ديور مرد  ره شمشهير بيهداد رههره   « عقيل»ارجمند 

 زير افكنده شد. جانش از بلندا  بام بارگاه ستم به شكست  و به قهرمان ديگر  ره پيكر بى

ا  ره داستان ديور  و  فرمان ظالمانه امير استبداد، آن دو قهرمان آزاده را گرفتار ساخت  به گونه

 شهاداشان در راه حق و عدالت، داستان روزگاران گرديد.

« مه حج »ها  مجلّل سوار گردد و در حالى ره قبيله  اواند با امنيلت خاطر بر مررب مى« اسماء»آيا 

 خواهند، با امنيلت زندگى رند،؟ را مى« هانى»يشه قصاص هستند و خون به ناحق ريخته در اند

نگر   ها  بينى را مى اش را دگرگون ساخته و خون نگر  ره مرب، رنگ رهره سر را مى پيكر  بى

ره به هر سو و هر جهت ريخته شده است! و شما ا  قبيله هانى! اگهر دادرو و خونخهواه بهرادر و    

د نباشيد و انتقام او را نگيريد، در آن  ور  بسان فرومايگانى خواهيد بود ره خود را به سردار خو

 فروشند اندك زر و زيور  مى

 «شام»به دربار « مسلم»گسیل سر 

پس از رشتن سفير قهرمان حسين عليه السل م و ميزبان غيرامند و « مرجانه»( فرزند بيداد پيشه 1) 

پرسهتان   و انسان ا  ح طلهب و آزاده را بهه همهراه دو اهن از امهو      سر آن د« هانى»با وفا  او، 

 گسيل داشت.« يزيد»ااريك انديش و دنيا طلب به سو  
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روز « عبيهد »بهر ضهدل اجهاوز و بيهداد     « مسهلم »گردد ره قيام  بدينسان از ااريت رنين دريافت مى

روز  بهود رهه سهاير     شنبه برابر با هشهتم ب  حجلهه اّافهام افتهاد  و ايهن روز اهاريخى همهان        سه

ارين معبد اوحيهد   شايستگان، حضر  حسين عليه السل م، نيز پس از اقامتى رند ماهه در رنار رهن

 و اقوا، پس از وداع خانه خدا راه روفه و عرام را در پيش گرفت.

گفتنى است ره حسين عليه السل م پس از هجر  از مدينهه و از رنهار آرامگهاه نيها  گرانقهدرش،      

ر بخشى از روزها  ماه شعبان، رمضان، شولال و ب  قعده را در مكّه و رنار خانه خهدا سهپر    پيامب

ررد و آن گاه برا  انجام وظيفه و به دوش رشيدن بار گران رسالت خطير خويش بهه سهو  عهرام    

 حررت ررد.

 از کنار خانه خدا به سوى او 4بخش 

پيش از حررهت عهزم آهنهين مهن از عملكهرد      از شاهكارها  امام حسين عليه السل م اع ن اصميم 

 ها با شماست املا ... دل« طرماح»ظالمانه شما بيزارم پيشنهاد 

بر سر راه ساير شايستگان سخنى جاودانه با ياران پيش از حررت سخنى « عبيد»نامه شوم يزيد به 

يت و شهامت! خبهر  پيك ويژه وه! از اين درا« عبيد»داران از مردم روفه بگو! آماده باش  با راروان

هدف شهاد  و هنگامه آن پس ره باك از شهاد ؟! نامه فرماندار مكّه به « قيس»شهاد  جانسوز 

 نظير ررا ارك يار و ديار؟ دربار خ فت خبر شهاد  مسلم پايمرد  بى

و حسلاسترين لحظا  زندگى هان ا  آزاد مرد! ياد  از گ شته سپاه حر و راروان حسهين  « زهير» 

 از رنار خانه خدا به سو  او  م حسر  و دريغى جانگاه نامه ابن زياد به حرّعليه السل

  از شاهکارهاى امام حسین علیه السّالم

( هنگامى ره آن حضر  بر آن شد اا مكّه را به سو  عرام ارك رند، جامه احرام به ان ررد و 1) 

ا را سعى نمهود و آن گهاه از   بر گرد خانه دوست به طواف پرداخت. پس از طواف، ميان مروه و  ف

احرام خارج گرديد و بدين وسيله عمره را جايگزين حجل ساخت  رهرا رهه اسهتبداد امهو  آزاد  و     

به خطر افكنده و  -ره دو حقّ طبيعى و انسانى همگان، به ويژه رنار حرم امن الهى بود -امنيلت او را

ان نزديك است و فرزنهد گرانمايهه   ررد ره خطر ارور و يا اوطئه ديگر اموي آن حضر  احساو مى
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با ريخته شهدن خهون    -پيامبر ناگزير از ارك خانه خدا بود اا بدين وسيله، هم حرمت و شكوه رعبه

پايمال نگردد و هم نقشه شوم استبداد  -پاك او به دست اوباش نشاندار و يا دژخيمان ناشناو امو 

از فر هت نهدا  آزاد  و آزادگهى،     ور  را نقش بر آب ساخته و اها سهر حهدل امكهان و بها بههره      

طلبى و ستم ستيز  و فرياد از حق رشى را در رران اها رهران جههان اسه م      عدالتخواهى و ا  ح

مه هبى آن گرانمايهه    -طنين انداز سازد. و اين اصميم هوشمندانه و دليرانه از شاهكارها  سياسهى 

 ها بود. عصرها و نسل

گفت: هنگامى ره ساير شايستگان، حسين عليهه السله م از    اند ره آورده« عبد الملك بن عمير»از 

 رنين سرود:« اسماعيل حمير »خانه خدا به قصد عرام حررت ررد، 

 ي بعر  السلوام في فلق الصبح             مغيلرا و ي دعو  يزيدا ...         

و مرب دست بلهت بهه   هراسم، و آن گاه ره از ار دم و شبيخون زدن نمى من از روپانان در سپيده 

انهد رنهار رشهم، نبايهد مهرا آزادمهرد        دست ظالم دهم اا خود را از خطرهايى ره مرا ههدف گرفتهه  

 روزگاران بخوانند.

  اعالن تصمیم پیش از حرکت

اند ره گروهى از مردم در حضور پنجمين امام راستين، حضر  بهاقر عليهه    ( در اين مورد آورده1) 

از همراهى او « محملد بن حنفيله»ستگان از مكّه به سو  عرام و اخلّا السل م، از حررت ساير شاي

حضهر  حسهين عليهه السله م،     «! ابها حمهزه  »سخن به ميان آوردند ره آن حضر  فرمود: هان ا  

ا  خواسهت و در آن   هنگامى ره بر آن شد اا مكّه را وداع گفته و به سو  عرام حررت رند، نامهه 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، من الحسين بن على الى بنى هاشهم، املها بعهد،    »نامه جاودانه رنين نوشت: 

 «فانّه من لحق بي استشهد و من اخلّا عنّى لم يبلغ الفتح. و الس م.

املا بعد، بهوش ره هر يك از شما در اين راه به من بپيوندد «. بنى هاشم»از حسين بن على، به سو  

طلبانه به همراه من باشد، به شرف شهاد  مفتخر خواهد گرديد و ههر رهدام    و در اين برنامه ا  ح

 نيز از همراهى و همگامى با من خوددار  ورزد، هرگز به پيروز  و سرفراز  دست نخواهد يافت.

  عزم آهنین
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گهان   ره يكى از نواده -«ابو بكر بن عبد الرّحمان»( راروان حضر  حسين آماده حررت بود ره 2) 

به محضر مبارك آن حضر  شرفياب گرديد و از آن حضر  اقاضا رهرد رهه از    -مطّلب بودعبد ال

 اصميم خويش بازگردد و به سو  عرام حررت نكند.

او در اين راه به پندار خويش بسيار خيرخواهى رهرد و بهه عملكهرد ناهنجهار مهردم آن سهامان در       

وفايى آنان در حقّ آن حضهر  و   از بىحكومت عادينه و انسانى پدرش، امير مؤمنان اشاره ررد و 

اش، حضر  مجتبى سخن گفت و آن رويدادها  دردناك و الت را يادآور  ررد، املا  برادر گرانمايه

حسين عليه السل م ضمن سپاسگزار  از  داقت و خيرخهواهى او، فرمهود: اهو ديهدگاه خهويش را      

 و بر آن حكم رند همان خواهد شد. گمان آنچه را خدا بخواهد  ادقانه و خيرخواهانه گفتى و بى

گه اريم و نهزد او و در پنهاه او     و آن بنده خدا گفت: و ما ا  حسين عزيز! او را به حساب خدا مهى 

« حارث بن خالد»پس از ديدار حسين عليه السل م بر « ابو بكر بن عبد الرّحمن»سپاريم! آن گاه  مى

 رم ار  نا حا يقول فيعصى ... ررد: ىشد، در حالى ره شعر  با اين مضمون زمزمه م وارد

 شود ... گويد و نافرمانى مى نگر  ره ديدگاه خويش را مى ره بسيار اندرزگو و خيرخواهى را مى

 پرسيد: منظور  ريست؟« حارث» 

جريان ديدارش با ساير شايستگان را باز گفت و خاطر نشان ساخت ره بسيار روشيده است ره آن 

   عرام باز دارد، املا موفّق نشده است.حضر  را از حررت به سو

 دانستى گفتى. ا  را ررد  و آنچه را مى او گفت: به پروردگار رعبه سوگند ره خيرخواهى

  من از عملکرد ظالمانه شما بیزارم

آورده است ره: پس از حررت راروان ساير خوبان، حسين عليه السله م از  « عقبة بن سمعان( »1) 

بهه  « يحيهى »، استاندار مكّه به رياسهت بهرادرش،   «عمرو بن سعيد»رستادگان مكّه به سو  عرام ف

سرعت سر راه راروان را گرفتند و بر آن شدند اا آن را به مكّه بازگردانند، املا حضر  حسين عليه 

السل م از بازگشت خوددار  ورزيد و بر حقّ طبيعى و انسانى و الهى خويش بهرا  آزاد  رفهت و   

رران جهان اس م و ا ل آزاد  گزينش اقامتگاه و محلّ زندگى و آزاد  هجر  از  آمد در رران اا
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شهر  به شهر ديگر پا  فشرد و سياست استاندار امهو  و رهار فرسهتادگانش را، رهار  نهاروا و      

 ارين حقوم انسان شمرد. ظالمانه و مخالا با ابتدايى

گرايان و  يه السل م نيز ره پيشوا  حقآنان در احميل خواست نابجا  خود، پا  فشردند و حسين عل

ستم ناپ يران گيتى بود در برابر بيداد و احميل مقاومت ررد و در نتيجه ميان آنان اند  و برخهورد  

ها در برابر يك ديگر رشيده شد و برا  جلوگير  از حررت راروان از يك سو  پديد آمد و اازيانه

ه مرربها نواخته گرديد، املا آنهان بها روبهرو شهدن بها      ها بر رهر و گشودن راه از سو  ديگر اازيانه

پايدار  و پايمرد  پيشوا  شهيدان و ياران فدارارش به ناگزير از سر راه رهاروان رنهار رفتنهد و    

 حسين عليه السل م به راه خويش ادامه داد.

مسهلمانان و  گهروه   ساز  ره راه خود را از آنان گفتند: هان ا  حسين! آيا پروا  خدا را پيشه نمى

( آن حضهر   1افشانى؟ ) جامعه اس مى جدا ساخته و ميان املت پيامبر ب ر پرارندگى و اخت ف مى

ها  آنان فرمود: عملكرد من از آن من خواههد بهود و عملكهرد     اساو و بافته در پاست پندارها  بى

ر بنهد او در پهيش   شما برا  شما  شمايان از راهى ره من برا  خدا و نجا  دين و آزاد  بندگان د

رنيهد و آزادگهى و    ايد و من نيز از عملكرد شما ره به بارگهاه اسهتبداد خهدمت مهى     ام بيگانه گرفته

 بريد بيزارم. دادخواهى را به مسلت مى

 «ءٌ مِمَّا اَعْمَلُونَ. لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِي» 

انگيزش از حرم خدا، حرمت حرم را پاو داشهت و   سان، حسين عليه السل م با هجر  شگفت نو بدي

 ارين معبد اوحيد و اقوا و خانه جاودانه حق به سو  حق گام سپرد. از سو  رهن

 «طرماح»پیشنهاد 

از رسانى است ره در راه روفه بهه حضهور پيشهوا  آزادمهردان شهرفياب      « طرماح بن حكم( »2) 

با آن حضر  به گفتگو نشست و رون، مرد  هوشمند و روشنفكر و سياستمدار بود، و به گرديد و 

شناو بود با رفتن آن حضر  به  ظاهر به روند ااريت و اوضاع و احوال جار  آگاهى داشت و مردم

سو  عرام مخالفت ورزيد و پيشنهاد  ديگهر ارائهه رهرد، املها حسهين عليهه السله م نپه يرفت و         

 د ره، ررا اين راه پر خطر را برگزيده است.روشنگر  فرمو
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در راه عرام به حجاز در حالى ره در ا ش و روشش بهرا    اند: از او اين ديدار را اين گونه آورده

ام بودم، با حضر  حسين عليهه السله م    اداره زندگى و فراهم آوردن آبوقه و امكانا  برا  خانواده

ى گفتم: سرورم! مايل هستم واقعيلتى را بهه ياداهان آورم، اها    ديدار رردم. به آن گرانمايه جهان هست

ها و پيمانها  خويش بفريبند و گرفتار رنج و مشك   سازند! به خدا   مباد روفيان شما را با وعده

سوگند اگر با دعو  و بيعت آنان و وعده ياريشان وارد روفه گرد ، رشته خواهى شد و من نگران 

 نرسى و پيش از ورود به آنجا گرفتار گرد .آن هستم ره به آنجا نيز 

و « يمهن »ا  در منطقهه اسهخير ناپه ير     اگر به راستى رمر هملت بر پيكار با اسهتبداد امهو  بسهته   

ها  سر به آسمان رشيده آنجا فرود آ   ررا ره در آنجا دست دشمن به او نخواهد رسيد و در  روه

( 1يارانت برايت آسان خواهد شهد. )  امنيلت خود وآنجا پيكار با دشمن و دفاع از حقوم و آزاد  و 

ا  اسهت رهه اهارنون از سهو  مهاجمهان و       به خدا  سهوگند آنجها از نظهر جغرافيهايى بهه گونهه      

اجاوزراران، بلّت و حقاراى به ما نرسيده و هماره از اعرّض دشمن در امهان بهوده و بهه راحتهى از     

ام به ياريتهان بپها    به آنجا بياييد، همه عشيره و قبيلهنگرم ره اگر شما  ايم  و رنين مى خود دفاع ررده

 خواهند خواست و اا زمانى ره در آنجا رحل اقامت افكنى، از او دفاع خواهند ررد.

املا آن حضر  فرمود: واقعيلت اين است ره ميان من و مردم منطقه عهد و پيمانى است و من خوش 

دههم    ان نروم  از اين رو من به راه خويش ادامه مىام اخلّا ورزم و به سويش دارم ره از وعده نمى

پس اگر خدا شرار  دشمن را از ما دفع ررد، اين لطفى است ره از او نسبت به ما ديهرين اسهت و   

با  پاك او هماره به ما نعمت ارزانى داشته و ما را رفايت فرموده است  و اگهر ههم در راه او بهه    

ر  نيز به خواست خدا در پيشارو  ما شهاد  پرافتخار و محا ره دشمن گرفتار آمديم، در آن  و

 رستگار  جاودانه خواهد بود.

انّ بينى و بين القوم موعدا أرره ان اخلفهم، فإن يدفع اي عنّا، فقديما ما أنعهم علينها و رفهى، و ان    » 

 «يكن ما ي بدل منه ففوز و شهادة ان شاء اللَّه.

انه بود ره آن حضر  به راه خويش رفت و من نيز بهه راه  آر ، پس از اين گفتگو   ريح و دوست

ام  گاه پهس از انجهام رهار اقتصهاد  خهويش و فهراهم آوردن زاد و اوشهه بهرا  خهانواده          آن خود.
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سفارشها  يزم را به آنان رردم و پس از و يلت و خداحافظى راه روفه را در پيش گرفتم اا خهود  

فتخار همراهى او را رسب رهنم، املها دريهغ و درد رهه در راه،     را به پسر گرانمايه پيامبر برسانم و ا

را ديدم و او مرا از شهاد  جانسوز حسين عليه السله م آگهاه سهاخت و مهن بها      « سماعة بن زيد»

 اندوهى عميق و درد  جانكاه به خانه بازگشتم.

 ها با شماست امّا ... دل

در سهال   انهد رهه:   آورده« مدر »و « بن سليم عبيد اللَّه»( طبر  و ديگر مورلخان و محدلثان از 2) 

شصتم از هجر ، پس از بازگشت از سفر حجل، به سو  وطن خهويش روان بهوديم رهه در منزلگهاه     

را ديديم. او ره از زيهار  خانهه   « فرزدم»، شاعر انديشمند و روشنفكر بلند آوازه عرب، « فاح»

 عليه السل م رنين گفت:گشت، در مورد داستان ديدارش با امام حسين  خدا بازمى

رشيدم وارد  برا  شررت در مراسم شكوهمند حج در حالى ره افسار شتر خود را داشتم و آن را مى

قلمرو حرم شدم و درست در آنجا ساير شايستگان، حضر  حسين عليه السله م، را ديهدم رهه بهه     

( بهه آن  1مهرو حهرم بهود. )   همراه خاندان و يارانش از مكّه روچ ررده و در حال بيرون رفهتن از قل 

حضر  نزديك شدم و درود  گرم نثارش رردم  ديدم شمشير  برا  دفاع بهه رها دارد و بهرا     

 حفو جان گرامى خويش زره بر ان ررده است.

دار  بهه شهما    ا  را بر آورد و آنچه را دوسهت مهى   به او گفتم: پسر پيامبر! خدا  پر مهر خواسته

لى شما را به شتاب افكند اها پهيش از انجهام مراسهم پهر معنويلهت و       ارزانى دارد! ره انگيزه و عام

رهردم از   فرمود: اگر شهتاب نمهى  « ما اعجلك عن الحج؟»شكوهبار حجل از خانه خدا خارج گرد ؟ 

 «لو لم أعجل ألخ  .»  شدم. سو  استبداد امو  بازداشت مى

 «من أنت؟»  آن گاه آن حضر  از من پرسيد: شما ره هستى؟

ورم! من مرد  عرب ابارم و از همين مردم هستم. و شگفت اينجاست ره آن بزرگهوار در  گفتم: سر

 شناسايى من ريز  فراار از اين نپرسيد و به همين پرسش و پاست بسنده ررد.

گرد   به من بگو ره مردم آن سامان را در رهه   آن گاه فرمود: گويى او از عرام به حجاز وارد مى

 «اخبرنى عن النّاو خلفك.»  پشت سر نهاد  و آمد ؟ ا  شرايط و با ره انديشه
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شناسهى آگهاه    گفتم: ساير من! ارزيابى اوضاع سياسى و اجتماعى و دينى مهردم روفهه را از مهردم   

هها  بلنهد شماسهت، امها      ها  مردم آن سامان بها ههدف   ها و قلب پرسيد ! واقعيلت اين است ره دل

آيد و آنچه خدا  دانا و اوانا بخواهد  آسمان فرود مىشمشيرهايشان بر ضدل شماست  قضا و قدر از 

و آن گاه آن حضر  مررب خهويش را  ...« قلوب الناو معك و اسيافهم عليك »همان خواهد شد. 

 «1»به حررت آورد و به راه خويش ادامه داد. 

 «عبید»نامه شوم یزید به 

نوشت و در آن هشدار داد ره: بهه  « هعبيد اللَّ»ا  به  نامه« يزيد»( درست در اين شرايط بود ره 1) 

رسهد رهه از ميهان     من گزارش شده است ره حسين به سو  روفه روان است  رنهين بهه نظهر مهى    

روزگاران، روزگار او و از ميان شهرها، قلمرو امار  او، و از ميان استانداران و رارگزاران ما، او 

بر اين رويداد اسهت رهه يها بايهد جهدل       ا   در اين جريان و در برا مورد آزمون و هدف قرار گرفته

باشى و خود را از خطر نجا  دهى و يا بايد به اسار  ان دهى و قدر  و فرمانروايى را از دسهت  

 ....«قد بلغنى انّ حسينا قد  ار الى الكوفة »  بدهى.

  بر سر راه ساالر شایستگان

آب و بوستانى در حجهاز داشهت و   « عبد اللَّه بن عمر»آورده است ره: « شعبى»( در اين مورد، 2) 

برد ره گزارش حررت ساير خوبان، امام حسين عليه السل م را به  برا  استراحت در آنجا به سر مى

 سو  عرام دريافت داشت و با دريافت اين خبر به سو  آن حضر  به راه افتاد.

امو  و بيعت با رهبهر  پس از اشرّف به حضور آن بزرگوار او را به اطاعت و فرمانبردار  از رژيم 

سياهكار و خودرامه آن رژيم سفارش ررد و و  را از طرح برنامه ا  حى و خيرخواهانه دينهى و  

ديهن و دنيها  جامعهه و درگيهر  و مخالفهت بها         اجتماعى و سياسى مورد نظر خويش برا  نجها  

حصهارگران و  سرمداران استبداد پيشه امو  بر ح ر داشت و فرجهام خطرنهاك رويهارويى بها آن ان    

( حسين عليه السل م ره بها متانهت و هوشهمند     1انگيزان را خاطر نشان ساخت. ) اوزان و فتنه رينه

سهپرد، پهس از پايهان گفتهارش      اش را گوش مهى  شنيد و خيرخواهى و ا ناپ ير  سخنان او را مى
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يحيى بن زرريلا أهد  الى  يا عبد اللَّه! أما علمت أنّ من هو ان الدلنيا على اللَّه أنّ رأو»  رنين گفت:

 «بغىل من بغايا بنى اسرائيل؟

ا   ا  ره دنيا  فناپ ير و ارزشها  مادل  و زودگ ر آن به گونه هان ا  پسر عمر! آيا هنوز ندانسته

رهه   -حقير و ناريز است ره در آن، سر بريده پيامبر ا  حگر و گرانقهدر  بسهان حضهر  يحيهى    

به رسم ارمغان و مايه رشم روشنى به عنصر آلوده  -ن زرريلاستفرزند ارجمند پيامبر ديگر  همچو

 شود؟ رردار  از آلودگان بنى اسرائيل هديه مى و زشت

دانى ره بنى اسرائيل در مخالفت با حق و عدالت، اا جايى پيش رفتند و بهه رنهان    به راستى آيا نمى

خشيدن گهرفتن خورشهيد خهون    انحطا  و سقوطى درغلتيدند ره گاه بامدادان ميان طلوع فجر اا در

ريختند و آن گاه بدون احساو زشتى و فاجعه اين جنايهت   پاك دهها پيامبر برگزيده را به زمين مى

ا  پديهد   پرداختند  رنان ره گهويى ههيچ فاجعهه    هولناك به داد و ستد و رارها  روزانه خويش مى

اهرين   اهرين و شايسهته   يااهرين و شهر   نياورده و خونها  پارى به زمين نريخته و بهه حقهوم پهاك   

 اند؟ ارين شيوه اجاوز نكرده به زشت -ره آموزگاران بشريلت بودند -انسانها

املا خدا  فرزانه در ريفر آنان شتاب نفرمود و بهه آنهان فر هت بازگشهت بهه خويشهتن و جبهران        

ه و بيدادشهان  زشتكار  و بيداد را داد و آن گاه ره آنان به خود نيامدند، گريبان آنان را به ريفر گنا

 ارين شيوه گرفت و با قدر  و شدل  و بر اساو عدل و داد از آنان انتقام ستاند. به سخت

عبهد  »و آن گاه ساير شايستگان در پايان اين سخنان جاودانه پس از اندك سهكو  و فر هتى بهه    

 «ااّق اللَّه يا أبا عبد الرّحمان و ي ادعن نصراى.»  ، فرمود:«اللَّه

ن است هان ا  عبد اللَّه! پروا  خهدا  دادگهر را پيشهه سهاز و در پيكهار عادينهه و       اينك ره رني

رحهم   انسانى و خدا پسندانه فكر  و دينى و اجتماعى و سياسى ما با استبداد و اختنام خشهن و بهى  

نهد، و نهه   و ررامت مردم احترام مى ره نه به حقوم و آزاد  و امنيلت و مال و جان و آبرو -امو 

داند، و نه به خدا و دين و آيين او، و به سيره و سهنّت پيهامبرش    را به سرنوشت خود حارم مىآنان 

 دست از يار  و همراهى ما برمدار! -دهد بها مى

  سخنى جاودانه با یاران پیش از حرکت
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( ]همان گونه ره گ شت، حسين عليه السل م پس از هجر  از حرم پيامبر به سهو  حهرم خهدا،    1) 

طلبانه خويش را به طور مسالمت آميز  آنجا رحل اقامت افكند و ديدگاه روشن و ندا  حق مدلاى در

شده مردم و حقّ حيا  و آزاد  و امنيلت  به گوش مسلمانان رسانيد و از دين و دفتر و حقوم پايمال

دفهاع رهرد و    -به ويژه ناراضهيان و مخالفهان اسهتبداد و دگرانديشهان     -ها  دربند خود و همه اوده

همگان، بويژه استبداد خشونت ريش و سياهكار و قانون گريز و قانون ستيز امو  را به دين مههر و  

رحمت و آيين راستين آزاد  و عدالت و عمل به قانون خدا و رعايت مرزها  مقهرّرا  او دعهو    

ت ررد و از ضدل ارزشها و گناه و اباهى و بيداد با خيرخواهى و روشنگر  بسيار و شهامت و شجاع

و ا ناپ ير  نهى فرمود و پيامبرانه هشدار داد و با ظرافت و بينشى ژرف برنامه ا  حى خويش 

را برا  ا  ح بنياد  و ساختار  جامعه و نظام ارائه ررد  املا با نزديك شدن مراسهم شهكوهبار و   

رزمين پهر  پر معنويلت حجل و روزها  حضور انبوهى از مسلمانان از رران اا رران جهان اس م در س

بررت وحى، دريافت ره دشمن در انديشه آن است ره با يك نقشه ابليسى آن حضر  را در مراسم 

ارين پيشهوا  آزاد  و آزادگهى و دفهاع از     حجل ارور رند، اا با اين شقاو  و شرار ، هم پرشكوه

ز سهر  حقوم بشر و بزرگترين دشمن استبداد و اختنام و انحصار و خشونت و ااريهك انديشهى را ا  

راه خود بردارد و هم با اين بهانه به اصفيه حساب خونينى دست يازد و هر آن رسى را ره با ظلم و 

بيداد حارم سر سازش ندارد، به مرب محكوم سازد  و هم حرمهت خانهه خهدا را در ههم نهوردد و      

داد امهو   خارستر بلّت و خفّت بر همه جا بيفشاند و برا  شكافى ره با مرب معاويه در ارران استب

ا   با خشهونت و شهرار  بيشهتر بهه گونهه      -بجا  ا  ح شايسته و بايسته امور -پديد آمده است

 انديشى رند. راره

آر ، در اين شرايط بود ره پيشوا  آزاديخواهان آماده حررت به سهو  عهرام گرديهد و پهيش از     

و اين سخن جاودانهه   مخاطب ساخت حررت بود ره خاندان و ياران و دوستداران همرزم و همراه را

آن حضر  در آن نشست دوستانه و سرشار از  فا و مههر،  « 1»را خطاب به آنان به يادگار نهاد.[ 

 (1بپا خواست و رو به همراهان رنين فرمود: )
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الحمد للَّه و ما شاء اللَّه و ي قوة الّا باللَّه، خطّ المو  على ولد آدم مخطّ الق دة على جيد الفتاة، و » 

أولهنى الى أس فى اشتيام يعقوب الى يوسا و خيلر لى مصرعا أنا يقيه، رأنّى بأو الى يتقطعهها  ما 

عس ن الفلوا ، بين النواويس و ررب  ... من ران بابي فينا مهجته و موطّنا علهى لقهاء اللَّهه نفسهه،     

 «فليرحل فانّى راحل مصبحا ان شاء اللَّه.

ا  يكتا بخواهد، همان خواهد شد و نيرويى جز به خواست و ستايش از آن خداست و آنچه خد« 2» 

 اراده او نيست  و درود و س م خدا بر پيام آورش باد.

هان ا  همراهان و دوستان! مرب و هجر  از اين سرا  فناپ ير به سرا  مانهدگار بهرا  فرزنهدان    

و راستى ره مهرا بهه    انسان بسان گردنبند  است ره بر گردن دختران جوان آويخته و آراسته است،

ديدار نيارانم شور و شوقى و ا ناپ ير بر سر است  درست همان شور و اشتياقى رهه يعقهوب بهه    

ديدار يوسا داشت  و برا  من شهاداگاهى برگزيده شده است ره سرانجام در آنجا فهرود آمهده و   

ن، هم ارنهون پهاره   گ ارم  او گويى م رنم و در آنجاست ره سر بر بستر شهاد  مى آن را ديدار مى

از پيكرم جهدا  « ررب »و « نواويس»نگرم ره درندگان و گرگان دشت  ها  پيكر خويش را مى پاره

 سازند. ساخته و شكمها  گرسنه و انبانها  اهى و خشكيده خود را آرنده مى

شده  من بر اين باورم ره هر آنچه و هر رويداد  برا  آن روز با قلم ادبير و اقدير حكيمانه نوشته

است ناگزير احقّق خواهد يافت و از آن گريز و گريزگاهى نيست. خشنود  خدا  پر مهر و فرزانهه  

خواست و خشنود  ما خاندان وحى و رسالت است  و بر آنچه او خشهنود گهردد، مها نيهز خشهنود      

مها   ورزيم و او پاداش شكوهمند شكيبايان را بهه  خواهيم شد، ما بر آزمون و امتحان او شكيبايى مى

 دارد. ارزانى مى

هرگهز   -رهه فرزنهدانش باشهند    -ها  پيكهر او  ايم ره ميان پيامبر خدا و پاره ياران! ما بر اين عقيده

خدا در رنار ههم گهرد خواهنهد      جدايى نخواهد افتاد  بلكه همگى آنان در بهشت پرطراو  و زيبا 

گستر شهدن   و نيز در مورد جهانآمد  ررا ره آنان مايه روشنى رشم پيامبر هستند و وعده و نويد ا

 دين و آيين خدا و پيامبرش به وسيله آنان احقّق خواهد يافت.
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هان بهوش باشيد ره هر ردام از شما آماده است اا در راه آرمان بلند ما قطره قطره خهون قلهبش را   

نهدد و  ايثار رند و جان خويش را در راه شهاد  و ديدار خدا نثار نمايد، بر اوست رهه بهار سهفر بب   

همراهى ما را برگزيند  ررا ره من به خواست خدا و در پراو مهر و لطها او بامهداد فهردا حررهت     

 «1»خواهم ررد. 

  داران سخنى با کاروان

( ]آن شب ره ساير شايستگان آن سخنان جاودانه را با خاندان و ياران در ميهان نههاد، آخهرين    1) 

معبد اوحيد بود و درست همهان گونهه رهه در پايهان      ارين شب اوقّا آنان در مكّه و در رنار رهن

دم، راروان حسهين عليهه السله م از قلمهرو حهرم       سخن فرموده بود بامداد آن شب به هنگامه سپيده

رسيد و در « انعيم»خارج شد.[ راروان به راه خويش به سو  عرام ادامه داد اا به منزلگاهى به نام 

برخورد ره گروهى از شترداران آن، هدايا  اسهتاندار يزيهد در   آنجا حسين عليه السل م به راروانى 

، «يمهن »هها  بافهت    بردند و از جمله آن رايها و هدايا، زر و زيور، حلّه را به سو  شام مى« يمن»

 ها  گرانقيمت و ديگر رايها  گياهى و دارويى غار  شده از خزانه مردم بود. پارره

مهن أحهبل أن ينطلهق    »  اره را برگرفت و به شترداران فرمهود: حسين عليه السل م رايها  مورد اش

منكم معنا الى العرام وفيناه رراه و احسنّا  حبته، و من احبل أن يفارقنا من مكاننا ه ا، اعطيناه مهن  

 «الكراء بقدر ما قطع من الطّريق.

ما ررايه رهاروان   اواند به همراه ما به سو  عرام بيايد و هر ردام از شما دوست داشته باشد، مى» 

و شترانش را اا آنجا به او خواهيم پرداخت و در اين سفر از برخورد خوب و همراهى نيك مها نيهز   

ره از همين جا از مها جهدا شهود و بهه وطهن       ور خواهد شد، املا هر رس هم دوست داشته باشد بهره

پهس از ايهن بيهان    « اخت.خويش بازگردد، ررايه او را از مبدأ حررت اا اينجا محاسبه و خواهيم پرد

ا  ديگر از جهدايى   بود ره گروهى از راروانيان مزد خويش را گرفتند و به راه خويش رفتند و پاره

سرباز زدند و راه همراهى را برگزيدند و با راروان آزاد  به سو  عرام، يها در حقيقهت بهه رهو      

 شهاد  حررت رردند.

 از مردم کوفه بگو!
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در آنجا بود ره حسين عليهه السله م    رسيد.« عقيق»ادامه داد اا به دشت ( راروان به راه خويش 1) 

بر خورد ره گويى از روفه به سهو   « بشر بن غالب»به مرد  آگاه و روشنفكر از بنى اسد، به نام 

 حجاز روان است.

اش، به او فرمود: از  وجو از حال آن بنده خدا و دريافت هوشمند  و آگاهى آن حضر  پس از پرو

 دم روفه بگو! رگونه آنجا را پشت سر نهاد ؟مر

گفت: سرورم! قلبها  مردم همراه شماست، املا جول خشونت و ارعاب و اهديهد وحشهتنارى   « بشر» 

القلهوب معهك، و   »سايه افكنده است ره در همان حال شمشيرها بها رژيهم سهياهكار امهو  اسهت.      

گهويى ا  بهرادر    رزيابى نموده و راست مىساير شايستگان فرمود: درست ا« السليوف مع بنى اميله.

 « دلقت يا أخا بنى أسد.»  اسد !

]آر ، اگر در جامعه آزاد  انديشه و عقيده، آزاد  بيهان و قلهم، آزاد  مطالعهه و شهناخت،     « 1» 

هها و جريانهها و    ها و مكتبها و سليقه آزاد  سنجش و مقايسه ميان دعواها و نداها و ادلعاها و رهره

هها و سهخنان گونهاگون را     ديهدگاه  -به بيان قرآن -دادند اا ش بود و به مردم اجازه مىآزاد  گزين

ها و دستها با حسين عليه السله م   گمان دلها و جانها و انديشه بشنوند و بهترين آنها را برگزينند، بى

خشونت و  و آرمان بلند و انسانى او بود، املا دست بيداد و سياهكار اختنام و خودسر  و استبداد و

خودسر ، رنان جول ناامنى و وحشت و ارور  پديد آورده بود رهه دلهها بها حسهين و راه و رسهم      

املها جرأاهها و    عدالتخواهانه و آزادمنشانه و بشر دوستانه و برنامه ا  حى و نجا  بخش او بهود، 

به خارستر جساراها و شجاعتها و شهامتها در مزرعه وجود استبدادزدگان خشكيده و آاش گرفته و 

ابديل شده بود  به همين جهت شمشيرها  همانان را بر ضهدل محبهوب و مطلهوب و اميهد و نجها       

گفهت:   بخششان برهنه ساخته بودند!!! و اين گونه بود ره آن بنده هوشمند و روشن انديش خدا مهى 

اريك انديش ها  مردم با اوست، املا دريغ و درد ره شمشيرهايشان بر ضدل او و به همراه رژيم ا دل

و خشونت پيشه و خودسر و قانون گريز اس م پناهان دروغين و عوامفريب و عوامباز امو  اسهت!  

اند  ررا ره آنهان   و اين جنايت هولنارى است ره همه استبدادگران قرون و اعصار بدان دست يازيده

اازند و  جسم انسانها مىها را ندارند، بر  بدان دليل ره لياقت و شايستگى حارميلت بر دلها و انديشه
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رحمى و خشونت و زور عريان و نيمه عريان، جسمها را به راهى جهز   بندند و با بى زبان آنان را مى

 «1»رشانند![  ها مى راه جانها و انديشه

 «عبید»آماده باش 

ز رسيد و او نيه « عبيد اللَّه»( حررت راروان حسين عليه السل م از مكّه به سو  عرام، به گوش 1) 

درنگ انبوهى از نيروهها  اهازه نفهس را بهه      باش داد و بى ، آماده«حصين»به فرمانده سپاه خويش، 

 سررردگى او فرمان حررت داد.

پيش آمد و در آنجا پيهاده شهد و نيروهها  پيهاده و سهواره      « قادسيله»سرررده سپاه پسر مرجانه اا 

ههايى رهه بهه     و ديگهر راه « لعلهع »اا روه « قطقطانه»و از منطقه « خفّان»اا « قادسيله»خويش را از 

رسيد مستقر ساخت، و به آنان نظم و سازمان داد و در حقيقت اندرى بيرون از شهر روفهه   روفه مى

 ها  عبور و مرور را بست و بطور رسمى حكومت ارور و وحشت اع ن ررد. راه

  پیك ویژه

رسيد، و آن گرانمايه عصهرها  « حاجز» ( راروان حسين عليه السل م بر سر راه خويش به منزلگاه1) 

« قيس  يداو »ا  به نام  ا  به مردم روفه نوشت و آن را به همراه پيك ويژه و نسلها از آنجا نامه

 به سو  آنان فرستاد.

من الحسهين الهى    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. اش به مردم روفه رنين نوشت: ساير شايستگان در نامه

مؤمنين، س م عليكم! فانى أحمد اليكم اللَّه الّ   ي اله الّا هو، أملا بعد، فان رتاب مسلم بهن  اخوانه ال

 ....«عقيل جاءنى يخبرنى بحسن رأيكم و اجتماع مألرم على نصرانا و الطلب بحقنا 

  به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر.

گويم رهه   ا باد! من سپاو خدايى را مىاز حسين بن على به برادرانش از مردم با ايمان، درود بر شم

گهويم   همتا  او خدايى نيست  و با اين نشان و عقيده با شما سخن مى يكتاست و جز با  پاك و بى

 خوانم و اين پيام را برا  شما دارم. و شما را به سو  او مى

شهنفكران و  ره بيانگر ديدگاه درست و نيكهو و اجتمهاع سهران و رو   « مسلم بن عقيل»املا بعد، نامه 

هها  ا ه حگرانه مها و طلهب حقهوم       ها  مردم روفه برا  يار  رسانى به برنامهه  بزرگان و اوده
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خواهيم ره برا  ما نيكو بخواهد و به شما بهر   شده ما بود به دستم رسيد  از خدا  پر مهر مى پايمال

 ارين پاداش را ارزانى دارد. طلبى، پرشكوه اين حقگرايى و حق

بهود، از  « ارويه»شنبه، برابر با هشتم ب  حجله ره روز  ان! من به خواست خدا روز سهبرادران با ايم

مكّه به سو  شما و شهر و دياراان به راه افتادم  بنا بر اين هنگامى ره پيك من بر شما وارد شد و 

يلت و پيام مرا به شمايان رساند، به سرعت و با نهايت دقّت رارهايتان را سر و سامان دهيد و با جهد 

ا ش بسيار آماده باشيد ره من به خواست خدا در همين روزها بر شهما وارد خهواهم شهد. درود و    

 رحمت و بررا  خدا بر شما باد.

 وه! از این درایت و شهامت!

سوار و شجاع حسين عليه السل م نامه سايرش را برگرفت و به سو  روفهه روان   ( پيك رابك2) 

، فرمانده سهپاه  «حصين بن نمير»يده بود ره با اورها  بازرسى و افتيش رس« قادسيله»گرديد. او به 

عبيد، روبرو شد و آن گاه به وسيله آنان دستگير گرديد و به سو  عبيد فرستاده شهد  املها پهيش از    

آنكه آنان بتوانند او را به زنجير رشند و نامه را بيابند، آن را به سرعت بيرون آورد و پاره ررد اها  

 پليد دشمن نيفتد.به دست 

 او ريستى؟« من أنت؟( »1هنگامى ره رويارو  عبيد قرار گرفت، جلّاد امو  از او پرسيد: )

مهن مهرد  از رههروان راه اميهر     « رجل من شهيعة اميهر المهؤمنين.   »  او با   بت و شهامت گفت:

 مؤمنان و از شيعيان او هستم.

 را ره به همراه داشتى پاره ررد ؟ ا  پس ررا نامه« فلما مزقت الكتاب؟»  عبيد پرسيد:

برا  اين ره او از محتوا  آن ريز  نفهمى و نهدانى!  « لئلّا اعلم ما فيه.»او با ديور  بسيار گفت: 

 برد ؟ نامه از سو  ره رسى بود و برا  ره رسى مى« ممن الكتاب و الى من؟»  او پرسيد:

نامه از سو  ساير « لكوفة ي أعرف اسمائهم.من الحسين عليه السل م الى قوم من أهل ا»پاست داد: 

شايستگان و پيشوا  آزاديخواهان و ا  ح طلبان به گروهى از مردم بود ره من نام و نشهان آنهان   

 دانم. را نمى
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ا عد فسبل الك ّاب ابهن الكه ّاب   »  امير خودرامه امو  سخت خشمگين گرديد و نعره برآورد ره:

بر بهاي   « قيس»  بلند  برو و بر حسين و پدرش ناسزا نثار رن! اينك ره رنين است بر باي...« 

بلندا  استاندار  رفت و روبرو  مردمى ره گرد آورده شده بودند ايستاد و ستايش و سپاو خهدا  

 را بجا آورد و آن گاه رو به مردم ررد و گفت:

ل اللَّه و أنا رسوله اليكم و قد ايلها النّاو انّ ه ا الحسين بن على خير خلق اللَّه ابن فاطمة بنت رسو» 

هان ا  مهردم!  « فارقته الحاجز فأجيبوه، ثمل لعن عبيد اللَّه بن زياد و اباه و استغفر لعلى بن ابى طالب.

ارين بنده خدا  ( بهترين و شايسته1)   گمان اين حسين، فرزند گرانمايه امير مؤمنان، على است ره بى

آيد  و من نيهز   پيامبر خداست ره به سو  شهر و ديار شما مى و فرزند ارجمند فاطمه، دخت فرزانه

 پيك و فرستاده او به سو  شما مردم روفه هستم.

ام   از آن حضر  جدا شده و به سرعت به سهو  شهما آمهده   « حاجز»هان ا  مردم! من در منزلگاه 

 پس ندا  آزاديخواهانه او را لبليك گوييد و دعو  رهايى بخشش را دريابيد.

ا ل و ابار او لعنت و نفرين نثار ررد و برا  روح بزرب امير مؤمنهان   گاه بر عبيد و پدر بى و آن

 خشنود  و آمرزش خدا را خواست.

پس از برخورد با شخصيلت اسخير ناپه ير پيهك روشهنفكر و     -ره لعنت خدا بر او باد -و ابن زياد

ت و ايمان و شهجاعت او، دسهتور   آزادمنش حسين عليه السل م و نقش بر آب شدن نيرنگش با دراي

سر بر  -ره رضوان خدا بر او باد -«قيس»داد آن آزاد مرد را از بام استاندار  به روره افكندند و 

 بستر شهاد  نهاد و نام خود را جاودانه ساخت.

 «قیس»خبر شهادت جانسوز 

ن سهو رهاروانى   رفهت، از آ  ( همان گونه ره راروان حسين عليه السل م به سو  روفه پيش مهى 2) 

نيهز بهه همهراه آن    « عمرو بن خالد»و « ه ل بن نافع»نمايان گرديد ره از روفه بيرون آمده بود و 

 راروان بودند.

حقيقت اين  حسين عليه السل م از آنان در باره روفه و روند اوضاع و مردم آنجا پرسيد. آنان گفتند:

ر آن سامان به وسيله پسر مرجانه خريهدار   است ره سرمداران و سرجنبانان روفه و قبايل و عشاي
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ها  مردم،  اند، املا اوده شده و در رنار استبداد امو  و رويارو  شما و برنامه ا  حى شما ايستاده

انهد و در   خواهند و رشم اميد بهه شهما دوختهه    دلها و قلبهايشان با شماست و راه و رسم شما را مى

 اند. شيرها  آنان را بر ضد شما برهنه ساختها  است ره شم همان حال شرايط به گونه

 ، نيز خبر داريد؟«قيس بن مسهلر»ام،  آن حضر  فرمود: آيا از پيك ويژه

 آنان گفتند: آر ، ابن زياد او را اعدام ررد.

إِنَّا »آن گاه بود ره ساير آزادمردان باران اشك از ديدگان باراند و به ا و  اين آيه پرداخت ره: 

جعل اللَّه له الجنّة ثوابا، اللّهم اجعل لنها و لشهيعتنا منهزي    »  (1سپس افزود: ) «.إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ لِلَّهِ وَ

 «ء قدير. رريما انّك على رلّ شى

ها   خدا  پر مهر، بهشت پرطراو  و پرنعمت را پاداشى برا  او قرار دهد! و از پى آن دست« 1» 

 ره: نيايش و دعا را به سو  آسمان گشود

بار خدايا! برا  ما و شيعيان و رهروان راه ما جايگاهى ارجمند و گرانسنگ قرار ده  ررا ره او بهر  

 هر رار و هر ريز  اوانايى.

  هدف شهادت و هنگامه آن

« ب  حسهم »( راروان حسين عليه السل م در راه خويش به سو  هدف، بهه منزلگهاهى، بهه نهام     2) 

 د، در آنجا پيشوا  شايستگان برا  سخن بپا خاست و فرمود:ان ا  ره آورده رسيد. به گونه

و انّ الدلنيا قد اغيلر  و ادبر معروفها و استمرّ  ح ّاء، و لم ابق منها الّا  هبابة رصهبابة اينهاء، و    » 

المنكهر ي يتنهاهى عنهه، ليرغهب       خسيس عيش رالمرعى الوبيل  اي ارون الى الحقّ ي يعمل به و الى

 «اء ربله محقا، فانّى ي أر  المو  إلّا سعادة و الحيوة مع الظّالمين الّا برما.المؤمن في لق

نگريد و بر همه شهما آشهكار    هان ا  ياران راه! حوادث و رخدادهايى بر ما فرود آمده است ره مى

است و ريز  از رسى پوشيده نيست. اينك، روزگار ما دگرگهونى نهامطلوب و ناپسهند  يافتهه و     

ن و آشكار شدن زشتيها و خودرامگيها، ارزشها و شايستگيها و زيباييهها  معنهو  و   ضمن رو ررد

انسانى از محيط و جامعه ما رخت بر بسته و نيكيها بر اين مردم پشت ررده و روند ااريت و شرايط 

 و اوضاع، در مسير  ناخواسته و نامطلوب در جريان است.
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ههايى رهه بهه     الهى، جز اندك و ناريز ، بسان قطره ها  انسانى و ها و ارزش ها و ررامت از فضيلت

ماند، بيشتر از آن باقى نمانده است  و مردم  هنگام ريخته شدن آب در اه ظرف و يا اطراف جام مى

در بند روزگار ما در يك زندگى ننگين و فاجعه بار  بسان يك مزرعه يا بوستان آفت زده گرفتار 

رند و از باطل رو  گردان نيست؟  رسى به حقّ و حقيقت عمل نمىبينيد  اند! ياران من! آيا نمى آمده

شايسته است ره مردم با ايمان از رنين محيط زورمدارانه و شرايط و اوضاع ننگينهى بهه م قها     

بينم  و زنهدگى بها ايهن     جز سعاد  نمى -در رنين شرايطى -پروردگار خود بشتابند؟! من مرب را

دانم! ]و بدينسان، حسين عليه السل م در اين سخن جاودانهه و   ا مىانگيز و جانفرس ستمگران را م ل

اش، هم هدف از شهاد  راستين و آگاهانه و خالصانه را بيان فرمود، ره برپا داشتن  طلبانه ندا  حق

ها، آرمانها  ها، هدف ها، سياست ها، شيوه حق و سرنگون ساختن باطل و بيداد و دگرگون ساختن سبك

جامعه در پراو درايت و ژرفنگر  و واقع بينى و قانونمدار  است، و هم هنگامهه   و ا  ح بنياد 

مناسب و اقدام بموقع و بجا  آن را  و روشن ساخت ره هنگامه شههاد  وقتهى اسهت رهه حهق و      

هها    ها  گفت و شنود منطقى و روزنه گردد و باطل و فريب و بيداد، با بستن راه عدالت پايمال مى

شود. آر ، آن گهاه   شكنى و خشونت ميداندار مى ز  و ا  ح پ ير ، با قانونخردمند  و خردور

بختى و زندگى بها   خواه، نيك است ره مرب هدفدار برا  اوحيدگرايان آزاده و ا  حگران فضيلت

 ابهكاران رنج آور است.[

 پس چه باك از شهادت؟!

ها  روز به منزلگهاهى بهه نهام     نيمه ( باز هم راروان شور و ايمان به راه خويش ادامه داد اا در1) 

 رسيد.« ثعلبيه»

در آنجا بود ره حسين عليه السل م در حالى ره سر بر رو  زانو نهاده بود اندرى به خواب رفهت و  

 «قد رأيت هاافا يقول: أنتم اسرعون و المنايا اسرع بكم الى الجنّة.»بيدار شد و فرمود: 

گويهد: شهما ا     ا  را ديهدم رهه مهى    رفت، ندا دهنده درست در همين لحظا  ره رشمانم به خواب

رنيد و مرب نيز شهما را بهه سهو  بهشهت      راروانيان! آر ، شما! به سو  رو  شهاد  شتاب مى

 راند. پرطراو  و زيبا مى
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 «يا أبه أ فلسنا على الحقّ؟»فرزند ارجمندش، على با شنيدن سخن پدر گفت: 

 ايم؟ گام نسپردهپدر جان! مگر ما بر شاهراه حق و عدالت 

 «بلى و الّ   اليه مرجع العباد.»آن حضر  فرمود: 

ررا پسرم! به آن خدايى ره بازگشت بندگان به سو  اوست، ما در راه حقّ و عدالت و در انديشهه  

شهده آنهان و شهرايط و روابهط آزادمنشهانه و       نجا  و آزاد  مردم و زنده ساختن حقهوم پايمهال  

 خريم. ها را به جان مى ا اين رنجخداپسندانه هستيم و برا  خد

 «ابن ي نبالى بالمو .»جوان انديشمند حسين عليه السل م گفت: 

 در اين  ور  پس ره باك از مرب پرافتخار و شهاد  در راه خدا؟!

  نامه فرماندار مکّه به دربار خالفت

شهام نوشهت و در آن    ا  بهه  نامهه « عمرو بن سعيد»اند ره: فرماندار مكه،  ( در اين مورد آورده2) 

طلبانه پيشوا  آزاد  را به يزيد گزارش ررد  هنگامى ره او آن نامه  دعو  عدالتخواهانه و ا  ح

 را خواند به زمزمه اين شعر پرداخت ره:فان ي ازر ارض العدو و اأاه ...

دل  ا  را در اگر به سو  دشمن نتاز  و او را نابود نساز ، او به سهو  اهو خواههد آمهد و رينهه     

 خواهد پروراند.

  خبر شهادت مسلم

( راروان عشق و ايمان در راه شهاداگاه بود ره خبر جانسوز ديگر  دريافت داشت  و ايهن بهار   1) 

خبر شهاد  نماينده و سفير حسين عليه السل م در روفه و ميزبان غيرامند و فهدارار او، راروانيهان   

ز شيون و فرياد در آن پهن دشت خشك و سوزان به ستم ستيز و آزاديخواه را اكان داد و طوفانى ا

 راه انداخت و سي ب اشك را از ديدگان روان ساخت.

اند ره آن حضر  پس از دريافت آن خبر جانسوز و جانگهداز بهه زمزمهه ايهن      در اين مورد آورده

 و أنبل ... اشعار پرداخت:         لئن رانت الدلنيا اعد نفسية             فانّ ثواب اللَّه أعلى

شهود، بايهد دانسهت رهه ثهواب و       اگر زندگى دنيا و ارزشها  آن نفيس و گرانبها شمرده مهى « 1» 

 پاداش خدا بايار و پربهاار و ارجمندار است.
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انهد، پهس رشهته شهدن بهرا  آزاد مهرد ان و        و اگر اين بدنها و پيكرها بهرا  مهرب آفريهده شهده    

 ار و برار است. ها  خدايى زيبنده هدفعدالتخواهان و ا  ح طلبان در راه اين 

گيههر  شههده اسههت، بههر ايههن بههاور رمتههر  ا  مقههدلر و انههدازه و اگههر رزم و روزيههها  مههردم بهههره

و اگهر   ورزيدن و رم آزار بهودن انسهان در بهه دسهت آوردن آن، زيبهاار و نيكهوار اسهت.        حرص

ن بهه ريهز  رهه آن را    گردآور  داراييها و ثرواها برا  وانههادن و رفهتن اسهت، پهس رهرا انسها      

 رود بخل ورزد؟ گ ارد و مى مى

 نظیر پایمردى بى

آن گاه آن گرانمايه جهان هستى اندوه زده و گريان بخاطر از دست دادن يهاران و دوسهتان بهر ايهن     

آن باشد ره از همان جا باز  ار انديشه رفت ره با شرايط نامطلوبى ره پيش آمده است، شايد زيبنده

گرفتن رسالت ا  حگرانه خويش برود، اما پس از ادبر و اعمقى  ر و ديار و پىگردد و به سو  شه

 ار ديد ... و به زمزمه اين سروده پرداخت ره: ديگر، گويى همان ديدگاه نخست را زيبنده

 سأمضى و ما بالمو  عار على الفتى             ابا ما نو  حقا و جاهد مسلما ...         

شتابم  ررا ره مرب و شهاد  در راه حق و  دا  رسالت و ميدان رارزار مىمن به زود  به سو  ا

ننگ و عار نيست  بهرا  رسهى    -گرا و در انديشه حق باشد آن گاه ره حق -عدالت برا  جوانمرد

ره بخواهد با ايثار جان از بزرگمردان حمايت رند و از دشمنى با خدا دور  گزيند و با جنايتكهاران  

 آنان سر سازش نداشته باشد. مخالفت ورزد و با

گ ارم و  من در راه ا  ح جامعه و مبارزه با استبداد حارم، جان شيرين خود را در طبق اخ ص مى

شويم اا در راه حق و عدالت و آزاد  و دفهاع از حقهوم و امنيهت انسهانها در      دست از زندگى مى

 رو گردم.رارزار  سخت، با دشمنى بس سهمگين و اجاوزرار و سرروبگر روب

اگر در اين راه جان را نثار رردم و جهان را بدرود گفتم، پشيمان نخواهم شهد  و اگهر زنهده بمهانم،     

بهار بهس رهه     سرزنش نخواهم گرديد و سرفراز خواهم زيست  املا برا  او همين درد و مرب خفّت

 رنين زندگى بلّت بار و ننگينى را احملل رنى و با خفّت و خوار  به سربر .

 ترك یار و دیار؟چرا 
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سهپرد رهه مهرد  از روفيهان آن را ديهد و و       ( راروان عدالت و آزاد  به سو  ههدف راه مهى  2) 

 شتافت. -ره امير آن راروان بود -درنگ به ديدار پسر پيامبر بى

و از ايره و ابار قبيله بلند آوازه بنى اسد عنوان شده است، هنگهامى رهه بهه    « ابو هره»اين مرد ره 

السل م رسيد، س م و درود نثارش ررد و گفت: هان ا  فرزنهد گرانمايهه پيهامبر! رهرا      حسين عليه

 و ررا هجر  از رنار خانه خدا؟ ررا دور  از مدينه؟   ررا ارك يار و ديار؟ هجر ؟

پيامبر خدا بيرون  راستى ره انگيزه و عامل و يا ره رس و ره ريز  او را از حرم نيا  گرانقدر ،

( حسين عليه السل م در پاست 1« )رسول اللَّه ما الّ   أخرجك عن حرم جدلك محملد. يا ابن»آورد؟ 

بار و مخهوف امهو ،    او در اشاره به حارميلت ارور و وحشت و م هب ساير  دروغين و خشونت

 فرمود:

 ويحك يا أبا هرّة! انّ بنى اميلة أخ وا مالى، و شتموا عرضى فصبر ، و طلبوا دمى فهربت  و أيهم » 

اللَّه لتقتلنى الفئة الباغية و ليلبسنهم اللَّه بي شام ، و سيفا قاطعا، و ليسلطن اللَّهه علهيهم مهن يه لّهم     

«! ابها ههرّه  »هان ا  « حتّى يكونوا أبلّ من قوم سباء اب ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم و دماءهم.

 دانى ره ريز مرا از مدينه بيرون آورد؟ وا  بر او! نمى

بخهاطر ناسهازگاريم بها شهيوه بيدادگرانهه و       -گران سياهكار امهو ، ثهرو  و دارايهى مهرا    استبداد

از دستم گرفتند، املا من در راه هدف شهكيبايى   -بربرمنشانه آنان، و دفاع از حقوم و حرمت انسانها

ها  ناروا، حرمت و ررامت مرا شكسهتند، بهاز ههم شهكيبايى پيشهه       ورزيدم  با ناسزاگويى و بافته

م و همچنان به روشنگر  ادامه دادم  املا آنهان قصهد جهانم را رردنهد و بهرا  ريخهتن خهونم        ساخت

ها  شيطانى رشيدند، و من از شهر و ديار و رنار حرم پيامبر بيرون آمدم و به نهاگزير اهرك    نقشه

 يار و ديار رردم.

ايهت و بيدادشهان   به خدا  سوگند ره اين بيدادگران مرا به ناحقّ خواهند رشت و خدا بهه ريفهر جن  

لباو بلّت را بر اندام آنان خواهد پوشاند و به خفّتى فراگير و شمشير  برنهده گرفتارشهان خواههد    

ساخت، و رسى را بر آنان مسلّط خواهد ررد ره آنان را به بلّهت و فرومهايگى محكهوم سهازد  بهه      
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 -رانهد  فرمهان مهى   ره زنى به دلخواه خويش بهر جهان و مهال آنهان     -نيز« سبأ»ا  ره از قوم  گونه

 «1»ار گردند.  زده خوارار و بلّت

  و حسّاسترین لحظات زندگى« زهیر» 

اند ره: ما به همراه زهير بوديم و  در اين مورد آورده« بجيله»و « فزاره»( گروهى از مردان قبيله 2) 

فتيم، املها  ر همزمان با حررت راروان حسين عليه السل م به سو  عرام، ما نيز از حجاز به عرام مى

هماره بر آن بوديم ره با فرزند گرانمايه پيامبر روبهرو نگهرديم و در منزلگهاهى بهه اسهتراحت بهار       

 گ اريم ره راروان او بار برداشته باشد.

آنجها   روز  در منزلگاهى فرود آمديم ره بر آن ناگزير بوديم و راروان حسين عليه السل م نيهز در 

 بار نهاده بود.

 ا بوديم ره يكباره فرستاده و سفير  از سو  حسين عليه السل م نزد ما آمد و پس ما بر سر سفره غ

از درود و س م، با ادبى احسين برانگيز گفت: هان ا  زهير! حسين عليه السله م، فرزنهد گرانمايهه    

« لتأايهه.  انّ ابا عبد اللَّه بعثنى اليك( »1پيامبر مرا به سو  او فرستاده است اا به ديدار او بشتابى. )

ا  ره هر رس هر آنچه را در دست داشهت، ناخواسهته آن را بهه زمهين      منظره عجيبى بود  به گونه

ها افتاد! غه ا فرامهوش شهد!     ها از دهان افكند! ]آر ، گويى همگى در جا  خود خشك شدند، لقمه

ده بهود و  ها زدوده شد! سكو  سنگينى بر آنجها سهايه افكنه    سفره از ياد رفت و همه ريز از خاطره

ره او را بهه   -نگريست زده از سويى فرستاده حسين عليه السل م را مى نيز خاموش و حير « زهير»

نگرد رهه   و از دگر سو به همراهان و همسر روشنفكر و با ايمان خويش مى -خواند ديدار يار فرا مى

د.[ در اين شرايط دهن ره وارنشى در برابر آن رويداد شگفت و آن فراخوان عجيب از خود نشان مى

، سكو  را شكست و روزنه اميهد  گشهود و   «دلهم»اش،  بود ره همسر شجاع و آگاه و پرواپيشه

سبحان اللَّهه!  ( »2رو آورد ره: )« زهير»اصميمى و سرگردانى نجا  داد  او به  همه را از احيلر و بى

 يد و دودلى و حير  است؟هان ا  زهير! ره جا  ارد« يبعث اليك ابن رسول اللَّه، ثمل ي يأايه؟

خدا  يكتا، پاك و منزّه است و راه و رسم پيامبر و فرزنهدش روشهن و افتخهار آفهرين  آيها پسهر       

رند، املا شما بر آن هستى ره بهه دعهو  او    اش به ديدار دعو  مى پيامبر، شما را به وسيله فرستاده
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رفتهى و   تى ره به سو  او مهى پاست مثبت ندهى و به سو  او نرو ؟! نه! راش اين سعاد  را داش

 شنيد ! سخن جانبخش حسين عليه السل م را مى

 هان ا  آزاد مرد!

انديش بهود رهه سهردار بهزرب      پس از اين سخن برانگيزاننده و نيروبخش آن بانو  آزاده و روشن

نگ شت رهه شهادمان و خنهدان و بها       عرب بپا خاست و به سو  ساير شايستگان شتافت  و ريز 

بازگشهت و   -درخشيد ره برم خوشحالى و دريافت نويد در رهره و ديدگانش مى -نورانى ا  رهره

اش را برريننهد و رهاي، زاد و اوشهه و ريزهها  گرانبههايش را گهرد        دستور داد اا قرارگاه و خيمه

( او پيش از رفتن، بهه همسهر بها وفها و     1آورند  و آن گاه خود به سو  حسين عليه السل م رفت. )

ش رو آورد و دوستانه به او گفت: اينك ديگر هنگامه جدايى است و من پيوند همسر  اهو  حقگراي

دارم پس از من جز نيكى و خوبى بهه اهو برسهد ]و از آن بيمنهاك      گسلم  ررا ره دوست نمى را مى

هستم ره اگر او را ط م نگويم، با پيوستن من به پيشوا  آزاد  و عدالت، از سهو  رژيهم بيهداد    

رز نشناو و خشونت پيشه و رسوا  امو  برايت پرونده بسازند و رنهج و زحمهت پهيش    پيشه و م

طلبى مرا به پا  او بنويسند و اهو را بهه رنهد و     آورند و گناه عدالتخواهى و ستم ستيز  و ا  ح

زنجير و زندان و مرب محكوم سازند[  ررا ره من ديگر اصميم آگاهانه و خداپسهندانه خهويش را   

 ام. هى حسين عزيز را برگزيدهگرفته و همرا

برآنم ره جان را در راه خدا در طبق اخ ص گ ارم و فدا  حسين عليه السل م و برنامه ا  حى و 

خداپسندانه او سازم و با همه وجود از نفس نفيس و جان ارجمند و سبك و سيره بشهر دوسهتانه و   

 خدا محورانه و عز  آفرين او دفاع رنم.

و را به و  داد و بر آن شد اا او را به همراه ياران به سو  خانهدان و نزديكهانش   و آن گاه دارايى ا

 روان سازد.

در اين هنگام همسرش به پا خاست و به سو  او رفت و باران اشك از ديدگان باريد و بها او وداع  

جاعانه ررد و او را در راه خداپسندانه و افتخار آفرينى ره در پيش گرفته بود، به خدا  سپرد و شه 

و قهرمانانه و ژرفنگرانه به او گفت: هان ا  آزاد مرد زندگيم! زهير! اميهدوارم رهه خهدا  فرزانهه     
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بختى دنيا و آخر  را در اين راه روز  او سازد! اهو را   باران مهر و خيرش را بر او بباراند و نيك

هم ره در روز رسهتاخيز و  خوا روم، املا از او مى سپارم و از سر راه پر افتخار  رنار مى به خدا مى

در پيشگاه نيا  گرانقدر حسين عليه السل م و مام ارجمندش، دخهت فرزانهه پيهامبر، مهرا فرامهوش      

خار اللَّه لك، أسألك أن ا ررنى في القيامة عند جهدل الحسهين عليهه    ( »2نساز  و يادآور  رنى. )

 «1....« »السل م 

  یادى از گذشته

اواند  ه ياران ررد و گفت: ياران من! هر ردام از شما دوست دارد، مى( و در لحظا  جدايى رو ب1) 

خواهد اينك  همراهى مرا برگزيند و با من باشد اا به اردوگاه نور و رستگار  برويم و هر رس نمى

 هنگامه وداع است.

ره در مسابقه زندگى  -را« سلمان فارسى»سپس افزود: اينك بجاست ره داستان شنيدنى خويش با 

 برايتان باز گويم. -گرديد« سلمان محملد »خاطر آراستگى به ارزشها،  به

بوديم ره بر دشهمن  « بلنجر»دوستان! روز  من با او و ديگر ياران و دوستان و همفكران در پيكار 

اجاوزرار و حق ناشناو ااختيم و خدا پيروز  را روز  ما ساخت و غنايم بسهيار  بهه دسهت مها     

 افتاد.

ره رضوان خدا  -مانى دلها را فرا گرفت و نسيم پيروز  وزيدن آغاز ررد. سلمانموج شاد  و شاد

گفت: ياران! از فرا رسيدن پيروز  و به دست آوردن غنايم بسهيار بهه خواسهت خهدا و      -بر او باد

 يار  او شادمان شديد؟

 هلّى اللَّهه   گفتيم: آر ، ررا ره نه؟! گفت: هنگامى ره رارزار جوانان و جوانمردان خاندان محملهد  

عليه و آله و سلّم را ديديد و افتخار همراهى يافتيد، بر همدلى و همسنگر  و پيكار دليرانه به همراه 

 آنان بيشتر از اين پيروز  و به دست آوردن اين غنايم فراوان شادمان خواهيد شد.

خهدا  آر ، آن روز گ شت، و اينك به باور مهن همهان روز فهرا رسهيده اسهت و مهن شهما را بهه         

سپارم  و پس از اين سخنان بود ره آن شير مرد آزاد  خواه رفت و به راروان ساير شايستگان  مى

 پيوست و همراهى او را برگزيد.
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  سپاه حرّ و کاروان حسین علیه السّالم

قصهر بهن   »ا  بهه نهام    داد ره نزديكى منطقهه  ( راروان آزاد  و آزادگى به راه خويش ادامه مى2) 

بها  « عبيهد اللَّهه  »شقراوين سپاه اجاوزرار امو  به فرماندهى حرّ روبرو شد  رهرا رهه   با پي« مقاال

دريافت خبر حررت حسين عليه السل م به سو  عرام يك نيرو  هزار نفر  را به سهررردگى حهرّ   

( حهرّ و همراههانش بهه    1)  به سرعت آراست و آنها را به رويارويى با راروان نور گسهيل داشهت.  

« 1« »قصر بنهى مقااهل  »آنكه درگير شوند، به همراه آن اا  عليه السل م رسيدند و بى راروان حسين

 راه را پيمودند.

 راروان در آنجا برا  استراحت بار بر زمين نهاد و پس از ساعتى حررت ررد.

آورده اسهت رهه: پهس از حررهت رهاروان از ايهن       « جابر»يكى از ياران حسين عليه السل م به نام 

راه نمهود و همهان گونهه رهه در راه     « ع يب الهجانها  »پيشوا  آزاد  راروان را به راه منزلگاه، 

سپرديم گويى حسين عليه السل م سر مبارك را روااه زمانى بر رو  زين اسب نههاد   خويش گام مى

و خواب سبكى بر رشمانش راه يافت  هنگامى ره بيدار شد بهه خوانهدن ايهن فهراز از آيهه شهريفه       

از آن حضر  دليل خواندن اين آيه را پرسيدم ره فرمهود:  « إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» پرداخت ره:

هم ارنون لحظااى سرم را بر زين اسب نهاده بودم ره خوابم برد و در آن حال نهداگر و سهوار  را   

 گويد: ديدم ره مى

رونهد   به شهاداگاه روانند و در حالى مى اين راروانيان« 2« »القوم يسيرون و المنايا اسير معهم.» 

 ره مرب نيز به همراه آنان در حررت است.

راروان به راه خويش ادامه داد و سپاه حرّ نيز راه رهاروان و همراههى و نظهار  بهر حررهت آن را      

 گفت:  پيمود و رنين مى برگزيد و خود فرمانده سپاه عبيد، پيشاپيش حسين عليه السل م راه را مى

 يا ناقتى ي ا عر  من زجر              و شملر  قبل طلوع الفجر ...          

هان ا  شتر من! از اند  و فشار من در پيمايش راه و ايز راندن من هراو مكهن و ناراحهت   « 3» 

سهو  ههدف حررهت ده!      دم برا  حررت آماده باش و مرا به مباش! و هر ره زودار، پيش از سپيده

ها و بهتهرين مسهافران را حررهت ده! اها آنهان را بهه بزرگمهرد  برسهانى رهه          آر ، بهترين سوار
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بزرگمنشى و گرانمايگى و بزرگوار  در سرشت و نهاد و نژاد و ابار و راه و رسم او سرشته شهده  

 است.

ما را به مرد ارجمند  برسانى ره ساير و آزادمرد و دارا  قهو  قلهب و علهو روح وسهعه  هدر      

خهدا او را بهرا  روشهنگر  راه مهردم و ا ه ح امهور جامعهه و زدودن         و ا ناپ ير  اسهت، و 

اهرين رهار بهه اينجها آورده و او را      ها  رشد و ارقى و موانع رمال و انجام بهترين و پرشكوه آفت

 «1»بدان پاداش داده است. 

  حسرت و دریغى جانکاه

اروانيهان در يهك منزلگهاه بهه     ( راروان حسين عليه السل م با نينوا فا له رندانى نداشت ره ر1) 

 استراحت پرداختند.

 ررد. ا  برافراشته بود ره نظر رهگ ران را جلب مى ها خيمه در آن نزديكى

حسين عليه السل م با ديدن آن خيمه و اماشا  بوستانى ره آنجا را طهراو  و  هفا بخشهيده بهود،     

 «لمن ه ا الفسطا ؟»پرسيد: اين خيمه از آن ريست؟ 

 است.« عبيد اللَّه بن حرّ جعفى»د: از آن به عرض رسي 

وارد شهد و  « عبيد جعفى»فرستاده پيشوا  آزاد ، به « ادعوه لى.»فرمود: او را به اينجا فراخوانيد! 

پس از س م گفت: هان ا  عبيد! اين فرزند گرانمايه پيامبر و پيشوا  آزاديخواهان و ا  ح طلبان 

 .رند است ره شما را به ديدار دعو  مى

و آن گاه افزود: به خدا  سوگند ره مهن از  « انّا للَّه و انّا اليه راجعون»او با شنيدن اين سخن گفت: 

روفه بيرون نيامدم، جز اينكه خوش نداشتم ره با آمدن حسين عليه السل م به روفه، در آنجا باشم و 

نه، من او را ببينم و  رشمم به رشم آن حضر  بيفتد. به خدا  سوگند ره اينك نيز بر آن هستم ره

 نه او مرا!

( پس از بازگشهت او، خهود آن حضهر     1فرستاده آن حضر  بازگشت و جريان را گزارش ررد. )

 آمد.« عبيد جعفى»برخاست و به سو  خيمه 
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هنگامى ره به آنجا رسيد، او را به همراهى خويش و مقاومت قهرمانانه بر ضد اسهتبداد و انحصهار   

ررد، املا او بهه فراخهوان آن پيشهوا  آزاد  پاسهت منفهى داد و همهان       خشونت ريش امو  دعو  

 سخنان گ شته را اكرار ررد.

شهتابى و همراههى مها را     اگر به يار  حقّ و عدالت نمى«! عبيد»حسين عليه السل م فرمود: هان ا  

و  گزينى، پس پروا  خدا را پيشه ساز و از او بترو ره در  ها دشهمنان برنامهه ا ه حى     برنمى

طلبى و دادخهواهى مها را    انسانى و رهايى بخش ما قرار گير ! به خدا  سوگند اگر رس ندا  حق

رهش و ااريهك انهديش     بشنود و آن گاه به يار  ما برنخيزد و در برابر بيداد و بربريت نظام آزاد 

 امو  قامت بر نيفرازد، نابود خواهد شد.

« االنا، فو اللَّه ي يسمع واعيتنا احد ثمل ي ينصرنا الّا هلك.فإن ي انصرنا فااّق اللَّه ان اكون ممن يق» 

 در پاست گفت: املا به  ا دشمنان شما، هرگز نخواهم پيوست و هرگز رنين نخواهد شد.« عبيد»

با اينكه مهرد  رابهك و دليهر و شهاعر  خهوش بوم و اوانها و از       « عبيد اللَّه بن حرّ»و بدينسان 

سرشناو عرام و روفه بود، بر سر دوراهى سرنوشت، بيراهه را برگزيد  ها   نامداران عرب و رهره

ا  رهه   بختى هماره بهترين فر ت زندگى را از دست داد و با زدن دست رد به سينه سعاد  و نيك

به او رو  آورده بود، خود را به اندوهى عميق و جانكاه گرفتار و با دريغ و درد  ماندگار و نام و 

 «1»انگيز قرين ساخت.  عبر  ياد  ناخوشايند و

 نامه ابن زیاد به حرّ

رسهانى از راه رسهيد و نامهه پسهر      ( راروان روشنگر  و آزادگى نزديك نينهوا بهود رهه نامهه    1) 

 اسليم ررد.« حرّ»را به « مرجانه»

آورده است ره: ما راه را پيموديم اا « جابر»در اين مورد يكى از همراهان حسين عليه السل م به نام 

از راه رسهيد و بهه   « مالهك »به نزديكى دشت نينوا رسيديم  در آنجا بود ره به ناگاه مرد  به نهام  

 عبيد اللَّه را به فرمانده سپاه استبداد داد.»رفت و نامه « حرّ»سو  سپاه 
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به سرررده سپاه خويش نوشته بود: بر حسين و يهارانش سهخت بگيهر و    « مرجانه»در آن نامه، پسر 

ها  خشك و سوزان و بهدون پنهاه و پناهگهاه فهرود      آب و گياه و دشت بيابانها  بى آنان را جز در

 نياور اا دستورم در باره رگونگى برخورد با آنان پس از اين مرحله به او برسد.

 در کوى الهام و ایثار 5بخش 

ين انتخاب! ور زينب آماده باش سپاه استبداد بدار ( بار بر داريد اينجا ررب ست! شراره دل شعله1) 

ها بارشى از باران حقهايق بهر    دعو  به منطق و مسالمت نخستين روشنگر  آموزگار بزرب راد 

هايى درو آموز از شور  ها شب نيايش و ا و  قران آن شب جاودانه آزمونى ديگر نمونه روير دل

ماده باش بهرا   و اين هم آ« برير»و شعور آماده باش عمر برا  پيكار املا در اردوگاه نور شادمانى 

نظير ايمان و يقين پراو  از درايت  ارين سمبل آزاد  و آزادمنشى سمبل بى دفاع قهرمانانه پرشكوه

 در رو  الهام و ايثار و شهامت پررمدار عاشورا

 بار بردارید اینجا کربالست!

يد و بهر  ( با رسيدن راروان خرد و انديشه به دشت نينوا، پيشوا  آزاد  از نام آن سرزمين پرس1) 

 به عرض رسيد ره نام اين سرزمين، ررب ست. آن شد اا در آنجا فرود آيد.

فرمود: آر ، سرزمين اندوه و ب   يا سرزمين گرفتار  و آزمون! و آن روز، ااريت درست دولمهين  

داد. حسين عليه السل م فرمود: در همين سرزمين پيهاده شهويد! اينجها     روز از ماه محرّم را نشان مى

دگاه سواران ما، اقامتگاه و قرارگاه همراهان ما، شهاداگاه و آرامگاه الههام بخهش همهاره مها و     فرو

و آن گاه همگى پياده شدند و در « هاهنا محطّ ررابنا و مسفك دمائنا.»ياران دلير و فدارار ماست. 

ى ره پيش آمده ها را برافراشتند و حسين عليه السل م نيز در فر ت آنجا رحل اقامت افكندند و خيمه

رهرد   بود به  يقل دادن شمشير ستم سوز خويش برا  دفاع پرداخت و اين اشعار را نيز زمزمهه مهى  

 ره:

  يا دهر افل لك من خليل             رم لك بايشرام و اي يل         

 من طالب و  احب قتيل             و الدهر ي يقنع بالبديل ...             



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

136 

 

وفهايى! رهه    ار! اف بر او باد، اف! هان ا  دنيا! اف بر دوستى او! راستى او رقدر بىهان ا  روزگ 

فرسهتى و بهه رشهتن     بامدادان و عصرگاهان ره بسيار از دوستان و خواهندگانت را به قربانگاه مهى 

رنهى و بها رهم     ورز   و بهه انهدك قناعهت نمهى     دهى و به نظير و همانند و عوض بسهنده نمهى   مى

ا  پوينده اين راه است، و سرانجام با پديده مرب ديدار خواهد ررد  هر جاندار و زندهساز ! و  نمى

 ا  خواهد رفت. روم، هر زنده و راهى ره من مى

و راستى رقدر هنگامه احقّق آن وعده نزديك است  و رارها انها به دست خدا  بزرب و اواناست 

 و زندگى و مرب به خواست اوست.

  بور زین شراره دل شعله

( هنگامى ره دخت ارجمند فاطمه عليها السل م، زينب زمزمه ساير شايستگان و اشعار  را رهه  1) 

خواند شنيد، ديگر عنان شكيبايى از را داد و از جا  خود پريد و در حالى ره دامان لباو خود  مى

نمايهه پهدر و   رشيد، با سر و پا  برهنه به سو  برادر دويد و گفت: جان بهرادر! يادگهار گرا   را مى

مادر! حسين جان! اين سروده و اين سخنان از آن رسى است ره به شهاد  خويش يقين پيدا رهرده  

 است.

آه از اين مصيبت و درد! ا  وا ! ا  داد! ا  وا  از داغ عزيزان! ا  آه از فرام و جهدايى يهاران!   

ديهديم! گهويى    ز  را نمهى ام را به پايان رسانده بود و رنين رو ا  راش مرگم فرا رسيده و زندگى

امروز است ره مادرم، فاطمه جهان را با شهاد  خويش بدرود گفتهه اسهت! گهويى ههم اينهك در      

ام! هان ا  حسين عزيهز! ا    سوب جانسوز پدرم، امير مؤمنان و برادر ارجمندم، حسن عزيز نشسته

ا  يادگهار ييهق   محبوب دل خواهر! ا  ساير من! هان ا  جانشهين شايسهته نيارهان پهر افتخهار!      

بزرگمردان گ شته! ا  پناه و پناهگاه بازماندگان! ا  آموزگهار راسهتين عهدالتخواهان! ا  بهزرب     

 پررمدار ا  حگران! ا  سمبل درخشان آزادمنشان!

ا  مايه مباها  فرزندان ارزشخواه و رمال جو  انسان! ا  رمز جهاودانگى ديهن و دفتهر! حسهين     

فقالت: ه ا ر م مهن  ( »1ديدم! ) ين روز غمبار  را در زندگى نمىعزيز! راش من مرده بودم و رن

أيقن بالقتل، وا ثك ه! ليت المو  أعدمنى الحياة، اليوم ماات املى فاطمة، و أبى على و أخى حسهن،  
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حسين عليه السل م خواهر انديشهمند و ارجمنهدش را آرامهش    ...« يا خليفة الماضين، و ثمال الباقين 

( 2و را به شكيبايى و پايدار  در مبارزه و روشنگر  راه سفارش ررد و فرمهود: ) خاطر بخشيد و ا

يا اختاه! ي ي هبنّ حلمك الشّيطان! اعزّ  بعزاء اللَّه، فانّ اهل السلهموا  و األرض يمواهون، و رهلّ    »

وب، ء هالك الّا وجهه ... و لكلّ مسلم برسول اللَّه أسوة  و لطهم النسهاء الخهدود، و شهققن الجيه      شى

هان ا  خواهر ارجمندم! مباد شيطان شكيبايى و بردباريت را ببرد و در ....« فترقرقت عيناه بالدموع 

 اين پيكار سرنوشت ساز فكر  و اجتماعى به آفت ناشكيبايى گرفتار آيى.

خواهرم! راه  بر و شكيبايى را در پراو اميد بستن بهه بارگهاه خهدا پيشهه سهاز و بهدان رهه همهه         

ميرند  گويند و جز با  پاك آفريدگار هستى، همه و همه مى زمينيان، جهان را بدرود مى آسمانيان و

 و انها اوست ره زنده و پاينده است.

دخت فرزانه فاطمه عليها السل م! پدرم امير مؤمنان از من بهتر بود  برادرم، حضر  مجتبى، از مهن  

و به سرا  باقى شتافتند و رفتند و ما نيز ار بود  و با اين و ا، ر  بر نقاب خاك رشيدند  شايسته

رردار  اسوه و الگوست ]و همگهان در   بايد برويم  و پيامبر خدا برا  هر انسان اوحيدگرا و شايسته

ها  رشهد و بالنهدگى و    سبك و شيوه، روش و منش، رعايت حقوم و حرمت مردم، مبارزه با آفت

او را سرمشق قرار دهند.[ هنگامى ره سخنان آن  موانع آزادگى و آزاد  و شكيبايى و پايدار  بايد

ها  خود زدند و گريبان پاره رردند! و اينجا بود ره جام  حضر  به اينجا رسيد، بانوان حرم بر رهره

ديدگان حسين عليه السل م غرم در اشك گرديد و سي ب اشك از ديدگان فرو باريهد و آن مثهال   

 ره: مشهور در ادبيلا  عرب را به زبان آورد

نهادنهد، در اوج آرامهش و آسهايش بهه خهواب       اگر آن پرنده زيبا و خوشخوان را به حال خود مهى 

 «لو ارك القطا لي  لنام.»گزيد.  رفت و ارك وطن و يار و ديار را برنمى مى

 آماده باش سپاه استبداد

امش رهه پهس از آن، نه    -( ]با فرود پيشوا  آزاد  و ا ه حا  در رهو  روشهنگر  و ايثهار    1) 

سپاه ااريك انديش و خشونت پيشه امو  نيز بتدريج در آنجا گرد آمد  -ماندگار و جاودانه گرديد

فرمانهده سهپاه امهو  دار و دسهته     « عمر سعد»و آنجا را به اردوگاه خويش ابديل ساخت.[ آن گاه 
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ه فراخهوان  دنيادار و دنيا طلب خويش را برا  رارزار با ساير شايستگان فرا خواند، و آنهان نيهز به   

 -اجاوزرارانه او پاست مثبت دادند ]و آمادگى خويش را برا  پيكار با پيشهوا  آزاد  و آزادگهى  

ره هدف خويش را زنده ساختن حق و برريدن بسا  استبداد و باطل و احيهاء حقهوم پايمهال شهده     

دانسهت، و   مىها  دربند و زنده ساختن مقررا  قرآن و سيره و سنّت عادينه و انسانى پيامبر  اوده

اع ن رردند[ و بر ضد آن  -نمود آن را از راه منطق و روشنگر  و خيرخواهى و مسالمت دنبال مى

طلبانه و اجاوزرارانهه سهرررده سهپاه امهو       حضر  و خاندان ارجمندش بپاخاستند و با نعره جنگ

 مخالفت نكردند و رون و ررا نگفتند.

 بدترین انتخاب!

بهه سهررردگى سهپاه    « عمر بن سعد»، به هنگام گماشتن «عبيد اللَّه»ند ره ا ( در اين مورد آورده2) 

ام و در برابهر ايهن پسهت و مقهامى رهه       خمود خويش، به او گفت: من او را به وييت ر  برگزيده

ام بايد در حل مشكلى ره حسين برا  نظام امو  پهيش آورده اسهت، پيشهگام     برايت در نظر گرفته

و بدينسهان  « 1»پيكار با او را به دوش بكشى و رار او را يكسره ساز ! باشى و از سو  ما پررم 

سهاز  قهرار داد و آن    پسر مرجانه با نقشه ابليسى خويش او را بر سر دو راهى سهخت و سرنوشهت  

عنصر ااريك انديش و حقير و دنيا پرست و شيفته قدر  نيز با وسوسه او، بدارين انتخاب را نمود 

نامه ا  حى و بشر دوستانه و ضد اسهتبداد  حسهين  و آن گهاه رسهوايى و     و راه رويارويى با بر

 دوز  را برگزيد.

  هها   هها و پيشهگويى   اند ره امير مؤمنان عليهه السله م در يكهى از پهيش بينهى      در اين مورد آورده

فتختار  ريا اكون يا عمر ابا قمت مقاما اخيلر فيه بين الجنّة و النّار»  انگيز خود به او فرمود: شگفت

 «النّار؟

هان ا  عمر! رگونه خواهى بود آن گاه ره در شرايطى قرار گير  ره خود را ميان بهشهت و دوز   

بنگر  و او در آن شرايط حسلاو، بهشت پر طراو  و زيبا  خدا را را واگ ار  و ع اب دردناك 

 دوز  را برگزينى؟!

  دعوت به منطق و مسالمت
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اه امو  بر ضد حسين عليه السله م، و پهس از آنكهه آن حضهر      ( پس از اع ن آماده باش سپ1) 

ا   و سپاهش به زود  دست به اجاوز خواهند زد و جنگ نابرابر و ظالمانه« عمر سعد»دريافت ره 

را آغاز خواهند ررد، او از سرررده سپاه امو  خواست اا نقشه جنهگ اجاوزرارانهه بهر ضهد او را     

 سه پيشنهاد مسالمت آميز و خيرخواهانه رفتار نمايد: رنار گ ارد و بر اساو يكى از اين

ها را بر دارد و اجازه دهد اا حسين عليه السل م آزادانه از همان جايى ره  بندان يا رژيم امو  راه -1

آمده است، به آنجا بازگردد و در رنار خانه خدا و يا آرامگاه پيامبرش رحل اقامت افكند و آنجا آن 

ت به وظيفه خويش عمل نمايد و حكومت حقوم و آزاد  و امنيت او را محترم گونه ره شايسته اس

 شمارد.

ها  ديگر هجر  رند و بسان مردم دنيا آزاد و بر  يا آزاد باشد اا به يكى از شهرها و يا سرزمين -2

 سرنوشت خويش حارم باشد و برخوردار از حقوم انسانى زندگى رند.

با يزيد در ميان گ ارد و ديدگاه او را بنگرد و او را به ارزشها و و يا به شام برود و موضوع را  -3

هها و سهتم و بيهداد و     رعايت قانون و حقهوم و آزاد  شههروندان دعهو  نمايهد و از ضهد ارزش     

 خودسر  و قانون ستيز  و پايمال ساختن حقوم و حرمت و امنيت انسانها نهى رند.

 هانه و آزادمنشانه و دليرانه گفت:در برابر اين سه پيشنهاد خيرخوا« عمر سعد» 

 ام را ويران سازد.  ارسم با پ يرش آنها رژيم امو  خانه هيچ ردام از اينها از من ساخته نيست و مى

 ها نخستین روشنگرى آموزگار بزرگ رادى

( هنگامى ره از سو  رژيهم ااريهك انهديش و سهرروبگر امهو ، همهه شهرايط بهرا  جنهگ          1) 

بيرحمانه مهيا شد و روزگار پس از روشنى افق به ايرگى گراييهد و سهپاه   اجاوزرارانه و سرروب 

عمر سعد با آمدن نيروها  اازه نفس اقويتى، در ششمين روز محرم از مرز بيست ههزار اهن فرااهر    

رفت و آمار دلخواه آنان اكميل شد، و آن گاه ره ستاد فرماندهى امو ، بزرب پيشهوا  عهدالت و   

اه و ا  ح طلب او را در فشار و انگنا  ضد انسهانى قهرار داد، آن سهمبل    آزاد  و ياران آزاديخو

ها در برابر دشمن خيره سر و آاش افروز به پا خاست و در حالى ره بر شمشهيرش   ها و راد  واييى

جويى و  به عنوان عصا اكيه ررده بود، در نهايت خيرخواهى و بشر دوستى و مسالمت و روحيه  لح
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ان ررد و پس از ستايش آفريدگار هستى و سپاو به بارگاه او ]باز ههم آنهان را   همزيستى رو به آن

به حق و عدالت و عمل به قوانين و مقررا  انسانساز و عادينه خدا دعو  ررد و در اين محورهها  

 به روشنگر  پرداخت:

نهه  دعو  بهه پرسهتش خالصهانه خهدا و فرمهانبردار  از او،       -2در شناساندن خود به همگان،  -1

در  -4ارسيم دليل حررت خويش به سو  عرام و بيان دادخهواهى مهردم در بنهد،     -3زورمداران، 

افشهاندن پنهد و    -5رننده بها نهام و نشهان،     بيان دعو  مردم و معرفى سران احزاب و قبائل دعو 

و  هها  طرح پرسهش  -6ها،  ها و روير جان اندرزهايى خيرخواهانه و بيدارگر و انسانساز بر مزرعه دل

اه ش   -8ها  خفته و خمود،  انگيزش عاطفه -7هايى افكرانگيز و انديشاننده و شعور آفرين،  بحث

محارمه رژيم ابهكار و خشونت رهيش و انسهان    -9ها  مرده،  در زنده ساختن و برانگيختن وجدان

رآن دعو  به داور  قه  -11 ارسيم شايسته و بايسته فرجام رار، -10ستيز و ا  ح ناپ ير امو ، 

هها و   و ديگر سرزنش و نكهوهش و نفهرين.[ آر ، آن آموزگهار بهزرب راد      -12و عمل به آن، 

 (1منطق و واپسگر و خشونت آيين ررد و رنين فرمود: ) ها رو به امو  مسلكان بى واييى

يحهل   أملا بعد، أيلها النّاو! فانسبونى و انظروا من أنا، ثم ارجعوا الى انفسكم فعاابوها، فانظروا ههل » 

 لكم سفك دمى، و انتهاك حرمتى؟

أ لست ابن بنت نبيلكم، و ابن و يله، و ابن ابن عمله، و ابن اولى الناو بالمؤمنين من انفسههم و أولل  

 مصدلم لرسول اللَّه  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم بما جاء به من عند ربله؟

 أو ليس حمزة سيلد الشّهداء عمل أبى؟

 في الجنّة بجناحين عملى؟ أو ليس جعفر الطّيار

 ؟«ه ان سيلدا شباب اهل الجنّة»أو لم يبلغكم ما قال رسول اللَّه مستبشرا لى و يخى: 

هان ا  مهردم! ا  مهردم روفهه! شهما بهه      « اما في ه ا حاجز لكم عن سفك دمى و انتهاك حرمتى؟

 تم؟ريشه و ابار من بنگريد و نسب و نشان مرا دريابيد و بگوييد من ره رسى هس

نيك بينديشيد و بنگريد ره من از ردامين ابار و خاندانم؟ آن گاه به خود آييد و به وجدان خهويش  

 رنيد؟ مراجعه رنيد و خويشتن را زير شلّام نكوهش و سرزنش و م مت بگيريد ره ره مى
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و  ببينيد آيا رشتن و بر زمين ريختن خون رو منى، برا  شما مدلعيان حزب خدا و خيل خدا و سهپاه 

 لشكر او و اس م و مسلمانى رواست؟

 آيا در هم شكستن حريم حرمت من و خاندانم برا  شما درست است؟

 آيا من فرزند دخت سرفراز پيامبر شما، فاطمه عليها السل م نيستم؟

 آيا من فرزند برادر و جانشين راستين و پسر عمو  پيامبراان، امير مؤمنان، نيستم؟

رننده پيامبر و قرآن، و پيشتازارين همگان در ايمان به خدا و ديهن او   ديقآيا من فرزند نخستين اص

 نيستم؟

 عمو  پدرم، امير مؤمنان نيست؟« حمزه سيلد الشّهداء»، «احد»آيا قهرمان بزرب و شهيد جاودانه 

نظيهر در جنهگ    ، همو ره پس از فدارار  بى«جعفر طيلار»( آيا سردار بزرب و انديشمند عرب 1) 

و شهاد  در راه حق، خدا دو بال به او ارزانى داشهت و بهه سهو  بهشهت خهدا پررشهيد،       « مواه»

 عمو  گرانمايه من نيست؟

، آن ريحانه عطرآگين «حسن»ام  آيا براستى سخن جاودانه پيامبر خدا در مورد من و برادر گرانمايه

 «جنّة.ه ان سيلدا شباب اهل ال»  بوستان رسالت، به شمايان نرسيده است ره فرمود:

 اين دو گل بوستان من، ساير جوانان و جوانمردان بهشتند؟

گويم، ره همه آنهها   هان ا  امو  مسلكان! اگر آنچه را مى  هان ا  روفيان! هان ا  پير و جوان ...

رنيهد و مهرا در گفتهارم راسهتگو      حقايق قطعى و واقعيلا  انكار ناپ ير  است و همه را اصديق مى

 مهر  ررا؟ مه رج انديشى و بىدانيد، پس اين ه مى

باشهد، رهرا رهه مهن از آغهازين روز       ا  خ ف در آن نمى بدانيد آنچه گفتم جز حقايق نيست و برله

زندگى ره دريافتم خداوند به دروغگويان خشم فرموده و باران نكوهش را بر آنهان بارانهده اسهت،    

 ام. هرگز دروغى بر زبان نياورده

 يد ررا اين همه ااريك انديشى و خشونت؟ ررا با من سر جنگ داريد؟دان اگر گفتارم را درست مى

شهود، رهرا رهه راه     و اگر آنچه گفتم، مورد اصديق و باور شما نيست اين هم مجولز خونريز  نمهى 

منطق و شناخت حق و باطل باز است و در ميان شما مردم، رسهانى هسهتند رهه سهخنان پيهامبر را      
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اوانيهد از   روش و سنّت عادينه و انسانى او آشنا هستند و شهما مهى   اند و با منطق و شيوه و شنيده

شناسهى و شهور و    پهويى و حهق   جويى و حق آنان بپرسيد و آنان شما را آگاه سازند اا با روحيله حق

 ها بازشناسيد .... شعور واقعيلت و آب حيا  را از سراب گونه

اوانهد شهما را از    يد، همين يك جمله مهى جو و با ايمان و درست انديش باش اگر شمايان مردمى حق

طلبانه و روشنگرانه من و شمشير رشهيدن بهر رو     ها  آزاديخواهانه و ا  ح رويارويى با برنامه

 من بازدارد و شما را از ريختن خون من و ياران ستم ستيز و ا  ح طلبم مانع گردد.

دارهايى نيسهت رهه شهما را از راه    ( آيا در سخن پيامبر برا  شما درسها و هشه 1آيا رنين نيست؟ )

 باطل و بيداداان بازگرداند؟

هان ا  قوم! اگر باز هم در مورد گفتهار مهن و سهخن پيهامبر در مهورد مهن و بهرادرم ارديهد روا         

داريد، آيا اين واقعيلت نيز جا  ارديد است ره من در رو  زمين و در گسهتره زمهان و در زيهر     مى

 از پيامبر شما هستم؟اين آسمان ربود فرزند دخت سرفر

هها را بگرديهد و جسهتجو     به خدا  سوگند ره اگر شرم اا غرب جهان را زير پا نهيد و همه جامعهه 

 رنيد، جز من رسى را ره فرزند پيامبراان باشد نخواهيد يافت.

آيا اين رافى نيست اا موضع خويش را عوض رنيد و جبهه  آيا اين برا  بيدار  شما بسنده نيست؟

 رشى و بيداد را ارك نماييد؟ استبداد و خشونت و فريب و حق انحصار و

سكواى سنگين سپاه دشمن را فرا گرفت و سررردگان ايره بخت و سياهكار آن از بيم بيدار  آنهان  

 فرياد بر آوردند ره:

إنّ فهيكم مهن لهو    »  ( فرمهود: 2ايهم. )  ما رنين سخن و گفتار  نشهنيده « ما نعرف شيئا مما اقول.» 

 «ألخبررم انه سمع بلك من رسول اللَّه فيل و في أخى. سألتموه

جو باشيد، در ميان شما رسانى هسهتند رهه اگهر از آنهان جويها       انديش و حق اگر شما مردمى درست

گرديد حقيقت را به شما بگويند و به شما خبر دهند ره اين سخن پيامبر را در باره من و بهرادرم از  

 اند. او شنيده

 ها قایق بر کویر دلبارشى از باران ح
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آن گاه آن آموزگار عصرها و نسلها به روشنگر  خويش ادامه داد و به بارانهدن بهارانى از حقهايق    

ااريخى و عقيداى و سياسى و اجتماعى و انسانى بر دلها و مزرعه آفت زده جانها  آنهان پرداخهت   

جابر بن عبد اللَّه اينصار ، و و انس بن مالك، و  (1« )سلوا زيد بن ارقم، و البراء بن عازب،»  ره:

سهيل بن سعد السلاعد  يخبرورم عن ه ا القول، فان رنتم اشكّون، أ فتشكّون أنى ابن بنت نبيلكم؟ و 

اللَّه ما اعمد  ر با من  عرفت أن اللَّه يمقت عليه أهله، فو اللَّه ما بين المشرم و المغهرب ابهن نبهى    

 ....«غير  

ره از ياران پيامبر شما بوده است و اينك نيز در جامعهه  « زيد بن ارقم»هان ا  مردم! حقيقت را از 

پرسش رنيهد! از  « انس بن مالك»جويا شويد! از « براء بن عازب»رند، بپرسيد! از  شما زندگى مى

ها را به شما باز  بخواهيد اا واقعيت« از سهيل بن سعد ساعد »بپرسيد! « جابر بن عبد اللَّه انصار »

گويم حقيقت دارد و آنها را از پيشوا  گرانقدر اوحيهد   شما پاست دهند ره آنچه من مى گويند و به

 اند يا نه؟ و پيامبر گرامى شنيده

اند ره در مهورد مهن و بهرادر ارجمنهدم      آيا از آن حضر  اين گفتار جاودانه را با گوش خود شنيده

 ن و جوانمردان بهشتند؟حسن عليه السل م فرمود: آنان دو گل بوستان من و ساير جوانا

رنيد، آيا در مورد اين واقعيت نيز ارديد داريد ره  هان ا  مردم! اگر براستى در اين مورد ارديد مى

 من فرزند دخت گرانمايه پيامبر شما، فاطمه عليها السل م هستم؟

بگرديهد   ها را هان ا  قوم! به خدا  سوگند ره اگر شرم اا غرب جهان را زير پا نهيد و همه جامعه

 و جستجو رنيد جز من رسى را ره فرزند پيامبراان باشد نخواهيد يافت.

آيا اين رافى نيست اا موضع خويش را عوض رنيد و جبهه  آيا اين برا  بيدار  شما بسنده نيست؟

 بيداد و خشونت و سرروب را ارك نماييد؟

  محارمهه اسهتبداد ابهديل    آن گاه ]آن بزرب انسان رو  زمين، ميدان ررب  را بهه دادگهاهى بهرا   

ساخت و باران حقايق را برا  ثبت در ااريت و انهدام برج و بارو  ريا و فريب و شهقاو  رسهانى   

جستند، بارانهد و   طلبانه و شيطانى خويش را مى ره به نام خدا و پيامبر و قرآن و اس م هواها  جاه

 (1د: )استبداد را مخاطب ساخت و[ فرمو ها  درشت نمايندگان و مهره
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 «او بقصاص من جراحة؟  او مال استهلكته؟  هل اطالبونى بقتيل قتلته؟» 

 ايد؟ به ره جرم و گناهى راه را بر من بسته خواهيد؟ ]وا  بر شما! از من ره مى 

 ايد؟ به ره مجولز دينى و انسانى و اخ قى و بر اساو ردامين قانون خاندان مرا محا ره ررده

 ايد؟ ب را بر رو  ما بستهطبق ردام دين و شريعت آ

 ايد؟ ارين شرايط زندگى ما را پايمال ساخته ارين حقوم و طبيعى ررا ابتدايى

 ايد؟ ررا آزاد  و امنيلت ما را سلب نموده

 شناسيد؟ ررا حقّ بيان حقايق و دفاع از حقيقت را برا  ما به رسميلت نمى

  دهيد؟ شكنى را به ما نمى ز ظلم و قانونررا حق طبيعى و انسانى دعو  به ارزشها و نهى و هشدار ا

 ايد؟ ررا حرم امن خدا را برا  ما ناامن نموده

 به ردامين جرم و به ردامين گناه؟  ايد؟ ررا شمشير بيداد بر ضدل ما رشيده

در ردام دادگاه عادينه و  الح و آزاد از فشار استبداد و اراجاع، اين حكم زشت و ظالمانه بر ضدل 

 بر  ادر شده است؟خاندان پيام

 ها  شيطانى و ظالمانه امو  رون و ررا رنيم؟ راستى ررا ما نبايد در برابر سياست

منطق امو   محتوا و خشونت ريش و بى ررا ما حقّ دليل و برهان خواستن از سررردگان مغرور و بى

 شان نداريم؟ را بر رارها  ضدل خدايى و ضدل مردمى

 شان باشند؟ررا آنان نبايد پاسخگو  رارهاي

 ررا نبايد بر اساو قانون رفتار رنند و حقوم مردم را پاو دارند؟

 ررا نبايد احملل شنيدن حقايق را داشته باشند؟

 آنان است؟  ررا به جا  مدارا و شنيدن انتقاد و بيان حقايق، خشونت و سرروب رار هميشه

 ، باز هم شما دنياداران و دنياپرستان ستيزانه رژيم امو ررا با اين شيوه ظالمانه و ددمنشانه و انسان

ور سهاختن   رو رمر به يار  آن بسته و مردم را با دجالگر  و نيرنهگ و شهعله   و زورپرستان دنباله

 دهيد؟ ها  اباهى و حقار  سوم مى آاش اعصب و واپسگرايى به بيراه
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خواهيد خون مهرا بهر    ىشده او م ام ره در برابر خون ريخته ( آيا من رسى را رشته1نفرين بر شما![ )

 رو  اين ريگها  افتيده بريزيد و مرا از پا  در آوريد؟

 رنيد؟ ام ره حقوم خويش را مطالبه مى آيا ثرو  و دارايى رسى را از دستش گرفته

 رداميك؟ ايد؟ ام ره در برابر آن به دفاع و اجرا  عدالت لشكررشى ررده يا زخمى بر رسى زده

هان ا  شبث! ا  حجار بن ابجر!  رش فرمود: نمردان خرد ستيز و ميهمان]آن گاه خطاب به آن ناجوا 

 ا  قيس بن اشعث! ا  يزيد بن حارث! ... شمايان ديگر ررا؟

 ها  پياپى ننوشتيد؟ به سو  من نامه  آيا شما به من پيام نفرستاديد؟

ن سرسبز و پرطراو  هايمان رسيده و درختان و باغها و بوستانهايما آيا سفير گسيل نداشتيد ره ميوه

 رنند؟ گشته است و همه در انتظار شما لحظه شمار  مى

آيا شما ننوشتيد ره روفه بسان سپاهى مسلّح و مجهلز برا  دفاع از حق آماده است؟[ املا آنهان جهز   

 سكو  حقار  بار ره پاسخى داشتند؟

هكار  را امضهاء  سرها را به زير افكندند، سكو  رردند و سند محكوميلهت و رسهوايى رژيهم سهيا    

هها    جا داشت عرم شرمسهار  و خجالهت از رههره   « فسكتوا!»رردند ره نمايندگى آن را داشتند. 

 آبرويى بميرند و سر برندارند، املا ... فر  بى  پليدشان سرازير گردد و از

املا دريغا ره در قاموو زندگى خودرامگان و جلّادان سياهكار و نگهبانهان ظلمهت و اختنهام، جهز     

بار نيست  و شرم و حيا بسان غير  و ايمان و حق پ ير  و انصاف و آزادمنشهى و   و  حقار سك

 ا  ناشناخته است. آزادگى، واژه

او « هو يعبد اللَّه على حرف ان ران يعرف شهيئا ممها يقهول!   ( »1در آن ميان شمر نعره برآورد ره: )

پرستد و او  ا  نادرست مى را بر شيوه شناسد و خدا آورد، نمى گويد و بر زبان مى ريز  از آنچه مى

در دفاع از حق، فريهاد  « حبيب بن مظاهر»رند و نه به عمل و رردار!  را به گفتار و سخن بندگى مى

 بر آورد ره:

انى اراك اعبد اللَّه على ألا أحرف، و انى أشهد انّك ي اعرف شيئا مما يقهول، انّ اللَّهه قهد طبهع     » 

ا   و هرگز  نگرم ره سخت در بيراهه خدا  سوگند من او را رنين مى هان ا  شمر! به« على قلبك!
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دهم ره آنچه را در مورد حسين عليهه السله م و    پرستى و گواهى مى شناسى و او را نمى خدا را نمى

آور  از سر گمراهى و نادانى و ااريك انديشى است، ررا ره خهدا   اش به زبان مى خاندان گرانمايه

  او بر دلت مهر نهاده است و او هستى ره خدا را انها با زبان، آن هم نه يك به ريفر زشت رردار

 ا  آرنده از نفام و رينه و فريب است. پرستى و دل و سينه زبان ره با هفتاد زبان بدون عمل مى

و آن گاه به جا  حق پ ير  و انصاف، نعره برآوردند ره: هان ا  حسين! اا دست در دست امير ما، 

« ي نخليك حتى اضع يدك في يد عبيد اللَّه بن زيهاد! »نگ ار  او را رها نخواهيم ساخت! ، «عبيد»

 (2و آن بزرب ا  حگر راستين ااريت فرمود: )

 ...«ي و اللَّه ي أعطى بيد  إعطاء ال ليل و ي أفر فرار العبيد » 

ت بلهت بهه دسهت    رنندگان ستم و خفهت، دسه   زدگان و احمل نه، به خدا  سوگند ره نه بسان بلت

بهار و   خودرامگان و خشونت طلبان خواهم داد و نه بسان بردگان و برده  فتان بهه سهبك حقهار    

اند گردن خواهم نهاد  نه! هرگز! و آن  ا  ره اين ابهكاران بر جامعه و مردم احميل ررده منشانه برده

 رداخت ره:ا  ره موسى در برابر اهديد دجال زمان خويش خواند، پ گاه به ا و  آيه

 «وَ إِنِّي عُ ْ ُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ اَرْجُمُونِ»

برم از اينكه مرا سنگباران نماييهد! و ايهن    و من به پروردگار خويش و پروردگار شما پناه مى« 1» 

 (1آيه را ا و  ررد ره: )

 «بِيَوْمِ الْحِسابِإِنِّي عُ ْ ُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ رُلِّ مُتَكَبِّرٍ ي يُؤْمِنُ » 

آورد،  راستى ره من از شرار  هر عنصر حق ناپ ير و متكبر  ره به روز حساب ايمهان نمهى  « 2» 

 برم. به پروردگار خود و شما پناه مى

  شب نیایش و تالوت قرآن

خورشيد نهمين روز محرم در حال غروب و سر فروبردن در سينه مغرب بود ره سرررده سپاه بيداد 

طلبانهه و   جويانه و برنامه ا  ح برابر انديشه بلند و فرهنگ روشنگرانه و منطق مسالمتامو ، در 

بشر دوستانه حسين، گام به ميدان جنگ نهاد و اردوگاه نور و آزاد  را به جنگ فراخواند، ررا ره 

 آسا رار حسين عزيز امام است. پنداشت ره با يك يورش برم او رنين مى
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ه سو  اردوگاه نور، حسين عليه السل م برادر رشيد و پررمدار شجاع و با حررت نيروها  دشمن ب

انديشمندش، عباو را به سو  آنان فرستاد و از او خواست اا از راه مسالمت آميز و در پراو منطق 

و نرمش از آنان بخواهد اا آن شب را نيز به آرامش و آسايش مهلت دهند و يك شب ديگر جنهگ  

 «3»خير افكنند و جنون خويش را به اأ

( هنگامى ره سفير آن حضر  موضوع را بها  1و به فرجام رار خود بينديشند اا شايد به خود آيند. )

به شمر، آن دژخيم آاش افروز رو ررد ره: ره « عمر بن سعد»سررردگان سپاه دشمن در ميان نهاد، 

رفت، املا از همه پليدار و  بشمار مى« عبيد»او ره به ظاهر دومين مهره سپاه « ما اقول؟»گويى؟  مى

اگر من فرماندهى سپاه را « املا أنا لو رنت ايمير لم أنظره.»  نمود، گفت: افروزار مى ار و آاش خشن

 دادم. داشتم هرگز به حسين و يارانش مهلت نمى

ره سررردگى بخشى از سپاه را به دست داشت با شنيدن سهخنان آن دو گفهت:   « عمرو بن حجاج» 

ه! به خدا  سوگند ره اگر او و يارانش از رهروان راه اس م و پيامبر هم نبودنهد و انهها   سبحان اللَّ

ا  از شما داشتند، شما حق نداشتيد به آنان نه بگوييد  بلكه بر شهما   همنوع ما بودند و رنين خواسته

و يهاران  يزم بود ره به آنان مهلت دهيد  اا ره رسد ره اين پيشنهاد از سو  حسين عليهه السله م   

جويانهه و   اوانيد از خواسته منطقى و پيشنهاد انسهانى و مسهالمت   اوست! راستى شمايان رگونه مى

  لح آميز و خيرخواهانه آنان سرباز زنيد؟ رگونه؟

رهه روز   -نشينى ررد و رار به فردا عقب« عمر»به ثمر نشست و سپاه « عباو»اينجا بود ره ادبير 

 واگ ار شد. -عاشورا عنوان يافت

  آن شب جاودانه

اند ره آن شب اا سپيده دم در اردوگاه نور ههر رهه بهود، نيهايش خالصهانه و       ]در اين مورد آورده 

نياز و ا و  قرآن بود ره جريان داشت و خاندان  عاشقانه با خدا، زمزمه دعا و راز و نياز با آن بى

را  نماز و دعا و ا و  رتهاب  و ياران حسين عليه السل م آن شب جاودانه و فراموش ناشدنى را ب

رردند ره بر سپاه حسين گه ر رهرده و    خدا اختصاص دادند.[ گروهى از سپاهيان عمر، شبگرد  مى

زمزمه دلنواز ياران و آهنگ قرآن حسين را شنيدند، عنان از را دادنهد و ررهاب از پها بريدنهد و     
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  با نسيم سپيده دم همراه بهود گهوش   انگيز سحر  ره ها  دلپ ير و طنين دل ساعتى ايستاده بدان ناله

ها  سوزنده اثر ررد و شمع شهاد  دلها  ااريهك و ظلمتهزده آنهها را روشهن      ( ]ناله1فرا دادند. )

ساخت. يكباره از يزيد دست رشيده و به حسين پيوستند، ناريان نور  شهدند و شهيطانيان رحمهانى    

واستند به سعاد  رسيدند و سعيد شدند گرديدند و بامدادان همگى به شهاد  رسيدند. سعاد  را خ

 و شهيد.

راه سعاد ، هميشه بر رو  همه انسانها باز است. آنچه رمياب است سعاداجو و سعاداخواه است و 

آنان ره به سعاد  نرسيدند سعاد  را نخواستند، خواهش دل را خواستند و سعاداش خواندند!. خود 

 پندارد.[ اد  مىخواهى ره بر دل پيروز شود، خواهش دل را سع

 آزمونى دیگر

]در ساعتى از شب عاشورا بود ره حسين عليه السل م برادران و خاندان و يارانش را گرد آورد اها   

با آنان سخن گويد و از رويداد حماسه ساز فردا آنان را آگهاه سهازد و آنهان را در برابهر آزمهونى      

انه و آگاهانه راه خويش را برگزيننهد  و  دشوار و سرنوشت ساز و انتخابى حساو قرار دهد اا آزاد

نظيهر خهويش نشهان داد رهه      راستى ره آن گرانمايه عصرها و نسلها با اين آزادگى و آزادمنشى بى

اهرين شهرايط    پيشوا  آزاد  و عدالت به ردامين ويژگيها و ارزشهها آراسهته اسهت و در بحرانهى    

رنهد  و يهاران و    نظيهر عمهل مهى    ا و بهى رگونه احسين برانگيز و آزادمنشانه و بزرگوارانهه و زيبه  

بستگانش نيز فر هت يافتنهد اها در پراهو وجهود آن خورشهيد روشهنى بخهش و زنهدگى سهاز و           

برانگيزاننده، جلوه رنند و وفادار ، شهامت، شجاعت،  فا، اخ ص، ايثار، فهدارار ، ايمهان، پهروا،    

اهرين فهراز اهاريت و     در حساو طلبى، و ديگر ارزشها  انسانى خود را ررامت انسانى، حرّيت، حق

( حسين عليه السل م در آن شب آخرين بپاخاست و 2ارين نمايشگاه آن به نمايش گ ارند.[ ) پرشكوه

 پس از ستايش خدا و سپاو و ثنا  او، رو به ياران راه نمود و فرمود:

يت ابرّ و ي او ل مهن  املا بعد، فانّى ي اعلم لى ا حابا اوفى و ي خيرا من ا حابى، و ي اهل ب»...  

 اهل بيتى، فجزارم اللَّه جميعا عنّى خيرا.
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أي و انّى قد ابنت لكم فانطلقوا انتم في حلّ من بيعتى، ليس عليكم منّى بمام، و ه ا اللّيل قد غشيكم 

فااّخ وه جم ، و ليأخ  رلّ رجل منكم بيد رجل من اهل بيتى، و افرّقوا في سواد ه ا اللّيل، و برونى 

 «هؤيء القوم، فانّهم ي يريدون غير .و 

و رنجهها و   هها و آسايشهها و درد   رهنم و در خوشهى   ارين  ور  سهتايش مهى   خدا  را به شايسته

( بار خدايا! او را سهتايش  1گويم. ) اش، او را سپاو مى ررانه ها  گران و بى سختيها، در برابر نعمت

ان رسالت و نبول ، ررامهت بخشهيد  و گرامهى    رنم ره ما خاندان را با ارزانى داشتن نعمت گر مى

ها  ديهن، آگهاهى ژرف و همهه جانبهه      داشتى و قرآن را بر ما آموختى و ما را به مقرّرا  و برنامه

بخشيد  و بر ما گوش شنوا  حق، ديدگان حق نگر، و قلب حق پ ير و روشن عنايت رهرد  و مها   

 گرايان قرار نداد . را از شرك

ايش و سپاو به بارگاه او رو به حلقه يهاران پارباختهه و خانهدان پهر شهكوه      آن گاه پس از اين ست

خويش ررد و فرمود: واقعيلت اين است ره من نه يارانى وفادارار و پرمهرار و بهتر از ياران خويش 

اهر و از نظهر پيونهد، اسهتوارار از      شناسم و نه خاندانى شايسته رردارار و پرمهرار و پر فضيلت مى

 راز خويش سراغ دارم. خداوند به همه شمايان پاداش نيك ارزانى دارد.خاندان سرف

به راستى ره شما شايسته عمل ررديد و خوب حق و عدالت را يار  ررديهد و راسهتى رهه خهوش     

درخشيديد! ياران! بهوش باشيد ره به باور من از شرار  دشمن سياهكار به ظاهر، روز  جز فهردا  

ا آغاز بامداد، جنگ اجاوزرارانه خويش را با ما آغاز خواهند ررد. بهه  برا  ما نخواهد بود و آنان ب

همين جهت اينك شما آزاد آزاد هستيد و من بيعت خويش را از شما برداشهتم و بهه همگهى اجهازه     

هيچ مانع و مشكلى برخيزيد و از اينجا دور شويد. از ااريكى شهب رهه شهما را فهرا      دهم ره بى مى

و آن را مررب خويش سازيد و هر ردام از شما ياران، دست يكى از مردان گرفته است، بهره جوييد 

خاندان مرا بگيريد و در اين سياهى شب به سهو  شههر و ديهار خهويش برويهد و جهان خهويش را        

خواهند و رأ  مرا، در پى مهن   برگيريد و از مرب نجا  دهيد، ررا ره سپاه شوم امو  انها مرا مى

 سر رارزار دارند و نه با رس ديگر. و آن گاه بار ديگر همه را دعا ررد.هستند و نه ديگر ، با من 

 هایى درس آموز از شور و شعور نمونه
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پس از سخنان بزرگوارانه و آزادمنشانه ساير شايستگان، نخست برادران و فرزندانش و پسران  -1

ين جان! هرگز رنين نخواهد بپاخاستند و گفتند: حس« زينب»اش،  عبد اللَّه بن جعفر و خواهر گرانمايه

ما هرگز رنين رار  نخهواهيم رهرد،   « لم نفعل بلك لنبقى بعدك، ي أرانا اللَّه بلك ابدا.( »1)  شد.

مباد آن روز  ره ما بخواهيم با انها گ اردن شما، پهس از شهما در ايهن سهرا  فهانى بمهانيم و بها        

 ستمكاران و ظالمان زندگى رنيم.

 ا به ما نشان ندهد.خداوند هرگز رنين روز  ر

پيشتاز و پيشگام بود و او پيش از « عباو»جالب است ره در اين راه عشق و ايثار برادر قهرمانش 

ا   به گونه -همه عزيزان دلير و سرفراز خاندانش، وفادار  عاشقانه و خالصانه و آگاهانه خويش را

ى بهر پهايمرد  و پايهدار     اع ن ررد و سخت مورد ااريد قرار داد و از پهى او همگه   -ره گ شت

 خويش پا  فشردند و از او پيرو  رردند.

 آن گاه هر ردام از برادران فدارار و افراد خاندانش ضمن پاسخها  لبريز از  فا و وفا گفتند: -2] 

ا  فرزند گرانمايه پيامبر! اگر رنين رنيم، مردم به ما ره خواهند گفت؟ و اگر بپرسند ررا و رگونه 

 ا  خويش را انها نهاديد و از يار  او دست برداشتيد، ما به مردم ره پاسخى بدهيم؟ساير و پيشو

آيا بگوييم ما پيشوا و بزرب خاندان و ساير شايستگان و پسر پيامبر خويش را در محا ره دشمن 

ا  هه  آنكه با او بمانيم و به همراه او اير  به سو  اجاوزراران بيندازيم و يا با نيهزه  رها ررديم، بى

 خويش زخمى بر دشمن خيره سر وارد سازيم و يا در راه خدا شمشير  بزنيم؟

نه، هرگز  به خدا  سوگند ا  پسر گرانمايه پيامبر، هرگز از او جهدا نخهواهيم شهد، بلكهه بها شهما       

طلبانهه و   خواهيم ماند و جان ناقابل خويش را فدا  او و راه و رسم خداپسهندانه و برنامهه ا ه ح   

ا  خواهيم ساخت و در رنار او جهاد خواهيم ررد اا به فرمان او و پيشهارو  اهو بهه     هآزاديخواهان

خون خويش در راه خدا درغلطيم و راه پرافتخار  را ره او پيشوا و ساير و پيشتاز آنى بپيماييم و 

 گرد ، وارد شويم ... به قربانگاهى ره او وارد مى

 ..حسين جان! به خدا او را رها نخواهيم ساخت .

 زشت باد زندگى پس از او ... زشت. خدا زندگى پس از او را زشت ساخته است.
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پيشهوا  پهر شهكوه     -3«[ ي و اللَّه يا بن رسول اللَّه ي نفارقك ابدا ... فقبلح اللَّه العيش بعدك.»...  

ا فقد حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم، ابهبو»  آزاد  رو به فرزندان و برادران مسلم ررد و فرمود:

 «أبنت لكم

شهاد  جانسوز مسلم در روفه برا  شما بس است و اين افتخار برا  خاندانتان رافى است  اينهك  

( آنان همگى بپاخاسهتند و در پاسهت   1دهم ره راه خويش را برگيريد و برويد. ) من به شما اجازه مى

نهه،  ...« يافنا و نقتل بين يديك ي و اللَّه ي نفارقك أبدا حتى نقيك بأس»  حسين عليه السل م گفتند:

هرگز، به خدا  سوگند ا  ساير شايستگان، هرگز از او جدا نخواهيم شد و اهو را در ايهن شهرايط    

انها نخواهيم گ اشت، بلكه در رنار شما خواهيم ماند و جان را در طبق اخ ص خهواهيم نههاد و بها    

خواهيم ررد و جان ناقابل خويش را در شمشيرها  آخته و ستم ستيز خويش از جان گرامى او دفاع 

برابر ديدگان او و پيشاپيش او فدا خواهيم ساخت و در  ا ياران او رارزار خواهيم نمود، اها بهه   

فرمان او و در راه خدا به خون خويش در غلطيم و راه پر افتخار  را رهه اهو پيشهوا  آن هسهتى     

شويم و در ديار او سر بر بستر شهاد  نههيم و  گرد ، وارد  بپيماييم و به قربانگاهى ره او وارد مى

ها  ا  حى او باشيم. حسين  نداگر آرمانها  واي و فريادگر هدفها  بلند و انسانى و سرباز برنامه

 جان! نه، به خدا او را رها نخواهيم ساخت ....

در اع ن  و اين گونه بود ره گزينش آگاهانه و شجاعانه آنان و اين سخنان جانبخش و ماندگارشان

وفادار  و پايمرد  و پايدار  در راه حق و عدالت، انوار روشنگر رسالت و هدايت را بر رران اها  

رران وجود آنان پراو افكن ساخت و جانها  سرفراز و ستم ستيز و بلهت ناپ يرشهان، آنهان را بهه     

يوه پسهنديده  پيكار با سپاه خشونت و گمراهى و بيداد برانگيخت و غير  و غيرامند  هاشمى و شه 

بزرگان عرب و نياران شايسته رردارشان آنان را به وانهادن و فدا ساختن جسم و دريهافتن روح و  

 جان و راه و رسم آزاد مردان راه نمود.

اند، به راسهتى   ا  از انديشمندان و  احبان بينش آنان را و ا ررده آر ، آنان همان گونه ره پاره

 و سخنوران دانشمند و نكته سنج منبرها بودند. فرماندهان ييق و سرفراز لشكرها

 نفوو أبت إي اراث ابيهم             فهم بين مواور ل اك و واار         
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 لقد الفت ارواحهم حومة الوغا             رما آنست اقدامهم بالمنابر             

و ضمن سهخنانى شهورانگيز    ، بپاخاست«مسلم بن عوسجه»از پى آنان، پير فرزانه و دانشمند،  -4 

( 1دشهمن رهها رنهيم و بهرويم؟ )      گفت: ا  پسر پيامبر! آيا شما را در اين شرايط در حلقه محا ره

نحن نخلّيك و قد أحا  بك العدول؟ ي أرانا اللَّه بلك أبدا حتّى أرسهر فهي  هدورهم رمحهى، و     »

نه، به خدا  سوگند رنين « رقك.أضربهم بسيفى، و لو لم يكن لى س ح لق فتهم بالحجارة، و لم أفا

نخواهد شد، خدا  رنين روز  را نشان ندهد. من از شما جدا نخواهم شد اا با همه اوان و قهدر ،  

نيزه خويش را بر سينه دشمنان حق و عدالت بشكنم و سينه آنان را بشكافم، اا با شمشير خويش بها  

حى نداشته باشم با سنگ و رلو  و رنگ آنان پيكار رنم و بر فرم ستم و استبداد بكوبم و اگر س 

و دندان با اجاوزراران و سپاه ظلمت و اختنام خواهم جنگيد، و اا جان در بهدن دارم شهما را رهها    

نخواهم ساخت، اا با او و در رنار او و در راه آرمان و هدف واي  او جان ناقابهل خهويش را فهدا    

سعد بن عبد اللَّهه  »ز او شخصيلت دانش و پيكار، پس ا -5رنم  نه، هرگز او را رها نخواهم ساخت! 

 بپاخاست و ضمن بيان وفادار  و ايمان ازلزل ناپ ير خويش گفت:« حنفى

نه، به خدا  سوگند هرگز او را، ا  فرزند گرانمايه پيامبر! رها نخواهيم ساخت و دست از يار  او 

يهريم رهه سهفارش نيها  گرانقهدر       برنخواهيم داشت اا در پيشگاه خدا ثابت رنيم و او را گواه بگ

 گونه ره در اوانمان بود، رعايت ررديم. پيامبر را در حقّ شما آن

شهوم و آن گهاه پيكهرم بهه آاهش       ]ساير من! به خدا  سوگند اگر بدانم ره در راه شما رشته مى 

اد شهوم و خارسهترم را بهر به     شود و باز زنده شده و زنده زنده به آاش بيداد رشيده مى رشيده مى

نمايند، باز هم هرگز از شما جدا نخواهم شد و دسهت از ياريتهان    دهند و هفتاد بار با من رنين مى مى

 برنخواهم داشت و پس از هر بار زنده شدن باز هم به يار  شما خواهم شتافت.

با اين بيان و اين ديدگاه رگونه اينك اا پا  جانفشانى و شهاد  شما را همراهى نكنم؟ در  وراى 

دانم اين مرب و شهاد  پرافتخار در اين سرزمين يك بار بيشتر نيست و پس از آن، رسيدن  مى ره

به نيكبختى جاودانه و نعمتها  گران و ررامهت هميشهگى خواههد بهود و روسهفيد  و راميهابى و       

دا حتّى يعلم فقال: ي و اللَّه يا ابن رسول اللَّه ي نخلّيك أب« ... سعد»و قام ( »2همنشينى با پيامبران. )
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شناو روشنفكر و آگهاه و مهرد    پس از او قرآن -6....« اللَّه إنّا قد حفظنا فيك و يلة رسوله محملد 

بپاخاست و ضمن بيانا  شور آفرينى گفت: هان ا  ساير من! فرزند « زهير»انديشه و جهاد، جناب 

 گرانمايه پيامبر!

و رسهم افتخهار آفهرين و آرمهان اوحيهد  و      به خدا  سوگند دوست داشتم ره در راه دفاع از راه 

انسانى شما هزار مرابه به خاك و خون رشيده شوم، و نيز ا  راش با نثار جهان ناقابهل مهن، جهان     

ها  ا  ح و انديشه و ايمان، اين برادران شجاع و برادرزادگان  گرامى شما و اين جوانمردان عر ه

ثم قام زهير ... فقال: و اللَّه يا ابن رسهول  ( »1! )يافت و خاندان و فرزندانت از خطر دشمن نجا  مى

و سرانجام پس از اأريد بر پايمرد  و پايدار  در  -7....« اللَّه لودد  انّى قتلت ثم نشر  الا مرّة 

دفاع از حقّ و ايستادگى قهرمانانه در برابر خودرامگى و شقاو  از سو  شخصيلتها  فرزانهه اههل   

ه همه با هم بپاخاستند و آنچه را نمايندگان فكر  و عقيهداى آنهان از   بيت و بزرگان ا حاب بود ر

، بها شهور و حهرار  و بيهنش و درايهت احسهين       «زهير»پررمدار دلير و پرواپيشه ررب  گرفته اا 

 برانگيز خويش بصور  فرد  به زبان آورده بودند، همگى بر آن پا  فشردند و گفتند:

 «1«.[ »م ساخت و اا پا  جان با شما خواهيم ايستادبه خدا  سوگند شما را رها نخواهي» 

 آماده باش عمر براى پیکار

ا  ره ارسيم شد گ شهت و بامهداد هنهوز از راه نرسهيده و خورشهيد از       ( شب عاشورا به گونه2) 

دريچه مشرم سر بر نياورده بود ره سر ررده شب پرسهتان بهه سهپاه اجاوزرهار و خشهونت رهيش       

 به سازماندهى آنان پرداخت اا  د در  د برا  رارزار آماده گردند.خويش آماده باش داد و 

ربيعهة بهن   »را به فرماندهى گروهى از مدينه اباران سهپاه يزيهد گماشهت، و    « عبد اللَّه عامر »او 

را بهه فرمانهدهى مه حجيان و    « عبهد الهرحمن جعفهى   »را به سررردگى رنديان و ربيعيان، و « قيس

 بنى اميم را به فرماندهى اميميان و همدانيان برگزيد.اسديان، و عنصر  پليد از 

را به سهررردگى جنهاح رهپ،    « شمر»را به سررردگى جناح راست سپاه، و « عمرو زبيد »آن گاه 

را به فرماندهى پيهاده نظهام سهپاه خهويش     « شبث»و  را به فرماندهى سواره نظام،« عروه احمسى»

، غه م بهرده  هفت اميهرش،     «دريد»ا نيز به دست گماشت و پررم اجاوز و آاش افروز  و فتنه ر
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، سپرد، و بدينسان با سازماندهى و آرايش رزمى لشكر اجاوز رارش، آماده پيكار با حهق و  «عبيد»

 عدالت و منطق و درايت شد.

 امّا در اردوگاه نور

نهام  ( درست در همين گيرودار بود ره در اردوگاه حسين عليه السل م بهه يكهى از يهارانش بهه     1) 

 به اسار  رفته است.« ر »گزارش شد ره پسرش در مرز « محملد بن بشير خضرمى»

او پس از دريافت آن خبر دردناك گفت: با اينكه هرگز برايم خوشايند نيست ره پسرم در بند باشهد  

شهمارم و از اينجها    گه ارم و نهزد او مهى    و من آزاد، اما اينك او و خويشتن را به حساب خدا مهى 

ت! پيشوا  آزاد  سخن او را شنيد و در آن شرايط بحرانى به او اجازه رفتن داد، املا آن نخواهم رف

ام بخورند اگر در اينجا از او جدا شوم! نه، هرگز  مرد روشنفكر و فدارار گفت: درندگان، زنده زنده

هها   هاو را رها نخواهم ساخت! و آن بزرگوار نه انها او را برا  آزاد  پسرش گسيل داشت ره جام

و لباسهايى برابر با يك هزار دينار ره در دسترو داشت، به او داد اا بوسيله آنها سرنوشت فرزنهد  

گيرد و فرمود: هان ا  محملد! اين راي را به همراه اين فرزند  رهه اينهك بهه همهراه      اسيرش را پى

 «1»اوست برگير و برا  آزاد  پسر  از بند اسار  ببر و در آن راه هزينه رن. 

 «بریر»شادمانى 

اند ره: حسين عليه السل م اندرى از شب عاشورا را برا  بهداشت و نظافت  ( در اين مورد آورده2) 

ا  ويژه ره برا  اين رار آماده شده بود، وارد شهد   بيشتر و عطرآگين ساختن بدن مباررش به خيمه

اا آنان نيز نظافت رنند. بريهر   بر در خيمه ايستاده بودند« عبد الرحمن انصار »و « برير همدانى»و 

ررد و بجا  ارو از دشمن خيهره سهر و خشهونت     در آن شرايط دشوار، شادمانى خود را نهان نمى

 ررد. ها  سنجيده مى ها شوخى خنديد و برا  باي بردن روحيه پيشه مى

 بيهوده رار  است؟ آيا اينك هنگامه افريح و«! برير»دوست همرزمش به او گفت: هان ا  

داشهتم و   و پاست داد: به خدا  سوگند ره من هيچ گاه بيهوده گويى و بيهوده رار  را خهوش نمهى  ا

ام، املا اينك بخاطر سعاداى ره خدا  روزيم ساخته و بهه   مرد جديت و ا ش و هدف و برنامه بوده

رهنم. آر ، ايهن    سو  سرنوشت پرافتخار  ره در پيش دارم و به سهو  آن روانهم، شهادمانى مهى    
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مانى و شوخى سنجيده و همراه با رعايت ادب بخاطر آن است و نه از سر غفلت و ناآگاهى و يا شاد

 از رو  بيهود  رار  و بيهوده گويى.

  و این هم آماده باش براى دفاع قهرمانانه

( در اردوگاه نور و رستگار  نيز حسين عليه السل م بر اسب پيهامبر سهوار شهد و يهاران راه و     1) 

ره در شمار رهل و پهنج اهن    -خار خويش را برا  دفاع قهرمانانه آماده ساخت! آنان رارسم پر افت

به سبكى جالب، نظام بخشيد و آن گهاه فرمهان آمهاده     -سواره نظام و يك  د ان پياده نظام بودند

 باش داد.

 خود بر مررب نشست و به آنان دستور داد اا در اوج آمادگى دفاعى برا  رويارويى بها ههر گونهه   

اجاوز و شرار  دشمن، سراپا گوش و هوش باشند و خود بار ديگر گام به پهيش نههاد و بهه سهپاه     

امو  نزديكتر شد و به آنان فرمان سكو  و شنيدن داد ]و دلسهوزانه و پيامبرانهه و خيرخواهانهه و    

ت  طلبانه درسى ديگر آغاز ررد و به نورافشانى ديگهر  پرداخه   جويانه و ا  ح طبيبانه و مسالمت

ها  خفتهه را بيهدار    شدگان را زنده رند، وجدان بدان اميد ره با دم مسيحايى خويش مردگان و مست

هها  غفلهت زده را هشهيار سهازد، مغزهها        ها  خمود را بهه احهرّك وادارد، انديشهه    سازد، فطر 

از  رو  روررورانهه  ها  مرگبار اعصلب و دنباله ها و ميكروب دستكار  شده را ا  ح رند، و آفت

پرسهتى و آفهت    طلبى و شخص جويى و انتقام رشى و ااريك انديشى و خشونت سردمداران، و فتنه

شرك و ريش شخصيت را از اعمام جان و روح آنان بزدايهد ... ا  ههزاران درود و سه م بهر ايهن      

طلبانه و اين منش بشر دوستانه و اين مهر پيامبرانه.[ هنگامى رهه سهكو  همهه جها      انديشه ا  ح

ايه افكند، آموزگار عاشورا دگرباره زمهام سهخن را بهه رها گرفهت و پهس از سهتايش خهدا و         س

درود و س م بر پيهامبر و خانهدان گرانمايهه او و     سپاسگزار  شايسته و بايسته به بارگاه او و نثار

 (1فرشتگان و پيامبران خدا با رساارين  دا  خويش فرمود: )

أ حين استصرختمونا والهين فأ رخنارم موجفين، سللتم علينها سهيفا    ابلا لكم ايلتها الجماعة و ارحا،» 

لنا في أيمانكم، و حششتم علينا نارا اججناها على عهدولرم، فأ هبحتم البها يوليهائكم و يهدا علهيهم       

 ....«ألعدائكم، بغير عدل افشوه فيكم، و ي أمل أ بح لكم فيهم 
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 ندوه قرينتان.هان ا  گروه بيداد پيشه! مرگتان باد و بلّت و ا

طلبى به رو  مها گشهوديد و مها را بهه      آيا شمايان پس از اينكه با شور و شوم فراوان دست يار 

درنگ و با احسهاو   يار  خويش خوانديد، و آن گاه ره ما به دادخواهى شما پاست مثبت داده و بى

را ره برا  دفهاع از  ا   انسانى به سو  شما شتافتيم و به ياريتان برخاستيم، اينك شمشيرها  آخته

ها  ا  حى و نجا  بخش و بشر دوستانه و آزاديخواهانه ما بدست گرفته بوديد بر ضدل مها   برنامه

 بكار گرفتيد؟

مهان بهر افروختهه     سوز  را ره ما بر ضدل دشمنان خشونت ريش و سهياهكار مشهترك   آيا آاش ستم

پشتيبانى دشمنانتان و بر زيان دوستان و  ور ساختيد؟! و در نتيجه به حمايت و بوديم، بر ضدل ما شعله

آنكه اين دشمن انحصارگر و خيره سر، عدل و داد  در جامعه شما  پيشوايانتان بپاخاستيد! آن هم بى

اهان در آنهان بهه رشهم      آنكه هيچ اميد آينده بهتر يا نيكى و شايستگى برا  حارم ساخته باشد و بى

بهار  رهه    اند و زندگى نكبت ره به حلقوم شما ريخته بخورد، مگر اندك مال حرام و طعمه ناروايى

 ايد ... بدان رشم طمع دوخته

رهه بهرا  عهدالت و     -وا  بر شما! آيا شما سزاوار ب  نيستيد؟ ره از ما رو  براافته و از يار  ما

سر باز زديد. آن گاه ره شمشهيرها در نيهام،    -رنيم آزاد  بپاخاسته و از مرزها  دين خدا دفاع مى

ور  اشويش بود، شما آاش مبهارزه را شهعله   ها استوار و فكرها بى غها در غ ف و دلها آرام و رأ اي

ساختيد و مانند مور و ملت از هر سو به جانب مها رو  آورديهد و بسهان پروانهه از ههر سهو فهرو        

 ريختيد.

ا و احزاب ابهكار! ه ماندگان گروه رويتان سياه باد و خفّت و بلّت قرينتان! ا  بردگان املت، و ا  اه

 و ا  پشت سر اندازندگان رتاب ارجدار خدا!

رنندگان سخنان پيهامبر! و ا  گهروه گناهكهاران و جنايهت پيشهگان! و ا  فهرو        ( و ا  احريا1) 

رنندگان شيوه و روش نورانى پيهامبر! آيها ايهن طغيهانگران      افتادگان از دماغ شيطان! و ا  خاموش

 داريد؟ رنيد و دست از يار  ما برمى ىابهكار و استبدادگر را يار  م
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شكنى در شمايان  فتى ديرين است. رب و ريشه  آر ، به خدا  سوگند ره اين فريبكار  و پيمان

ا  را  هايتان بر آن پيوند خهورده و در نتيجهه شهما پليهدارين ميهوه      شما بر آن استوار گشته و شاخه

گلوگير است و در رهام اجاوزرهاران غا هب،    اش  مانيد ره در گلو  باغبان و نگهبان رنجديده مى

 گوارا و ل ّ  بخش.

  ترین سمبل آزادى و آزادمنشى پرشکوه

بار رژيم امو  را برا  هميشه به باد داد و مارك ننگ و خفّهت را بهر    و آن گاه اميد پوچ و شقاو 

ا بهر  پيشانى همه استبدادگران قرون و اعصار نواخت و حسر  اسليم شدن و دست بيعت سهپردن ر 

دلها  سياه و پليدشان نهاد و اين درو بزرب را به همه آموخت ره، در برابهر شهيفتگان قهدر  و    

 (2ها رگونه بايد ايستاد و نه گفت و شهامتمندانه فرمود: ) انحصارگران امكانا  خلق

لّهة، يهأبى اللَّهه    أي و إنّ الدعىل بن الدعىل قد ررزنى بين اثنتين: بين السللّة و ال ّلّة و هيها  منّا ال ّ» 

بلك لنا و رسوله و المؤمنون، و حجور طابت و طهر ، و أنوف حميلة و نفهوو أبيلهة مهن ان نهؤثر     

 هان ا  مردم!....« طاعة اللّئام على مصارع الكرام 

ها! بهوش ره اين فرومايه و فرزند فرومايه، اينك مرا ميهان دو راه و دو انتخهاب    ا  عصرها و نسل

بار در برابر فرومايگان و بيدادگران حارم،  بر سر دو راهى بلّت پ ير  و اسليم خفّتقرار داده است: 

و يا مرب پر افتخار و با عزّ  و سرفراز ! و رقدر دور است از ما ره بلّت و خوار  را برگزينيم. 

هها  پهاريزه و    آوردگان و روشهنفكران و دامانهها  پهاك و رب و ريشهه     خدا و پيامبر او و ايمان

پ يرند رهه مها فرمهانبردار      ها  روشن انديش و غيرامند و جانها  ستم ستيز و با شرافت نمىمغز

 فرومايگان و استبدادگران پست و ربالت پيشه را بر شهاداگاه رادمردان و آزادمنشان مقدلم بداريم.

و  از اين رو بهوش باشيد ره من با همين خاندان و با اين ياران انهدك و بها وجهود پشهت بهه حهقّ      

 ام. شكنان، راه خويش را برگزيده و برا  دفاع از حق آماده عدالت نمودن پيمان

 (1و آن گاه به خواندن اين شعرها پرداخت: )

 فان نهزم فهزّامون قدما             و ان نغلب فغير مغلّبينا          

 و ما ان طبنا جبن و لكن             منايانا و دولة آخرينا             
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 ابا ما المو  رفع عن اناو             ر  رله أنا  ب،خرينا             

 فأفنى بلكم سروا  قومى             رما أفنى القرون ايوللينا             

 فلو خلّد الملوك ابن خلّدنا             و لو بقى الكرام ابن بقينا             

 قوا             سيلقى الشّامتون رما لقينافقل للشّامتين بنا أفي             

ايم  و  سر پيروز گرديم، در گ شته نيز پيروزمند بوده اگر ما در پيكار عادينه خويش بر دشمن خيره 

اگر به ظاهر شكست بخوريم، باز هم شكست از آن ما نيست و ارو هم زيبنده ما نخواهد بود، املها  

 به ظاهر به ديگران رسيده است.اينك رخدادهايى پديدار گشته و سود  

 ا  حررت داد، در رنار در ديگر  خواهد خواباند. مرب هر گاه شتر خويش را از در خانه

 بزرگان قوم ما را مرب به رام رشيد همان گونه ره پيشينيان را به رام رشيد.

رامت پيشگان بهاقى  مانديم و اگر ر زيستند، ما نيز در اين دنيا جاويد مى اگر فرمانروايان جاودانه مى

 مانديم. ماندند، ما نيز در اين سرا  فانى مى مى

 رنندگان روبرو خواهند گشت. به سرزنشگران ما بگو: بيدار باشيد ره آنان نيز همانند ما با سرزنش

  نظیر ایمان و یقین سمبل بى

ا يررهب الفهرو،   ثم ي البثون إلّا رريث مه »( و آن گاه اين گونه به سخنان خويش ادامه داد ره: 2) 

حتى ادور بكم دور الرحى، و اقلقون قلق المحور، عهد عهده الى أبى عن جد ، فَهأَجْمِعُوا أَمْهرَرُمْ وَ   

اللَّههِ رَبِّهي وَ    شُرَراءَرُمْ ثُمَّ ي يَكُنْ أَمْرُرُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ ي اُنْظِرُونِ، إِنِّي اَوَرَّلْهتُ عَلَهى  

شهكنى و   پهس از ايهن پيمهان   «  ِهرا   مُسْهتَقِيمٍ.    بِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِ ٌ بِنا ِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلىرَ

ظالمان، ديگر جز اندك درنگ و فر تى نخواهيهد    پيوستن به  ا بيدادگران و آاش افروز  برا 

  بر مررب نخواهد پاييهد، رهرا رهه ايهن     ا يافت، و جامعه شما جز به اندازه فر ت سوار شدن پياده

ميوه الت دگرگونى نامطلوب شماست ره به ريفر طبيعى عملكرداان، گردش آسيا  روزگار شما را 

نگهر  و   ( اين آينهده 1دهد. ) ررخاند و به اضطراب و نابود  سوم مى گرداند و بر گرد خود مى مى

پيامبر خدا بهرايم آورده و از او بهه مهن خبهر     پيشگويى از آينده را پدر ارجمندم از نيا  گرانقدرم، 

دهم ره در رار خود شتاب مورزيد، بلكه همدين و همفكران  داده است. بنا بر اين به شما هشدار مى
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خود را گرد آوريد و دست در دست همديگر نهيد و آن گاه رهه فرجهام رهار برايتهان روشهن شهد،       

همتها   به من مهلت ندهيد، ررا ره من بر خدا  بهى  اصميم ظالمانه خود را در مورد من پياده رنيد و

ا  نيسهت، جهز    ام و بر آن هستم ره هيچ جنبنده ره پروردگار من و پروردگار شماست اعتماد ررده

 اينكه او مهارش را به را گرفته و هستى و حيا  همه در را قدر  او است.

 انحراف است. راستى ره پروردگار من بر راهى راست و بى

شمار باران رحمت خويش را از آنان دريهغ دار و سهالها  سهخت و سهوزانى      دا! قطرا  بى]خداون 

ها  عصر يوسا بر آنان فرست و مردنمايى برده  هفت از قبيلهه    بسان خشكسالى و گرفتار  سال

را بر آنان مسلّط ساز اا جام الت بلّت و حقار  را بيشتر بر رامشان فرو ريزد و سيرابشان « ثقيا»

شان وامگ ار ... ررا ره آنان  رسى را در ميانشان بدون رشيدن طعم الت ريفر رردار زشت سازد، و

( بار 2ما را دروغگو شمردند و دست از يار  ما رشيدند و ما را در برابر ستم و بيداد انها نهادند. )

اور رهه  خدايا! اويى پروردگار ما، بر او اورّل و اعتماد نموديم، بسو  او رو  آورديم بهر ايهن به   

عقبة »فرجام همه رارها بسو  اوست.[ و آن گاه از شتر خويش پياده شد و به يكى از ياران، به نام 

 ا  امن ببندد و اسب او را بياورد. ، دستور داد آن حيوان را بر نقطه«بن سمعان

 پرتوى از درایت و شهامت پرچمدار عاشورا

اش  جهاد فكر  و علمى و فرهنگى و ا ه حى  انگيز آموزگار عاشورا در اين مرحله از ]سخنان دل 

به پايان رسيد. او اا اين مرحله، سخنانى رسا و اكاندهنده، درسهايى سازنده و آموزنده، اندرزهايى 

رننده، يادآوريههايى وجهدان برانگيهز و     عبر  انگيز و عبر  آموز، حكمتهايى روشنى بخش و قانع

  شر دوستانه بر سپاه امو  باراند، املها دريهغ و درد رهه   انديشاننده، و روشنگريهايى خيرخواهانه و ب

ها  استبداد زده و در بنهد، بهه حقهوم خهويش و      طلبى سردمداران و ناآگاهى اوده دنياپرستى و جاه

مفاهيم دين و دفتر، رشمان آنان را رور و دلهايشان را مست نموده بود. به همين جهت هم، آن همهه  

به بهاران زنهدگى سهاز و زيل و طهراو       -ساخت را زنده مى ره مرده -روشنگر  و خير خواهى

( ساير شايستگان از حهق په ير  آنهان    1« )1»ماند ره بر روير و يا لجن زار ببارد ....[  بخشى مى

 نوميد شد، از اين رو بر اسب خويش نشست و برا  رارزار و دفاع آماده شد.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

160 

 

ا ش شرار  بار و فريبكارانه ديگر  گام بهه  در « شمر»در اين هنگام پليدارين مهره سپاه امو ، 

« ام البنين»ره مادرشان  -پيش نهاد و گفت: سخنى دارد ره بايد آن را با فرزندان على عليه السل م

 در ميان گ ارد و آن گاه فرياد بر آورد ره: -است

ههان ا   « يا بنى اختى! ي اقتلوا انفسهكم مهع أخهيكم الحسهين، و الزمهوا طاعهة اميهر المهؤمنين.        » 

خواهرزادگان من! خود را به همراه برادراان حسين به رشتن ندهيد و پيهرو  و فرمهانبردار  اميهر    

بها شهنيدن سهخنان    « عبهاو »مؤمنان، يزيد را گردن گ اريد! پررمدار ياران حسهين عليهه السله م،    

خروشهيد  ، گام دليرانه به پيش نهاد و با روشن بينى و درايت و ژرفنگر  و ها ناپه ير    «شمر»

 ره:

« ابلت يداك يا عدول اللَّه! أ اأمرنا أن نترك سيلدنا و أخانا و ندخل في طاعة اللعناء و أويد اللعناء؟» 

ا  بهاد! آيها از مها     هايت بريده باد ا  دشمن خدا! ننگ و مرب بر اين فكر خمود و سهنگواره  دست

ره انها در انديشه ا  ح  -د راخواهى ره سرور و ساير آزادگى و عدالت و برادر گرانقدر خو مى

اهرك گهوييم و بهه فرمهان      -جامعه و زنده ساختن حقوم و آزاد  و امنيت بر باد رفته مردم اسهت 

شدگان و ايره بختهان اهاريت در آيهيم و بنهد بردگهى و       شدگان بيداد پيشه و نسل و ابار لعنت لعنت

 بندگى آنان را به گردن خويش افكنيم؟

ينه آن عنصر پليد و ابهكار زد و او نيز رفت اا يورش ظالمانهه بهر يهاران    و بدينسان دست رد به س

 حسين را آغاز رند.

 بپاخیزید اى آزادمردان! 6بخش 

 شناسيد ... اگر مرا نمى -1( رويارويى دو نيرو  آزاد  و استبداد 1) 

 اين جوانمرد ريست؟ -2

 حقوم ما دفاع رند؟ ريزيم! آيا رسى نيست ره از ما بر انهايى شما اشك مى -4و  3

 پ يرد؟ ام را مى وه! ره زيبا انتخابى! دريغ و درد آيا خدا اوبه -5

 من بر راه و رسم پيامبر و على عليه السل م هستم. -6آزاد مرد دنيا و آخر  « حرّ»سخنان آاشين 
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مهن يهار  حسهين عليهه      -9قرآن پژوه ا  ح طلب  -8ببين افاو  ره از رجاست اا به رجا!  -7

 ام و ... سل م را برگزيدهال

 بپا خیزید اى آزادمردان!

، را  هدا زد و او بهه آن   «دريهد »، غ م خويش، «عمر بن سعد»( درست در اين شرايط بود ره 1) 

اير  از او ستاند و آن را در رلّه رمان نهاد و رو بهه سهپاه امهو     « عمر»عنصر پليد نزديكتر شد. 

گريد و گواه باشيد و فردا  پيرو  نزد امير شهاد  دهيد رهه  هان ا  لشكريان خدا! بن ررد و گفت:

شليك رردم! و آن گاه بود ره بارانى از اير به سهو  حسهين   « حسين»من نخستين اير را به سو  

عليه السل م و اردوگاه نور باريدن گرفت و در آن شرايط دشوار بود ره پيشوا  آزاد  و آزادگهى  

د و فرمود: بپا خيزيد ا  آزاد مردان! رحمت خدا بر شما بهاد ا   رو به ياران ا  ح طلب خويش رر

 ها و سفيران آنان به سو  شماست. منشان، برخيزيد ره اين باران ايرها از سو  دشمن، پيك بزرب

بپا خيزيد ا  آزاد مردان! بپا خيزيهد و بهه سهو     « قوموا إلى المو  الّ ي ي بدل منه!( »2و افزود: )

بشتابيد ره ديگهر راههى جهز آن نيسهت! پهس از دسهتور آن حضهر ، همگهى         شهاد  پر افتخار  

گرا با هم روبرو شده و سواره نظام و پياده نظام از هم جهدا   بپاخاستند و دو نيرو  حق طلب و باطل

خاسهت، شهعاع    گرديدند و درگير  و پيكار شدل  يافت و گرد و غبار شديد  ره به آسمان برمهى 

 .روشنگر خورشيد را پوشانيد

نشست،  ها مى ها را روان ساخت و  دا  ركارك شمشيرهايى ره بر فرم ها به رار افتاد و خون نيزه

پنهد و انهدرز خيرخواهانهه و      ها را خراشيد و حسين عليه السل م در آن شرايط بحرانى، بهرا   گوش

و رسهم  ( سپاه شوم امو  به پيهامبر و راه  1ها  انسانساز خويش گوش شنوايى نيافت. ) روشنگر 

هها  شهكافنده و جنهگ و     بشر دوستانه و خداپسندانه او رفر ورزيده و جز به شمشير برنده و نيهزه 

هها    داد و در ميان آنان جز مهرب و شمشهير و بهاران ايهر و شهراره      افروز  امايل نشان نمى آاش

 ست:ام ره اين گونه ا ( در و ا آن شرايط دشوار، اشعار  سروده2سوزان باقى نماند، ره من )

 و لما رأينا عثير النقع ثائرا             و قد مد فوم ايرض أردية حمرا ...         
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ها به جوش آمد و زمين با فرشى از خون رنگين شد، و آن گاه رهه جهان و    هنگامى ره ديديم خون 

يد، و آن ها و شمشيرها در راه جان گرامى و بلند مرابه حسين فدا گرد روان جوانمردان با باران نيزه

گاه ره سپاه خشونت و بيداد امو  برا  رشتن نواده گرانمايه پيامبر آماده شد، آر ، آن گاه بود ره 

ياران خداجو و فدارار حسين عليه السل م دريافتند ره راه نجااى از آاش دوز  جز در پراهو ايمهان   

ره شايسته بود دريافتند ره به خدا و يار  رسانى قهرمانانه به پيشوا  آزاد  نيست. آنان آن گونه 

ها  زودگ ر آن پشت پا زند و جان و ان را بها خهدا    هر رس در آن شرايط دشوار بر دنيا و ارزش

ا  پر سود نمهوده و در برابهر فهدارار  و شههاد  در راه حهق، بهه        سودا نمايد، رنين رسى معامله

( آن گهاه بهود رهه آنهان     3بختى همهاره رسهيده اسهت. )    راميابى پرشكوه و نويد رستگار  و نيك

 شجاعانه گام به پيش نهادند و در راه عدالت و آزاد  بر يك ديگر سبقت جستند.

 رویارویى دو نیروى آزادى و استبداد

به سو  اردوگاه نور، ره بارش بهارانى از  « عمر بن سعد»]پس از شليك نخستين گلوله از سو   

 م به ناگزير به دفاع دليرانه برخاستند و هر ردام اير را در پى داشت، ياران فدارار حسين عليه السل

شور  آفريدند و دنيايى از ادب و اخ م، ايمان و پروا، پايدار  و پايمرد  ژرفنگر  و آگهاهى را  

در پرشكوهترين نمايشگاه ااريت انسان از خود بيادگار نهادند. همان گونه ره در آن سو سپاه ظلمت 

سهر ، شهرار  و شهقاو ، زشهتى و      ماقت و رودنى، خيرگى و خيرهو اختنام، ااريكى و ايرگى، ح

رو  و اعصب رور، هواپرستى و ريش شخصيت، نهامردمى و   پليد ، درنده خويى و ددمنشى، دنباله

 حقار ، فرومايگى و پستى و ديگر ضد ارزشها را به نمايش نهاد.

هها و   ! در اردوگاه نور گلدر اردوگاه نور سعاد  بود و شهاد  و در آن سو شقاو  بود و شرار 

انگيز و عطرآگين شور و شعور و خرد و انديشه و فرهنهگ و   ها  دل ها و شكوفه ها و گل بواه يله

مقدار زشتى و برده  فتى  معنويت و رشد و پويايى و دانش و آگاهى بود و در برابر آن خارها  بى

 پرستى. و شكمبارگى و دريوزگى و شخص
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زد ره زيباار و برار از آنها نيست و در اردوگاه امو  جنايت و  يى موج مىدر اردوگاه نور ارزشها

ار از آنها نشايد. و پيكار در ميان اين دو  ا منطهق و خمهود  و دو    شراراى بود ره بدار و شوم

 اردوگاه آزاديخواهى و پاسدار  از برج و بارو  اختنام و ميداندار  استبداد آغاز گرديد.[

 ناسید ...ش اگر مرا نمى -1

( پس از رشيده شدن ربريت آاش جنگ اجاوزرارانه بوسيله سرررده سپاه امو  و راپلوسى و 1) 

، نخستين رسى ره پا به ميدان نبرد ان به ان نهاد و هماورد خواست، برده «عبيد»املّق او به بارگاه 

 ك مغز روفه بود.و از جنگاوران خش« عبيد اللَّه»، از نزديكان و بردگان «سالم» فتى به نام 

رهه مهرد  بلنهد قامهت، رهارشهانه و پراهوان و       « عبد اللَّه بن عميهر »از ياران حسين عليه السل م 

انديش بود، به ميدان آمد و حسين عليه السل م به هنگام حررت او به سهو  ميهدان، بهه و      روشن

نگهرم، و درسهت    مهى  نگريست و رشاد  او را پسنديد و فرمود: من او را در هم روبنده جنگاوران

همان گونه شد و او با رابكى و هوشمند ، آن بهرده  هفت جسهور و مغهرور را از پها در آورد و      

 بازگشت.

به ميدان آمد و بها  « يسار»، به نام «عبيد»انديش  برده ديگر  از بردگان و برده  فتان سپاه ااريك

اش ره اين مردك گمراه او را ههدف  آمدن او گروهى فرياد بر آوردند ره هان ا  عبد اللَّه! بهوش ب

 گرفت و به سراغت آمد.

« عبهد اللَّهه  »ا  بر او فرود آورد، املها   او با حررتى سريع آن مبارز رشيد را هدف قرار داد و ضربه

دست خويش را بسان سپر  پيش آورد ره دست از انش جدا شد و در همان حهال بها يهك مهانور     

نيز از پا در آورد و به خواندن شعر شورانگيزش ادامهه داد   آسا آن عنصر برده  فت را سريع و برم

  ان انكرونى فأنا ابن رلب             حسبى ببيتى من عليم حسبى             ره:

  انى امرؤ بو مرّة و عضب             و لست بالخولار عند النكب                 

  بالطعن فيهم  ادقا و الضرب   انى زعيم لك ام وهب                            

  «رلهب »هستم از عشهيره و قبيلهه   « عمير»شناسيد، بدانيد ره من فرزند  هان ا  گمراهان! اگر نمى 

 مرا همين ريشه و ابار و خانواده آگاه و بينا بسنده است.
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 منم، آن مرد خرد و اوان ره در بحران فشارها درمانده و نااوان نخواهم بود.

ها  خهدا پسهندانه اهو     هب! من در همه فراز و نشيبها  زندگى يار و پشتيبان هدفهان ا  مادر و

 خواهم بود و با نيزه و شمشير  ادقانه و دليرانه بر آنان خواهم ااخت.

و در همان شرايط شمشير  آخته و ستم ستيز بر را داشت ره از دو لبه آن مهرب و نهابود  بهر    

رند ره: من  همان گونه ره شاعر نام آور عرب، و ا مىباريد  درست  اجاوزراران و گمراهان مى

بارد، و آن را جز برا  ريختن خون بيدادگران اجاوزرهار از نيهام    شمشير  دارم ره از آن مرب مى

 رشم. بر نمى

 این جوانمرد کیست؟ -2

، يكى از گزارشگران رويدادها  روز عاشورا آورده است ره: من در ررب  به همهراه  «مهران( »2) 

راروان حسين عليه السل م بودم و رويدادها  بسيار  را ديدم  از آن جمله، خهودم در آن روز پهر   

برد، آنهان را فهرار     جنگيد و بر هر گروهى هجوم مى حادثه مرد  را ديدم ره سخت و ديورانه مى

ن گشهت و رنهي   گسست و آن گاه به سو  حسين عليه السله م بهازمى   ها را از هم مى داد و  ا مى

 ابشر هديت الرشد القى احمدا             في جنّة الفردوو اعلوا  علدا               خواند: مى

هان ا  حسين! ا  پيشوا  شايستگان! بشار  ده ره ما را راه نمود  و بهه سهو  حهق و عهدالت      

قهدر   هدايت ررد ، و مژده ده ره در بهشت پر طراو  و زيبا و در مقامى بلنهد و واي نيها  گران  

 پيامبر را ديدار خواهى ررد.

 از رشاد  او خوشم آمد  پرسيدم اين جوانمرد ريست؟

از سو  سپاه امو  « عامر بن نهشل»او همچنان در ميدان بود اا  است.« ابو عمر نهشلى»گفتند: او 

و در پيكار  سخت او را از پا در آورد و او در حهالى رهه سهر را در راه حهق و       به سو  او رفت

 لت نثار ررده بود سر بر بستر شهاد  نهاد.عدا

گزارد و اراباطى گرم و دوستانه با خهدا   ها  انسانى و دينى او اين بود ره بسيار نماز مى از ويژگى

نشسهت و بها    داشت و مرد دعا و نيايش و ياد حق بود و ساعااى از شب را در محراب عبهاد  مهى  

 ررد. شور و شعور خدا خدا مى



 165    علی کرمی به همراه ترجمهحضرت  سیدالشهدا درمثیر األحزان  ندگانی ز

 

ين جوانمرد پر شهامت و شجاعت رقدر شعر آن شاعر دمشهقى زيبنهده اسهت رهه     راستى ره برا  ا

  و برد  در السمهر  بصدره             ما با يؤثر بابل في ي بل           (1گفت: )

گيهر  او را آرامهش    گ ارد و حس عدالت خواهى و انتقهام  سرد  سينه شمشير، در سينه او اثر نمى 

نههد. و او آن گهاه رهه بها شمشهير       زه در يهك پديهده سهخت اثهر نمهى     بخشد، ررا ره اير و ني نمى

ماند ره  ا  مى ررانه انديشان اجاوزرار يورش برد، به دريا  مواج و بى اش بر ااريك خواهانه عدالت

 انها با يك جويبار خود، بر سپاه گرانى هجوم برد.

 ریزیم! ما بر تنهایى شما اشك مى -4و  3

دعا و نماز، عبد اللَّه و عبد الرحمن غفّار  آماده دفاع از حق و عهدالت   ( پس از شهاد  آن مرد2) 

 و پيكار با سپاه ظلمت و بيداد شدند.

]آنان پيش از رفتن به سو  دشمن به حضور سايرشان شهرفياب شهدند و ضهمن عهرض سه م و       

در راه اههداف  اظهار اراد  ازلزل ناپ ير و استوار خود به آن حضر  گفتند ره بسيار مايل هستند 

 واي  او و پيشاپيش آن حضر  اا سر حدل شهاد  در راه خدا جانباز  رنند.

 حضر  حسين عليه السل م فرمود: درود بر شما، نزديكتر بياييد.

 باريدند. به آن حضر  نزديكتر شدند، در حالى ره از ديدگان اشك مى

« انّى أرجو أن اكونا بعد سهاعة قريهر  العهين؟   فقال عليه السل م: يا بنى اخى ما يبكيكما؟ فو اللَّه » 

 رنيد؟ حسين عليه السل م با دنيايى مهر و بزرگوار  فرمود: فرزندان برادرم! ررا گريه مى

بهه سهعاد     به خدا  سوگند من اميدوارم شما ساعتى بعد ديدگانتان روشهن و نوربهاران گهردد و   

 يه؟جاودانه و نيكبختى و بهشت خدا مفتخر گرديد، ررا گر

فقاي: جعلنا اللَّه فداك و اللَّه ما على انفسنا نبكى و لكن نبكى عليك نهراك قهد أحهيط بهك و ي     » 

گهرييم بلكهه بهر     پاست دادند: خدا  ما را فدا  شما سازد! ما برا  خودمان نمهى « نقدر أن ننفعك.

من ابهكهار  رنهيم رهه شهما را در محا هره دشه      گرييم  بر اين گريهه مهى   انهايى و مظلوميلت او مى

نگريم، املا قدر  و امكانااى نداريم ره بتوانيم با گام بلند و مفيد  در راه شهما، ايهن محا هره     مى

 شكنيم و شما را يار  رنيم. طغيانگرانه و ظالمانه استبداد امو  را درهم
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ما افضهل  فقال الحسين عليه السل م: جزا رما اللَّه يا بنى اخى بوجدرما و مواسااكما ايلها  بانفسهك  » 

حسين عليه السل م فرمود: خداوند به خاطر مهر و هميار  و فداراريتان بهترين و ....« جزاء المتّقين 

( آن گاه هر دو پيش آمدند و ضهمن درود و  1برارين پاداش پرواپيشگان را به شما ارزانى دارد.[ )

و نسلها روانه ميدان دفاع  س م و وداع با حسين عليه السل م و رسب اجازه از آن گرانمايه عصرها

 خواند! و جهاد شدند. به هنگام حررت به سو  ميدان يكى از آنان رنين مى

 قد علمت حقّا بنو غفار             و خندم بعد بنى نزار ...          

آگهاه هسهتند رهه مها در راه     « بنهى نهزار  »و « خندف»و پس از آنها دو قبيله « غفّار»نسل و ابار  

واي  فرزند گرانمايه پيامبر ديورانهه رهارزار خهواهيم رهرد و بها شمشهيرها  آختهه و        آرمانها  

 رردار و خشونت ريش را درهم خواهيم روبيد. ها  برنده خويش اين گروه زشت نيزه

ها  دشمن زدند و اا پا  جان پيكار رردند و پس از فداراريها  بسيار و  و آن گاه خود را به  ا

 انگيز، سرانجام به شرف شهاد  نايل آمدند. درود و مهر خدا بر آن دو باد.ها  احسين بر ديور 

 و بدينسان پيكار اا بر آمدن روز ادامه يافت.

 آیا کسى نیست که از حقوق ما دفاع کند؟

شهد، املها    ]خورشيد خونرنگ عاشورا باي آمده و به نيمه راه خويش به سو  مغهرب نزديهك مهى    

امهان خهويش ادامهه     استبداد به رزم بهى  بود و دو نيرو  آزاد  و گردونه جنگ همچنان در گردش

در مرحله نخست پيكار، با جنگ ان به ان، ضهربااى رهار  خهورد و از نظهر     « عبيد»سپاه  داد. مى

روانى متزلزل گرديد، و با از دست دادن شمار  از دژخيمان و آاش افروزان سبك مغز و خشهونت  

مش افتاد و از ارو، نقشه و شيوه جنهگ را اغييهر داد و هجهوم    طلب و افراطى خويش لرزه بر اندا

 سراسر  و ناجوانمردانه و نابرابر را آغاز ررد.

نيرو  مدافع اردوگاه عدالتخواه و ا  ح طلب ره از نظر شمار و ظاهر اندك، و طبق برخى آمارها 

نظيهر و   فدارار  بهى رمتر از يك  دم نيرو  مهاجم بود، با شهامتى و ا ناپ ير و با پايمرد  و 

ا  به دفاع قهرمانانه پرداخت و رار را بر يزيديان دشهوار سهاخت و انبهوهى از آن ايهره      رننده خيره
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نظير ااريت بشهر، نيمهى از    بختان اجاوزرار را به خاك ه ك افكند، اما خود نيز در اين مقاومت بى

 ياران دلير خود را به بارگاه خدا هديه ررد.

ن ياران ا  ح طلب و آزاديخهواه حسهين عليهه السله م گلرنهگ گرديهد، شهمار        زمين نينوا از خو

ها ان رسيد و خون و رنگ و بو  خون سراسهر دشهت و دمهن را     پيكرها  به خون خفته آنان به ده

( يكى از گزارشگران بنام در اين مهورد آورده  1فرا گرفت و همه جا را گلرنگ و گلگون ساخت.[ )

گرفهت،   هجوم سراسر  به اردوگاه نهور را آغهاز رهرد و پهى    « ر بن سعدعم»است ره: هنگامى ره 

پيشوا  بزرب آزاد  نگاهى به پيكرها  به خون خفته ياران انهداخت و آن گهاه محاسهن سهپيد و     

 مبارك را به دست گرفت و فرمود:

الث ث ثهة، و  اشتدل غضب اللَّه على اليهود اب جعلوا له ولدا، و اشتدل غضبه على النّصار  إب جعلوه ث» 

اشتدل غضبه على المجوو اب عبدوا الشّمس و القمر، و اشتدل غضبه على قوم ااّفقت رلمتهم على قتهل  

ء مملا يريدون حتّى ألقى اللَّه و انا مخضّب بدمى، مغلوب  ابن بنت نبيلهم، أما و اللَّه ي أجيبهم إلى شى

 «رسول اللَّه. أما من بابل ي بل عن حرم على حقى، أما من مغيث يغيثنا؟

خشم خدا بر يهود آن گاه شدل  يافت ره آنان بر خدا  يكتا فرزند اراشيدند و بر ايهن پنهدار   « 1» 

 موهوم خويش پا  فشردند.

و خشم خهدا بهر مسهيحيان آن گهاه سهخت گرديهد رهه بهه جها  اوحيهدگرايى و يكتاپرسهتى بهه             

 پرستى گرايش يافتند. گانه سه

شدل  گرفت ره آنان به جا  خدا، خورشيد و مهاه را پرسهتيدند. و    و خشم خدا بر مجوسيان آن گاه

خشم خدا بر اين قوم ااريك انديش و خشونت طلب آن گاه سخت شد ره با ادعا  دروغين اسه م  

خواهى و در ستار مسلمانى بر ريختن خون پسهر دخهت سهرفراز پيامبرشهان همدسهت و همداسهتان       

 شدند.

اراده شكسهت ناپه ير و اسهتوار و پهويدين خهود و يهاران        و آن گاه هدف شوم آاهش افهروزان و  

اش را بر پايمرد  و فدارار  و ايستادگى و شهامت اا ديدار خدا و به خفّهت   اوحيدگرا و پرواپيشه

 رشيدن استبداد و اراجاع را بار ديگر يادآور شد و فرمود:
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زورگويانه آنان جواب مثبهت   ها  ظالمانه و ا  از خواسته بهوش باشيد! به خدا  سوگند من به برله

نخواهم داد و در برابر ستم و دجلالگر  خواهم ايستاد اا در حالى ره در دفاع از حقهوم خهويش بهه    

 خون نشسته و به خون رنگين شده باشم به ديدار خدايم نايل آيم.

 ستيزان، برسد؟ ]هان! آيا فريادرسى نيست ره به فرياد ما، حق طلبان و ستم 

 ره از حقوم و امنيلت و آزاد  و حريم پيامبر و خاندانش دفاع رند؟[آيا رسى نيست 

 وه! چه زیبا انتخابى! -5

( هنوز سرررده سپاه امو  با شليك نخستين فشنگ خود، آاش پر شراره جنگ زشت و ظالمانه 2) 

حكومت بر ضد گروهى از شهروندان خردورز و خردمند و خواهان ا ه حا  و احهول مطلهوب و    

احسهاو  « حرّ»ور نساخته بود ره  ميز به رهبر  بزرب پيشوا  آزاد  و عدالت را شعلهمسالمت آ

نمود ره: خدا  او را به راه   ح آورد آيا « عمر بن سعد»به  خطر ررد و با احساو اين خطر، رو

او پاست « ا لحك اللَّه أ مقاال أنت ه ا الرّجل؟( »1براستى با اين بزرگمرد ااريت خواهى جنگيد؟ )

 داد:

آر ، به خدا  سوگند با او خواهم جنگيد و پيكار  ...« ا  و اللَّه قتاي أيسره أن اسقط الرءوو » 

 ها از پيكرها خواهد بود. سخت در پيش است ره آسانترين مرحله آن فرو افتادن سر و دست

ز و آميه  آيها پيشهنهادها  منطقهى و مسهالمت    « أ فما لكم فيما عرضه عليكم رضى؟»  گفت:« حرّ» 

 رند اا از يك فاجعه هولناك جلوگير  رنيد؟ ا  حگرانه و حكيمانه او شما را راضى نمى

اگهر رهار در دسهت مهن بهود رهرا،       « لو ران اآلمر لى لفعلت، و لكن أميرك أبهى. »  گفت:« عمر» 

 رردم. املا دريغ رهه مهن   پ يرفتم و از ا ش خيرخواهانه او برا  جلوگير  از فاجعه، استقبال مى مى

اندوه زده « حرّ( »2زند. ) از پ يرش حق و عدالت سرباز مى« عبيد»ديگر اختيار  ندارم و امير شما 

روشهيد اها    ا  ميان ياران خود ايستاد، املا از اين پس مهى  و نگران بازگشت و در رنار سپاه در نقطه

يگهر  بهرا    انديشهيد رهه سرنوشهت د    راه خويش را از گمراهان و دنياپرستان جدا رند و بدان مهى 

 خويش رقم زند.

 شد. ساخت و به سو  اردوگاه نور نزديكتر مى از اين رو بتدريج خود را از آنان دور مى
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زده و نگهران ديهد. بهه همهين جههت بهه او        ره پسر عمو  حرّ بود، او را انهدوه « مهاجر بن اوو» 

 نزديكتر شد و از او پرسيد: در انديشه ره رار  هستى؟

 ين عليه السل م يورش بر ؟خواهى به حس آيا مى

 پاست او را نداد و بجا  پاست، بند بند وجودش به لرزه درآمد.« حرّ» 

گفت: راستى ره از رار او در شگفتم  به خدا  سوگند هرگز اارنون اهو را در شهرايطى   « مهاجر» 

را نشان  روفه ريست؟ شما ارين مرد شد ره شجاع ام! اگر از من پرسيده مى نگرم نديده ره اينك مى

 نگرم؟ دادم  اينك اين ره وضعيلتى است ره از شما مى مى

انّى و اللَّه خيلر  نفسى بين الجنّة و النار  فو اللَّه ي أختار على الجنّة شهيئا و لهو   ( »1گفت: )« حرّ» 

نگرم و خود را در حهال   واقعيلت اين است ره خويشتن را ميان بهشت و دوز  مى« قطّعت و حرّقت.

دشوار. و آن گاه گفت: به خدا  سوگند ره ريز  را بجا  بهشت برنخواهم گزيهد  گررهه    انتخابى

 ها  آاش سپرده گردم و خارسترم را بر باد دهند. قطعه قطعه شده و به شعله

 و بدينسان به بهترين انتخاب در سراسر زندگى خويش دست زد.

 دریغ و درد

اسب خويش را آب «! قرّه»گفت: هان ا   -رش بودره در رنا -«قرّه اميمى»به « حرّ»( آن گاه 2) 

 خواهى آبش دهى؟ پرسيد: آيا نمى  او گفت: نه. ا ؟ داده

پنداشتم او بر آن است رهه از آنجها دور گهردد و در رهارزار      گويد: گفتم نه، ررا ره مى مى« قرّه» 

و بهه رازش  شررت نجويد و شاهد آن نباشد و خوش ندارد ره من از انديشه و رارش آگاه گهردم  

دهم. او از آنجا دور شد و  روم و اسبم را آب مى برم  از اين رو من هم به او گفتم: من خودم مى پى

نهاد، من نيز بهه همهراه او    ساخت، و اصميم خود را با من در ميان مى اگر مرا از راز خويش آگاه مى

رد ره رنهين نشهد و مهن در    رفتم  املا دريغ و د رشيدم و به سو  حسين عليه السل م مى رراب مى

 حرمانى بزرب و اندوهى پايان ناپ ير گرفتار آمدم!

 پذیرد؟ ام را مى آیا خدا توبه
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ها  خود  پس از بهترين انتخاب، به سو  اردوگاه نور رراب رشيد و در حالى ره دست« حرّ( »3) 

ا! من به بارگاه او گفت: بار خداي مى  گداخت، نيايشگرانه سوخت و مى را رو  سرش نهاده بود و مى

ام را بپ ير و مرا مورد بخشايش خويش قهرار ده، رهرا رهه مهن      ام، از سر مهر اوبه رو  اوبه آورده

 قلبها  دوستان شايسته و وارسته و فرزندان پيامبر  را به هراو افكندم.

 هنگامى ره به پيشوا  آزاد  نزديك شد، آن حضر  رو به او ررد و فرمود:

 ه هستى؟شما ر «من انت؟» 

 جعلنى اللَّه فداك أنا  احبك الّ   حبستك عن الرّجوع و سايراك في الطّريق ...( »1پاست داد: )

حسين جان! خدا  مرا فدا  شهما سهازد،   « و أنا اائب إلى اللَّه مملا  نعت، فتر  لى من بلك اوبة؟

 شناسى؟ ا  پسر پيامبر! مرا نمى

 سو  مكّه و مدينه بازداشتم. من همان رسى هستم ره شما را از بازگشت به

 همان رسى هستم ره شما را اعقيب نموده و به اين سرزمين ب خيز آوردم.

 همان رسى هستم ره با شما اند  و خشونت نمودم و شما را در اين دشت سوزان پياده رردم.

 همان رسى هستم ره راه را بر شما بستم.

با شما اين گونه رفتار خواهنهد رهرد و پيشهنهادها      املا هرگز بر اين پندار نبودم ره اين ستمكاران

 دلسوزانه و خيرخواهانه و مسالمت آميز و ا  حگرانه و حكيمانه شما را نخواهند پ يرفت.

ام، و از آنچه از من سر زده است بهه   ام ندامت زده و اينك ا  ساير شايستگان! پشيمانم و از ررده

 پ يرفته است؟ ام ام. آيا اوبه بارگاه خدا اوبه ررده

پ يرد و اهو را مهورد بخشهايش     ا  را مى پيشوا  آزاد  و ررامت فرمود: آر ، خدا  پر مهر اوبه

 (2دهد، پياده شو، ره ميهمانى و مورد احترام. پياده شو و رمى آرام گير. ) قرار مى

 «نعم يتوب اللَّه عليك.» 

اوانم انجام وظيفهه رهنم. اجهازه     تر مىام و من سواره به گفت: حسين جان! در خدمت ايستاده« حرّ» 

 دهيد به همين حال به ميدان بروم و اا اوان نشستن بر مررب را دارم، سواره با آنان پيكار رنم.
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خواهى  حسين عليه السل م در برابر ا رار او فرمود: اينك ره حقّ برايت آشكار شده است آنچه مى

 انجام ده، خدا  او را بيامرزد.

رزار شد و نخستين قهرمان از خيل قهرمانانى بود ره از آن سهاعت بهه بعهد بها امهام      و او آماده را

 راستين جهاد و شهاد  وداع گفتند و بدين  ور  يكى پس از ديگر  به سو  ميدان شتافتند.

 «حرّ»سخنان آتشین 

و برنامهه   به ميدان بازگشت، املا اين بار به طرفدار  از حقّ و عدالت و ديدگاه« حرّ»( بدينسان 1) 

طلبهى و ظلمهت و بيهداد     طلبانه پيشوا  آزاد  و به رويارويى با ااريك انديشى و خشونت ا  ح

 حارم به روشنگر  پرداخت.

يا اهل الكوفة! يملكم الهبل أدعواموه حتى »  او هنگامى ره در برابر دشمن قرار گرفت خروشيد ره:

....« شربه الك ب و الخنازير، ي سقارم اللَّهه المهاء   ابا أاارم خرجتم اقاالونه و امنعونه الماء ال   ا

 هان ا  مردم روفه! مرگتان باد، و مادرانتان سوگواراان.

آيا اين بنده شايسته و وارسته خدا و بزرب مدافع حقهوم و امنيهت و آزاد  بنهدگان او را بهدينجا     

 دادگران رنيد؟دعو  ررديد، اا آن گاه ره برا  ا  ح امور امت آمد، او را اسليم بي

شما مدلعى بوديد ره به همراه او در راه حقّ پيكار خواهيد ررد، املا اينك اجاوزرارانه برا  رشهتن  

 ايد؟ او آماده شده

شما او را در اينجا از رفتن بازداشته و در برابر بزرگوار  و گ شت و مسالمت او، و  را در اينجا 

ا  از ايهن سهرزمين گسهترده     د اا از رفتن او به هر نقطهاي نگاه داشته، از هر سو او را محا ره ررده

خدا جلوگير  رنيد و او را ره در حقيقت پيشوا  آزادگان و اوحيدگرايان است، اينك بسان اسير  

ا  ره نه امكان رفتن برا  او مانده است و نهه دفهاع از خويشهتن در     ايد  به گونه به گروگان گرفته

 ا.برابر ضررها و خطرها و شراراه

ايد و اين آب جار  فهرا    شما ميان او و زنان و رودرانش با آب، فا له افكنده و مانع ايجاد ررده

لولنهد، شهما    خورها در آن مهى  نوشند و سگها و پرستان از آن مى را ره يهوديان و مسيحيان و آاش
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ن را در رنار نهر ايد! و اين خاندان او هستند ره اشنگى آنا همين آب را نيز بر رو  خاندان او بسته

 فرا  از پا در آورده است.

( خدا  شما را در روز 1راستى ره پس از پيامبر، ره زشت و ظالمانه با فرزندانش رفتار ررديد!! )

 رستاخيز و آن اشنگى بزرب سيراب نسازد.

به اينجا رسيد، سررردگان سپاه يزيهد در وحشهت از   « حرّ»هنگامى ره سخنان روبنده و روشنگرانه 

رگ ار  سخنان آاشين او بارانى از گلولهه بهه سهو  او باريهدن گرفهت و درو روشهنگرانه آن       اث

 رار و آن آزادمرد آزاد انديش و آن ديور  حنه رارزار را ناامام گ اشت. جو و اوبه قهرمان حق

  آزاد مرد دنیا و آخرت

ه بجها  حهق په ير  و    با سپاه امو ، و باران ناسزايى ر« حرّ»پس از سخنان پرشور و روشنگرانه 

انصاف از امو  پرستان گمراه و دنباله رو نثار او شد، آن آزاد مرد دنيها و آخهر  رو بهه پيشهوا      

دعهو  رهرد رهه از    « حرّ»شايستگان ررد و از آن حضر  اجازه ميدان خواست، املا آن بزرگوار از 

م  املا او گفهت: سهرورم!   مررب پياده شود، ررا ره ميهمان حسين عليه السل م است و حرمت او يز

سواره بودن من برا  اردوگاه حق بهتر از پياده شدن من است و بدين وسيله دگر باره اقاضا  رفتن 

 ررد.

حسين عليه السل م به او اجازه دفاع داد و آن آزاد مرد حق طلب بر ابهكاران امهو  يهورش بهرد و    

 (2خواند: ) ها  آنان اين شعر را مى ضمن از هم گسيختن  ا

  ما زلت ارميهم بغرة وجهه             و لبانه حتى اسربل بالدم          

امهان   ها  پياپى و بى ا  با ايز  شمشير در هم نورديدم و با ضربه سپاه اجاوزرار امو  را به گونه 

اند ره: او پس از آمدن به اردوگاه نور  ( و نيز آورده3درهم روبيدم ره پيكرشان خونرنگ گرديد. )

مهرا بهه   « عبيهد »ضمن سخنانى ره با سايرش حسين عليه السل م داشت، رنين گفت: هنگهامى رهه   

داشت، بهه هنگهام بيهرون آمهدن از رها        سررردگى ستونى از سپاه استبداد به سو  شما گسيل مى

 گفت: استاندار ، ندايى اسرارآميز پشت سر خويش شنيدم ره مى
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شگفت زده به سو  آن ندا رو   را به خير  جاودانه مژده باد!هان ا  حرّ! او « ابشر يا حرّ بخير.» 

 آوردم و خوب دقّت رردم، املا رسى را نديدم.

ا  ندارد، ررا ره من به سو  حسهين   به خود گفتم: نه، به خدا  سوگند اين رار من بشار  و مژده

خيهر و رسهتگار ؟    روم  پس ره مژده و ردامين نويهد  عليه السل م و بستن راه بر او و يارانش مى

آر ، هرگز در انديشه من رنين اصولر  راه نيافته بود ره سرانجام به شما خواهم پيوست و به « 1»

( حسين عليه السل م فرمود: اهو بها ايهن انديشهه     1افتخار همراهى و پيرو  شما مفتخر خواهم شد. )

 آمد . ا  سرانجام به پاداش و رستگار  پرشكوهى نايل درست و انتخاب شايسته

 «لقد ا بت اجرا و خيرا.» 

 و آن گاه دگر باره با شور  و ا ناپ ير رو به ميدان آورد.

درنگ او را از پا  بى« حرّ»به جنگ او آمد و « زيد بن سفيان»يكى از سررردگان سپاه امو  به نام 

سهو  او  بارانى از ايهر بهه   « عمر بن سعد»در آورد و با پيروز  او در جنگ ان به ان، به دستور 

ا  از اير اندازان دشمن برا  جلوگير  از مانورهها  قهرمانانهه و رنتهرل او،     باريدن گرفت و پاره

 (2خواند ره: ) ررد و رجز مى رنان ديورانه پيكار مى اسب ايزاك او را پى رردند، املا او هم

 ان اعقرونى فأنا ابن الحر             اشجع من ب  لبد هزبر          

اهر از   هستم، حرّ! شجاع« حرّ»رنيد اا مرا به محا ره در آوريد، بدانيد ره من  سب مرا پى مىاگر ا 

 شير خشمگين، شير ژيان.

گرايان و خشونت ريشهان خشهك مغهز ادامهه داد اها بها        و همچنان دليرانه به پيكار خويش با باطل

 پيكر  آغشته به خون سر بر بستر شهاد  نهاد ...

خاك گرم و شنها  افتيده نينوا افتاد، ساير وفاداران و فداراران، حسين عليه ]هنگامى ره بر رو   

رهرد.   السل م به سرعت خود را به بالين آن آزاده دو سرا رسانيد. خون از سر و رويهش فهوران مهى   

 فرمود: ررد و مى اش پاك مى سايرش حسين عليه السل م خارها و خونها را از رهره به خون نشسته

 «يا حرّ! أنت الحرّ رما سملتك املك. بت بت» 
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نهاد و « حرّ»ا ، همان گونه ره مادر  نامت را  به! به! ا  درود بر او! براستى ره آزاد مرد  آزاده

 خواند.« حرّ»او را 

همهاورد آزاد  و آزادگهى، روح    و بدينسان سر بر دامن ساير شيفتگان حقّ و عدالت و پيشوا  بى

اش بوسهيله بسهتگانش از ميهدان     ا پررشيد و آن گاه پيكر به خون خفتهه ه بلندش به ملكو  آسمان

 بيرون برده و به خاك سپرده شد.[

 پیامبر و على علیه السّالم هستم.  من بر راه و رسم -6

 ، فرزند ديور ه ل بود.«نافع مراد »( از ديگر ياران حسين عليه السل م 1) 

كر، ا واگر قرآن، روايتگر حديث، بزرگهوار، آراسهته بهه    ]او مرد  دلير، دانشور، نويسنده، روشنف 

ارزشها  اخ قى و انسانى، بزرب عشيره و قبيله خود، و در روزگار امير مؤمنان از ياران فهدارار  

 او بود و در رارزار جمل،  فين، و نهروان فداراريها ررده بود.

پيشوا  آزاد  از مكهه بهه سهو     طلبانه بزرب  او با شنيدن حررت راروان عدالتخواهانه و ا  ح

عرام، و پيش از شهاد  سفير انديشمند آن حضر ، مسلم در روفه، آنجا را ارك ررد و بهه عشهق   

او در راه مكّه به ررب ، به ديدار يار نايل آمهد و در خهدمت    ديدار يار به سو  آن حضر  شتافت.

 آن گرانمايه عصرها و نسلها به رو  شهاد  شتافت.

همراه حسين بود و با منطق انسانساز و سخنان جانبخش و هشداردهنده او آشهنا. از آن   او روزها به

بينيد ره راه را بهر مها    حضر  خوب شنيد ره به ياران و همراهان فرمود: هان ا  ياران راه! آيا نمى

اند و دنيا بر دگرگونى نامطلوب گراييده و رهره زشت و ناخوشهايند و شهوم خهود را آشهكار      بسته

 خته است؟سا

نگريد ره نيكى و نيكورار  از روزگار ما رخت بربسته و بها سهرعت از ايهن جامعهه دور      آيا نمى

 شود و از ارزشها و رماي  انسانى جز اندرى بجا  نمانده است؟ مى

 گردد و باطل و بيداد ميداندار شده است؟ بينيد ره حق پايمال مى آيا نمى

گهردد و بهه    ره انسان اوحيدگرا آماده مرب پرافتخهار مهى  در اين شرايط زشت و فريبكارانه است 

 -نگرم و زندگى با بيهدادگران را  ورزد و من مرب را جز نيكبختى و نجا  نمى ديدار خدا شوم مى
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دارنهد و نهه حقهوم و آزاد  و امنيهت و      مى  ره نه مرزها  مقررا  دين بشر دوستانه خدا را پاو

 م.ياب جز رنج و الخى نمى -حرمت مردم را

با اين سخنان الهام بخش و سازنده، راه را با آگاهى بيشتر  برگزيهد و دريافهت رهه    « ه ل»آر ، 

ره از « واجم بن حريث»او روز عاشورا گام به ميدان جهاد و شهاد  نهاد و با « 1»بايد ره ررد![ 

عمهرو  » سپاه امو  به جنگ او آمد، سخت درگير شد و پس از پيكار  سخت او را از پا در آورد.

آگاه، به يارانش نعره « ه ل»بود و از ديور  و ايمان « عبيد»ره يكى از سررردگان سپاه « زبيد 

 جنگيد؟ دانيد ره با ره رسى مى خردان! آيا مى بر آورد ره: ها  ا  بى

جويند و در انديشه آننهد، بها    با اك سواران آزاده و با گروهى ره مرب را در راه هدف خويش مى

( 1نگرنهد! )  انهد و آن را رسهتگار  مهى    دست از زندگى شسته و از جان شيرين گ شته رسانى ره

فرياد بر آورد ره بازگرديد و بصور  ان به ان به جنگ « عمرو»با شنيدن سخنان « عمر بن سعد»

او نرويد، و آن گاه آنان به جايگاه خويش بازگشتند و بصهور  گروههى بهه او حملهه بردنهد و او      

هها پشهته    زويش رسيد! ]فرزند ديور ه ل خود را بر قلب سپاه امو  زد و از رشهته سرانجام به آر

 ساخت و طوفانى به راه انداخت.

 گفت: برد و مى او به يزيديان هجوم مى

  إن انكرونى فأنا ابن الجملى             دينى على دين حسين بن على         

هستم و بر دين و آيين حسين، فرزند گرانمايهه اميهر   شناسيد، بدانيد ره من پسر جملى  اگر مرا نمى 

( و سرانجام به آرزويش رسيد و سر بر بستر شهاد  نههاد و پهاداش پهر    2باشم. ) مؤمنان، على، مى

 شكوه خود را از خدا دريافت داشت.[

 ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! -7

راه آسمانى حسين عليه السل م گهام بهه    او در بود.« عمرو انصار »از ديگر قهرمانان اردوگاه نور 

ديورانهه خهود را بهر قلهب سهپاه      « عمرو»درخشيد.   ميدان رارزار نهاد و در دفاع از حق و عدالت

 (1خواند: ) زد و اين گونه رجز مى امو  مى

 قد علمت رتيبة اينصار             ان سوف أحمى حوزة ال مار          
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  بالفرار             دون حسين مهجتى و داري ضرب غ م ليس             

اش،  دانند ره من از حريم شكوهمند پيامبر و خاندان او و راه و رسهم عادينهه   سپاه انصار خوب مى 

ديورانه دفاع خواهم ررد و بر اجاوزراران خواهم ااخت و ضربااى سهمگين بر آنان فهرود خهواهم   

 آورد.

سر بلند و پيشاهنگ است و هرگز ميدان را ارك نخواههد رهرد    با ضربا  درهم روبنده جوانى ره 

آنان را در هم خواهم نورديد، ررا ره خون و خاندان و نسل و ابار ما به فدا  سايرمان حسين عليه 

 السل م است.

از ارو از دست دادن بهاغ و  « عمر بن سعد»گفتنى است ره او بدين وسيله روشنگر  ررد ره اگر 

برد و به رژيم ارور و  و خاندانش، از راه و رسم عدالتخواهانه حسين عليه السل م مىبوستان و خانه 

پيوندد، ياران فدارار حسين عليه السل م در راه او و آرمانها  بشهر دوسهتانه و    مى« يزيد»وحشت 

ت گ رند و هم از جان و زندگى، ببين افاو  ره از رجاس اش، هم از خانه و خاندان مى طلبانه ا  ح

اا بكجا!! او به پيكار قهرمانانه خويش ادامه داد و بسان شهير  ژيهان جنگيهد و در برابهر حهوادث      

 سهمگين و رويدادها  سخت و شكننده شكيبايى ورزيد.

داد اها دشهمن، سهايرش     ررد و اجازه نمهى  خريد و فدارار  مى او با همه وجود ايرها را به جان مى

همچنان دليرانه پيكار ررد اا پيكرش از زخمهها پوشهيده شهد و    حسين عليه السل م را هدف گيرد و 

ام؟  غرم در خون گرديد و آن گاه رو به سايرش آورد ره: آيا رسم وفها و وفهادار  را بجها آورده   

حسين عليه السل م فرمود: آر ، نيكو فدارار  ررد . او پهيش از مهن بهه    « فقال له: أوفيت؟( »2)

پس س م مرا به پيامبر خدا برسان و به آن حضر  بگو رهه مهن    رسى، بهشت پرطراو  و زيبا مى

 نيز بزود  خواهم آمد و آن گاه جان را در بستر شهاد ، به جان آفرين اسليم ررد.

قال: نعم أنت امامى في الجنة، فأقرئ رسول اللَّه  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم السل م و اعلمه أنّهى  » 

 «في ايثر.

  صالح طلبقرآن پژوه ا -8
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، يا قرآن پژوه مبارز و ا  ح طلب گام بهه ميهدان   «برير»( پس از پيكار و شهاد  جانسوز او، 1) 

 جهاد نهاد.

او مرد  دانشور و دانشمند، پرواپيشه و پارسا و آراسته به ارزشها  انسانى و اخ قى بود. ا و  

ا  ره به او بهزرب و سهاير    گونهداشت، به  ها  آن عطرآگين مى نمود و جان را به ارزش قران مى

 گفتند. رنندگان و مرزبانان قرآن مى ا واگران و حام ن و عمل

در « يزيد بهن معقهل  »آر ، آن ا واگر پارسا به ميدان آمد، و از سپاه امو  عنصر روردلى به نام 

 برابر او ايستاد و هماورد او شد.

ر عههد رردنهد اها در ميهدان جنهگ پهيش از       سخن از حق و باطل به ميان آمد و آن دو رزمنده دلي

ركارك شمشيرها، به مباهله برخيزند و از خدا  اوانا بخواهند اا آن را ره بر باطل و بيداد اسهت،  

 به دست آن رسى ره در راه حق و عدالت است از پا در آورد.

شد و خدا  پيروز« برير»پس از اين مباهله بود ره دست به قبضه شمشير بردند و در پيكار  سخت، 

را به دست او نابود ساخت اا يك بار ديگر روشن شود ره رهدامين اردوگهاه، بهر    « يزيد بن معقل»

 حق و عدالت است و ردامين آنها بر باطل و بيداد.

به شهاد  « رعب»و او همچنان به پيكار دليرانه خويش ادامه داد اا بوسيله عنصر اجاوزرار  بنام 

 رسيد.

به او گفت: وا  بهر اهو! دشهمن فرزنهد     « نوار»از ررب  بازگشت خواهرش، ]هنگامى ره قاال او  

فاطمه عليها السل م، دخت سرفراز پيامبر را يار  ررد ! و استاد ا و  قرآن را رشتى! راستى بهه  

 ره گناهى سهمگين دست يازيد !! به خدا ديگر با او سخن نخواهم گفت.[

  ام همن یارى حسین علیه السّالم را برگزید -9

بهه ميهدان آمهد و در    « يزيهد بهن مههاجر   »( و آن گاه نوبت به قهرمان ديگر  رسيد و اين بهار  2) 

امان، پنج ان از سپاه امو  را هدف ايرهها  خهود قهرار داد و از پها در      پيكار  دليرانه و رزمى بى

برد  حمله مى شير  به دشمن  آورد. او در همان حال با طنين افكن ساختن اين اشعار شورانگيز بسان

 (          أنا يزيد و ابى المهاجر             رأنّنى ليث بغيل خادر1ره: )
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 يا رب انى للحسين نا ر             و يبن سعد اارك و هاجر                   

است و در شهامت و شجاعت بسان شير  هستم رهه در بيشهه   « مهاجر»هستم و پدرم « يزيد»من  

 است.

را وانهاده و از راه بيدادگرانه « سعد»، من يار  رسان و يار  دهنده حسين هستم و پسر پروردگارا

 ام. او دور  گزيده

شهر  داشت، از ايراندازان نامدار عرب « ابو شعثا رند »ره به « يزيد بن مهاجر»گفتنى است ره 

 رفت. بود و رمتر ايرش به خطا مى

شنيدن سخنان انسانساز و دعواهها  روشهنگرانه حسهين    ]او نخست در سپاه امو  بود، املا پس از  

نظيهر او در راه دور  جسهتن از جنهگ و درگيهر  و پيشهنهاد       عليه السل م و ا ش و درايهت بهى  

، و آن گاه ديدن حق ستيز  او و سپاه امو ، خود «ابن سعد»مسالمت و گرايش به حق و عدالت به 

يهاران حسهين عليهه السله م قهرار گرفهت  و آن        را به اردوگاه نور و ا  حا  رسانيد و در  ا

اش ببارگاه خدا، او را دعا ررد و نيايشهگرانه رو ببارگهاه خهدا     حضر  نيز به پاو حقگرايى و اوبه

 «اللّهم سدد رميته و اجعل ثوابه الجنة»  گفت:

 بار خدايا او را در ايرانداز  و جهادش، استوار  و اوانمنهد  بخهش و بهشهت پرطهراو  و    « 1» 

 نعمت را پاداش او قرار ده! او در روز عاشورا به سه شيوه نبرد ررد:

 نخست سواره پيكار ررد اا مرربش را پى رردند.

 آن گاه از آنجايى ره ايرانداز  ماهر بود، دشمن را هدف ايرها  خويش قرار داد.

 .[و سرانجام با شمشير بر سپاه امو  ااخت و جنگيد اا عروو شهاد  را در آغوش گرفت

 یا سردار کهنسال کاروان نور« حبیب» -10

بهه ميهدان آمهد و    « عبيهد »يكى از سهررردگان سهپاه   « حصين بن نمير»( در اين هنگام بود ره 2) 

 ايستاد. سردار بزرب سپاه حسين عليه السل م در برابر او« حبيب بن مظاهر»هماورد طلبيد، و 

بر سر اسب سردار امو  خورد « حبيب»شير پس از اندك بحث و گفت و شنود، نبرد آغاز شد و شم

و بخشى از رهره اسب جدا گرديد، اسب بر زمين غلطيد و سوارش نيز بر زمين افتاد. ريز  نمانهده  
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بود ره به دست سردار رشيد اردوگاه نور به دوز  افتد ره گروهى از امو  پرستان ريختند و او را 

و همه بر او هجوم بردنهد و بهه جنهگ نهابرابر و      از دست سردار رهنسال اردوگاه نور فرار  دادند

 ا  دست زدند و او را به محا ره در آوردند. ناجوانمردانه

رحمانه دشمن يافت خود را بر قلب سهپاه آنهان    سردار پير سپاه نور هنگامى ره خود را زير فشار بى

 (1زد و شمار  از آنان را از پا در آورد و خروشيد ره: )

 ب و ابى مظاهر             فارو هيجاء و حرب اسعرأنا حبي          

 أنتم أعدل عدلة و أرثر             و نحن أوفى منكم و أ بر             

 و انتم عند الوفاء أغدر             و نحن أعلى حجلة و اظهر ...             

 .است« مظاهر»هستم و پدرم « حبيب»شكنان اجاوزرار! من  هان ا  پيمان 

 آن گاه ره آاش جنگ بر افروخته شود، دلير مرد ميدان پيكارها هستم.

شما پليدان گر ره از نظر شمار، از ما فزونتر و از نظر امكانها  مجهلزاريهد، املها مها يهاران حهق و       

هها و   شيفتگان پيشوا  حقيقت، حسين عليه السل م، در پايبند  به حقّ وفهادارار و در برابهر سهختى   

 در راه آزاد  و دين خدا شكيباار و پايداراريم.احملل رنجها 

شمايان ثابت ررديد ره به هنگامه وفا  به پيمانها  خود، فريبكار و عههد شهكن هسهتيد و مها در     

ميدان زندگى و پايبند  به حق و طرفدار  از آن و در حجلت و برههان و پهروا و اقهوا و احسهاو     

 مسئوليت از شما برار و پراوان اريم.

 با ماست، فضيلت به همراه ماست و آينده نيز از آن ماست. آر ، حقّ

 «حباب»، فرزند دالور «وهب» -11

ااز ميدان خرد و جههاد، حبيهب بهن مظهاهر، قهرمهان ديگهر  از        ( پس از شهاد  پير وفا و يكه2) 

بود ره گام بهه پهيش   « حباب رلبى»فرزند ديور « وهب»اردوگاه نور آهنگ ميدان ررد و اين بار 

 اد.نه
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آرا و سهيما    ]او به حضور سايرش حسين عليه السل م آمهد، اجهازه ميهدان گرفهت، از جمهال دل      

ملكواى او اوشه برداشت و قهرمانانه راهى ميدان شد.دوست و دشمن جوانى را ديدند رهه بها ايهن    

 اشعار حماسى خويشتن را به قلب سپاه يزيد زد:

  سوف ارونى و ارون ضربى       ان انكرون فأنا ابن الكلبى               

فرزنهد عبهد اللَّهه هسهتم، از عشهيره      « وههب »شناسيد بدانيد ره من  هان ا  گمراهان! اگر مرا نمى 

اينك دور نيست ره ههم خهودم را نيهك ببينيهد و بشناسهيد و ههم ديور  و شهجاعت و        «. رلب»

و ههم رهابكى و رهايرى و    ام را. ههم اقتهدار و اسهلّط و شههامتم را اماشها رنيهد        ضربا  روبنده

ميداندار  مرا در  حنه رارزار بنگريد.[ او جنگ نمايانى رهرد و بهر درد و رنهج ايرهها و ايهز       

ها شكيبايى ورزيد و انبوهى از خشونت ريشان را به خاك ه ك افكنهد و پهس از    شمشيرها و نيزه

 ازگشت و گفت:ب -ره به همراهش بودند -پيكار  سهمگين به سو  مادر و همسر روشنفكرش

« يا أملاه أرضيت عنّى ام ي؟( »1مادر جان! آيا از پسر  خشنود شد ؟ آيا از رارم راضى گشتى؟ )

ام! جوان شهجاعم! خهدا     نور ديده« ما رضيت حتى اقتل بين يد  الحسين!»مادرش گفت: فرزندم! 

اه خهدا جانبهاز    رسم ره اهو در ر  بر پاداش او بيفزايد  هنگامى من به اوج خشنود  و رضايت مى

رنى و در راه آرمان حسين عليه السل م و به فرمان او به شرف شهاد  نايل آيى و يا دشهمنانش را  

و مهادرش بهود، دامهان شهو      « وههب »( همسر فدارارش ره شاهد گفتگهو   2اار و مار ساز . )

ز، بيها رهه   زده مسها  جوانش را گرفت و گفت: او را به خدا مرا با شهاد  خويش، داغدار و مصيبت

ام ره بيانگر زبان حهال   خدا از او راضى است. و من در پاست همسرش شعر  بدين مضمون سروده

 اوست:

مرا واگ ار اا به گ شته خود باز گردم، ررا ره آن ره همزاد نااوانى اسهت، بهر او نرسهد رهه خهود      

شهود   گيرد مگهر مهى   آرايى رند و فخر و بزرگى بفروشد. آن گاه ره جوانمرد هدف بيداد و ب  قرار

 شمشير در نيام ماند و لگام از دهان مررب ايزاك و رابك برگرفته شود؟

اش  ( خيرخواهى1)  و در اين هنگام مادرش فرياد برآورد ره: پسرم برو، همسر  را به خدا بسپار و

اير  را مپ ير و راه ميدان را پيش گير، از او دور شو! برو و در راه خدا پيكار رن و در برابهر سه  
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حسين و به دستور او فدارار  رن اا به شفاعت نيا  گرانقدرش پيامبر  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم 

  در روز رستاخيز مفتخر گرد .

جوان قهرمان، همسرش را دلدار  داد و رضايت او را رسب رهرد و بها او نيهز     مگر ره شده است؟

ر شكوهى دست زد اا آنجايى ره نهوزده نفهر از   وداع گفت و به ميدان شتافت و دگر باره به جهاد پ

 سواران دشمن و بيست ان از پياده نظام آن را به خاك ه رت افكند و دو دست او نيز افتاد.

همسرش ره شو  ديور خويش را در آن حالت نگريست، عمود خيمهه را برگرفهت و بهه يهار  او     

ر راه خانهدان پهاك و پهاريزه وحهى و     گفت: پدر و مادرم به قربانهت! د  شتافت و در همان حال مى

( 2رسالت باز هم مبارزه رن و از حريم مقدلو پيهامبر دفهاع نمها! آر  بهاز ههم دليرانهه بكهوش! )       

روشيد اا همسر شجاع خويش را به خيمه بانوان حرم برگرداند، املا آن زن با ايمهان و آزاده  « وهب»

ها باز نخهواهم   واهم ررد و به سو  خيمهلباو شو  فدارارش را گرفت و گفت: هرگز او را رها نخ

 گشت اا به همراه او به شرف شهاد  مفتخر گردم.

]آن جوان روشنفكر و راه يافته گفت: گرامى همسرم! او ره اا ساعتى پيش مرا از آمدن به ميهدان   

داشتى، اينك ره احوللى ر  داده است ره مرا به پيكار در راه سهاير شايسهتگان اشهويق و     باز مى

 ا ؟ ررا؟ ره شده است ره اين گونه پيشقدم گشته رنى؟ احريص مى

به خدا  سهوگند هنگهامى رهه نهدا  غربهت و انههايى پيشهوا         «! وهب»آن بانو  فدارار گفت: 

پرواپيشگان حسين عليه السل م را شنيدم از زندگى سير شدم. آخر خود شنيدم رهه آن حضهر  بها    

 فرمايد:  دا  رسايى مى

 «أما من مجير يجيرنا؟ ا قلة نا راه! أما من بابل ي بل عنّا؟وا غربتاه! و» 

ا  فرياد از غربت و انهايى! ا  فرياد از رمى ياران حق و عدالت! آيا رسى نيست ره از حقهوم  » 

 شده ما، به همراه ما دفاع رند؟ پايمال

ا  الت سهاخت   هو اين غم بزرب، زندگى را در رام من به گون...« آيا رسى نيست به ما پناه دهد؟ 

 ها بازگردم. خواهم به سو  خيمه ره ديگر از زندگى گ شتم، و ديگر نمى
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از سايرش حسين عليه السل م رمك خواست و گفهت: سهاير مهن!    « وهب بن عبد اللَّه»از اين رو 

شما به او دستور دهيد بازگردد  ره حسين عليه السل م ضمن دعها  خيهر بهر او و خانهدانش از آن     

آزاده و پرواپيشه خواست اا به سو  بانوان حرم بازگردد و او نيز فرمان سايرش را به جان بانو  

بار ديگر خود را با خيال راحت به قلب سپاه دشمن زد و اا سر حهدل  « وهب( »1خريد و بازگشت.[ )

حم، ر ها  افتيده پهندشت نينوا افتاد، دشمن پليد و بى شهاد  پيكار ررد. هنگامى ره بر رو  ريگ

 با خشونت و وحشيگر  بهت آور  سر او را از بدن جدا ساخت و به سو  اردوگاه نور افكند.

 «حارث»فرزند شیر افکن « انس» -12

از اردوگهاه نهور و رسهتگار  گهام بهه      « انس بن حارث راهلى»( آن گاه شير مرد ديگر  بنام 2) 

انهد، پرشهور و قهرمانانهه خهود را بهر      خو ميدان جهاد و دفاع نهاد. او در حالى ره اين سروده را مى

 رو امو  زد: دريا  سپاه خشك مغز و دنباله

 «1»قد علمت راهلنا و بودان             و الخندفيون و قيس و غي ن ...          

و « قهيس »و « خنهدف »، «بودان»هها  جنگهاور    و عشهيره « راههل »بستگان و نزديكان من، قبيله  

يل و ابار من، آفت جان جنگ طلبان و آاش افروزان هستند و هماورد دانند ره ا خوب مى« غي ن»

 خواهان ميدان پيكار  و در رارزار از همرديفان برارند.

را بها ضهربا      هان ا  قوم من! در يار  حق و عدالت بسان شير غرنده باشيد و ايهن اجاوزرهاران  

 رار  و مرگبار استقبال رنيد.

اند و خاندان سياهكار امو  رههروان راه   رهروان راه خدا  بخشايندهبدانيد ره خاندان امير مؤمنان، 

 شيطان و شيطان پرستان استبدادند.

 «عوسجه»یادگار پر افتخار  -13

پهس از شههاد  شهمار  از     ( ]او از پارباختگان و فداراران انديشمند و بلندآوازه عاشوراست.1) 

ا  ايثار و پروا گام به ميدان جههاد و فهدارار    ه ياران و سرداران اردوگاه نور، اين شير مرد عر ه

، از سايرش اجازه گرفت و او را «برير»اش  نهاد.[ او پس از به خون خفتن همرزم دلير و پر اخ ص

وداع گفت و به سو  ميدان شتافت. جنگ سخت و نمايانى ررد، ههم در رشهتار ناپارهان، ديور     
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هها،   و زخمهها و شمشهيرها و زخهم زبانهها و اهانهت      هها  بسيار  نشان داد و هم بر فشارها و سختى

شكيبايى ورزيد. اا سرانجام آن گاه ره ديگر اوان ايستادن را نداشت سهر بهر رو  شهنها  افتيهده     

 نينوا نهاد و سايرش، حسين عليه السل م را  دا زد.

حسهين عليهه    نيز بهه همهراه  « حبيب بن مظاهر»ساير عاشقان آگاه و با ايمان، به سو  او شتافت و 

 السل م در رنار پيكر به خون خفته او حضور يافت.

حسين عليه السل م سر او را رو  زانو گرفت، خون را از رهره و رشمانش پاك ررد. هنهوز رمقهى   

 اش آماده پرواز بود. داشت، گر ره روح بلند و ملكواى

 «رحمك اللَّه يا مسلم.»  (2حسين عليه السل م فرمود: )

 و آن گاه به ا و  اين آيه پرداخت:«! مسلم»ت و آمرزش هميشه خدا بر او باد ا  درود و رحم

 «نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا اَبْدِيلًا  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى» 

از آنان برخى بار مسوليلت خويش را به منزل رساندند و سر بر بستر شهاد  نهادند و برخى « »1» 

 «.ابديلى در دين ندادند اند و هيچ اغيير  و آماده انجام وظيفه بزرب و ااريخى خويشنيز 

آن قهرمان محاسن سفيد، به دوست شجاع و فدارارش نزديكتهر شهد و آهسهته بهه     « حبيب اسد » 

هان دوست به خهون  « عزّ و اللَّه علىل مصرعك يا مسلم أبشر بالجنّة.( »1گوش او زمزمه ررد ره: )

ا ، سهخت   مسلم! به خدا  سوگند ره شهادات بر من سخت گران است و مصيبت شهكننده  ام، خفته

طاقت سوز  املا او را به بهشت پر طراو  و زيبا  خدا مژده باد. بشتاب ره من هم بزود  بهه اهو   

 خواهم پيوست.

فهت:  ا  گ ها را اكان داد و رشم را گشود و با  دا  بريده بريده و آهسته لب« مسلم بن عوسجه» 

 خدا به او مژده نيكو دهد.

درنگ بهه   گفت: همرزم فدارارم اگر نه اين بود ره يقين دارم ره بى« حبيب« »بشرّك اللَّه بالخير.» 

داشتم ره هر و يلت و سفارشى داشتى به من  او خواهم پيوست، حق اين بود و بسيار هم دوست مى

فقال حبيب: لو ي أعلم ( »2جام رسانم املا ... )بگويى و من آنها را با  داقت و امانت و جدليلت به ان

 گفت:« مسلم« »أنّى في األثر ألحببت أن او ى إلىل بكلّ ما يهملك.
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انها سفارش من به او اين است ره جان او و جان حسين  اا جان ...« او يك به ا، يعنى الحسين » 

 بس، اين انها سفارش من است.در بدن دار  در راه او دست از فدارار  و جهاد بر مدار  همين و 

 خدا يار و ياوراان باد.

نيز به او اطمينان داد و گفت: غم مدار، آرام و آسوده خاطر باش ره باعث شهاد  دل و  « حبيب»و 

 روشنى رشم او خواهم بود. به خدا سوگند جز اين نخواهم ررد.

  اى نو اندیش از تبار محرومان آزاده -14

« جهون »ز ابار محرومان، گام به پيش نهاد. اين بار جوانى پرشور بهه نهام   ا  ا ( و آن گاه آزاده3) 

غ م آزادشده ابى بر غفار  بود ره به حضور ساير شايستگان آمد و از آن حضر  اجهازه ميهدان   

 خواست.

يا جون! انت في ابن منهى  »  (1حسين عليه السل م با دنيايى از مهر و ادب رو به او ررد و فرمود: )

 «ابعتنا طلبا للعافية، ف  ابتل بطريقنا.فإنما 

دوست من، شما اينك آزاد آزاد ، راه خويش را بگير و از اين سرزمين بهرو  اهو   «! جون»هان ا  

ا ، از ايهن رو   برا  آسايش و راحتى و اأمين زندگى و امنيلت، همراهى و همكار  مها را برگزيهده  

! جهاد و جانباز  و شههاد  مها را بهرا     سرنوشت خويش را به سرنوشت ما گره مزن. دوست من

 ا  خدا يار و نگهدار  باد. خويش انتخاب مكن، برو به سراغ زندگى

 او با آگاهى و انديشه و آينده نگرانه گفت:« 1»املا او ره پاست داد؟ 

، و يا ابن رسول اللَّه! أنا في الرّخاء الحس قصاعكم و في الشّدلة أخ لكم؟! و اللَّهه انّ ريحهى لنهتن   » 

حسبى للئيم، و لونى ألسود، فتنفّس علىل بالجنّة، فتطيب ريحى، و يشرف حسبى، و يبيلض وجهى، ي و 

ا  فرزند گرانمايه پيامبر، من در روزگهار  « اللَّه ي افارقكم حتى يختلط ه ا الدلم األسود مع دمائكم.

علمهى و فكهر  و    ها  مهادل  و معنهو  و   خوشى و آسايش بر خوان نعمت شما نشستم و از نعمت

ها بردم و به دنيا  آگاهى و روشن انديشى و آزادگى بال گشهودم  آيها    فرهنگى و اربيتى شما بهره

 اين از جوانمرد  است ره اينك شما را در ميدان دفاع از حقّ و مرزها  دين خدا رها رنم و بروم؟
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اين نه رسهم وفاسهت و نهه راه و    ( به خدا  سوگند رنين نخواهد شد  2...« )ي و اللَّه ي أفارقكم » 

رسم جوانمرد  و آزادگى. حسين جان! من سياه پوستم، و رنگ و بو  پيكرم ناخوشايند و رنگ و 

بو  ديگر  است، همان گونه ره حسب و نسبم. اجازه دهيد اا بو  بهشت و نسيم دل انگيز آن بهر  

سفيد  گرايد و هم حسب و نسبم ام به  من وزيدن رند اا هم پيكرم عطرآگين گردد و هم رهره ايره

 با عمل شايسته و جهاد و فدارار  در راه حق و عدالت پرشرافت شود.

رفهت، از شهما فا هله      حسين جان! نه! به خدا  سوگند از شما جدا نخواهم شد، راه ديگر  نخواهم

ا و نخواهم گرفت اا خون من سياه پوست، با خون پاك و پاريزه شما بنهدگان پهاك و برگزيهده خهد    

شود بياميزد و من بهه نيكبختهى جاودانهه و     فرزندان گرانمايه پيامبر ره هر دو در راه خدا ريخته مى

ي و اللَّه ي ( »1افتخار  ره هماره در آرزو  آن بودم نايل آيم. نه! هرگز از شما جدا نخواهم شد. )

جهام ديهدگانش غهرم در    ساير بشر دوست رهه  « أفارقكم حتّى يختلط ه ا الدلم األسود مع دمائكم.

اشك شوم و حماسه بود، او را در آغوش گرفت، مورد مهر و محبلهت قهرارش داد و بهه او اجهازه     

 جهاد و فدارار  داد ...

 گنجيد، به سو  ميدان گام سپرد و اين گونه رجز خواند: ]او ره ديگر در پوست نمى 

 و القنا المسدلد ريا ير  الكفّار ضرب األسود             بالمشرفىل         

 ي بل عن آل النّبىل أحمد             ي بل عنهم باللسان و اليد             

 نگرند؟ رفر پيشگان امو  مسلك ضربا  قهرمانانه اين جوان سياه پوست را رگونه مى 

 ضربا  قو  و شكننده شمشير و نيزه استوار و پراقتدار را؟

رند و از خود هيچ ندارد. هر رهه هسهت از آن    پيامبر دفاع مىآخر اين سياه پوست مبارز از خاندان 

رند و بر اين نعمهت   خاندان پر افتخار است. آر  او از آنان با همه وجود و با دست و زبان دفاع مى

 بالد .... گويد و بر خود مى و افتخار، خدا  را سپاو مى

را از پا در آورد و آن گاه خود به او با شهامت و شجاعت بسيار  بيست و پنج ان از سپاه استبداد 

 شهاد  رسيد.
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ساير انسان دوستان، حسين عليه السل م خود را رنار پيكر به خون خفته او رسهانيد و بهر بهالين او    

اللّههم بهيلض وجههه، و طيلهب ريحهه، و      »  ها را به آسمان گرفت و گفت: نشست و نيايشگرانه دست

اش را سهپيد و نهورانى و    بار خدايا! رهره «محملد و آل محملد.احشره مع ايبرار، و عرّف بينه و بين 

پيكرش را عطرآگين و خوشبو ساز. او را با نيكان و شايستگان محشور فرمها و ميهان او و خانهدان    

 قرار ده.[ -در سرا  ديگر -دوستى وحى و رسالت آشنايى و

  نفرین حسین علیه السّالم

گروهى از سرداران دلير اردوگاه نور بود ره يكى از سپاه ( پس از جهاد و شهاد  حماسه آفرين 1) 

 امو  پيش آمد و با خشم بسيار فرياد بر آورد ره: حسين رجاست؟

 ام. آن حضر  فرمود: من هستم، بگو من حسين هستم و اينجا ايستاده« أين الحسين؟» 

بايد بزود  بر آن در آيى  ره -ور دوز  او نعره بر آورد ره: او را به آاش شعله «فقال: ها أنا با!» 

أبشهر بهربل   »  مژده باد!! ساير شايستگان با دنيايى آرامش دل و اطمينان قلب فرمهود:  -و بسوز 

 «رحيم و شفيع مطاع.

دهم ره به پروردگهار  مهربهان و شهفاعتگر      نه، هرگز رنين نخواهد شد، بلكه به خود بشار  مى

 فرمانروا و پراقتدار وارد خواهم شد.

 «من أنت؟»  ليه السل م از او پرسيد: او ره هستى؟حسين ع

 پاست داد: من محملد بن اشعث هستم.

اللّهم إن ران عبدك راببا »  ها را ببارگاه خدا باي برد و نيايشگرانه زمزمه ررد ره: آن حضر  دست

 ...«فخ ه الى النّار، و اجعله اليوم آية ي حابه 

بافد، او را زير اازيانه ريفر بگير و بهه آاهش    غپرداز  ناروا مىبار خدايا اگر اين بنده گمراه و درو

اش قهرار ده! و   دوز  در آور، و او را نشانه عبراهى بهرا  همراههان و همدسهتان ااريهك انهديش      

بدينسان حسين عليه السل م او را نفرين ررد و ريز  نگ شته بود ره عنهان اسهب و  پهاره شهد و     

ا سرنگون ساخت، املا پايش در رراب ماند و در ههوا قهرار گرفهت.    اختيار را از سوار گرفت و او ر

اسب او را به اين سو و آن سو رشانيد و به فراز و نشيب و سنگ و  خره زد اا پيكهرش را اكّهه   
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درنگ نفرين حسين عليه السل م در  اكّه ساخت  و به خدا  سوگند ره همه ما از اجابت سريع و بى

 ت زده شديم.مورد آن عنصر ايره بخت شگف

 شرارت دژخیم آتش افروز

( پس از آن عنصر بد زبان و گمراه، يكى ديگر از آاش افروزان پيش آمد و نعهره بهر آورد رهه    1) 

 حسين رجاست؟

 گويى؟ آن حضر  فرمود: من اينجا هستم، ره مى

هى او گفت: او را به آاش مژده باد! و منظورش اين بود ره بزود  به دست سپاه يزيهد رشهته خهوا   

دههم رهه بهه     شد! حسين عليه السل م فرمود: هرگز، نه، رنين نخواهد بود بلكهه بهه خهود مهژده مهى     

پروردگار  مهربان و فرمانروايى پراقتدار وارد خواهم شد، ررا ره جان در راه او در طبق اخه ص  

 ام. نهاده

شهمر هسهتم، پسهر     آن دژخيم آاش افروز پاست داد: من  «؟ من انت »آن گاه پرسيد: او ره هستى؟ 

آر ، «! شمر»هستى، « شمر»آر ، او  «اللَّه اربر!!»( حسين عليه السل م فرمود: 2«. )ب  الجوشن»

پيامبر خدا فرمود: گويى در عالم رؤيا سگى دو رنگ را ديدم رهه بهه خهوردن خهون خانهدان مهن       

 پرداخته است.

يهورش آوردنهد اها مهرا بدرنهد، و       هايى درنده به من آن گاه افزود: گويى در عالم رؤيا ديدم، سگ

اهر   گويى به روشنى ديدم ره در ميان انبوه سگها  هار، سگى دو رنگ از همه آنها بيشتر و سهخت 

نگهرم و   ررد، اينك ره او را مى ار بود و شرار  بيشتر  مى آورد و از همه درنده به من يورش مى

و آن سگ سياه و سهفيد اهو هسهتى، آر      نهم، آن جانور هار و درنده آن رؤيا را در آئينه اعبير مى

 او.

گرفتار بود و همان گونهه رهه حسهين عليهه السله م در      « برص»به بيمار  « شمر»گفتنى است ره 

ها  سياه و  خواب ديده بود بسان همان سگ درنده ره از همه شرار  و يورش بيشتر  داشت، لكه

 سفيد در بدنش هويدا بود.
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م در مورد احقق اعبير خوابها و مداى ره ممكن است ميان خواب ( از حضر   ادم عليه السل 3) 

و زمان ظهور پيام و احقّق اعبير آن فا له افتد، پرسيدند.آن حضهر ، خهواب پيهامبر را در مهورد     

ره  -ساخت ره ميان آن خواب و احقق اعبير آن  شهاد  حسين عليه السل م يادآور گرديد و روشن

 د شصت سال فا له بود.حدو -در روز عاشورا رو  داد

  قهرمان صیداوى یا یکّه تاز سواران عرب -15

گهام بهه   « عمرو بن خالد  هيداو  »، «ابو بر»، غ م آزاد شده «جون»( پس از شهاد  دليرانه 1) 

 ميدان دفاع از حق و عدالت نهاد و اا پا  جان قهرمانانه رارزار ررد.

 «اقدلم فانّا يحقون بك عن ساعة» رمود:حسين عليه السل م در اشويق و گراميداشت او ف

 به پيش! ره ما نيز ساعتى ديگر به او خواهيم پيوست.

او پس از بيان روشن و موج آفرين سايرش، به دفاع دليرانه پرداخت و آنقدر جنگيد اا سر بر بستر 

 شهاد  نهاد.

  شکیبایى دلیرانه -16

« حنظله شهبامى »ديگر  به ميدان آمد و اين بار  ( از پى آن قهرمان ايثار و ايمان، مرد حق طلب2) 

ها  بود ره دست به شمشير ستم ستيز برد و پيشاپيش سايرش حسين عليه السل م ايستاد اا باران نيزه

و شمشيرها را به سرو و رو، گلو و گردنگاه و شاهرب خود بخرد و بدين وسهيله بها سهپر سهاختن     

   حا  جلوگير  رند.خود، از رسيدن خطر به پيشوا  آزاد  و ا

او پس از اين رار دليرانه و خالصانه به سايرش رو  آورد ره: ساير من! آيا ما بها ايهن جههاد و    

 پيونديم؟ رويم و به حق نمى شهادامان به بارگاه پروردگارمان نمى

ز آن حضر  فرمود: ررا! ررا! اينك به سو  آنچه ره بهرا  اهو ا  « أ ف  نروح الى ربلنا و نلحق؟» 

 ار است بشتاب. همه دنيا و آنچه در آن است بهتر و سعاد  آفرين

هها شهكيبايى    و او پس از دريافت اين نويد، پيكار  شجاعانه ررد و بر دردها و رنجها و ايز  نيهزه 

ورزيد اا جان را ببارگاه خدا هديه ررد و خدا  پر مهر او را به بهشت پر طراو  و زيبا و جايگهاه  

 اوج داد. خشنود  و شادمانى
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 از حسین علیه السّالم دفاع خواهم کرد! -17

پيشهگام جههاد و   « زهيهر »جو و سردار نيك بخت اهاريت،   ( آن گاه روشنفكر آزاد انديش و حق1) 

 دفاع گرديد و پيشارو  سايرش حسين عليه السل م به پيكار با سپاه بيداد امو  پرداخت.

 گفت: جنگيد رنين مى ستيزان روزگار مى او در حالى ره ديورانه با شب پرستان و حق

 «1»أنا زهير و أنا ابن القين             ابودرم بالسيا عن حسين          

، و برا  دفاع از حسين عليه السل م پيشوا  آزاد  و نجا  «قين»هستم، فرزند شجاع « زهير»من  

از حسين با همه وجود دفاع خهواهم  با اين شمشير آخته، با سپاه اجاوزرار يزيد پيكار خواهم ررد و 

 نمود ....

و « زهيهر »درست در اين هنگام بود ره وقت نماز نيم روز  فرا رسيد و حسهين عليهه السله م بهه     

اند،  ا بكشند اها   دستور داد اا پيشاپيش او و بخشى از ياران ره برا  نماز ايستاده« سعيد حنفى»

 آن حضر  نماز بخواند.

از ديگهر يهاران     پيكرها  خويش را سپر دفاعى سهاختند و سهاير شايسهتگان    آنان در انجام فرمان،

خواست اا با دست رشيدن از جهاد به نماز بايستند و وظيفه بندگى را در بارگاه خهدا بجها آورنهد.    

، يكى از فرماندهان سهپاه امهو  نعهره بهر     «ابن حصين»( هنگامى ره آن حضر  به نماز ايستاد، 1)

سين! نماز او پ يرفته نيست! ررا ره آن حضر  از امير و خليفهه آنهان فرمهان    آورد ره: هان ا  ح

نبرده و در ستم و بيداد و پايمال ساختن حقوم مردم با آنان همراهى و همكار  نكهرده اسهت و در   

برابر ستم و حق رشى بپا خاسته و پررم آزاد  و آزادگى و نجا  و نيك بختى انسان را برافراشته 

، آن دانشور خداجو پاست داد رهه: ههان ا  ايهره    «حبيب بن مظاهر»املا « ي اقبل منك!انّها »است! 

شود و نماز او ره هنهوز از بهد    بخت! آيا نماز و نيايش نسل و ابار پيامبر و ياران آنان پ يرفته نمى

و ي يقبل من آل رسهول اللَّهه   ( »2شود؟ ) جويى پ يرفته مى مستى و شرابخوارگى و گناه دور  نمى

 انصارهم و اقبل منك و انت شارب الخمر؟
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اند ره: در آن شرايط حسين عليه السل م و ياران فدارارش نماز را  ا  نيز در اين مورد آورده و پاره

برا  دفاع از حق دست به پيكار  سخت و دليرانه زد « زهير»بصور  فرد  و با اشاره خواندند، و 

 اش ادامه داد. نانهو اا شهاد  در راه خدا به پيكار قهرما

 «حنفى»جهاد و نیایش آزاد مرد  -18

هنگامى ره جنگ و جنون سپاه امو  ادامه يافت و پيشوا  آزاد  ناگزير از جهاد و دفهاع گرديهد،   

گام به پيش نهاد و پيشاپيش حسين عليه السل م جان و ان را سپر ب  « حنفى»مرد  از آزاد مردان 

نى و فدارار  خويش از خطر دشهمن حراسهت و حفاظهت رنهد و     ساخت اا آن حضر  را با جانفشا

 خود را فدا  او سازد.

ها  دشمن را به جان خريد و  او اا آنجا در اين راه شكيبايى ورزيد و باران ايرها و شمشيرها و نيزه

با آنان ديورانه پيكار ررد ره به شرف شهاد  در راه حق و عدالت نايل آمد و در برابهر ديهدگان   

 ر شايستگان و پيشاور  او، با پيكر  غرم در خون نقش بر زمين گرديد.ساي

نياز ررد ره: بار خدايا! او بهر آن رهه بخهواهى و     در همان حال رو  نيايش و نياز به بارگاه آن بى

سازد  پس خبر يهار  رسهانى مهن بهه      مصلحت بدانى اوانايى، و ريز  در اين راه او را نااوان نمى

گرانمايه آن حضر  را به نيها     م و دفاع قهرمانانه من از حقوم و ررامت خاندانحسين عليه السل 

گرانقدرش محملهد برسهان و همنشهينى و همراههى آن حضهر ، در بهشهت جاودانهه و آن جايگهاه         

 پرطراو  و زيبا را روزيم ساز!

 بارشى از باران تیرها بر اردوگاه نور

ره سهر رهرده گروههى از     -«عمرو بن سعيد»به « سعدابن »پس از فدارار  اين مرد آزاده بود ره 

فرمان داد اا اردوگاه نور را ايرباران رنند! و آنان با بهارش بهارانى از    -اير اندازان سپاه امو  بود

هدف گرفتنهد   -ره هنوز به شرف شهاد  نايل نيامده بودند -اير، ديگر ياران حسين عليه السل م را

ن، مرربهايشان نيز از شرار  آن اجاوزراران مصون نماند و آنهها  و افزون بر هدف ساختن خود آنا

را زخمى ساختند و پى رردند! رار بجايى رسيد ره ساير آزاد  و آزادگى در آن پهن دشت آرنده 
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آور و دلير  از رابك سواران برا  ياريش ماند و نهه از   از دشمن، يكّه و انها ماند و ديگر نه رزم

 (1ر بيانگر زبان حال و شرايط دشوار آن حضر  است: )اين اشعا پياده نظام.

 أ امسى الم ارى احت غير لوائنا             و نحن على أربابها امراء          

 و أ ل عظيم رام أهل ب دنا             فانّا على اغييره قدراء ...             

هها   آن هم در حالى ره مها بهر  هاحبان آن   ها جز زير پررم ما باشند،  آيا شبانگاهان فرا رسد مررب 

فرمانرواييم؟ هر ردام از زورمداران ره بخواهند بر هموطنان ما ستم و بيداد روا دارند ما بهرا  در  

هم روبيدن بسا  ستم آنان اواناييم. در رران اا رران آسمان شمشير  نخواهد درخشيد جز اين رهه  

 ا  خواهد بود. از ما بر آن باز دارنده

 دو آزاد مرد دیگر -20 و 19

( پس از اين مرحله حسلاو بود ره دو ان از اندك باقيمانده از ياران فدارار حسين عليه السل م، 2) 

بودنهد، گهام بهه ميهدان     « يمهن »ره از قبيله ديور خيز همدان، از خطّه « مالك جابريان»و « سيا»

 و پيشوا  آن، آماده پيكار شدند. رارزار نهادند و با برافراشته داشتن پررم يار  حق و عدالت

درود بر اهو بهاد ا     آنان نخست پيشارو  سايرشان ايستادند و با همه وجود به عنوان وداع گفتند

آن حضهر  بها مههر و بزرگهوار ،     « عليك السل م يا ابن رسول اللَّه!( »1فرزند گرانمايه پيامبر! )

 ...«و عليكما السل م! »  پاست آن دو را داد و فرمود:

هها  دشهمن    درود بر شما آزاد مردان باد! درود! و آن گاه آن دو قهرمان حق طلب، خود را به  ا

زدند و آنقدر فدارار  رردند ره سر بر بستر شهاد  نهادند و جان را در طبق اخ ص ببارگاه خدا 

 هديه رردند.

ه مادر ! ره پسر ! رهه  ]سيا و مالك عموزاده بودند، اما از يك پستان شير خورده بودند! وه ر 

 شير پارى! مادر  ره دو فرزند خود را سعادامند ررد و فرزندانى ره مادر را سعادامند رردند.

برادران، با دوست خود، شبيب، سه نفر  از روفه بيرون آمدند و به آهنگ يار  حسين، بهه سهو    

خت روشيدند اا خهود را بهه   بانان يزيد  نهان داشتند و س رو  شهاد  شتافتند، خود را از ديد ديده

 حسين رسانده و در زمره سربازان پيشوا  آزاد  و ايمان قرار گرفتند.
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گانه پدر حسين عليه السله م، جمهل،    شبيب از مردان دلير بود، سوابقى نيكو داشت، در جهادها  سه

ين  فين و نهروان، شررت داشته و شمشير زده و جانباز  ررده بود و اينك خودش به يهار  حسه  

 شتافته اا زندگى از سر گيرد و حيا  جاودانى را اجديد رند.

شبيب در برابر نخستين حمله يزيديان، مردانه جنگيد اا جان داد و به شههاد  رسهيد. و همچهون دو    

يار با وفا  خويش، سيا و مالك، انهايى و غريبى حسين را نديد. هر رند حسين از آغهاز غريهب   

رسهى و   بدان پايه از ارقى و اكامل نرسيده است ره حسين را از بىبود هنوز هم غريب است، بشر 

غريبى، بيرون رند سعاد  بشر وقتى است ره اجتماع بشر  از يزيديان اهى گردد و از حسنيان پهر  

 «[1»شود ره جهان گلستان خواهد شد. 

 یا دالورى نامدار« عابس» -21

به ميدان آمد! پيشوا  آزاد  به او فرمهود:  « عابس شارر »( و آن گاه شير مرد  ديگر به نام 1) 

 انديشى؟ به ره مى« ابا شوبب»هان ا  

ام ره اها جهان در بهدن دارم همهراه و همگهام اهو باشهم و در راه         او در پاست گفت: در اين انديشه

 آرمانها  واي  او فدارار  رنم.

گفت: حسين جان! سهاير   سپس گام به پيش نهاد و خود را به حسين عليه السل م نزديكتر ساخت و

اوانستم ريز  ارزشمندار و پربهاار از جان و ان را در راه شما  من! به خدا  سوگند باد ره اگر مى

( 2رهردم. )  ا  در اين راه درنگ نمى فدا سازم و بوسيله آنها از وجود گرانمايه شما دفاع رنم، لحظه

آزاد مرد، پهس از بيهان اراد  قلبهى و     اين« ء أعزّ من نفسى لفعلت! لو قدر  أن ارفع عنك بشي»

عشق و شور خويش به سايرش حسين عليه السل م گام بهه ميهدان دفهاع و جههاد نههاد و همهاورد       

طلبيد  املا از سپاه خشن و خشك مغز امو  رسى جرا  مبارزه با او را به خود راه نداد و رسى به 

 ده بودند.جنگ او نيامد  ررا ره آوازه شهامت و شجاعت او را شني

، يكهى از  «زياد بن ربيهع »او هماورد خواست املا نه انها رسى حاضر به رويارويى با او نگرديد ره 

 شناسيد؟ فرياد بر آورد ره: هان ا  لشكر! اين مرد را مى« عبيد»سررردگان سپاه 
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 است! ديور مرد  ره اوانمند است و شيرافكن  بنا بر اين رسى بصور « عابس شارر »اين مرد 

ان به ان به جنگ او نرود، بلكه بصور  گروهى او را ايربهاران رنيهد! و ايهن گونهه بهود رهه در       

پيكار  نابرابر و ناجوانمردانه او را زير بارانى از اير قرار دادند و او نيز خود را به قلب سپاه دشمن 

و زيبا و پر معنويت زد و اين پيكار نابرابر اا شهاد  دليرانه او ادامه يافت، و او بدين  ور  عرو

 شهاد  را در آغوش گرفت.

  مجاهدى دیگر از تبار آزادیخواهان -22

، مجاهد ديگر  از اردوگاه نهور بهه ميهدان    «عابس شارر »( پس از رشاد  و شهاد  دليرانه 3) 

شهتافت. او   بود ره به يار  حسين عليه السل م در رهو  شههاد  و ايثهار   « سويد»آمد، و اين بار 

را هدف قهرار داد و از ههم   « عبيد»ها  سپاه  ارزار سخت و احسين برانگيز  زد و  ادست به ر

 ها  غرم در خون افتاد. گسيخت اا با پيكر  پوشيده از زخمها ميان رشته

او از پا افتاده بود و ديگر اوان و رمقى برا  برخاستن و ادامه جهاد نداشت، املا هنوز جهان در بهدن   

شنيد. در همان حال فرياد شادمانى آنان به گوشهش رسهيد    استبداد را مى داشت و هياهو  سپاه شوم

گويند: حسين رشته شد! با شنيدن اين خبر سهمگين، به خود اكانى داد و از ميهان پيكرهها     ره مى

غرم در خون به پا خاست  و رون شمشيرش را برده بودند، رارد  از ميان پاپوش خويش در آورد 

تان ااخت، و آنقدر به رهارزار ادامهه داد اها بهه افتخهار شههاد  در رهو         و دگر باره به شب پرس

سايرش حسين عليه السل م نايل آمد. درود و رحمت و رضوان خدا بر او و ديگر ياران راهش بهاد.  

( و اين گونه بوده ره ياران انديشمند و آگاه و پر اخ ص پيشوا  آزاد  برا  شتافتن به ميهدان  1)

جسهتند و در آن   پيشارو  سايرشان حسين عليه السل م از يك ديگهر پيشهى مهى    جهاد و دفاع در

مسابقه پر شكوه شتافتن به سو  نور و رستگار  و بهشت پرنعمت و پرطراو  و زيبا، هر ردام بر 

ا  زودار بهه   آن بود ره پيش از ديگر ياران فدارار حسين عليه السل م گام به ميدان گ ارد و لحظه

 ب و فوز عظيم نايل آيد.آن فيض بزر

 (2اند: ) آر ، آنان همان گونه بودند ره در اين سروده و ا شده

 ه ا في قواهم على المصارع             و ال ب عن السبط و الدفاع ...          
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 قلوبهم فوم الدروع و هملهم             بهاب النفوو السائ   على البثر             

ا  با قو  قلب آماده دفهاع از آن حضهر  بودنهد رهه وقتهى       شوا  آزاد  به گونهياران وفادار پي 

سوز خويش را برگرفتند و آهنگ ميدان رردند شيرها  ژيان از ارو و ههراو راه فهرار    س ح ستم

آمد هماوردها و  را برگزيدند آنان رزم آوران نامدار  بودند ره وقتى ارابه پيكارشان به حررت مى

 ررد. شكست و خورد مى را درهم مى جنگاوران دشمن

رردند، وعده ديدار با آن حضر  را به روز  آن گاه ره در ميدان رارزار جا  پا  خود را محكم مى

ار از زره بود و عزمشان آن بهود رهه جهان را     ها  استوارشان فراار و پيش قلب نهادند. رستاخيز مى

 رها سازند و عروو شهاد  را در آغوش رشند.

 دلیر مردان خاندان پیامبرو اینك 

( پس از رشاد  و جانباز  اماشايى و احسين برانگيهز يهاران حسهين عليهه السله م نوبهت بهه        1) 

نزديكان و خاندانش رسيد و آن گاه بود ره آنان در اين راه مسابقه گ اشتند و هر ردام در رفتن به 

يشى جستند و نمايشگاه پر شهكوه و  ميدان جهاد و دفاع و نثار سر و جان در راه خدا بر يك ديگر پ

زيبايى از ادب و فدارار  و ايمان و اخ ص و عشق به حهق و پيشهوا  راسهتين آن حسهين عليهه      

 السل م در آن پهن دشت خونرنگ و آن روز ماندنى و جاودانه پديد آوردند.

  فرزند افتخار آفرین مسلم -23

پس از وداع بها سهايرش حسهين عليهه      -«سلمم»، فرزند رشيد و افتخار آفرين «عبد اللَّه»نخست 

 گام به ميدان نهاد و به جهاد و فدارار  پرداخت. -السل م و خاندان گرانمايه پيامبر

، دخهت ارجمنهد و روشهنفكر و پرواپيشهه اميهر      «رقيه»و مادر  رون « مسلم»]او از پدر  رون  

ار اين آموزگاران شايسهته پهرورده   ها  پاك و آراسته و در رن مؤمنان ويد  يافته و در اين دامان

 او با اين سروده و رجز گام به ميدان نبرد نهاد: شده بود.

  اليوم القى مسلما و هو ابى             و فتية بادوا على دين النّبى         

امروز پدر گرانقدرم، مسلم، را ديدار خواهم ررد و نيز جوانان و جوانمردانى را ره رهرو راه پيامبر  

يكى از نيروها  دشمن «[ 1»عدالت و آزاد  بودند و در دفاع از راه و رسم او به شهاد  رسيدند. 
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ا   آن نوجوان هوشمند و فدارار را هدف اير خود ساخت و ديگر  با نيهزه « عمرو بن  بيح»به نام 

 شهاد  رساند.  ره بر قلب پارش فرو برد، او را به

 از نسل و تبار ارجمند جعفر طیار -24

 به ميدان آمد.« عبد اللَّه بن جعفر»، فرزند ارجمند «عون»( آن گاه 1) 

]او ره از دامان قهرمان پرور مادر ارجمند  رون زينب قامت برافراشته بود، با اين سروده حماسه  

 ساز گام به ميدان جهاد و دفاع نهاد:

 ن ازهران انكرونى فأنا ابن جعفر             شهيد  دم في الجنا         

هستم، فرزند جعفر  همان شهيد راستين و سرافراز  رهه در  « عون»شناسيد، بدانيد من  اگر مرا نمى 

رنهد و در ايهن جههان و     بهشت پرطراو  و زيبا  خداست و در آن با دو بال سبز رنگ پرواز مهى 

 سرا  آخر  همين افتخار مرا بسنده است.

، نشان داشت و از دگر سو از داييها  گرانقهدرش  «1»او ره از سويى از نيا  شجاعش جعفر طيار 

[ و سرانجام بها يهورش ظالمانهه عنصهر      حضر  حسن و حسين، از خود رشاداها به نمايش گ اشت

 به شرف شهاد  نايل آمد.« عبد اللَّه طايى»پليد  به نام 

  فرزند دالور عقیل -25

عبهد  »افراشته داشت و اين بار ، سردار ديگر  پررم شور و شرف را بر«عون»( پس از شهاد  2) 

 بود ]ره با اين سروده شورانگيز گام به ميدان نهاد:« مسلم»فرزند ديور عقيل و برادر « الرحمن

  ابى عقيل فاعرفوا مكانى             من هاشم و هاشم و اخوانى         

 پدر من عقيل است پس موقعيلت و جايگاه مرا نيك بشناسيد. 

م هستم و ديوران هاشمى ره مدافع حق و عدالتند، بهرادران مهن هسهتند. آنهان     من از دودمان هاش

روزگاران دراز  راستگو و شايسته رردار بودند و در ميهان همگهان بهزرب و خيرخهواه و انسهان      

 دوست.

گرانمايه اسهت و   اين حسين است ره پيشوا  ماست  همو ره در ريشه و ابار بزرب و آزادمنش و

او نيز رشاد  «[ 1»ز راه و رسم خداپسندانه و آزاديخواهانه او دفاع خواهيم ررد. ما با همه وجود ا
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« عثمهان همهدانى  »و ديور  نمايانى از خود نشان داد و رار را بر دشمن سخت گرفت املا سرانجام 

 بر او حمله ررد و در پيكار  سخت او را به شهاد  رساند.

  فرزند ارجمند امام حسن -26

، نوجوان دلير و هوشمند ديگر  گام به ميهدان دفهاع و   «عبد الرحمن»اد  جانسوز ( پس از شه1) 

، فرزند ارجمند حضر  حسن عليه السل م بود ره بيار  عمويش حسهين  «ابو بكر»جهاد نهاد  و او 

در رمين او نشست و با اير شقاو  و بيداد خود، آن جوان « عبد اللَّه بن عقبه»  عليه السل م شتافت.

 ند و حق طلب را نشانه رفت و او را به شهاد  رساند.ارجم

 برادران مادرى سردار اردوگاه نور -29و  28و  27

( هنگامى ره سردار سپاه عشق و ايمهان، عبهاو فرزنهد گرانمايهه اميهر مؤمنهان انبهوه شههيدان         2) 

 و فرمود:نمود « عثمان»و « جعفر»، «عبد اللَّه»خاندانش را ديد، رو به برادران مادر  خود، 

ههان ا  بهرادران!   « بأبي انتم و املى اقدلموا حتى أرارم قد نصحتم للَّه و لرسوله فانّه ي ولد لكهم. » 

پدر و مادرم فدايتان باد ا  شير مردان! بپا خيزيد و به ميدان جهاد و دفاع از حق گهام سهپاريد  بهه    

رزيد و در ايهن راه خيرخهواهى   و پيش برويد اا بنگرم ره رگونه در راه خدا و پيامبرش اخ ص مى

رنيد. برويد: خدا يار و ياور شما باد! برويد ره شما زن و فرزند  نداريد ره نگران سرنوشت و  مى

آينده آنان در اين جامعه استبداد زده و قربانى فريب و خشونت باشيد. و آنان رهه آمهاده فهدارار     

ه گهام بهه ميهدان نهادنهد و در برابهر سهپاه       بودند، با سخنان برانگيزاننده برادرشان، عباو شهجاعان 

هها و   و رههره  اجاوزرار امو  قرار گرفته و با شهامت احسين برانگيهز  بهر اجاوزرهاران ااختنهد    

 ها و ايرها  ستم سوز خود ساختند. ها  بيدادگران را آماج شمشيرها، نيزه سينه

ارويى بها بيهدادگران همهان    آنان در آگاهى و انديشه، ايمان و اخ ص، شهامت و شجاعت و در روي

 (1رند: ) اش آنان را و ا مى در سروده« ابن نبااه»گونه بودند ره 

  لقوا نبلنا مردل العوارض فانثنوا             ي وجههم منه نحى و شوارب          

  خلقنا بأطراف القنا في ظهورهم             عيونا لها وقع السيوف حواجب             
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ا  بر سر و رو  آنان باريدن ررد ره با بلت و خوار  پشهت بهه ميهدان     يرها  ما به گونهباران ا 

 رردند و سپاهشان درهم شكست.

هها   ها  خويش ساختيم ره بر پشت آنان از انبوه زخم ا  آنان را آماج شمشيرها و سرنيزه ما به گونه

زرهاران را در حهالى رهه بهه     ار اين ره جهان آن اجاو  گويى رشم و ابروها ارسيم ررديم. و شگفت

 رردند برم آسا گرفتيم. سرنوشت سياه خويش مى

 و سرانجام پس از ا ش و فدارار  و جهاد  به يادماندنى سر بر بستر شهاد  نهادند.

  شهامت و شهادت فرزند ارجمند حسین علیه السّالم -30

ديگر يار و ياور  بهرا  آن   ( زمانى ره جز شمار  اندك از خاندان ارجمند حسين عليه السل م،2) 

 آماده جهاد و دفاع شد.« على»اش نمانده بود، فرزند ارجمندش  حضر  و آرمان آسمانى و انسانى

گ شهت و   سيماارين مردم بود و روز شهاد  فراار از ده سال از عمرش مى او ره زيباارين و خوش

 رفتن خواست. در بهاران نوجوانى و جوانى بود، نزد پدر گرانقدرش آمد و اجازه

اش  حسين عليه السل م به او اجازه رفتن داد و در همان حال بهه جمهال نورافشهان و قامهت زيبنهده     

 نگريست و باران اشك از ديدگان فرو ريخت. آن گاه زمزمه ررد ره:

 «اللّهم اشهد انّه قد برز إليهم غ م يشبه رسول اللَّه خلقا و خلقا و منطقا.» 

  رحمى اين بيداد گران گواه باش ره اينك جوانى به و بى بار خدايا! بر حق رشى

رود ره در سهيما و اخه م و رفتهار و     سو  آنان روان است و به جهاد بر ضد اين اجاوزراران مى

 ماند. سخن و گفتار به پيامبر  مى

و در همان شرايط جوان انديشمند حسين به ميدان آمد و با دشمن بهه پيكهار برخاسهت. او دليرانهه     

 (1خواند ره: ) جنگيد و اين اشعار شور انگيز و حماسه ساز را مى مى

 أنا على بن الحسين بن على             نحن و بيت اللَّه أولى بالنّبي ...          

 من على هستم، فرزند حسين  نيا  گرانقدرم امير مؤمنان است. 

 يكتريم.به پروردگار رعبه سوگند ره ما از همگان به پيامبر خدا نزد
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اواند بر ما به ميل خود حكم براند و با ستم و بيداد ما  ريشه و ابار، نمى به خدا  سوگند ره پسر بى

 را فرمانبردار خويش سازد.

را به دوز  فرستاد و آن گاه بهه سهو    « عبيد»او پيكار  سخت و قهرمانانه ررد و انبوهى از سپاه 

پهدر جهان! اشهنگى مهرا     « ثقل الحديد قد أجههدنى.  يا أبه! العطش قتلنى و»  پدر بازگشت و گفت:

 برد. رشد و گرانى و سنگينى س ح مرا به رنج افكنده و اوانم را به پايان مى مى

ياور ! پسرم على! دليرانه به ميدان جهاد  حسين عليه السل م گريست و فرمود: امان از انهايى و بى

ى اللَّه عليه و آله و سلّم را ديدار خواهى ررد و و دفاع بازگرد ره بزود  نيا  گرانقدر  محملد  لّ

 او با جام لبريز از آب گوارا او را سيراب خواهد ساخت و پس از آن هرگز اشنه نخواهى شد.

دگر باره به قلب سپاه شوم امو  بازگشت و جهاد  ديگر آغهاز رهرد و آن گهاه بهود رهه      « على» 

ار داد و او را از زين بهه زمهين افكنهد. سهپاه شهوم      اش قر اوزانه او را هدف اير رينه« منق  عبد »

امو ، جوان انديشمند و شجاع حسين عليه السل م را از هر سو محا ره رردند و بدن نهازنين او را  

خود را به ميدان رسانيد و بر رنار پيكر غرم « على»پاره پاره ساختند. آن حضر  با دريافت ندا  

تل اللَّه قوما قتلوك فما أجرأهم على اللَّهه و علهى انتههاك حرمهة     ق( »2در خون او ايستاد و فرمود: )

 «الرّسول.

ام! على جان! خدا مردمى را ره او را رشتند، بكشد! ره ريز آنان را اين گونه بر شكسهتن   نور ديده

گستاخى داده است؟! و در همهان حهال    مقررا  خدا و پايمال ساختن حريم حرمت پيامبر جسار  و

 «على الدنيا بعدك العفا!»  (1ديدگان فرو باريد و افزود: ) باران اشك از

پسرم! ديگر پس از او خاك بر سر دنيا و زندگى دنيا! خواهر ارجمند حسين عليه السل م، زينهب بها   

ديدن آن منظره جانسوز و شنيدن ندا  برادر از سر پرده بيرون آمد و در حالى ره ندا  جانسوزش 

خودش را به پيكر غرم در خون جوان انديشهمند و قهرمهان بهرادر    « بيباه!يا ح»طنين افكن بود ره: 

ام، على! عزيز  رساند و خود را بر رو  آن نازنين بدن افكند و از پرده دل ندا بر آورد ره: نور ديده

 برادرم! و حسين عليه السل م دست خواهر را گرفت و او را به سرا پرده نور بازگردانيد.
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ين عليه السل م در بزرگمنشى و ديور  و شجاعت و پيشگامى در راه حهق و  و خاندان بزرب حس

 (2رند: ) عدالت همان گونه بودند ره آن شاعر دانشمند و ا مى

 و خطيلة يلقى الرد  ابعا لها             ابا مرّقت في ايسد منها الثعالب ...          

ها   دنبال آنهاست  بسان شيرهايى ره بر گلّها  هستند ره مرب به  آنان  احبان شمشيرها  آخته 

 برند. روباه يورش مى

 ها  درخشان. قبضه شمشيرها در دستان آن دريا دين است و سر آنها در ستاره

سازد و آن گاه ره جنگ به پايان  آن گاه ره اين شمشيرها طلوع رند ميدان رارزار را نور باران مى

 سازند. و سربلند  و آزاد  و آزادگى را مى ها  عز  رسد و در نيام روند، را  مى

  یادگار حضرت مجتبى -31

آورده اسهت رهه: پهس از شههاد       -از گزارشگران رويداد غمبار عاشورا -«حميد بن مسلم( »3) 

جوان قهرمان حسين عليه السل م، نوجوانى پرشكوه ره در سيما  نور افشان بسهان  « على»جانسوز 

 گام به ميدان جهاد و دفاع نهاد.ا  از ماه اابان بود  پاره

يكى از سررردگان سپاه امو  به من گفهت: مهن رهار را بهر ايهن جهوان سهخت        « عمرو بن سعيد» 

 بندم. گيرم و راه را بر او مى مى

 خواهى؟ به او گفتم او را با اين جوان ركار؟ از او ره مى

به دسهت آورد،    ره فر تى املا آن عنصر خودرامه، سر راه قاسم رمين ررد و در يك لحظه حساو

اش بر زمين افتاد و در همان حهال نهدا    ا  سخت بر او وارد ساخت و آن نوجوان دلير بر رهره ضربه

داد ره هان ا  عمو! عمو جان مرا درياب! حسين عليه السل م خود را بهه ميهدان رهارزار رسهاند و     

شمشهير سهتم سهوزش او را ههدف     بسان باز شكار  بر قاال شقاو  پيشه يادگار برادر ااخت و با 

گرفت. آن ايره بخت بازو را سپر خويش ساخت ره شمشهير ظلهم سهتيز پيشهوا  آزاد  دسهت آن      

عنصر پليد را از مرفق قلم ررد و او خروشى بر آورد ره همه سپاه امو   دا  او را شنيد. آن گاه 

حملهه رهرد اها يادگهار      حسين عليه السل م از آن فرار  دست رشيد و به سواره نظام سهپاه روفهه  
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ارجمند برادر را از محا ره آنان نجا  دهد ره در اين پيكار و گريز سپاه امو  از برابر آن حضر  

 پيكر نازنين قاسم پايمال گرديد و در آن حال سر بر بستر شهاد  نهاد.

رفته اسهت  آن گاه حسين عليه السل م را ديدند ره بر بالين آن نوجوان نشسته و سرش را به دامان گ

 روبد. سايد و مى و او نيز در حال جان دادن پاها  خود را به زمين مى

 «بعدا لقوم قتلوك و من خصمهم يوم القيامة فيك جدلك.»  ساير شايستگان فرمود:

( از مهر و رحمت خدا دور باد مردمى ره او را رشتند. آن رسهى رهه در روز رسهتاخيز بها آن     1) 

 گرانقدر  پيامبر خدا خواهد بود.ابهكاران دشمن است، نيا  

عزّ و اللَّه على عملك أن ادعوه ف  يجيبك، أو يجيبك ف  ينفعك،  و  و اللَّهه  »و آن گاه افزود: 

 «رثر وااره و قلّ نا ره.

ام او را بيار  بخوانى و او نتوانهد اهو را    به خدا  سوگند سخت است بر عمو  او، ره او نور ديده

 و را بدهد، املا برا  او سود  ببخشد.پاست دهد و يا پاست ا

شهدگان يهاران و    يادگار برادرم! به خدا  سوگند ندا  يار  خواهى او، ندا  رسى است ره رشته

 خاندانش بسيار و يار و ياورش اندك است.

سپس ساير شايستگان پيكر به خون خفته او را در آغوش رشيد و آورد و در ميهان پيكرهها  بهه    

 و قهرمانان شهيدش قرار داد.خون خفته ياران 

رهه بهه دسهت سهپاه امهو        -گزارشگر اين رويداد اكاندهنده آورده است ره: پرسيدم اين نوجوان

رهه درود خهدا بهر او و پهدر و نيها        -گفتند: قاسم، يادگهار حسهن بهن علهى     ره بود؟ -رشته شد

 گرانقدرش باد.

 آیا فریادرسى هست؟

دامه داد اا بيشتر ياران آزاديخواه و مردان ا  ح طلب و حق ]گردونه رارزار همچنان به راه خود ا 

يكى پس از ديگر  در راه دعو  به حق و برنامه ا  حى و بشر  -پو  خاندان حسين عليه السل م

شكنى و پايمهال شهدن    دوستانه پيشوا  عدالت و آزاد  و انتقاد و هشدار از انسان ستيز  و قانون

مه و خشونت پيشه امو  به شههاد  نايهل آمدنهد و آن گرانمايهه     حقوم بشر از سو  رژيم خودرا



 201    علی کرمی به همراه ترجمهحضرت  سیدالشهدا درمثیر األحزان  ندگانی ز

 

( هنگهامى رهه ديهد از    1عصرها و نسلها بتدريج با رفتن ياران و جوانان هاشمى يكه و انها ماند.[ )

همه آنان جز رند ان ديگر باقى نمانده است و همه سر بر بستر شهاد  نهاده و به سو  حق پهرواز  

گام به پيش نهاد و برا  اكاندادن وجدانها  خفتهه و خردهها  خمهود و    اند، خود بپا خاست و  ررده

فكرها  ساده انديش و ظاهر بين و برا  آخرين اامام حجت ندا  يار  خهواهى و بيهداد سهتيز  و    

 فرياد غربت و انهايى سرداد.

 آن گاه بود ره ندا  آن حضر  در پهن دشت نينوا طنين افكند ره:

 «هل من معين ...؟  هل من مغيث ...؟  هل من موحلد ...؟  رسول اللَّه؟ هل من بابل ي بل عن حرم» 

آيا حمايتگر و مدافعى هست ره از حريم حرمت پيامبر خدا و سبك و سيره عادينه و آزادمنشانه او 

 حمايت رند؟

 آيا اوحيدگرا و يكتاپرستى هست ره از خدا حساب ببرد و بفرمان او بيار  ستمديدگان بپا خيزد؟

خواهى هست ره نجا  ما را از فشار و ستم اين نابكاران حريت رش و بليهل   ا فريادرو و نجا آي

 پرور از خدا بخواهد و ما را در برابر استبداد يار  دهد؟

 آيا يار و يار  رسانى هست ره به يار  حق و عدالت و سربازان و مدافعان آن بشتابد؟

 خردسال شهید -32

  شجاعانه و انهايى ساير شايستگان و ا ه حگران،  هدا  گريهه و    ( با طنين افكن شدن ندا1) 

ناله از سراپرده حسين عليه السل م و بازماندگان اردوگاه نور و مردم حق طلب به آسمان برخاسهت  

 و همه گريه رردند.

را خواست اها  « عبد اللَّه»آن حضر  به سرا پرده بانوان و شير زنان نزديك شد و فرزند خردسالش 

اش قهرار دههد و او را وداع رنهد. رهودك      ا  آخرين بار او را ببيند و مورد لطا و مههر پدرانهه  بر

محبوب آن حضر  را آوردند و حسين عليه السل م او را در آغوش گرفهت اها ههم پهدر، رهودك      

اش را برگيرد رهه بناگهاه عنصهر     ا  از پدر گرانمايه خردسال خود را نيك بنگرد و هم رودك اوشه

گلوگاه آن رودك معصوم را در آغوش پهدر ههدف ايهر بيهداد قهرار داد و      « بنى اسد»از  ابهكار 

 گوش اا گوش او را بريد و دريد.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

202 

 

ها را زير گلو  آن خردسهال شههيد گرفهت اها از      خون سرازير شد و حسين عليه السل م را دست

 دا گفت:خون، لبريز گرديد و آن گاه خونها را به سو  آسمان افشاند و رو ببارگاه خ

 «ربل إن رنت حبست عنّا النصر من السلماء فاجعل بلك لما هو خير و انتقم لنا من هؤيء الظّالمين.» 

پروردگارا، اگر در اين سرا  زود گ ر و فنا پ ير بر اساو حكمت و مصهلحت، يهار  و پيهروز     

نصيب و روز  مها   ا ، بهتر از آن را در سرا  جاودانه ظاهر  از سو  آسمان را از ما دريغ داشته

( امام باقر عليه السل م فرمود: از 2ساز و داد ما و رهروان ما را از اين بيدادگران خود رامه بستان! )

ا  به سو  زمين باز نيامد، و آن  خون گلو  رودك شهيدش ره آن را به سو  آسمان پاشيد، قطره

لت بهرد و او را نيهز در ميهان    جان او را به سو  سراپرده شههيدان راه حهق و عهدا    حضر  پيكر بى

 پيكرها  به خون خفته ياران و عزيزان جا  داد.

  بستن آب بر روى حسین علیه السّالم

( هنگامى ره رژيم بيداد پيشه امو  با آن همه ادعا  دروغين اس م پناهى و خ فت و نيابت از 3) 

ور بست، اشهنگى بهر حسهين    اردوگاه ن سو  پيامبر، با شقاو  و ناجوانمرد  بهت آور  آب را بر

عليه السل م و ياران حق طلب و خاندان و فرزندان و رودران خردسالش فشار آورد و رهار سهخت   

 باي گرفت.

آورده است ره: يكى از « قاسم بن ا بغ»يكى از گزارشگران رويدادها  اكاندهنده عاشورا، به نام 

ى آب را بر رو  حسين عليه السله م و  گواهان رويدادها  آن روز به من رنين روايت ررد: هنگام

اش سهوار شهد و در    ياران و خاندانش بستند و فشار اشنگى باي گرفت، آن حضر  بر مررب ويژه

( اين رار ضهد  1حالى ره سردار اردوگاه نور عباو پيشاپيش او بود، راه فرا  را در پيش گرفت. )

، امير استبداد پيشه روفه «عبيد»مه شوم انسانى و ضد اس مى رژيم امو  پس از آن بود ره اين نا

رسيد ره: هان ا  پسر سعد! ميان حسهين و يهارانش بها آب    « عمر بن سعد»به فرمانده سپاه امو ، 

ا  از آن آب گوارا ننوشند و نچشند اا يا در برابهر   فرا ، جدايى افكن و مراقب باش ره آنان قطره

شوند! و پس از اين نامه شوم بهود رهه سهر رهرده      فرمان ما سر فرود آورند و يا با لب اشنه رشته

بر انجهام ايهن مأموريهت ضهد بشهر       « عمرو بن حجاج»پانصد سوار را به فرماندهى « عبيد»سپاه 
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گماشت و آنان بر گرد شريعه فرا  آمدند و با محا ره شريعه، راه را برا  برگهرفتن آب از سهو    

 نور و آب فرا  فا له افكندند.ياران حسين عليه السل م بستند و ميان اردوگاه 

ا  گود بود ره از هر نقطه آن برداشتن آب  گفتنى است ره فرا  از نظر موقعيت جغرافيايى به گونه

ممكن نبود و انها از راهى خاصل رهه سهاخته شهده بهود، برداشهتن آب امكهان داشهت و آن راه را        

 گفتند ره بسته شد. مى« شريعه»

م اين دستور بيدادگرانه بود ره به ساير شايستگان فريهاد بهر آورد رهه:    ، در انجا«عبد اللَّه ازد » 

نگر  ره بسان سينه آسمان و يا شهكم مهاهى مهوج     هان ا  حسين! آيا به اين آب زيل و گوارا مى

ا  از آن را نخواهيد رشيد اا اشنه لب و عطش زده  زند؟ به خدا  سوگند ره او و يارانت قطره مى

ره حسين عليه السل م به طرف فرا  رو  آورد، عنصر گمهراه ديگهر  بهه نهام     بميريد! و هنگامى 

به سپاه امو  فرياد بر آورد ره: هان ا  لشكريان! آماده باشهيد و ميهان حسهين و    « زرعة بن أبان»

آب جدايى افكنيد. و خودش اير  در رمان نهاد و حسين عليه السله م را نشهانه رفهت و آن را بهر     

 ار نشاند.گلوگاه آن بزرگو

 فقال زرعة بن أبان: حولوا بينه و بين الماء و رماه بسهم فأثبته في حنكه.( »1)

 «اللّهم اقتله عطشا و ي اغفر له أبدا»  ساير شايستگان رو ببارگاه خدا آورد و نيايشگرانه گفت:

مهده!  بار خدايا، او را اشنه و عطش زده نابود ساز و هرگز مورد آمرزش و بخشايش خود قهرارش  

در « و ران قد أاى بشربة فحال الدم بينه و بين الشرب فجعل يتلقى الدم و يقول هك ا الى السلهماء. »

اند ره: او پس از نفرين امام حسين عليه السل م درهار درد گرانهى    مورد اين عنصر ايره بخت آورده

ز سهرما، از  رشيد و از طرف پشت از سهو  گرديد ره از پيشارو  خويش از سوزش عطش فرياد مى

ا  از آاش اا  رننده بود و پشت سرش روره اين رو پيشارويش همواره رندين بادبزن و وسيله خنك

 رشيد ره: او را گرم رند  و مراب فرياد مى

( ظرف بزرگى پر از آب و شير و ديگر مواد غ ايى و نوشهيدنى  2اشنگى مرا رشت، سيرابم رنيد! )

نوشيد و باز هم از اشهنگى و عطهش فريهاد     آوردند و او مى ره برا  گروهى بسنده بود، برايش مى

 زد و به همان ب  گرفتار بود اا سرانجام شكمش بسان شكم شتر ارريد و به دوز  رفت. مى
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 شهادت سردار اردوگاه نور -33

اند ره: پس از فشار اشنگى در اردوگاه نور، حسين عليه السل م سهوار بهر    ( در اين مورد آورده3) 

پيشاپيش آن حضر  « عباو»ويش گرديد و در حالى ره سردار ژرفنگر و قهرمان آزاد ، مررب خ

بود، راه فرا  را در پيش گرفت  املا سپاه بيداد پيشه و ددمهنش امهو  ميهان آن دو بهرادر جهدايى      

افكند و پس از جدايى افكندن ميان عباو با سايرش حسين عليه السل م، او را از هر سو محا هره  

و در يك پيكار ناجوانمردانهه و نهابرابر، آن شهير مهرد شههامت و اخه ص را بهه شههاد          رردند 

 رساندند.

حسين عليه السل م با ديدن پيكر به خون خفته سردار دلير سپاه خويش سخت اندوهگين گرديد و بهر  

 شهاد  جانسوز برادر بشد  گريست.

اى ره باران ايهر ميهان آن دو بهرادر    و در باره آن لحظا« عباو»من در مورد فدارار  و جانباز  

 ام: جدايى افكند اين گونه سروده

  حقيقا بالبكاء عليه حزنا             ابو الفضل ال   واسى اخاه          

  و جاهد رل رفّار ظلوم             و قابل من ض لهم هداه             

  م من شجاعته عداهفداه بنفسه للَّه حتّى             افرّ             

زيبنده است ره شايستگان با غم و اندوه بر پدر فضهيلتها و شايسهتگيها، عبهاو گريهه رننهد و در       

سوب او سي ب اشك بريزند، ررا ره او در رو  شهاد  گام به گام و پابپها  سهايرش، حسهين    

و ااريخى از حهق   نظير رسم برادر  و مواساة را به جا آورد و با همه وجود و اخ ص و شهامت بى

 و عدالت دفاع ررد.

ا ، پس از روشنگر  و اامام حجت جنگيد و بها گهام سهپردن در راه     او با هر رفرانگر و بيداد پيشه

 حق و هدايت با گمراهى و گمراهان پيكار ررد.

او جان را فدا  حق ررد و در برابر شجاعت و ا ناپ ير او دشمن اار و مهار گرديهد. او در حهال    

يكار ررد و در همه اين مراحل در انديشه خشنود  خدا و رضايت قلب مقهدو سهايرش،   اشنگى پ

 حسين بود.
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 پرتوى از مقام شکوهبار او

]سردار انديشمند و پر شهامت اردوگاه نور، فرزند امير مؤمنان بود و مام ارجمنهدش بهه امل البنهين     

 ه شهاد  نايل آمد.ب 61از هجر  ويد  يافت و در سال  26او به سال  شهر  داشت.

اش عباو بود و رنيه ماندگارش ابو فاضهل، يها پهدر فضهيلتها و راديهها  و لقهب پهر         نام بلند آوازه

 افتخارش ماه بنى هاشم.

اين شخصيلت ارجمند، جوانى عدالتخواه و آزادمنش، شجاع و پراقتدار، زيبا و پرشكوه، خوش قامت 

ى ژرفنگر و متفكر و پرواپيشه و بزرگمنش و آراسهته  و اماشايى بود و از نظر انديشه و خرد، انسان

 به ارزشها  اخ قى و انسانى.

ران عملنا العبلاو ناف  البصيرة،  لب اييمان، جاههد مهع   »فرمايد:  ششمين امام نور در و ا او مى

عمهو  گرانقهدرم، عبهاو، انسهانى هوشهمند و         «أبى عبد اللَّه، و ابلى ب ء حسنا، و مضى شههيدا. 

گر و آراسته به ايمانى آگاهانه و استوار و عميق بود  به همهراه حسهين عليهه السله م دليرانهه      ژرفن

 -با به جان خريدن رنجها و گرفتاريها  بسيار در راه خهدا  -مبارزه ررد و در آزمون سخت زندگى

 سرفراز و سربلند سر بر آورد و پس از جهاد  سترب و شجاعانه، جان را در راه خدا هديه ررد.

او در ررب  پررمدار قهرمان و رار آمد اردوگاه آزاد  بود و پس از شهاد  ياران فدارار حسهين  

آن گاه ره آب را ناجوانمردانه بر رو  ساير شايستگان و خاندان  -عليه السل م و قهرمانان هاشمى

د و رو به گام به پيش نها -و رودرانش بستند و فرياد اشنگى و دادخواهى آنان به آسمان برخاست

 سايرش، حسين نمود و اجازه پيكار خواست.

 «يا اخى أنت  احب لوائي.»  حسين عليه السل م با مهر  و ا ناپ ير در پاست او فرمود:

جان برادر! او پررمدار قهرمان و پر اخ ص من هستى به همين جهت رفتنت بر مهن سهخت گهران    

 است.

جهان بهرادر!   « لمنافقين و اريهد أن آخه  ثهار  مهنهم.    و قد ضام  در  من هؤيء ا»املا او افزود: 

ام از ااريك انديشى و شقاو  پيشهگى ايهن نفاقگرايهان خشهونت رهيش       واقعيلت اين است ره سينه

 انگ شده و بر آنم اا داد خود را از اينان بگيرم.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

206 

 

و رعايهت   پيشوا  آزاد  به او اجازه رفتن داد، املا از او خواست اا سپاه امو  را به حق و عهدالت 

مقررا  خدا و حقوم بندگان او دعو  رند و از ستم و بيداد هشدار دهد و در  ور  امكان بهرا   

 اش آبى فراهم آورد. خاندان در محا ره و اشنه

او در برابر سپاه امو  قرار گرفت و با  دايى رسها رو بهه فرمانهده آن رهرد و ضهمن روشهنگر        

سول اللَّه قد قتلتم أ هحابه و أههل بيتهه و ههؤيء عيالهه و      يا عمر! ه ا الحسين ابن بنت ر»  فرمود:

هان ا  عمر! اين حسهين اسهت، فرزنهد    « أويده عطاشى فاسقوهم من الماء قد أحرم الظّماء قلوبهم.

گرانمايه دخت ارجمند پيامبر ره ياران و خانهدانش را بهه جهرم عهدالت خهواهى و سهتم ناپه ير ،        

و اين هم فرزندان و خاندان او هستند رهه آب را بهر رويشهان    بيدادگرانه به خاك و خون رشيديد! 

ايد  بياييد و به آنان آب دهيد ره فشار اشنگى قلب آنهان   لب اشنه محا ره ررده بسته و آنان را با

 ور ساخته است. را شعله

آخر شما با ردامين قانون و منطق، آن هم به نام دين انسهان پهرور خهدا بهه ايهن انسهان سهتيز  و        

 يازيد؟ شكنى ناجوانمردانه دست مى نقانو

فرمانده سپاه امو  ره در برابر منطق عباو پاسخى نداشت، سكو  را برگزيد املا شمر گام به پيش 

نهاد و با خيره سر  و شقاو  بهت آور  نعره بر آورد ره: هان ا  فرزند على! اگر رران اا رهران  

ا  از آن را بهه شهما    ت به خليفهه ندهيهد قطهره   زمين آب باشد و ما بر آن حارم باشيم، اا دست بيع

 نخواهيم داد.

هنگامى ره عبهاو پاسهت شهرربار و زورمدارانهه شهمر را شهنيد و دريافهت رهه منطهق و خهرد و           

گرايى و دعو  به حق در آنان اثر گ ار نيست، به ناگزير به سو  فرا  ررهاب رشهيد و بها     قانون

 ارده شده بودند، به جهاد و پيكار  دليرانه پرداخت.انبوهى از سپاه ظلمت و اختنام ره بر آب گم

او با شهامتى و ا ناپ ير سازمان رزمى رهار هزار سواره و پيهاده نظهام را در ههم نورديهد و در     

برابر بارانى از اير، با عبور از خطو  آنان وارد شريعه شد و از فشار اشنگى دست بهر آب بهرد و   

ا به ياد آوردن اشنگى حسين و خانهدان و رودرهانش آب را بهه    رفى از آن برگرفت اا بنوشد، املا ب
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نشان همراهى و همدرد  با آنان بر رو  آب ريخت و جان آراسته به ارزشها و وايييها  خهود را  

 مخاطب ساخت ره:

  يا نفس من بعد الحسين هونى             و بعده ي رنت أن اكونى         

س از شهاد  پيشوا  آزاد ، حسين رقدر زندگى بهر اهو گهران    دانى ره پ هان ا  جان عباو! مى 

دانى رقدر دردناك است ره او بخواهى پس از او در اين فضا  ايره و اار نفس بكشهى و   است  مى

 زندگى رنى؟

رهه ديهن وفها و  هفا و      -نه، هرگز! به خدا  سوگند ره اين رار و اين سبك، با دين و آيهين مهن  

 سازگار نيست. -عادينه است همكار  و هميار  شجاعانه و

ارين شرايط اين گونه رسم برادر  به جا آورد و همدرد  و همراهى و اعاون در  آر  او در بحرانى

نيكى و اقوا و عدالت و آزاد  را رقم زد و بزرگمنشهى و ررامهت را افسهير نمهود و نپسهنديد در      

تند و در فشهار اشهنگى، خهود    حالى ره حسين عليه السل م و خاندان و رودرانش در محا ره هسه 

با اين انديشه و ايمان بود ره آب را بر رو  آب ريخت و ظرف را پر از آب نمود و  سيراب گردد.

اش  شده بر مررب نشست و راه اردوگاه نور را در پيش گرفت اا آب را به برادر و خاندان محا ره

 برساند.

اجديد آرايش رهرده بودنهد، راه را بهر آن     نيروها  از هم پاشيده دشمن ره با گسيل نيروها  ديگر

بزرب قهرمان عدالت بستند و از هر سو او را به محا ره گرفتند و ناجوانمردانه هزاران نفر در يك 

 پيكار سخت و نابرابر او را زير باران ايرها گرفتند ...

ه بهدن او را  هها  ايهر همه    ا  از روبهه  ا  ره سراسر پيكرش آماج ايرها  بيداد شد و ييهه  به گونه

ا  بر آنان وارد آورده، راه را  پوشانيد املا او با شهامت و شجاعت و شكوه و اقتدار، ضربا  روبنده

ره در پشت نخلهى رمهين   « زيد بن ورقا»گشود ره عنصر پليد  به نام  ها مى برا  رسيدن به خيمه

ناجوانمردانه با وارد آوردن  ا  با شيوه« حكيم بن طفيل»گرفته بود، به يار  جنايتكار ديگر  به نام 

 ا  دست راست او را از پيكرش جدا رردند. ضربه
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آن پررمدار قهرمان، شمشير را به دست رپ گرفت و با طنين افكن ساختن ايهن اشهعار حماسهى و    

 شورانگيز هدف واي  خويش را پى گرفت.

  ىو اللَّه ان قطعتم يمينى             انّى احامى ابدا عن دين         

  و عن امام  ادم اليقين             نجل النّبى الطّاهر األمين             

به خدا  سوگند اگر ره دست راست مرا از پيكرم جدا سازيد باز هم برا  هميشه و اا آخرين نفس  

 از دين و آيين خويش دفاع خواهم ررد.

دفاع خواهم نمهود، رهرا رهه او در    و نيز از پيشوا  راستين خويش حسين عليه السل م برا  هميشه 

ايمان و راه و رسم خويش بر راه درست است و فرزند سرفراز پيامبر پاك و پاريزه و امين و امانت 

 پيشه است.

بهرا  درههم شكسهتن سهپاه      -و با اين منطق شورانگيز و شعور آفرين به پيكار قهرمانانهه خهويش  

اا جهايى رهه بهر اثهر خهونريز  شهديد و پيكهار        ادامه داد،  -شيطان و رساندن آب به اردوگاه نور

داد ره دسهت   اعتنايى به اينها به مسير خويش ادامه مى ديورانه، ضعا بر او عارض گرديد املا با بى

رپ او نيز از رمينگاه مورد هدف قرار گرفت و از پيكرش جدا شد و باز هم قهرمانانه با اين اشعار 

 شورآفرين به جهاد خويش ادامه داد:

 يا نفس ي اخش من الكفّار             و أبشر  برحمة الجبلار          

 قد قطعوا ببغيهم يسار              فأ لهم يا ربل حرّ النّار             

ا   ستيزان بترسى. و به مهر و رحمت خدا  پيروزمند مهژده  هان ا  نفس! مباد ره از رافران و حق 

 باد.

ست راست مرا از پيكرم جدا رردند و او ا  پروردگار عهادل آنهان را   آنان با اجاوزرار  خويش د

 به آاش سوزان وارد ساز.

عبلاو با اينكه دو دست از پيكرش جدا شده و باران ايرها بر او باريهده بهود، شهجاعانه بهه اه ش      

ر  از داد و اميدوار بود ره آب را به رودران اردوگاه نور برسهاند، املها بناگهاه ايه     خويش ادامه مى
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سو  دشمن آمد و بر مشك آب خورد و آب بر زمين ريخت و پررمدار دلير عاشورا را در انديشه 

 ديگر  برد.

 اینك چه باید کرد؟

ها  نور  نه دستى در بدن دارد اا دگرباره  فوف دشمن را از هم بپاشد، و نه آبى ره به سو  خيمه

نزديك شد و با عمود  آهنين بر سر او زد برود!! درست در اين شرايط بود ره عنصر پليد  به او 

 ها، از مررب بر رو  زمين قرار گرفت و ندا داد ره: و آن گرامى سردار عصرها و نسل

را دريهاب! شهاعر عهرب رهه     « عبلهاو »برادر جان حسين! ديگر بهرادر   « يا أخى أدرك أخاك!» 

را « بنى هاشهم »ين رهره ماه در ررب  عمود آهن سرايد ره: جانسوز و حزن انگيز به اين مضمون مى

 ااريك ررد.

 از اين رو بايد نياران او بر شهاد  آن پررمدار عاشورا بگريند.

برادرم! يهار   زد ره: دانند ره عبلاو از اسب بر رو  زمين افتاد و حسين عليه السل م ناله مى آيا نمى

ندا  پررمدار قهرمانش  ( ساير شايستگان با شنيدن2و ياورم! اينك با شهاد  او رمرم شكست. )

همانند باز شكار  به ميدان ااخت و خود را به برادر رسانيد، املا هنگامى ره بهه عبلهاو نگريسهت،    

 ها قلم شده، پيشانى شكسته و بر ديدگانش اير بيدادگران نشسته است. ديد دست

اش  نهد آوازه حسين عليه السل م با رمر خميده نزديك آمد و رنار پيكر غهرم در خهون پررمهدار بل   

 نشست، سر او را به دامن گرفت و او جان به جان آفرين اسليم ررد.

 «أخى! اين انكسر ظهر  و قلّت حيلتى و شمت بى عدول .» حسين خطاب به او فرمود:

ام، محهدود و انهدك    برادرم! عباسم! اينك با به خاك افتادن او ديگر رمرم شكست، و ادبير و راره

 ه شماات من برخاست.شد و دشمن اجاوزرار ب

سردار من! آن رشمانى ره بهه وجهود گرانمايهه اهو      و نيز به بيان سراينده دل سوخته ديگر  افزود:

خواب راحت نداشت، ارنون ديگر راحت و آرام به خواب خواهد رفت و ديدگان ديگر  ره اارنون 

 و قرار نخواهد گرفت.رفت بيدار خواهد ماند  بخاطر وجود پرافتخار او راحت و آرام به خواب مى

 اليوم نامت اعين بك لم انم             و اسهلد أخر  فعزّ منامها         
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 و نيز به بيان شاعر ديگر  فرمود: 

 عباو اسمع زينبا ادعوك من             لى يا حما  ابا العد  سلبونى؟         

 وم األسر من يحمينى؟اولست اسمع ما اقول سكينة             عماه ي             

شهنو  رهه خطهاب بهه اهو       را مهى « زينهب »عباو من! آيا ندا  دخت فرزانه فاطمه عليها السل م  

رننده زينب! اينك پس از شهاد  او ديگهر رهه رسهى در     ا  مدافع اهل بيت! ا  حمايت گويد: مى

 برابر يورش وحشيانه دشمن از ما حمايت خواهد ررد؟

گويد: عمو جان! پس از شهاد  او ديگهر   مى« سكينه»دخت سرفرازم  شنو  ره عباو من! آيا نمى

 ره رسى در روز اسار  از حقوم ما دفاع خواهد نمود؟

 ها بازگشت. آن گاه با دنيايى غم و اندوه برخاست و به سو  خيمه

 به استقبال پدر شتافت و گفت:« سكينه»اش  دختر فرزانه

 ان! آيا از عمويم عبلاو خبر ندار ؟پدر ج« أبتاه هل لك علم بعملى العباو؟» 

 ...«يا بنتاه! انّ عملك قد قتل »  او با ديدگانى اشكبار فرمود:

 ام! عمو  قهرمانت را رشتند. دخت گرانمايه

هان « و اخاه! وا عباساه! واضيعتنا بعدك!»  و در اين هنگام خواهر قهرمانش زينب فرياد برآورد ره:

   داد از گرفتار  و انهايى ما پس از شهاد  جانسوز او![ا  جان برادر! ا  عباو عزيز! ا

  زندگى یا مرگ آزادمنشانه

بود ره حسين عليه السل م، اجاوزراران آاش افروز را به پيكار فراخوانهد  « عباو»پس از شهاد  

و سپاه امو  از هر سو بسان مور و ملت بر او هجوم بردند و آن حضر  نيز هر اجاوزگر  را ره به 

او آمد، طعمه شمشير ستم سوز خويش ساخت اا آنجهايى رهه رهارزار دفهاعى حسهين عليهه        جنگ

 السل م در لشكر امو  به روشنى اثر گ اشت.

نورديد و اين سروده شورانگيز  ها  دشمن حق ستيز را درهم مى ها،  ا آن گرانمايه عصرها و نسل

 (1خواند: ) و درو آموز را مى

 ب العار             و العار اولى من دخول النّار ...القتل اولى من ررو         
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هها اهن    مرب آزادمنشانه بهتر از بلت پ ير  و ان سپردن به خفت و خوار  اسهت و بها همهه ايهن    

 ور دوز  است. سپردن به بلت، باز هم بهتر از پ يرفتن آاش شعله

ين! فرزند امير مؤمنهان  شناسيد؟ من حسين هستم، حس ]هان ا  اجاوزراران امو  مسلك! مرا نمى 

ام ره در برابر استبداد سر فرود نياورم و هرگز ههم   على عليه السل م  بدانيد ره من سوگند ياد ررده

 سر فرود نخواهم آورد.

من از حقوم و ررامت خاندان پر افتخار پهدرم دفهاع خهواهم رهرد و از آزاد  و عهدالت و حقهوم       

راه دين و آيين پيامبر آزاد ، سر بر بستر شهاد  خواهم  پايمال شده آنان حمايت خواهم نمود و در

 نهاد.

 داد: اش ادامه مى سرود و به جهاد قهرمانانه اند ره اين گونه شورانگيز و حماسه ساز مى و نيز آورده

 انا ابن علىل الخير من آل هاشم             رفانى به ا مفخرا حين افخر         

 للَّه اررم من مضى             و نحن سراج اللَّه في ايرض نزهر ...و جدل  رسول ا             

 من فرزند على، آن مرد نيكو رردار هاشمى هستم  همو ره در مقام افتخار برا  من بسنده است.

آور خداست  همو ره شريفترين گ شتگان است و ما مشعلها  خدا هستيم ره به  نيا  گرانقدرم پيام

 رنيم. ين نورافشانى مىخواست او در رو  زم

باشهد رهه    مام گرانقدرم فاطمه است  همو ره دختر پاك و پاريزه پيامبر خداست و عمويم جعفر مهى 

 خدا به او دو بال برا  پرواز به سو  بهشت ارزانى داشت.

رتاب شكوهبار خدا در نزد ماست  همان رتابى ره برا  روشنگر  و هدايت و ا  ح فرد و جامعه 

نظيهر آن حضهر     در و ها شهكوه و شهجاعت بهى    « عبد اللَّه بن عملهار ( »1ست ....[ )نازل شده ا

گويد: من در همه عمر خويش هيچ قهرمان محا ره شده و ههيچ پيشهوا  يكهه و انههايى بسهان       مى

ام ره در سوب ياران و جوانان خاندانش نشسته باشد و در همان حال با  حسين عليه السل م را نديده

شهمار دشهمن ددمهنش ايسهتاده و از حهق و       يمرد  ازلزل ناپ ير  در برابر سپاه بهى قول  قلب و پا

 عدالت دفاع رند.
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برد و آن حضر   آر ، در همان شرايط دشوار، سواره نظام سپاه امو  به آن قهرمان انها هجوم مى

گرفهت رهه آنهان بسهان گلّهه بزهها و        ا  سهخت مهى   با شمشير ستم سوزش رار را بر آنان به گونه

گريختند و با اينكهه آن   هايى ره از برابر شير  خشمگين بگريزند، از برابر پيشوا  آزاد  مى زغالهب

ااخت و رار را  ا  بر آنان مى رسيد، به گونه بزرگوار انها بود و شمار دشمنانش به سى هزار ان مى

ز برابهرش  شمار بسان مهور ملهت ا   ررد ره آن سپاه بى گرفت و عر ه را انگ مى بر آنان سخت مى

 گشت. شدند و آن حضر  ناگزير به جايگاه خويش بازمى پرارنده مى

 (2گويد: ) آر ، آن بزرگوار همان گونه بود ره اين شاعر مى

 ابا الخيل جالت في القنا و اكشفت             عوابس ي يسألنّ غير طعان ...          

انديشهه زدن نباشهند و    و شمشيرها جز در ها ااخت آورند ها در ميان ركارك نيزه آن گاه ره اسب 

هماورد است ره سهينه اجاوزرهاران را    همه جنگاوران گام به ميدان پيكار نهند، نيزه آن قهرمان بى

لهرزد   ريزد. او جوانمرد  است ره وقتى دست ارسوها در ميدان رزم مى شكافد و خونشان را مى مى

 رنند. عدالت دفاع مى سازد و از حق و اش را دليرانه سپر ب  مى سينه

و شما در دفاع از حق و عدالت اا جايى پايدار  و ثبا  قدم نشان به پنهدار دنيهاداران عزيهز شهما     

ها برا  رسيدن به آرمان و هدف بلند  بليل شد پيكرها  پارشان طعمه شمشير ددمنشان گرديد و راه

 و بشر دوستانه شما به ظاهر بسته شد.

دارايى شما را امو  مسلكان به يغما بردند و ستاره اقبال شما به پندار استبدادگران غروب  ثرو  و

 ررد.

و در اين شرايط بود ره دين با شهاد  مرزبانان راستين و آگاه خويش به خطر افتاد و روشهن شهد   

 اند. رننده حقوم و حرمت پيامبر و خاندان او در شمار رقدر اندك ره رعايت

 در میدان کارزاردرس آزادگى 

بهه سهررردگى   « شهمر »آن گرانمايه عصرها و نسلها همچنان به جهاد قهرمانانه خويش ادامه داد اا 

( حسهين عليهه   1اش جدايى افكند و ميان او و خاندانش سنگر گرفهت. )  گروهى ميان او و سرا پرده

ن سر بر بسهتر شههاد    اا ساعتى ديگر م«! شمر»السل م به سر ررده سپاه امو  ندا داد ره هان ا  
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ام بهه سهرا    گردد، بنا بر اين اا من زنده گ ارم و مال و جانم به پندار شما بر سپاه امو  ح ل مى مى

پرده و اردوگاهم هجوم نبريد و زنان و رودران را نترسهانيد، بهرده  هفتان نهادان و گنهاه پيشهه و       

اگر دين نداريد و از خهدا  دادگهر و    ها  من باز داريد و رو خود را از نزديك شدن به خيمه دنباله

 ارسيد، در اين جهان، اندرى آزادمرد و آزادمنش باشيد. حسابرسى روز رستاخيز نمى

رحلى لكم عن ساعة مباح، فامنعوه جهلالكم و طغااكم، و رونوا في الدلنيا احرارا إن لم يكهن لكهم   » 

 «دين.

قت الت سهخت گهران اسهت رهه رگونهه      و راستى ره بر دوستداران خاندان وحى و رسالت اين حقي

اع ن شد و آنان همه را بسان  ثرو  و دارايى آنان، بر آن سپاه اجاوزرار و گناه پيشه ح ل و روا

ام در باره خاندان پيامبر اين گونه اشهاره   غنائم جنگى به غار  بردند!! و به اين نكته در اين سروده

 ام: ررده

  كم             مقام به الجلد العزيز بليلو لما طعنتم نازحين و ضمل         

  و  رام طعاما للسيوف و لم يكن             لما رمتموه منهج و و ول             

  ء آلل اميلة             و بدررم قد حان منه أفول و أموالكم فى             

انه و انسانى فهرا خوانهد و از   ( پس از آنكه پيشوا  آزاد  سپاه شوم امو  را به شيوه آزادمنش1) 

 گويى؟ گام به پيش نهاد و گفت: هان ا  پسر فاطمه! ره مى« شمر»شرار  هشدار داد، 

 «أقول: إنّى اقاالكم و اقاالونى و النّساء ليس عليهنّ جناح.»  آن حضر  فرمود:

جنگ مهن   جنگم و شما نيز به سخن من اين است ره: من در حال دفاع هستم و با شما ابهكاران مى

هها  فشهار و    ايد و بر بانوان حرم پيامبر، حتى به پندار شمايان هم گناهى نيسهت، پهس گهروه    آمده

 ام باز داريد. ها  ارابل و اوباش امو  را از هجوم به سراپرده سردسته

 گفت: اين سخن او درست است و رنين خواهد شد.« شمر» 

ها و غار  سراپرده خاندان وحى و رسالت بهاز   و آن گاه بود ره سپاه امو  از هجوم بردن به خيمه

هها و   ايستاد و دگر باره به پيكار  سخت بر ضد پيشوا  آزاد  دست يازيد و بهاران ايرهها و نيهزه   

ا  ره سراپا  او غرم در خهون و از   شمشيرها را از هر سو بر ساير شايستگان فرو باراند  به گونه
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د زخم رار  بر بهدنش وارد آمهد و آن حضهر  در همهان     زخمها پوشيده شد و فراار از هفتاد و رن

شهمار دسهتخوش ضهعا شهده بهود انهدرى آب        ها  بى حال ره از فشار خستگى و اشنگى و زخم

خواست، املا آنان از دادن اندرى آب هم خود دار  ورزيدند و همچنان جنهگ نهابرابر، بيرحمانهه و    

 ناجوانمردانه خود را بر ضد او ادامه دادند.

شايستگان ديگر اوان ايستادن نداشت ره از جنگ باز ايستاد و درست در آن لحظه بهود رهه   ساير 

سنگى از سو  سپاه امو  آمد و بر پيشانى او نشست و آن را درهم شكست و از پى آن، ايهر سهه   

 طلبى را نشانه رفت. شاخه و مسمومى آمد و قلب نازنين قلب اپنده آزادگى و عدالت و ا  ح

 «بسم اللَّه، و على ملّة رسول اللَّه!»ه ندا  حسين عليه السل م: به آسمان برخاست ره: اينجا بود ر

دانهى رهه اينهان     ( و آن گاه سر به جانب آسمان بلند ررد و نيايشگرانه گفت: خدايا، او خود مهى 1) 

 «الهى اعلم أنّهم يقتلون ابن بنت نبيلهم.»  رشند. فرزند دخت فرزانه پيامبرشان را مى

ت مبارك را به آرامى آورد و از پشت سر، آن اير سه شاخه را ره بر قلبش نشهانه رفتهه بهود،    دس

بيرون رشيد  املا با بيرون آمدن آن اير، خون، فولاره زد و با فرو ريختن خون قلب، ضعا و نهااوانى  

 بر آن حضر  ريره گرديد و بر زمين قرار گرفت و سر بر بستر شهاد  نهاد.

ر رردگان سپاه شوم امو  سر رسيدند، از رشتن آن حضر  رو  گرداندند  ررا ره ]هر ردام از س 

با همه خشونت و شرار  و دنباله رو  و گمراهيشان، گويى باز هم هيچ ردام خوش نداشتند ره به 

انهايى ننگ رشتن سمبل نورافشان مهر و بشر دوستى و نمونه راستين عدالت و آزاد  و سر مشق 

شده انسان را  بى و ا  حگر  و بزرب پررمدار دفاع از حقوم و حرمت لگدمالطل درخشان ا  ح

در آن شبستان سرد و خاموش و يت زده ارزشها و وايييها بجان خرند و بها ريخهتن خهون پهاك او     

بر آن حضر  گ ر « مالك بن نسير»خدا  دادگر را ديدار رنند.[ در اين هنگام عنصر پليد  به نام 

ا  بهر سهر آن    سهتيزش بهه گونهه    راد  و جوانمرد  ناسزا گفت و با شمشير حهق  ررد و به پيشوا 

بزرگوار فرود آورد ره ر ه و پوشش سر را شكافت و به سر مبهارك رسهيد و آن را پهر از خهون     

 ررد.

 «ي أرلت بيمينك، و حشرك اللَّه مع الظّالمين.( »2حسين عليه السل م او را نفرين ررد و فرمود: )
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يگر با اين دستت نتوانى ريز  بخور  و خدا  دادگهر، اهو را بها سهتمكاران برانگيهزد و      اميد ره د

 همنشين سازد!

  او را تنها نخواهم گذاشت -34

 ( و آن ابهكاران سنگدل اندرى درنگ رردند و دگر باره بر آن آموزگار وايييها هجهوم بردنهد.  3) 

خود با لب اشنه و غهرم در خهون در انتظهار    در همان لحظااى ره حسين عليه السل م بر شهاداگاه، 

، فرزند امام حسهن رهه رهودرى هوشهمند بهود، از      «عبد اللَّه»شهاد  بود، يادگار ارجمند برادرش، 

اش حسين عليه السل م رسانيد اا عمو  سراپرده بانوان بيرون آمد و شتابان خود را به عمو  گرانمايه

 را يار  رند.

هها بازگردانهد، املها او پايهدار  رهرد و       رسهاند اها و  را بهه خيمهه     خود را به او« زينب»اش  عمه

به خدا  سوگند از عمويم جدا نخواهم شهد و  « ي افارم عملى!( »1بازنگشت و فرياد بر آورد ره: )

بهه سهو    « بحر بن رعب»او را انها نخواهم گ اشت! در اين هنگام يكى از اجاوزراران امو  بنام 

خهواهى   فرياد بهر آورد: ههان ا  پليهد زاده! آيها مهى     « عبد اللَّه»آورد، ره حسين عليه السل م رو  

 عمويم را به شهاد  برسانى؟

آن عنصر پليد نيز شمشير  بر آن رودك محبوب فرود آورد و عبد اللَّه دست خود را سهپر سهاخت   

رد ره: عمو ره دستش از بدن جدا شد! او در حالى ره دستش انها به پوست آويزان بود، فرياد بر آو

جان مرا درياب! حسين عليه السل م او را در آغوش رشيد و بهر سهينه رسهباند و فرمهود: يادگهار      

برادرم! بر آنچه در راه خدا بر او فرود آمده است شكيبايى پيشه ساز و آن را به فال نيهك بگيهر و   

 ملحق خواهد ساخت.خير بدان ره خدا  پر مهر به زود  او را بر پدران و نياران شايسته رردار  

گلو  آن رودك محبوب را هدف اير بيداد خود ساخت و سهرش را از پيكهرش   « حرمله»و آن گاه 

در آغوشهش،  « عبد اللَّهه »جدا ررد! حسين عليه السل م پس از شهاد  جانسوز نور رشم برادرش، 

اهارنون از  ا  را  رو به آسمان ررد و گفت: بهار خهدايا، اگهر ايهن بنهدگان سهتمكار و گنهاه پيشهه        

ا ، اينك آنان را اار و مار و مايه عبر  ديگران قرار ده و هرگز از آنان  ور ساخته هايت بهره نعمت

 (2خشنود مباش. )
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 «اللّهم إن متعتهم الى حين، ففرّقهم فرقا و اجعلهم طرائق قددا، و ي ارض عنهم ابدا.» 

و سهه اهن از    اه نور يورش آوردنهد در همان حال سواره نظام سپاه امو  از رپ و راست بر اردوگ

 همراهان آن حضر  را ره هنوز رمقى داشتند، به شهاد  رساندند.

ا   و آن حضر  با اماشا  شرار  و شقاو  آنان در حالى رهه آمهاده شههاد  بهود، لبهاو ويهژه      

خواست و آن را از رند جا شكافت اا پس از شههاداش، آن را بغهار  نبرنهد و پيكهرش را برهنهه      

 .نسازند

به غار  برد، و به ريفر اين شهقاو ،  « بحر بن رعب»املا هنگامى ره به شهاد  رسيد، همان را نيز 

گرديد و در زمسهتان از آنهها    به درد  گرفتار شد ره دو دستش در اابستان بسان روب خشك مى

 ركيد و همان گونه بود اا نابود گرديد. خون و ررك مى

زيبنده است ره در اين مصيبت جانگداز و اين فاجعه سهمگين و بر اين مردم دوستدار حق و عدالت 

بسيار بگريند، و من با يار  جستن از بوم و قريحه خويش در شهعر و ادب و بها ايمهان عميهق بهه      

پاداش بسيار سوگوار  بر حسين و بيان و ارسيم راز قيهام آن حضهر ، در روز رسهتاخيز در ايهن     

 (1مورد اين گونه سرودم: )

 لقد فتكت فيهم سهام امية             و ا رعهم منها سيوف سوافك ...          

باران اير سپاه شوم امو  پيكرها  آنان را دريد و شمشيرها  خونخواران، آنان را به خاك افكند.  

اش بر آنان انگ ساخت، و بيابانى پديد آورد ره  رحمانه استبداد زمين را با همه گستردگى فشار بى

 باريد. مرب مىدر آن انها 

آنان دليرانه در برابر ستم ايستادند اا سر بر بستر شهاد  نهادند راستى ره ديدگان دوستانشان برا  

 اوزشان شادمانند. بارد و دشمنان رينه آنان باران اشك مى

  شهادت جانسوز پیشواى آزادى

يده شد و ديگر ااب و شمار پوش هنگامى ره پيكر نازنين حسين عليه السل م از زخمها  عميق و بى

فرمهان داد اها او را ايربهاران    « شهمر »هماورد باقى نمانهد،   اوان حررت و دفاع برا  آن قهرمان بى

فرياد بر آورد ره: در انتظار ره هستيد؟ ررا رهار ايهن بزرگمهرد را امهام     « عمر بن سعد»سازند! و 
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از پيكهرش جهدا سهازد! آن     فرمان داد اا سر مقدو آن حضهر  را « سنان بن انس»رنيد؟ و به  نمى

گفت: هان ا  پسر فاطمهه! در   عنصر پليد در حالى وارد شهاداگاه حسين عليه السل م گرديد ره مى

دانهم رهه    شناسم! و نيك مى مى گ ارم ره او را ا  گام به پيش مى حالى به سو  او و برا  رشتن

مادر و ريشه و ابار نيز بهترين  او ساير و سرور مردم آزاده و فضيلت خواه هستى و از نظر پدر و

و آن گاه « أمشى إليك و أعلم أنّك سيد القوم، و أنّك خير الناو أبا و املا.»و وايارين انسانهايى! 

عمهر بهن   »با شقاواى و ا ناپ ير سر مبارك ساير شايستگان را از پيكرش جدا نمود و آن را به 

و بر زين اسبش آويخت!! نگارنده در اين مورد هديه ررد، و او نيز آن سر مقدو را برگرفت « سعد

 رنين سروده است:

  لقد فجع الدين الحنيا بما جر              على السبط و الهاد  النّبى سفيره         

  و أ  امرء يلقاه في عظم رزئه             غداة غد  رفّا سنان ابيره             

ا   يامبر و راه و رسم عادينهه و انسهانى او رفهت، بها فاجعهه     دين پاك خدا با بيداد  ره بر نواده پ 

اواند  سهمگين رو به رو شد  اينك با اين سوب غمبار  ره استبداد امو  پديد آورد، ره رسى مى

 فردا  قيامت با پيامبر رو به رو شود؟

آن  افتاد و او دست و پها  « مختار»به ريفر شقاو  و بيدادش به دست « سنان»ريز  نگ شت ره 

زد، در ميهان ديگهى آرنهده از روغهن      عنصر پليد را بريد و او را در همان حال ره دسهت و پها مهى   

 جوشان افكند.

  در واپسین لحظات

ايسهتاده بهودم   « عمر بن سعد»در اين مورد آورده است ره: من در ميان سپاه « ه ل بن نافع( »1) 

ا  بهاد رهه حسهين     د ره: هان ا  امير! مهژده رنان فرياد بر آور ره بناگاه فريادگر  اهى مغز، شاد 

رشته شد! از ميان سپاه امو  بيرون آمدم اا ببينم جريان ريست ره يكباره رشمم بهه حسهين عليهه    

 السل م افتاد.

آر ، او در واپسين لحظا  زندگى و در حال جان دادن بود ره من او را ديدم. به خدا  سوگند ره 

ام! شكوه و عظمت و ا ناپ ير حسين عليه  افشانى سيما  او نديدهاارنون سيمايى به زيبايى و نور
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السل م و درخشندگى سيما  اابناك او، رنان مرا گرفت ره در يك لحظه فاجعه سههمگين شههاد    

 آن حضر  را از يادم برد.

يكى از سهپاه سهنگدل    رنم ره آن حضر  در واپسين لحظا  از آنان آب خواست، املا فراموش نمى

ا  از ايهن   اند  و خشونت بسيار  نعره بر آورد ره: هان ا  حسين! به خدا  سوگند قطره امو  با

ور دوز  در آيهى و از نوشهابه جوشهان آن     آب خوش و گوارا را نخواهى رشيد اا بر آاهش شهعله  

( اما او در پاست آن فريب خهورده ايهره بخهت، بها آرامهش و متانهت و بزرگمنشهى و        1بنوشى!!! )

اش فرمود: نه، او سخت در اشتباه هستى، هرگز رنين نخواهد شد، بلكه من بر نيا   هخيرخواهى همار

گردم و همهراه او در جايگهاه بلنهد و پهر شهكوه بهشهت و در بارگهاه         گرانقدرم پيامبر خدا وارد مى

ناپ ير خواهم نوشهيد و آن گهاه    فرمانروا  پراقتدار هستى خواهم بود و از آبى زيل و گوارا و آفت

يامبر خدا، از شقاو  و بيداد  ره شما ايره بختان ااريك انديش بهر مهن روا داشهتيد شهكايت     به پ

 خواهم برد.

ا  ره گهويى مههر و    آنان، همگى از آن گفتار به خشم آمدند و دگر باره به او حمله بردند، به گونه

 رحمت و عاطفه و محبت از دلها  آنان رخت بر بسته بود.

رهرد بهه    سخت گريه مى« ابو بكر ه لى»شهاد  جانسوز ساير شايستگان، اند ره: پس از  و آورده

إنّ أبا بكر اله لى لملا قتل الحسهين بكهى حتّهى اخهتلج     ( »2خورد. ) هايش اكان مى ا  ره شانه گونه

خاك بلّت و رسوايى بهر سهر و رو  جامعهه و    « منكباه و قال: وا بلّاه ألملة قتل ابن دعيلها ابن نبيلها.

ا  بهر سهر نوشهت آن حهارم      ، بهه گونهه  «مرجانهه »ا ل و ابار  د ره در ميان آن، پسر بىمردمى با

اواند با دجالگر  و بيداد، خون پاك فرزند گرانمايهه فاطمهه عليهها السله م، دخهت       گردد ره مى مى

طلبى و دفهاع از حقهوم و    سرفراز پيامبر را به جرم حقگويى و عدالت خواهى و آزادمنشى و ا  ح

سان و هشدار از شكستن مرزها  مقررا  خدا بر زمين ريزد! آر ، داد از بلّت و اسهار   حرمت ان

 اين جامعه!

  پس از شهادت امیر آزادى 7بخش 
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( ااراج آن نازنين بدن ااراج سرا پرده حسين عليه السل م هان ا  خونخواهان پيهامبر! بهه آاهش    1) 

السل م شقاو  ديگر رژيهم خشهونت و فريهب    ها گ ر بانوان بر شهاداگاه حسين عليه  رشيدن خيمه

نخستين سر بر فراز نى امير مؤمنان و شهاد  فرزندش حسين عليه السل م ررا بر سياهى لشكرشان 

 خواب ابن عباو بيان پيامبر در باره حسين عليه السل م در روز رستاخيز و ... افزود ؟

  تاراج آن نازنین بدن

م به شهاد  رسيد، سپاه شوم امو  به ااراج پيكر مقدو او رو  ( هنگامى ره حسين عليه السل 1) 

جهابر بهن   »حوله آن حضر  را به غار  بهرد، و  « قيس بن اشعث»اند  ا  ره آورده آورد!! به گونه

، عمامه او را از سرش ربود، و آن را به سر نهاد ره به ريفهر شهقاواش   «اخنس بن مرثد»، يا «يزيد

 ديوانه شد.

ر ه آن بزرگوار را به سرقت برد و آن را برا  همسرش بهه ارمغهان آورد، املها    « مالك بن نسير» 

همسرش گفت: هان ا  ايره بخت! آيا حسين عليه السل م را غهار  رهرده و لباسهها  او را از اهن     

آور ؟ و بدين  هور  درگيهر شهدند  و آن عنصهر      ام مى مباررش بيرون آورده و آنها را به خانه

 ر و انگدستى سختى گرديد و همان گونه بود اا مرد.سياهرو، درار فق

از پيكهرش بيهرون آورد و   « اسحام بن حويه»و پيراهن حسين عليه السل م را عنصر گمراهى به نام 

اند رهه او وقتهى پيهراهن آن     ا  آورده ( پاره2اش به بيمار  پيسى گرفتار شد. ) به ريفر رار ظالمانه

 از يك  د و ده مورد جا  اير، نيزه و اثر شمشير يافت.حضر  را برد، در آن ريز  فراار 

اند ره فرمود: در پيراهن حسين عليه السل م سى و سه، يها سهى و    از امام  ادم عليه السل م آورده

 زره روااه آن حضر  را به غار  برگرفت.« عمر بن سعد»رهار مورد جا  شمشير يافتند. 

آزاد مرد، انگشت مباررش را بريد و نيز شمشير او را به  برا  بردن انگشتر آن« بجدل بن سليم»و 

 غار  برد.

در خهون بهر رو     و بدينسان آن سياهرويان خشك مغز، آن پيكر ملكواى را برهنه و عريان و غرم

 خاك گلرنگ شهاداگاهش رها رردند.

  تاراج سراپرده حسین



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

220 

 

و رودرانش پرداختند و در ايهن   ( و آن گاه غاراگران امو  به غار  سرا پرده حسين و خاندان1) 

راه به رنان شقاو  و شراراى دست يازيدند ره از روسر  و مقنعهه بهانوان، انگشهتر و گوشهواره     

زنان، و دستبند و پابند دختران خردسال نيز نگ شتند و آنها را با وقاحت و سنگدلى بههت آور  از  

يدند و بهه نهام نهامى و موقعيهت     ها  آواره بيرون رشه  سر، انگشت، گوش و دست و پا  آن آزاده

 گرامى دين و خ فت و وييت خود ساخته امو  به غار  بردند.

دفاع آن حضر  به آنجا رسهيد رهه    رار شرار  و غار  سراپرده حسين عليه السل م و رودران بى

به يكى از دختران خردسال حرم اهل بيت هجهوم بهرد و رهادر او را از    « سنبس»مرد نمايى از قبيله 

 رش رشيد و به غار  برد و بدين  ور  آنان را بدون روپوش و مقنعه و رادر گ اشتند ...س

و از رويدادها  غمبار  ره قلب مرا اندوه زده ديدگانم را گريان سهاخته، درههم شكسهتن حرمهت     

 خاندان شكوهبار پيامبر به دست استبداد امو  است.

ا  رشيدند ره وقتى پوشش از سر آنان بهه   آزاده سپاه استبداد پوشش از سر بانوان و دختران دلير و

 رردند. يغما رفت، بسان خورشيد نورافشانى مى

گر  ددمنشان امو  دليرانه مقاومت رردند و با همه وجود نالهه سهر دادنهد و نهدا       در برابر غار 

 هدا   مظلوميت خويش را اا دامنه قيامت طنين افكن ساختند آنان از نسل و ابار هاشم بودند و با 

 و برارين انسان عصرها و نسلها را  دا زدند.  رسا و وا محمدا سر دادند ...

 هان اى خونخواهان پیامبر!

ااراج سراپرده حسين عليه السل م و غار  دختران و بهانوان آن حضهر  اكاندهنهده بهود! زنهى از      

شكنى  اين حرمتهنگامى ره  -ره به همراه شو  خويش در سپاه امو  بود -«بكر بن وائل»عشيره 

و ااراج ظالمانه و ددمنشانه حرم پيامبر را ديد، به گونه ا  دگرگون شد ره شمشهير  برگرفهت و   

آيا دختهران آزاده  «! بكر»( هان ا  فرزندان 1برآورد ره: ) اش را بيار  طلبيد و فرياد مردان عشيره

 رنيد؟ ره مىافاو  نظا رنند و شما بى و عدالت خواه و سرافراز پيامبر را غار  مى

و آن گاه خروشيد ره: هيچ قانون و فرمانى جز فرمان خدا  يكتها پ يرفتهه نيسهت و ايهن رارهها       

گهردد در خهور خشهم و لعنهت      انجام مى -آن هم بنام دين -ا  ره به فرمان امويان زشت و ظالمانه
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قوم و امنيلهت  خداست! و از پى آن خروشيد ره: هان ا  خونخواهان فرزندان پيامبر! وا  مدافعان ح

خاندان پيامبر! رجا هستيد اا از فرزندان آن حضر  دفهاع رنيهد؟! و بها اعتهراض سهخت ايهن زن،       

 بود به او نزديك شد و او را به خيمه باز گردانيد.« عبيد»همسرش ره گويى در سپاه 

 ها به آتش کشیدن خیمه

پرداختنهد. دختهران سهاير     ها ااراجگران امو  به سو  حرم اهل بيت يورش بردند و به غار  خيمه

ها بيهرون ريختنهد و در سهوب جوانهان و      پيامبران و نور ديدگان فاطمه با سر و پا  برهنه از خيمه

ها، آنهها   ها  جانسوز سردادند. غاراگران پس از غار  خيمه سالخوردگان به خون خفته خويش ناله

ز آنجا سر به بيابانها نهادند. شرايط را به آاش رشيدند و زنان و رودران، بناگزير ارسان و نگران ا

 (2رند: ) آنان در آن هنگام همان گونه بود ره اين شاعر و ا مى

  فتر  اليتامى  ارخين بعولة             احثوا التراب لفقد خير امام          

  و اقمن رباب الخدور حواسرا             يمسحن عرض بوائب اييتام             

  و ار  النساء أرام  و ثوار              ابكين رل مه ب و همام             

زنند و در سوب حسين عليه  رنند و ناله مى نگر  ره با همه وجود شيون مى از سويى يتيمان را مى 

افشانند  و از دگر سو بانوان آزاده و سرفراز  را، ره با بهه   السل م خاك غم بر سر و رو  خود مى

رشهند   هايشان اينك بدون پوشش، دست نوازش بر سر يتيمان وحشت زده مهى  روسر  غار  رفتن

... 

انهد   و نيز زنان آزاده و دختران سرفراز  را خواهى ديد ره يا در سوب شو  قهرمان خويش نشسته

 شان. رنند و يا در ماام فرزندان شجاع و عدالت خواه و شيون مى

  المگذر بانوان بر شهادتگاه حسین علیه السّ

( پس از غار  سراپرده حسين عليه السل م و به آاش رشيده شدن اردوگاه نور، بهانوان حهرم و   1) 

 دختران پيامبر از آنجا بيرون ريختند و به سو  شهاداگاه آن حضر  رو  آوردند.

آنان بر پيكر به خون خفته حسين عليه السل م گ ر رردند و در حالى رنار آن نازنين بدن ايسهتادند  

 ره پيشوا  شهيدان بر خون پارش آغشته و از برابر رشم دوستداران و شيفتگانش نهان شده بود.
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خواهر قهرمانش، زينب عليها السل م با ديدن آن منظره جانسوز با  دا  شكسهته انهدوهگين و بها    

دلماء، يا محملداه!  لّى عليك مليك السلماء، ه ا حسين مرملهل باله  »  قلب داغدار فرياد بر آورد ره:

مقطّع األعضاء، و بنااك سبايا، إلى اللَّه المشتكى و إلى علىل المراضى و إلى فاطمة الزّههراء و إلهى   

حمزة سيلد الشّهداء، ه ا حسين بالعراء اسفى عليه الصبا، قتيهل أويد األدعيهاء، وا حزنهاه! وا رربهاه!     

ههان ا   « صطفى يساقون سوم السبايا.اليوم ما  جدل  رسول اللَّه، يا أ حاب محملداه، ه ا بريلة الم

محملد! ا  نيا  گرانقدر زينب! س م و درود فرشتگان آسمان بر او باد! اين حسين عزيز اوست ره 

ور افتهاده   در اين دشت خونبار به خون غلتيده و با پيكر قطعه قطعه بر رو  زمين، در خهون غوطهه  

بخهش و   ى و همگهامى بها برنامهه نجها     است، و دختران آزاده و سرفراز  بجرم همراههى و همهدل  

انهد!!   طلبانه و شجاعانه پيشوا  آزاد  به اسار  رفته خواهانه و ا  ح سياست ستم ستيز و عدالت

برم و به امير مؤمنان و بهه فاطمهه، دخهت سهتم      اينك من از اينجا شكايت خود را به بارگاه خدا مى

ر شهيدان، از آنچه بهر فرزنهدان شهما رفتهه اسهت      ا  ا  پيامبر خدا! و به حمزه، ساي ستيز و فرزانه

( هان ا  پيامبر خدا! اين حسين عزيز او است ره با پيكر راك و رهاك بهر ايهن    2برم! ) شكايت مى

وزد! اين حسين عزيز است ره به دسهت   پهن دشت نينوا افتاده است و باد  با بر اين نازنين بدن مى

فرهنگ و شيفته جاه و مقام و مال و منال باد آورده و  ىا ل و ابار و ااريك انديش و ب فرزندان بى

شهاد  رسيده است! امان از اندوه گران! ا  داد از اين فاجعه بزرب!   حساب و رتاب روزگار به بى

ام و گهويى اينهك او جههان را     ا  وا  از اين مصيبت! امروز نيا  گرانقدرم محملد را از دست داده

 ود نشانده است.بدرود گفته و ما را در سوب خ

هان ا  ياران و ا  دوستداران محملد! اين نسل و ابار پيهامبر برگزيهده و آزادمهنش و آزاديهبخش     

 شوند. هستند ره بسان اسيران به بند اسار  رشيده شده و شهر به شهر سوم داده مى

ررد و ها  سخت و بدار از سنگ را آب  اش قلب و بدينسان ناله جانسوز زينب و سخنان اكاندهنده

ها  استوار و برافراشته را به لرزه در آورد و رفت اا پيك رهايى و  ها را جار  ساخت و روه اشك

ندا  آزاد  و آزادگى انسان را در جا  جا  گيتى بپرارند و روو رسوايى استبداد و اختنام را بر 

 سر هر رو  و برزن بكوبد.
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بغداد از منصور هرو  شهعر  بلنهد در   هجر  در  311هرو  رااب آورده است ره در ماه رمضان 

 (1ستايش خاندان رسالت و در مورد سوب آنان شنيده است ره اين دو بند از آن جمله است: )

  اصان بنت الدعى في رلل الملك             و بنت الرسول ابتدل          

  يرجى رضى المصطفى فوا عجباه             اقتل أويده و يحتمل             

ها  پر ناز و نعمهت   ها و در جايگاه بندها و سراپرده ا ل و ابار امو  و آل زياد در پشه دختران بى 

شوند، اما دختران گرانقدر پيامبر از خانه و راشانه خويش، ظالمانه جابجها   نگاهدار  و پاسدار  مى

سازند و با اين و ا،  ىرشند و آواره م روند! اينان فرزندان پيامبر را مى گردند و به اسار  مى مى

 بندند! راستى ره رار اينان شگفت آور است!! با دروغ و عوامباز  به خشنود  آن حضر  اميد مى

  شقاوت دیگر رژیم خشونت و فریب

پس از شهاد  جانسوز حسين عليه السل م و ااراج پيكر مقدسش، فرمانده سپاه امهو  نهدا داد رهه    

 هان ا  يزيديان!

ره رسى آماده است اا پيشهگام گهردد و بهر پيكهر     « لحسين فيوطئ الخيل ظهره؟من ينتدب ا( »1) 

 حسين، اسب بتازد؟

 اند اا دست به آن شقاو  بزنند ره عبار  بودند از: در پاست او، ده ان اع ن رردند ره آماده

 -6سالم جعفى،  -5 الح بن وهب،  -4واخط بن ناعم،  -3هانى خضرمى،  -2اسيد بن مالك،  -1

 و اسحام بن حويه. -10اخنس بن مرثد،  -9حكيم بن طفيل،  -8عمر  يداو ،  -7ء عبد ، رجا

آور بر بدن نهازنين حسهين    ها را با شقاواى بهت ها  خود شدند و آن آر ، اين ده ان، سوار بر اسب

عليه السل م، آن نگاهبان نور، آن حماسه سرا  حماسهه آزاد ، آن آموزگهار حهريم حرمهت، و آن     

ها  آن نهازنين بهدن را در ههم شكسهته و نهرم       ا  ره استخوان پروا و ايمان ااختند  به گونهسمبل 

 رردند.

 (2اند ره: ) ا  از سرايندگان در اين مورد با الهام از منطق آزادمردان ره زيبا سروده پاره

  لسنا نبالى ابا ارواحنا نعمت             ما با فعلتم باجساد و او ال          
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ها  ما، به پاداش انجام وظيفه و ادا  رسالت در آرامش و ناز و نعمهت باشهند،    ها و روان ر جاناگ 

 رو با پيكرها  به خون خفته ما ره خواهيد ررد. ديگر برا  ما مهم نيست ره شما بيدادگران سياه

يشان آر ، اين گروه ايره بخت هنگامى ره پس از بازگشت از ررب ، بر عبيد وارد شدند، سخن گو

 ....«نحن رضضنا الصلدر بعد الظهر »  رنين گفت:

ها  رابك و رايك خود شديم  هان ا  امير! ما هستيم ره پس از رشته شدن حسين، سوار بر اسب

و به وسيله آنها بر پيكر او ااختيم و سينه و پشت او را پايمال سم ستوران نموديم و درهم روبيديم! 

آنان گفتند: مها  « من أنتم؟( »1ان افكند و پرسيد: شما ره هستيد؟ )نگاهى احقيررننده به آن« عبيد»

گروهى هستيم ره با مرربها  خود آن رنان بر پيكر حسين ااختيم ره استخوانها  سهينه و گلوگهاه   

 او را بسان گوشت نرم و آسيا شده ساختيم.

به آنان داده شود! و اينك  ا  اندك بختان بهايى نداد و انها دستور داد ره جايزه به آن ايره« عبيد» 

سزاوارست ره نگارنده بسان سوگوار  دردمند بوسيله ايهن اشهعار خهويش بهر فرزنهدان قهرمهان       

 (2، دخت گرانمايه پيامبر، زمزمه رند: )«بتول»

  بنو امية ما  الدلين عندهم             و أ بح الحق قد واراه أرفان          

 بط مقوية             من اينيس فما فيهن سكان ...أضحت منازل آل الس             

فرزندان اميله به نام دين خدا دست به شقاو  و جنايتى زدند ره دين خهدا و آزاد  و آزادگهى در    

روزگار آنان مرد، و در قلمرو ااخت و ااز اقتدارگرايانه آنان، حق و عدالت رفن گرديد و به خهاك  

 سپرده شد.

ها  خاندان وحى و رسالت از مردان هاشمى خبر  نيست، و بها بهه    در خانه در حكومت بيداد آنان،

ستيزشهان را نخهواهى    ها و سراها،  احبان آزاديخواه و سهتم  شهاد  رسيدن آنان، اينك در آن خانه

 يافت.

آنان با رشتن ظالمانه پيشوا  آزاد  و ياران عدالت خواه او به بيداد  سهمگين دست زدنهد  و بها   

 ها  اس م ويران شد. سوز آن حضر  برارين و پرفرازارين پايه از پايه شهاد  جان
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فاجعه غمبار و سوب جانسوز  پديد آوردند ره بر رران اا رران گيتى سايه افكند، و باران اشهك  

ا  جز اين ره موج غم و اندوه گستره دل آنان را  از ديدگان فرو باريد. نه پيامبر  ماند و نه فرشته

ا رشتن حسين پيامبر هدايت و آزادگى را بهه خشهم آوردنهد و اينهك قلهب مبهارك و       فرا گرفت. ب

 مهربان او از خبر اين رويداد جانسوز لبريز از غم و اندوه است.

  نخستین سر بر فراز نى

رويى ره بر پيكر حسين عليه السله م اسهب ااختنهد،     در مورد آن گروه سياه« ابو عمرو زاهد( »1) 

ورد آن گروه ده نفر  احقيق ررديم و ريشه و ابار آنان را بررسى ررديم و به اين گويد: ما در م مى

حقيقت دردناك رسيديم ره همه آنان فرزندان نامشروع و ناروا بودند، و بهه ريفهر ايهن شقاواشهان     

 در قيام خونخواهانه خويش آنان را باز داشت نمود و زير اازيانه ريفر نابودشان ساخت.« مختار»

آورده است ره: سپاه امو  پيكر حسين عليه السل م را پايمال ساخت و سر مقهدو او  « ر ب ب»و 

 نيز نخستين سر  بود ره بر فراز نى رشيده شد.

  امیر مؤمنان و شهادت فرزندش حسین علیه السّالم

 آورده است ره: -بود« عثمان»ره از ع قمندان  -«ميمون بن شيبان»( در اين مورد 2) 

ا به همراه على عليه السل م بوديم ره به سرزمين ررب  رسيديم. هنگامى رهه بهه آنجها    در سفر ، م

 «يقتل في ه ا الموضع شهداء اي شهداء.»  رسيديم، آن حضر  بر ال خارى نشست و فرمود:

 گ ارند. در اين سرزمين برارين شهيدان سر بر بستر شهاد  مى

له از آينده خبر داد، استخوان حيوانى افتاده بهود  مهن   ا  ره آن حضر  با بيان اين جم در همان نقطه

به غ م خويش گفتم: اين استخوان را برگير و در آنجايى ره اميهر مؤمنهان نشسهته اسهت، پهس از      

او رنين ررد و ما از آنجا گ شتيم و رفتيم، روزگار  از آن  برخاستن او به عنوان نشانه نصب رن.

ن در پهن دشت نينوا به شهاد  رسيد و مهن بهه همهراه غه م     جريان گ شته بود ره ساير شايستگا

ا   خويش به آنجا رفتم و با شگفتى بسيار ديدم آر  پيكر مقدو حسين عليه السل م در همان نقطهه 

ره آن روز امير مؤمنان پيشگويى فرمود و ما ع مت گ اشتيم بر خاك افتاده و پيكرها  بهه خهون   

 اند. رو  خاك شهاداگاه پرارندهخفته يارانش بر گرد آن حضر  بر 
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ره برادرش در اردوگاه حسهين عليهه   « عبد القيس»آورده است ره: مرد  از « ابو عباو حمير » 

 (3گفت: ) السل م بود و به افتخار شهاد  نايل آمد، رنين مى

 ب  درورو ابكى الشهيد بعبرة من فيض دمع         يا فرو قومى فاندبى خير البرية في القبور        

ها  روزگاران ناله سر ده، و بر پيشوا  آزادگى از ديدگان برا   برخيز و بر بهترين«! فرو»هان ا  

هميشه سي ب اشك روان ساز. بر حسين عزيز از پرده دل ناله و شيون سهر ده، رهرا رهه حراميهان     

 خون پيشوا  معصوم امت را در ماه حرام بر زمين ريختند.

 افزودى؟چرا بر سیاهى لشکرشان 

در اين مورد آورده است ره: مداى پس از شهاد  ساير شايستگان مرد نابينهايى  « ابن رياح( »1) 

را در جايى ديدم ره ضمن گفتگو برايم روشن شد ره در ريختن خهون پهاك حسهين عليهه السله م      

 همدست و همداستان سپاه بيداد امو  بوده است.

پاست گفت: من در روز عاشورا و به هنگام شههاد  حسهين   در  از او پرسيدم: ررا نابينا شده است؟

عليه السل م در ررب  و در ميان سپاه شوم امو  بودم، املا نه شمشير  زدم و نه اير  افكندم و نهه  

 ا  به سو  حسين و يارانش پرااب رردم. نيزه

خوانهدن نمهاز    ام بازگشتم و شامگاهى پس از آن روز فراموش نشدنى به پايان رسيد و من به خانه

خوابيدم و در عالم خواب، ديدم ره مرد  به سو  من آمد و گفت: پيامبر خدا او را خواسته اسهت،  

 زود باش خود  را معرفى رن! گفتم: شگفتا من و پيامبر خدا! مرا با آن حضر  ركار؟

 او گريبان مرا گرفت و رشان رشان مرا نزد پيامبر برد.

ديدم آن بزرگوار در پهن دشتى نشسته و آسهتين خهود را بهاي    هنگامى ره نزد آن حضر  رسيدم، 

 ا  در همان حال در برابر او با شمشير  آاشين ايستاده است. زده و س حى بر گرفته و فرشته

خوب نگاه رردم، ديدم همان فرشته با همان شمشير آاشين، نه ان از همراهان مرا ره در ررب  با هم 

ردام را با يك ضربت نابود ساخت و خود ديدم ره به هر ردام، انها  بوديم، يكى پس از ديگر ، هر

شهد! اهرو و دلههره     ور مهى  آورد و با همان ضربت سراپايشان از آاش شهعله  يك شمشير فرود مى

سراپايم را گرفت و در همان حال به حضور پيامبر رفتم و در برابر آن حضر  بر دو زانو نشستم و 
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ر خدا! آن حضر  پاست مرا نداد و مداى به من نگهاه رهرد! آن گهاه سهر     گفتم: س م بر او ا  پيامب

فرمود: او از رسانى هستى ره حرمت خاندان مرا شكسته و فرزندانم را رشهتى و    برداشت و به من

 (1حق مرا رعايت نكرد . )

 «يا عبد اللَّه! انتهكت حرمتى و قتلت عتراى و لم ارع حقّى.» 

ا  افكنهدم و نهه ايهر  نشهانه      سوگند ره من نه شمشير  زدم و نه نيزهگفتم: ا  پيامبر! به خدا  

 رفتم  من در ريختن خون فرزندانت دست نداشتم و سپاه جنايتكار امو  را يار  نكردم.

 « دقت، و لكنّك رثّر  السلواد.»پيامبر فرمود: 

ررد ؟ نزديك بيها!  گويى، املا بر سياهى لشكر ظالمان و استبدادگران افزود   ررا رنين  درست مى

بناگزير نزديك رفتم و ديدم طشتى پر از خون در آنجا بود، و آن حضر  به من فرمود: ايهن خهون   

ا  بر رشم من رشيد و من از خهواب   فرزندم حسين عليه السل م است  و آن گاه از همان خون، بره

 «1»يى را! بينم و نه جا ام و ديگر نه ريز  را مى بيدار شدم و دريافتم ره رور شده

  خواب ابن عباس

« ابهن عبهاو  »اند ره  در ااريت خود آورده« ب بر »در ااريت خويش و نيز « خطيب بغداد ( »2) 

در اين مورد گفت: پيامبر گرامى را در خواب نيم روز ، در عالم رؤيا ديدم ره به موها  مباررش 

ونى است. پيش رفتم و گفهتم:  ا  است و در آن شيشه، خ غبار غم نشسته و در دست مقدلسش شيشه

 ا  ره در دست داريد، ريست؟ پدر و مادرم به فدايت باد ا  پيامبر خدا! اين شيشه

 ام، حسين، است. پيامبر فرمود: اين خون فرزند گرانمايه

گهردد، پهيش    و نيز در همين دو ااريت آمده است ره: اين سرخى شفق ره در سينه آسمان پديدار مى

 ه السل م نبود و پس از شهاد  آن حضر  پديدار گرديد.از شهاد  حسين علي

  بیان پیامبر در باره حسین علیه السّالم

رسهد،   اند ره فرمود: هنگامى ره روز رستاخيز فهرا مهى   ها آورده ( از آن گرانمايه عصرها و نسل1) 

آن گاه حسين عليه  گردد و ا  از نور بر پا مى برا  فاطمه عليها السل م، دخت فرزانه پيامبر سراپرده

آيد و وارد  السل م در حالى ره سر مباررش بر رو  دستش قرار دارد، به سو  سراپرده مادرش مى



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

228 

 

ا  جانسهوز   اش در آن حالت، نالهه  گردد و مام ارجمندش با ديدن فرزند گرانمايه  حرا  محشر مى

ه و شايسهته رهردار و   آورد رهه امهامى فرشهتگان و پيهامبران و بنهدگان آزاد      از ژرفا  جان بر مى

 دهند. اند، با گريه جانسوز فاطمه، ناله سرمى ا  ره در آنجا گرد آمده برگزيده

انداز همگهان پراهو    ارين سيما، در رشم از پى آن، آفريدگار هستى، حسين را در زيباارين و پرشكوه

خويش داد خود را شمار و سر بريده، از رشندگان  ها  بى سازد اا با پيكر  پوشيده از زخم افكن مى

 بخواهد و در بارگاه خدا از آنان بپرسد ره به ردامين گناه با او رنين رردند؟

آن گاه خدا  دادگر همه رشندگان حسين عليه السل م و رسانى را ره در ريختن خون پهاك او، بهه   

 ا  شررت ررده و در آن جنايت سهمگين به نوعى نقش داشهتند، همهه را در برابهر مهن گهرد      گونه

سازم  از پى آن، خدا همه آنان را دگربهاره   آورد و من همگى آنان را به ريفر بيدادشان نابود مى مى

سازد و پهس از او   آورد و امير مؤمنان آنان را به ريفر رشتن حسين عليه السل م، نابود مى پديد مى

دگان در آن رننه  همين گونه، امام حسن و ديگر امامان معصوم به فرمهان خهدا رشهندگان و شهررت    

رنند  و سرانجام خدا  فرزانه رنجها و خشهمها را از دلهها  دوسهتداران حسهين      جنايت را ريفر مى

 شود. زدايد و اندوه آنان به لطا خدا به فراموشى سپرده مى عليه السل م و يارانش مى

ا باد! پيروان اند ره فرمود: مهر و بخشايش خدا بر شيعيان و رهروان راه م از ششمين امام نور آورده

ما، به خدا  سوگند ره ايمان آوردگان و ايمان داران راستين هستند و در سوب و اندوه ما در گ ر 

 اند. ااريت شررت داشته و همدل و همراه ما بوده

 «رحم اللَّه شيعتنا، شيعتنا و اللَّه المؤمنون.» 

 در روز رستاخیز

ام،  رسهد، دخهت فرزانهه    مى ره روز رستاخيز فرا مىاند ره فرمود: هنگا ( از پيامبر گرامى آورده1) 

گردد و بها آمهدن آن    فاطمه عليها السل م، در ميان گروهى از بانوان بهشتى وارد  حرا  محشر مى

رسد ره: هان ا  فاطمه! به بهشت پرطراو  و زيبا  خهدا در آييهد! املها او پاسهت      حضر ، ندا مى

پر نعمت وارد نخواهم شد، اا بدانم پس از من بها فرزنهد   دهد: بار خدايا! به بهشت پر طراو  و  مى

 ارجمندم، حسين عليه السل م، ره رردند؟
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رند ره حسين عليه السله م   رسد ره: هان ا  دخت سرفراز پيامبر! بنگر! و او نگاه مى آن گاه ندا مى

سهوز فريهاد   بينهد  و بها ديهدن آن منظهره اكاندهنهده و جان      را با قامتى برافراشته و بهدون سهر مهى   

دهم و فرشتگان نيز پس از ناله جانسهوز مها، شهيون و     آورد  و با فرياد او، من نيز ناله سر مى برمى

دهد ره: هان ا  پسهرم! فرزنهدم! حسهين جهان! بهه       دهند! سپس دخت سرفرازم ندا مى فرياد سر مى

 ردامين گناه، بيداد پيشگان با او رنين رردند؟

افزايد: آن گاه خدا  دادگر به خاطر ستمى رهه بهر مها رفتهه اسهت،       ىپيامبر گرامى در ادامه بيان م

نام دارد و هزار سهال بهر آن دميهده شهده و از     « هبهب»گردد و به آاش سهمگينى ره  خشمگين مى

شد  حرار  و سوزانندگى به سياهى گراييده و در آن آسايش و نشاطى نيست و انهدوه و عه اب   

رسد ره: هان ا  آاش! رشندگان حسين   ، به آن آاش فرمان مىدردانگيز آن پايان ناپ ير است، آر

ريند  درنگ بسان باز شكار  برمى را از رو  زمين بررين! و آن دريا  آاش، آن فرومايگان را بى

آورد ره از ميان خروش و فرياد مرگبهار   گيرد و نعره و فرياد  سهمگين بر مى و در رام خويش مى

گويند: پروردگارا!  خيزد ره با زبانى گويا و  دايى رسا مى ى بر مىآن،  دا  آن ايره بختان دوزخ

 ور و سهمگين ساختى؟ ررا ما را پيش از بت پرستان در خور اين آاش شعله

 «يا ربلنا! بما اوجبت لنا النار قبل عبدة ايوثان؟» 

 داند! داند، بسان رسى نيست ره نمى رسد: بدان جهت ره آن رسى ره مى ندا مى

 «من علم ليس رمن لم يعلم.إنّ » 

  کاروان روشنگرى و پیام رسانى 8بخش 

( اسيران سرفراز و آزاد  بخش شكايت زينب به پيامبر خدا هديه سر مقدلو حسين عليه السل م 1) 

ها  بيدار  و فريادها  اعتراض راروان اسهيران و وارهنش مهردم روفهه سهخنان       جرّقه«! عبيد»به 

ا سخنان جانسوز فاطمه در دروازه روفه سخنان روشنگرانه دخت ديگر شورانگيز پيام رسان عاشور

امير مؤمنان سخنان افكرانگيز رهارمين امام نهور رهاروان اسهيران در اهاير دار اةمهارة گفتگهو        

در « عبيد»شجاعانه و روشنگرانه بيان حقيقت در برابر دژخيمى بيدادگر فرياد قهرمانانه ديگر خطبه 

 مسجد روفه و ...
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  سیران سرفراز و آزادى بخشا

( پس از شهاد  حسين عليه السل م و يارانش، فرمانده سپاه امو ، بعد از ظهر عاشورا و فردا  1) 

دستور داد اا در ميان لشكر ندا  حررت بهه  « حميد احمر »آن روز را در ررب  ماند و آن گاه به 

آزاده و رودران حسين عليه السله م را  سو  روفه را سر دهد  و رار روچ دادن خواهران و دختران 

رهه   -نيز سامان دهد. بدينسان خاندان و بازماندگان ساير شايستگان به همراه رههارمين امهام نهور   

 در قالب راروان اسيران، روچ داده شدند.« حميد»به وسيله  -سخت بيمار بود

از رنار شهاداگاه حسهين و  گويد: راروان اسيران به هنگام حررت به سو  روفه،  مى« قره اميمى» 

پيكرها  به خون خفته ياران و فرزندان و برادران فدارار آن حضر  عبور داده شدند، و مهن نگهاه   

 ديدم. رردم و اين منظره را مى مى

هنگامى ره بانوان حرم پيامبر بر شهاداگاه و پيكر غرم در خون حسين عليه السل م و يارانش گه ر  

 شد. ها نواخته مى رسيد و دست بود ره بر رهره ره به آسمان مىرردند، فرياد و شيون بود 

من بر فراز اسبى بر آنان نگريستم و هرگز سيمايى نيكوار و زيباار از آنان در جايى نديدم!! راستى 

 (2ره سروده سيد حمير  در سوب نواده پيامبر رقدر نيكوست ره: )

 ي عظمه الزرية ...امرر على جدث الحسين             و قل           

ههايى   ها  پاك و پاريزه آن حضر  بگو: هان ا  اسهتخوان  بر شهاداگاه حسين بگ ر و به استخوان 

ررديد! هنگامى رهه بهر آن شههاداگاه پهر      ره هماره از باران اشك عاشقان و سوگواران سيراب مى

گ رن، و بر آن پيشهوا   معنويت گ ر ررد ، در آنجا به اندازه بار نهادن راروانى در منزلگاه درن

اش بسان مادر  ره انها جوان خود  پاك و پاريزه آزاد  و عدالت و بر پدر و مادر پاك و پرواپيشه

 (1در اين مورد زيبا سروده است ره: )« عقبه سهمى»گريه رن! و نيز  را از دست داده است،

 لدنيا فاظلم نورهاابا العين قر  في الحياة و انتم             اخافون في ا          

 مرر  على قبر الحسين بكرب              ففاض عليه من دموعى غزيرها ...             
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بر شهاد  پيشوا  آزاد  در ررب  گ ر رردم و در سوب جانسوز او باران اشك امانم نداد از آن  

و ديدگانم در اين گريم،  رنم و به خاطر شهاد  غمبار او مى پس هماره بر آن حضر  سوگوار  مى

 رنند. راه سخاوامندانه اشك روان نثار مى

گريم  بهر آن آزادمردانهى    پس از گريه بر آن رادمرد ااريت بشر، بر ياران فدارار و عدالتخواه او مى

 اند. ره آرامگاه ااريت ساز او را از هر سو در ميان گرفته

م رسى ره آنها را با شهور و شهعور    ها  الهام بخش در ررب ، درود و س  درود بر آن شهاداگاه

 رند. و ا ناپ ير زيار  مى

هها برسهاند     زده هر بامداد و شامگاه س م گرم و پر اخ ص مها را بهر آن   نسيم  با و بادها  اندوه

ها  شيفتگان و عاشقان، زائر رو  او باشند و بو  عطرآگين و جهان بخهش رهو  او     هماره راروان

 د.هماره بر آنان وزيدن نماي

 شکایت زینب به پیامبر خدا

، به «زينب»افزايد: من هرگز سخنان جانسوز دخت امير مؤمنان،  در اين مورد مى« قره اميمى( »2) 

 گفت: ام ره رنين مى هنگامه عبور از رنار پيكر به خون خفته برادرش، حسين را فراموش نكرده

مرمهل بالهدلماء، مقطّهع ايعضهاء، يها       يا محملداه!  لى عليك مليك السلماء، ه ا حسهين بهالعراء،  » 

هان ا  محملد! ا  پيهامبر خهدا! درود   « محملداه! و بنااك سبايا، و برليتك قتلى، اسفى عليهم الصبا.

فرمانروا  آسمانها بر او باد! ا  نيا  بزرب! اين حسين اوست ره در اين بيابان خشك و سوزان، 

 قطعه، بر خاك افتاده است.ور گرديده و با پيكر  قطعه  به خون خويش غوطه

هان ا  محملد! ا  دادرو ما! و اينان دختران آزاده و پرواپيشه او هستند ره به بند اسار  رشهيده  

انهد   شده و اين فرزندان و نسل اواند ره به خون نشسته و با پيكرها  پاره پاره بر رو  خاك مانده

افشاند! و ايهن پيكرهها  مقهدلو را     خار مى وزد و بر آنها خس و و باد  با بر اين نازنين بدنها مى

زير اابش آفتاب، زير پوششهى از خهس و خهاك نههان      برا  مصون ماندن از سوختن و گداختن در

سازد! و بدين وسيله و با اين سخنان جانسوز بود ره دخت آزاده و ستم سهتيز فاطمهه دوسهت و     مى
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ن سهاخت! و اينهك بجاسهت رهه ايهن      دشمن را به گريه در آورد و باران اشك از همه رشمها روا

 (1ام، بياورم: ) دوستدار حسين عزيز نيز اين دو بند سروده خويش را ره در اين مورد سروده

  يصلّى اآلله على المرسل             و ي رر في المحكم المنزل          

  و يغز  الحسين و أبنائه             و ه ا من المعجب المعضل             

فرستد و در رتاب پر شكوهش، نام بلند و با عظمهت او   اش درود و س م مى دا بر پيامبر برگزيدهخ 

برد، املا از دگر سو حسين، فرزند ارجمند همان پيامبر و فرزندان و يارانش سخت مورد اهاجم  را مى

اد الهت و  شوند!! راسهتى رهه ايهن رويهد     گيرند و با لب اشنه قتل عام مى وحشيانه استبداد قرار مى

 ها  پيچيده ااريت است! دردناك، از رويدادها و پرسش

 «!عبید»هدیه سر مقدّس حسین علیه السّالم به 

پيش از حررت از ررب  به سو  روفه، سهر مقهدلو سهاير شايسهتگان را بهه      « عمر بن سعد( »2) 

ستور داد اا گسيل داشت و به دنبال آن، د« عبيد»به سو  « حميد ازد »و « خولى ا بحى»وسيله 

از خهاك و   -ره شمارشان فراار از هفتاد و رند سر بهود  -سرها  مقدلو ياران شهيد آن حضر  را

بهه  « عمرو بهن حجلهاج  »و « قيس بن اشعث»، «شمر»خون شستشو دهند و آن گاه آنها را به وسيله 

 سو  روفه فرستاد.

رهه در آن منطقهه    -«ى اسهد بن»هنگامى ره سپاه شوم امو  ررب  را ارك ررد، گروهى از عشيره 

به شهاداگاه حسين عليه السل م و يارانش شتافتند و پس از جمع آور  آن پيكرها  پهاك،   -بودند

بر آنها نماز خواندند و همه را در همان سرزمين مقهدلو و آن خهاك پهاك و پهر بررهت بهه خهاك        

 سپردند.

رفتهه  « نخيلهه »استبداد به منطقه  هنگامى ره آورندگان سرها به روفه نزديك شدند، امير خيانتكار

نتوانست در همان هنگام ورود به شههر  « خولى»بود و شبانگاه به روفه وارد گرديد  به همين جهت 

هديه رند، از اين رو آن سر مبارك را به خانه خود برد « عبيد»روفه، سر مقدلو حسين را به بارگاه 

  ها  بيدار  و فريادها  اعتراض جرقّه د.اا بامداد آن شب ايره، آن را به بارگاه بيداد ببر
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شامگاه ايره روز عاشورا بر روفه سهايه افكنهده بهود     اند ره: ، آورده«خولى»، همسر «نوار»( از 1) 

به خانه آمد و سر مقدلو حسين عليه السل م را به همراه خهويش آورد و پهس از قهرار    « خولى»ره 

 دادن آن در زير اشتى، خود به بستر رفت.

 ا ؟ به او گفتم: رجا بود  و ره خبر آوردهمن 

ام! اين سر حسين است رهه بها    ام و دارايى پايان ناپ ير  برايت آورده گفت: با ثرواى جاودانه آمده

ارمغان برم و پاداشى بسيار بگيرم! با شنيدن « عبيد»خود آورده و زير اشت نهادم اا فردا به بارگاه 

ر او! هزاران وا  بر او! مردم به هنگام بازگشت از سهفر بهرا    اين خبر، بر او خروشيدم ره: وا  ب

آورند، املا او ااريهك انهديش و ايهره بخهت سهر       همسر و فرزندان خويش زر و سيم به ارمغان مى

ا ! به  ا !! ا  نفرين بر او باد با اين ارمغان و هديه مقدلو حسين، پسر پيامبر خدا را به خانه آورده

يچ عاملى سر من و او را بر يك بالش گرد نخواههد آورد  و ديگهر بهرا     خدا  سوگند ره ديگر ه

هميشه از او دور  خواهم گزيد و با او زندگى نخواهم ررد و برا  هميشه از او بيزارم! آن گاه از 

نشسهتم و در   -ره سر مقدلو را در آنجا نهان رهرده بهود   -بستر خويش برخاستم و رنار آن طشت

 پا داشتم و گريستن آغاز رردم.آنجا مجلس سوگوار  بر 

ديدم ره نور  اابناك و فروغى زيبا بسان ستونى روشنگر،  به خدا  سوگند ره در همان هنگام مى

اابد و پرندگان سپيد رنگ و زيبايى بر گرداگرد آن اشت نگريستم ره  از آسمان به سو  اشت مى

ام و دنيهايى ديگهر را نظهاره     گرفتهه  نمود ره گويى در جهانى ديگر قهرار  رنند  و رنان مى پرواز مى

 رنم. مى

برد و در برابر او بر « عبيد»آن سر مبارك را به بارگاه « خولى»بامداد آن شب ايره از راه رسيد و 

 زمين نهاد.

  کاروان اسیران و واکنش مردم کوفه

اشها   ( راروان اسيران وارد روفه گرديد و مردم ارسهان و بههت زده و در بنهد شههر، بهرا  ام     1) 

اسيران خاندان وحى و رسالت و نور ديدگان فاطمه عليها السل م، دخت فرزانهه پيهامبر گهرد آورده    

 شدند.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

234 

 

هنگامى ره آن راروان آزاديبخش به شهر درآمد، بانويى از ميان اماشاگرانى ره بر بام بود، رو بهه  

ز ردامين نسل و ابار و از شما اسيران ا« من أ ل األسار  أنتنّ؟»  اسيران آزاديبخش نمود و پرسيد:

 رجا هستيد؟

ما اسهيران، از خانهدان   « نحن أسار  محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم.»  بانوان حرم پيامبر گفتند:

پيامبر و از فرزندان محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم هستيم! آن زن هوشمند و با ايمان بها شهنيدن   

ه خانه دويد و آنچه روسر ، رادر و مقنعه پيهدا رهرد، همهه را گهرد     اين سخن، از بام فرود آمد و ب

آورد و آنها را به راروان اسيران اقديم داشت و آنان به وسيله آنها، سر و رو  خود را پوشهاندند   

 ها  آنان را سپاه شوم امو  به ااراج برده بود. ررا ره لباو

دادنهد  و در   ن حرم پيامبر و رودران اشهكيل مهى  اند ره: راروان اسيران را بانوا در اين مورد آورده

ميان راروان، انها يادگار ارجمند حسين عليه السل م، زين العابدين، و يادگار حسهن عليهه السله م،    

خوردند و اين دو  به رشم مى -ره افتخار داماد  عمويش، ساير شايستگان، را داشت -حسن مثنّى

 ودند.آزادمرد، انها مردان راروان اسيران ب

يزم به يادآور  است ره يادگار امام مجتبى ره جوانى دلير و فدارار بود، پس از جهاد  نمايان و 

ها  بسيار، از پيكار نااوان گرديد و هنوز رمقى داشت ره از ميدان  قهرمانانه و به جان خريدن زخم

 بيرون برده شد و پس از آن به بند اسار  رشيده شد.

نيهز  « عمهر »و « زيهد »دو يادگار خردسال ديگر حضر  مجتبى عليه السل م، همراه راروان اسيران، 

حضور داشتند و مردم روفه با اماشا  اين اسيران آزاديبخش و شناختن آنان گريه سهر دادنهد و بها    

 اشك و آه از راروان عدالت خواهان استقبال رردند.

 مردم روفه، رو به آنان ررد و فرمود:اند ره پس از روبرو شدن با گريه  از رهارمين امام نور آورده

 رنيد؟ ( شگفتا! شما بر ما گريه مى1) 

 پس ره رسى جز شما، عزيزان ما را به خاك و خون رشيده است؟

 «ابكون علينا و من قتلنا غيررم؟»آيا جز شمايان؟! 

 رسان عاشورا سخنان شورانگیز پیام
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د رهاروان اسهيران بهه دروازه روفهه     ره خود بهه هنگهام ورو   -«خزيم اسد »از « اسحام سبيعى» 

رهه   -، را«زينهب »در اين مورد آورده است ره: خودم دخت فرزانهه اميهر مؤمنهان،     -حضور داشته

ديدم. بانو  بانوان سراپا پوشهيده و دنيهايى از وقهار و     -گويى راروانساير اسيران آزاديبخش بود

ايتمنهدار و سهخنورار از او هرگهز    شكوه و شهامت بود و به خدا  سوگند، بانويى دانشهورار و در 

گفهت رهه گهويى هنهر سهخنور  را از       ا  شهامتمندانه و پرشور و رسا سخن مى نديدم! او به گونه

پدرش على عليه السل م فرا گرفته و زبان رسا  او در رامش بود و انسان را به ياد آن امير سهخن  

 انداخت. مى

هها را در   فرا خواند  و شگفتا از اشاره او ره نفهس  آن انسان واي با اشاره دست، مردم را به سكو 

ها را بر گهردن شهتران متوقّها رهرد و از آن سهيل جمعيلهت و انبهوه         ها زندانى ساخت و زنگ سينه

و رأيت زينب بنت علىل عليه ( »2ريش امو ، ديگر نه  دايى برآمد و نه نفسى! ) دژخيمان خشونت

افرع عن لسان أبيها، فأومأ  إلى النّاو أن اسهكتوا، فسهكنت   السل م فلم أر خفرة أنطق منها، رأنّما 

خواهانه و ظلهم   طلبانه و عدالت آن گاه آن پيام رسان نهضت ا  ح....« األنفاو، و هدأ  األجراو 

 ستيز عاشورا، سخن شورانگيز و شعور آفرين خويشتن را بدين گونه آغاز ررد:

لى محملد خاام المرسلين، املا بعد، يها اههل الكوفهة! يها اههل      الحمد للَّه ربل العالمين و  لّى اللَّه ع» 

الختل و الغدر! أ ابكون؟ ف  رقأ  الدلمعة و ي هدأ  الرّنّة، انّما مثلكم رمثل الّتى نَقَضَتْ غَزْلَها مِهنْ  

لا و النّطا، و الصلدر الشّهنا، و  بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً، اَتَّخِ ُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اي و هل فيكم الّا الصل

ملق ايماء و غمز ايعداء أو رمرعى على دمنة، أو رفضّة علهى ملحهودة  أي سهاء مها قهدلمت لكهم       

 أنفسكم ان سخط اللَّه عليكم و في الع اب أنتم خالدون.

ى ( ستايش از آن خداست ره پروردگار جهانيان است و درود خدا بر نيا  گرانقدرم، محملد  هلّ 1) 

 اللَّه عليه و آله، و سلّم، آخرين پيام آوران و برگزيدگان بارگاه حق باد.

شكنان! آيا بر ما و رويداد اندوهبار  رهه   املا بعد  هان ا  مردم روفه! هان ا  نيرنگ بازان و پيمان

رنيد؟! اميد ره اشكهايتان هرگز نخشكد و شيون و فرياداهان بهه    برا  ما پيش آمده است، گريه مى

خرد  اسهت رهه    شكن، بسان و ا آن زن بى وفا و پيمان بختان بى امش نگرايد! و ا شما ايرهآر
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ررد! شهما ايمهان و    نمود و پنبه مى ها  خود را پس از اابيدن و آماده ساختن، دگرباره باز مى رشته

تايى، ايد! شما مردم متزلزل و دنيا طلب، جز خودخواهى و خودس باور دينى خوداان را بازيچه ساخته

بهاف، و   گويى، خفّت پ ير  بردگان ددمنش و بلّت زده، راپلوسى رنيزرهان املّهق   زنى و گزافه يف

 ا  داريد؟ سر ره سرمايه اوز  و سخن رينى دشمنان خيره رينه

ا  هستيد ره به وسهيله   رويد، و يا بسان نقره مانيد ره در دل لجنزارها مى ا  مى شما به گياه و سبزه

آرايند! بهوش باشيد ره بها عهدشهكنى و بريهدن از حررهت      خاموش مردگان را مى آن، گور سرد و

طلبانههه و  آزاديخواهانههه و نهضههت فكههر  و فرهنگههى و عقيههداى و اجتمههاعى و سياسههى و ا هه ح

جويانه و بشر دوستانه پيشوا  آزاد  و نجا ، و همكار  و همراهى با دار و دسته استبداد  مسالمت

ى به قبيله شقاو  و خشونت و ااريهك انديشهى و ضهد ا ه حا ، بهرا       و انحصار و يار  رسان

سرا  آخر  خويش بد رردار و عملكرد  را فراهم آورديد ره به خشم خدا گرفتار خواهيد بهود و  

ها  عبر  آمهوز را بهرا  دريهدن     در ع اب او ماندگار! آن گاه باران حقايق افكر انگيز و سرزنش

 شاندن حاضران و آيندگان اين گونه باراند ره:ها  غفلت و فريب و اندي پرده

( ا  و اللَّه! فابكوا رثيرا، و اضحكوا قلي ، فلقد بهبتم بعارها و شنارها و لهن  2أ ابكون و انتحبون؟ )

ارحضوها بغسل بعدها أبدا، و أنّى ارحضون قتل سليل خاام النّبولة و معدن الرّسالة، و سيلد شباب أهل 

م، و مفزع نازلتكم، و منار حجلتكم، و مدرة سنّتكم، أي ساء مها اهزرون، و بعهدا    الجنّة، و م ب خيراك

 لكم و سحقا.

آيا اينك پس از رشتن پيشوا  آزاد  و سرفراز  و به خاك و خون نشاندن همراهان و همفكهران  

دهيهد؟ آر ، بهه خهدا      شهيون سهر مهى    رنيد؟ آيا ارنون ناله و اش گريه مى خداجو و ا  ح طلب

، بايد به حال خود بگرييد! پس گريه رنيد و بسيار هم گريه رنيد و رمتر بخنديهد! رهرا رهه    سوگند

اوانيهد آن را   شما با اين عملكرد رسوايتان، ااريت را به ننگ و عار  آلوده ساختيد ره هرگهز نمهى  

تن اوانيد خويشه  بشوييد و پاك رنيد!! هان ا  فريب خوردگان! و ا  دنياداران! آخر شما رگونه مى

را از ننگ و عار رشتن بزرگمرد  ره نور ديده آخرين پيهامبر، گنجينهه رسهالت، محهور و مررهز      

حجلت راستى و درستى سعاد ، و جايگاه بلند و نورافشان دين و آيين، و ساير جوانهان بهشهت، و   
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يزه شده شما مردم محروم و در بند اختنام بود، پهاك و پهار   پيشوا و پشتيبان حقوم و آزاد  پايمال

( هان ا  مردم روفه! بهوش باشيد ره رردار زشت و بسيار بد  را برا  سرا  ديگراان 1سازيد؟! )

از پيش فرستاديد از مهر و رحمت خدا دور باشيد و مرب و نابود  برايتان باد رهه بهه خشهم خهدا     

 گرفتار خواهيد شد و در ع اب سهمگين دوز  برا  هميشه ماندگار خواهيد گشت.

ويلكهم يها أههل     نديشمندانه و دلسوزانه به نور افشانى و روشنگر  خويش ادامه داد ره:و باز هم ا

و أ ل حرمهة   الكوفة! أ ادرون أ ل ربد لرسول اللَّه فريتم؟و أ ل رريمة له أبرزام؟و أ ل دم له سفكتم؟

سلهماء، أ  رط ع ايرض، و مهأل ال  -خرقاء شوهاء -له انتهكتم؟ لقد جئتم بها  لعاء عنقاء سواء فقماء

، و أنتم ي انصرون، و ي يستخفنّكم المهل  فانّهه   فعجبتم ان مطر  السلماء دما، و لَعَ ابُ الْ،خِرَةِ أَخْز 

ههان ا  ايهره بختهان! و ا     « 1« »ي يحفزه البدار، و ي يخاف فو  الثّار، و انّ ربلكم لبها المر هاد.  

دانيد ره ره دخت سرفراز   پاره ررديد؟! مى دانيد ره جگر  از پيامبر خدا ااريك انديشان! آيا مى

دانيد ره حرمتى شكوهبار را از  از پيامبر را از حريم حرمش بيرون رشيديد و به اسار  برديد؟! مى

 آن حضر  شكستيد؟

دانيد ررا؟و از خود  هادقانه   دانيد ره خون مقدلسى را ددمنشانه بر زمين ريختيد؟! راستى آيا مى مى

 و با ردامين م ك و معيار؟و بر اساو ردام دين و قانون؟ ره جرم و گناهى؟ايد ره به  پرسيده

راستى ره به جنايتى سهمگين و هول انگيز دست يازيديد! و به رار  سخت ناروا و خشونت بهار و  

آورش بهه گسهتردگى و گنجهايش     شرم آور دست يازيديد  به رار  رسوا ره ننگ و پى آمد خفت

يا برا  شما شگفت آور و شگفت انگيز است رهه در ايهن رويهداد غمبهار     هاست. آ ها و آسمان زمين

 آسمان خون ببارد؟

و اينك بر مهلتى ره به شما داده شده است، دل خوش مداريد و بر اين زيست خفت بار و بلت آور 

اين رند روزه زندگى شادمان مباشيد  ررا ره ريفر دردنهاك خهدا  دادگهر در راه اسهت و پيشهى      

هراسد.  سازد و از گريختن شما از ريفر و انتقام و قلمرو قدراش نمى خدا را شتابزده نمى گرفتن شما،

بيند و پهاداش و ريفهر ههر رسهى را      ( آر ، او در رمينگاه بيداد پيشگان است و عملكردها را مى1)

 عادينه خواهد داد.
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آسمان رسيد! مرد اسهد    و در اينجا بود ره گريه مردم به شيون ابديل شد و ضجله و فرياد آنان به

 زد: ررد و فرياد مى در اين مورد آورده است ره: پير مرد  را ديدم ره گريه مى

بأبي أنتم و املى، رهولكم خير الكهول، و شبابكم خير الشباب و نساؤرم خير النّساء، و نسلكم خير » 

اهرين   ان بهتهرين و خيرخهواه  ( پدر و مادرم فدايتان باد ره ميانساينت2« )النّسل ي يخز  و ي يبز .

ارين جوانان، و بانوانتان بهترين و روشهنفكرارين   ارين و روشن انديش ميانساين، جوانانتان شايسته

هاينهد  و شهما مهردم آزادمهنش و شههامتمند و       زنان، و نسل و اباراان بهترين و سرفرازارين نسهل 

پ يريد و نهه   آموز خود، نه بلّت مىسرفراز  هستيد ره در زندگى پر افتخار و الهام بخش و درو 

 «1»شكست! 

  سخنان جانسوز فاطمه در دروازه کوفه

، «فاطمه  هغر  »( پس از سخنان روشنگرانه و شورآفرين زينب، راروانساير راروان اسيران، 1) 

اعتنايى به اختنام و سانسور رژيهم    دخت ديگر امير مؤمنان، در آن جو وحشت و ارعاب، بدون هيچ

طلبانهه   پيشه امو ، به روشنگر  و نورافشانى و بيان حقايق و ارسيم پيام نهضهت ا ه ح  خشونت 

الحمد للَّه عدد الرّمل و الحصى و زنة العرش الى الثّر ، احمهده  ( »1عاشورا پرداخت و رنين گفت: )

نّ أويده ببحهوا  و اؤمن به، و أاورّل عليه، و أشهد أن ي اله الّا اللَّه، و أنّ محملدا عبده و رسوله، و أ

ها  پرارنده  ها  بيابان و شن خدا  يكتا را به شمار ريگ....« بشطّ الفرا  من غير بحل و ي ارا  

همتا  او هماره  رنم، و به با  بى در شنزارها و به عظمت و سنگينى وزن عرش اا فرش ستايش مى

نمهايم، و بها    تماد و اورّل مهى ها اع ها و سرفراز  ها و عزّ  آورم و بر آن سررشمه قدر  ايمان مى

همتا  خدا  فرزانه نيسهت و محملهد  هلّى     رنم ره خدايى جز با  پاك و بى همه وجود گواهى مى

 اللَّه عليه و آله و سلّم بنده برگزيده و پيامبر بزرب اوست.

آن دهم ره فرزند سرفراز و ارجمندش، حسين عليه السل م، به همراه ديگر فرزنهدان   و نيز گواهى مى

هيچ جرم و گناهى رهه در خهور قصهاص و يها ريفهر        حضر  در ساحل فرا  و رنار آب روان بى

باشند، به دست سپاه ااريك انديش و خمود و خشن رژيم مدلعى اس م و مسلمانى با لب اشنه و به 

 ا  سر بريده شدند. رحمانه  ور  ضدل انسانى و بى
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به ناروا و دروغ به او نسبت دهم، و يها گفتهار  در   بار خدايا از اينكه در سراسر زندگى سخنى را 

برم! بار خهدايا! پيهامبر    ا ، بر زبان آورم، به با  پاك او پناه مى جهت خ ف آنچه او فرو فرستاده

از مهردم   -ره درود خدا بهر آنهان بهاد    -او برا  جانشين راستين خود، على، فرزند رشيد ابو طالب

ان و فريبكاران پس از پيامبر ، حقّ او را غصب و پايمال ساختند پيمان و بيعت گرفت، املا زورمدار

هيچ گناهى رشتند  درست همان گونه ره ديروز فرزند ارجمند و آزاديخواه او را در  و خودش را بى

 ها و زمينها  خدا به خاك و خون رشيدند. خانه و سرزمينى از خانه

ر ظالمانه و به دست پليد گروهى انجام پ يرفت اين جنايت رسوا و اين قتل عام بربرمنشانه به دستو

گيرند و عنوان حزب اللَّه و خيل اللَّهه را   ره سوگمندانه نام اس م بر لب دارند و ژست مسلمانى مى

رشند! راستى ره مرب و نفرين بر اس م و مسلمانى اينان باد! خداوندا! اين مهردم سسهت    يدك مى

و آرمانها  واي  على عليه السله م را، در    نى و خدا پسندانهعنصر و ستم پ ير، نه راه و رسم انسا

 اش يار  رردند و نه پس از شهاد  جانسوزش. حيا  افتخار آفرين

ا  ستوده و شايسته و نهاد  پاك و پاريزه و خلق و خويى زيبنهده زيسهت،    و او همان گونه با شيوه

ا   رگرفتهى و او را بهه جهوار رحمهت    اش را بهه سهو  خهود ب    اا سرانجام روح بلند و پر معنويلهت 

 فراخواند .

ا   او در فضيلت و براريها  انسانى شهره آفام بود و در سبك و سيره و راه و رسم مترقّى، شهيوه 

داد و  روشن و شناخته شده داشت. او هرگز از سرزنش سرزنشگران و عيبجويان بيمى به دل راه نمى

اش در زنهدگى، پارسهايى    شهيوه  هراسيد. آزاد  نمىاز نكوهش نكوهشگران در راه حق و عدالت و 

اش جهاد و اه ش قهرمانانهه در راه اهو، و با  پهاك اهو او را بهه راه راسهت و         بود و راه و رسم

 ا  راه نمود . انحراف بى

آن بانو  ستم ستيز و آزاديخواه، پس از ستايش شايسته و بايسته خدا و گهواهى بهر رسهالت نيها      

ارسيم دورنمايى از شخصيلت واي  امير مؤمنان، على عليه السل م، در حالى ره گرانقدرش پيامبر و 

أملا بعد، يا اهل الكوفة! يا ( »1روح اماشاگران را اسخير ررده بود اين گونه به روشنگر  پرداخت: )

ن ا  مهردم  هان ا  مردم روفه! ها....« اهل المكر و الغدر و الخي ء، إنّا أهل بيت ابت نا اللَّه بكم، و 
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وفا و خودخواه! ما، خاندان وحى و رسالت، خاندانى هستيم ره خدا  فرزانه ما را بهه   نيرنگباز و بى

وسيله شما و شما را به وسيله ما آزمود  و ما از اين آزمون دشوار، سر بلند و سرفراز و نيكو بيرون 

ناپ ير خود را نزد مها قهرار   رران و فرزانگى و ا  ها  دانش بى همتا  او گنجينه آمديم و با  بى

ها  دانش و معارف و فرهنهگ آزاد پهرور و شخصهيت سهاز او      داد  و در نتيجه ما نگاهبان گنجينه

هستيم و او ما را به ررامت و بزرگوار  خود گرامى داشت و به بررت وجود گرانمايهه پيهامبرش،   

   بخشيد.محملد ما را بر بسيار  از آفريدگانش آن گونه ره شايسته است برار

ها و وايييها در دعو  به حق و  ها و معنويلت املا دريغ و درد ره شما خاندان ما را با اين همه موهبت

شهما،   عدالت و جهاد و ا ش در راه آزاد ، دروغگو انگاشتيد و در حقّ ما سخت ناسپاسى ررديد.

ن ررديد  رنان ره گويى مها  ها  ما را روا اع  رج انديشان، ريختن خون ما و به ااراج بردن دارايى

ستيزان و يا حق ناپ يران هستيم و به حيا  و حقهوم و امنيهت و    در پندار شما از نسل و ابار اس م

( هان ا  مردم! مباد از ريختن خون ما و غهار   1ايم. ) حرمت فرد و يا جامعه و امدنى اجاوز ررده

ش دهيد، ررا ره گهويى ههم ارنهون عه اب     هايمان شاد و شادمان باشيد و به خود وعده آرام دارايى

رسد، و باران ريفرها و ب هها  پيهاپى بهر شهما      مرگبار و درد انگيز خدا بر شما ابهكاران از راه مى

بارد بهوش باشيد! ره لعنت و ع اب خدا نثار ستمكاران اسهت! ههان ا  مهردم روفهه! مهرب و       مى

اوز   جويى و رينه بر خدا داشتيد ره برا  انتقامنابود  بر شما باد! شما ره رينه و خونخواهى با پيام

پنداشتيد ره با بهرادر و   برخاستيد؟! و ردامين حق قصاص و انتقام را نزد آن حضر ، از آن خود مى

وفايى و بدانديشى شما به  جانشين راستين او، على عليه السل م، آن گونه دشمنى ورزيديد؟! رار بى

شقاو  و بيداد بر خود باليد و گفت: مها بهوديم رهه علهى عليهه       جايى رسيد ره يكى از شما بر اين

 ها و شمشيرها  هند  به خاك و خون رشيديم. السل م و فرزندان او را با نيزه

و ما بوديم ره بانوان آزاده و سرفراز آنان را بسان اسيران ارك و اااار به بند اسار  بستيم! و مها  

م و غار  ررديم  رهه زدن و بهر خهاك و خهون رشهيدن و      بوديم ره فرزندان على را زديم و رشتي

بهالى! خهاك بهر     رشتنى!! هان! ا  عنصر ااريك انديش و خمود ره بر جنايت و شقاو  خويش مى
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بالى ره خدا در رتاب پر شكوه خود آنهان را   ا  مى دهانت باد! آيا بر رشتن مردم آزاده و پرواپيشه

 ليد  و گناه را از آنان دور ساخته است؟ستوده و پاك و پاريزه ساخته و هر گونه پ

ره همانند جانور درنده، خهود را بهر زمهين     -پس در اين رينه و عقده حقار  بسوز و بسان پدر 

او هم خود را بر زمين بكوب و بر خاك بسا ! اما بدان رهه بهرا  ههر     -ساييد زد و بر خاك مى مى

ا ش ررده و آن را به دست آورده اسهت    انسانى همان ريز  خواهد بود ره در زندگى در راه آن

هايى ره خدا  مهربان به ما خاندان رسالت ارزانى داشهته اسهت،    ها و موهبت به راستى آيا به نعمت

 ورزيد؟! حسد مى

ها  ما رران اا رران گيتى را در بر گرفته، املا دريا  شما  ( اگر درياها  دانش و بينش و واييى1) 

پوشاند  گنهاه   دهد و آن را نمى ره يك جاندار رورك آبز  را نيز جا  نمىا  ناريز است  به گونه

دارد.  ما ريست؟! اين فزونبخشى خداست ره آن را به هر ره بخواهد و شايسته بنگهرد ارزانهى مهى   

و خدا به هر رس نور و روشنايى نداده باشد، او را هيچ روشنايى و روشهنگر  نخواههد بهود.    « 1»

روشنگر و شور انگيز دخت ا  ح طلب و فرزانه فاطمه بهه اينجها رسهيد،     هنگامى ره سخنان« 2»

ديگر شيون و گريه بود ره فضا را پر ررد و مردم يك  دا فرياد بهر آوردنهد رهه: ههان ا  دختهر      

پاران و پاريزگان گيتى! ديگر بس است رهه دلهايمهان را بهه آاهش رشهيد  و سهوزاند  و درون       

افروختى! و آن گاه بود ره آن بانو  آزاده و ستم ستيز و عهدالتخواه  ور ساختى و بر جانمان را شعله

 پس از ارسيم شجاعانه پراو  از پيام عاشورا از سخن باز ايستاد.

  سخنان روشنگرانه دخت دیگر امیر مؤمنان

، بسان آموزگار  خير خهواه و  «امل رلثوم»( سپس سولمين دخت فرزانه و انديشمند امير مؤمنان، 2) 

و ژرفنگر بر ررسى روشنگر  و هدايت نشست و در حالى ره به خاطر بزرگى فاجعه پديهد  دلسوز 

هها    داد، در ارسهيم پراهو  از پيامهها و برنامهه     آمده، گريه به آن بانو  شجاع و شير دل امان نمى

نهضت مسالمت آميز و ا  حگرانه و استبداد ستيز پيشوا  آزاد ، و انعكاو بخشى از شهقاو  و  

 ددمنشى رژيم خشونت ريش و انسان ستيز امو  در برابر آن، رنين گفت: شرار  و
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       ويلكهم!   يا أهل الكوفة! سوءا لكم ما لكم خ لتم حسهينا و قتلتمهوه، و سهبيتم نسهاءه و نكبتمهوه؟     » 

و أ ل رريمههة  و أ ل دمههاء سههفكتم؟ و أ ل وزر علههى ظهههوررم حملههتم؟ أاههدرون أ ل دواه دهههتكم؟

 أ ل أموال انتهبتموها؟ ( و1)  أ بتموها؟

قتلتم خير رجاي  بعد النّبى  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم، أي إنّ حزب اللَّهه ههم الفهائزون، و حِهزْبَ     

هان ا  مردم روفه! رهرهايتان ناپسند و زشت باد! رهه پيشهوا  آزاد  و   « الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ.

ر انديشه مرزبانى از دين و دفتر و دفاع از حقهوم و آزاد   عدالت، حسين عليه السل م را ره انها د

و امنيت و حرمت لگدروب شده و به ااراج رفته مردم بود و ياريش بر همگان يزم، شهما او را در  

يار و ياور نهاديد و به همراه دشمن اجاوزرهار، و  را   برابر دشمن خودرامه و بيداد پيشه انها و بى

و دارايى او را به ااراج برديد  رنان ره گويى آن مهال و ثهرو  از راه   به شهاد  رسانده و ثرو  

ارث به شما رسيده است! شما ااريك انديشان و ايهره بختهان پهس از بخهاك و خهون رشهيدن آن       

 حضر ، بانوان حرم او را به اسار  برديد و آنان را زير شكنجه و فشار قرار داديد و آزرديد؟

دانيد ره وزر وبال سهمگينى را به دوش رشيديد؟ و ره گناه  ! آيا مىا  مرب و نابود  بر شما باد

 گرانبار  را به گردن گرفتيد؟

دانيد ره خونها  پاك و مقدسى را بر رو  ريگها  افتيده نينوا ريختيد؟ و ره بانوان گرانقدر و  مى

 ا  را در سوب عزيزانشان سوگوار ساختيد؟ آزاده و بزرگمنش و پرواپيشه

ره دختران آزاده و بزرگى را به اسار  گرفتيد؟ و ره اموال و ثرواى را از خاندان رسالت دانيد  مى

 به يغما برديد؟

شما بيداد پيشگان ناييق، مردان آزاديخواهى را از دم شمشهير گ رانديهد رهه پهس از پيهامبر خهدا       

د ره گويى عاطفه ا  شرار  رردي ها  روزگاران بودند  شما آنان را رنان رشتيد و به گونه بهترين

و احساو انسانى از دلها  شما ريشه رن شده است! بهوش باشيد ره اوحيدگرايان راستين پيروزند 

 و حزب شيطان، زيانكار و شكست خورده و رسواست.

 (2و آن گاه اين گونه به مرثيه سرايى پرداخت: )

 ا يتوقدقتلتم أخى  برا فويل يملكم             ستجزون نارا حرّه          
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 سفكتم دماء حرم اللَّه سفكها             و حرمها القرآن ثم محملد             

 أي فابشروا بالنّار انّكم غدا             لفى سقر حقا يقينا اخلدوا             

 و إنّى ي بكى في حيااى على أخى             على خير من بعد النّبى سيولد             

درم را در جنگى نابرابر و بدون دادن هيچ حقّ دفاعى بر او، به شهاد  رسانديد  مادران شما شما برا

ور و سوزان دوز  گريبانتان را خواهد گرفهت  و بدينسهان    بر مرگتان بگريند! به زود  آاش شعله

 ريفر گناهانتان را دريافت خواهيد داشت.

د  لّى اللَّه عليه و آلهه ريخهتن آن خونهها را    شما خونهايى مقدلو را ريختيد ره خدا و قرآن و محمل

 حرام گردانيده بود.

دهم و بدانيد ره فهردا در ژرفها  دوز  بهه     هان! بهوش باشيد ره شما را به آاش دوز  بشار  مى

ام در سوب جانسوز برادرم و بيداد  رهه بهر    ع ابى سخت گرفتار خواهيد شد  من، در همه زندگى

گريم  بهر آن انسهان عهدالتخواه و واييهى رهه پهس از پيهامبر از         ت مىآن آزاد مرد ااريت بشر رف

ها  روزگاران بود  آر ، من بر او باران اشك خواهم بارانهد، همهاره بهر او اشهك خهواهم       بهترين

 هايم خشك نخواهد شد. شمار اشكم از گونه ها  درشت و بى ريخت و دانه

 سخنان تفکرانگیز چهارمین امام نور

ا   رهارمين امام نور، حضر  سيلد السلاجدين و زين العابدين، بپا خاست و بها اشهاره   ( و آن گاه1) 

مردم را به سكو  فرا خواند و پس از سكو  و آمادگى آنان، به افشا  رهره زشت و فريبكارانهه  

طلبانه و  ها  نهضت ا  ح رژيم ددمنش امو  و بيدار ساختن افكار عمومى و ارسيم علل و انگيزه

 ستيز عاشورا پرداخت و ضمن روشنگر  شجاعانه و و ا ناپ ير ، رنين فرمود: انحصار

 ....«ايلها النّاو! من عرفنى فقد عرفنى، و من لم يعرفنى فأنا على بن الحسين » 

شناسد، بداند ره من على هسهتم،   شناسد و هر رس نمى شناسد ره مى هان ا  مردم! هر رس مرا مى

ره درود خدا و پيامبرش بر همهه آنهان    -نان، على، و از ابار ابى طالبفرزند حسين، نواده امير مؤم

 .-باد
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در حالى ره نه به رسى ستمى ررده و  -مردم! من فرزند آن بزرگمرد  هستم ره در رنار نهر فرا 

و انها به حق و عدالت فرا مى خواند و از خشونت و بيداد  -نه در مورد رسى نيرنگى انديشيده بود

سهرش را   -خواسهت  ررد و عمل به دين خهدا را مهى   ى و احقير حرمت انسانها انتقاد مىشكن و قانون

 بريدند.

شكسهتند و ثهرو  و     من فرزند آن قهرمان سرفراز  هستم ره حريم حرمت و امنيلهت او را در ههم  

دفاع و در جنگى نابرابر  اش به ااراج رفت و خاندانش به بند اسار  رشيده شد و خودش بى دارايى

شهاد  رسيد  و مرا همين افتخار بسنده است ره فخر  بزرب است! هان ا  مردم! شهما را بهه   به 

ها  دعهو    دانيد ره شما، مردم روفه، نامه دهم ره پاست مرا بدهيد و بگوييد آيا مى خدا سوگند مى

 به پدرم نوشتيد؟

 ادگى بستيد؟با او عهد و پيمانى سخت و استوار بر سر دفاع از حق و عدالت و آزاد  و آز

و آن گاه هنگامى ره او به يار  شما آمد و برا  نجا  شما و حمايت از دين و دفتر گام به ميهدان  

نهاد، او را انها گ ارديهد؟! ههان ا  عهدشهكنان! پهس بهه خهاطر بدانديشهى و عملكهرد زشهت و          

ن! راستى ره ره ا  ره از خود نشان داديد، نابود  و بلّت بر شما باد و مرب و ننگ قرينتا ظالمانه

زشت رار  و ره بدانديشى و بدرردار  از شما سر زد! شما با ردامين رشم به پيامبر خهدا نظهاره   

 خواهيد ررد؟

و آن گاه ره آن حضر  در روز رستاخيز به شما بگويد: ررا خاندان و فرزندانم را رشهتيد؟ و رهرا   

م را به اسار  برديد؟ و شما با ايهن  حرمت مرا شكستيد؟ و با ردامين معيار و م ك عادينه دختران

بيدادها، از املت من نيستيد  آن گاه ره پاسخى خواهيد داشت و رگونه به او خواهيد نگريسهت؟! در  

ا   ا  به پاره اين هنگام بود ره  دا  آنان از هر سو به سرزنش خويشتن به آسمان برخاست و پاره

ا! ا  افسوو بر ما! و برخى نيز به ديگهران گفتنهد:   گفتند: ا  وا  بر ما! دريغ و درد بر م ديگر مى

وا  بر شما ره ندانسته خود را نابود ساختيد و با رشتن فرزندان ارجمند پيامبر و بهه بنهد اسهار     

ارين ريفرها ساختيد! آن گاه امام سجلاد عليه السل م  رشيدن بازماندگان آنان، خود را در خور سخت

 به روشنگر  خود ادامه داد ره:
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ا  مهر و رحمت خدا بر رسى ره خيرخواهى و روشنگر  مرا گوش سپارد و سفارش مرا در بهاره  

فرمانبردار  از خدا و پيامبر و رعايت حقوم و حرمت خاندان او بپ يرد، ررا ره ما فرزندان پيهامبر  

ن آنا ا  است. خدا هستيم و برا  ما در زندگى وجود گرانمايه آن حضر  سرمشق و الگو  شايسته

همگى فرياد برآوردند ره: هان ا  پسهر پيهامبر! مها همگهى سهخنان اهو را شهنوا  و فرمهان اهو را          

داريم و حافو آن هستيم  ما از وجود گرانمايهه   فرمانبرداريم! ما رهبر  و زمامدار  او را پاو مى

ما را به او و رهنمودها  انسانساز  دور  نخواهيم جست و از او رناره نخواهيم گرفت  بنا بر اين 

هايت رهنمون ساز و بگو ره فرمانت ريست؟! باران رحمت خدا بر شما ببهارد! مها بهه     سو  ديدگاه

رنيم ره: ما با رسى ره راه دشمنى را با شما در پيش گيرد، دشمنى خواهيم ورزيهد و   شما اع م مى

بخاطر « يزيد»از با رسى ره با شما راه  لح و آشتى در پيش گيرد، در  لح و  فا خواهيم بود. ما 

بيداد  ره بر شما رفته است، بازخواست خواهيم ررد و او را دستگير خواهيم نمود و از رسانى رهه  

در مورد شما و مردم ما بيداد روا داشتند و حقوم و امنيلت و آزاد  همه را پايمال سهاختند، سهخت   

 آنان فرمود:( زين العابدين عليه السل م در پاست سخنان 1بيزار  خواهيم جست. )

هيها ! هيها ! ا  دغلبهازان فريبكهار! ههان ا  اسهيران هواهها و هوسهها  دل! در ميهان شهما و         

خواهيد با من نيز همهان گونهه رفتهار رنيهد رهه بها پهدر         ا  فرو افتاد! آيا مى ها  شما پرده خواسته

ائران خانه خهدا را  هايى ره ز گرانقدرم رفتار ررديد؟! نه! نه! به پروردگار رعبه و پروردگار مررب

ايد، بسيار رار  و ژرف  برند سوگند ره آن زخم عميقى را ره شما زده از مكه به منى و عرفا  مى

 است و هنوز خونفشان.

رهه بهه همهراه او بهه      -ها از سوب او و برادرانم ديروز پدرم و مردان خاندانش رشته شدند و سينه

نوز رحلت جانگداز نيا  گرانقدرم، پيهامبر  سخت سوزان است! و من ه -خاك و خون رشيده شدند

را از ياد نبرده بودم ره مصيبت شهاد  پدر بزرگوار و فرزندان ارجمند و ا  ح طلب پدر و نيا  

گرانقدرم بر آن افزون گشت و الخى و فشار شكننده اين غمهها گلهوگير گرديهد و اينهك انهدوهى      

خواهم ره ديگر نه با ما باشهيد   رنم  و از شما مى ام احساو مى ناپ ير در درون سينه جانفرسا و پايان

 و نه بر ضدل ما! آن گاه افزود:
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 ي غرو ان قتل الحسين فشيخه             قد ران خيرا من حسين و اررما ...         

اگر حسين در راه عدالت و آزاد  و در انديشه ا ش منطقى و فرهنگى و جهاد مسالمت آميز رشته 

د  شگفت انگيز نيست، ررا ره پدر گرانقدرش نيز رهه بهتهر از او بهود، در ايهن راه     شد، اين رويدا

 جان را در طبق اخ ص نهاد و به بارگاه دوست هديه ررد.

هان ا  مردم روفه! به اين سوب سهمگينى ره بر آن پيشوا  آزاد  و آزادگهى وارد آمهده اسهت    

رد  ره در سهاحل فهرا ، در اوج شههامت و    شاد و شادمان نباشيد  ا  جان من به فدا  آن آزاد م

شجاعت سر بر بستر شهاد  نهاد، و بدانيد ره ريفر سهمگين رشنده بيداد پيشه و ااريك انهديش و  

 ور دوز  است. خشونت ريش او آاش شعله

 کاروان اسیران در تاالر دار االمارة

ن و بازماندگان پيشهوا   در اين مورد آورده است ره: هنگامى ره راروان اسيرا« حميد بن مسلم» 

، در آنجا «عبيد»شهيدان را به ااير بزرب را  استاندار  روفه وارد رردند، جلّاد بيدادپيشه امو ، 

 نشسته و بار عام داده بود.

داران استبداد سر مقدلو حسين عليهه السله م را در    در اين شرايط اختنام آور و مرگبار بود ره نيزه

اهرين روح را   خت فرزانه امير مؤمنان در حالى ره فروارين لباو و پرشهكوه برابر او قرار دادند و د

بر رالبد داشت، با دنيايى وقار و شهامت به  ور  ناشناسى بر ااير دار اةماره وارد گرديهد و در  

 ا  نشست. ميان اسيران، در گوشه

گهران آمهد و بها     -ره مست قدر  و ثرواى بهاد آورده بهود   -اين شيوه آزادمنشانه زينب، بر عبيد

شناخت، خود را به ناشناسى زد و پرسهيد: ايهن    اينكه در آن شرايط دخت ارجمند امير مؤمنان را مى

 زن ريست؟

پاست نهاد و با و  سخن نگفت. بار سهولم   پرسش او رندين بار اكرار شد، املا بانو  بانوان او را بى

إنّها زينب، بنهت  ( »2عليه السل م، است. ) بود ره بانويى گفت: او، زينب، دخت سرفراز و آزاده على

رو  سخن را به بهانو  بهانوان رهرد و ناجوانمردانهه بهه سهرزنش او       « عبيد« »علىل بن أبى طالب!

هان ا  زينهب!  « الحمد للَّه الّ   فضحكم و قتلكم و أر ب احدوثتكم.( »1)  پرداخت و رنين گفت:
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همگى مردان شورشهگر و نافرمانتهان را رهه در    رنم ره شما را رسوا ساخت و  خدا  را ستايش مى

انديشه مخالفت با امير مؤمنان، يزيد بودنهد رشهت! و دروغتهان را نمايهان سهاخت!! راروانسهاير       

راروان اسيران آزاديبخش بپا خاست و با درايت و شههامتى و ها ناپه ير در پاسهت فريبكهار  و      

 فرمود:« عبيد»دجلالگر  

« بمحملد و طهلرنا اطهيرا، إنّما يفتضح الفاسق و يك ب الفاجر و ههو غيرنها.   الحمد للَّه الّ   أررمنا» 

اش، محملد  لّى اللَّه عليه و آله، گرامى  ستايش از آن خدايى است ره ما را به وسيله پيامبر برگزيده

نماها  فاسهق   داشت و از ضدل ارزشها و گناهان و ناپسنديها پاك و پاريزه ساخت! عبيد! انها انسان

بافنهد  و   گردند و عنا ر بدانديش و بدرردارند ره دروغ مى و خودرامه و پليد رارند ره رسوا مى

فاسق و فاجر، ديگران هستند ره حقوم و آزاد  و حق حارميت مردم بر سرنوشت خويش را بازيچه 

 سازند، نه ما خاندان وحى و رسالت. مى

ديد  خدا با برادر ، حسين « ه باهل بيتك؟ريا رأيت  نع اللَّ»گفت: هان ا  دختر على! « عبيد» 

 و خاندانت ره ررد؟

ما رأيت إلّا جمي ، هؤيء قوم رتب اللَّه عليهم القتل فبرزوا ( »2بانو  سرفراز گيتى دليرانه فرمود: )

إلى مضاجعهم، و سيجمع اللَّه بينك و بينهم فتحاج و اخا م، فانظر لمن الفلح، هبلتك امك يها ابهن   

ن جز نيكى و سرفراز  ريز  نديدم! خدا  فرزانه از آنهان، دفهاع از حهق و عهدالت و     م« مرجانه!

شده مردم را خواسته بود، و آنان نيز فرمان حق را با جان  حمايت از ارزشها و آزاد  و حقوم پايمال

پ يرا شدند، و در اين راه به سو  شهاداگاه پرافتخار خود شتافتند و با شهاد  و سرفراز  سهر بهر   

ستر شهاد  نهادند و به زود  خدا او و آنان را در دادگاهى گرد آورده و رويهارويى و محارمهه   ب

آغاز خواهد شد و آن گاه، خواهيد ديد رهه در برابهر دادگهاهى رهه داورش خداسهت، رسهتگار  و       

 پيروز  از آن ريست  آزاديخواهان و حق طلبان  يا بانيان اختنام و پاسداران ظلمت و استبداد!

 گويى؟ ( مادر  در مرگت گريه رند! هان ا  پسر مرجانه! ره مى1) 

پندار  با ريختن خون سيلد و ساير جوانان بهشت و پاره قلب پيامبر و ياران فدارارش و بهه   او مى

از درايهت و  « عبيهد »ا ؟!  بند اسار  رشيدن بازماندگان فاجعه جانسوز و غمبار ررب  پيروزشهده 
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سواساز دخت فرزانه فاطمه عليها السل م، سخت برآشفت  به ويژه ره از شهامت و بيان روشنگر و ر

بانويى اسير، آن هم در ااير بزرب دار ايماره و در برابر درباريان و راپلوسان و فر ت طلبهان و  

ديني ره آن عنصر پليد و عوامفريب را نماينده رهبر رژيهم امهو ، و او    دين به دنيا فروشان و ساده

پنداشتند  هرگهز انتظهار    اروا و بر اساو دروغ و دجالگر  نماينده و جانشين پيامبر خدا مىرا نيز بن

جهويى و انتقهام رشهى ددمنشهانه او      رنين پاست دندانشكن و نيرومند  نداشت!!! آر ، آاش رينهه 

او را از شرار  باز داشهت و گفهت: اميهر! او زنهى     « عمرو بن حريث»ور گرديد، املا  دگرباره شعله

برادر مرده و فرزند از دست داده و از هر سو زير فشار روزگار است و نبايد او را بهه خهاطر    است

 اين گفتارش بازخواست ررد.

جلّاد خون آشام امو  نيز ره در برابر منطق دليرانه و ستم ستيز زينهب وامانهده بهود، هماننهد همهه      

 گفت:استبدادگران حقير و پليد روزگاران، به دشنام گويى پرداخت و 

خدا بها رشهتن بهرادر بلنهد پهرواز و      « لقد شفانى اللَّه من طغااك و العصاة المردة من أهل بيتك.» 

گردنكش او و بستگان و ياران شورشگر خاندانت درد و زخمها  دلم را مرهم نهاد! دخهت فرزانهه   

ا هلى،   لقد قتلت رهلى و قطعت فرعى و اجتثثهت ( »2على عليه السل م سخت گريه ررد و فرمود: )

ا  سهاير   اهرين شهيوه اسهتبداد     هان ا  پسر مرجانه! او بها زشهت  « فأن اشفيت به ا فقد اشتفيت!

خاندانم را، انها بخاطر دعو  به حق و عدالت و دفاع از حقهوم و امنيهت و حارميهت انسهانها بهر      

اور و ها و برب و بار ايهن درخهت انه    سرنوشتشان، ظالمانه و بيرحمانه به شهاد  رساند  و شاخه

بارور را بريد  و با شراراى حير  انگيز، به پندار خود  ريشه اين درخت مقدلو را رند ! حهال  

اگر شفا  دل او در رشتن حسين من و ياران و جوانان پر افتخار و ا  ح طلب ماست، رنين باشد، 

 ا ! اينك ره به پندار شيطانى خويش شفا يافته

شهگفتا رهه   «  ه سجلاعة! و لعمر  ران ابوك شاعرا سهجلاعا. ه( »1از سر واماندگى گفت: )« عبيد» 

ا   اين زن رقدر سخن ساز و قافيه پرداز است!! به خدا  سهوگند ا  زينهب! پهدر  نيهز سهراينده     

سخت اوانمند و سهخن پهرداز  بهس بهزرب بهود! بهانو  بهانوان فرمهود: پسهر مرجانهه! مهرا بها             

حقّ خاندان وحى و رسالت رفته است از رجها  پرداز  و سخن ساز  ره رار؟! بيداد  ره در  سخن
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گ ارد من سخن بگويم و شراره دل را بپرارنم! من از شقاو  رسانى در بههت و حيهرام رهه بها      مى

داننهد آن شههيدان    نهنهد  آن ههم در حهالى رهه مهى      رشتن پيشوايان و امامان نور، دل را مرهم مهى 

اد خود را از آن ابهكهاران خواهنهد سهتاند!    پارباخته و سرفراز در سرا  آخر  و در پيشگاه خدا، د

يا ايها ( »2دهد اا اين گونه بسرايد: ) و اينجاست ره بوم و قريحه ادبى نگارنده به او اجازه مى« 1»

جويى، در  هان ا  رسى ره در رشتن امامان راستين خويش، شفا  دل مى...« المتشفى في قتل ائمته 

جعه بسان آهن گداخته است! مردمى ره دين و دنيا به وسيله حالى ره قلب من از فشار اندوه اين فا

آنان آراسته شد و زينت يافت  از اين رو رسانى ره بها آنهان دشهمنى ورزنهد، جايگاهشهان آاهش       

ور دوز  است. آنان فرزندان رشد و هدايت هستند و نيا  گرانقدرشهان پيهامبر اسهت و مهام      شعله

 گيرد. گردد و از ابهكاران انتقام مى يار  مىارجمندشان در روز رستاخيز از سو  خدا 

  گفتگوى شجاعانه و روشنگرانه

بار در برابهر سهخنان روشهنگرانه و دليرانهه آن بهانو  عهدالتخواه و        پس از شكست خفّت« عبيد» 

 ا  ح طلب، رو به امام سجلاد عليه السل م ررد و گفت: او ره هستى؟

   فرزند حسين عليه السل م.آن حضر  فرمود: من على هستم« من أنت؟» 

 را در ررب  نكشت؟« حسين»، پسر «على»او گفت: مگر خدا 

رهه هواخواههان و   « على»امام فرمود: برادر  داشتم به نام « أليس قتل اللَّه على بن الحسين؟( »1) 

 «ران لى ا  يسملى عليلا قتله النّاو.»  طرفداران خشونت پيشه و حق ستيز شما او را رشتند.

امام سجلاد فرمود: آر ، هر رس « بل اللَّه قتله!»  فرياد بر آورد ره: خدا او را رشت، نه ...« عبيد» 

ميراند  ررا ره مرب و زندگى به دست خداسهت، املها سهپاه اهو بهرادرم را       ره بميرد، خدا او را مى

 «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْاِها.»  رشت!

از منطق رسواگر و ستم ستيز امام سجلاد زبانه رشيد و گفت: او « عبيد»خشم  دگر باره آاش رينه و

دهى  گويم پاست مرا مى هنوز هم اين اندازه جرأ  و جسار  دار  ره در ااير را  من، هر ره مى

و آن گهاه نعهره بهر آورد    « و بك حراك لجوابى؟!»رنى؟!  و از برنامه و راه و رسم پدر  دفاع مى

آن حضر  فرمود: هان ا  پسهر  « ابهبوا به فاضربوا عنقه.( »2يد و گردنش را بزنيد! )ره: او را ببر
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دانهى رهه شههاد  در راه حهق، شهيوه       ارسانى؟ مگر هنوز نمى مرجانه! آيا مرا از بستن و رشتن مى

دليرانه ماست و جهان را در راه خهدا اقهديم داشهتن مايهه سهرفراز  و ررامهت مها! مها را از رهه           

 «أ بالقتل اهدلدنى يا ابن مرجانة! أما علمت أنّ القتل لنا عادة و ررامتنا الشّهادة!»ارسانى؟  مى

اينجا بود ره عمله قهرمانش، زينب از جا برخاست و دست در گردن يادگار برادر انهداخت و رو بهه   

نه! هان ا  پسر مرجا« إن قتلته فاقتلنى معه.»حسبك من دمائنا  فاعتنقته و قالت: »  فرمود:« عبيد»

ا  او را بسنده نيست و باز  آيا اين همه خونى ره از ما خاندان پيامبر بر ريگها  افتيده نينوا ريخته

خواهى  هم در پى شرار  و خونريز  هستى؟! نه! به خدا  سوگند او را رها نخواهم ساخت  اگر مى

ت و بهرا  فهرار از   ، بهت زده به زينب نگريسه «عبيد»او را بكشى، بايد مرا هم به همراه او بكشى! 

و فريب در برابر آزادگى و منطق و عدالتخواهى و فهدارار ، رو بهه    پ يرش شكست و زبونى زور

حاضران ررد و گفت: شگفتا از خويشاوند  اينهان! راسهتى خويشهاوند  و پيونهد اينهان، پيونهد        

ز به همهراهش  رشم، و  را ني دارد، اگر او را مى ( بنگريد! زينب دوست مى1گسست ناپ ير است  )

را رها رنيد! ]و بدينسان جوان انديشمند و گرانقهدر حسهين و   « على»بكشم! به ناگزير دستور داد: 

اش دشمن فهااح و   يادگار دلير او، يكّه و انها و در بند اسار ، با سخنان روبنده و نيرومند و دليرانه

رابهر انبهوه دژخيمهانش بهه     اش، آن ههم در ب  ا  را در را  پوشهالى  سفاك و عنصر رينه جو و عقده

حيايى و وقاحت، سر جايش نشاند  و ضهمن بهه نمهايش نههادن      رسوايى رشيد و او را با آن همه بى

شهامت و ا ناپ ير و درايت احسين برانگيزش، رگونه سخن گفتن با ظالمهان و دفهاع از حهق و    

 عدالت را به عصرها و نسلها آموخت.[

 بیان حقیقت در برابر دژخیمى بیدادگر

پنداشت رهه هنهر رهرده اسهت  از ايهن رو       مست زر و زور و فريب و ازوير بود و مى« عبيد( »2) 

همان گونه ره در ااير را  استاندار  نشسته بود، دستور داد سر مقدلو حسين عليه السله م را در  

دسهت   ا  دست به روب برد و به شقاو  و قساواى ديگر برابرش نهادند  و آن گاه با لبخند مستانه

 زد.
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ره از ياران پيامبر خدا بود، در اين مورد آورده است ره: من در ااير دار ايماره « انس بن مالك» 

ديدم. او با روبدستى با لهب و دنهدانها    « عبيد»بودم ره سر مقدلو حسين عليه السل م را در برابر 

 گفت: نواخت و مى ررد و بر آنها مى سپيد و زيبا  يادگار پيامبر باز  مى

راستى حسين ره دندانها  زيبا و شفاف و خوبى داشت!! من با ديهدن ايهن   « انّه ران حسن الثغر!!» 

منظره جانسوز، ديگر اوان سكو  نداشتم  از اين رو گفتم: هان ا  پسر مرجانه! به خدا  سهوگند،  

«! عبيهد »ا باد!! شو ، در اينجا بگويم  باد ناگزيرم حقيقتى را ره او را خوشايند نيست و ناراحت مى

به خدا  سوگند خود، پيامبر خدا را ديدم ره همين لب و دندان زيبا را ره اينك اهو بهر آن رهوب    

 «لقد رأيت رسول اللَّه يقبلل موضع قضيبك من فيه.»رنى؟  دانى ره مى بوسيد  هيچ مى زنى، مى مى

 فریاد قهرمانانه دیگر

در آن نشسهت حضهور   « عبيهد »ره در را  شوم فرزند سهل « عمر»، فرزند معاب و «سعد»( از 1) 

با روبدستى خهويش بهر بينهى و دو    « ابن زياد»ما در آن نشست بوديم ره  اند: داشتند، رنين آورده

نواخت. سكواى مرگبار بر آنجا سهايه   رشم نازنين و زيبا  حسين عليه السل م و لب و دندان او مى

اعتراض سر داد و سهخن حقّهى را در برابهر عنصهر      افكن بود ره به ناگاه شير مرد  آزادمنش فرياد

، از ياران پيامبر  ايهن  «ارقم»بود فرزند ديور « زيد»ا  طنين افكن ساخت  او  بدمست و بيدادپيشه

 مرد با ديدن آن منظره جانسوز خروشيد ره:

ا  ههان  « ارفع قضيبك يا ابن مرجانة! إنّى رأيت رسول اللَّه واضعا شفتيه على موضهع قضهيبك!  » 

پسر مرجانه! روبت را از اين لب و دندان مبارك بردار! به خدا سوگند خود ديهدم رهه پيهامبر خهدا     

بوسيد و اين رهره درخشهان و سهيما     ها  مبارك خويش را بر اين لب و دندان نهاده بود و مى لب

د و پر معنا ا  دردآلو رنى؟ و آن گاه گريه بوييد! رويت سياه باد! ره مى ملكواى و نورافشان را مى

سر داد و از پى آن به عنوان اعتراض ااير را  استبداد را ارك ررد! هنوز رند قدم دور نشده بهود  

أبكى اللَّه عينيك يا عدول اللَّه! لوي أنّهك شهيت قهد خرفهت و     ( »2ره جلّاد امو  نعره بر آورد ره: )

د! رشهمانت همهاره در   هان ا  دشمن خدا! خدا ديهدگانت را بگريانه  « بهب عقلك لضربت عنقك!

زدم، املها رهه رهنم رهه      گريه باد! اگر پير  خرفت نشده و خرد از را نداده بود  گردنهت را مهى  
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ا ! زيد، بازگشت و گفت: اينك ره شنيدن حق بر او گهران اسهت،    خرد  شده دستخوش پير  و بى

م روز  پيهامبر  خهود «! عبيد»ا  بسوز ! هان ا   اين سخن را بشنو اا بيشتر در آاش خشم و رينه

خدا را ديدم ره حسن عليه السل م را بر زانو  راست و حسهين عليهه السله م را بهر زانهو  رهپ       

نشانده، و هر يك از دو دست مباررش را بر يكى از نور ديدگانش نهاده بود و رو به بارگهاه خهدا   

و پدرشان،  -ام هستند يهره امانتها  گرانما -ام ديده گفت: پروردگارا! من اين دو نور نيايشگرانه مى

إنّهى اسهتودعك إيلاهمها و  هالح     ( »1سپارم! ) ررداران و ايمان آوردگان را به او مى ساير شايسته

ها  پيامبر نزد او رگونهه   و اينك ا  پسر مرجانه! بگو ره حال و روز و موقعيت امانت« المؤمنين.

 رنى؟ است؟ و بگو ره با فرزندان و خاندانش رگونه رفتار مى

 را ارك ررد.« عبيد»و آن گاه را  شوم « 1« »فكيا رانت وديعتك لرسول اللَّه؟» 

گفت: هان ا  املت عرب! از اين پس همگى بهه بردگهى و اسهار  امويهان      اند ره مى ]از او آورده 

درآمديد  ررا ره ساير آزاديخواهان و ا  ح طلبان و پسر برارين زنان گيتى، فاطمه عليها السل م 

را به امير  گرفتيد  اا شايستگانتان را به خهاك  « مرجانه»تيد و آن گاه فرزند آن زن نابكار، را رش

و خون رشد و زشتكارانتان را به بردگى و خدمت به بارگاه ستم گيرد! آر ، ان به بلّت و خهوار   

ر  آور رفتار ررديد! و وا  بر جامعه و مردمى ره ان بهه خهوار  و اسها    سپرديد و ره بد و خفّت

خودرامگان سپارند و عدالت خواهان و شايستگان را انها گ ارند! ا  دريغ و درد از ايهن انتخهاب   

 رسوا![

  در مسجد کوفه« عبید»خطبه 

( جلّاد خون آشام امو  پس از روشنگريها  دليرانه و هوشمندانه راروان اسيران و پديدار شدن 2) 

مسجد را در پيش گرفت اها بها گهرد آوردن سهاده     ها  بيدار  و اعتراض در ميان مردم، راه  جرقّه

دين، بر فراز منبر برود و ضمن گشودن عقده حقار  خويش، هم پيروز  پندار  و رسوا  دولهت  

بيدادپيشه امو  را به ر  مردم رشد و هم با دجلالگر  و عوام بهاز  و ارعهاب و اهديهد و نشهان     

 زد.دادن رنگال و دندان، راه بيدار  مردم را مسدود سا
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الحمد للَّه اظهر الحق و أهله، و نصر أمير »  آر  با اين نقشه ابليسى بود ره بپا خاست و رنين گفت:

ستايش از آن خداونهد  اسهت رهه حهق را     «المؤمنين و حزبه، و قتل الك ّاب بن الك ّاب و شيعته!!

رمود  و دروغگو  پيروز و نمايان ساخت و امير مؤمنان، يزيد، و حزب و گروه و سپاه او را يار  ف

 فرزند دروغ پرداز و پيروان شورشگر او را رشت!!

 خروش روشنفکر نابینا

( هنگامى ره سخن دجلال امو  به اينجا رسيد، بهه ناگهاه خروشهى رعهد آسها در مسهجد طنهين        1) 

ا  از مسجد و از ديور  نابينها بهه نهام     انداخت و همه را اكان داد! اين خروش قهرمانانه از گوشه

 ، بود.«عفيا»، يادگار پر افتخار «اللَّه عبد»

ا  نابينا، اما روشنفكر  شجاع و با اعهد بود، دو رشم خود را بهه ارايهب در    او آن روز سالخورده

در رراب سايرش، على عليه السل م به بارگاه خدا هديهه رهرده بهود و    «  فّين»و « جمل»رارزار 

گ ارنهد و   به عباد  و نيهايش و روشهنگر  مهى    اينك در دوران پير  و بازنشستگى، روزگار را

دار ، شجاعت و شههامت آزادگهى و آزادمنشهى و     زنده بار  از ايمان و اقوا، پارسايى و شب روله

 ديگر افتخارا  را در پرونده زندگى داشت.

بهه مقهام واي  علهى عليهه السله م و فرزنهد       « عبيهد »شهرمانه و بزدينهه    او با شنيدن جسار  بى

يا ابن مرجانة! إنّ الك ّاب أنهت و أبهوك و الّه      ( »2حسين عليه السل م خروشيد ره: ) ارجمندش،

هان ا  پسر مرجانه! دروغساز و « ولّاك و أبوه، أ اقتلون أويد النّبيلين و اتكلّمون بك م الصلديقين؟

و پهدرش.  دروغپرداز او هستى و پدر   و آن رسى ره او را فرمانروا  اين جامعه دربند گردانيد 

سراييد و ژست خوبان و شايسهتگان و   رشيد و آن گاه دجلالگرانه ياوه مى آيا فرزندان پيامبران را مى

گوييد؟ ا  ننگ و نفرين بهر شهما    گيريد و به سخن  دليقان سخن مى باورمندان و ايمانداران را مى

نداشت، نعهره بهر آورد    ا  را ، ره انتظار رنين پاست روشنگر و دندانشكن و شجاعانه«عبيد»باد! ] 

 ره: اين ره بود ره رنين جسورانه سخن گفت؟
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انا المتكلم يا عدول اللَّه! أ اقتل ال ريلة الطاهرة الّتى أبهب اللَّه عهنهم  »  آن بنده راستين خدا پاست داد:

  الرجس و ازعم انّك على دين ايس م؟ وا غوثاه! أين اويد المههاجرين و األنصهار ي ينتقمهون مهن    

 هان ا  دشمن خدا گوينده اين سخن منم، من.....« طاغيتك اللعين 

ره خدا  فرزانه از هر پليهد  و گنهاه    -آيا شما دژخيمان عوامفريب، پاران و پاريزگان روزگار را

رشيد و باز هم ادعا  اس م و ايمان و رهبر  و امامت مردم مسلمان را  مى -پارشان گردانيده است

 بر زبان داريد؟

پنهاهى ديهن و آيهين! ا  دريهغ و درد از انههايى       رسى اس م! ا  فرياد از بى اد از غربت و بىا  د

سهتيزان و حهق طلبهان! رجاينهد      يهار و يهاور  سهتم    عدالت خواهان و ا  ح طلبان! ا  وا  از بى

فرزندان مهاجر و انصار اا از او و از رهبر خهون آشهام اهو انتقهام خونهها  پهاك آزاديخواههان و        

شكست و رسوايى ديگر  را دريافت داشت و به ناگزير « عبيد»ا  بزرب آزاد  را بگيرند![ پيشو

بپها خاسهتند و او را از محا هره    « عبد اللَّهه »دستور باز داشت پير ديور را  ادر ررد، املا بستگان 

 اش آوردند. دژخيمان ااريك انديش و بيرحم امو  نجا  داده و به خانه

تبداد دگر باره فرمان بازداشت او را  ادر ررد و به مزدورانش گفت: برويد پس از ساعتى، امير اس

( اين خبر بهه گهوش   1دستگير رنيد و بياوريد! ) -ره خدا دلش را نابينا ساخته است -و اين نابينا را

رسيد و آنان دست در دست هم به دفاع از پيهر فرزانهه و پارسها     « يمن»ها   و گروه« ازد»قبيله 

 ش برخاستند و رار را بر نيروها  سرروبگر رژيم امو  سخت رردند.روزگار خوي

 گسيل داشت و فرمان آاش و رشتار داد.« اشعث»ها  ديگر  را به يار  گردان  گروه« عبيد» 

بهه خانهه   « عبيد»پيكار  سخت ميان دو طرف آغاز گرديد و گروهى از دو سو رشته شدند و سپاه 

 از هر سو به خانه ريختند.« عبد اللَّه»ن درب خانه پير ديور رسيد و ضمن در هم شكست

دختر پير ديور، او را از ورود اجاوزراران آگاه ساخت و او گفت: دخترم! غم مخور! شمشهير مهرا   

بده اا از خود دفاع رنم! و آن گاه شمشيرش را از دخترش گرفهت و دليرانهه بهه دفهاع از حقهوم و      

 (1گفت: ) ررد و مى از خود دفاع مى او شجاعانه آزاد  و جان خويش پرداخت.

 انا ابن ب  الفضل عفيا الطاهر             عفيا شيخى و ابن امل عامر                   
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، آن پدر پاك سرشت و با فضيلت هستم، و او نيز فرزند شجاع ام عهامر، آن زن  «عفيا»من فرزند  

 دون زره شما را به خاك ه ك افكندم.پوش و ب آزاده است. من هستم ره انبوهى از دژخيمان زره

آن دختر با شهامت و بيدادستيز، با اماشا  دفاع قهرمانانه پدر گفت: پدر جهان! رهاش مهرد پيكهار     

بودم و پيشارو  او با اين ابهكاران و رشهندگان خانهدان شايسهته رهردار وحهى و رسهالت نبهرد        

رردنهد، املها از ههر طهرف رهه بهه او        رردم! دژخيمان امو  از هر سو آن پير پارسا را محا ره مى

رهرد و   ساخت و پير مبارز نيهز دليرانهه از خهود دفهاع مهى      شدند، دخترش او را آگاه مى نزديك مى

 گفت: مى

ام را بر  آمد و بينا بودم، راه ورود و خروج خانه به خدا  سوگند اگر گشايشى در ديدگانم پديد مى

پس از پيكار  بسيار، او را « عبيد»دادم! سپاه  قرار مى بستم و شما اجاوزراران را در انگنا شما مى

ياور ! پدرم محا هره   آورد ره: ا  داد از بى محا ره ررد و دستگير ساخت. و دخترش فرياد برمى

 و گرفتار گرديد  ررا ره يار و ياور  ندارد!

 شهامتى احسين برانگيز

 ( سرانجام او را دستگير ررده و به را  بيداد آوردند.2) 

هنگامى ره رشمش به او افتاد، گفت: ستايش از آن خداوند  است ره او را رسوا ساخت! « عبيد» 

پير ديور پاست داد ره: هان ا  دشمن خدا! رگونه؟ بهه خهدا  سهوگند،    « الحمد للَّه الّ   أخزاك.»

خانهه و   ساختم و شما را در ورود و خروج بهر  اگر رشمم بينا بود، روزگار را بر شما ايره و اار مى

 دادم. ام در فشار و انگنا قرار مى حريم زندگى

 ريست؟« عثمان»گفت: هان ا  دشمن خدا! بگو ببينم ديدگاهت در باره « عبيد» 

درست زيست و رهار نيهك   « عثمان»گفت: ا  برده برده  فت! ا  پسر مرجانه! او را ره رار ره 

او از دنيا رفت و خداست ره فرمانروا   انجام داد و يا سياستى استبداد  در پيش گرفت و بد ررد!

رند  پس او  بندگان خويش و داور روز رستاخيز است و همو ميان مردم بر اساو عدالت داور  مى

ارين بيهداد   نداشته باش و از من در باره خود و پدر  و يزيد و پدرش ره زشت« عثمان»رار  به 

ابن ....« »سلنى عن أبيك و عن يزيد و عن ابيه و لكن ( »1داريد، بپرو! ) را بر بندگان خدا روا مى
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گفت: نه! به خدا  سوگند ره ديگر ريز  از او نخواهم پرسيد اها شهربت نهاگوار مهرب را     « زياد

بچشى! پير پارسا گفت: ستايش از آن خدايى است ره پروردگار جهانيان است و من رسى هستم ره 

يد  يابى، از بارگاه او خواسته بودم ره شهاد  او عنصر پليد، پيش از آن ره از مادر ، مرجانه و

پرافتخار را روزيم سازد و از بارگاه همو خواسته بهودم رهه شههاد  مهرا بهه دسهت منفهورارين و        

ارين آفريدگانش قرار دهد، املا من پس از اينكهه بينهايى را از دسهت     ارين و استبداد پيشه شده لعنت

رنم ره پس از اين نوميهد ، رهراغ    خدا  را ستايش مى دادم، از فوز شهاد  نوميد گشتم  و اينك

 اميدم را روشن ساخت و شهاد  را به من ارزانى داشت.

ديگر ااب نياورد و فرمان اعهدام او را  هادر رهرد. جلّهادان امهو  گهردن آن شهير مهرد         « عبيد» 

ا  بهه دار   هآزاديخواه و ستم ستيز و ا  ح طلب را را زدند و پيكر آغشته بهه خهون او را در نقطه   

 «1»آويختند. 

 و اینك دلیرى دیگر

پس از دريافت اين ضربا  رسواگر، برا  اعمير و استوار سهاختن ديهوار شهكاف خهورده     « عبيد» 

را  هادر رهرد    « عبد اللَّه بن عفيها »استبداد و اختنام امو ، دستور احضار ديور ديگر  از قبيله 

، از «جنهدب بهن عبهد اللَّهه ازد     »رده بودنهد رهه   ررا ره خبر رينان و جاسوسانش به او گزارش ر

 بزرگان قبيله نابينا  دلير، از دوستداران امير مؤمنان و شيفتگان خاندان پيامبر است.

و دوسهتداران    جلّاد امو  او را فرا خواند و گفت: هان ا  دشمن خدا! آيا اهو از يهاران و همراههان   

ر ديور گفت: ررا و اينك نيز نهه انهها از رهار    پي« أ لست  احب أبى اراب؟( »1نبود ؟ )« على»

گفت: و « بلى، ي أعت ر منه.»  رنم. خواهم، ره بر آن مباها  مى خويش پشيمان نيستم و پوزش نمى

ما أرانى إلّها متقرّبها إلهى اللَّهه     »اوان نزديك شد!  اينك من بر اين باورم ره با رشتن او به خدا مى

گويى! بهوش باش ره با رشتن رو منهى، نهه    ا گفت: دروغ مىو پير روشنفكر و اوحيدگر« بدمك.

گرد   ررا ره خهون مهن اهو را از بارگهاه خهدا       شو  ره سخت دورار مى انها به خدا نزديك نمى

وامانده گرديد و گفت: پير  است ره خرفت شهده و خهرد از   « عبيد»سازد و نه نزديك!  دورار مى

 «1»را داده است  و آن گاه او را آزاد ررد. 
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  و بشارت به شهادت حسین علیه السّالم« عبید»شقاوت 

عبد »( جلّاد فريبكار امو  پس از شهاد  ساير شايستگان و به اسار  فرستادن خاندان پيامبر، 2) 

ا  به سو  مدينه گسيل داشت و به او سفارش ررد ره خود را به سرعت بهه   را با نامه« اللَّه سلمى

را زوداهر از  « عبيهد »خبر شهاد  حسين عليه السل م و پيروز  سهپاه  هدف برساند  مباد ره رسى 

 برساند.« عمرو بن سعيد»و  به استاندار مدينه، 

گويد: من بر مرربى رابك و اندرو نشسهتم و بهه سهرعت خهود را بهه مدينهه        مى« عبيد»فرستاده 

 ام؟ ، ره خبر  آوردهرساندم. پيش از ديدن امير مدينه، با مرد  ديدار داشتم ره او از من پرسيد

( او گفت: أنا للَّهه ... از  3( به او گفتم: خبر  داغ و اازه دارم، املا انها نزد امير آن را خواهى شنيد. )

 ا ؟ شهاد  حسين خبر آورده

 او پرسيد: روفه ره خبر؟  به او پاسخى ندادم و بر استاندار مدينه وارد شدم!

ردم و او شادمان گرديد و دستور داد اها جارريهان، خبهر    رويداد جانسوز عاشورا را به او گزارش ر

 را خواند ره:« زبيد »شهاد  حسين عليه السل م را به مردم برسانند. و آن گاه خودش شعر 

( زنان قبيله بنى زياد فرياد و شيونى سخت سر دادند  درست همانند 1عجلت نساء بنى زياد عجلة ... )

 «.أرنب»ونين شيون زنان ما، در بامداد پيكار خ

]اين شعر به جريان رشته شدن عثمان به دست شورشيان اشاره دارد، ره به باور خود او را به ريفر  

شكنى و دست دراز  بهه خزانهه    استبداد و خودسر ، انحصار قدر  ملى و امكانا  عمومى، قانون

ان رم خهرد ههوا و   ملت، مسلط و ميداندار ساختن اشنگان زر و زور و شيفتگان جاه و مقام و بردگ

هوو بر سرنوشت جامعه و آن گاه خود بازيچه آنهان شهدن، نقدناپه ير  و عهدم احمهل و مهدارا،       

از  -گويان جامعهه  به ويژه آزاد انديشان و آزادمنشان و روشنفكران و حق -خشونت و بيداد با مردم

ه ناروا به امير مؤمنان پا در آوردند، اما معاويه آن جريان را در راه هوا  دل خويش و فريب عوام ب

خواست بگويهد رهه شههاد  پيشهوا  آزاد  در      داد. و اينك اين عنصر امو  مسلك مى نسبت مى

و بشهار   « عبيهد »برابر رشته شدن عثمان است!![ به جاست ره اين سهروده را در سهبك مغهز     

 (2ابلهانه او، در شهاد  ساير شايستگان بياورم ره رنين است: )
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 رون بقتله و بسبله             و هم على دين النّبى محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم ...يستبش          

رنند و بهه آن گرانمايهه عصهرها و     اين ابهكاران روزگار در شهاد  ساير شايستگان شادمانى مى 

بهر ديهن و   دارند  و شگفتا ره در همان حال خود را رهرو راه و رسهم پيهامبر و    نسلها ناسزا روا مى

 زنند. آيين محملد  لّى اللَّه عليه و آله جا مى

سهتيزان   اند و نه ايمان  و اينانند ره گفتار رفرگرايان و حق به خدا  سوگند ره اينان نه اس م آورده

 آورند. را بر زبان مى

زنند  درست بسان نيارهان رفرگهرا  خهويش  و در همهان حهال       اينان از ارو جان، از اس م دم مى

اوز  نسبت به حق و خاندان پر افتخهار   هايشان آرنده از رينه و رينه اهر ساز  و عوام فريبى، دلظ

 رسالت است.

 به پیامبر چه پاسخى خواهید داد؟

پس از دريافت خبر جانسوز شههاد  حسهين عليهه السله م، بسهان      « يزيد»اند ره:  ( و نيز آورده1) 

را به مدينه « قضاعه»و « بنى عد ل»دو قبيله بزرب  شادمان گرديد و دو ان از سررردگان« عبيد»

 گسيل داشت.

هنگامى ره آن دو با خبر شهاد  جانگداز حسين عليه السل م و يهارانش بهه آن شههر وارد شهدند،     

بود، اندوه زده و « عقيل»ره دختر « زينب»به نام « عبد المطّلب»بانويى دانشور و شجاع از دختران 

نقاب از خانه بيرون دويهد و رويهارو  آنهان ايسهتاد و بها       و بهت زده، بى سوگوار با حالت پريشان

 ا  ماام زده، در اعتراض به استبداد سياهكار امو  اين اشعار را خواند: ديدگانى اشكبار و رهره

  ما با اقولون إب فال النبى لكم             ما با فعلتم و انتم آخر ايمم         

  و بأهلى بعد مفتقد              منهم اسار  و منهم ضرجوا بدمبعتراى              

  ما ران ه ا جزائى اب نصحت لكم             أن اخلفونى بسوء في بو  رحمى             

ها! پس از مهن، بها خانهدان و فرزنهدان و      هنگامى ره پيامبر از شما بپرسد ره: هان ا  آخرين املت 

يد؟ ررا گروهى را به خون آغشته ساختيد و گروهى را بهه بنهد اسهار     عزيزانم رگونه رفتار نمود

 رشيديد؟
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پاداش خيرخواهى من و رنجهايى ره در راه نجا  و رستگار  شما رشيدم، اين نبود ره پس از من 

 در حقّ نزديكان و بستگانم اين گونه ظالمانه رفتار رنيد!

  امّ سلمه و خبر جانسوز شهادت حسین علیه السّالم

، همسر ارجمند پيامبر، «امل سلمه»آورده است ره: من نزد بانو « شهر بن حوشب»( در اين مورد 2) 

بودم ره به ناگاه زنى شيون رنان وارد شد و فرياد برآورد رهه: ههان ا  مهادر! سهاير شايسهتگان،      

 حسين عليه السل م، را رشتند.

و گفهت: سهرانجام سهياهكاران امهو      آن بانو  بزرگوار با شنيدن اين خبر، سخت دگرگون گرديد 

دست به اين گناه سهمگين زدند و خون پسر پيامبر را به زمين ريختند  خدا گورها  آنان را آرنهده  

 «فعلوها! مأل اللَّه قبورهم نارا!»  ور سازد، اين را گفت و بيهوش بر زمين افتاد! از آاش شعله

  نداى آسمانى در مدینه

فرياد « 1»اند ره: هنگامى ره سر مقدو پيشوا  آزاد  به مدينه رسيد  ه( از ااريت ب بر  آورد1) 

بهار ديگهر از رينهه    « مهروان »خاست. در آن ميهان   ضجله و شيون بود ره از هر سو به آسمان بر مى

گارد خ فت رنان ضربت  ديرين خويش از اس م و خاندان عدالتخواه رسالت پرده برداشت و گفت:

ها  نظام امو  را برا  مهداى اسهتوار    حسين و يارانش وارد آورد ره پايه بيرحمانه و سهمگينى بر

 ساخت.

و آن گاه روبدستى شوم خويش را برگرفت و با اشاره به رهره نورافشان حسهين عليهه السله م، از    

ا   شهاد  او شادمانى ررد و گفت: هان ا  حسين! در دست من ره زيبا و خوش نما هستى و رهره

هايت سر  و ارغوانى  وه ره دلم از رشهته شهدن اهو آرامهش يافهت!! و نيهز        ونهگلگون است و گ

( 2شهد رهه: )   اند ره به هنگام رسيدن سر مقدو حسين به مدينه، اين ندا از آسمان شنيده مهى  آورده

ههان ا  رسهى رهه از براهر  و واييهى خانهدان محملهد سهخن         ...« يا من يقول بفضل آل محملهد  »

با ا ش و روششى خستگى ناپ ير به همه مردم برسهان! بهه همگهان بگهو رهه      گويى! پيام ما را  مى

بيدادگران سياهكار امو  بزرگمرد  را رشتند ره هم خود بهترين آفريده پروردگار بهود، و ههم از   

 نظر ريشه و ابار بسيار ارجمند و بزرب بود.
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هها و   در ههم روبنهده بهت   ها در آسمان و زمين بهود، و فرزنهد پيهامبر ، رهه      او پسر برارين انسان

 ها  رنگارنگ بود. بتكده

ها  گوناگون در  خاورها و باخترها نيز بر او گريستند و مردم پيش از آنها با زبان و فرهنگ و واژه

 سوب او ناله زدند.

 روشنگرى در بارگاه خشونت و بیداد 9بخش 

دمشق بشار ! بشهار ! در   سر نورافشان حسين عليه السل م در راه شام راروان اسيران در دروازه

بارگاه بيداد سخنى روااه و موج انگيز سر مقدلو حسين عليه السل م در برابر يزيد ندا  جانسوز آن 

رنى؟! هرگز رنين نخواهد شهد سهخن جاودانهه پررمهدار      دانى ره مى بانو  آزاده و آزاديبخش مى

عليهه السله م سهوگوار  خانهدان      آزاد  در بارگاه بيداد خطبه شورانگيز و شعور آفرين امام سجاد

پيامبر  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم در شام اعتراض يكى از پيشوايان يهود سفير روم در اهاير رها    

( روشهنگر  در  1)   يزيد خواب جانسوز يادگار هوشمند و دلير امام حسن عليه السل م در بازار شام

د اا بانوان حرم پيامبر و رودران دلبند حسين عليهه  دستور دا« عبيد»بارگاه خشونت و بيداد آن گاه 

السل م را با شكنجه و فشار آماده حررت به سو  شام ساختند و نيز فرمان داد اا پيام رسان شهجاع  

طلبانه پيشوا  آزاد ، امهام سهجلاد عليهه السله م را بسهان       و با ادبير نهضت استبداد ستيز و ا  ح

و گردنش غل افكنند  و آن بزرگوار و همراهانش را به سررردگى شير  به زنجير رشند و بر دست 

 به سو  شام برند!« شمر»و « مخفر عاي  »

  سر نورافشان حسین علیه السّالم در راه شام

رفت ره در راه خود به عباداگاه يك  سپرد و پيش مى راروان اسيران آزاديبخش در راه شام گام مى

 رسيد.راهب و يا دانشمند پارسا  مسيحى 

گفت: در مراسم پرشكوه و پر معنويلهت حهجل و    اند ره مى آورده« سليمان بن مهران»در اين مورد از 

( 2گويهد: )  ها را به آسمان گرفته و مهى  در حال طواف بودم ره با مرد  برخورد رردم و ديدم دست

نهم رهه اهو مهرا نخهواهى      دا بار خدايا! مرا بيامرز و من مى« اللّهم اغفر لي و أنا اعلم انّك ي اغفر.»
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بخشيد و آمرزش خود  را روز  من نخواهى ساخت! از او پرسيدم: ررا بر اين بهاور هسهتى رهه    

 آمرزيده نخواهى شد؟

بودم ره سر مقدلو حسين عليه السله م را  « عبيد»گفت: من از يك گروه رهل نفر ، از سپاه شوم 

دير  پياده شديم اا ساعتى بياسهاييم و غه ا   برديم. در مسير شام روز  در رنار  از روفه به شام مى

 بخوريم  و سر را بر فراز نيزه در برابر ديدگان خويش به ديوار اكيه داده بوديم.

پديدار شد و بر سينه   سفره غ ا را گشوديم و به خوردن غ ا پرداخته بوديم ره به ناگاه ديديم، دستى

 (1ديوار آن دير رنين نوشت: )

  ة قتلت حسينا             شفاعة جدله يوم الحسابأ ارجو امل          

انهد، اميهد    ا  رهه حسهين عليهه السله م را رشهته      آيا آن رژيم و آن گروه زشت رردار و خودرامه 

شفاعت نيا  گرانقدرش را در روز رستاخيز و روز حسابرسى دارند؟! همگى با ديهدن ايهن منظهره    

ن بر آن شد اا آن دست را بگيرد ره ناپديهد گرديهد!   عجيب، سخت بر خود لرزيديم! يكى از همراها

بار ديگر به خوردن غ ا پرداختيم ره در برابر ديدگان همه، همان دست پديدار گرديد و اين شهعر را  

 بر سينه ديوار نوشت:

  ف  و اللَّه ليس لهم شفيع             و هم يوم القيامة في الع اب         

ا  شفاعتگر  نخواهد بود   ا  رنين مردم ااريك انديش و شقاو  پيشهنه، به خدا  سوگند ره بر 

 و آنان در روز رستاخيز در ع اب سهمگين خدا گرفتار خواهند بود.

باز هم يكى از همسفران برخاست اا آن دست را بگيرد ره ناپديد گرديد! هنوز به خوردن غ ا ادامه 

 و رنين نوشت:داديم ره بار سولم همان دست غيبى پديدار شد  مى

  و قد قتلوا الحسين بحكم جور             و خالا حكمهم حكم الكتاب         

آن ابهكاران روزگار، حسين عليه السل م را به فرمان ستم و ستمكاران رشتند و فرمان و رارشهان   

د ره: آنهان  ان آورده« بنى سليم»و نيز از بزرگان قبيله « 1»مخالا فرمان قرآن و آورنده قرآن بود. 

برا  پيكار  با روميان به سرزمين آنان ااختند و در آن جنگ به عباداگاهى وارد شهدند و ديدنهد   

 ره بر سينه ديوار آن، همين شعر نگاشته شده است! أ ارجو املة قتلت حسينا ...
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، بهه  اند، باز هم اميد شفاعت نيا  گرانقهدر او را دارنهد؟ نهه    آيا جامعه و مردمى ره حسين را رشته

خدا  سوگند برا  آنان شفاعتگر  نخواهد بود  و آنان در روز رسهتاخيز در عه اب خواهنهد بهود!     

ايهن شهعر را رهه      جهادگران با خواندن اين شعر غرم در حير  شدند و از راهبان دير پرسيدند رهه 

 زمانى، و ره رسى نوشته است؟

عبهد  ( »1ر اين ديوار نوشته شده بهود! ) آنان گفتند: سيصد سال پيش از بعثت پيامبر شما، اين شعر ب

از پدرش آورده است ره گفت: ما در پيكار  با روميان بهه برخهى از شههرها     « الرّحمن بن مسلم

 ها  مسيحيان گ رمان افتاد. آنان وارد شديم و در نزديكى فلسطين بر عباداگاهى از عباداگاه

ه به زبان رومى آشنا بودند، خواسهتيم اها آن   ا  را ديديم و از مردمى ر بر ديوار آن عباداگاه نوشته

 نوشته را برا  ما بخوانند و ارجمه رنند.

 هنگامى ره آنان خواندند و ارجمه رردند، ديديم اين گونه است:

 أ ارجو املة قتلت حسينا ...

ها بهه جنگهاوران    آورده است ره: ما در يكى از جنگ« عبد اللَّه  فّار»از « ياقو »و نيز در رتاب 

شمن حمله برديم و ضمن در هم روبيدن و اار و مار ساختن آنان، گروهى را به اسار  گرفتيم ره د

 در ميان اسيران، پير  از خردمندان مسيحيان بود.

ما آن پير خردمند را بسيار گرامى داشتيم و با او رفتار  شايسته و نيكو پيشهه سهاختيم. او ضهمن    

ررد ره آنان حدود سيصد سال پيش از بعثهت پيهامبر    مى سخنانش به ما گفت: پدرم از پدرانش نقل

اند ره با اخته سهنگى بهزرب روبهرو     ها  روم به حفّار  مشغول بوده ا  از سرزمين اس م در نقطه

بينند بر رو  آن بهه زبهان فرزنهدان     زنند، مى ها را از رو  آن رنار مى گردند. هنگامى ره خاك مى

 «1»ة قتلت حسينا ... أ ارجو امل نوشته شده است:« شيث»

  کاروان اسیران در دروازه دمشق

( راروان همچنان به راه خويش ادامه داد اا به دروازه شام نزديك شد. هنگامى ره بهه نزديكهى   2) 

مهن بها اهو    «! شهمر »نزديك شد و گفت: ههان ا   « شمر»آنجا رسيد، دخت فرزانه امير مؤمنان به 

ره به دروازه شام رسيديم، راروان اسيران را از جايى ببريد سخنى دارم! گفت: بگو! فرمود: هنگامى 



 263    علی کرمی به همراه ترجمهحضرت  سیدالشهدا درمثیر األحزان  ندگانی ز

 

داران دستور ده اا سهرها  مقهدلو شههيدان را از     اماشاگران در آن مسير رمتر باشند  و به نيزه  ره

ها و اسيران دور سازند و جلوار حررت دهند اا فرزندان پيهامبر رمتهر در معهرض ديهد      ميان رجاوه

 بريم. ما از اماشا  آنان به ستوه آمده و رنج مىاماشاگران باشند  ررا ره 

اوز  نه انها رنين نكرد، بلكه به عكس خواسته آن بانو  فرزانهه   از سر ددمنشى و رينه« شمر»املا 

رفتار ررد و دستور داد اا سرها  مقدلو را در ميان راروان اسيران حررت دهند و راروان را نيز از 

اند!! و راروان به همين سبك و نظم بهه دروازه دمشهق    رد آوردهمسير  هدايت رنند ره مردم را گ

 رسيد.

سازد و ديهدگان سهرد و    ها را داغدار مى دلها را خون و سينه« شمر»راستى ره اين رار ضدل انسانى 

 (1خيزد: ) يت زده را گرم و گريان  ره اين شعر نيز در اين مورد از اين دل داغدار بر مى

 ز  الحسين و رهطه             و يسبى بتطواف الب د حريمه ...فوا أسفا يغ          

برند  و حريم حرمت او را بها اسهار     ا  دريغ و درد ره بيدادگران به حسين و يارانش يورش مى 

دانستند ره پيهامبر در شههاد     شكنند! آيا آن ايره بختان نمى ها در شهرها مى بانوان و گردانيدن آن

شود؟! و در دل او بر اثهر   گريد ره هرگز اشك ديدگانش خشك نمى ا  مى هجانسوز حسين به گون

رشد و غهم و انهدوهى بهر دل     هايش زبانه مى گردد ره هماره شعله اين سوب آاشى بر افروخته مى

اند ره:  اوان آن را نهان داشت! و آورده نشيند ره نه پايان پ ير است و نه مى نازنين آن حضر  مى

 السل م در اين مسير با رسى سخن نگفت اا به درب را  يزيد رسيد.امام سجلاد عليه 

 بشار ! بشار !

گفت: من به هنگام ورود راروان اسيران و  اند ره مى آورده« ابن ربيعه جرشى»( در اين مورد از 2) 

بهه  « زحهر بهن قهيس   »، نزد او بودم ره به ناگاه «يزيد»سرها  مقدلو شهيدان راه آزاد ، به دربار 

 ا ؟ ر را  در آمد و يزيد به او گفت: وا  بر او! ره خبر  آوردهااي

خوشايند  دارم! آن گهاه   گفت: هان ا  امير مؤمنان! او را به پيروز  و يار  خدا مژده باد ره خبر

به همراه هجده ان از جوانان و جوانمردان، خاندان خويش، و شصت اهن از  « حسين بن على»افزود: 

رگرش بر ما وارد شدند، و ما به سو  آنهان شهتافتيم و از آنهان خواسهتيم رهه      ياران فدارار و پيكا



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

264 

 

گردن گ ارند و يا آماده رارزار باشند! آنان « عبيد»ها را به نشانه اسليم باي برند و به فرمان  دست

از اين دو راه، راه جهاد و دفاع را برگزيدند و ما در سپيده دمى ره خورشهيد اهازه از افهق سهر بهر      

ه بود، بر آنان ااختيم و از هر سو آنان را به محا ره در آورديم و به رهارزار  سهخت دسهت    آورد

( شمشيرها از نيام بيرون آمد و سخت بكار رفت و آنان ره در برابر سپاه گهران خليفهه،   1يازيديم. )

از و در شمار بسيار ناريز بودند، بسان ربوار  ره مورد يورش عقاب و شاهين قرار گيرد، به هر فر

رردند  به خدا  سوگند ا  امير مؤمنان ره سپاه مها در   بردند و با ما سخت پيكار مى نشيبى پناه مى

اندك زمانى، به اندازه نحر شتر يا خواب نيم روز ، از نخستين رزمنده، اا آخرين پيكارگر آنان را 

يان بر رو  خهاك  درو ررد و به خاك و خون رشيد! و اينك پيكرها  بخون خفته آنان برهنه و عر

هايشان را خس و خار و خون و خارستر پوشانيده  گرم نينوا و در برابر اابش خورشيد افتاده و رهره

رفهن آنهان    رحمانه بر بدنها  برهنهه و بهى   است. لباسهايشان به خونشان آغشته است و خورشيد بى

افشهاند و ديداررننهدگان و    ها  بيابان را بهر آن نهازنين بهدنها مهى     ها و شن اابد و باد  با خاك مى

آب و علا هسهتند  آن نهازنين    رنندگان آنان يشخورها، در آن بيابان خشك و سوزان و بى زيار 

 اند. بدنها نه رفن دارند و نه به خاك سپرده شده

يزيد، پس از شنيدن اين گزارش شوم و بيرحمانه، با خونسرد  امام سر بلند ررد و گفت: من بدون 

شهدم!   ها نيز از فرمانبردار  شما بيشتر خشنود مهى  يازيدن به اين جنايت ون دسترشتن حسين و بد

آمده است ره: من به هنگهام ورود رهاروان   « ربيعة بن عمرو جرشى»( و نيز در ااريت دمشق از 2)

مخفر »گويد: اين  بودم ره به ناگاه  دايى به گوشم خورد ره مى« يزيد»اسيران به را  دمشق، نزد 

او را « يزيهد »آورد!!!  است ره گروه فرومايگان بد رردار را به بارگاه اميهر مؤمنهان مهى    «بن ثعلبه

، شهرورارين و  «مخفهر »پ يرفت و در پاست گستاخى و ياوه سهرايى او، گفهت: راسهتى رهه مهادر      

 ارين فرزندان گيتى را به دنيا آورده است. فرومايه

 در بارگاه بیداد

جمند ساير شايسهتگان در بهاره رگهونگى ورود رهاروان اسهيران      ( على عليه السل م، يادگار ار1) 

فرمايد: ما را در حالى بر بارگاه يزيد در آوردند ره  بخش به بارگاه استبداد سياهكار امو  مى آزاد 
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دوازده نفر مرد از بازماندگان خاندان ما را به يك زنجير رشيده بودند و بر گردنهايمان غهل بيهداد   

 بود.

انشدك اللَّه يها يزيهد! مها    »  برابر يزيد ايستاديم، نخستين سخن من اين بود ره گفتم: هنگامى ره در

هان ا  يزيد! او را به خدا سوگند، پندار اهو در مهورد    «ظنّك برسول اللَّه لو رآنا على ه ه الحال؟

شهم  گهردد يها بهر اهو خ     پيامبر خدا، اگر ما را بر اين حال بنگرد ريست؟ آيا از رار او شهادمان مهى  

 گيرد  رداميك؟ مى

رهبر رژيم خودرامه امو  ره در برابر اين سخن رواهاه امها زيبها و روشهنگر و سهخت روبنهده و       

برانگيزاننده و موج آفرين و بيدارگر غافلگير شد و در گل فرو رفت، رو بهه درباريهان رهاپلوو و    

ينان ره رنم؟ و بدينسهان  بت ساز بارگاه ستم نمود و گفت: هان ا  مردم شام! به نظر شما اينك با ا

طلبانهه و انحصهار سهتيز عاشهورا بهه       در باره سرنوشت بازماندگان نهضت آزاديخواهانه و ا ه ح 

گفت: هان ا  يزيد! به باور من بها آنهان همهان گونهه     « نعمان بن بشير»املا  «1»مشور  پرداخت. 

ا هنع  »  ررد. آن گونه رفتار مى ديد، با آنان رفتار رن ره اگر پيامبر گرامى، آنان را بر اين حال مى

 «ما ران يصنع بهم رسول اللَّه لو رآهم به ه الخيبة

 انگیز سخنى کوتاه و موج

، رو  سخن را به يزيد ررد و با شههامتى شهگرف نهدا    «فاطمه»در اين هنگام دخت سرفراز حسين، 

يها يزيهد!   ( »1انهد! )  هداد ره: هان ا  يزيد! اينان دختران پيامبر خدا هستند ره به اسار  رشيده شد

از سهخن بلنهد و   « بنا  رسول اللَّه سبايا! فبكهى النّهاو و بكهى اههل داره حتّهى علهت األ هوا .       

انديشمندانه او همه به گريه در آمدند و رار به جايى رسيد ره خاندان يزيد نيز گريه سر دادند  بهه  

 ا  ره  دا  گريه در بارگاه امو  طنين افكند. گونه

ررد و فرمهود: ههان   « يزيد»عليه السل م در حالى ره غل و زنجير بر گردن داشت، رو به امام سجلاد 

 دهى اا سخنى بگويم؟ ا  يزيد! آيا به من اجازه مى

ام ره جز بر اساو حق و  او پاست داد: بگو! املا درست بگو! فرمود: من در جايگاه و شرايطى ايستاده

 رو منى هيچ گاه نزيبد.عدالت، سخنى نخواهم گفت، و جز اين برا  
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 پندار ، اگر ما را در غل و زنجير بنگرد؟ و آن گاه فرمود: هان ا  يزيد! در مورد پيامبر ره مى

يزيد پاسخى نداشت  از اين رو بهه درباريهان رو رهرد و     «ما ظنّك برسول اللَّه لو رآنى في غلّ؟» 

 گفت: اين غل و زنجير را از گردن اينان وانهيد!

 ین علیه السّالم در برابر یزیدسر مقدّس حس

نهادند و بانوان را پشهت سهرش قهرار    « يزيد»( آن گاه سر منولر حسين عليه السل م را در برابر 2) 

دادند اا به آن سهر نهورانى ننگرنهد و سهر پيشهوا  آزاد  را نبيننهد، املها يادگهار ارجمنهد سهاير           

امامى عمرش از غ ايى ره از سر و مغهز   ، آن سر مقدلو را ديد و پس از آن، در«على»شايستگان، 

 رنند، نخورد. جانداران درست مى

آورده است ره: وقتى سر مقدلو حسين عليه السله م را بهه بارگهاه يزيهد     « عبد الملك بن مروان» 

آوردند، او، رو به آن سر نازنين ررد و گفت: اگر ميان او و پسر مرجانه پيونهد خويشهاوند  بهود    

 (1شد  و آن گاه به خواندن اين شعر پرداخت ره: )  يرفت و با او وارد جنگ نمىپ ا  را مى خواسته

 نفلّق هاما من رجال أعزّة             علينا و هم رانوا أعقّ و أظلما          

ناپ ير و عزيز بودند، اما ره بايد ررد رهه   سرها  رسانى را شكافتيم ره براستى اوانمند و شكست 

رهون و   طلبانه خويش و مبارزه بر ضد قدر  بى انديشه عدالتخواهانه و ا  ح آنان با نشر و پخش

 نمودند و با ما سر سازش نداشتند. ار و خطرنارتر مى ررا  ما، حق ناشناو

ما أَ ابَ »و امام سجلاد عليه السل م با ديدن سر نورانى پدر، به ا و  اين آيه شريفه پرداخت ره: 

 «رْضِ وَ ي فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي رِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ بلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌمِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَ

رسد جز آنكه پيش از آنكه آن را  هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در جانها  شما به شما نمى« »1» 

 «پديد آوريم، در رتابى ثبت است  اين رار بر خدا آسان است.

  ى جانسوز آن بانوى آزاده و آزادیبخشندا

املا زينب، دخت سرفراز فاطمه عليها السل م، هنگامى ره رشمش به سر بريده برادر افتاد، دست برد 

يا حسيناه! يها حبيهب   ( »2و گريبان پاره ررد و آن گاه با نوايى اندوهبار و جگر سوز نداد داد ره: )

البتول! يا ابن بنت المصطفى! يا ابن مكّة و منهى! يها ابهن علهىل      جدله الرّسول! و يا ثمرة فؤاد الزّهراء
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ا  ميهوه دل زههرا     ا  داد! ا  حسين عزيز! ا  محبوب دل نيا  گرانقهدرش پيهامبر!  « المراضى!

بتول، ا  فرزند دخت سرفراز پيامبر برگزيده! ا  فرزند مكّه و منى! ا  فرزند على مراضى! اينجها  

وز بانو  بانوان و آه جهانسوز او در ااير را  يزيد، يكپاررهه شهيون و   بود ره بر اثر سخنان جانس

گريه به آسمان برخاست و همه به گريه افتادند  و يزيد را ره سارت بود، بهر ايهن جنايهت هولنهاك     

 نكوهش رردند.

 کنى؟! دانى چه مى مى

ها  مقهدلو حسهين   ( در اين شرايط غمبار بود ره يزيد روب خيزرانى خواست و با آن به دنهدان 1) 

 عليه السل م نواختن را آغاز ررد.

از ياران دانشور و آگاه پيامبر ره در آنجا بود، بها ديهدن ايهن منظهره دلخهراش      « ابو برزه اسلمى» 

ويحهك أ انكهت بقضهيبك ثغهر     »  بپاخاست و رو به ديكتااور ااريك انديش امو  رهرد و گفهت:  

« ى اللَّه عليه و آله و سلّم يرشا ثنايهاه و ثنايها أخيهه.   الحسين بن فاطمة؟ اشهد لقد رأيت النّبى  لّ

ا  بر دنهدانها  حسهين، فرزنهد     رنى؟ آيا با اين روبدستى دانى ره مى هان ا  يزيد! وا  بر او! مى

دهم ره خود ديدم پيامبر خدا لبها  حسين و  نواز ؟! به خدا  سوگند، گواهى مى ارجمند فاطمه مى

أنتما سيلدا شباب أهل الجنّة، فقتل اللَّه قاالكما و لعنه »  (2فرمود: ) و مىبوسيد  برادرش، حسن، را مى

ام، ساير جوانان بهشت هستيد  خدا قااهل شهما را    شما دو نور ديده«و اعدل له جهنّم و ساء  مصيرا.

ه نابود سازد و او را به لعنت و نفرين ابد  گرفتار نموده و دوز  را برا  او فراهم رند  و راستى ر

 آنجا بد فرجام و جايگاهى است.

جلّاد خشن و حق ستيز امو  از گفتار و انتقاد بر حق آن مرد حقگو به خشم آمد و دسهتور داد او را  

 درنگ او را رشان رشان بيرون بردند. از ااير را  بيرون رنند  و افراد گارد خ فت نيز بى

رهه او بها رهوب     زيد را نگريست و ديدهنگامى ره شقاو  ي« حسن بن حسن»اند ره:  و نيز آورده

وا بيه! سهمية  ( »1نهوازد، فريهاد بهرآورد رهه: )     گاه پيامبر بود مى خيزران بر لب و دندانى ره بوسه

ياور ! نسل و ابار  ا  داد از بلّت و بى« امسى نسلها عدد الحصى و بنت رسول اللَّه ليس لها نسل.

انهد، املها    اين رشور و در اين جامعه همه جها پرارنهده   به شمار ريگها  بيابان در« هنده»و « سميله»
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فرزندان پاك و ارجمند فاطمه، دخت فرزانه پيهامبر، حهقّ زنهدگى و امنيلهت و آزاد  نداشهته و بهر       

 اند و نسلى از او بجا نمانده است. ها خفته شهاداگاه

 هرگز چنین نخواهد شد

يازيد و مهردم   و به هر شقاواى دست مىپنداشت  يزيد آن روز مست قدر  بود و خود را پيروز مى

رساندند و شاميان بر او، بر اين جنايهت هولنهاك بهه عنهوان      دنيا پرست و ناآگاه نيز به او يار  مى

بپا خاست و نگهاهى بهه دخهت    « ارزم»مرد  سر  رو از شاميان، به نام  گفتند. پيروز  ابريك مى

افكند و رو به يزيد ررد  -خشان و زيبا داشتره سيمايى در -«فاطمه»ارجمند حسين عليه السل م، 

با شنيدن « فاطمه»و گفت: هان ا  امير مؤمنان اين دخترك را به من ببخش اا به من يار  رساند!! 

عمله جان! اين بيدادگران و سياهكاران  اين سخن، بر خود لرزيد و به عمله قهرمانش پناه برد و گفت:

يخواهى و دعو  به عمل به قانون خهدا و پافشهار  در رعايهت    را بنگر! اينان پدرم را به جرم آزاد

اند و اينك  سيره و سبك آزادمنشانه پيامبر به شهاد  رسانده و مرا در رودرى به سوب او نشانده

در انديشه ظالمانه بردگى و به استخدام گرفتن من هستند؟!! بانو  بانوان رو به آن مرد گمراه ررد 

ز رنين نخواهد شد  او اين آرزو را به گور خواهى برد! به خدا  سوگند، و شجاعانه فرمود: نه، هرگ

نه او رنين حقّى دار  و نه امير ، يزيد مگر اينكه بطور آشكار اع ن رفر رند و از دين و آيين ما 

بيرون رود اا بتواند در مورد خاندان پيامبر رنين دستور  دهد و آنان را به بردگى محكهوم سهازد.   

يزيهد پاسهت خهود را از سهخنان     « اللَّه، و ي ررامة لك و ي له الّها ان يخهرج مهن ديننها.     ي و( »2)

روشنگرانه بانو  بانوان دريافت داشت و دانست ره از ديدگاه حقوقى و قانونى رنين نخواهد شهد   

و اش را به زبان آورد، و يزيد اين بار به سهرزنش او پرداخهت    املا آن مرد گستا  دگرباره، خواسته

و آن گاه دگرباره دست به روب شهوم خهود بهرد و ضهمن     « 1»خدا  مرگت دهد!  گفت: بس رن!

 (1اوزانه و رفر آلود پرداخت: ) ها  حسين عليه السل م، به خواندن اين اشعار رينه نواختن آن بر لب

  ليت اشياخى ببدر شهدوا             جزع الخزرج من وقع ايسل          

  أهلّوا و استهلّوا فرحا             ثمل قالوا: يا يزيد ي اشلف             

 «2»قد قتلنا القوم من سادااهم             و عدلناه ببدر فاعتدل              
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بودنهد و شهيون و فريهاد     -رشهته شهدند  « بهدر »رهه در   -راش نياران و بزرگان ايره و ابار مهن  

 ديدند. ها در جنگ احد مى مسلمانان را بر اثر دريافت ضربا  نيزه

دادند ره: هان ا  يزيد! بزن رهه دسهتت معيهوب و     آن گاه بود ره از شور و شادمانى، فرياد سر مى

بريده مباد! ما سروران و رهبران آنان را رشتيم  ما انتقام خود را گهرفتيم  و ايهن رشهتار بهه جها       

 ه شد!ها  جنگ بدر بود ره اينك سر به سر شد! و انتقام گرفت رشته

 سخن جاودانه پرچمدار آزادى در بارگاه بیداد

ها و خواندن اشعار شرك آلهود و آرنهده از    ها، گستاخى ها، ياوه سرايى پس از اينكه يزيد با بدمستى

رينه و عقده حقار ، دين و آيين دروغين و راه و رسم اراجاعى خهود را نشهان داد، دخهت فرزانهه     

از درايت و شهامت لب به سخن گشود و اين رنين ندا  عهدالت   امير مؤمنان بپا خاست و با دنيايى

طلبى را در ستاد فرماندهى استبداد و اختنام طنين افكهن سهاخت:    و آزاد  و آزاديخواهى و ا  ح

 ( الحمد للَّه ربل العالمين و  لّى اللَّه على رسوله و آله اجمعين،  دم اللَّه سبحانه ر لك يقول:2)

 «.1« »أَنْ رَ َّبُوا بِ،يا ِ اللَّهِ وَ رانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ  اقِبَةَ الَّ ِينَ أَساؤُا السُّوا ثُمَّ رانَ ع( »1) 

اظننت يا يزيد حيث اخ   علينا اقطار ايرض و آفام السلماء فا بحنا نسام رما اسام ايسهار  انّ  

، فشمخت بانفك، و نظهر  فهي   بنا على اللَّه هوانا، و بك عليه ررامة، و انّ بلك لعظم خطرك عنده

عطفك، ج ين مسرورا، حيث رأيت الدلنيا لك مستوثقة و ايمور متّسقة، و حين  فا لك ملكنها، و  

 سلطاننا، فمه  مه  انسيت قول اللَّه عزّ و جلّ:

لِي لَهُهمْ لِيَهزْدادُوا إِثْمهاً وَ لَهُهمْ عَه ابٌ      وَ ي يَحْسَبَنَّ الَّ ِينَ رَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْ» 

 «.2« »مُهِينٌ

پايان او بر پيهامبر برگزيهده او و    ستايش از آن خدايى است ره پروردگار جهانيان است  و درود بى

خاندان گرانمايه و همگى فرزندانش باد! خدا  يكتا به راستى و درستى سخن گفت رهه فرمهود: آن   

ه به رارها  زشت و ظالمانه دست يازيدند، به آنجا رسيد ره آيها  خهدا را   گاه سرانجام رسانى ر

دروغ شمردند و آنها را به باد امسخر و ريشخند گرفتند  آر ، فرجهام رهار گناهكهاران و پليهدان،     

انكار آيا  انسانساز حق و امسخر مقرّرا  عدالت آفرين و مقدلسا  اوست!! هان ا  يزيد! اينهك  
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هها را   ها  بلند آسمانها را بر ما انگ گرفته و راه ها  زمين و افق ا  ررانه رحمىره با شقاو  و بي

گردانى، بهه راسهتى    ا  و ما را شهر به شهر و روره به روره، بسان اسيران و بردگان مى بر ما بسته

پندار  ره اين رويداد سهمگين، در بارگاه خدا برا  ما نشانه بلّت و خوار ، و بهرا  اهو    رنين مى

دارد  پندار  ره خدا ما را دوست نمى ع مت ارجمند  و نشان بزرگى و افتخار است؟! آيا رنين مى

ناز   و مست  بالى و باد بر بينى افكنده و به خود مى دارد ره اين گونه بر خود مى و او را عزيز مى

 سرايى؟ ها مى ااز  و ياوه و مغرور مى

ن در برابر  سر اعظهيم فهرود آورده و همهه در رمنهد     پندار  ره جهان و جهانيا آر ، او رنين مى

قدر  و قلمرو سيطره او گرفتار آمده و همهه رويهدادها بهه ميهل اهو رو  داده و در راه اسهت  و       

فرمانروايى معنو  و قدر  و شكوهى ره از آن ماست، برا  او هموار گشته و زير رنبهر فرمانهت   

 آمده است!

ار اها بهه اهو هشهدار      ار، اندرى آهسته در اشتباهى! پس آهسته پندار ، املا سخت آر ، او رنين مى

 فرمايد: ا  ره خدا مى دهم ره سخن آفريدگار اوانا  هستى را از ياد نبر ! آيا فراموش ررده

و آن رسانى ره رفر ورزيدند و راه بيداد در پيش گرفتند، گمان نبرند ره اگر مها بهه آنهان مهلهت     

دههيم اها بهر     رنيم، به سود آنان است  هرگز! ما به آنان مهلت مى ىدرنگ ريفرشان نم دهيم و بى مى

 گناهانشان بيفزايند  و برايشان ع ابى رسواگر و خواررننده خواهد بود.

هها از   زدگهان و آگهاهى عصهرها و نسهل     آن گاه ژرفنگرانه و شجاعانه، و به منظور انگيزش غفلهت 

( أ مهن العهدل يها ابهن الطّلقهاء      1خروشيد ره: )طلبانه عاشورا  حقيقت جنبش آزاديخواهانه و ا  ح

اخديرك حرائرك و امائك، و سهوقك بنها  رسهول اللَّهه سهبايا، قهد هتكهت سهتورهنّ، و أبهديت          

وجوههنّ، احدو بهنّ ايعداء من بلد الى بلد و يستشرفهنّ أهل المناهل و المناقل، و يتصفّح وجوههنّ 

معهنّ من رجالهنّ ولىل، و ي من حمهااهنّ حملهى، و ريها     القريب و البعيد، و الدلنىل و الشّريا، ليس

يراجى مراقبة من لفو فوه أرباد ايبرياء، و نبت لحمه بدماء الشّهداء، و ريا ي يستبطأ فهي بغضهنا   

 (2أهل البيت من نظر الينا بالشّنا و الشّن،ن، و ايحن و ايضغان ثمل اقول غير متأثّم و ي مستعظم: )

 «1»وا و استهلّوا فرحا             ثمل قالوا يا يزيد ي اشل ألهلّ          
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 منتحيا على ثنايا ابى عبد اللَّه سيلد شباب اهل الجنّة انكتها بمحضراك. 

و ريا ي اقول بلك، و قد نكأ  القرحة، و استأ لت الشّافة باراقتك دماء برليلة محملد  هلّى اللَّهه   

المطّلب، و اهتا باشياخك زعمهت انّهك انهاديهم، فلتهردلنّ      عليه و آله و نجوم ايرض من آل عبد

 وشيكا موردهم، و لتودلنّ انّك شللت و بمكت و لم اكن قلت ما قلت، و فعلت.

هان ا  زاده رهاشدگان و پسر آنانى ره نيا  گرانقدرم از سر مهر و ررامهت از گنهاه و بيدادشهان    

  رهايشان ساخت! ا  يزيد! آيا اين از عهدالت  گ شت و آنان را در فتح مكّه بخشيد و از بند اسار

رش امو  است ره او ايره بخت، زنان و رنيزران خود را در امنيلت و  و دادگر  نظام پليد و آزاد 

ها بنشانى و آن گاه دختران ارجمند و آزاده پيامبر خدا را در بند اسار  و بيداد،  آسايش، پشت پرده

 اين رو  و آن برزن بگردانى؟بكشانى و در  به اين شهر و آن شهر

آيا اين از عدل و داد است ره بهدين وسهيله حهريم امنيلهت و پهرده ررامهت آنهان را رنهار زنهى و          

دار و  هايشان را نمايان ساز   اا آشنا و بيگانه، مهردم شههر و روسهتا، دور و نزديهك، ريشهه      رهره

اشاگران باشند؟ آن هم در شرايطى رهه  ريشه و ابار، بر آنان بنگرند و آنان در برابر ديدگان و ام بى

نه از مردان دلير و آزادمنش اين خاندان پرشكوه، راروانساير  بر ايشان مانده است، و نه پشت و 

اوان به رسى اميد بست ره دهان و  پناهى ره از حقوم و آزاد  آنان دفاع رند؟! راستى رگونه مى

يهرون ريخهت و گوشهت و پوسهت و سهلّولها       ررداران را جويهد و ب  دندانش جگر پاران و شايسته

طلبى روييده اسهت؟!! و رگونهه از    وجودش از خون شهيدان راستين راه آزاد  و آزادگى و ا  ح

اوان انتظهار آن را داشهت رهه بهه      رسى ره دلش از رينه و عقده ما خاندان رسالت آرنده است، مى

و مرزناشناسهى نپيمايهد؟! آر ، رنهين     دشمنى ما شتاب نگيرد و در اين راه، راه افرا  و ددمنشهى 

رسى با رشم و رينه و ددمنشى بر ما خواهد نگريست، در دشمنى با مها فروگه ار نخواههد رهرد و     

هها  هولنهاك را بهزرب و رسهوايى      يازيدن به ايهن جنايهت   آنكه از گناه و بيداد بپرهيزد و دست بى

( ا  راش پدران و نيارانم بودنهد  1يد: )گو رند و مى برانگيز شمارد، بسان او ا  يزيد! گستاخى مى

گفتند: هان ا  يزيد! بزن! بزن! ره دستت فلج مباد! و اين در حهالى   دادند و مى و فرياد شاد  سر مى

نواز ! بر همان لهب و دنهدانى    است ره با روب بيداد بر دندانها  سرور و ساير جوانان بهشت مى
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هها   ها دست نزنى؟! و رهرا رنهين يهاوه    ررا به اين جنايت گاه پيامبر خدا بود! هان ا  يزيد! ره بوسه

شمار  ررد ! پوست از زخم دل راك راك ما برداشته و با ريختن خون  نسرايى؟ او ره جنايا  بى

رن ررد  و در همان حال، هم نعهره بهر    پاك فرزندان پيامبر، به نسل رشى پرداختى و آنان را ريشه

رسد  املها اهو    پندار  ره  دايت به گوش آنان مى و رنين مىزنى  آور  و نيارانت را  دا مى مى

نيز به زود  به همان جايى ره آنان رفتند، خواهى رفت و به زود  به همانان خواهى پيوسهت و آن  

 گفهتم و نهااوان بهودم و دسهت بهه ايهن       گاه در آنجا خواهى گفت: ا  راش يل بودم و رنهان نمهى  

 زدم. ها نمى جنايت

( اللّهم خ  لنا بحقّنا، و انتقم مملهن ظلمنها، و   1بارگاه خدا آورد و نيايشگرانه گفت: )و آن گاه رو به 

 احلل غضبك بمن سفك دمائنا، و قتل حماانا.

فو اللَّه ما فريت الّا جلدك، و ي حزر  الّا لحمك، و لتردلنّ على رسول اللَّه  لّى اللَّه عليه و آله بما 

نتهكت من حرمته في عتراه و لحمته، حيث يجمع اللَّه شملهم و يلمل احمللت من سفك دماء برليلته، و ا

و « 1« »وَ ي اَحْسَبَنَّ الَّ ِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواااً بَلْ أَحْيهاءٌ عِنْهدَ رَبِّهِهمْ يُرْزَقُهونَ    »شعثهم بحقّهم 

 ئيل ظهيرا.رفى باللَّه حارما، و بمحملد  لّى اللَّه عليه و آله خصيما و بجبر

و سيعلم من سول  لك و مكّنك من رقاب المسلمين، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، و ايلكم شَرٌّ مَكاناً وَ أَضْعَاُ 

 جُنْداً.

شده ما را از اجاوزراران بازگير! و از رسانى ره در حقّ ما شقاو  و بيداد  بار خدايا! حقوم پايمال

ها  مهردان   قام ما را بگير و آاش خشم خود را بر رسانى ره خونروا داشتند، داد ما را بستان و انت

آزاديخواه و ظلم ناپ ير ما را ريختند، و ياران و دفاعگران از حقوم و آزاد  ما را به خاك و خهون  

رشيدند فرود آور! هان ا  يزيد! به خدا  سوگند ره او با اين رهار ، جهز پوسهت پيكهر خهود را      

پايد ره با همين بار سنگين گنهاهى رهه    ود را پاره نكرد ! دير  نمىندريد ! و جز گوشت پيكر خ

به خاطر ريختن خون پاك خاندان پيامبر و شكستن حرمت حريم او در مورد خاندان و نزديكانش بر 

دوش دار ، به آن حضر  وارد خواهى شد، آن گاه ره خدا  دادگهر همهه خانهدان پيهامبر را گهرد      

گيرد و دادشان  شده آنان را باز مى بخشد و حقوم پايمال ن را سامان مىآورد و پرارندگى رار آنا مى
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اند، مرده  فرمايد: هرگز رسانى را ره در راه خدا رشته شده ستاند  ررا ره قرآن مى را از بيدگران مى

 شوند. مپندار  بلكه آنان زندگانى هستند ره در بارگاه پروردگارشان روز  داده مى

مين بسنده است ره در دادگاه رستاخيز، خدا  دادگر حارم باشد و محملد  لّى و برا  او ا  يزيد! ه

و به همين  اللَّه عليه و آله، خصم او و فرشته گرانقدر خدا، جبرئيل، يار و پشتيبان ستمديدگان باشد.

زود  آن رسى ره او را وسوسه ررد و به عنوان خليفهه و وييتمهدار و خهدايگان و سررشهته دار     

ا  اسهت    گردن اين جامعه سوار نمود در خواهد يافت ره بيدادگران را بد دستاورد و بهره مردم، بر

 و در خواهد يافت ره ردامين شما در منطق و موقعيت بدار و از نظر نيرو نااوانتر است.

و لئن جرّ  علهىل الهدلواهى مخاطبتهك، انّهى ألستصهغر قهدرك، و        اش افزود: و در ادامه روشنگر 

يعك، و استكثر اوبيخك، لكنّ العيون عبر ، و الصلدور حرّ ، اي فالعجهب رهلّ العجهب    استعظم اقر

لقتل حزب اللَّه النّجباء بحزب الشّيطان الطّلقاء، فه ه اييد  انطا من دمائنا، و ايفهواه اتحلّهب مهن    

 لحومنا، و الك الجثث الطّواهر الزّوارى انتابها العواسل، و اعفرها املها  الفراعل.

لئن ااّخ انا مغنما لتجد بنا وشيكا مغرما، حين ي اجد الّا ما قدلمت يداك وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّهامٍ لِلْعَبِيهدِ،   و 

( هان ا  يزيهد! اگهر رهه رويهدادها  نهاگوار و پيشهامدها        1فالى اللَّه المشتكى و عليه المعولل. )

زدگهى   ره از بهد روزگهار و آفهت   مقدار  سهمگين روزگار مرا بر آن داشته است اا با رون اويى بى

مزرعه جامعه، زمام امور آن را به را دار ، روبرو گردم و سخن گويم، املا من ارزش و بها  اهو  

هايت بس بزرب و او را بسهيار   ا  را به خاطر جنايتها و ددمنشى دانم و نكوهش را سخت ناريز مى

 رنيم. سرزنش مى

ور و قلبها سوزان! شهگفتا! و راسهتى شهگفتا رهه      شعلهره بايد ررد ره ديدگان اشكبار است و دلها 

ها  نجيب و عدالتخواه و ا  ح طلب حزب راستين خدا در پيكهار  ناخواسهته و نهابرابر بها      رهره

بهه   -ره اعضا  ا لى آن شما اسيران آزاد شده ديروز هسهتيد  -حزب فريبكار و ستم پيشه شيطان

ركهد و پهاره پهاره     ها  شهما مهى   نگها و سرپنجهشوند و خون پاك ما از ر خاك و خون رشيده مى

افتد و اين پيكرها  پاك و پاريزه حق طلبان و آزاديخواهان است  گوشتها  بدنمان از دهان شما مى

ره خوراك گرگها  درنده شما و در زير پنجه و در رنگال بچهه رفتارهها بهه خهاك افتهاده اسهت!       
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آگهاه بهاش رهه اگهر امهروز مسهت قهدر  و         راستى شگفت از باز  زمانه! شگفت! هان ا  يزيد!

پندار ، بهه همهين زود  درخهواهى يافهت رهه       ا  و ما را برا  خود غنيمتى مى امكانا  باد آورده

 آبرويى بيشتر است. برا  او سودبخش ره مايه زيان و بى  اسار  ما نه

هرگهز بهر    ا  همهان را خهواهى يافهت و پروردگهار      و آن گاه است ره هر ره را از پيش فرستاده

برم و به او  دارد و به همين جهت من از ظلم و بيداد او به بارگاه او شكايت مى بندگان ستم روا نمى

 رنم. اورل و اعتماد مى

و سرانجام دليرانه و انديشاننده بر سر دژخيم سياه رو  امهو  و مه هب سهاير  ههراو انگيهز و      

عيك، و نا هب جههدك، فهو اللَّهه ي امحهو      فكد ريدك، و اسع س بار او فرياد بر آورد ره: خشونت

بررنا، و ي اميت وحينا، و ي ادرك امدنا، و ي ارحض عنك عارها، و هل رأيك الّا فند، و ايلامهك  

الّا عدد، و جمعك الّا بدد؟ يوم يناد  المناد  أَي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فالحمهد للَّهه ربل العهالمين،    

نا بالسلعادة و المغفرة و آلخرنا بالشّهادة و الرّحمة، و نسأل اللَّه ان يكملل لهم الثّواب، و الّ   ختم يولل

و « 1»( و دود، و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْهمَ الْوَرِيهلُ.   1يوجب لهم المزيد، و يحسن علينا الخ فة، انّه رحيم )

و هر اقهدام و ا شهى رهه ميتهوانى      او نيز ا  يزيد! هر فريب و نيرنگى دار  بر ضد ما به رار گير

دريغ مدار و به آن دست بزن، املا سوگند به خدا  پيروزمند ره نهه، خهواهى اوانسهت نهام بلنهد و      

پرشكوه دودمان ما را از ميان بردار  و نه نهور روشهنگر وحهى و فرهنهگ خداپسهندانه و انسهان       

دست يابى و نه موفهق خهواهى    دوستانه ما را خاموش ساز   نه، خواهى اوانست به ج ل و شكوه

شد اا لكه ننگ و عار اين ستم و بيداد  را ره به آن دست يازيد  از دامان و پيشانى خود و نظام 

ا  بشويى و از پرونده زندگى رسوايت بزدايى! آگاه بهاش رهه رأ  و ديهدگاه اهو سهخت       پوشالى

يار انهدك و دار و دسهته   اعتبار است و روزگار ميداندار  و فر ت ااخت و ااز  بسه  سست و بى

 ا  رو به پريشانى و پرارندگى است. رفتارمنش

هان ا  مردم! بهوش باشيد ره لعنت و  آر  دور نيست روز  ره هااا و نداگر  ندا سر دهد ره:

 نفرين خدا بر گروه ااريك انديشان و بيدادگران است.
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فرجام رارمان را بهه   و آمرزش، وبختى  رنم ره آغاز رار ما را به نيك همتا را ستايش مى خدا  بى

خهواهم رهه پهاداش     رران خويش رقهم زد  و از بارگهاه او مهى    شهاد  پرافتخار و مهر و رحمت بى

شهيدان پارباخته و عدالتخواه ما را رامل رنهد و بهر اجهر و مزدشهان بيفزايهد و مها را بازمانهدگان        

همتها  او مها را بسهنده     و با  بهى شناو آنان سازد ره او پرمهرارين مهربانان است  شايسته و حق

 است و نيكو حمايتگر و رارساز  است.

يزيد ره از آغاز اا پايان خطبه آاشين و ستم ستيز و الهام بخش و انديشاننده و روشهنگرانه بهانو    

بانوان، در بهت و حير  و خشم فرو رفته بود، با پايان گرفتن نورافشانى زينهب، سهر بلنهد رهرد و     

منطق آسمانى و نورافشانى دنهدان شهكن و آن نهدا  جاودانهه عهدالتخواهى و       رون پاسخى بر آن

 (1سرايى پرداخت ره: ) آزادمنشى نداشت، با اين شعر به ياوه

  يا  يحة احمد من  وائح             ما اهون المو  على النوائح          

سرا مرب رقهدر آسهان    نوحهشيون و فرياد از زنان داغديده پسنديده است و برا  زنان سوگوار و  

 است!

 خطبه شورانگیز و شعور آفرین امام سجاد

رهه در   -( يزيد در مسجد جامع امو  محفلهى بياراسهت و مهردم را بها شهگردها  رنگهارنگى      2) 

رهه   -گرد آورد و به سهخنور   -ها  استبداد  و بسته و سرروبگر رايج و شناخته شده است نظام

ههها و  مههان داد اهها بههر فههراز منبههر رود و بهها دروغبههافى  فر -اش بههود گههويى خطيههب روز جمعههه 

هها    اراشى ها  رسوا بر ضد ساير شايستگان حسين و پدرش، امير مؤمنان، و فضيلت ساز  پرونده

ارين جنايهت اسهتبداد و ديهن     دروغين برا  امويان و با ابزار فريب و سلطه ساختن دين خدا بر اازه

ارد و در مغز مردم دستكار  رند! او بر منبهر رفهت و   ساير  مخوف و دروغين حارم سرپوش گز

بسهيار   -رهه درود خهدا بهر آنهان بهاد      -در ناسزاگويى به امير مؤمنان و فرزند گرانقدرش، حسهين 

شرار  ررد و افرا  نمود و در برابر آن شقاو ، به شقاواى ديگر دست يازيد و زبان به راپلوسهى  

ها و ارجمنديها  دروغين اراشيد و آنان را بهت   فضيلت و ستايش معاويه و يزيد گشود و برا  آنان
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ساخت و ساده دين و امو  مسلكان را به پرستش آنان سفارش ررد و آنچه خواسته شيطانى يزيهد  

 بود، بر زبان آورد.

درست در آن شبستان سرد و خاموش بود ره به ناگاه خروشى دليرانه و انديشاننده طنهين افكنهد و   

طلبانهه و ظلمهت سهتيز علهى، يادگهار       ست. آن خروش رعد آسا،  دا  حهق سكو  مرگبار را شك

طلبانهه عاشهورا    شناو حررت ا ه ح  نگر و زمان حسين عليه السل م و سخنگو  انديشمند و ژرف

ويلك ايلها الخاطهب، اشهتريت مرضهاة المخلهوم بسهخط      »  (1بود. آن حضر  فرياد بر آورد ره: )

هان ا  خطيب! وا  بر او! خشهنود  خهاطر آفريهدگان نيازمنهد و      «الخالق، فتبولأ مقعدك من النّار.

ور دوز  آمهاده بنگهر و    نااوان را به خشم خدا  اوانا خريد ! اينك جايگاه خود را در آاش شعله

 خود را برا  آنجا آماده ساز!

 عد هه ه  يا يزيد! ائ ن لى حتّى ا»ها رو به يزيد ررد و فرمود:  ]آن گاه آن گرانمايه عصرها و نسل 

ها  ا  يزيد بهه مهن    «ايعواد، فأاكلّم بكلما  للَّه فيهنّ رضا، و لهؤيء الجلساء فيهنّ اجر و ثواب.

ا  بگويم ره هم خشهنود  خهدا در    اجازه بده اا بر فراز اين روبها بروم و سخنان درست و شايسته

 پاداشى پر شكوه برسند. ور شوند و به آگاهى و انديشه و آنها باشد و هم اين مردم در بند، بهره

 يزيد نپ يرفت، املا رسانى ره بر گرد او بودند از او اقاضا رردند ره اجازه دهد.

اگر او بر فراز منبر برود، جهز بها   « ان  عد لم ينزل الّا بفضيحتى و فضيحة آل ابى سفيان.»او گفت: 

 شدند و پافشار  رردند.رسوا ساختن من و نسل و ابار امو  فرود نخواهد آمد! املا آنان قانع ن

شناسم او از شيرخوارگى با دانش و بيهنش و خهرد و    شناسيد، من او را مى يزيد گفت شما او را نمى

 انديشه سر و رار داشته است.

او از خاندان بزرگى است ره دانش و رمال را با همه وجهود  « انّه من اهل بيت قد زقّوا العلم زقّا.» 

 ور است. ا  بهره بزرب و بينش و دانش ژرف و گسترده ا  رشيده و از خرد و انديشه

اينجا بود ره حس رنجكاو  مردم نيز بر انگيخته شد و همه آنان اقاضا رردند اا يزيد اجهازه سهخن   

به آن جوان دربند بدهد و آن گاه بود ره رهبر  خودرامه و مغرور نظام امهو  نهاگزير از په يرش    

ره با درايهت و ها ناپه يرش     -سجاد عليه السل م  انه امامطرح هوشمندانه و ستم ستيز و روشنگر
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سان پيام رسهان   گرديد و بدين -اش برانگيخت پشتيبانى مردم را در جهت خواست عادينه و انسانى

طلبانه عاشورا، بر فراز منبر نشست و پس از ستايش شايسته و بايسته خهدا و سهپاو    جنبش ا  ح

دشوار، و در آن جو وحشت و ارور و در پايگهاه قهدر  شهوم     به بارگاه او، در آن شرايط سخت و

رحهم نظهام خ فهت، و     امو  و در حلقه محا ره دژخيمان و طرفداران ااريك انديش و خشن و بى

نيز شرايط نامساعد جسمى و روحى و عاطفى خويش بخاطر فاجعه غمبار عاشورا و اسار  خاندان 

يشاننده و ستم سوز خويش را آغاز ررد و با قو  قلب و پيامبر و ... سخن جاودانه و ااريخى و اند

 علو روح و بيان پر جاببه و فصاحت و ب غت و عظمت و شهامت و ا ناپ ير  رنين فرمود:

ايلها الناو! اعطينا ستّا و فضّلنا بسبع، اعطينا العلم و الحلهم و السلهماحة و الفصهاحة و الشّهجاعة و     » 

لنا بأنّ منّا النّبىل المختار محملدا، و منّا الصلدليق، و منّا الطيلار، و منّها  المحبلة في قلوب المؤمنين، و فضّ

 «اسد اللَّه و اسد رسوله، و منّا سبطا ه ه ايملة.

هان ا  مردم! خدا به ما شش نعمت گران و پر ارزش ارزانى داشته، و ما را به هفت ويژگى بر ديگر 

 انسانها برار  و امتياز بخشيده است.

به ما دانش و بينش، حلم و بردبار ، سخاو  و بخشندگى، فصاحت و سخنور ، جهوانمرد  و  خدا 

ها  مهردم اوحيهدگرا و بها ايمهان و      آزادگى، شجاعت و شهامت ارزانى داشته و گستره دلها و قلب

 آزاده را رانون مهر و عشق ما ساخته است.

ت نهاده و ما را بوسيله اين هفت نشان و نيز خدا  فرزانه، بر ما خاندان پر شكوه وحى و رسالت من

 شكوه و عظمت به همگان برار  بخشيده است:

 ها  شكوه عباراند از: ها  برار  و م ك اين نشانه

 پيامبر بزرب خدا، محمد از خاندان ماست. -1

 نخستين ايمان آورنده به آن حضر  و دين و آيين آسمانى او، امير مؤمنان از خاندان ما است. -2

 عفر طيلار، آن شهيد ديور راه عدالت و آزاد  از خاندان ماست.ج -3

شير شجاع حق و شير پيامبر خدا، جناب حمزه، آن قهرمان ميدانها و آن سهرور شههيدان بخهون     -4

 خفته احد از ماست.
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 دو فرزند ارجمند پيامبر، و دو يادگار عزيز آن حضر ، حسن و حسين از ما هستند. -5

و آخرين نويد و آن بزرب ا  حگر زمين و زمان در واپسين حررت اهاريت   و آن آخرين اميد -6

 و فرجام جهان نيز از ما، خاندان اوحيد و آزاد  و عدالت و اقواست.

 من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى، انبأاه بحسبى و نسبى:»آن گاه رو  به مردم ررد و فرمود: 

زمزم و  فا، انا بن من حمل الرّرن باطراف الرّداء، انا بهن خيهر    ايلها النّاو! انا بن مكّة و منى، انا بن

من ائتزر و اراد ، انا بن خير من حجل و لبلى، انا بن من اسر  به الى المسجد ايقصى، انا بن من بلغ 

م ئكهة  ، انا بهن مهن  هلّى ب    به الى سدرة المنتهى، انا بن من دنى فَتَدَلَّى  فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى

 «السلماء، انا بن من اوحى الجليل اليه ما اوحى، انا بن محملد المصطفى.

هان ا  مردم! هر رس مرا شناخت رهه شهناخت و بايهد مسهئوليت خهويش را دريابهد و ههر رهس         

نشناخت، اينك به دقت بشنود اا من خويشتن را، از نظر نسل و ابار و خاندان و موقعيت اجتمهاعى  

 ار بر او بشناسانم. يشتر و رساار و روشنو معنو  و انسانى ب

هان ا  مردم! من فرزند مكّه و منايم، من فرزند زمزم و  فايم، من فرزند بزرگمهرد  هسهتم رهه    

 حجر ايسود را با عبا  خويش جابجا ررد و بر سر جايش نصب فرمود.

طهواف پرداختهه     بهه من فرزند بهترين انسانى هستم ره جامه احرام بر ان ررده و بر گرد خانه خهدا  

است! من فرزند بهترين انسانى هستم ره رفش پوشيد و آن گاه برا  طواف بر گرد خانه خدا آن را 

گهزاران   رنندگانم! من فرزند بهترين حج گران و بهترين سعى از پا در آورد، من فرزند بهترين طواف

تم رهه بهر آن مررهب    گويان به دعو  خدايم، من فرزنهد آن بهزرب پيشهوايى هسه     و برارين لبيك

رران به پهرواز در آمهد، مهن فرزنهد آن پيهامبر  هسهتم رهه         آسمانى سوار شد و در اين فضا  بى

ارين معبد اوحيد و رسالت، به سو  مسجد اقصى پهرواز داده شهد، مهن     شبانگاه، از مكّه و از رهن

نتهى رسهيد، و  اش به سدرة الم فرزند آن رسى هستم ره در شب معراج و سير و ا ناپ ير آسمانى

نزديكترين پيام آوران خدا ببارگاه او بود، من فرزند آن رسى هستم ره در اوج آسمانها با فرشتگان 

نماز خواند و آنان با شادمانى به او اقتدا رردند، من فرزند آن رسى هستم ره خدا  فرزانهه، آنچهه   

 بارگاه خدا هستم. خواست به او وحى فرمود، من فرزند محملد، آن پيامبر برگزيده را مى
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پس از ارسيم پراو  از شخصيت واي  پيامبر گرامى، اينك برا  به اابلو بردن امتيازا  شكوهبار 

 ها  فراوان و شخصيت پر معنويت امير مؤمنان، فرمود: و موهبت

ب بين انا بن علىل المراضى، انا بن من ضرب خراطيم الخلق حتّى قالوا ي اله الّا اللَّه، انا بن من ضر» 

يد  رسول اللَّه بسيفين، و طعن برمحين، و هاجر الهجراين، و بايع البيعتين، و قاال ببدر و حنهين، و  

لم يكفر باللَّه طرفة عين ابدا، انا بن  الح المؤمنين، و وارث النّبيلين، و قهامع الملحهدين، و يعسهوب    

و ا بر الصلابرين، و افضل القائمين من المسلمين، و نور المجاهدين، و زين العابدين، و ااج البكّائين، 

آل ياسين، رسول ربل العالمين، و قاال المارقين و النّارثين و القاسطين، و المجاهد اعدائه النّا هبين،  

و افخر من مشى من قريش اجمعين، و اولل من اجاب و استجاب للَّه و لرسوله مهن المهؤمنين، و اولل   

مرامى اللَّه على المنافقين، و لسان حكمهة    د المشررين، و سهم منالسلابقين، و قا م المعتدين، و مبي

 العابدين، و نا ر دين اللَّه، و ولىل امر اللَّه، و بستان حكمة اللَّه، و عيبة علمه.

سمح، سخىل، بهىل، بهلول، زرىل، ابطحىل، رضىل، مقدام، همهام،  هابر،  هولام، مهه ّب، قهولام، قهاطع       

ب، اربطهم عنانا، و اثبتهم جنانا، و امضاهم عزيمة، و اشدلهم شهكيمة، اسهد   اي  ب، و مفرّم ايحزا

باسل يطحنهم في الحروب ابا ازدلفت األسنّة، و قربت ايعنّة، طحن الرّحا، و ي روهم فيها برو الهرّيح  

الهشيم، ليث الحجاز، و ربش العرام، مكىل، مدنى، خيفىل، عقبىل، بدر ل، احد ل، شهجر ل، مهن العهرب    

دها، و من الوغى ليثها، وارث المشعرين و ابو السلبطين، الحسن و الحسين، باك جدل  علىل بن ابى سيل

 «طالب.

هان ا  مردم! من فرزند على مراضايم! من فرزند آن بزرگمرد  هستم ره بها شههامت و اخ  هى    

پهس از  و ا ناپ يرش، بينى گردنكشان شرك و بيداد را، پس از روشنگر  و خيرخواهى بسيار و 

جويى و حق ناپ ير  و زورمدار  از سو  آنها به خاك ماليهد اها در برابهر حهق سهر فهرود        ستيزه

آوردند و زبان به يكتايى خدا گشودند و به برابر  بندگان او و به حقهوم و آزاد  و امنيهت آنهان    

 اعتراف نمودند.

پيشاپيش پيامبر با دشمن  ارين شرايط، ارين ميدانها و بحرانى من فرزند آن رسى هستم ره در سخت

ررد، و دو بار در راه خهدا،   رزميد  و با دو س ح و نيزه پيكار مى اجاوزرار و مغرور، قهرمانانه مى
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« بدر»ساز  بار هجر  بست، و دو بار در اوج انهايى پيامبر با او بيعت ررد، و در روزها  سرنوشت

ا  بهه خهدا  اوانها رفهر      ها، لحظه از و نشيببا رفر و بيداد پيكار نمود و در همه اين فر« حنين»و 

 نورزيد و در راه حق و عدالت و آزاد  و حقوم انسانها از پا ننشست.

رردارارين ايمان آوردگان، فرزند جانشينى راستين پيام آوران، فرزند نابودرننهده   من فرزند شايسته

د مايهه روشهنى ديهدگان    ستيزان و اجاوزراران، فرزند پيشوا  حقيقهى ايمهان آوردگهان، فرزنه     حق

مجاهدان، فرزند زينت و زيور و آراستگى پرستشگران خدا، فرزند سهاير و سهرور نيايشهگران بها     

فرزنهد شهكيباارين شهكيبايان، و فرزنهد براهرين       رننهدگان بارگهاه دوسهت،    خدا، فرزند بسيار گريه

هسهتم رهه جبرئيهل و     نمازگزاران، از خاندان پيام آور پروردگار جهانيان هستم من فرزند آن رسى

ميكائيل او را يار  رردند، من فرزند آن رسى هستم ره از حريم حرمت مهردم و حقهوم، امنيهت و    

ريشهان و بيهرون رفتگهان از مرزهها  ديهن خهدا، بها         آزاد  آنان دليرانه دفاع رهرد و بها خشهونت   

و سهرفرازارين   جويان به پيكار برخاسهت! مهن فرزنهد بهتهرين     ستيزان و برار  شكنان و قانون بيعت

رهره قريش، فرزند نخستين ايمان آورنده به خدا و پيامبر، فرزند نخستين قهرمان پيشتاز در اسه م  

گرايان و بيداد پيشگان و زورمداران  و ايمان، و فرزند شكننده رمر اجاوزراران و نابودرننده شرك

 هستم.

ستيزان بود و زبان  نفاقگرايان و حقمن فرزند آن بزرگمرد  هستم ره بسان اير  از ايرها  خدا بر 

رنندگان راستين و پر اخ ص بارگاه خدا  يار  رسان دلير دين و مقررا   حكمت و فرزانگى عباد 

دار دين و دولت حق  بوستان پر گل و يله حكمت خدا بهود و گنجينهه بيكهران و     او بود، و سررشته

 پايان ناپ ير علوم و دانشها  او.

شوا  گرانقدر  هستم ره جوانمرد بود و بسيار سخاوامند و بخشنده  بسيار زيبا من فرزند همان پي

ها و خوبيها  از همه پليديها و ناپسنديها  بود، و دارا  سيمايى نورافشان  هوشمند بود و دنيا  نيكى

پاك و پاريزه بود و به همه ارزشها آراسته  از سرزمين حجاز بود و خشنود به خواست خدا و مورد 

ها  پيشوا  بلنهد همهت بهود و     ها بود و پيشتاز در نيكى ها و شايستگى ند حق  پيشگام در واييىپس
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دار و  ا  آهنين در راه خدا  سمبل شكيبايان بود و نمونه پايدار  در راه حق  بسيار روزه دارا  اراده

 ه خدا.گير بود و پاريزه از هر آلودگى  شب زنده دار بود و بسيار نمازگزار بارگا روزه

من فرزند آن قهرمان بزرگى هستم ره از هم پاشنده شيرازه دشمنان حق و عهدالت بهود و پرارنهده    

ار بود، و از  دل ار و قو  از همگان پر شهامت ها و احزاب سررش و حق ستيز و خودرامه. ساز گروه

لزل ناپ يرار بهود  ستيزان از همه از ار  در برابر حق ار و پر   بت همه شجاعان نامدارار و پر ولت

 و از همه پايدارار.

آميخت،  ها به هم مى ا  بود ره در گرماگرم پيكار و آن گاه ره ركارك شمشيرها و نيزه شير غرّنده

نورديد و بسان اند باد و طوفانى ره خار و خاشاك را بپرارند،  اجاوزراران را بسان آسيا در هم مى

 ساخت. آنان را از هم پرارنده مى

بود و شهسوار عرام سردار نامدار مكه، مدينه، خيا، منهى، عقبهه، بهدر، و احهد بهود و       شير حجاز

پيشتاز بيعت رضوان و هجر  در راه خدا و در جهت خشنود  او  ساير عهرب بهود و شهير ژيهان     

 ميدان نبرد  وارث مشعر و عرفا  بود و پدر گرانمايه دو نواده ارجمند پيامبر، حسن و حسين ....

اش  بزرگمرد  ره پراويى از سيما  نورافشان و سبك و سهيره انسهان پهرور و عادينهه    آر ، اين 

 ارسيم گرديد، نيا  گرانقدر من امير مؤمنان، على، فرزند رشيد ابو طالب است.

آن گههاه در ادامههه سههخنان روشههنگر و ااريخسههازش در ارسههيم پراههو  از شههكوه و عظمههت مههام 

 اش، فاطمه افزود: گرانمايه

فاطمة الّزهراء، انا بن سيلدة الّنساء، انا بن خديجة الكبهر ، انها بهن المقتهول ظلمها، انها بهن        انا بن » 

المجزور الرّأو من القفا، انا بن العطشان حتّى قضى، انا بن طريح ررب ، انا بهن مسهلوب العملامهة و    

 ....«الرّداء 

  من فرزند خديجه، آن بهانو   هان ا  مردم! من فرزند دخت فرزانه پيامبر مسلمانان، فاطمه زهرايم

بزرب و اوحيدگرايم  من فرزند آن رسى هستم ره از رو  ستم و بيداد رشته شد  مهن فرزنهد آن   

من فرزند آن آزاد مرد اشنه رامى هستم ره در ساحل فرا   رسى هستم ره سرش از قفا بريده شد 
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اش بر رو  ريگهها  افتيهده    با لب اشنه به شهاد  رسيد  من فرزند آن رسى هستم ره بدن نازنين

 نينوا رها شده  من فرزند آن رسى هستم ره عمامه و عبايش را ربودند ....

پيام رسان هوشمند و پر شهامت قيام عدالتخواهانه و قانونگرايانه عاشورا با شكستن مهر سانسور و 

يمان رسوا، بسهان  ها  استبداد و به هيچ انگاشتن دژخ دريدن اورها  اختنام و در هم نورديدن بافته

هها    هها، و اهمهت   ها، سمپاشى رگبار باران، حقايق را همچنان بر روير دلها باراند و دروغها، احريا

ره نزديك به دو دهه، بنام خدا و در سهتار   -حساب رژيم رسوا و دروغپرداز امو  را بيشمار و بى

حقهوم و آزاد  و امنيهت و   بخهت احميهل رهرده و     م هب، استبداد و اختناقى رسوا را بر مردم ايره

يازيد و هر شرار  و شقاواى را در  ها دست مى ارين جنايت ررامت آنان را پايمال ساخته و به زشت

نمود و خود را نماينهده خهدا در    ناپ يران، با احريا مفاهيم م هبى اوجيه مى حق آزاديخواهان و ظلم

همهه را بهر مه      -داد سهاده دين مهى  زمين و  احب اختيار دين و دنيا و هستى بندگان او بخهورد  

ساخت، و همچنان به معرفى خويش و ارسيم شخصيت شكوهبار خاندان و نسل و ابار خويش ادامهه  

داد اا  دا  شيون و فرياد مردم به آسمان برخاست، و رهبر نظام اهريمنى امو  از ارو آگهاهى و  

رداخت ره رگونه پيهام رسهان شهجاع و    انديشى پ قيام مردم و از هم پاشيدن شيرازه رارها، به راره

طلبانه عاشورا را از ادامه سخن باز دارد؟ درست در ادامه باز  با مه هب و   روشنگر نهضت ا  ح

باورها  مورد احترام مردم بود ره رو به ابان گو  خود نمود ره: هان ا  ابان گو! ديگهر هنگامهه   

 ابان و نماز اول وقت است، پس ابان بگو ....

آن « اللَّه اربر، اللَّه اربر»    يزيد برخاست و در ميان سخن امام سجلاد ابان را آغاز ررد ره:ابان گو

حضر ، با رو به رو شدن با اين شگرد يزيد و بهره بردار  ابزار  او از م هب، به احترام نام خهدا  

 «ه.ء اربر من اللَّ ي شى»سكو  ررد و پس از ادا  جمله نخست از سو  ابان گو، فرمود: 

 هيچ ريز  بزرگتر از خدا نيست.

شههد بهها شهعر  و بشهر  و لحمهى و      »امام سجاد فرمهود:  « اشهد ان ي اله الّا اللَّه»ابان گو گفت:

همتهايى او   مو، پوست، گوشت، خون و اك اك سلولها  وجود من بهه يكتهايى خهدا و بهى     «دمى.

 دهد. گواهى مى
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با ادا  اين جمله از سو  ابان گو، آن حضر  نهدا داد  « هاشهد انّ محملدا رسول اللَّ»ابان گو گفت: 

ره: هان ا  ابان گو! او را به حرمت و معنويت محملد سوگند سارت باش اا من سخنى بگهويم! آن  

 ...«يا يزيد! محملد ه ا جدل  ام جدلك؟ »  گاه رو به يزيد ررد و قهرمانانه خروشيد ره:

د يا نيا  گرانقدر من! اگر بگويى نيها  اوسهت رهه دروغ    باش ها  ا  يزيد! اين محملد نيا  او مى

ورز ، و اگر بر اين باور  ره او نيا  من است، پس ررا فرزنهدان او را بجهرم    گويى و رفر مى مى

حقگويى و دعو  به رعايت حقوم و آزاد  مردم و عمل به دين خدا و دور  گزيدن از حق رشهى  

خون رشيد  و بانوان و دختران حرم او را به اسار  رحمى و ابهكار ، به خاك و  و خشونت و بى

 آورد ؟ راستى ررا؟

در اينجا بود ره امام سجاد دست برد و گريبان راك زد ... و  دا  شيون مردم فضا  مسجد را پر 

و اين سراينده خوش فكر نيز با الهام از سخنان روشنگرانه امام سجاد رهه زيبها سهروده    « 1»ررد.[ 

 (1است ره: )

 يا امة رفر  و في افواها             القرآن فيه ض لها و رشادها ...          

اند و در همان حال، آيا  روشنگر  ا  داد بر آن مردم امو  مسلك و امو  ريشى ره رفر ورزيده 

بر دهان دارد!  -ها ارسيم شده است ها و امدن ره در آنها، راه گمراهى و رستگار  جامعه -قرآن را

بررت ايمان و جهاد   گيريد ره به اهان روزگار بر فراز منبرها، بزرگمرد  را به باد ناسزا مىشما گمر

او اين منبرها برا  شما بر پا شده است  اينان از نسل و ابار آنانى هستند ره در بدر، به جنگ حهق  

و هنهوز   ا  است ره از پيكار بهدر بهر دل دارنهد    و عدالت رفتند و رشتن حسين نتيجه رينه و عقده

 فرورش نكرده است.

  سوگوارى خاندان پیامبر در شام

( در شام و در رنار قدر  پوشالى استبداد، بانوان آزاده و عدالت خواه خانهدان پيهامبر فر هت    1) 

يافتند اا مجلس سوگوار  بر پيشوا  آزاد  برپا دارند و با دل سهوزان و اشهكها  ريهزان بهر آن     

ا  را رهه بهر املهت     ها  روشنگرانه، ابعاد فاجعهه  ها و ضجه ا گريهحضر  ناله و شيون سر دهند و ب

 رفته است به گوش مردم برسانند.
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راستى ره سوب آن اسيران آزاديبخش بزرب بود و اندوه و سوز دل آن جوان از دسهت دادگهان و   

 در سوب نشستگان بسى سترب و جگر سوز.

ده بود ره نه از سوز سرما مصون بودنهد و  رحم امو  آنان را در جايى مسكن دا استبداد خشن و بى

هها    ا  رهه در سهرا پهرده    ا  ره پوست بدن نازنين آن خانهدان گرانمايهه   نه از رنج گرما  به گونه

ررامت و عظمت زندگى و رشد ررده بودند، از شدل  سهرما و گرمها ارريهد و خهون جهار  شهد        

راحتى رفت اا جايگزين آنها شهود و غهم و   شكيبايى و پايدار  آنان رو به پايان نهاد و نگرانى و نا

 اندوه، همدم هماره آنان گردد.

 اعتراض یکى از پیشوایان یهود

اند ره: پهس از شههاد  حسهين عليهه السله م و آوردن رهاروان        آورده« محملد بن عبد الرّحمن»از 

رهه   ، يكى از پيشوايان يههود مهرا ديهد و ضهمن گفتگهويى     «رأو الجالو »اسيران به شام، روز  

به خدا  سوگند ره ميان من و داود پيامبر، هفتاد نسل فا هله اسهت  بها ايهن و ها       داشتيم گفت:

شهتابند، در برابهرم سهر اعظهيم فهرود       بينند و به ديدار مهن مهى   يهوديان به احترام او هر گاه مرا مى

مبراهان، حسهين   دارند  املا شما مدعيان اس م با اينكه ميان پسر پيا آورند و مرا سخت گرامى مى مى

عليه السل م و خود آن حضر  جز يك نفر فا له نيست، فرزند پيامبراهان را ايهن گونهه بيرحمانهه     

 رشتيد و خاندانش را به بند اسار  رشيديد و شهر به شهر گردانيديد.

 «و انتم ليس بين ابن النّبى و بينه الّا اب واحد قتلتم ولده!» 

اين و ا يزيد هنوز مست قدر  استبداد  و انحصار  خويش رنيد؟! و با  دانيد ره مى راستى مى

نشست و برا  قدر  نمايى  بود و در بزم شراب و رقص و آواز، و در حلقه رنيزران رنگارنگ مى

آميز و نمايش اقتدار رژيم سفاك و پوسيده امو  سر نورانى و الهام بخهش بهزرب پررمهدار     جنون

 باليد! نهاد و بر شقاو  خود مى بر خويش مىعدالت و آزاد  و پارى و پروا را در برا

 سفیر روم در تاالر کاخ یزید

( پس از رسيدن سر مقدلو حسين عليه السل م به بارگاه استبداد، يزيد به شكرانه پيروز  موهوم 1) 

خوانهد و در همهان    خوانها را فرا مى ها و آوازه آراست و رقّا ه خويش، مجلس بزم و باده نوشى مى
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 -نهاد و گاه با روب خيزران بر آن لب و دندان ريده آن حضر  را نيز در برابر خويش مىحال سر ب

ره شخصيلتى هوشمند و شجاع و از بزرگهان   -نواخت! روز  سفير روم مى -گاه پيامبر بود ره بوسه

در بزم يزيد حضور يافت و با ديدن آن منظره، رو بهه يزيهد رهرد و گفهت: ههان ا        -رشورش بود

 يا ملك العرب! ه ا رأو من؟»    عرب! اين سر بريده از آن ريست؟فرمانروا

 « ما لك و له ا الرّأو؟»يزيد گفت: دوست من! او را با اين سر ره رار؟ 

گردم، از مهن در مهورد    سفير گفت: من سفير رشورم هستم  بر اين اساو هنگامى ره به روم بر مى

يد  به همين جهت بسيار مايل هستم ره سرگ شت ديدنيها و رويدادها  مهمل رشور شما خواهند پرس

اين سر بريده و  احب آن را بشنوم  اا هم داستان او را به رشورم ارمغان بهرم و ههم در شهاد  و    

هه ا رأو  »شادمانى شما شريك گردم! يزيد گفت: اين سر از آن حسين است، فرزنهد علهى اسهت!    

 سفير پرسيد: مادرش ريست؟« الحسين.

سهفير  « فاطمة، بنت رسهول اللَّهه!  »يزيد گفت: مادرش فاطمه است، دخت پيامبر خدا! « و من امله؟» 

هان ا  يزيد! وا  بر او و ...« اف لك و لدينك، لى دين أحسن من دينكم ( »1)  فرياد بر آورد ره:

هها  حضهر  داود    بر دين و آيين او! پس دين من، از دين شما بهتر است  ررا ره پدر من از نواده

ميان من و آن پيامبر خدا، پدران و نسلها  بسيار  فا له است  با اين و ا، مسيحيان مهرا  است  

نگرنهد!   ها  داود مهى  جويند، ررا ره مرا از نواده دارند و از خاك را پا  من، بررت مى گرامى مى

شهتر  در  وراى ره با پيامبراان يهك مهادر بي   -املا شما مسلمانان فرزند ارجمند دختر پيامبراان را

و »اين گونه بيرحمانه رشتيد! پس زشت باد اين راه و رسم و اين دين و آيين شهما!   -فا له ندارد

آن گاه افزود: هان ا  يزيد! آيا « قد قتلتم ابن بنت نبيلكم و ليس بينهما الّا امل واحدة، فقّبح اللَّه دينكم.

 ا ؟ را شنيده« حافر»داستان عباداگاه 

در دريا  عملان و در مسير رين، جزيره بزرگى است و در آن، شهر زيبا و  پاست داد: نه، بگو! گفت:

هها  فراوانهى    خوش آب و هوايى است ره در دست مسيحيان است. در آن شهر اماشايى، عباداگهاه 

است. در محراب آن، سم ايغى در پوشش و قالب زيبايى « حافر»است ره بزرگترين آنها عباداگاه 
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ت و مردم آنجا، بر اين باورند ره اين سم، گويى سم همهان حيهوانى اسهت    از ط   سر  آويزان اس

 شد. ره مسيح عليه السل م بر آن سوار مى

نشسهت،   آر ، مردم آن شهر و آن سرزمين، سم آن حيوان را به احترام حضر  مسيح، ره بر آن مى

داگهاه خهويش آويهزان    در قالبى از ط  قرار داده و به زر و زيور  بسيار آراسته و بر محهراب عبا 

شتابند  املا دريغ و درد ره شما  اند و در هر سال انبوهى از مسيحيان به زيار  آن عباداگاه مى ررده

بريد و در همهان حهال شهادمانى ههم      رشيد و خاندان او را به اسار  مى پسر دخت پيامبراان را مى

ه در خوداهان و عملكرداهان! يزيهد    رنيد!! نه، نه در اين دين و آيين شما خير و بررتى است و نه  مى

دستور رشتن او را  ادر ررد و گفت: او را بكشيد ره مرا در بازگشت به رشورش رسهوا نسهازد!   

يزيهد گفهت:    خواهى مهرا بكشهى؟   هنگامى ره او با مرب روبرو شد و احساو خطر ررد، گفت: مى

 آن حضر  به من فرمود: آر ! گفت: پس بدان ره شب گ شته، پيامبراان را در عالم خواب ديدم و

 «يا نصرانى! انت من اهل الجنّة!» 

او از بهشتيان خواهى بود! و من از نويد او شگفت زده شدم  املا اينك بهه يكتهايى خهدا و رسهالت     

سپس بپا خاست، سهر  « اشهد انّ ي اله الّا اللَّه و انّ محملدا رسوله.( »1دهم. ) پيامبر اس م گواهى مى

السل م را در آغوش رشيد و به سينه رسهبانيد و آن را بوسهه بهاران سهاخت و     مقدلو حسين عليه 

 باران اشك ريخت و جان را فدا  حسين عليه السل م ررد!

 خواب جانسوز

، در ميان راروان اسيران آزاديبخشى بود ره آنان را بهه  «سكينه»دخت ارجمند حسين عليه السل م، 

منزلگاهى فرودشان آوردند  جايى ره نهه روزهها از اهابش    شام وارد ررده و با شرايط غمبار  در 

خورشيد در امان بودند و نه شبها از ايرگى و ظلمت شب و سرما  سوزان! در يكى از آن شهبها   

سخت و غمبار بود ره دخت سرفراز حسين، خواب عجيبى ديد! در عالم رؤيا ديد ره درها  آسمان 

به سو  زمين فرود آمد ره بر هر يك از آنها بزرگمرد گشوده گرديد و پنج مررب آسمانى از نور، 

اند  و به همراه هر يك از آنهان يهك    و بزرگوار  پرشكوه نشسته و فرشتگانى بر گرد او حلق زده

افزايهد:   دارد! او مهى  گويد و از رويدادها پرده بر مهى  نوجوان يا خدمتگزار بهشتى است ره سخن مى
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نى و فرشتگان، مرربها رفتند و سهخنگو  آنهان بهه مهن رو      ها  نورا پس از پياده شدن آن رهره

 گويد. رساند و درود  مى آورد و گفت: هان ا  سكينه! نيا  گرانقدر  بر او س م مى

 من در پاست گفتم: درود بر پيامبر خدا باد! و آن گاه پرسيدم: شما ره هستيد؟

 پاست داد: من يكى از نوجوانان و خدمتگزاران بهشت هستم.

 ها  پر شكوه و ملكواى ره فرود آمدند، ره رسانى هستند؟ يدم: اين رهرهپرس

 گفت: آدم، ابراهيم خليل، موسى و مسيح ....

افتد و گاه بر  پرسيدم: آن شخصيلت پر شكوهى ره دست به محاسن سپيد و شريفش گرفته و گاه مى

 خيزد، ريست؟ مى

و »رونهد؟   پرسيدم: اينان رجا مهى « ول اللَّه.جدلك رس( »1) پاست داد: نيا  گرانقدر ، پيامبر است.

با شنيدن ايهن  « الى ابيك الحسين.»  گفت: به ديدار پدر ، حسين عليه السل م.« أين هم قا دون؟

سخن، بر آن شدم اا خودم را به نيا  گرانقدرم، پيامبر، برسانم و شكايت روزگار و ظالمهان را بهه   

ديدم پنج هودج نور  از آسمان فرود آمد ره در ميهان  آن حضر  بنمايم، ره درست در اين هنگام 

 هر يك بانويى پرشكوه و بزرب است.

مام ارجمند « حولاء»پاست داد:  از آن فرشته آسمانى پرسيدم: اين بانوان گرانقدر ره رسانى هستند؟

ى ، و آن بهانوي «خويلهد »، دختر «خديجه»، «عمران»، دختر «مريم»، «مزاحم»، دختر «آسيه»آدميان، 

 ره دست بر سر نهاده و افتان و خيزان است مادر ، فاطمه، دخت فرزانه پيامبر خداست.

روم اا بيداد  را ره در حقّ ما رفته اسهت بهه مهادرم،     با شنيدن اين خبر گفتم: به خدا  سوگند مى

فاطمه گزارش رنم! به سويش دويدم و پس از سه م بهر او بها رشهمانى گريهان و دلهى بريهان در        

يا امتاه! جحدوا و اللَّه حقّنا، يا امتاه! بهدلدوا و اللَّهه شهملنا، يها امتهاه!      ( »2ايستادم و گفتم: ) برابرش

مادر جان! مادر! بهه خهدا  سهوگند رهه     « استباحوا و اللَّه حريمنا، يا امتاه! قتلوا و اللَّه الحسين ابانا.

گند ره گروه ما خاندان پيهامبر و  حقوم ما را انكار و پايمال ساختند! مادر جان! مادر! به خدا  سو

نسل او را بيدادگرانه پرارندند! مادر جان! مادر! به خدا  سوگند ره حريم حرمت ما را شكستند و 
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بر ما ستم روا داشتند! مادر جان! مادر! به خدا  سوگند، پهدر گرانقهدرم، حسهين را بها لهب اشهنه       

 رشتند!

 (1با شنيدن سخنان من فرمود: ) -جار  بودره سي ب اشك از ديدگانش  -دخت فرزانه پيامبر

رفى  واك يا سكينة، فقد احرقت ربد ، و قطّعت نيا  قلبى، ه ا قميص ابيك الحسين معهى ي  » 

ام! بيش از اين مرا مسوزان! و ديگر مگو! مگو ره  سكينه جان! نور ديده «يفارقنى حتّى القى اللَّه به.

م را بريد ! دخترم! اين پيراهن پدر ، حسين است ره به جگرم را سوزاند  و پاره ررد   و بند دل

همراه من خواهد بود اا در روز رستاخيز خدا  را ديدار رنم! اينجا بود ره از خواب بيدار شدم و بر 

آن شدم اا آن رؤيا  شگفت انگيز را نهان دارم، املا سرانجام به دييلى آن را به خاندان و نزديكانم 

 «1»ن خواب ميان مردم راه يافت. باز گفتم و جريان اي

  یادگار هوشمند و دلیر امام حسن

، «عمهر »فرزند گرانمايه حسين عليه السل م و يادگار ارجمند او را به همراه « على»، «يزيد»روز  

نزد خويش فرا خواند  و به يادگار امام  -ره رودرى خردسال بود -فرزند حضر  حسن عليه السل م

 رشتى بگير  و پيكار رنى؟« خالد»م گفت: آيا حاضر  با پسرم مجتبى عليه السل 

خواهى ما را بيازمايى، شمشير  به هر ردام از ما دو ان بده اا پيكار رنهيم   او پاست داد: نه، اگر مى

و آن گاه بنگر ره ردامين ما اوانمنداريم! يزيد گفت: رورك و بزرب شما خاندان رسالت دست از 

 (2اشت! و آن گاه به ياوه سرايى پرداخت و اين شعر را خواند ره: )دشمنى ما برنخواهيد د

 شنشنة اعرفها من اخزم             هل الد الحية اي حية          

برا  من شناخته شده است و دشمن جهز دشهمن نخواههد    « اخزم»ا  است ره از  اين سبك و شيوه 

 آورد و نخواهد پرورد.

  در بازار شام

را « منههال »گ شهت رهه    مين امام نور، زين العابدين عليه السل م از بازار شام مى( روز  رهار3) 

او، رو به آن حضر  ررد و گفت: هان ا  فرزند ارجمند پيامبر! حال شما رطهور اسهت و روز    ديد.

روزگهار مها   «! منههال »فرمهود:  « ريا أمسيت يا ابن رسول اللَّه؟!( »1را رگونه به سر آورد ؟! )
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روز بنى اسرائيل در استبداد فرعون و حارميلت بيهداد فرعونيهان اسهت  رهه پسهران و       بسان حال و

أمسهينا رمثهل بنهى    »  رردنهد.  نهادند و اسهير مهى   رشتند و زنان آنان را زنده وامى مردانشان را مى

 ....«اسرائيل في آل فرعون ي بلحون أبنائهم و يستحيون نسائهم 

رند ره پيامبر خدا از املت عرب است  و قهريش بهر جامعهه     هان ا  منهال! عرب بر عجم افتخار مى

رند ره محملد  لّى اللَّه عليه و آله از آن ايره و ابار است  املا اينك بنگر رهه مها    عرب مباها  مى

گ رانيم ره حقوم و آزاد  و امنيلت مها را پايمهال    خاندان همان پيامبر بزرب، در حالى روزگار مى

ه خاك و خون رشيده و زنان و رودرانمان را بيرحمانه از شههر و ديهار و از   ساخته و مردانمان را ب

 اند. خانه و راشانه خويش آواره بيابانها و هر رو  و برزن ساخته

 «فانّا للَّه و انّا إليه راجعون مملا أمسينا فيه يا منهال!» 

ه بيداد  رهه از سهو    بريم و بازگشت به سو  اوست، از اين هم پس ا  منهال! ما به خدا پناه مى

ايهم!   اين خودرامگان بر ما رفته و از روزگار ايره و اار  ره ما و جامعه و مردم در آن گرفتارشده

 (2سرايد: ) رحمت خدا بر اين شاعر ره رنين مى

 يعظّمون له اعواد منبره             و احت ارجلهم أويده و ضعوا ...          

رنند و با عوامفريبى و عوامباز  بهدين   ها  منبر پيامبر احترام مى روببيدادگران و فريبكاران، به  

رنند ره در برابر آن حضر  و راه و رسم آسهمانى و بشهر دوسهتانه او سهر      وسيله رنين وانمود مى

آورند، اما در همان حال فرزندان ارجمندش را ره جز در انديشهه حهق و عهدالت و     اعظيم فرود مى

ارين  ها از سو  حكومت نيستند و خيرخواه و هدايتگر همگان، ابتدايى ساناضمين حقوم و حرمت ان

رنند، آخر بر اساو ردامين فرمهان خهدا و پيهامبر     حقوم آنان را زير پا نهاده و آنان را قتل عام مى

بايد فرزندان ارجمند او دنباله رو سياست ظالمانه شما باشند؟ در حالى ره افتخار دروغين شما ايهن  

 يار و رهرو راه او هستيد!!است ره 

  بازگشت کاروان آزادى و نجات 10بخش 

ها در مورد سر مقدلو پيشوا  شهيدان بازگشت به شهاداگاه حسين آيا دوست. ندا  دوست  ديدگاه

 دهد؟ را پاست نمى
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و « عبيهد »سوگوار  پريان بر پيشوا  شهيدان فرود ريفر و ب  بر رشندگان حسهين عليهه السله م    

گ ر سليمان بر شهاداگاه پيشوا  آزاد  در سوب او بايد اين گونه سرود امهام بهاقر و   « ابن سعد»

سوگوار  حسين عليه السل م بازگشت خاندان وحى و رسالت به مدينه در دروازه شهر پيامبر نويد 

بازگشت خاندان او سخن جانسوز آن حضر  در دروازه مدينه در سوب پدر گريه روشهنگرانه آن  

ها  رههارمين امهام نهور و ديگهر      ( بازگشت راروان آزاد  و نجا  پس از روشنگر 1)   حضر 

ارين شرايط، ره بتدريج افكار عمومى بر ضهدل دسهتگاه    اسيران آزاد  بخش و بيان حقايق در سخت

فريبكار و بيدادپيشه امو  اغيير ررد، يزيد، يادگهار ارجمنهد حسهين عليهه السله م، امهام سهجاد را        

خواهى اا  هان ا  على! من بر آن هستم ره سه خواسته شما را برآورم  بگو ره مى خواست و گفت:

گانهه   ها  سهه  ام، آنها را در دستور رار قرار دهم؟! امام سجلاد فرمود: خواسته ا  ره داده طبق وعده

 من اينك اينهاست:

حسين عليه السل م  اجازه دهيد پيش از هر ريز، برا  آخرين بار سيما  نورافشان پدر و سايرم، -1

پس از آن، بگو: آنچه از ما خاندان پيهامبر بهه اهاراج     -2را سير ببينم و از ديدار او اوشه برگيرم! 

هها  دسهتباف و پيهراهن و گردنبنهد و      رفته است، به ما بازگردانند  ررا رهه در ميهان آنهها پاررهه    

 گوشواره مام ارجمندم، فاطمه عليها السل م، است.

اينكه اگر آهنگ رشتن مرا دار ، رسى را همهراه ايهن بهانوان آزاده حهرم پيهامبر و       و سرانجام -3

 رودران داغديده گسيل دار اا اينان را در امنيت و آرامش به حرم پيامبر برسانند.

ها  آن حضر  گفت: املا در مورد پدر ، بايد يادآور  گردد ره ديگر هرگز  يزيد در برابر خواسته

ديد! و از رشتن او نيز گ شتم  و خاندان حسين عليه السل م را نيز بايد خود   سيما  او را نخواهى

به مدينه برسانى! پس از اين گفتگو بود ره به دستور يزيد، بخشى از اموال ااراج شده را بازگشهت  

درنهگ ميهان بينوايهان     دادند و مبلغ دويست دينار نيز بر رو  آنها نهادند ره امام سجلاد آن را بهى 

 يم ررد.اقس

و گروهى از دستياران او نيز دستور يافتند اا راروان اسيران را با احترام « نعمان بن بشير»و آن گاه 

 «1»به مدينه بازگردانند. 
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  ها در مورد سر مقدّس پیشواى شهیدان دیدگاه

 ها يكسان نيست: ( در مورد سر مقدلو حسين عليه السل م و به خارسپار  آن، ديدگاه1) 

بهه مدينهه بهاز     -ره مشعل فهروزان رهاروان اسهيران بهود     -باور گروهى، آن سر نورانى رابه  -1

 به خاك سپرده شد.« عمرو بن سعيد»گرداندند و در آنجا به وسيله 

اند ره وقتى شام را فتح ررد و پس از ورود به شهر، به خزانه  آورده« منصور بن جمهور»املا از  -2

 ر  رنگى يافت! به غ م خود گفت:وارد شد، در آنجا سبد س« يزيد»

ها  گران قيمت امويان است  املها هنگهامى    اين سبد بسته بند  شده را خوب نگاهدار ره از گنجينه

ره پس از مدلاى آن را گشود، ديد سهر نهورانى و عطهرآگين سهاير شايسهتگان و پيشهوا  آزاد        

 در آن است. -ره هنوز موهايش به رنگ مشكى خضاب بود -خواهان

ا  آورد و بر آن سر نورانى پوشاند و پهس از رفهن نمهودنش، آن را در     به غ م دستور داد، پارره

 دمشق به خاك سپرد.« فراديس»رنار باب 

اند ره آرامگاه سر نورانى پيشوا  شهيدان، در آنجاست و نام  و گروهى از مردم مصر نيز آورده -3

ان آن آرامگاه را با زر و زيور بسيار آراسته ساخته اند. آن نهاده« مشهد الكريم»آن مكان مقدلو را 

روند و بهر ايهن باورنهد رهه آن سهر       ها  مختلا به زيار  آن مى و در مراسم گوناگون و مناسبت

 نورانى در آنجا به خاك سپرده شده است.

گردد، اين است رهه آن سهر نهورانى پهس از      ها دريافت مى املا آنچه پس از مطالعه همه ديدگاه -4

ها  گوناگون، سرانجام به رهرب  بازگردانهده، و در    مراهى با راروان اسيران در شهرها و سرزمينه

 آنجا به پيكر مطهلر آن حضر  پيوند داده شد و در شهاداگاه حسين عليه السل م دفن گرديد.

 (2راستى ره سراينده اين سوگنامه در عظمت اين مصيبت جانگداز ره زيبا سروده است: )

 رأو بن بنت محملد و و يله             للناظرين على قناة يرفع ...          

رود!  سر نورانى فرزند ارجمند دخت سرفراز پيامبر در برابر ديدگان بهت زده مردم بر فراز نى مهى  

نگرنهد و بها گهوش، آن داسهتان غهم انگيهز را        و مسلمانان با رشم خود آن منظهره هولنهاك را مهى   

رند و نه گريهه و زار  سهر    ا  مؤثر انكار مى ه رسى آن شقاو  و بيداد را به گونهشنوند، املا ن مى
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هان ا  ساير آزاد  خواهان و شايستگان! ا  راش ديهدگان اماشهاگران از ديهدن سهوب      دهد! مى

شهنود،   ا  بر فراز نى، نابينا گردند و طنين مصيبت او هر گوشى را رهه مهى   بزرب او و سر نورانى

 ناشنوا سازد.

رفت، اينك بيهدار و نگراننهد و آن رشهمانى رهه از      آن ديدگانى ره با وجود او به خواب آرام مى

رفت، اينك با شهادات آنهان را بهه آرامهش و     ارو عدالت خواهى و ستم ستيز  او به خواب نمى

ا  در رو  زمين نخواهد بهود، جهز اينكهه     خواب راحت فرو برد ! هيچ باغ و بوستان پر گل و يله

 «1»زويش اين است ره قبر و آرامگاه پرافتخار او را در آغوش گيرد! آر

  بازگشت به شهادتگاه حسین

( راروان اسيران پس از رساندن پيام انسانساز شهاد  پيشوا  شهيدان و يهاران فهدارارش بهه    1) 

رك عصرها و نسلها، و پس از انگيزش مردم استبدادزده و خمود، سرانجام شام را به قصد مدينهه اه  

ررد و در سر راه خويش در ررب  فرود آمد! هنگامى ره راروانيان در شهاداگاه حسين عليه السل م 

پياده شدند، خاندان و فرزندان او با جابر بن عبد اللَّه و گروهى از بنى هاشم روبرو شدند ره درست 

اين دو راروان رو  در همان روز به زيار  پيشوا  آزاد  آمده بودند  و بدينسان اين دو گروه و 

حسين، با موجى از غم و اندوه و آه و ناله جانسوز در آن سرزمين گهرد آمدنهد و بهر ايهن سهوب      

سهمگين و مصيبت بزرگى ره جگر همه دوستداران حق و عدالت را سوزاند و همه دلها را داغهدار  

 ساخت، به سوگوار  و عزادار  پرداختند و با ديدار يك ديگر داغشان اازه شد.

]دخت فرزانه فاطمه عليها السل م هنگامى ره به شهاداگاه برادر رسيد، از شدل  اندوه، دست برد و  

ا  ...« وا أخهاه! وا حسهيناه!   »  ا  جانگداز سر داد رهه:  گريبان راك زد و با دلى آرنده از غم، ناله

 وا ! ا  نازنين برادر! آه! ا  حسين عزيز!

د! ا  فرزند ارجمند مكّه و منى! ا  پسر گرانمايه فاطمه زههرا!  وا ! ا  محبوب دل پيامبر خدا! دا

 ا  پسر گرانقدر علىل مراضى! جان برادر! منم خواهر ، زينب! ...

 و آن گاه آنقدر ناله ررد اا بيهوش گرديد و خود را بر رو  آن قبر منولر افكند.

 دهد؟ آیا دوست، نداى دوست را پاسخ نمى
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انصار  ره از ياران پيامبر و از دوستداران راستين خانهدان آن حضهر  و   اند ره: جابر  و نيز آورده

از دانشوران با اخ ص و فدارار شيعه است، در همان روز ورود راروان خاندان حسين عليه السل م 

به ررب ، او نيز به زيار  حسين عليه السل م رفته بود. او به رمك برخى از دوستان و يارانش خود 

منولر رساند و از پرده دل سه بار فرياد جانسوز بر آورد ره: يا حسين! يا حسين! يا حسين! را به قبر 

ساير من! آيا دوست باوفا و گرانقدر  رون شهما، پاسهت   « أ حبيب ي يجيب حبيبه؟»آن گاه گفت: 

دهد؟! درست در اين هنگام بود ره راروان خاندان حسين عليه السله م رسهيد و    دوست خود را نمى

 با آگاهى از اين موضوع، با سر و پا  برهنه به استقبال آنان شتافت.« جابر»

هنگامى ره اين دو گروه از زائران رو  آگاهى و عشق، با هم روبرو شدند، داغهها اهازه گرديهد و    

 اوفانى از غم و اندوه و ناله و فرياد، شهاداگاه حسين عليه السل م را فرا گرفت.

  ى شهیدانسوگوارى پریان بر پیشوا

( در سوب جانگداز حسين نه انها فرشتگان آسمانها نوحه سرايى و گريه رردند، ره جنّيهان نيهز   1) 

 سوگوار  نموده و بر آن حضر  نوحه سرايى رردند.

انهد   و شمار  ديگر آورده« مسولر بن مخرمه»در اين مورد از گروهى از ياران پيامبر، از جمله  -1

شهنوند و بها آنهان گريهه      گوار  جنيان را در شههاد  آن حضهر  مهى   ره: آنان نوحه سرايى و سو

 رنند. مى

اند ره در شامگاه شهاد  ساير شايستگان در رهرب ، او در مدينهه از    آورده« عكرمه»و نيز از  -2

 (2سرايد: ) شنود ره رنين مى مى -ديد شنيد، املا خودش را نمى ره  دايش را مى -نداگر 

 لون جه  حسينا             أبشروا بالع اب و التّنكيل ...ايلها القاا          

هان ا  رشندگان و قاا ن گمراه و نادان سهاير شايسهتگان، حسهين! شهما را بهه عه اب دوز  و        

ها  مرگبار و رسواگر آن مژده باد! همه آسمانيان و زمينيان، از پيامبران گرفته اا فرشهتگان   شكنجه

رنند و بر شما لعنت و نفرين  ان انسان، بر شرار  و شقاو  شما گريه مىها  گوناگون فرزند و ايره

لعنهت   -ره آورنده انجيهل بهود   -نمايند، ررا ره شما بر زبان فرزند داود، و موسى و مسيح نثار مى

 ايد. شده
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، پهس از شههاد  حسهين عليهه السله م شهبى       «بصهره »اند ره نداگر  ناشناو در  و نيز آورده -3

 سرود: مضمون مىاشعار  بدين 

هايى ره به سو  حسين عليه السل م نشانه رفت، در حقيقت به سهو  قهرآن نشهانه     گمان آن نيزه بى

 رفت  و آن ابهكارانى ره به جنگ او رفتند، در حقيقت با قرآن و وحى به جنگ برخاستند.

و انديشه ااريك  گفتند و به پندار خمود آنان برا  رشتن او ا  پيشوا  شهيدان! اكبير و اهليل مى

رحمانهه خهود، نهام     داشتند، در حالى ره با اين جنايت بى خود، نام بلند و با عظمت خدا را بزرب مى

ساختند!! آنان با رشتن او ا  نور  بلند و الهام بخش خدا، و ندا  اكبير و اهليل را يكسره نابود مى

بزرب مهرد  را رهه خهدا و فرشهته      همان ديده پيامبر! در حقيقت نيا  گرانقدر  پيامبر را رشتند!

 رنند. وحى بر او درود و س م نثار مى

گفت: پس از رحلت پيامبر ديگر نوحه سرايى  اند ره مى همسر پيامبر گرامى آورده« ام سلمه»از  -4

و سوگوار  جنّيان را در سوب رسى نشنيده بودم اا در شهاد  حسين عليه السل م دگر باره شنيدم 

 (1رند: ) سرايد و نوحه سرايى مى دگان آنها شعر  بدين مضمون مىره يكى از گوين

 أي يا عين فاحتملى بجهد              و من يبكى على الشّهداء بعد  ...          

هان ا  رشم! مرا در اين راه يار  رن اا در اين سوب سهمگين گريه رنم! ره رسى پهس از مهن    

 رند؟ عدالت گريه مىبر اين شهيدان گرانقدر راه آزاد  و 

بر شهيدانى ره مرب پرافتخار و شهاد  در راه حق، آنان را به سو  مقاومت و ايستادگى در برابر 

 خودرامه روزگارشان سوم داد.

اند ره  دا  جانسوز سوگوار  پريهان در شههاد  حسهين     و از گروهى از مردم مدينه آورده -5

 گفتند: شنيدند ره مى عليه السل م را مى

 مسح النّبىل جبينه             فله بريق في الخدود ...         

هايش روان اسهت  پهدر و    پيامبر دست بر پيشانى خود گرفته و باران اشك از جام ديدگان بر گونه 

مادر حسين عليه السل م از بزرگان و برجستگان قريش هسهتند و نيها  بهزرب او، بهتهرين نيارهان      

 باشد. مى
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 گفتند: گريستند و مى بر او مىو نيز پريان  -6

 لمن األبيا  بالطّا على رره بنينا             الك ابيا  الحسين يتجاوبن رنينا         

 هايى ره در پهن دشت نينوا، ناخواسته بنياد شده است از آن ريست؟ اين خانه 

 دهند. ها  ما را پاست مى ها و ناله ها  حسين است ره شيون اينها خانه

« سوگوار  جنّيان بر امام حسين عليه السل م»در رتاب خويش احت عنوان « ابن جوز »نيز و  -7

گفتنهد:   شنيدند ره مى آورده است ره گروهى از مردم  دا  سوگوار  جنّيان بر آن حضر  را مى

ان رنند و برا  بهانو  زنان جنّيان از غم و اندوه گريه مى...« لقد جئن نساء الجنّ يبكين شجيا  ( »2)

سرايند  بر پيشوا  آزاد ، حسهين و بهر بزرگهى ايهن سهوب، شهيون و نالهه سهر          هاشمى نوحه مى

 رنند. ها  رنگارنگ در بر مى ها  سياه، جامه روبند، و پس از جامه دهند  بر رهره خود مى مى

  فرود کیفر و بال بر کشندگان حسین علیه السّالم

يد گندم به روستاها  ررب  رفتهيم و در آنجها بهه    ( پس از شهاد  حسين عليه السل م برا  خر1) 

 وارد شديم.« طى»مرد  از قبيله 

در آنجا ضمن گفتگو، سخن از رشندگان حسين عليه السل م به ميان آمد و ما همان گونه ره بر سر 

سفره بوديم، خاطر نشان ررديم ره همه آن ابهكاران و ظالمانى رهه در رشهتن پسهر پيهامبر دسهت      

ا  ره  بدارين شيوه، به ريفر رار خود رسيدند و خدا آنان را نابود ساخت! مرد سالخورده داشتند، به

باي  سر ما ايستاده بود، با شنيدن اين سخن، گفت: اين گفتار از دروغها  شما مردم عهرام اسهت    

سهى  ام، در اين روستاها، نه ر به خدا  سوگند ره من با رشندگان حسين بودم و اينك اينجا ايستاده

از من ثروامندار است، و نه هيچ ب  و گرفتار  گريبانم را گرفته است! ما از غ ا دست رشهيديم و  

ررد، رو به پايان بود و رفت ره خاموش گهردد،   در همان حال روغن رراغى ره اطام را روشن مى

و بهه آن  املا آن مرد سالخورده جلو رفت و روشيد اا با انگشت خويش، فتيله رراغ را رديا نمهوده  

اختيار انگشت خود را به دهان نزديهك رهرد اها     روغن بريزد ره يكباره انگشت او آاش گرفت! بى

ور گرديد! به طرف آب دويد اا خود را به آب افكنهد و از   خاموش سازد، ره به ناگاه ريشش شعله

ديدم رهه   ىآاش رها سازد، املا ا شش بيهوده بود و جا  مناسبى نيافت  و به خدا  سوگند، خود م
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ا  سوخت ره انها مشهتى زغهال و خارسهتر از او بهر      از فرم سر اا نوك پا آاش گرفت و به گونه

 «1»جا  ماند! 

 «ابن سعد»و « عبید» 

و فرمانهده سهپاهش،   « عبيهد »( پس از شهاد  پيشوا  آزاد  بود ره دوستى و پيونهد سياسهى   2) 

ان بهه سهرد  و جهدايى گراييهد! روز      ، بسان بسيار  از خودرامگان و زورمهدار «عمر بن سعد»

برايهت نوشهتم، بهه مهن       ا  را ره در باره رگونگى برخورد با حسهين  گفت: نامه« عمر»به « عبيد»

انديشهى؟ آيها فكهر     ( گفت: بايد بياور ! رهه مهى  1بازگردان! او پاست داد: آن نامه از ميان رفت! )

عمر گفت: به خدا  سوگند من در مهورد   آور ؟! رنى در برابر پير زنان قريش ع ر و بهانه مى مى

ا  او را نصيحت و خيرخواهى رردم رهه اگهر    رويارويى با حسين و رگونگى برخورد با او به گونه

نمهود و مهن همهان خيرخهواهى را در مهورد او       هم در اين مورد با من مشهور  مهى  « سعد»پدرم، 

، رهه در آنجها حضهور    «عبيهد »رادر به « عثمهان »نمودم، حقّ فرزند  را به خوبى ادا ررده بودم!  مى

گويد  او سخت بيداد پيشه ررد  و به جنايتى هولناك دست يازيهد !   داشت، گفت: عمر درست مى

، اها روز رسهتاخيز نشهان    «زياد»داشتم امام فرزندان  آن گاه افزود: به خدا  سوگند من دوست مى

گفت: به خدا  « عمر»شد!!  ته نمىشد، املا هرگز حسين رش شان نواخته مى بردگى بر پيشانى و بينى

سوگند هيچ رس در اين جهان به سرنوشت شوم من گرفتار نشد، و به جنايتى بدار از من دست نزد  

را فرمان بردم و به دستور او به جنگ حسين رفتم و در همان حال، ههم خهدا    « عبيد»ررا ره من 

و اللَّه ما رجهع احهد   »وند  را گسستم! يكتا را نافرمانى رردم و هم قطع رحم نموده و پيوند خويشا

 «1« »بشّر مملا رجعت، اطعت عبيد اللَّه، و عصيت اللَّه و قطعت الرّحم!!

  گذر سلیمان بر شهادتگاه پیشواى آزادى

در سولمين روز شهاد  حسين عليه السل م و ياران « سليمان عدو »اند ره  ( در اين مورد آورده2) 

و پس از اماشا  آن پيكرهها  بهه خهون خفتهه و گلهها  پرپهر شهده         فدارارش بر ررب  گ ر ررد

 ا  جانسوز بدين مضمون سرود: مرثيه

  مرر  على أبيا  آل محملد             فلم ارها امثالها يوم حلّت         
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ها و سرا پرده خاندان محملد  لّى اللَّه عليه و آله گ ر رردم و آنهها را بسهان روزگهار پهر      بر خانه 

 پيامبر آباد و آزاد و در امنيت و آرامش نديدم. تخاراف

نگر  ره خورشيد جهان افروز در سوب حسين و يارانش رنگ پريهده و بيمهار اسهت، و     مگر نمى

 زمين و زمان از اين سوب سهمگين به لرزه در آمده و دگرگون شده است.

ا اينك فاجعه و مصهيبتى بهر آنهان    فرزندان ارجمند پيامبر هماره مايه اميد و پناهگاه مردم بودند، ام

ههر آنچهه از مها اقاضها رهرد، مها       « قهيس ( »1ها اندوهبارار اسهت. )  رفته است ره از همه مصيبت

اش را بر آورديم، اما او به خاطر احساو اندك لغزشهى، مها را قتهل عهام رهرد!       بزرگوارانه خواسته

اش رسيد  ره مناسب ديديم و هنگامه ا  از خون ما نزد آنان هست، و ما انتقام آن را در روز  قطره

 خواهيم گرفت.

ها  فرزندان پيامبر را از  احبان آنان اهى و دور نسازد، اگر ره به پندار مهن اينهك آن    خدا خانه

 اند. سراها از  احبان آزادمنش و بزرگوارشان محروم شده

نهى هاشهم و مايهه    و راستى ره سوب سهمگين شهيد گرانقدر و سرفراز ررب  ره از نسل و ابهار ب 

افتخار آنان است، گردن مردم مسلمان و ا  ح طلب را به نشان بلت و خوار  فهرود آورد و ههم   

رنند،  گريند و شيون مى اينك نشان خوار  و بلت هويدا است! زنان آگاه و آزاده در شهاد  او مى

 د.فرست رند و بر روان اابنارش درود مى و گروه و انجمن ما بر او سوگوار  مى

 در سوب او بايد اين گونه سرود

، شاعر آزاديخواه و روشنفكر بر محفلى وارد گرديد رهه  «ابو رمح»آورده است ره « مرزبانى( »2) 

گروهى از جمله فاطمه دخت آزاده و ستم ستيز حسين عليه السله م، در آنجها بهود و از ايهن شهاعر      

 در برابر خواسته آنان رنين سرود:خواسته شد اا در سوب ساير شايستگان ريز  بخواند. او 

 اجالت على عينى سحائب عبرة             فلم اصح بعد الدمع حتى ارمعلت ...         

 دهد ... ابرها  باران خيز بر گستره ديدگانم سايه افكنده و جوين مى 

اريز و انهدك  گريد و هر آنچه بر آن عدالتخواهان و آزادگان بگريد نه  بر خاندان گرانمايه محملد مى

 است.
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در برابر اهاجم و  آن آزادمردان روزگار رسانى بودند ره به هنگام ستم و بيداد رژيم امو  بر آنان،

 اجاوز دشمن، شجاعانه ايستادند و حقّ شمشير ستم سوز خود را ادا رردند.

را فرود  ها و سرها  بسيار  از قريش گمان شهاد  شهيد گرانقدر نينوا از فرزندان هاشم، گردن بى

 آورد و گرد و غبار بلت بر رهره آنان نشست.

هنگامى ره سروده غم انگيز او به اينجا رسيد، دخت ارجمند و دانشور حسين عليه السله م فرمهود:   

 سرايى؟ او در سوب پيشوا  آزاد  اين گونه شعر مى«! ابا رمح»هان ا  

گمهان   و بهى « ب المسهلمين فه لّت.  ابلّ رقها »( فرمود: بگهو  1پرسيد: پس رگونه بسرايم سرورم؟ )

ها  مسلمان را به بلهت رشهيد و    شهاد  شهيد نينوا، از دودمان هاشم است ره رشته شدن او نسل

طلبانه، عدالتخواهانه و بشر  ها  ا  ح آنان در برابر اين فاجعه بزرب بلت زده شدند  ررا ره هدف

ك جامعه ره جهانى و جاودانه بهود و  دوستانه پيشوا  آزاد ، نه از آن يك خاندان، يك نسل و ي

 ها. برا  نجا  و آزاد  عصرها و نسل

ا  رهه روشهنگر  ررديهد،     او گفت: به ديده منّت، از اين پس در مورد حضر  حسين جز به گونهه 

 ا  نخواهم سرود. سروده

  امام باقر و سوگوارى حسین علیه السّالم

د ره: ما در حضور حضر  باقر بهوديم و در آنجها   ان ( گروهى از دوستداران خاندان پيامبر آورده2) 

 از شهاد  جانسوز پيشوا  آزاد  در ررب  ياد ررديم و بر آن سوب غمبار سخت متأثر شديم.

آن بزرگوار ضمن اشاره به عظمت فاجعه و شخصيلت واي  حسين عليه السله م و ههدفها  بلنهد و    

ارارش، فرمود: در آن رويهداد غمبهار، انهها    بشر دوستانه آن حضر  و فدارار  خاندان و ياران فد

هفده انسان آزادمنش و عدالتخواه سر بر بستر شهاد  نهادنهد رهه از فرزنهدان فاطمهه، مهادر اميهر       

 مؤمنان بودند.

 گويد: و شاعر اهل بيت در اشاره به همين واقعيت است ره مى

 قيل ...و اندبى اسعة لصلب علىل             قد ا يبوا و ستة لع         
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عقيل گريه سر   بر آن نه شهيد به خون خفته از فرزندان على، و آن شش مبارز و فدارار از فرزندان 

دهيد و سوگوار  رنيد  و نيز به عموزاده پيامبر ره در راه حق و عدالت و يار  رسانى به پيشوا  

 آزاد  فروگزار نكرد.

  بازگشت خاندان وحى و رسالت به مدینه

خاندان گرانمايه پيامبر و ياران فدارار آنان پس از غيبتى طوينى از مدينه بهه سهو     ( سرانجام1) 

 شهر و ديار خويش باز آمدند.

ره نفى استبداد و  -آنان گر ره رسالت بزرب و ااريخى خويش را در آن شرايط حساو و بحرانى

ه ديهن خهدا و دعهو     انحصار و دين ساير  هراو انگيز امو  بود، با افسير درست و بشر دوستان

به شايستگى ادا رردند و با روشهنگر  و   -شكنى و بيداد همگان به حق و عدالت و هشدار از قانون

طلبانه عاشورا به مردم در بند اختنام و خشونت امهو ،   رساندن پيام نهضت عدالتخواهانه و ا  ح

اطر شههاد  جانسهوز   به پيروز  بزرب فكر ، فرهنگى، معنو  و عاطفى نايل آمدنهد، املها بهه خه    

ارين انسانها و پشت سر نهادن پيكر به خون خفته بزرب پررمدار آزاد  و واييى در پههن   شايسته

دشت خشك و سوزان نينوا بدون يار و يهاور و مهونس و همهراه و بهدون پيهروز  ظهاهر  و بها        

انشان بر يتيمى و رشمانى گريان و دلها  بريان گام بر دروازه شهر نهادند  در حالى آمدند ره ديدگ

 پژمردگى گلها  بوستان رسالت و رودران خاندان پيامبر اشكبار بود.

 (2ام در سوب آنان شررت نكنم: ) و دريغ است ره من خاك را پا  آنان نباشم و با اين سروده

 و لما وردنا ماء يثرب بعد ما             اسلنا على السبط الشهيد المدامعا ....          

ه ره پس از روان ساختن سهي ب اشهك بهر پيشهوا  آزاد  و نهواده گرانمايهه پيهامبر بهر         آن گا 

هها    ها و گرفتارها بر مها، گهردن مررهب    ها  مدينه در آمديم، و آن گاه ره بر اثر باران رنج ررانه

هها  ارجمنهد او در راه    راروانيان اندوه زده فرود آمد، و گرامى مردانى از خاندان پيهامبر و امانهت  

رهه بسهان    -عدالت و آزاد  جام شهاد  را سر رشيدند، و آن گاه ره شادمانى خاندان بنى هاشهم 

به گرفتار  و اندوه ابديل شد ...، آر ، در آن شرايط، ما در برابر سهراها   -ها  نورافشان بودند ماه
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آنهان از  و آثار بر جا  مانده از خاندان پيامبر ايستاديم و بها قلبهى انهدوه زده در سهوب جانسهوز      

 ژرفا  دل ناله سرداديم.

 در دروازه شهر پیامبر

ها  مدينه رسيد، رهارمين امام نور، زيهن العابهدين عليهه     ( هنگامى ره راروان ررب  به دروازه2) 

ها پياده ررد و  ها و محمل السل م، فرود آمد  و بانوان و رودران حرم حسين عليه السل م را از مررب

را به سو  مدينهه گسهيل داشهت اها گهزارش بازگشهت       « بشير»شت  و آن گاه ا  بر پا دا سراپرده

 راروان عدالت و آزاد  را به آگاهى بنى هاشم و مردم شهر برساند.

در راه  -ا  داشهت  ره مرد  دانشور و هنرمند بود، و از بوم شعر  نيز بههره  -فرستاده آن حضر 

 (2ر حرم پيامبر گرد آورد و رنين گفت: )انجام فرمان آن حضر  وارد مدينه گرديد و مردم را د

 يا أَهْلَ يَثْرِبَ ي مُقامَ لَكُمْ بها             قتل الحسين فأدمعى مدرار          

 الجسم منه بكرب ء مضرّج             و الرّأو منه على القناة يدار             

ديگر افسرده و غمزده است  ديگر از  هان ا  مردم مدينه! ديگر مدينه جا  زندگى نيست  اين شهر 

اين شهر و ديار بار سفر ببنديد و هجر  رنيد! ررا ره ساير آزاد مردان، حسهين عليهه السله م بهه     

دست ستمكاران روزگار به شهاد  رسيده  و به همين جهت هم سي ب اشك از ديدگان مهن روان  

م! مردم! پيكر پاك فرزند گرانمايهه  ريز است و من در سوب آن عزيزار از جان و يارانش اشك مى

فاطمه عليها السل م در دشت نينوا بر خاك و خون افتاده است و سر منولرش را بيهدادگران ااريهك   

 گردانند!!! انديش بر فراز نى ررده و در شهرها مى

 نوید بازگشت خاندان او

نى از اشهك و آه،  پس از اع م شهاد  جانسوز آن حضهر  و بهه راه انهداختن اوفها    « بشير( »3) 

افزود: املا اينك نويداان باد ره يادگار ارجمند حسين عليه السل م، زين العابدين پشت دروازه شههر  

شما فرود آمده و من پيام رسان خاندان و بازماندگان شهيدان قهرمان ررب  به شما مردم هسهتم  و  

اين خبر جانسوز مردم مدينه از زن و مرد ام اا اقامتگاه و سراپرده آنان را به شما نشان دهم! با  آمده
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ها بيرون ريختند و شيون رنان به سو  دروازه شهر  از خانه  گرفته اا پير و جوان و رورك و بزرب

 به حررت در آمدند.

ا  در آن  نشهين و پوشهيده   اين خبر جانگداز بسان اوفانى سراسر شهر را فرا گرفهت و بهانو  پهرده   

ون آمد و گريان و شيون رنان و بر سر و رهره زنان، راه دروازه شههر را  سامان نماند، جز اينكه بير

ا  ره شهر پيامبر روز  جانسهوزار   در پيش گرفت. راستى ره آن روز، روز  غمبار بود  به گونه

ار از آن روز به خود نديده بود و آن همه رشمان اشكبار و سوگوار و امواج  ار و دهشتناك و سخت

( آر ، مردم يكپارره به آهنگ ديدار يادگار حسين عليه السله م بهه   1اد نداشت! )ناله و فرياد به ي

 ها از جمعيلت پوشيده شد. ها و راه سو  دروازه شهر به راه افتادند و همه روره

درنگ خود را به دروازه شهر و سهراپرده زيهن العابهدين     گويد: من هم بى در اين مورد مى« بشير» 

اش بيهرون   گيرد، از سرا پرده ار در حالى ره با دستمالى اشكها  خود را مىرساندم  ديدم آن بزرگو

ا  در برابر مردم قرار داد و يادگار حسين در حالى ره  يكى از رارگزاران بيت امامت رهارپايه آمد.

 سخت اندوه زده بود بر رو  آن نشست.

د و اوفهانى از غهم و انهدوه    مردم با ديدن آن حضر  فرياد و شيون سر دادند و به او اسليت گفتنه 

آسمان شهر را فرا گرفت. پس از رند دقيقه آن بزرگوار با اشاره دست، فرمهان سهكو  و آرامهش    

 داد! و از پى آن غريو ناله و فرياد مردم فرورش ررد و خاموش شد.

  سخن جانسوز آن حضرت در دروازه مدینه

هها سهتايش    ها و رساارين جملهه  باارين واژه( رهارمين امام نور نخست آفريدگار فرزانه را با زي2) 

ها و رويدادها  سهمگينى بر  ررد و به بارگاه او سپاو گفت و آن گاه فرمود: هان ا  مردم! مصيبت

 -به خاطر دفاع از دين راستين خدا و حقوم و آزاد  و امنيت بندگان او -ما خاندان وحى و رسالت

رار گرفتيم و شكافى بزرب و خطر خيز در پيكر اسه م  فرود آمد و ما به وسيله آنها مورد آزمون ق

رو  داد! سههاير شايسههتگان و پيشههوا  ا هه حگران، حسههين عليههه السلهه م و نزديكههان و مههردان 

انديش خاندانش را رشتند! بانوان حرم آن حضر  و دختران آگهاه و سهرفرازش    آزاديخواه و روشن
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و و منولرش را بهر فهراز نهى رردنهد و در شههرها      را به بند رشيدند و به اسار  بردند! و سر مقدل

 گرداندند!!

هان ا  مردم! ردامين دل است ره در اين فاجعه جانكاه نسوزد؟! و ردامين ديده است ره نگريهد و  

( و ردام مرد و ردامين زن با ايمان و آزادمنش است ره پس 1از سي ب اشك خوددار  ورزد؟! )

و يارانش شادمان گردد؟! اين در حالى است ره افه ك و   از شهاد  جانسوز آن حضر  و خاندان

هها    رهران، زمهين   رهكشانها در شهاد  جانگداز او گريه رردند، درياها  پهنهاور، آسهمانها  بهى   

شمار دريا، فرشتگان مقرّب بارگهاه خهدا و امهامى     گسترده، درختان سر به آسمان رشيده، ماهيان بى

ش آن حضر  گريستند! هان ا  مردم! رهدامين قلهب بشهر    آسمانيان و زمينيان در سوب جگر خرا

 دوست است ره در غم شهاد  ساير خوبان نشكافد؟

ردامين دل آرمانخواه است ره شيفته ارزشهها  واي  وجهود گرانمايهه او و سهبك و سهيره خهدا       

 پسندانه و آزادمنشانه او نگردد و بر ريخته شدن خون مقدلو او اندوهگين نشود؟

ش است ره بتواند فاجعه شكافى را ره از اين رويداد سهمگين بهر پيكهر اسه م وارد    و ردامين گو

 آمد، بشنود و  احبش اندوه زده و پريشان خاطر نگردد؟

هان ا  مردم! رار ما خاندان وحى و رسالت به جايى رسيد و روزگار رنان شد ره ما را از خانهه و  

بدر شهرها و بيابانهها سهاختند!!! بهه مها بسهان      راشانه خويش دور، و آواره هر رو  و برزن، و در

ره روزگار  از اس م و فرهنگ و رعايت حقوم و حرمت ديگهران بيگانهه    -فرزندان ارك و رابل

نگريستند  و اين در حالى بود ره ما نه به گناهى دست زده بوديم و نه رار ناخوشهايند  از   -بودند

هها   اد باشيم!!! راستى ره بر ما ستمى رفت ره در املتما سر زده بود اا در خور اين همه فشار و بيد

اند  و اين رفتار  اند و نه رشمها ديده سابقه است، رنين ريز  نه گوشها شنيده ها  پيشين بى و جامعه

جز جنايت و بيداد  وحشتناك در حق آموزگاران ارزشها و آرمانهها  واي و پيهام آوران  هلح و    

وم انسانها نبود! ا  مردم! به خدا  سوگند، اگر پيامبر به جا  آن آزاد  و عدالت و پررمداران حق

ررد و به رشتن  ها و و يلت به مهر و محبلت به ما، به دشمنى و پيكار با ما سفارش مى همه سفارش
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داد، فراار از آنچه در حقّ ما انجام شد و بدار از  و آواره نمودن و پايمال ساختن حقوم ما فرمان مى

  فإنا ي و انا اليه راجعون  رفتار گرديد، امكان پ ير نبود!!آنچه با ما 

اهوان   ره بر اثر درد پا و بيمهار ، زمهين گيهر شهده و     -« عصعة بن  وحان»( در اين هنگام 2. )

نشستن نداشت و از يار  رساندن به خاندان پيهامبر محهروم شهده بهود، برخاسهت و بهه سهو  آن        

ار نيز ضمن پ يرش ع ر او، از مهرش سپاسگزار  ررد حضر  رفت و پوزش خواست و آن بزرگو

( پس از پايهان سهخنان جانسهوز    1و برا  او و پدرش از بارگاه خدا آمرزش و بخشايش خواست. )

زين العابدين عليه السل م آن حضر  و ديگر همراهان و همسفران وارد مدينه شدند، املا ديدند شههر  

ها  خالى آن، موج غم و  سارنانش اهى است و شهر و خانه ها  آن از  احبان و پيامبر خدا و خانه

پرارند. دست اقدير باران غم را بر آن سهرزمين بارانهده و سهوگى بهزرب در و ديهوار و       اندوه مى

آسمان و زمين آنجها را فهرا گرفتهه و درد و رنجهها  رشهنده بهر آن شههر و ديهار ريهره شهده و           

ها  آن بهه خهاطر شههاد  جانسهوز      نده و شهر و خانهها  سوب و اندوه بر آنجا سايه افك راروان

 (2نمايد. ) سروران و بزرب مردان و شايستگان خويش هراو انگيز مى

 للهام في معاهدها  ياح             و للرياح في محو آثارها إلحاح ...          

اههاجم قهرار   ها  رسانى ره در راه دفاع از حقوم و آزاد  خود و دين و جامعهه خهود مهورد     جان 

دههد و انهد بادهها در محهور آثهار آن       گرفته و رشته شدند، هماره فرياد دادخواهى و انتقام سر مهى 

 رند. سرزمين مردخيز و ستم ستيز پافشار  مى

ا  است ره از ديدگان اشكبار خويش باران  زبان حال آن شهر و ديار، بسان زبان حال مادر داغديده

 بارد. اشك فرو مى

لى است ره آن سرزمين از مردان شايسهته و درسهت انهديش خهويش محهروم اسهت و       و اين در حا

 اند. ها  انسان نما در قصرها و سراها  آن، جا خوش ررده حيوان

رند ره: هان ا  مردم، مرا يار  رنيد اا بر آن شهيد گرانقدر  رهه   گويى آن شهر غمزده زمزمه مى

نيز بر پاران از خاندان او ره همگام و همراه با آن  پيكر پاك او نيز غار  شد، باران اشك ببارم، و
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ها  شب اار، مونس  حضر  در راه حق و عدالت سر بر بستر شهاد  نهادند، ررا ره من در خلو 

 شنيدم. هايشان را با خدا مى آن پاران و خوبان بودم و راز و نيازشان را در نماز و نيايش

ام ره با اند بادها  ستم به خزان گراييد، و شب پر ستاره و  آه از آن بوستان پر ميوه و پر گل و يله

ايسهتند و از درد و انهدوهم    روشنم ره ايره و اار گرديد! راستى ره ديدگانم از باران اشك باز نمى

 شود. در اين سوب جانفرسا راسته نمى

سهتم يهار    ا  راش، هنگامى ره نتوانستم آن قهرمانان آزادگى و ايمهان را در ميهدان مبهارزه بها     

اوانستم آرامگهاه پيكرهها  پهاك     ها را از برابر آنان بر طرف سازم  راش مى رسانم، و آن موج فتنه

ها  انسان پرور و آزادمنشانه ديهن   آنان باشم و آنان را در برگيرم. راستى ره با شهاد  آنان سنّت

شش باز ماند و خشكيد سارها  ايمان و پروا با شهاد  جانسوز آنان از جو خدا پژمرده شد و رشمه

و آثار ا و  هدفدار و خالصانه آيا  قهرآن و افسهير مفهاهيم بلنهد و معهارف بشهر دوسهتانه آن        

( پس ا  وا  بر اين زيان و سرافكند  پس از انهدام ارران دين و دنيا  1گسست و متوقا شد. )

ران اعصلب زر و دنيا شايسته و خدا پسندانه مردم! و شگفت از واپسگرايى و بيداد حكومت و طرفدا

دار آن پس از ايمان و اع م اس م! آخر رگونه برا  از هم گسيختن و پايمال شدن سيره درخشهان  

و آثار نورافشان قرآن و عتر  ناله نزنم؟ و رگونه ديهدگان خهواب آلهود را از ايهن فاجعهه بيهدار       

 نسازم؟

هها و   ر جاودانه و بالنده همنشين شبدر حالى ره سارنان شايسته رردار و عدالتخواه اين شهر و ديا

ها و ستارگان نور افشان و روشنى بخش من! من در رنار آنان از  روزهايم بودند و خورشيدها و ماه

شهدم و   ور مى گرفتم و از آثار الهام بخش آنان و گام سپردنشان بر زمين من بهره نورشان فروغ مى

شهتم و از عطهر وجهود انسانسهاز و فرهنهگ و      به بررت وجود آنان بر بشريت اشراف و افتخهار دا 

ساختم   با اين و ا رگونهه غهم و انهدوه عميهق و      عملكرد درخشان آنان همه جا را عطرآگين مى

 جانكاه من فرورش رند و از درد و رنجم در سوب غمبار آنان بكاهد؟ راستى رگونه؟
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بر سراها و آثار بر جها    -اش در اين رتاب است ره آخرين سروده -و اينك نگارنده با اين سروده

رنهد!   اين گونه مرثيه سرايى مى -پس از بازگشت، راروان ررب  به مدينه -مانده از خاندان پيامبر

 وقفت على دار النّبى محمد             فألفيتها قد اقفر  عر ااها            (2)

 ومها و   اها ...و أمست خ ء من ا وة قارئ             و عطل منها               

ام و رران اا رران آن سرا و شهر را از  در برابر سرا  پر بررت و الهام بخش پيامبر گرامى ايستاده 

 نگرم. يابم و مى  احبان و فرزندانش اهى مى

هها و آن ا واگهران راسهتين     آر ، در اين سراها  پر بررت و الهام بخش پس از آن ا و  قهرآن 

اينك به خهاطر شههاد  جانسهوز      ها و نمازها  عارفانه و خالصانه دار  اينك رسى نيست و روزه

 ها اعطيل شده است. داران پرمعنويت و عدالت خواه آن نمازگزاران و روزه

ها  آگاهى و  اين شهر و اين سراها خاستگاه دانش و فرهنگ و بوستان شناخت و رويشگاه گل بواه

 دانش طلبان و محرومان باز مانده است. ايمان بود و اينك از هديه و بخشش خويش به

پيوند عميق و انسانى خاندان پر افتخار هاشهم بهه پرارنهدگى گراييهده و جبهران ايهن پرارنهدگى و        

 فروپاشى آنان پس از شهاد  جانسوز و شجاعانه حسين عليه السل م نشايد.

قهراريم در   انهدوه و بهى  از اين رو ديدگانم در سوب نواده ارجمند پيامبر اشكبار است و آه سوزان 

 شهاد  او و ياران فدارارش پايان ناپ ير.

ورز ! آيها   هان ا  دل سوخته و داغدار من! او ديگر رقدر در اين سوب طاقت فرسا شكيبايى مهى 

 نياز گرد ؟ هنگامه آن نرسيده است ره از پا در آيى و از اين دريغ و درد بى

 در سوگ پدر

روايت شده است ره: رهارمين امهام نهور، زيهن العابهدين      -و بادره رحمت خدا بر ا -( از پدرم1) 

دار  هها  سهر بهه آسهمان سهاييده و ريشهه       عليه السل م با آن همه بردبار  و پايداريش ره از رهوه 

رسهيد،   استوارار و پايدار بود، و با آن شكيبايى و ا ناپ يرش ره رسى به شكيب آن حضر  نمى

ااب بهود و از ايهن فاجعهه بهزرب سهخت       ر بسيار گريان و بىدر برابر مصيبت سهمگين شهاد  پد

برد! آن حضر  رهل سال بها ديهدگانى اشهكبار و قلبهى      ناليد و هماره به بارگاه خدا شكايت مى مى
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گ شهت!   دار  مى زنده دار  و شب گريست و شبانه روزش به روزه داغدار بر اين رويداد غمبار مى

شد، از شهاداگاه پدر و شهيدان به خهون خفتهه رهرب  يهاد      هنگامى ره غ ا برا  افطارش حاضر مى

ريخهت   ررد و اشك مى آه از غم و اندوه! ا  وا  بر اين مصيبت! و زمزمه مى فرمود: ررد و مى مى

 آورد ره:وا ررب ه! و اين جمله را بر زبان مى

 «قتل ابن رسول اللَّه جائعا! قتل ابن رسول اللَّه عطشانا!»  فرمود: و نيز مى

فرزند گرانمايه پيامبر گرسنه به شههاد  رسهيد! پسهر پيهامبر را بها لهب اشهنه رشهتند! و آنقهدر          

 گرديد! اش اشك آلود مى گريست ره گريبان جامه مى

  گریه روشنگرانه آن حضرت

( در اين مورد ابو حمزه ثمالى آورده است ره: روز  از دليل گريه بسيار امام سجاد در سهوب  1) 

پرسيدم ره فرمود: ابا حمزه! پيامبر خدا، يعقوب دوازده پسر داشت ره يكى از آنان  اش پدر گرانمايه

ا  بهر فرزنهدش    اش بر او نهامعلوم گرديهد و او بهه گونهه     از برابر ديدگانش ناپديد شد و سرنوشت

گريست ره ديدگانش سپيد و نابينا گرديد، و اين در حالى بود ره فرزندش زنده بود و هرگهز بهاور   

ت ره او جهان را بدرود گفته است  اما من ره رنم ره اين رژيم ااريك انديش و خشهونت  داش نمى

پيشه، در برابر ديدگانم، پدر گرانقدر و هفده ان از قهرمانان خاندانم را در يك ساعت، انها به جرم 

 طلبى و نفى استبداد هراو انگيز م هبى، با نواختن مارك شورشگر  و خروج عدالتخواهى و ا  ح

 از دين خدا سر بريد و قتل عام ررد!! به باور شما آيا اندوه اين فاجعه سهمگين از ياد رفتنى است؟

به « ابن زيدون»و سرانجام نوشته خود را با اين سروده جانسوز سراينده نامدار مغرب عربى، جناب 

 (2سرايد: ) برم ره رنين مى پايان مى

 شوقا اليكم و ي جفّت م،قينا             بنتم و بنا فما ابتلّت جوانحنا          

 اكاد حين اناجيكم ضمائرنا             يقضى علينا األسى لوي ا،سينا             

 حالت لبعدرم أيامنا فغد              سودا و رانت بكم بيضا ليالينا             

 رواحنا إي رياحينا ...ليسق عهدرم عهد السرور فما             رنتم ي             

 ي احسبوا نأيكم عنّا يغيلرنا             إن طال ما غيلر النأ  المحبينا             
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 و اللَّه ما طلبت أهواؤنا بدي             منكم و ي انصرفت عنكم أمانينا             

 نتقلد غيره دينا ... لم نعتقد بعدرم إي الوفاء لكم             رأيا و لم             

رحمانه گستره  ها  روزگاران جدايى افتاد و اين جدايى و فرام ظالمانه و بى ميان ما و شما برارين 

باران اشك ديدگانمان هماره فهرو   ور ساخت، و به خاطر عشق و ا ناپ ير به شما قلب ما را شعله

 باريد و خشك نشد.

ها  آرنده از سعاد  و معنويت همراه شما بهودن   هنگامى ره شكوه و عظمت شما و روزها و لحظه

ريز  نمانده است ره غهم و   -آوريم، اگر اقتدا  به شما در شكيبايى و پايدار  نباشد را به ياد مى

هها  ايهره و اهار مها      ( در حالى ره به بررت وجود گرانمايه شما شب1اندوه ما را از پا در آورد. )

درد ره به خاطر دور  شما و عدم حضوراان در جامعهه، روز   سپيد و نور باران بود، اينك دريغ و

و روزگار ما به سياهى و اباهى گراييد. ياداان جاودانه و نامتان گرامى و روزگاراان پر بررت باد، 

 ره شما برا  جامعه و مردم ما، يكسره روح و ريحان و نيك بختى و رشد بوديد.

رسانيد؟ به رسانى ره دور  و هجرانشان پوششهى از   ىآه، خدا  من، ره رسى پيام ما را به آنان م

 اندوه و گرفتار  پايان ناپ ير و شكننده بر ما پوشانده است.

ره رسى است اا پيام غمبار ما را به آنان برساند ره: ههان ا  عزيهزان! يهاران، پارهان روزگهاران،      

ت حضور شما و همراههى  روشنگران راه و نجا  بخشان مردم در بند، زمانه و روزگار  ره به برر

و نزديكى و دسترسى ما به شما، جامعه و مردم ما را شاد و شهادمان سهاخته، و سرشهار از خنهده و     

 گرياند و سخت گرفتار ساخته است. سعاد  نموده بود، اينك به خاطر دور  شما دگرباره ما را مى

حسدورز  دشمنان ااريك اوز  و  عشق آاشين ما به شما و مهر و بزرگوار  شما در حق ما، رينه

انديش ما را برانگيخت و آنان بر ضد اين مهر و عشق به نفرين و شيطنت پرداختنهد و دريهغ و درد   

ره روزگار به دعا  آنان بر ضد ما آمين گفت، از اين رو پيمان ما گسست و هر آنچه در راه ايهن  

 دوستى و پيوند رشته بوديم از هم گسست.

ره هيچ انسان درست انديشى در انديشه پرارندگى ما نبود، املا دريغ و درد ا  بود  پيوند ما به گونه

 اوان بست. ايم ره اميد  به ديدار و پيوند نمى ره اينك در شرايطى گرفتار آمده
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سازد، املا ... املها   درست است ره جدايى و دور  و نديدن يار دل، دوستدار و عاشق را دگرگون مى

ها  شيفته و شيدا  ما را نسبت به شهما   شما بتواند عواطا پاك و دل هرگز باور مداريد ره دور 

 دستخوش دگرگونى نامطلوب سازد، هرگز.

خواههد و   و نمهى  جويهد  ها را نمهى  ها  عصرها و نسل به خدا  سوگند ره دلها  ما جز شما برارين

فادار  بهه راه و  ( پس از شما، جز به و1ها  ما از شما نخواهد گسست. ) آرزوها و اميدها و آرمان

داريهم و جهز از    انديشيم و جز ديهدگاه شهما را بهاور نمهى     رسم بشر دوستانه و اوج بخش شما نمى

ها  واي  شما در دين باور  و ديندار  خالصانه و آزادمنشانه از ريهز  پيهرو  نخهواهم     انديشه

 ررد ...

ورل و اعتماد ما در پهاداش  خدا  را سپاو ره اا اينجا هدف ما از نگارش اين رتاب احقق يافت، ا

 باشد و بازگشت ما به سو  اوست. اين رار بر خدا  فرزانه است و همو پناه و پناهگاه ما مى

بهره نسازد  از بارگاه او آرزومنديم ره خواننده اين رتاب و شنونده آن را از مهر و لطا خويش بى

آزاد  را از مههر و بخشهايش    و نويسنده ]مترجم، ناشر[ و همگى خدمتگزاران بر آسهتان پيشهوا   

مند ساخته، و مهر و اندوه خالصانه ما را در سوب آن حضهر  و يهاران فهدارارش در     خويش بهره

ها  ما پايدار سازد، و اين سيره پسنديده سوگوار  و نثهار اشهك و آه بهر آنهان، و همراههى و       دل

اين سوب بزرب و اع م بيهزار  از  همگامى با محملد  لّى اللَّه عليه و آله و سلّم و خاندان او در 

 ستمكاران در حق خاندان بزرب او را اا روز رستاخيز و ديدار پيامبر برا  ما زنده و پاينده بدارد.

بار خدايا! اگر در ميان ما و مردم ما رسهانى هسهتند رهه آفهت غفلهت و گنهاه، آنهان را از نعمهت         

السل م و يارانش بازداشته و رارشان به  سوگوار  آگاهانه و خالصانه و درو آموز بر حسين عليه

انهد، بهار    جايى رسيده ره با دست و دلى اهى از مهر و عنايت او و اميد به بارگاه او از دنيها رفتهه  

ا  نصيب آنان سهاز رهه آنهها را بهه مقهام       خدايا! از پاداش سوگواران راستين آن حضر  به اندازه

 ديقان و راستى پيشگان برانگيز و در زمهره شههيدان    خاشعان اوج بخشى، و ما را با پيام آوران و

 «1»( آمين رب العالمين 2ها قرار ده ) راستين و شايسته رردار عصرها و نسل

  انفجار خشم فرو خورده 11بخش 
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ايم. آماده! ا ش در اين  در برابر دادگاه وجدان آن نشست ااريخى دولمين سخنران امير اولابين آماده

ره در اهتزاز راد  و سرفراز  سرآغاز حررت بايد از رجا آغاز ررد بپها خيزيهد!   محورها پررم هما

در شهاداگاه الهام بخش امير آزاد  هان ا  هموطنان! رويارويى دو نيرو پيكار  سهخت و نهابرابر   

 شورا   حرا

  در برابر دادگاه وجدان

اه و ناخواه دير يها زود  انسان موجود  است ره در برابر گفتار و عملكرد خويش مسئول است و خو

وجو و باز خواست و رون و رهرا، بهه خهاطر     ها  گوناگونى حضور يافته، و پس از پرو در دادگاه

اش، سرانجام مورد اشويق و يا نكوهش قرار گرفتهه و در خهور پاداشهى     درست يا نادرست زيستن

 گردد. شكوهبار و يا ريفر  سهمگين مى

دادگاه بشر ، دادگاه ااريت، دادگاه آثار طبيعى  دارند، عباراند از: هايى ره سر راه انسان قرار دادگاه

 عملكردها، دادگاه وجدان، و ديگر دادگاه رستاخيز.

و گروه اولابين ره اينك سخن از آنهاست، مردمى بودند ره پيش از حضور در دادگاه رسهتاخيز، در  

به خاطر دعو  از ساير شايسهتگان  برابر دادگاه وجدان و اثر طبيعى عملكرد خويش قرار گرفته، و 

ره به منظور ا  ح امور امت و احياء  -به عرام، و آن گاه روااهى در فرمانبردار  از آن حضر 

سبك و سيره بشر دوستانه و عادينه پيامبر و مبارزه با آفت مرگبار انحصار و اسهتبداد و سهرطان   

ه ندامت جانسوز و شكنجه دردناك وجدان خود را محكوم يافته و ب -بدخيم اراجاع امو  آمده بود

گرفتار شدند. و درست بر اين اساو بود ره برا  نجا  از شكنجه مرگبار وجدان بر آن شهدند اها   

ها  جبران ناپ ير خود را، بهر  ور  ممكن جبران رنند، و در اين راه به آنجا  اشتباها  و روااهى

نابود  رشندگان آن حضر  و يا شهاد  خويش رسيدند ره جز با خونخواهى حسين عليه السل م و 

اوانند به ساحل آرامش وجدان نايل آيند، و نه ننگ و عار اين گناه بهزرب را از   در اين راه، نه مى

 پرونده سياه روفه و مردم آن بزدايند، و نه جوابى برا  روز رستاخيز فراهم آورند.

طلبانه عاشهورا و   به بررت نهضت ا  ح آر ، با اين احولل فكر  مطلوب و اين جهش در انديشه،

 ها  بزرگى رون: شكنى و شور آفرينى آن بود ره رهره روشنگر  و بن بست
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سليمان بن  رد خزاعى، مسيلب بن نجبه، عبد اللَّه بن سعد، عبد اللَّه بن وال، و رفاعة بن شهدلاد رهه   

رهه   -«سهليمان »ودند در سرا  همگى از دوستداران ديرين خاندان رسالت و از ياران امير مؤمنان ب

گهرد آمدنهد و بهه     -ها، افتخار همراهى پيامبر را نيز داشهت  افزون بر افتخار همراهى با امير فضيلت

 راره انديشى نشستند.

  آن نشست تاریخى

بپا خاسهت و پهس از سهتايش خهدا و طلهب آمهرزش از       « مسيلب»پس از گرد آمدن ياران، نخست 

زد و قلبش در شهاد  سهاير شايسهتگان و    يدگانش از اشك موج مىبارگاه او، در حالى ره جام د

ههان ا  همفكهران و بهرادران در عقيهده و آرمهان!       ياران فدارارش سخت داغدار بود، رنين گفهت: 

هها  گونهاگون    واقعيلت اين است ره خدا  فرزانه ما را با ارزانى داشتن عمر بسيار، در معرض فتنه

خواهيم ره مباد بهر مها نبخشهايد و آن     ضعانه از پروردگار خويش مىقرار داد و آزمود! و اينك خا

 فرمايد: گاه از رسانى باشيم ره فردا  رستاخيز در خور اين نكوهش باشيم ره قرآن مى

ههان!  « 1« »نْ نَصِهيرٍ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْرُمْ ما يَتَ َرَّرُ فِيهِ مَنْ اَ َرَّرَ وَ جاءَرُمُ النَّ ِيرُ فَ ُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِ» 

بايست در آن عبر  گيرد، به شايستگى عبهر    آيا شما را عمر  طوينى نداديم ره هر رس ره مى

گرفت؟ و آيا برايتان هشداردهنده نيامد؟ اينك ره نه عبر  آموختيد و نه هشدار پ يرفتيد، ريفر  مى

 ياور  نيست.دردناك عملكرد ناشايست خويش را بچشيد ره برا  بيدادگران يار و 

پوزش فرزنهدان    فرمود: عمر  ره خدا، در آن -ره درود به روان اابنارش باد -ياران! امير مؤمنان

پ يرد، اا شصت سالگى است  و پس از آن ديگر گناه و ع ر  پ يرفته نيست  و اينك،  انسان را مى

وديم، املا خدا ما را در ست ايم  و شگفتا ره همه ما خويشتن را مى همه ما به مرز شصت سالگى رسيده

روره آزمون، ناخالص و دروغباف يافت  ررا ره ما مردم بوديم ره به فرزند گرانمايه دخت سرفراز 

ها گسيل داشتيم و آن گهاه رهه از پهى ا هرارها  نماينهده و       ها  دعو  نوشتيم  و پيك پيامبر نامه

و آن حضر  از آغاز رار اا انجام پر  ها  او به سو  ما آمدند و حجلت را بر ما امام رردند فرستاده

اش، آشكار و نهان ما را به يار  حق و عدالت و همكار  با جنبش عدالتخواهانهه و   افتخار شهاد 

طلبانه خويش فرا خواند، املا دريغ و درد ره ما از فدارار  به همراه او روااه آمهديم، اها آن    ا  ح
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قدمى شهر و ديار ما به جرم دفاع از حقوم و آزاد  گرانمرد عصرها و نسلها در ساحل فرا  و رند 

جامعه و دين خدا به همراه انبوهى از عزيزان و يارانش به شهاد  رسيد  و ما نه با زبان و حقگويى 

رشهيديم  نهه بها     بايهد از نيهام بهر مهى     ا  ره مى خويش او را يار  ررديم، و نه با شمشيرها  آخته

رسم او را رمك رسانديم، و نه از عشاير و بستگان خويش برا  ها  اندوخته خويش، راه و  دارايى

 يار  رسانى به او مدد خواستيم.

اينك ما در بارگاه پروردگار خويش ره ع ر  خواهيم داشت و در پيشگاه پيامبرش ره پوزشى از 

 اش در رنار ما سهر بهر بسهتر    ما پ يرفته است ره فرزند محبوب و گرانقدر او و نسل پاك و پاريزه

 شهاد  نهادند و ما آنان را يار  نكرديم.

دريغ بر ما! نه  به خدا  سوگند هيچ ع ر  و پوزشى جز اين نيست رهه يها رشهندگان فريبكهار و     

خشونت ريش و شقاو  پيشه آن بندگان شايسته خدا را نابود سازيم و يا در راه خونخواهى حسين 

ره خدا  پر مهر به خاطر اين فدارار  از ما عليه السل م رشته شويم  آر  ديگر راهى نيست اميد 

 خشنود گردد و از ريفر سخت او در امان باشيم.

هان ا  همفكران! بايد در اين راه يكى از شما روشنفكران و بزرگان پيشگام گردد، ررا رهه در ايهن   

راشته بايد رهه  راه بناگزير بايد امير  داشته باشيد اا در فراز و نشيبها به او پناه بريد و پررمى براف

 زير آن گرد آييد. درود بر شما باد.

  دوّمین سخنران

بپا خاست و پس از ستايش خدا و درود بر ساير شايسهتگان و يهاران فهدارارش،    « رفاعة»آن گاه 

زبان او جار  سهاخت، بهه بهاور     خطاب به نخستين سخنران گفت: دوست عزيز! سخنانى ره خدا بر

و به برارين رارها ره مبارزه با استبدادگران و جههاد بها ابهكهاران و    ارين گفتار بود و ا من، درست

اوبه و بازگشت از گناهان به سو  حق و شناخت مسئوليت و عمل به آن است، اشهاره رهرد   بهر    

 اين اساو گفتار  را به جان خريداريم و دعوات، يكسره پ يرفته است.

ا   مردم به سو  او پناه برند و پررم برافراشته و نيز آنچه در مورد گزينش امير در گفتار  آمد، اا

پ يريم. اينك اگر خود شما بار  ره زير آن گرد آيند، اين هم ديدگاه درستى است، و ما نيز آن را مى
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ا  روشهن انهديش و    اين مسئوليت گران را به دوش رشى، از نظر ما پسنديده و در ميان مها رههره  

ره در ايهن   -«سليمان»موافق باشند اا از ميان شما بزرگان، دوست داشتنى و مطلوبى  و اگر ياران 

ديار، بزرب دوستداران خاندان رسالت، يار و همنشين پيامبر، مرد  شهجاع و دورانهديش و دارا    

 -دار  است، بار اين مسئوليت را به دوش رشهد  ا  ديرينه در دين باور  و ديندار  و امانت سابقه

 واهد بود  ررا ره ايشان نيز مورد اطمينان و اعتماد مردم است.اين نيز رار  بسيار پسنديده خ

بپا خاست و در گفتار  روااه سخنان ههر دو را اأييهد   « عبد اللَّه بن سعد»، «رفاعة»پس از سخنان 

 مسئوليلت ادبير امور را به را گيرد.« سليمان بن  رد»ررد و مقرّر شد ره 

  امیر توّابین

، رشته سخن را به را گرفت و پهس از سهتايش   «سليمان»اولابين جناب در اين شرايط بود ره امير 

ياران! من نگران آنم ره از اين روزگار سخت و دردناك، و از اين دنيا  ايهره و اهار و    خدا گفت:

غمبار ره بيداد آن بزرگان شيعه را فرا گرفته است، به روز  روشن و نويد بخش نرسهيم  همهه مها    

دن رشيديم ره خاندان وحى و رسالت بر ما منّت نهند و به شهر و ديار ما رشم به راه دوختيم و گر

بيايند، و به آنان وعده يار  و همراهى داديم  و ا رار در دعو  خويش نمهوديم  املها دريهغ و درد    

ها  روزگاران، به آفت مرگبار سستى و غفلت و ارو و درمانهدگى   ره پس از آمدن آن عزيزارين

گمندانه آنقدر پا به پا ررديم ره فرزند گرانمايه پيامبر و عصاره وجهود و پهاره   گرفتار آمديم و سو

ان آن حضر ، در رند قدمى ما سر بر بستر شهاد  نهاد و خون پارش بهر ريگهها  افتيهده نينهوا     

او شجاعانه ندا  عدالت و انصاف را طنين افكن ساخت، و به سو  آزاد  و ا  حا   ريخته شد.

ان را به سبك و سيره بشر دوستانه و پر جاببهه پيهامبر و علهى دعهو  رهرد و از      فراخواند، و همگ

جويى و خشونت و بيداد و پايمال شدن حقهوم و آزاد  و امنيهت    شكنى و فريبكار  و برار  قانون

به ويژه آگاهان و آزاديخواهان و مخالفان رژيم انسان سهتيز و عوامسهاير و زشهت رهردار      -مردم

د و روشنگريها نمود و فريادها سر داد  املا بهه نهدا  خيرخواهانهه و نجهاابخش او     امو  انتقادها رر

ها رردند و با قساو  و بيدادگر   پاست داده نشد و ابهكاران ددمنش او را هدف ايرها و آماج نيزه
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وحشتنارى به خاندان رسالت يورش بردند و جنايتى هولناك و ننگهى پهاك نشهدنى بهرا  خهويش      

 آفريدند ...

هها  شهما خشهم گرفتهه      ها و ناسپاسهى  ينك ا  جوانمردان بپا خيزيد ره پروردگار شما بر روااهىا

است! بپا خيزيد و از زن و زندگى، فرزند و ارزشهها  مهادل  رشهم بپوشهيد و گناههان خهويش را       

رنم جز با رشتن فاسقانى ره به  بشوييد اا خدا  از شما خشنود گردد! به خدا  سوگند من فكر نمى

گ حسين عليه السل م رفتند، خدا از شما خشهنود گهردد! پهس از مهرب در راه حهق و عهدالت       جن

 گردد. ا  ره از مرب بترسد به خفّت و زبونى محكوم مى نهراسيد! ره هر فرد و جامعه

يها قَهوْمِ   »  ياران راه! بياييد و رهنمود خدا به بنى اسرائيل را برگزينيد ره پيامبرش به آنهان فرمهود:  

بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ بلِكُمْ خَيْرٌ لَكُهمْ عِنْهدَ بهارِئِكُمْ      كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِااِّخابِرُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىإِنَّ

هان ا  قوم من! شما با گزينش گوساله برا  پرستش، به خويشتن ستم ررديد  اينك اوبه « 1...« »

ار خويش باز گرديد! و به ريفر اين پرستش بلّت بار يك ديگر را بكشهيد   رنيد و به بارگاه آفريدگ

اين رار برا  شما در پيشگاه پروردگاراان بهتر است. و آنان در انجام فرمان خدا و پ يرفتهه شهدن   

اوبه خويش زانو زدند و گردنها را رشيدند  ررا ره دريافتند ره جز با ريخته شدن خون ابهكاران و 

انهد، رهها    ن به دست يك ديگر، از ره آورد شوم گناه زشتى ره به آن دسهت يازيهده  فريب خوردگا

نخواهند شد. آر  دوستان! اگر جامعه شما را به مانند جامعه بنى اسرائيل به اوبه خوانند ره خواهيد 

ار سازيد! و پيكانهها را بهر سهنانها نصهب      رگونه خواهيد بود؟ پس اينك شمشيرها را آخته ررد؟ و

و هر آنچه در اوان داريد برا  رويارويى با دشمن ابهكهار سهاز و بهرب فهراهم آوريهد اها        رنيد!

 لحظا  مناسب قيام فرا رسد.

سخنان امير اولابين ره به اينجا رسيد روحى در شنوندگان دميده بود ره يكى پس از ديگهر  فريهاد   

و بخشهايش گناهمهان در    بر آوردند ره امير! به خدا  سوگند اگر بدانيم ره نجا  از عه اب خهدا  

 داريم ... ا  درنگ روا نمى باشد، لحظه يار  نرساندن به حسين عليه السل م، در رشتن خودمان مى
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و آن گاه با اشك و آه و دريغ و حسر  خدا  خويش و همه حاضران را گواه گرفتند رهه دارايهى   

ن را در طبق اخ ص نهند و خويش را به منظور فراهم آوردن امكانا  برا  قيام، وقا سازند و جا

 گفت ياران! ديگر گفتار بس است اينك برا  رردار بپا خيزيد.« سليمان»  به ميدان آيند.

 ایم، آماده! آماده

ريز  شد و حررت بهه سهو  روشهنگر  و گهردآور  امكانها  و       بدينسان بنياد نهضت اولابين پى

 ، و ندا  خونخواهى طنين افكند.ها و ايجاد پيوند و سازماندهى، آغاز گرديد بيدار  اوده

ره بزرب دوستداران خانهدان   -را« سعد بن ح يفه»ا  محرمانه به مدائن نوشت و  امير اولابين نامه

در جريهان رهار قهرار داد و از او خواسهت اها در ايهن راه از ههيچ ا شهى          -رسالت در آنجها بهود  

 .ايم .. فروگ ار  نكند  و پس از رند  پاست آمد ره ما آماده

ره بزرب دوستداران اهل بيت در آن سامان « مثنّى عبد »نامه ديگر  به بصره نوشت و به وسيله 

بود، از مردم يار  خواست و آنان نيز پس از مشاوره پاست مثبت دادند و نوشتند ره ما خدا  را به 

 ديم.ايم ره ساعت قيام را گزارش رنيد اا به شما بپيون گوييم و آماده اصميم شما سپاو مى

 ا ش در اين محورها

امان آغهاز و ادامهه    گير و بى ها  دعو ، مقرّر شد ره در رند محور اساسى ا ش پى افزون بر نامه

يابد! در محور فرهنگى و فكر  و عقيهداى و اخ قهى، در محهور مهالى و فهراهم آوردن امكانها        

 مبارزه،

 ن.و در محور سازماندهى نيروها  آماده پيكار و سازندگى آنا

در حررت فكر  و فرهنگى ضمن يادآور  خفّت و خوار  جامعه، به خهاطر فريهب خهوردن از     -1

رژيم بيدادگر امو  و ان سپردن به آفت هستى سوز استبداد و انحصهار و رشهتن عزيزاهرين و پهر     

ارين ميهمان، يا روااهى در يار  رسانى جد  و مؤثر به برنامهه سهتم سهتيز و آزاديهبخش و      شكوه

طلبانه او، ره دامنگيرشان شده بود، ب ر خونخواهى حسين عليه السل م را، همه جا افشاندند و  ا  ح

 طنين انداز شد.« يا لثارا  الحسين»شعار 
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در بعد اقتصاد  نيز با وجود فقر و ف رتى ره ثمره شهوم حارميلهت اسهتبداد و اختنهام و عهوام       -2

 د.ساير  است، س ح و ساز و برب بسيار  فراهم ش

ا ، سازمان يافت و گامها  بلند  بهه سهو     و در محور سولم نيز نيروها  اربيت شده و آماده -3

 قيام برداشته شد.

  پرچم هماره در اهتزاز رادى و سرفرازى

افزون بر حررت اولابين، دو جريان ديگر نيز در عرام بر ضدل نظام سياهكار امو  فعلال بهود و بهرا    

ررد اا با درهم روبيدن برج و بارو  استبداد وابسته به شهام، امهو     مىه رت يزيد لحظه شمار  

مسلكان ددمنش آن سهامان را در ههم روبهد، و جالهب بهود رهه ههر دو جريهان ضهد اسهتبداد  و           

آزاديخواهانه هم نيرو  محرّره حررت خويش را از عاشورا و شههاد  دگرگونسهاز حسهين عليهه     

دادنهد و وامهدار    و شعار خونخواهى حسين عليه السل م را سر مىگرفتند  السل م و يارانش، الهام مى

 طلبانه آن پيشوا  سرفراز و پررم هماره در اهتزاز آن حضر  بودند. نهضت ا  ح

خواند و بها   فرا مى« عبد اللَّه»بود ره از حجاز مردم را به بيعت با « ابن زبير»يكى از آن دو، جريان 

بهود رهه اهازه از    « مختهار »قبضه ررد  و ديگر  حررت نوبنياد قدر  را در عرام « يزيد»ه رت 

و مأموريت از سو  او، شعار خونخهواهى  « محملد بن حنفيله»بريده و با عنوان نمايندگى « ابن زبير»

 داد. حسين عليه السل م، و نابود  قاا ن او را سر مى

  سرآغاز حرکت

س از رهار سال از رويداد دگرگونساز عاشورا و ه. م، پ 65و سرانجام در آغاز ربيع ايولل به سال 

، گروه «ابن زبير»و « مختار»حررت  شهاد  جانسوز ساير شايستگان بود ره در ميان رشارش دو

 گرد آمدند.« نخيله»در اردوگاه « يا لثارا  الحسين»ستم ستيز اولابين با شعار 

مراجعه به دفتر رلّ، ديد رهه همهه بهه     امير آنان نيز از راه رسيد و از لشكريانش سان ديد و پس از

اند املا گرد آمدگان، از جان گ شتگانى بودند رهه نيهاز بهه     وعده خويش وفا نكرده و انبوهى نيامده

مدد نداشته و انها انديشه خشنود  خدا، آنان را آورده بهود. بهه همهين دليهل ههم از اميهر خهويش        

 ست عنصران ننشيند.خواستند ره حررت را آغاز نمايد و در انتظار س مى
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 در پاست اين پرسش دو ديدگاه بود:، بايد از رجا آغاز ررد

گروهى از سران اولابين بر آن بودند ره بايد نخست به سو  عامل ا لى جنايت ره رژيم قانون  -1

است، برونهد  رهرا رهه آنهان     « عبيد»شكن و انسان ستيز امو  و ج د خون آشام آن در عرام ره 

پيشوا  عدالت و آزاد  را ميان مرب و بلّت قرار دادند و آن حضر  آزادگهى و  بودند ره بزرب 

 -ره در يخبندان ارزشها و ررامت و حرمت انسهان، شههاد  پهر افتخهار بهود      -بها  سنگين آن را

 «هيها  منّا ال ّلة.»  برگزيد و فرمود:

عمهر بهن سهعد،     همچون:املا ديدگاهى ديگر بر آن بود ره سررردگان سپاه شوم امو  در ررب   -2

شمر، خولى، سنان، شبث و ... و سران جنايتكار عشاير در اينجا هستند و بايد رار را از روفه شروع 

رفت ... ررا ره عامهل  « عبيد»و سرانجام ... اصميم بر آن شد ره در آن شرايط بايد به سو   رنند.

 ن و ديگر شيفتگان جاه و مقام.ا لى شقاو  پس از يزيد اوست و آن گاه دنياپرستان و دنيادارا

پس از اصميم، امير اولابين ندا داد ره: هان ا  ياران راه! به مهر خدا و در پنهاه او بهه سهو  همهان     

ابهكار  حررت رنيد ره گفت: اگر حسين در برابر من سر اسليم فرود نياورد، در امان نخواهد بود! 

اگر در آنجها بهه   «! مرجانه»عبيد، فرزند پليد  به سو  فاسق و فرزند فاسق، جلّاد خون آشام امو ،

اهر اسهت و ديگهران نيهز      ها  روركتر آسان پيروز  ظاهر  نيز دست يافتيم، به ريفر رساندن مهره

 جرأ  اين را خواهند يافت.

بنا بر اين حررت رنيد! اميد ره با آغاز رار، غيرامندانى يافت شوند ره راه شهما را ادامهه دهنهد و    

نايل آمديم، باز هم غم و اندوهى نيست. ررا ره آنچه نهزد خداسهت بهرا  شايسهته      اگر به شهاد 

 ررداران بهتر است.

 بپا خیزید!

، ديگر دوست و دشمن دريافته بودند ره رويهدادهايى بهزرب در   «يا لثارا  الحسين»با طنين ندا  

هولنهاك رهرب     پيش است و اولابين در حال قيام و خروش. به همين جهت دست اندرراران جنايهت 

به قصهر اسهتاندار    « عمر سعد»غرم در وحشت و هراو شدند، اا جايى ره برخى از آنان همچون 

 ها سر در يك خود فرو بردند. پناهنده شد و برخى در روه و دشت و باغستانها و ينه
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مودنهد و  هر ردام جداگانه با امير اهولابين و بزرگهان آن، ديهدار ن   « ابن زبير»و « مختار»دو جريان 

ا ، برا  رويارويى  روشيدند اا آن گروه را به سو  خويش ج ب نموده و نيرو  متّحد و يكپارره

اشكيل دهنهد، املها    -رسيد ره گزارش حررت آن برا  سرروبى مردم عرام مى -با سپاه شوم امو 

، سليمان و يارانش ديگر اصميم خويش را گرفته بودند و ضهربا  شهلّام وجهدان و احسهاو گنهاه     

اوانستند در انتظار روشن شدن فرجام بازيها  سياسهى و   خواب و قرار را از آنان گرفته بود و نمى

 مانورها  دو جناح، برا  قبضه قدر  در عرام بمانند.

  در شهادتگاه الهام بخش امیر آزادى

و پس از حررت، پيش از هر ريز به ساحل فرا  شتافتند و غسل اوبه و شهاد  و زيار  نمودنهد،  

 آن گاه گام به سو  شهاداگاه پيشوا  شهيدان سپردند.

نورديد،  ها رسيدند، شيون بود ره فضا را در هم مى هنگامى ره به شهاداگاه شير مرد عصرها و نسل

هها بهود رهه     خراشيد، و ضهجله  پيچيد، و وا حسيناه بود ره جگرها را مى و گريه بود ره در گلوها مى

ساخت، و باران اشك بهود رهه بهر مهزار شههيدان       ها را مت شى مىررد و روه ها را بوب مى  خره

 باريد. ررب  مى

طلبهى، دريهغ    ساعت ناله بود و فرياد، اوبه بود و التماو، پوزش خواهى بود و آمرزش 24در آنجا، 

رشهيد   حسر  بود و اندوه ره بسان ستونى از آاش و دود از ژرفا  جانها زبانه مى بود و افسوو،

 پيچيد. نينوا مىو در فضا  

پروردگارا! باران مهر و رحمهت خهود را بهر حسهين شههيد،       رسيد ره: فريادها به آسمان نيلگون مى

فرزند شهيد، پيشوا  هدايت و فرزند پيشوا  هدايت،  دليق املت و فرزند  دليق املت، هماره نثهار  

ضدل دشمنان ددمنش آنهان   ساز! بار خدايا! خود  گواه باش ره ما بر راه و رسم آنان و پيكارگر بر

و دوستدار دوستان آنانيم! خداوندا! ما فرزند گرانمايه دخهت سهرفراز پيهامبر خهويش را در برابهر      

خواهانههه و  اسههتبداد سههياهكار و خشههونت پيشههه امههو ، انههها نهههاديم و نههدا  پههر اخهه ص اسهه م

ررانهت سهوگند    لطا بهى پاست گ اشتيم، اينك او را به مهر و  عدالتخواهانه و نجا  بخش او را بى

دهيم ره گ شته گناه آلود و حسر  بار ما را ببخشا  و اوبه ما را پ يرا باش! و باران مهر  را  مى
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بر حسين عليه السل م و ياران فدارارش ره شهيدان راسهتين و  هدليقان درسهت رردارنهد، همهاره      

آنهانيم، بهر انديشهه اوحيهد  و      گيريم ره بر دين و آيهين  بباران! پروردگارا! ما او را به گواهى مى

عقيده پارى هستيم ره آنان بر آن فدارار  رردند و سر بر بستر شهاد  نهادند! و يقين داريهم رهه   

 24اگر او ما را نيامرز  و بر ما رحمت نفرستى، از زيانكاران ااريت خواهيم بود! و آن گاه پس از 

لسله م، آن سهمبل راد  و آزاد  و   ساعت طواف بر گهرد قبهر منهولر و الههامبخش حسهين عليهه ا      

طلبى، از روح بزرب او نيز پوزش خواستند و با دلى پر درد حسهر  و آرنهده از خشهم بهر      ا  ح

 دشمنان او، قبر منولرش را به رسم وداع بوسه باران ساختند.

 هان اى هموطنان!

ا  آورد ره  يد و نامههنوز از شهاداگاه دوست جدا نشده بودند ره پيك استاندار دگرباره از راه رس

هان ا  هموطنان! از دوستان مبريد و گوش به وسوسه دشمنان مسپاريد! شما همه از  اين گونه بود:

اوز بر شما ريره گردد و بر شما بزرگان  باشيد  از اين رو اگر دشمن رينه شايستگان شهر خويش مى

 رند! ... مى ز را ايزارافتد و دندان اجاو وطن ما دست يابد، آن گاه است ره به طمع مى

سهر   همشهريان! دوست ما و شما يكى است و دشمن ما نيز مشترك است! اگر در برابر دشمن خيهره 

امو  يكپارره باشيم پيروز خواهيم شد، املا اگر دستخوش پرارندگى شهويم، شهكوه و  ه بت مها     

در مخالفت در نياييد و  ها  مرا مغرضانه مپنداريد و با اقاضايم از خواهد شكست! مردم، خيرخواهى

ام بازگرديد. درود بر شما املا گروه اولابين و امير آنان از خيرخواهى او سپاسهگزار    با دريافت نامه

 رردند و در پاست و  نوشتند ره:

ما جان و هستى خويش را بر طبق اخ ص نهاده و با خدا به معامله برخاستيم، به او اورّل نمهوده و  

از گناه بزرب خويش اوبه ررده و به خشنود  او خشنوديم و ضهمن سهپاو از   به سو  او روانيم، 

و آن گاه از آنجا به سو  مرز عرام و شام به اسهتقبال   خيرخواهى شما به راه خويش خواهيم رفت.

 شتافتند.« عبيد»سپاه سفّاك امو  به سررردگى 

 رویارویى دو نیرو
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فرود آمد و آن « عين الورده»ر منطقه مناسبى به نام سپاه اولابين راه طوينى را به سرعت پيمود و د

گاه انبوهى از آنان به برپايى استحكاما  دفاعى و نظامى پرداختنهد، و گروههى نيهز بهه شناسهايى      

 منطقه و موقعيلت دشمن. و دريافتند ره سپاه دشمن نيز با آنان فا له رندانى ندارد.

و پس از آرايش نظهامى و سهان ديهدن از يهاران     پاخاست  هپيش از درگير  دو لشكر، ب« سليمان» 

 رنين گفت:

اش بوديهد، اينهك در رنهد قهدمى      ياران راه! دشمن خيره سر و ابهكار  ره شبانه روز در انديشهه 

خواهم ره در پيكار با آنان درست و سنجيده پيكار رنيهد و سهخت پايهدار  و     شماست. از شما مى

 ايان است.شكيبايى ورزيد! و بدانيد ره خدا با شكيب

مباد رسى جز بر اساو نقشه عمليلااى و يا برا  پيوستن به ستاد فرماندهى، پشت بهه ميهدان پيكهار    

ها  دشهمن را سهر مبريهد! اسهير مسهلمان را       رند! فراموشتان مباد ره گريزپايان را مكشيد! زخمى

و آزادمنشهانه  و به هر حال سبك و سيره انسانى و پر مهر  مكشيد، مگر آنكه به شما يورش آورد،

 امير مؤمنان را در پيكاراان از ياد مبريد.

خواهد بود « مسيلب»آن گاه افزود: ياران من! اگر من در هنگامه جهاد و پيكار رشته شدم، امير شما 

رفاعهة  »و آن گاه « عبد اللَّه بن وال»و از پى او « عبد اللَّه بن سعد»و اگر او نيز به شهاد  رسيد، 

 «.بن شدلاد

خدا بر مردمى باد ره در زندگى هماره به عهد و پيمان خويش با خدا و خلق استوار باشهند و  درود 

 پايمرد  پيشه سازند!

 پیکارى سخت و نابرابر

آسها از   ها  پيكار  سخت و نابرابر زبانه رشيد و با يك يورش غافلگيررننده و بهرم  و ديگر شعله

در ههم  « شهرحبيل »انديش شام به سهررردگى  سو  اولابين، ستون فقرا  يكى از لشكرها  ااريك 

 شكست و آنان با بجا  نهادن انبوهى رشته و زخمى و غنايم عقب نشستند.

رسيد. او هراسان گرديد و ده هزار نفر از نيروها  « ابن زياد»خبر شكست پيشقراوين سپاه شام به 

 گسيل داشت.، به ميدان رارزار «حصين بن نمير»بخيره و اازه نفس را، به فرماندهى 
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رزميدند و دشمن بسان مور و ملت در برابر شمشيرها   از جان گ شته و دليرانه مى« سليمان»ياران 

 شد ... آنان پرارنده مى

ها  شكست در سپاه شام نمودار شهد و   هنوز سه روز از آغاز پيكار نگ شته بود ره دگرباره نشانه

دشمن سقو  ررد و پيروز  ديگهر  از افهق    لشكرگاه« سليمان»امان  با فرمان يورش عمومى و بى

 پديدار شد.

رسيد به يار  دشمن شكست خهورده   املا دگرباره لشكر  اازه نفس ره شمارشان به هشت هزار مى

از راه رسيد و با همه اينهها جنهگ   « ادهم باهلى»آمد و روز رهارم ده هزار نفر ديگر به سررردگى 

مه يافت و هزاران رشته و زخمى و فرار  از دشهمن بهر جها     نابرابر اولابين با سپاه شام بشدل  ادا

 نهاد.

ار ديد و از پيرو  ظاهر نااميد گشت و دل به شههاد    هنگامى ره سليمان شرايط را سخت و سخت

خواههد   سپرد، از مررب خويش به زير آمد و فرياد بر آورد ره هان ا  بندگان خهدا! ههر رهس مهى    

آمرزيده شود، به سو  من بشتابد! و آن گاه غه ف    ناهانشزودار به سو  پروردگارش برسد و گ

شمشيرش را شكست و با گروهى ره به او اقتدا رردند، جنگ نمايانى به راه انهداخت و انبهوهى از   

داد، آنان را از  سپاه شام را به همراه آنان به خاك افكند و دشمن ره يارا  رويارويى را از دست مى

 دور ايرباران ساخت ...

انجام نخستين امير روشن انديش و با اخ ص اولابين بهه شههاد  رسهيد ... و از پهى او دومهين      سر

پررم را برافراشت، و او نيز پس از ديوريها  بسيار، ياران را وداع رهرد  « مسيلب»شخصيت آنان، 

 سپرد.« عبد اللَّه بن سعد»و پررم را به 

  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضهى »  اين آيه شريفه پرداخت ره: امير سولم، پس از پيكار  احسين برانگيز به ا و 

و در اين شرايط بود رهه يهارانى از بصهره و مهدائن     « 1« »نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا اَبْدِيلًا

شمار بهود و پهس از ههر     ا  گرفت، املا سپاه ااريك انديش شام بى رسيدند و سپاه اولابين جان اازه

 ررد. ت، نيروها  جديد  را وارد ميدان مىشكس
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سولمين و رهارمين رهره سرشناو اولابين نيز قهرمانانه ميدان جنگ را اداره رردند و شههامتمندانه  

 سپرده شد ...« رفاعه»و پررم پيكار به دست  سر بر بستر شهاد  نهادند.

ا  است رهه مرگهى در    دانهاو خروشيد ره هان ا  بندگان خدا! هر رس براستى خواهان زندگى جاو

پى ندارد، و خواهان آسايش و آرامشى است ره رنجى به دنبهالش نيسهت، و در انديشهه شهاد  و     

سرور  است ره اندوهى پس از آن نخواهد بود بپاخيزد و با پيكار با اين نگهبانان ستم و خيانت، به 

بها احساسها  سهاده دين و     خدا اقرّب جويد. با اينان ره سر رردگانشان بها زور و فريهب و بهاز    

رنند و حرامش را ح ل  انديشان و با ابزار سلطه و سرروب ساختن دين، ح ل خدا را حرام مى ساده

سهازند. آر  بها اينهان     سازند، و اين ايره بختان باز هم سرو گردن خويش را ب  گردان آنان مهى  مى

و آن گاه طوفانى به راه انداخت رهه  پيكار رنيد و شب را در بهشت پرطراو  و زيبا  خدا باشيد! 

 خواند ره: رزميد و اين آيه را مى اماشايى بود. او همى مى

هرگز رسانى را ره  «2« »وَ ي اَحْسَبَنَّ الَّ ِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواااً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» 

 شوند. اند و نزد پروردگارشان روز  داده مى ره آنان زندهدر راه خدا رشته شدند، مرده مپندار 

 شوراى صحرا

در انهدك حررتهى رهه     شان فهراوان.  روز سختى بود و شمار دشمن بسيار و امكانا  و ساز و برب

نشهينى رهرد و    دست داد، شورا   حرا اشكيل شد و گروهى پيشنهاد رردند ره ديگهر بايهد عقهب   

 آوردن امكانا  پرداخت، مباد ره مشعل مبارزه خاموش گردد. دگرباره به اجديد نيرو و فراهم

اش افهزون   سهر   اين ديدگاه پ يرفته شد، جز اينكه گفتند نبايد از برابر دشمن عقب نشست، اا خيره

گردد ره در اين  ور ، ما را رها نخواهد ساخت و يك نفر جان سالم به در نخواهد برد. بايهد بهه   

نانه اا فرا رسيدن ااريكى شب جنگيد و آن گاه ره دو نيرو به قرارگاه هر قيمتى است روز را قهرما

 خويش رفتند، عقب نشست.

سان با فرا رسيدن ااريكى شب و بازگشت دو نيرو به لشكرگاه خويش، برا  فردا، بازمانهده   و بدين

 برا  ادامه مبارزه به سو  روفه بازگشت.« رفاعه»نيرو  اولابين به رهبر  
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ب و هراسى بر دل دشمن افكنده بود ره جرا  اعقيب آنان را به دل راه نهداد و مشهعل   املا رنان رع

ار ساخت. و آنان پس از بازگشت به شهر و ديار خويش و  پيكار با استبداد ددمنش امو  را فروزان

دست همكار  سپردن به مختار به اعقيب و ريفر شديد قاا ن حسهين عليهه السله م و يهارانش در     

 «1»ام پرداختند. عرام و ش

 نگرشى بر جنبش ضد استبدادى مختار 12بخش 

دست انتقام آغاز حيا  سياسى مختار به سو  زندان به سو  مكّه شهعار دادخهواهى اه ش بهرا      

ها  قيام فراخوان يهاران پهس از پيهروز  و اينهك      آزاد  پيوستن دوستداران اهل بيت به او جرقّه

سنان بهن   -4يا دولمين مهره سپاه يزيد « شمر» -3عمر سعد  -2ابن زياد  -1ريفر ااريك انديشان 

 انس يا شيطان رجيم و ...

  دست انتقام

ابو عبيهده  »فرزند « مختار»ها  نامدار و پر راز و رمز ااريت عرب و اس م، يكى هم  ( از رهره1) 

شهى از  او در نخستين سال از هجر  دگرگونساز پيامبر ديهده بهه جههان گشهود و بخ     است.« ثقفى

زندگى پر ماجرا  خويش را در رنار پدرش سپر  ررد  آن گاه با مرب پدر، به سو  عمهويش در  

 مدائن شتافت و زندگى فرهنگى و اجتماعى و سياسى او از آنجا آغاز گرديد.

ها  با نفوب و درست انديش روزگار خهود بهود  و بها     ، از رهره«سعد بن مسعود»، «مختار»عمو  

اش بود رهه   ا  داشت  و به خاطر همين آگاهى و درستكار  لت ارابا  دوستانهخاندان وحى و رسا

از سو  امير مؤمنان به ادبير امور و انظيم شئون مردم، در مدائن برگزيده شد، و پهس از شههاد    

ها  بسيار  ره پديد آمده و فتنه رور و گمراهگهر و عوامبهاز امويهان     امير مؤمنان و فراز و نشيب

پو از خاندان پيامبر نبريد و به دستور دولمين  ره و اار ساخت، اين رهره روشنفكر و حقهمه جا را اي

گرفت و به سامان بخشيدن به امور مردم مدائن ادامه داد. او همان رسهى   امام نور رار خويش را پى

 است ره حضر  مجتبى عليه السل م به هنگام بازگشت از سابا  مدائن ره زخمى نيز برداشته بود،

در خانه او فرود آمد و در برابر برخى ره او را به اسليم نمودن آن حضهر  بهه معاويهه، و گهرفتن     

طلبانه ايستاد و گفت: زشت بهاد رو  شهما و رأيتهان!! آيها      رردند، دليرانه و حق امتياز، وسوسه مى
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گرخهواره  انديش و ابهكار هنده ر فرزند آزادمنش و ا  ح طلب پيامبر خدا را اسليم فرزند ااريك

 «1»و آخر  خويش را اباه گردانم؟   ساخته و ررامت

 آغاز حیات سیاسى مختار

 آغاز گرديد. 37اجتماعى مختار از سال  -زندگى پر ماجرا  سياسى

ره فرماندار مدائن بود، او را بهه جانشهينى خهويش    « سعد بن مسعود»در اين سال بود ره عمويش 

 نجا بود.برگزيد و و  اا سال رهلم از هجر  در آ

در عصر گسترش سلطه سياه امو  بر عرام و رشتار و زندان دوستداران آزاديخواه و ا  ح طلب 

حجر بن »، جلّاد خون آشام امو  از او خواست اا بر ضدل «زياد»خاندان رسالت، و  در روفه بود و 

ساز  دسهتگاه  اش گواهى دهد و در پرونده  و ياران روشنفكر و مبارز و فدارار و پرواپيشه« عد 

ا  هوشهمندانه و   فريب و انسان ستيز معاويه بر ضدل آنان شررت جويد، املا او نپ يرفت و بهه گونهه  

 ظريا خود را از آن مخمصه رنار رشيد و امضاء نكرد.

با مرب دجلال امو  و دعو  مردم روفه از حسين عليه السل م، او نيز از طرفداران پرشور خانهدان  

ا  ره سفير انديشمند ساير شايستگان پس از ورود به روفه در خانه او فهرود   رسالت بود  به گونه

رفت، سرا  او اقامتگاه مسلم بود  و « هانى»آمد و اا روز  ره بر اساو مصالح و شرايط به خانه 

خود نيز ضمن دعو  مردم به بيعت با مسلم، و اشويق و احريص آنان به پيوسهتن بهه دوسهتداران    

با نماينده حسين عليه السل م دست بيعهت داد و بهر آن بهود اها در همهه مراحهل و       خاندان رسالت، 

 شرايط، با همه وجود او را يار  رند.

« عبيهد »بوسيله « هانى»مختار در قيام مسلم از پررمداران ياران او بود و هنگامى ره از دستگير  

خهويش را بها خبهر سهازد، او از       آنكهه يهاران   فرمان قيام دهد و بى« مسلم»آگاه شد، پيش از آنكه 

ا  داشت، پررم پيكار بر ضدل جلّاد خون آشهام   روستايى ره در نزديكى روفه بود و در آنجا مزرعه

را به دوش گرفت و با همراهان و همفكران روشن انديش و غ م خهويش بهه سهو     « عبيد»امو ، 

روفهه و برخهورد بها شهرايط      روفه و برا  يار  رسانى به مسلم حررت ررد، املا پس از رسيدن به

، درهار حيهر  و سهردرگمى شهد، و     «عبيهد »بندانها و حكومت نظهامى از سهو     آشفته شهر و راه
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سرانجام با وسوسه برخى از نزديكان و اشراف خيانتكار و امو  مسلك، برايش امان گرفتهه شهد و   

 برده شد.« ن حريثعمرو ب»يابى به ياران، به زير پررم امان  به اميد روشن شدن اوضاع و دست

  به سو  زندان

ار آن روز سياه، پس از اسلّط رامل باند ااريهك انهديش و    آن شب ايره به سحر آمد و بامداد ايره

، آن ميهمهان گرانقهدر و آن ميزبهان    «ههانى »و « مسهلم »خشونت ريش امو  بر اوضاع، و شهاد  

نهه را بهرا  نجها  او از دردسهر و     ره زمي« مختار»بار عام داد و برخى آشنايان « عبيد»غيرامند، 

فراهم آورده بودند، او را به همراه مردم دنياپرست و نگونسار ره به ديدار جلّاد « ابن زياد»شرار  

 رفتند، به را  او بردند. امو  مى

دادند و بسيار  بر اثر فريهب   ابن زياد بر اختش لميده بود و مردم را انبوه انبوه از برابرش عبور مى

گفتند  و يا ارو، پيروز  او را ابريك، و بر شقاواى ره مراكب شده بود دست مريزاد مىخوردگى 

ره اا مرفق به خون آزاديخواهان خداجو و عدالتخواه و مخالا اسهتبداد   -و بلي نه بر دست پليدش

 زدند. و اختنام آغشته بود بوسه مى

جايش جنبيهد و اشهاره رهرد رهه او را      به مختار افتاد، از« عبيد»در اين شرايط بود ره بناگاه رشم 

وجو و دليل و گواهى دست به روب  هيچ مقدمه و پرو بياوريد! هنگامى ره او را نزديك بردند، بى

آنكه به او رمترين  برد و سر و  ور  او را آماج ضربا  وحشيانه و مرگبار خويش قرار داد و بى

عره برآورد ره: هان! او بود  رهه مسهلم   فر تى برا  جواب و دفاع از خويش دهد، در همان حال ن

ا  جا  داد ! و با او بيعت ررد  و بهرا  پيهرو  پسهر آشهوبگر عقيهل ... در انديشهه        را در خانه

  گردآور  نيرو و امكانا  بود ، و بر ضد نظام امو  و امنيت ملهى و آرامهش و آسهايش جامعهه    

 اقدام ررد ؟

اش شكست  خون سر اا پا  او را گرفت و پيشانى اش بر رهره او نواخت ره و آنقدر با روب دست

و رشمانش آسيب ديد و آن گاه با وساطت عمر بن حريث و بزدين دين فروشى ره او را بهه آنجها   

رشانده بودند، ابن زياد از اعدام او گ شت و روانه زنهدانش سهاخت و اها پهس از رويهداد غمبهار       

 در زندان بود. عاشورا و شهاد  ساير شايستگان و ياران فدارارش
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  به سوى مکّه

ره شهوهر  « عبد اللَّه بن عمر»او از زندان، پيامى به بستگانش فرستاد و از آنان خواست اا به سو  

زائهدة  »اش را فراهم آورد  و آنان نيز  بود بروند و از او بخواهند اا وسيله آزاد «  فيله»خواهرش 

خواسهتند اها بهرا  آزاد  او از ههيچ ا شهى      « للَّهعبد ا»را به حجاز گسيل داشتند و از « بن قدلامة

ا  به يزيد نوشت و از او اقاضا  آزاد  مختهار را نمهود، و پهس از     فروگزار نكند  و و  نيز نامه

 رند  پيك يزيد به روفه آمد و از ابن زياد آزاد  و  را خواست.

عبد »او به مكّه رفت و در آنجا با ابن زياد، مختار را از زندان آزاد ساخت، املا به حجاز ابعيد نمود. 

ره پررم مخالفت بر ضدل نظام پليد امو  برافراشته بود هم پيمان شد و به سهود او بها   « اللَّه بن زبير

، از عبد اللَّهه بهن زبيهر    «يزيد»سخت پيكار ررد و پس از مرب  -ره از شام آمده بود -سپاه امو 

 رت ررد.بريد و با نقشه و شعار جديد  به سو  روفه حر

  شعار دادخواهى

به هنگام ورود او به روفه، رژيم سياهكار امو  به خاطر به راه انداختن فاجعهه جانسهوز رهرب  در    

عبد اللَّه بن »افكار عمومى رسوا شده و رنترل عرام را از دست داده بود  و آنجا بوسيله رارگزاران 

 شد. اداره مى« زبير

و امكانا ، وارد روفه شد  به همين جهت هم به ههر جها رهه    مختار با نقشه به دست گرفتن قدر  

خوانهد و ههر رجها گهوش شهنوايى       ها و آرمانها  خويش فرا مهى  رسيد، مردم را به سو  هدف مى

داد و شعارش نيز عمل بهه   پيروز  مى يافت، به سبك شورانگيز  و شوم آفرينى نويد نجا  و مى

زنده ساختن سبك و سيره پر جاببه پيامبر در جامعه و  مقررا  آزادمنشانه و انسان دوستانه قرآن و

ارين مهرد   ديگر گرفتن انتقام از رشندگان خاندان رسالت و ياران عدالتخواه آنان به دستور رهنسال

روشيد اا بدين وسيله هم دوستداران اههل بيهت را زيهر پهررم      بود. و مى« محملد حنفيله»بنى هاشم، 

 آبرو  امو  را. فان استبداد و اختنام رسوا و بىخويش گرد آورد و هم ديگر مخال

نگريست: يكى گروه اولابين ره به رهبر  سليمان بن  هرد   او در برابر خويش دو رقيب نيرومند مى

خزاعى متشكّل شده و در اين انديشه بودند ره بر قاا ن خانهدان رسهالت و مخالفهان راه مترقهى و     
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يش روند، و ديكتااور  خشونت ريش و عوامساير حهارم  خداپسندانه آنان يورش برند و اا شام پ

 را واژگون سازند و  ديگر رارگزاران و ياران ابن زبير را.

او بسيار روشيد ره گروه اولابين را به رنترل خويش در آورد، املا در آن مرحله موفّق نشهد و آنهان   

ار با سپاه شام، رهارگزاران ابهن   قيام خويش را آغاز رردند و با بيرون رفتن آنان از روفه، برا  پيك

 زبير، مختار را به زندان افكندند.

او در زندان، شب و روز در انديشه قيام بود ره اولابين پس از پيكار  سخت و شهجاعانه در مهرز   

 عرام و شام و شهاد  پيشوا  خود سليمان و گروهى از همراهانشان به روفه بازگشتند.

و گفته بود ره سهليمان   -رها آنان را به بيعت با خويش فرا خواندهو او ره پيش از حررت اولابين با

ها و نقا  قول  و ايمان و اقوايش از مسائل نظامى و سياسى، آگاهى بسيار  نهدارد و   با همه خوبى

ا  از  اينك با استفاده از فر ت و غليان عواطا و احساسا ، نامه -يارانش را به رشتن خواهد داد

ت و در آن ضمن نثار درود و س مى گرم بر روح اابنهاك سهليمان بهن  هرد و     زندان به آنان نوش

ياران قهرمان و شهيدش، و پس از لعنت و نفرين بسيار بر سياهكاران امو  و رشندگان حسين عليه 

السل م و ياران فدارار و پر اخ ص و ا  ح طلب آن حضر ، به بازماندگان اولابين اسليت گفهت  

دستور يافته « محملد حنفيله»يروز  نزديك داد و خاطرنشان ساخت ره  او از سو  و به آنان نويد پ

است اا پس از فراهم آوردن نيرو و امكانا  يزم، انتقام خون شهيدان ررب  را از رشهندگان آنهان   

 بگيرد.

د رفاعة بن شهداد، عبه   ها  سرشناو آنان، همچون: نامه او، به سران و بزرگان اولابين رسيد و رهره

اللَّه بن رامل، عبد اللَّه بن شدلاد، سعد بن ح يفه، يزيد بن انس، احمر بن شميط، و مثنّى بهن مخربهه،   

اش، به او وعده همكار  و هميار  دادنهد   پس از خواندن نامه مختار و مشور  در مورد او و نامه

رهرد و بهرا  نشهان    ا  برايش فرستادند ره در اين راه دوشادوش او پيكار خواهنهد   و پيام محرمانه

دادن عزم خويش به همكار  در راه پيكار با رشندگان حسين عليه السل م و بقايا  نظهام سهياهكار   

 امو  در  ور  امايل او، حاضرند به زندان يورش برند و راه نجا  او را هموار سازند.
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ا  بهه   ع داد ره نامهاملا مختار ضمن سپاو و قدردانى گرم از پيام آنان، بطور محرمانه به آنان اطّ 

اش را فراهم سازد و همين روزها از  نوشته و از او خواسته است اا وسيله رهايى« عبد اللَّه بن عمر»

 گيرد و از آنان خواست اا آماده رارزار شوند. شود و رار قيام را پى مى زندان آزاد مى

  تالش براى آزادى

« ابهن زبيهر  »بود ا ش خود را برا  آزاد  او نزد  ره از بستگان همسر مختار« عبد اللَّه بن عمر» 

ا  نيز به رارگزاران او در روفهه نوشهت و از آنهان اقاضها رهرد رهه و  را آزاد        پى گرفت و نامه

 سازند.

و ابراهيم بهن طلحهه، پهس از دريافهت نامهه      « عبد اللَّه بن يزيد»دو رارگزار ا لى حكومت روفه، 

در مورد رهايى مختار، او را از زندان به دفتر « حجاز»از « زبير ابن»و سفارش « عبد اللَّه بن عمر»

رار خويش در استاندار  فرا خواندند و ضمن گفتگو خاطرنشان ساختند ره بها دو شهر  حاضهرند    

 آزادش رنند.

گفتند: نخست سپردن يك ضامن معتبر، و ديگر اعهلد اخ قى و دينى  او پرسيد آن دو شر  ردامند؟

حكومت روفه را دارند برايشان گرفتار  ودردسر  « ابن زبير»ه اا آنان از سو  بر اين موضوع ر

 فراهم نسازد.

مختار پ يرفت و به ا رار آنان سوگند ياد ررد ره اگر به اعهلد خويش عمل نكهرد در بارگهاه خهدا    

اد  موظّا باشد ره هزار شتر در رعبه قربانى رند و امامى بردگانش را آزاد سازد و او پهس از آز 

ا  از انديشه قيام و دست يافتن به آرزو  خويش دست نخواهم شست و هر رهار    گفت: من لحظه

ره مرا در اين راه يار  رند به آن دست خواهم زد و به اعهلدا  خويش با آنان عمل نخواهم نمود و 

 زاد رنم.ام برسم حاضرم، هم هزار شتر را قربانى رنم و هم بردگانم را آ در  وراى ره به خواسته

 پيوستن دوستداران اهل بيت به او

مختار، پس از آزاد  از زندان، ا ش خويش را، برا  فراهم آوردن يار و ياور گسترش بخشهيد، و  

از هر سو رفت و آمد به سو  او بسيار شد و دوستداران خاندان رسالت نيز برا  گهرفتن انتقهام از   
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د او گهرد آمدنهد  رهرا رهه او از سهويى شهعار       امو  مسلكان ااريك انديش و بيرحم روفه بر گهر 

 ررد. داد و از دگر سو مدلعى نيابت و نمايندگى از سو  محملد حنفيله را طرح مى خونخواهى سر مى

از سو  مختار و فراخوان آشكار « محملد حنفيله»اند ره پس از ادلعا  نمايندگى  در اين مورد: آورده

« همدان»ره ريشه از قبيله « عبد الرّحمن بن شريح»به او،  و نهان دوستداران اهل بيت برا  پيوستن

سهعد  »، «سعيد ثهور  »داشت و مرد  شرافتمند و درست انديش بود، برخى از دوستانش از جمله: 

را در نشستى محرمانه فرا خواند و آنجا ضهمن سهخنانى   « قدامه جشمى»و « اسود رند »، «حنفى

ت ره ما را بر ضدل وضعيلت موجود به شورش رشد و بهه  در اين انديشه اس« مختار»گفت: دوستان! 

، فرزنهد گرانمايهه اميهر    «محملهد حنفيلهه  »ها  خويش دست يازد، در اين راه ادلعا  نماينهدگى   هدف

گويد يا نه! به باور ما اينك برخى از شما به همهراه مهن    دانيم درست مى مؤمنان را دارد، اما ما نمى

، جريان را با او در ميان گ اريم اا روررورانه از «محملد»من ديدار با بيايد اا به مدينه بشتابيم و ض

 پى رسى نرفته باشيم.

پيشنهاد او پ يرفته شد و او به همراه آنان وارد مدينه گرديد و ضمن ديدار با محملهد حنفيلهه جريهان    

وارد عمهل   مختار را طرح نمود و از او اجازه خواست اا دوستداران خاندان رسالت به يار  مختهار 

پس از ستايش خدا و سپاو به بارگاه او بهر  « محملد»هنگامى ره سخنان آنان به پايان رسيد  شوند.

شمردن شكوه و عظمت خاندان وحى و رسالت و امتيهازا  آنهان پرداخهت و از شههاد  جانسهوز      

ان را سولمين امام نور و ياران ا  ح طلب و فدارارش در دفاع از اس م و قرآن سخن گفهت و آنه  

گرامى داشت و در مورد پرسش آنان  ريح و روشن پاست نداد و انها به اين بسهنده نمهود رهه از    

خواهم ره انتقام خاندان ما را از دشمنان ابهكار و خيره سر ما، به دست هر رس از  خدا  پر مهر مى

رسهانى بهه   بندگان خود خواست بگيرد و اين را يكى از آرزوها  قلبى شهمرد و آنهان را از يهار     

ا  سخن گفت ره آنهان رضهايت و خشهنود  او را در ا هل رهار       مختار نيز باز نداشت و به گونه

 دريافتند.

سخت نگران بود، هماره در انتظار بازگشهت آنهان لحظهه    « محملد»مختار ره از رفتن آنان به سو  

ار رند، املا آنان پهس  ررد و بر اين انديشه بود ره آنها را پيش از رويارويى با مردم ديد شمار  مى
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ايم اا شما  از ورود به روفه پيش از آنكه به خانه خويش روند نزد مختار آمدند و گفتند اينك آماده

سر داد و بها اسهتفاده از فر هت، دوسهتان خانهدان      « اللَّه اربر»را در اين راه يار  رنيم و او فرياد 

ان آنان به گوش مردم رساند و خود در جمع رسالت را گرد آورد و نظر موافق محملد حنفيله را از زب

بند  موضوع برا  برانگيختن احساسا  و عواطا به سود خويش، محملد حنفيله را، امام هدايتگر و 

خود را نماينده و وزير او عنوان داد. و مأموريلت خويش را از سو  او، برا  احياء رتاب و سهنّت و  

اهل بيت ساز ررد و بسيار  از دوستداران آنان را به  پيكار با دشمنان خاندان رسالت و خونخواهى

 جمع ياران خويش افزود.

در ميان آنان رسانى بودند ره با رنين سخنانى قانع نشده و در پيوستن به او ارديد داشهتند، رهه از   

بود و از آنجايى ره و  جهوانى انديشهمند و بهزرب زاده و بهزرب     « ابراهيم بن اشتر»جمله آنان: 

 ررد. رو  او بسيار حساب مى« مختار»رفت،  يش به شمار مىعشيره خو

از اين رو رسانى را نزد او فرستاد و او را به يار  خويش فراخواند، املا او خاطر نشان سهاخت رهه   

 انها در  وراى حاضر به همكار  است ره فرماندهى لشكر به دست او باشد.

حقيقت ايهن اسهت    پنداشتند گفتند: ا جدل  مىر« محملد»فرستادگان مختار ره نمايندگى او از سو  

ره شما رارايى و شايستگى فرماندهى را دار ، املا او در اين مورد اختيار  ندارد و رارها به دست 

پيشوا  عصر، محملد حنفيله است و مختار از سو  او دستور دارد رهه بها دشهمنان خانهدان رسهالت      

اوانهد وزيهر و يها     فهر برسهاند و از سهو  خهود نمهى     پيكار رند و رشندگان شهيدان ررب  را به ري

 فرماندهى برگزيند.

 ابراهيم ديدگاه آنان را نپ يرفت و آنان با دست خالى بازگشتند.

ا  از محملهد   مختار به همراه گروهى از سران ياران خويش به ديدار او شتافت و ضمن گفتگو، نامهه 

 را به قيام و همراهى با مختار فرمان داده بود.اش  حنفيله را به او داد ره بدين  ور  او و عشيره

او پس از خواندن نامه، در  حلت آن ارديد رهرد، املها گروههى از همراههان مختهار رهه همگهى از        

اع ن رردنهد و آن گهاه بهود رهه     « محملد حنفيله»دانشوران و بزرگان روفه بودند، نامه را از سو  
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اندهى نيروها  او را به را گرفت و رفتند اا نقشه قيام ابراهيم بن اشتر به او دست بيعت داد و فرم

 را رامل رنند.

  هاى قیام جرقّه

عبد اللَّه بهن  »، رارگزارانش را در روفه بر رنار ساخت و «عبد اللَّه بن زبير»در اين شرايط بود ره 

و ضمن پس از ورود به روفه بر منبر رفت « ابن مطيع»را به استاندار  روفه گسيل داشت. « مطيع

هشدار به مردم گفت: هان ا  مردم ... مرا امير مؤمنان، ابن زبير ... به استاندار  روفهه برگزيهده و   

دستور داده است ره ضمن اداره شهر و دريافت خراج ... و ادبير امور با همكار  و رضايت شما، بر 

 رم.اساو راه و رسم عمر و عثمان رفتار رنم و بر بدانديشان به حكومت سخت بگي

خواهيم ره خراج اين شهر را در همين جا هزينهه   بپا خاست و گفت: ... ما از او مى« سائب اشعر » 

رنى و بجا  ديگر نبر  و در شهر و ديار ما، بر اساو روش امير مؤمنان رفتهار رنهى، نهه عمهر و     

 عثمان.

از « سائب بن مالك»برخى از مخالفان او نزد استاندار جديد رفتند و گفتند: « سائب»پس از سخنان 

باشند. اگر شما براستى در انديشه  قدر  مى  سرداران مختار است و آنان در ادارك قيام برا  قبضه

خواهد، بايد هم ارنون مختهار را   عرام را مى« ابن زبير»استقرار نظم و آرامش هستى و اگر براستى 

 ماند و نه ااك نشان. از ااك مىبخواهى و زندانش رنى و گر نه دير  نخواهد پاييد ره نه نشانى 

را ره از بستگان مختار بود بهه سهو  او   « زائدة بن قدلامه»او پس از هشدار آنان گروهى از جمله: 

 گسيل داشت اا او را به استاندار  دعو  رنند و آنان نيز پيام استاندار را به او رساندند.

برا  هشدار بهه او  « زائدة»ار شد، املا مختار بدون آگاهى از آنچه در مسجد گ شته است آماده ديد

 به ا و  اين آيه پرداخت:

و او با شنيدن اين آيه، خود « 1...« »وَ إِبْ يَمْكُرُ بِكَ الَّ ِينَ رَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ » 

ررهت نهدارد و بهه بهانهه     ا  بر سر رشيد و ناله رنان گفت: ديگر اوان ح را به زمين افكند و م فه

شدل  اب به بستر بيمار  رفت و آنان جريان او را به استاندار گزارش رردند و او گفت: اينك اها  

 زمانى ديگر رهايش رنيد.
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  فراخوان یاران

هايى به سو  سرداران خويش گسيل داشت و  درنگ پيك مختار به بهانه بيمار  به بستر رفت و بى

ها  اطراف برا  ساعت موعود جا  داد و پهس از   اند و آنان را در خانهبه رمك او ياران را فراخو

بر آن شد ره در شب جمعه، برابر با رهارم ربيع « ابراهيم بن اشتر»مشاوره با سرداران خويش بويژه 

 ه. م قيام را آغاز نمايد. 66ايولل به سال 

و بهه همهراه گروههى از     يك شب پيش از شب موعود بود ره ابراهيم بن اشهتر لبهاو رزم پوشهيد   

جنگاوران قبيله خويش به سو  مقرّ مختار حررت ررد و بر سر راه خويش با نيروها  استاندار رهه  

حكومت نظامى اع ن ررده بودند، برخورد ررد و با پيش آمهدن درگيهر  و رشهته شهدن يكهى از      

 ، آغاز قيام، يك شب به پيش افتاد.«عبد اللَّه بن مطيع»سررردگان سپاه 

يا »ساختن ندا    ختار خود نيز لباو رزم پوشيد و به طرفداران خويش دستور داد اا با طنين افكنم

 آغاز قيام را به گوش طرفدارانش برسانند.« لثارا  الحسين

او هدف خويش را مبارزه با امو  مسلكان، و به را گرفتن قدر  و به ريفهر رسهاندن رشهندگان    

ن ررد و به نيروها  خهويش و فرمانهده آنهان ابهراهيم بهن اشهتر       حسين عليه السل م و يارانش اع 

درگير نشود و انها برا  دفاع از خويش بها  « ابن زبير»او يه ررد ره اا سر حدل امكان با نيروها  

 آنان پيكار رنند.

دانهى رهه مها در راه     نيز رو به بارگاه خدا ررد و گفت: پروردگارا! او خود مهى « ابراهيم بن اشتر» 

از حقوم و حرمت خاندان پيامبر  به خشم آمديم و اينك در انديشه خونخهواهى از شههيدان    دفاع

 آنان و به ريفر رسانيدن رشندگان ابهكار آنان هستيم، بنا بر اين ما را بر دشمنان آنان پيروز ساز.

 و بدينسان درگير  آغاز شد و پس از پيكار  سخت ... روفه به دست طرفداران مختار افتاد.

  س از پيروز پ

او وارد قصر روفه شد و شب را در آنجا سپر  نمود و فردا  پيهروز ، هنگهامى رهه مهردم را در     

 مسجد گرد آوردند، نخستين سخنرانى خويش را بدين  ور  ايراد ررد.
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ستايش و سپاو از آن پروردگار اوانايى است ره به دوستانش نويهد پيهروز  و سهرفراز ، و بهه     

و سرافكندگى داد و اين نويد و وعده را جاودانهه و همهاره سهاخت و قهانون      دشمنانش وعده زيان

جهانشمولى برا  عصرها و نسلها قرار داد. از اين رو هر رس هماهنگ بها مقهرّرا  او عمهل رنهد،     

ثمره شيرين آن را در اين جهان و جهان ديگر خواهد ديد و هر رس با مقرّرا  عادينه و انسانسهاز  

طعم الت شقاو  و عصيان خويش را خواهد رشيد و نوميهد و سهرافكنده خواههد     او مخالفت ورزد،

ور در خواهد آمد! هان ا  مردم! برا  ما پررمى برافراشته شد و وقتى مقرّر  شد و هم به آاش شعله

گرديد  و به ما فرمان رسيد ره پررم را به اهتزاز درآوريد و در آن هنگامه مقرّر و طبق آن شرايط 

گهوش    ز پى رار برويد و از مرزها  مقرّرا  اجاوز نكنيد، و ما به دعو  پيشوا  ههدايت منظّم، ا

 سپرديم و ندا  نداگر روزگار را شنيديم و گام به ميدان عمل سپرديم ...

هان ا  بندگان خدا! اينك به راه و رسم ما درآييد و بر اساو رشد و هدايت دست بيعت دهيد! بهه  

ها پديهد آورد سهوگند    ها و راه ان سقفى برافراشته آفريد و در زمين درلهآن قدراى ره آسمان را بس

ره پس از بيعت با امير مؤمنان و دودمان پرافتخار او هيچ بيعتى از بيعت با ما به رشهد و ههدايت و   

 بالندگى و سرفراز  و خشنود  خدا نزديكتر نيست.

ده مردم، انبوه انبوه گام به پيش نهادند و آن گاه نخست سررردگان قبايل و اشراف، و از پى آنان او

عمل واقعى به مقررا  بشر دوستانه رتاب خهدا، سهبك و روش پهر جاببهه و      و با مختار بر اساو:

شدگان، دوستى با ا ه ح   عادينه پيامبر، خونخواهى خاندان رسالت، رسيدگى به محرومان و پايمال

 ست بيعت دادند.طلبان، و پيكار با ااريك انديشان و اجاوزراران د

  و اینك کیفر تاریك اندیشان

مختار پيش از پيروز  به مردم وعده داده بود ره بهر اسهاو قهرآن و سهنّت پيهامبر و راه و رسهم       

 عادينه امير مؤمنان جامعه را اداره رند.

بيت المال عرام را در راه پيشرفت جامعه و آبادانى سرزمين و رفاه و آسايش مردم هزينه نمايهد و  

گشتند، و برخهى   آزاد مى« ابن زبير»شندگان ساير شهيدان و ياران فدارارش را، ره در حكومت ر

 شان برساند. ها  دولتى ج ب شده بودند، به ريفر جنايت نيز به دستگاه
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 ها بود. و اينك پس از پيروز  نوبت عمل به وعده

 ز شد.بر اين اساو بود ره فرمان اعقيب و دستگير  پليدان امو  مسلك آغا

 مختار در يك سخنرانى ااريخى با برانگيختن احساسا  مردم گفت:

اگر رنهين   اين راه و رسم ما نيست ره زنده باشيم و رشندگان حسين عليه السل م را زنده بگ اريم.

هها  دولتهى    رنيم، بد ياران و دوستدارانى برا  خاندان پيامبر خواهيم بود و آن گاه از همه دسهتگاه 

« عبيهد »ست ااريك انديشان و سياهكارانى را ره برا  جنگ با پسر پيامبر زير پررم خواست اا لي

رفته بودند، به او اسليم دارند و ياران او را در دستگير  آن شقاو  پيشگان يار  نموده و هر نوع 

 آگاهى در اين مورد دارند، روااهى نكنند.

در رشتن فرزند پيهامبر دسهت داشهته     و به بردگان جامعه پيام داد ره هر رس  احب خويش را ره

 است، از پا در آورد، ضمن دريافت جايزه، آزاد خواهد شد.

و آن گاه خروشيد ره: خوردن غ ا و نوشيدن آب سرد، گوارايمان مباد اگر زمين را از لوث وجهود  

 اين فرومايگان پليد پاك و پاريزه نسازيم.

يشگان آغاز شد و ريز  نگ شت ره گروههى  و از پى اين دستور، موج دستگير  و ريفر شقاو  پ

هايشان ويران شد، رهه   از آنان رشته و به آاش رشيده شدند و گروهى نيز از روفه گريختند و خانه

ا  از ريفر شقاو  خهويش رسهيدند اشهاره     برا  نمونه به برخى از سررردگان سپاه يزيد ره به برله

 رود. مى

 ابن زياد -1

نيهز در  « زيهاد »ترين مهره امو  در عرام بود. همهان گونهه رهه پهدرش     ( اين عنصر پليد، سفّار1) 

قساو  و بيدادگر  و بستن و بريدن و دريدن و اعهدام و رشهتار و برپهايى زنهدانها  مخهوف و      

 رحمى و فرومايگى شهره آفام بود. بى

يزيد  ارين جنايت او زمانى رقم خورد ره از سو  بار است و سهمگين ااريت زندگى او سراسر نكبت

از بصره به استاندار  روفه گسيل شد و فرمان يافت اا حررهت ا ه حى و عقيهداى و فرهنگهى و     
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رحمانه سرروب سازد و آن گاه بود ره آن جنايهت سههمگين    عدالتخواهانه حسين عليه السل م را بى

 را مراكب شد.

ن نهضت اولابين را اش در عرام، به شام گريخت و با سپاهى گرا او پس از فرو پاشى قدر  دوزخى

در هم شكست. املا سرانجام خود و انبوهى از مزدورانش ره برا  درهم روبيدن قيام مختار حررهت  

 «1»مختار سر پليد او را به مدينه فرستاد.  ا  از شقاو  خود رسيدند و ررده بودند، به برله

 عمر سعد -2

مت مختار از او امان نامه گرفت. و ها  بسيار ، در روزها  آغازين حكو اين عنصر پليد با واسطه

اش نوشت  در  وراى از او رار  سر نزند و از روفهه بيهرون نهرود، در امهان      مختار در امان نامه

است و بدين وسيله راه را برا  ريفر او باز گ اشته بود. از اين رو روز  در ميان ياران گفت: فردا 

رشتن او ايمان آوردگان دلشاد و فرشهتگان   عنصر  گود رشم و دراز پايى را خواهيم رشت ره از

 گردند. شادمان مى

، يكى از ياران خويش را برا  دستگير  او گسيل داشت. فرستاده «ابو عمره»فردا  آن روز مختار، 

مختار بر او وارد شد و گفت: امير را درياب ره او را احضار ررده است. او برخاست اا حررت رند، 

اش او را هدف گرفت و از پها   چيد و بر زمين افتاد و ابو عمره با شمشير آختهاش به پايش پي املا جبله

« مختهار »برا  نجا  او رفته بود ره « حفص»درآورد. سر او را برگرفت و نزد مختار برد، پسرش 

، وقتى نگاه ررد، ديد سهر  «أاعرف ه ا الرأو؟»شناسى؟  با اشاره به سر پدرش گفت: اين سر را مى

 گفت: آر  و ديگر زندگى پس از او برايم گوارا نيست. باشد. پدرش مى

گويد، او را نيز در دوز  نزد پدرش بفرستيد! و آن گاه پس از رشهته شهدن    مختار گفت: راست مى

آن دو، سر ابن سعد را به محملد حنفيله فرستاد و گفت: يكى به انتقام رشته شدن حسين عليه السله م  

د او، على اربر. و افزود، به خدا سهوگند اگهر سهه ربهع قهريش را      و ديگر  در برابر جوان انديشمن

 رند ... بكشم با يك بند انگشتان آنان برابر  نمى
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و اين گونه نفرين حسين عليه السل م و پيشگويى او، احقّق يافت رهه پهس از روشهنگر  بسهيار و     

ا ، املها   من رمر بسته اامام حجلت به عمر سعد فرمود: برا  رسيدن به رياست و هوا  دل، به رشتن

 به هوش باش ره از گندم ر  نخواهى خورد ...

 و آن پليد دنيا پرست به امسخر گفت: اگر از گندم آن نخورم جو آن نيز خوب و مرا بسنده است ...

 و اين گونه بدون خوردن جو آن نيز، به دست مختار رشته شد.

 يا دولمين مهره سپاه يزيد« شمر» -3

ها  سپاه امهو  بهود. و بهد زبهانى، فرومهايگى، وقاحهت،        ارين مهره بخت ين و ايرهاو از سياهكارار

 او پرونده ننگينى دارد ... اش زبانزد همگان. سنگدلى، اعصلب رور و ربالت

و سپاه يزيهد بهه رشهتن    « ابن سعد»و « عبيد»ساز  بر ضدل حجر شهيد، احريك  شررت در پرونده

شرمانه در جدا ساختن عبلهاو و بهرادران    بن نافع، روشش بى حسين عليه السل م، ريختن خون ه ل

 اش از حسين، اصميم به آاش زدن سراپرده بانوان حرم پيامبر، و جنايا  هولناك ديگر. مادر 

 او از روفه گريخت و در بيابانها متوار  بود ره مختار گروهى را برا  دستگيريش گسيل داشت.

تگير ساختند و نزد مختار آوردنهد و او دسهتور داد و  را بهه    جويى بسيار او را دس آنان پس از پى

 درون ديگى از روغن جوشان افكندند.

 هايش رسيد. ا  از ريفر شقاو  و بدين وسيله به برله

  سنان بن انس يا شيطان رجيم -4

اش را ويران ساختند و آن  اين عنصر پليد از روفه به بصره گريخت و مختار دستور داد نخست خانه

 اه رسانى را از پى او گسيل داشت.گ

او با آگاهى از موضوع، به قادسيله گريخت و در بيابانها و روستاها مخفى شد املا مأموران مختار بر 

 جويى بسيار او را دستگير رردند و نزد امير آوردند. اثر پى

پس از آن در  او دستور داد نخست انگشتها  او را بريدند، آن گاه دست و پاهايش را قطع رردند و

 «1»ديگى از روغن جوشان افكنده شد. 

  خولى -5
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 بود.« خولى بن يزيد»ا  از ريفر شقاو  خويش را رشيد،  از رسانى ره برله

مختار دو ان از يارانش را برا  دستگير  او گسيل داشت. و آنان به در خانه او رفتند و در زدنهد،  

 ت؟همسرش در را گشود. از او پرسيدند: خولى رجاس

دانم! آنان خانه را محا ره رردنهد و پهس    ررد، گفت: نمى او در حالى ره اشاره به مستراح خانه مى

 از جستجو ديدند او در ميان مستراح، زير سبد بزرگى نهان شده است.

 اش رشتند و جسم پليدش را به آاش رشيدند. به دستور مختار او را در خانه

  حرمله اسد  -6

بردن سر مقهدلو حسهين عليهه     هايش: رردگان سپاه يزيد بود و از جمله جنايتاين عنصر پليد از سر

  هدف قرار دادن سرباز شيرخوار حسين عليه السل م  و شررت در جنايها  ديگهر   «عبيد»السل م به 

او از رسانى است ره به دست مختار به اندرى از ريفر شقاو  خهويش رسهيد و بهه  هور       بود.

 را رشيد و هم حرار  سوزش آاش را. دردنارى، هم طعم شمشير

آورده است ره پس از انجام حجل، به مدينه رفته و به محضر رهارمين امام نهور شهرفياب   « منهال» 

شدم. آن حضر  از روفه پرسيد و از جمله از حال حرمله اسد  جويا شد، گفتم: هنگامى ره آمهدم  

 زنده بود.

ار خهدايا! گرمهى آههن و حهرار  آاهش را بهه او       آن حضر  دستها را به آسمان گشود و فرمود: ب

بچشان! من پس از رند روز  به روفه بازگشتم و ديدم مختار قيهام رهرده و قهدر  را بهه دسهت      

گرفته است. رون با او سابقه دوستى داشتيم به نزدش رفتم و در همهان شهرايط بهود رهه برخهى از      

 اند. يارانش نويد آوردند ره حرمله را گرفته

دسهت و پها  او را    دا گفت و دستور داد و  را آوردند. هنگامى ره آوردند، فرمان داداو سپاو خ

بريدند و در ميان انبوهى از آاش افكندند. من با ديدن آن منظره به ياد نفرين رهارمين امام نور در 

 حق او افتادم و خدا  را سپاو گفتم.

 مختار پرسيد اين ره هنگامه سپاو است؟
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ر محضر امام رهارم بودم ره حرمله را نفرين ررد و شگفتا! همان گونه ره نفهرين  گفتم: در مدينه د

 ررده بود انجام شد! مختار گفت: مگر رگونه نفرين ررده بود؟

گفتم: فرمود: بار خدايا! حرار  آاش و گرمى آهن را به او بچشان! مختار از مررب پياده شد و دو 

 «1»ررعت نماز سپاو خواند. 

  مالك بد  -7

اينهان در ريخهتن    او را به همراه رند ان از يارانش در قادسيله دستگير و نزد مختار آوردند و گفتند:

رسى است ره در غار  لباسها  حسين عليهه  « مالك بد »خون خاندان رسالت شررت داشتند. و 

 السل م دست داشت و ر ه آن حضر  را ربوده بود.

دهى خود را بپردازيد؟ شهما رسهانى را رشهتيد رهه بايهد      مختار گفت: هان ا  دشمنان خدا! اينك ب

 هماره بر آنان درود و س م بفرستيد، ررا رنين ررديد؟

 گفتند: ا  امير ما را به زور بردند! اينك بر ما منّت گ ار و رحم رن.

 پرسيد: ررا شما بر پسر پيامبر و خاندانش رحم نكرديد و از آب فرا  نيز در مورد آنان نگ شتيد؟

 «2»دستور داد: دست و پا  آنان را بريدند اا با شقاو  جان دادند. و 

 زيد بن رقاد -8

 را هدف اير قرار داد و به شهاد  رساند.« عبد اللَّه بن مسلم»اين عنصر سبك مغز، رسى است ره 

اش  گفت: يكى از جوانان بنى هاشم دستش را به پيشهانى  باليد و مى خودش بر اين شقاو  هماره مى

ا  رهه ديگهر نتوانسهت دسهت      به گونه اش دوختم، د ره من با گلوله را دست او را به پيشانىآور

 خويش را بردارد. و آن گاه با هدف قرار دادن قلب او با اير ديگر  و  را از پا در آوردم.

 ياران مختار برا  دستگير  او اعزام شدند و و  را محا ره نمودند.

تار بود گفت: او را با شمشير و نيزه نزنيد! بلكه هدف باران سنگ رامل، ره از فرماندهان لشكر مخ

 و اير سازيد، اا طعم ايرباران ساختن ديگران را بچشد.

 «1»جانش را در آاش سوزاندند.  و آن گاه پس از باريدن بارانى از سنگ و شمشير بر او، پيكر بى

  بجدل بن سليم -9
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از شهاد  حسين عليه السل م، بهرا  بهردن انگشهتر آن    از شراراها  اين نگونسار، اين بود ره پس 

حضر  انگشت مباررش را نيز بريد، هنگامى ره او را نزد مختار آوردند و جريان را بهه او خهاطر   

 نشان ساختند، دستور داد دستها و پاها  او را بريدند و همان گونه رهايش ساختند اا به جهنّم رفت. 

  حكيم بن طفيل -10

ختار به جنايتكار ديگر  دست يافتند ره افزون بر جنايتها  دسته جمعى خويش، لباو فرستادگان م

سردار سپاه شهيدان را پس از شهاداش ربوده، و اير  نيهز بهر حسهين عليهه السله م افكنهده بهود!        

را بسو  مختار گسيل داشتند، اا در « عد  بن حاام»هنگامى ره او را باز داشت رردند، بستگانش 

 اخفيا دهد ...ريفر او 

املا پيش از آنكه آنان برسند، دوستداران خاندان رسالت، به مختار هشدار دادند ره نبايد بها قهاا ن   

 اهل بيت نرم گيرد و از ريفر شقاو  آنان بگ رد ...

ا  با او داشت احترام ررد و با خونسرد  گفهت:   ره رابطه دوستانه« عد »به همين جهت مختار به 

اشاره ررد « رامل»پسند  ره رنين جنايتكار  رها گردد؟ و در همان حال به  و مىدوست من! آيا ا

 ره رار او را بسازيد! و آنان نيز او را قطعه قطعه ساختند و به آاش رشيدند.

  ايره بختان سنگدل -11

در ادامه ريفر ابهكاران، مختار دستور داد رسهانى را رهه اسهب بهر پيكهر مقهدلو حسهين ااختنهد،         

ى و دستگير سازند. و از پى فرمان او ده ان را آوردند ره از جمله آنان: اسحام حضهرمى و  شناساي

 احبش حضرمى بودند.

ها و پاها  آنان را با ميت بر زمين دوختند و آن گاه  او دستور داد  آنان را بر رهره افكندند و دست

ور  بيدند، سپس آنان را شهعله ها  خويش آنقدر بر پيكر آنان ااختند ره به زمين رس سواران با اسب

 ساختند.

  غاراگران سراپرده حسين عليه السل م -12

در ميهان   از پى اين گروه، شمار  را آوردند ره در غار  سراپرده فرزندان پيامبر شررت داشهتند. 

 عمران بن خالد، عبد الرّحمن بجلى، و عبد اللَّه بهن قهيس بودنهد.    انگيز  رون: ها  نفر  آنان رهره
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ار هنگامى ره رشمش به آنان افتاد، فرياد برآورد ره: ههان ا  رشهندگان  هالحان و شايسهته     مخت

ها  اهل بيت را غار  ررديهد و   ررداران! ا  قاا ن ساير جوانان اهل بهشت! شما بوديد ره خيمه

 اثاث و عطرها  آنان را ميان خود اقسيم نموديد؟

 دستور رشتن آنان را  ادر ررد.گيرد! و آن گاه  امروز خدا از شما انتقام مى

  قاال عبد اللَّه بن مسلم -13

را آوردند و جريان جنايت او را بهه مختهار   « عبد اللَّه بن مسلم»، قاال «عمرو بن  بيح»و آن گاه 

 اش مخفى شده بود. گزارش رردند و گفتند ره بر پشت بام خانه

حسين عليه السل م رار    خمى ساختن يارانرشيد ره مرا به زور به ررب  بردند و جز ز او فرياد مى

 ام. نكرده

اش ساختند اا پيكرش پاره پاره شد. و بدينسان ريفر زخمى  و مختار دستور داد: با نيزه آنقدر زخمى

 «2»و « 1»ساختن ياران حسين عليه السل م را رشيد. 

 ارزیابى شخصیّت مختار

را  ااريت است. به همين دليل ديهدگاهها در مهورد او   ها  نامدار، املا ناشناخته و پر ماج او از رهره

 يكسان نيست.

اش  دانند و بهر آننهد رهه انگيهزه     ستايند و رارهايش را، درست و خداپسندانه مى برخى او را مى -1

انسانى و هدفش عادينه بود. بويژه ره قاا ن حسين عليه السل م و يارانش را به ريفهر شقاواشهان   

ا  از درست انديشى و درست رردار  اوست. و در برخى روايا  نيهز از او و   رسانيد و اين نشانه

 رارهايش به نيكى ياد شده و در حقّ او دعا شده است.

را بهه سهو  رههارمين امهام نهور فرسهتاد، آن       « عمر سهعد »و « عبيد»هنگامى ره سر  برا  نمونه:

و « 3»مختار پاداش خيهر دههد.   حضر  با ديدن آن سرها  پليد، سپاو خدا گفت و فرمود: خدا به 

نام داشت، فرمود: خدا  پدر  را رحمت رند « حكم»ره « مختار»حضر  باقر عليه السل م به پسر 

و از ششمين امهام  « 4»شده ما را، طلب ررد و قاا ن عزيزان ما را رشت.  ره خونها  بناحق ريخته

سله م خهود را نياراسهتند و خضهاب     اند ره: بانوان هاشمى پس از شهاد  حسين عليهه ال  نور آورده
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« 1»از پليدان را به مدينهه فرسهتاد.    نكردند اا آن گاه ره مختار سر عبيد و عمر سعد و برخى ديگر

در برابر آنان گروهى بر اين باورند ره مختار عنصر  جاه طلب و شيفته قدر  بود و در راه به  -2

ن دنياطلبان هدف بهرا  او وسهيله را اوجيهه    گرفت و بسا ا  بهره مى دست آوردن آن، از هر وسيله

ررد. و به همين دليل است ره: به دروغ ادلعا  نمايندگى محملد بن حنفيله را نمود. از پهى آن، او   مى

 را مهد  خواند و خود را نماينده مهد ، و بدعتى پديد آورد.

نان و احكيم قدر  بود، پيكار او با دشمنان خاندان رسالت نيز بيشتر برا  جلب افكار دوستداران آ

نه برا  خدا و اجرا  عدالت. بويژه ره او پس از مراحل نخستين پيروز  بتهدريج بهه فريبكهار  و    

 خودرامگى رشيده شد.

 و اين ديدگاه نيز روايااى بر دريافت خويش دارد.

انتقهام   اند ره فرمود: هنگامى ره خدا بخواههد از بيهدادگران   از ششمين امام نور آورده برا  نمونه:

را بر رشندگان يحيهى و  « بخت النصلر»سازد. همان گونه ره  بكشد، گاه ظالمى را بر آنان مسلّط مى

 ديدگاه ديگر در مورد مختار اين است ره: -3« 2»زرريلا مسلّط ساخت. 

شناسم ره اگر مرد  آگاه و پرشهامت بهر اسهاو    گفت: من مردمى را مى« عبد اللَّه بن زبير»او به 

آورد رهه   برنامه درست و حساب شده بسو  آنان رود، سپاهى گران از آنان برايت گرد مىنقشه و 

 اوانى بوسيله آن نظام امو  را درهم روبى و قدر  را بدست گير . مى

 عبد اللَّه پرسيد آن مردم ريانند و رجا هستند؟

 پاست داد: دوستداران امير مؤمنان در روفه امروز.

ا  هستى ره بايد بهرو  و ايهن رهار را بهه      ان مرد شجاع و آگاه و با برنامهعبد اللَّه گفت: و او هم

سامان آور ! برو ره امكانا  از من و رار از او! او آمد و با سهر دادن شهعار خونخهواهى سهاير     

انبوهى را گرد آورد و آن گاه از عبد اللَّه بن زبير بريد و اعه ن   شهيدان و گريه بر ياران فدارار او

 ل ررد.استق 

و گروهى نيز بر آنند ره مختار هم اشتباها  بسيار  دارد و هم رارها  شايسته فراوانى، اميهد   -4

 اش ببخشد. ره خدا گناهانش را بخاطر رارها  شايسته



 341    علی کرمی به همراه ترجمهحضرت  سیدالشهدا درمثیر األحزان  ندگانی ز

 

 فرمايد: مگر نه اينكه قرآن مى

اگر از گناهان بزرگى رهه هشهدار   « 1...« »وَ إِنْ اَجْتَنِبُوا رَبائِرَ ما اُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئااِكُمْ » 

زدايهيم و شهما را در    ايد دور  گزينيد، گناهان رورك شما را از پرونهده عمهل شهما مهى     داده شده

 جايگاه ارجمند  در خواهيم آورد.

 فرجام رار او

ابهراهيم بهن   »او پس از رشتن قاا ن حسين عليه السل م و يارانش، نيروها  خويش بهه فرمانهدهى   

گسيل داشت و آنان را نيز شكست داد و سر « عبيد»را برا  پيكار با سپاه شام به سررردگى « اشتر

 را به مدينه فرستاد.« ابن زياد»پليد 

ره مدلعى خ فت در عرام بود به جنگ با مختار پرداخت و و  پهس از  « مصعب بن زبير»آن گاه 

م به دستور مصعب رشهته شهد ...    ه. 67يك جنگ طوينى و فرسايشى، شكست خورد و در سال 

پيكرش را با رهار ميت به ديوار نصب رردند و پس از مدلاى مصعب نيز به دسهت يكهى از بقايها     

 «3»و « 2»ياران او از پا در آمد. 

 1378  اابستان -دفتر فرهنگ و انديشه اس مى على ررمى -قم

 متن عربی کتاب مثیر األحزان
 المقدمة

  حْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّ

الحمد ي الكاشا لعباده عن أسرار مراده الوا ا نفسه في رتابه بإنجهاز ميعهاده الهراقم علهى جبهاه      

البشر محتوم لشقائه و إسعاده ال ي أشرم قلوب أوليائه بنور هدايته و فتق أبههانهم يقتفهاء معرفتهه    

اه و حار  في أحكام قدرة أفكار فخفيت عن بصائرهم حقيقة بااه و ظهر  ألبصارهم بدائع مصنوعا

و باعد أولياءه عن دار اآلثام و قربهم إلى دار  -األلباء و قصر  عن و ا مقدو بااه ألفاظ البلغاء

الس م فتنافسوا في الو ول إلى الزاد و اناضلوا بالسبق إلى سلطان المعاد بمها أراههم مهن آيااهه و     
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و وعثاء ال نوب إلهى مهراد عه م الغيهوب فكهان      معجز رسله و رساياه فخرجوا من أ داء القلوب 

راشفا لألسرار رافعا لألستار مزي  للحجاب عهن المهورد المسهتع ب المسهتطاب داي علهى الهدايهة       

الكبر  ناشرا أع م المسرة و البشر  فدعاهم حينئ  إلى طاعته لجهاد من  رف عهن سهنن سهنته و    

ردر ضمائرهم فعزفت نفوسهم عن الدخول في حزب اجلى لهم من مطالع بصائرهم فغسلوا بماء الصفا 

فيا لها نعمة أهد  إلى أنصار اي جل  -أهل الض ل و اشتاقوا إلى حرب جيش القتال باقتحام األهوال

ظامئة إلى اراشاف مرن السعادة و   ج له مسرة و ألقت على أعينهم قرة فنهضوا إلى لقاء العدو بشفاه

ن بانعقاد بيعهم الرابح يوم افريق الجوائز و المنائح و علمهوا أنههم لهن    أرواح شائقة إلى الشهادة فرحي

يصلوا إلى خلعه السنية إي بخلع الحياة و لبس المنية في لوا النفهوو فهي لقهاء العهدو و مجاهداهه و      

المبالغة في قتاله و مجالداه و في ه ه الرابة العالية و البيعة الغالية انافس أهل الطفوف فهي احتمهال   

حتوف و الصبر على نقط الرماح و شكل السيوف. و رانوا رما قلت شعري ه ا و هفا لحهالهم فهي    ال

 -نزالهم

 لهم جسوم بحر الشمس بائبة             و أنفس جاور  جنا  باريها          

 رأن مفسدها بالقتل مصلحها             أو أن هادمها بالسيا بانيها             

و األفهام و يا أرباب العقول و األح م أظهروا شعار األحزان و ألبسوا الجزع علهى  فيا بوي البصائر  

سادا  اةيمان و اقتدوا بالرسول في محبة بني الزهراء البتول و اعظيم بوي القربى فقد وعهدهم جهل   

ج له لعظمهم بأحسن العقبى. و لقد رشفت أمية سره المضروب على سبطه بهتك حرمته و رهطهه و  

ما برمه و حلوا من عقد الدين ما أحكمه. و أنا مورد من نظمي هه ه األبيها  فهي  هفة هه ه       نقضوا

 -الحررا 

  يا أمة نقضت عهود نبيها             و غد  مقهقرة على األعقاب          

  رنتم  حابا للرسول و إنما             بفعالكم بنتم عن األ حاب             

  حكم الكتاب على جهالة             و دخلتم في جملة األحزاب و نب ام             

  بؤام بقتل السبط و استحللتم             دمه بكل منافق ر اب             

  فكما ادينوا قد ادانوا مثله             في يوم مجمع محشر و حساب             
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دها و مسهتندبة جهدها و ناشهرة شهعرها و     فكم يومئ  من ربد مقروحة و دموع مسفوحة و يطمة خ 

المرااع بفهراقهم و هصهر  األغصهان بانتشهار       هااكة سترها و قد بل اةيمان و قل األعوان و عطلت

أوراقهم و أظلم اةس م بعد إشراقه و أمر الدين بعد حلو م اقه فلو ران للنبي و ابنته عين انظر إلهى  

ثثهم عن الثياب عارية و جوارح الطير إليها هاوية و أفواه الشهيد من عتراه و األطايب من أسراه و ج

الوحوش لوجوههم هاشمة و ثغور األعداء لما حل بهم باسمة و األجساد الطاهرة مرملة بالتراب مجردة 

عن األس ب فألقرح بلك قلبه و أباب بانهمال الدموع غبراه و نح أيهها المحهب آلل الرسهول نهوح     

أئمة اةس م لعلك اواسيهم بالمصاب بإظهار الجزع و  -دموع السجام علىالفاقدة الثكول و ابك بال

ايرتئاب و اةع ن بالحنين و اينتحاب فوا خيبة من جهل فضلهم و قد برر جهل ج لهه فهي رتابهه     

 -العزيز نبلهم ألنهم األدلة على النجاة في المعاد الهداة إلى طرم الرشاد. و لقد أحسن الشاعر بقوله

  أضلوا في مفارز طمسوا             األع م منها بفاحش التمويه          

  و أراقوا دم األدلة فالقوم             إلى الحشر في ض ل و ايه             

 -. و قد قلت في أبيااي ه ه ما ينبه الغافل على شرفهم و في الجنة على علو غرفهم

  فاقرأ هديت النص في القرآن       إن رنت في آل الرسول مشككا                

  فهو الدليل على علو محلهم             و عظيم علمهم و عظم الشأن             

  و هم الودائع للرسول محمد             بو ية نزلت من الرحمن             

لعبرا  علهى الغريهب   . فأسعدوني بالنياحة و العويل و اندبوا لمن اهتز لفقده عرش الجليل و اسكبوا ا

القتيل فليتني أبود عنهم خطوب الحمام و أدر مواقع الك اآليم و أرفع بنفسي عن نفوسهم و أرهون  

 فداء شيخهم و رئيسهم حتى أقضي حق جدهم المرسل و أحول بينهم و بين القدر المنزل.

ع قَالَ مَنْ بُرِرْنَا عِنْدَهُ فِي مَجْلِسٍ فقد غيبا ]فَأَعَانَنَها   فَقَدْ رَوَيْتُ عَنْ وَالِدِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّادِمَ

هُ وَ لَهوْ رَانَهتْ   بِشَطْرِ رَلِمَةٍ أَوْ فَاضَتْ عَيْنَاهُ رَحْمَةً لَنَا وَ رِقَّةً لِمُصَابِنَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ غُفِرَ ْ لَهُ بُنُوبُه 

 مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

هُ بِهَا عَابِدِينَ ع يَقُولُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ بَرَفَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع حَتَّى اَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ بَوَّأَهُ اللَّوَ رَانَ زَيْنُ الْ

لَهى مَها مَسَّهنَا مِهنَ     فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يَسْكُنُهَا أَحْقَاباً وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ حُزْنهاً عَ 
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هِهِ الْأَبَ  وَ آمَنَهُ الْأَبَ  مِنْ عَدُوِّنَا بَوَّأَهُ اللَّهُ مَنْزِلَ  ِدْمٍ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ فِينَا أَبً   َرَفَ اللَّهُ عَنْ وَجْ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَخَطِ النَّارِ

ع قَالُوا مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكَى غَيْرَهُ وَ لَوْ وَاحِداً ضَمِنَّا لَهُ عَلَهى اللَّههِ الْجَنَّهةَ وَ     وَ رُوِّيتُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الصَّادِقِينَ

 مَنْ لَمْ يَتَأَ َّ لَهُ الْبُكَاءُ فَتَبَارَى فَلَهُ الْجَنَّةُ

  لما ذا وضع هذا الکتاب 

هه ا المقتهل أنهي رأيهت      و قال جعفر بن محمد بن نما مصنا ه ا الكتاب إن ال ي بعثني على عمهل 

المقاال قد احتو  بعضها على اةرثار و التسويل و بعضها على ايختصار و التقليل فههي بهين طويهل    

مسهب و قصير قا ر عن الفوائد غير معرب و النكت فيها قليلهة و مرابعهها مهن الطهرف و الغرائهب      

ول ي يفضهي لم لهة و هه ر و ي    محيلة. فوضعت ه ا المقتل متوسطا بين المقاال قريبا من يد المتنها 

يجفى لنزارة و قصر ارااح القلوب إلى ع وبة ألفاظه و يوقو الراقد مهن نومهه و إغماضهه و اسهرح     

النواظر في رياضه و ينبه الغافل عن ه ا المصاب و ال اهل عن الجزع و ايرتئاب. و أودعه ما أهمله 

مثير األحزان و منير سبل األشجان و رابته على رثير من المصنفين و أغفلته خواطر المؤلفين و سميته 

ث ثة مقا د. فإن رنتم أيها السامعون قد فااكم شرف الك النصرة و حرمتم مصهادمة خيهول الهك    

الكسرة فلم افتكم إرسال العبرة على السادة من العترة و لبس شعار األحزان على األسرة و الرغبة إلى 

 اب و اوفير قسطنا من الثواب إنه الكريم الوهاباي جل ج له في المكافأة يوم الحس

  المقصد األول على سبیل التفصیل لألحوال السابقة لقتال آل الرسول ع  

  مولد الحسین

ران مولد الحسين ع لخمس خلون من شعبان سنة أربعة من الهجرة و قيل الثالث منهه و قيهل أواخهر    

لون من جماد  األولى سنة أربع من الهجهرة. و  شهر ربيع األول سنة ث ث و قيل لث ث أو لخمس خ

رانت مدة حمله ستة أشهر و لم يولد لستة سواه و عيسى و قيل يحيى بن زرريا ع. و لما ولهد ههبط   

جبرئيل ع و معه ألا ملك يهنئونه للنبي ص بويداه. و جاء  به فاطمة ع إلى النبي فسهر و سهماه   

 حسينا.
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بَّاوِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ هِيَ أُمُّ الْفَضْلِ لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ زَوْجَةِ العَ

رَسُولِ  قَبْلَ مَوْلِدِهِ رَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ لَحْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُطِعَتْ وَ وُضِعَتْ فِي حَجْرِي فَقَصَصْتُ الرُّؤْيَا عَلَى

فَجَهرَ  الْهأَمْرُ عَلَهى     دْفَعُهُ إِلَيْكِ لِتُرْضِهعِيهِ ص فَقَالَ إِنْ  َدَقَتْ رُؤْيَاكِ فَإِنَّ فَاطِمَةَ سَتَلِدُ غُلَاماً وَ أَ اللَّهِ

كَهى فَقَهالَ   بَلِكَ فَجِئْتُ بِهِ يَوْماً فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَقَطَرَ ْ مِنْهُ قَطْرَةٌ عَلَهى ثَوْبِههِ ص فَقَرَ ْهتُهُ فَبَ   

قَالَتْ فَتَرَرْتُهُ وَ مَضَيْتُ لِ،اِيَههُ بِمَهاء     -رَالْمُغْضَبِ مَهْلًا يَا أُمَّ الْفَضْلِ فَهَ َا ثَوْبِي يُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِي

يلَ أَاَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي اَقْتُلُ فَجِئْتُ فَوَجَدْاُهُ ص يَبْكِي فَقُلْتُ مِمَّ بُكَاؤُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِ

 وَلَدِي هَ َا

رَسُولِ اللَّههِ   وَ حَدَّثَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رُنَّا عِنْدَ

 َدْرِهِ فَبَالَ فَابْتَدَرْنَا لِنَأْخُ َهُ فَقَالَ ص ابْنِي ابْنِي ثُهمَّ دَعَها بِمَهاء      ص فَجَاءَ الْحُسَيْنُ يَحْبُو حَتَّى  َعِدَ عَلَى

  فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

عَلَى  ُوَرٍ  قَالَ أَ ْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَمَّا أَاَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ سَنَةٌ رَامِلَةٌ هَبَطَ عَلَى النَّبِيِّ ص اثْنَا عَشَرَ مَلَكاً

مَها نَهزَلَ    فَةٍ أَحَدُهُمْ عَلَى  ُورَةِ بَنِي آدَمَ يُعَزُّونَهُ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ سَيَنْزِلُ بِوَلَدِكَ الْحُسَيْنِ بْهنِ فَاطِمَهةَ  مُخْتَلِ

يَبْقَ مَلَكٌ إِلَّا نَهزَلَ   بِهَابِيلَ مِنْ قَابِيلَ وَ سَيُعْطَى مِثْلَ أَجْرِ هَابِيلَ وَ يُحْمَلُ عَلَى قَااِلِهِ مِثْلُ وِزْرِ قَابِيلَ وَ لَمْ

  بِمَا طَلَبَهَ إِلَى النَّبِيِّ ص يُعَزُّونَهُ وَ النَّبِيُّ ص يَقُولُ اللَّهُمَّ اخْ ُلْ خَابِلِيهِ وَ اقْتُلْ قَااِلَهُ وَ لَا اُمَتِّعْهُ

مِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَه َا  وَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ سَ

  مَعَهُ يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرَامِ فَمَنْ أَدْرَرَهُ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرْهُ فَحَضَرَ أَنَسٌ مَعَ الْحُسَيْنِ رَرْبَلَاءَ وَ قُتِلَ

عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَهوْزِيِّ عَهنْ   وَ رُوِّيتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجَيْشِ 

ص وَ هُوَ غُلَامٌ يَدْرُجُ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ أَ لَا أُعَجِّبُكِ لَقَدْ   رِجَالِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ الْحُسَيْنُ عَلَى النَّبِيِ

عَلَيَّ قَطُّ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكَ هَ َا مَقْتُولٌ وَ إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِهنْ اُرْبَتِههِ الَّتِهي     دَخَلَ عَلَيَّ آنِفاً مَلَكٌ مَا دَخَلَ

تِهلَ وَ هُهوَ دَمٌ وَ رُوِيَ   يُقْتَلُ بِهَا فَتَنَاوَلَ اُرَاباً أَحْمَرَ فَأَخَ َاْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَخَزَنَتْهُ فِي قَارُورَةٍ فَأَخْرَجَتْهُ يَهوْمَ قُ 

  مِثْلُ هَ َا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

بَها عَبْهدِ اللَّههِ    وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ دَخَلْنَا مَعَ عَلِيٍّ ع إِلَى  ِفِّينَ فَلَمَّا حَابَ  نَيْنَوَ  نَادَ   َبْراً أَ

تُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَها رَسُهولَ اللَّههِ مَها لِعَيْنَيْهكِ      فَقَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَيْنَاهُ اَفِيضَانِ فَقُلْ



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

346 

 

رَا ِ فَقَالَ هَلْ اَفِيضَانِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا بَلْ رَانَ عِنْدِي جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَاطِئِ الْفُ

عَمْ فَمَدَّ يَدَهُ فَأَخَ َ قَبْضَةً مِنْ اُرَابٍ وَ أَعْطَانِيهَها فَلَهمْ أَمْلِهكْ عَيْنَهيَّ أَنْ     لَكَ أَنْ أُشِمَّكَ مِنْ اُرْبَتِهِ قُلْتُ نَ

فَلَمَّا أَاَتْ عَلَيْهِ سَنَتَانِ خَرَجَ النَّبِيُّ ص ]مَعَ سَهفْرٍ[ إِلَهى سَهفَرٍ فَوَقَهاَ فِهي       -فَاضَتَا وَ اسْمُ الْأَرْضِ رَرْبَلَاءُ

تَرْجَعَ وَ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَسَأَلَ عَنْ بَلِكَ فَقَالَ هَ َا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي عَنْ أَرْضٍ بِشَطِّ الْفُرَا ِ بَعْضِ الطَّرِيقِ اسْ

نْظُرُ إِلَيْهِ وَ إِلَى أَنِّي أَيُقَالُ لَهَا رَرْبَلَاءُ يُقْتَلُ فِيهَا وَلَدِيَ الْحُسَيْنُ فَقِيلَ وَ مَنْ يَقْتُلُهُ قَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ رَ

إِلَى يَزِيدَ لَعَنَههُ  مَصْرَعِهِ وَ مَدْفَنِهِ بِهَا وَ رَأَنِّي أَنْظُرُ عَلَى أَقْتَابِ الْمَطَايَا وَ قَدْ أُهْدِيَ رَأْوُ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ 

ا خَالَاَ اللَّهُ بَيْنَ قَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ عَ َّبَهُ اللَّهُ عَه َاباً  اللَّهُ فَوَ اللَّهِ مَا يَنْظُرُ أَحَدٌ إِلَى رَأْوِ الْحُسَيْنِ وَ يَفْرَحُ إِلَّ

يْنُ بَهيْنَ  أَلِيماً فَرَجَعَ عَنْ سَفَرِهِ مَغْمُوماً مَهْمُوماً رَئِيباً حَزِيناً وَ  َعِدَ وَ خَطَبَ وَ وَعَوَ وَ الْحَسَهنُ وَ الْحُسَه  

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْوِ الْحَسَنِ وَ يَدَهُ الْيُسْهرَ  عَلَهى رَأْوِ الْحُسَهيْنِ وَ    فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ  يَدَيْهِ.

عِتْرَاِهي )و   رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ هَه َانِ أَطَايِهبُ  

وَ أَرُومَتِي( وَ مَنْ أُخَلِّفُهُمَا فِي أُمَّتِي وَ قَدْ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنَّ وَلَدِي هَه َا مَقْتُهولٌ مَخْه ُولٌ    خِيَارُ بُرِّيَّتِي 

وَ أَ ْلِهِ حَهرَّ   ابِلِهِاللَّهُمَّ فَبَارِكْ لَهُ فِي قَتْلِهِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ سَادَا ِ الشُّهَدَاءِ اللَّهُمَّ وَ لَا اُبَارِكْ فِي قَااِلِهِ وَ خَ

أَ اَبْكُونَ وَ نَارِكَ وَ احْشُرْهُ فِي أَسْفَلِ دَرْكِ الْجَحِيمِ قَالَ فَضَجَّ النَّاوُ بِالْبُكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص 

ةً ثَانِيَةً مُوجَزَةً وَ عَيْنَاهُ اَهْمِلَهانِ دُمُوعهاً   لَا اَنْصُرُونَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَ هُوَ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ فَخَطَبَ خُطْبَ

بَ اللَّههِ وَ عِتْرَاِهي وَ   اللَّهُمَّ فَكُنْ أَنْتَ لَهُ وَلِيلاً وَ نَا ِراً ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاوُ إِنِّي خَلَّفْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَهيْنِ رِتَها  

ي وَ مُهْجَتِي لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ وَ إِنِّي أَنْتَظِرُهُمَا وَ لَها  أَرُومَتِي وَ مِزَاجَ مَائِي وَ ثَمَرَةَ فُؤَادِ

انْظُرُوا أَلَّا اَلْقَهوْنِي  أَسْأَلُكُمْ فِي بَلِكَ إِلَّا مَا أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَسْأَلَكُمْ عَنْهُ أَسْأَلُكُمْ عَنِ الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى فَ

يَهوْمَ الْقِيَامَهةِ     اً عَلَى الْحَوْضِ وَ قَدْ أَبْغَضْتُمْ عِتْرَاِي وَ قَتَلْتُمْ أَهْلَ بَيْتِي وَ ظَلَمْتُمُوهُمْ وَ اللَّهِ سَتَرِدُ عَلَهيَ غَد

قِهاُ عَلَهيَّ فَهأَقُولُ مَهنْ أَنْهتُمْ      ثَلَاثُ رَايَا   مِنْ هَ ِهِ الْأُمَّةِ رَايَةٌ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ قَدْ فَزِعَتْ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ فَتَ

 وَ الْعَجَهمِ  فَيَنْسَوْنَ بِرْرِي وَ يَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ الْعَرَبِ فَهأَقُولُ لَهُهمْ أَنَها أَحْمَهدُ نَبِهيُّ الْعَهرَبِ      

تُمُونِي مِنْ بَعْدِي فِهي أَهْلِهي وَ عِتْرَاِهي وَ رِتَهابِ     فَيَقُولُونَ نَحْنُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا أَحْمَدُ فَأَقُولُ لَهُمْ رَيْاَ خَلَّفْ

فَهأُوَلِّي عَهنْهُمْ    رَبِّي فَيَقُولُونَ أَمَّا الْكِتَابُ فَضَيَّعْنَاهُ وَ أَمَّا عِتْرَاُكَ فَحَرَ ْنَا أَنْ نُبِيدَهُمْ عَنْ جَدِيدِ الْهأَرْضِ 

مْ ثُمَّ اَرِدُ عَلَيَّ رَايَةٌ أُخْرَ  أَشَدُّ سَوَاداً مِهنَ الْهأُولَى فَهأَقُولُ لَهُهمْ     فَيَصْدُرُونَ ظِمَاءً عِطَاشاً مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُ
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ا الْأَرْبَرُ فَخَالَفْنَاهُ رَيْاَ خَلَّفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي فِي الثَّقَلَيْنِ الْأَرْبَرِ وَ الْأَ ْغَرِ رِتَابِ رَبِّي وَ عِتْرَاِي فَيَقُولُونَ أَمَّ

 وُجُهوهُهُمْ  لْأَ ْغَرُ فَخَ َلْنَا وَ مَزَّقْناهُمْ رُلَّ مُمَزَّمٍ فَأَقُولُ إِلَيْكُمْ عَنِّي فَيَصْدُرُونَ ظِمَاءً عِطَاشاً مُسْوَدَّةًوَ أَمَّا ا

هْهلُ رَلِمَهةِ التَّوْحِيهدِ وَ    ثُمَّ اَرِدُ عَلَيَّ رَايَةٌ أُخْرَ  اَلْمَعُ وُجُوهُهُمْ نُوراً فَأَقُولُ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ فَيَقُولُونَ نَحْهنُ أَ 

لَالَهُ وَ حَرَّمْنَا حَرَامَههُ  التَّقْوَ  مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد  الْمُصْطَفَى وَ نَحْنُ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْحَقِّ حَمَلْنَا رِتَابَ اللَّهِ فَأَحْلَلْنَا حَ

نَصَرْنَا مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَ قَااَلْنَا مَعَهُمْ مَنْ نَاوَاهُمْ فَهأَقُولُ لَهُهمْ    وَ أَحْيَيْنَا بُرِّيَّةَ مُحَمَّد  ص فَنَصَرْنَاهُمْ مِنْ رُلِّ مَا

فَيَصْدُرُونَ مَرْوِيِّينَ  أَبْشِرُوا أَنَا نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ فَلَقَدْ رُنْتُمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا رَمَا وَ َفْتُمْ ثُمَّ أُسْقِيهِمْ مِنْ حَوْضِي

وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ قَابُووَ بْهنِ أَبِهي     مَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَ الْ،بِدِينَمُسْتَبْشِرِينَ ثُ

فَخِه ِهِ  ى ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاوٍ قَالَ رُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ص وَ عَلَى فَخِه ِهِ الْهأَيْمَنِ الْحُسَهيْنُ وَ عَلَه    

هَ َا إِبْ هَبَطَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلُ  الْأَيْسَرِ وَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَارِيَةَ بِنْتِ شَمْعُونَ الْقِبْطِيَّةِ اَارَةً يُقَبِّلُ هَ َا وَ اَارَةً يُقَبِّلُ

قَالَ أَاَانِي جَبْرَئِيلُ ع مِهنْ رَبِّهي فَقَهالَ يَها     بِوَحْيٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا أسري ]سُرِيَ عَنْهُ رَوْعَةُ الْوَحْيِ 

هِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ إِلَى مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَسْتُ أَجْمَعُهُمَا لَكَ قَالَ فَأَفْدِ أَحَدَهُمَا بِصَاحِبِ

فَبَكَى ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أُمُّهُ أَمَةٌ وَ مَتَى مَا َ لَمْ يَحْزَنْ عَلَيْهِ غَيْرِي وَ  إِبْرَاهِيمَ فَبَكَى وَ نَظَرَ إِلَى الْحُسَيْنِ

حَهزِنَ ابْهنُ   أُمُّ الْحُسَيْنِ فَاطِمَةُ وَ أَبُوهُ عَلِيٌّ ابْنُ عَمِّي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مَتَى مَا َ حَزِنَتْ عَلَيْههِ ابْنَتِهي وَ   

هُ نُْت أََنا عَلَيِْه َو أََنا أُوثُِر حُزْنِي عَلَى حُزِْنِهَما َفقُلْهُت يَها جَبْرَئِيهُل ُيقْهبَُض إِبْهرَاهِيُم َفقَهْد فَدَيْتُه       عَمِّي وَ حَزِ

وَ رَشَاَ ثَنَايَاهُ هِ لِلْحُسَيْنِ فَقُبِضَ بَعْدَ ثَلَاث  فَكَانَ النَّبِيُّ ص إِبَا رَأَ  الْحُسَيْنَ مُقْبِلًا قَبَّلَهُ وَ ضَمَّهُ إِلَى  َدْرِ

  وَ قَالَ فُدِيتُ مَنْ فَدَيْتُهُ بِابْنِي إِبْرَاهِيمَ

رُهُ قَهالَ انْصَهرَفَ   وَ نُقِلَتْ مِنْ أَخْبَارِ اَارِيتِ الْبَ بُرِيِّ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُبَرَّدُ النَّحْوِيُّ فِي إِسْنَاد  بَرَه 

مَةَ فَرَآهَا قَائِمَةً خَلْاَ بَابِهَا فَقَالَ مَا بَالُ حَبِيبَتِي هَاهُنَا فَقَالَتْ ابْنَاكَ خَرَجَا غُهدْوَةً  النَّبِيُّ ص إِلَى مَنْزِلِ فَاطِ

ا نَائِمَيْنِ وَ قَدْ غَبِيَ عَلَيَّ خَبَرُهُمَا فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْفُو آثَارَهُمَا حَتَّى  َارَ إِلَى رَهْاِ جَبَلٍ فَوَجَدَهُمَ

 وَ اللَّهِ مَا نِمْتُ حَيَّةٌ مُطَوَّقَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِمَا فَأَخَ َ حَجَراً وَ أَهْوَ  إِلَيْهَا فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ

الْيُمْنَى وَ الْحُسَهيْنَ عَلَهى رَتِفِههِ     عِنْدَ رَأْسِهِمَا إِلَّا حِرَاسَةً لَهُمَا فَدَعَا لَهُمَا بِخَيْرٍ ثُمَّ حَمَلَ الْحَسَنَ عَلَى رَتِفِهِ

لَنِهي خَيْهرُ أَهْهلِ    الْيُسْرَ  فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ فَأَخَ َ الْحُسَيْنَ وَ حَمَلَهُ فَكَانَا بَعْدَ بَلِكَ يَفْتَخِرَانِ فَيَقُولُ الْحَسَنُ حَمَ

 .الْأَرْضِ وَ يَقُولُ الْحُسَيْنُ حَمَلَنِي خَيْرُ أَهْلِ السَّمَاءِ
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  و في بلك قال حسان بن ثابت

  فجاء و قد رربا عااقيه             فنعم المطية و الراربان          

الَّ ِي مَا َ فِيهِ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ص مَرَضَهُ 

ارَكَ الْحُسَيْنَ ع إِلَى  َدْرِهِ يَسِيلُ مِنْ عَرَقِهِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ وَ يَقُولُ مَا لِي وَ لِيَزِيدَ لَا بَوَ قَدْ ضَمَّ 

هُ اَ ْرِفَانِ وَ يَقُولُ أَمَها  اللَّهُ فِيهِ اللَّهُمَّ الْعَنْ يَزِيدَ ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ طَوِيلًا وَ أَفَامَ وَ جَعَلَ يُقَبِّلُ الْحُسَيْنَ وَ عَيْنَا

  إِنَّ لِي وَ لِقَااِلِكَ مُقَاماً بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

سَهنُ فَلَمَّها   وَ رُوِّيتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاوٍ قَالَ رُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص جَالِساً إِبْ أَقْبَلَ الْحَ

بَلِهكَ  قَالَ إِلَيَّ إِلَيَّ فَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِ ِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَقْبَلَ الْحُسَيْنُ فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَ قَهالَ مِثْهلَ    رَآهُ بَكَى وَ

نَ يَدَيْهِ ثُهمَّ أَقْبَهلَ   فَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِ ِهِ الْيُسْرَ  ثُمَّ أَقْبَلَ فَاطِمَةُ فَرَآهَا فَبَكَى وَ قَالَ مِثْلَ بَلِكَ فَأَجْلَسَهَا بَيْ

اللَّههِ مَها اَهرَ      عَلَيَّ فَرَآهُ فَبَكَى وَ قَالَ مِثْلَ بَلِكَ وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَقَالَ لَهُ أَ ْحَابُهُ يَا رَسُولَ

قَالَ وَ الَّ ِي بَعَثَنِهي بِهالنُّبُوَّةِ وَ ا ْهطَفَانِي عَلَهى     وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا بَكَيْتَ أَ وَ مَا فِيهِمْ مَنْ اُسَرُّ بِرُؤْيَتِهِ فَ

نْ بَعْدِي وَ بَرَهرْ ُ  جَمِيعِ الْبَرِيَّةِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَسَمَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا بَكَيْتُ لِمَا يَحُلُّ بِهِمْ مِ

أَنِّي بِهِ وَ قَدِ اسْتَجَارَ بِحَرَمِي وَ قَبْرِي فَلَا يُجَارُ وَ يَرْاَحِلُ إِلَى أَرْضِ مَقْتَلِهِ مَا يُصْنَعُ بِهَ َا وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ رَ

لْقِيَامَهةِ  وَ مَصْرَعِهِ أَرْضِ رَرْبٍ وَ بَلَاء  اَنْصُرُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِهكَ سَهادَةُ شُههَدَاءِ أُمَّتِهي يَهوْمَ ا     

انْتَحَهبَ   ظُرُ إِلَيْهِ وَ قَدْ رُمِيَ بِسَهْمٍ فَخَرَّ عَنْ فَرَسِهِ  َرِيعاً ثُمَّ يُ ْبَحُ رَمَا يُ ْبَحُ الْكَبْشُ مَظْلُوماً ثُمَّفَكَأَنِّي أَنْ

ي أَشْكُو إِلَيْهكَ مَها   وَ بَكَى وَ أَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَ ارْاَفَعَتْ أَ ْوَااُهُمْ بِالضَّجِيجِ ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّ

  يَلْقَى أَهْلُ بَيْتِي بَعْدِي

عَبْهدِ اللَّههِ   وَ رُوِيتُ أَنَّ الْحُسَيْنَ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ الْحَسَنِ و فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ بَكَى فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَها أَبَها   

نَّ الَّ ِي يُؤْاَى إِلَيَّ سَمٌّ فَأُقْتَلُ بِههِ وَ لَكِهنْ لَها يَهوْمَ رَيَوْمِهكَ      فَقَالَ أَبْكِي لِمَا يُصْنَعُ بِكَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ إِ

كِ دَمِهكَ وَ  يَزْدَلِاُ إِلَيْكَ ثَلَاثُونَ أَلْاَ رَجُلٍ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أُمَّةِ جَدِّنَا فَيَجْتَمِعُونَ عَلَهى قَتْلِهكَ وَ سَهفْ   

ارِيكَ وَ نِسَائِكَ وَ انْتِهَاكِ ثِقْلِكَ فَعِنْدَهَا اَحِلُّ بِبَنِهي أُمَيَّهةَ اللَّعْنَهةُ وَ اُمْطِهرُ     انْتِهَاكِ حَرَمِكَ وَ سَبْيِ بَرَ

ء  حَتَّى الْوُحُوشُ فِي الْفَلَوَا ِ وَ الْحِيتَانُ فِهي الْبِحَهارِ وَ رَهانَ النَّهاوُ      السَّمَاءُ دَماً وَ يَبْكِي عَلَيْكَ رُلُّ شَيْ

  قْتَلَ الْحُسَيْنِ ع وَ يُعَظِّمُونَهُ وَ يَرْاَقِبُونَهُيَتَ َارَرُونَ مَ
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 موت معاویة و البیعة لیزید

( في النصا من رجب سنة ستين مهن الهجهرة و اسهتخلا    -فلما ما  معاوية بن أبي سفيان )لعنه اي

يان و أاهاه  ولده يزيد لعنه اي فبايع الناو على بيعة عامله بالمدينة و هو الوليد بن عتبة بن أبهي سهف  

بمواه مولى معاوية يقال له ابن أبي زريق. و رتب يزيد في أول شعبان إلى الوليد يأمره بأخه  البيعهة   

على أهلها و خا ة على الحسين و يقول إن امتنع عليك فاضرب عنقه و ابعث برأسه إلهي فأحضهره   

و عبد اي بن مطيع و عبهد  لمروان بن الحكم و أخ  رأيه فأشار بإحضار الحسين و عبد اي بن الزبير 

اي بن عمر و عبد الرحمن بن أبي بكر و أخ  بيعتهم فإن أجابوا و إي فاضرب أعنهاقهم فقهال الوليهد    

 ليتني لم أك شيئا م رورا لقد أمراني بأمر عظيم و ما رنت ألفعل.

  إخبار الحسین ع بموت معاویة و منامه

هلك رأيت البارحة أن   سين للجماعة أظن أن طاغيتهمثم بعث الوليد إليهم فلما حضر رسوله قال الح

منبر معاوية منكوو و داره اشتعل بالنيران فدعاهم إلى الوليد فحضروا فنعى إليهم معاوية و أمهرهم  

بالبيعة فبدرهم بالك م عبد اي بن الزبير فخافه أن يجيبوا بمها ي يريهد فقهال إنهك وليتنها فو هلت       

نا و قد علمت أن معاوية أراد منا البيعة ليزيد فأبينا و لسنا أن يكون فهي  أرحامنا و أحسنت السيرة في

قلبه علينا و متى بلغه إنا لم نبايع إي في ظلمة ليل و اغلق علينا بابا لم ينتفع هو ب لك و لكن اصبح 

ى و ادعو الناو و اأمرهم ببيعة يزيد و نكون أول من يبايع قال و أنا أنظر إلى مروان و قد أسهر إله  

الوليد أن اضرب رقابهم ثم قال جهرا ي اقبل ع رهم و اضرب رقابهم. فَغَضِبَ الْحُسَيْنُ وَ قَهالَ وَيْلِهي   

عْهدِنُ الرِّسَهالَةِ وَ   عَلَيْكَ يَا ابْنَ الزَّرْقَاءِ أَنْتَ اَأْمُرُ بِضَرْبِ عُنُقِي رَ َبْتَ وَ لَؤُمْتَ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَ

نَها أَحَهقُّ   دُ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ قَااِلُ النَّفْسِ وَ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ لِمِثْلِههِ وَ لَكِهنْ نُصْهبِحُ وَ اُصْهبِحُونَ أَيُّ    يَزِي

بِالْخِلَافَةِ وَ الْبَيْعَةِ فقال الوليد انصرف يا أبا عبد اي مصاحبا على اسم اي و عونه حتى اغدو علي فلمها  

روان بن الحكم و اي لئن فارقك القوم ي قدر  عليهم حتى اكثروا القتلهى فخرجهوا مهن    ولوا قال م

عنده و رربوا و لحقوا بمكة و اخلا الحسين. فلمها أ هبح الوليهد اسهتدعى مهروان و أخبهره فقهال        

أمراك فعصيتني و ستر  ما يصير أمرهم إليه فقال ويحك أنك أشر  إلى ب هاب ديني و دنياي و 

حب أن ملك الدنيا لي و إني قتلت حسينا و اي ما أظهن أن أحهدا يلقهى اي بدمهه إي و ههو      اي ما أ
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خفيا الميزان. فلما أ بح الحسين لقيه مروان فقال أطعني ارشد قال قل قال بايع أمير المؤمنين يزيد 

 فهو خير لك في الدارين.

 إعالن خطر محو اإلسالم بخالفه یزید

فَهةُ  عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِبْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ الْخِلَافَقَالَ الْحُسَيْنُ وَ 

 مُحَرَّمَةٌ عَلَى آلِ سُفْيَانَ. و ران اوجه الحسين إلى مكة لث ث مضين من شعبان سنة ستين من الهجرة

  ع و نصرتهدعوة سلیمان إلى بیعة الحسین 

و رويت أنه لما بلغ أهل الكوفة مو  معاوية و أن الحسين ع بمكة اجتمعت الشيعة فهي دار سهليمان   

بن  رد الخزاعي فقال لهم إن معاوية هلك و إن الحسين قد نقض على القوم ببيعته و خرج إلى مكة 

أنكم نا روه و مجاهدو  هاربا من طواغيت آل أبي سفيان و أنتم شيعته و شيعة أبيه فإن رنتم اعلمون

عدوه فارتبوا إليه و إن خفتم الوهن و الفشل ف  اغروا الرجل بنفسه قهالوا بهل نقااهل عهدوه و نقتهل      

 أنفسنا دونه.

و رويت إلى يونس بن أبي إسحام قال خرج وفد إليه من الكوفة و علهيهم أبهو عبهد اي الجهدلي و     

مسيب بن نجبة و رفاعة بن شداد و حبيهب بهن   معهم رتب من شبث بن ربعي و سليمان بن  رد و ال

مظاهر و عبد اي بن وال و قيس بن مسهر األسدي أحد بني الصيداء و عمهارة بهن عتبهة السهلولي و     

هاني بن هاني السبيعي و سعيد بن عبد اي الحنفي و وجوه الكوفة يدعونه إلى بيعتهه و خلهع يزيهد و    

طلقة إليك و قد رجونا أن يجمعنا اي بك على الههد  فهأنتم   قالوا إنا اررنا الناو قبلنا و أنفسهم من

أولى باألمر من يزيد ال ي غصب األمة فيئها و قتل خيارها و ااخ  مال اي دوي فهي شهرارها و هه ه    

جمعة و ي جماعة   رتب أماثلهم و أشرافهم و النعمان بن بشير في قصر اةمارة و لسنا نجتمع معه في

ا إقبالك أخرجناه حتى يلحق بالشام. و اواار  الكتب حتى اكملت عنده اثنا عشر و ي عيد و لو بلغن

ألا رتاب و هو مع رل بلك ي يجيبهم. ثم قدم إليه بعد بلك هاني بن هاني السهبيعي و سهعيد بهن    

من شيعته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ للحسين بن أمير المؤمنين  -عبد اي الحنفي بكتاب هو آخر الكتب

و شيعة أبيه أمير المؤمنين أما بعد فإن الناو ينتظرونهك ي رأي لههم غيهرك فالعجهل العجهل فقهد       

اخضر  الجنا  و أينعت الثمار و أعشبت األرض و أورقت األشجار فأقدم إبا شئت فإنما اقدم على 
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الكتهاب فقهاي   جند مجند لك و الس م عليك و رحمة اي و بررااه. فقال لهما من اافهق علهى هه ا    

أعيان أهل الكوفة منهم شبث بن ربعي و يزيد بن الحارث و حجار بن أبجر و عروة بن قيس و يزيهد  

بن رويم و محمد بن عمير بن عطارد و عمرو بن عطارد و عمرو بن الحجاج فقام ع و  هلى و دعها   

  مسلم بن عقيل و عرفه ما في نفسه و أطلعه على أمره

 عالنهم البیعةأهل الکوفة کتبوا إلیه إ

و رويت إلى حصين بن عبد الرحمن أن أهل الكوفة رتبوا إليه إنا معك مائة ألا و عن داود بن أبي 

هند عن الشعبي قال بايع الحسين ع أربعون ألفا مهن أههل الكوفهة علهى أن يحهاربوا مهن حهارب و        

لو ول و أنه قد جهاء  يسالموا من سالم. فعند بلك رد جواب رتبهم يمنيهم بالقبول و يعدهم بسرعة ا

 ابن عمي مسلم بن عقيل ليعرفني ما أنتم عليه من رأي جميل.

  الْحَابِسَ نَفْسَهُ فِي بَا ِ اللَّهِ-وَ لَعَمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلَ بِالْكِتَابِ الْقَائِمَ بِالْقِسْطِ الدَّائِنَ بِدِينِ الْحَقِّ

 ب إلى أهل البصرةإرسال مسلم إلى أهل الکوفة و الکتا

و أمر مسلم بالتوجه بالكتاب إلى الكوفة و رتب ع رتابا إلى وجوه أهل البصهرة مهنهم األحنها بهن     

قيس و قيس بن الهيثم و المن ر بن الجارود و يزيد بن مسهعود النهشهلي و بعهث الكتهاب مهع زراع      

ى اللَّهِ وَ إِلَى نَبِيِّهِ فَهإِنَّ السُّهنَّةَ قَهدْ    السدوسي و قيل مع سليمان المكنى بأبي رزين فيه إِنِّي أَدْعُورُمْ إِلَ

أُمِيتَتْ فَإِنْ اُجِيبُوا دَعْوَاِي وَ اُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِرُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ. فلما و ل الكتاب رتموا على الرسول 

لكتهاب قهد   إي المن ر بن الجارود فإنه أاى عبيد اي بالكتاب و رسول الحسين ألنه خاف أن يكهون ا 

دسه عبيد اي إليهم ليختبر حالهم مع الحسين ألن بحرية بنت المن ر زوجة عبيد اي فلما قرأ الكتهاب  

 ضرب عنق الرسول.

  کتاب األحنف إلى الحسین ع و آراء القوم

نَّكَ الَّه ِينَ ي  و أما األحنا فإنه رتب إلى الحسين ع أما بعد فَا ْبِرْ إِنَّ وَعْهدَ اللَّههِ حَهقٌّ وَ ي يَسْهتَخِفَّ    

يُوقِنُونَ. و أما يزيد بن مسعود النهشلي فإنه أحضر بني اميم و بني حنظلة و بني سعد و قال يها بنهي   

اميم ريا ارون موضعي منكم و حسبي فيكم فقالوا أنت فقرة الظهر و رأو الفخر حللت في الشرف 

بكم عليه قالوا نمنحك النصيحة و وسطا و اقدمت فرطا قال قد جمعتكم ألمر أشاوررم فيه و أستعين 
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قال إن معاوية هلك فأهون به هالكا و مفقودا فقد انكسر باب الجور و ران قد عقد  نجهد لك الرأي.

يبنه بيعة ظن أنه أحكمها و قد قام يزيد شارب الخمور و رأو الفجور و أنا أقسم باي قسما مبرورا 

 ا الحسين بن علي ابهن رسهول اي ص بو الشهرف    لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشررين و ه

األ يل و العلم و السابقة و السن و القرابة يعطا على الصغير و يحنو على الكبير فهأررم بهه راعهي    

رعيته و إمام قوم وجبت ي به المحجة و بلغت به الموعظة ف  اعشوا عن نور الحق و ي اسكعوا في 

خ ل بكم يوم الجمل فاغسلوها مع ابن رسول اي و نصهراه و  وهدة الباطل فقد ران  خر بن قيس ان

اي ي يقصر أحد عنها إي ورثه اي ال ل في ولده و القلة في عشيراه و ها أنها با قهد لبسهت للحهرب     

 يمتها و أدرعت لها بدرعها من لم يقتل يمت و من يهرب لم يفت فأحسنوا رحمكم اي رد الجواب.

  کلمات القوم

و حنظلة فقالوا يا أبا خالد نحن نبل رنانتك و فرسان عشيراك إن رميهت بنها أ هبت و إن    فتكلم بن

غزو  بنا فتحت ي اخوض و اي غمرة إي خضناها و ي القى و اي شدة إي لقيناها ننصرك بأسيافنا و 

ياء إلينها  نقيك بأبداننا إبا شئت فقم. و اكلمت بنو سعد بن يزيد فقالوا يا أبها خالهد إن أبغهض األشه    

خ فك و الخروج من رأيك و قد ران  خر بن قيس أمرنا بترك القتال فحمدنا رأيهه و بقهي عزنها    

فينا فأمهلنا نراجع الرأي و نحسن المشورة و يأايك خبرنا و اجتماع رأينا. و اكلمت بنهو عهامر بهن    

إن رضهيت و ي  اميم فقالوا يا أبا خالد نحن بنو أبيك و حلفاؤك ي نرضى إن غضهبت و ي نغضهب   

نقطن إن ظعنت و ي نظعن إن قطنت و األمر إليك و المعول عليك فادعنا نجبك و أمرنا نطعهك و  

فقال و اي يا بني سعد لئن فعلتموها ي رفع اي عنكم السيا أبدا و ي زال سيفكم  األمر لك إبا شئت.

 فيكم.

  جواب بنی تمیم و دعاء الحسین ع

مِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أما بعد فقد و ل إلينا رتابك و فهمهت مها نهدبتني    ثم رتب إلى الحسين ع بِسْ

إليه و دعواني له من األخ  بحظي من طاعتك و بنصيبي من نصراك و إن اي لم يخل األرض قهط  

من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل نجاة و أنتم حجة اي على خلقه و وديعته في أرضهه افهرعتم   

يتونة أحمدية هو أ لها و أنتم فرعها فأقدم سعد  بأسعد طائر فقد بللت لك أعنام بني امهيم  من ز
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و اررتهم أشد اهافتا في طاعتك من اةبل الظماء لورود الماء يوم خامسها و قد بلل لك بنو سعد و 

مها   غسلت درن  دورها بماء سحابة مزن حتى استهلت برقها فلمع. فلما قرأ الحسين ع الكتاب قهال 

لك آمنك اي يوم الخوف و أعزك و أرواك يوم العطش األربر. فلما اجهز المشار إليه للخروج إلى 

 الحسين ص بلغه قتله قبل أن يسير فجزع ل لك جزعا عظيما لما فااه من نصراه.

  خوف المنذر و إفشاء سر الکتاب

بيد اي بن زياد ألن المن ر خهاف  و أما المن ر بن الجارود فإنه لما جاءه رتاب الحسين ع حمله إلى ع

أن يكون الكتاب دسيسا من عبيد اي بن زياد و رانت بحرية بنت المن ر بن الجارود زوجة عبيهد اي  

على الخه ف و    بن زياد. فأخ  عبيد اي بن زياد الرسول فصلبه ثم  عد المنبر فخطب و اوعد الناو

 ةإثارة أهل البصرة اةرجاف ثم با  الك الليل

  . توهم أهل الکوفة بمقدم الحسین ع

فلما أ بح استناب عليهم عثمان بن زياد أخاه و أسرع هو إلى قصد الكوفة فلما أشهرف عليهها نهزل    

حتى أمسى لئ  اظن أهلها أنه الحسين و دخلها مما يلي النجا فقالت امرأة اي أربر ابن رسول اي و 

رثر من أربعين ألفا و ازدحموا عليه حتى أخ وا ب نب دابته رب الكعبة فتصايح الناو قالوا إنا معك أ

و ظنهم أنه الحسين فحسر اللثام و قال أنا عبيد اي فتساقط القوم و وطئ بعضهم بعضها و دخهل دار   

 اةمارة و عليه عمامة سوداء.

 خطبة ابن مرجانة و توبیخ أهل الکوفة

با و ألهل الشقام معاابا و وعدهم باةحسان على فلما أ بح قام خاطبا و عليهم عاابا و لرؤسائهم مؤن

لزوم طاعته و باةساءة على معصيته و الخروج عن حوزاه. ثم قال يا أهل الكوفة إن أميهر المهؤمنين   

يزيد ويني بلدرم و استعملني على مصررم و أمرني بقسمة فيئكم بيهنكم و انصهاف مظلهومكم مهن     

ةحسان إلى السهامع المطيهع و التشهديد علهى المريهب      ظالمكم و أخ  الحق لضعيفكم من قويكم و ا

 فأبلغوا ه ا الرجل الهاشمي مقالتي ليتقي غضبي و نزل يعني بالهاشمي مسلم بن عقيل.

  نزول مسلم فی دار هانی و اختالف الشیعة إلیه
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و افترم الناو و لما بلغ مسلم بن عقيل قوله خرج من الموضع ال ي ران فيهه و نهزل دار ههاني بهن     

روة و اختلا إليه الشيعة و ألح عبيد اي في طلبه و ي يعلم أيهن ههو و رهان شهريك بهن األعهور       ع

الهمداني قدم من البصرة مع عبيد اي بن زياد و نزل دار هاني بن عروة و ران شريك من محبي أمير 

وعوك فأرسهل  ع و شيعته عظيم المنزلة جليل القدر فمرض و سأل عبيد اي عنه فأخبر أنه م المؤمنين

  ابن زياد إليه إني رائح إليك في ه ه الليلة لعياداك

 . خطة مسلم و شريك بن األعور بقتل ابن زياد و فشلها

فقال شريك لمسلم بن عقيل يا ابن عم رسول اي إن ابن زياد يريد عياداي فأدخل بعض الخزائن فإبا 

لعافية. و ران مسلم رحمه اي شهجاعا  جلس فاخرج و اضرب عنقه و أنا أرفيك أمر من بالكوفة مع ا

مقداما جسورا ففعل ما أشار به شريك فجاء عبيد اي سأل شريكا عن حاله و سبب مرضه و شهريك  

  عينه إلى الخزانة وامقة و طال بلك فجعل يقول

 ما اينتظار بسلمى ي احييها          

 

روة و قال ابن عمهك يخلهط فهي علتهه و     يكرر بلك فأنكر عبيد اي القول و التفت إلى هاني بن ع 

هاني قد اراعد و اغير وجهه فقال هاني إن شريكا يهجر من  وقع في المرض و يتكلم بما ي يعلم. فثار 

عبيد اي خارجا نحو قصر اةمارة م عورا. فخرج مسلم و السيا في رفه و قال له شريك يا هه ا مها   

تعلقت بي امرأة قالت ناشداك اي إن قتلت ابن زياد قال مسلم لما هممت بالخروج ف منعك من األمر

في دارنا و بكت في وجهي فرميت السيا و جلست قال هاني يا ويلها قتلتني و قتلت نفسها و اله ي  

 فر  منه وقعت فيه.

  اندساس معقل المنافق فی صف مسلم

ل فأعطهاه أربعهة آيف   ثم إن عبيد اي بن زياد حيث خفي عليه حديث مسلم دعا مولى له يقال له معق

درهم رما برر في رتاب إع م الور  بأع م الهد  و أمره بحسن التو ل إلى من يتهولى البيعهة و   

قال أعلمه أنك من أهل حمص جئت له ا األمر فلم يزل يتلطا حتى و ل إلى مسهلم بهن عوسهجة    

أما بعهد فهإن الرائهد ي    األسدي فأدخله إلى مسلم فبايعه. و رتب مسلم بن عقيل إلى الحسين ع رتابا 
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يك ب أهله و إن جميع أهل الكوفة معك و قد بايعني منهم ثمانية عشر ألفا فعجل اةقبال حين اقهرأ  

رتابي و الس م عليك و رحمة اي و بررااه. و حمله مع عابس بن أبي شبث الشهارري و قهيس بهن    

 مسهر الصيداوي.

  انکشاف أمر مسلم

م بأحوال مسلم دعا محمد بن األشعث و أسماء بنهت خارجهة و عمهرو بهن     و أما عبيد اي فإنه لما عل

الحجاج الزبيدي و قال ما يمنع هاني بن عروة من إاياننا فقالوا ما ندري و قيل إنه يشتكي فقهال قهد   

بلغني أنه برأ يجلس على باب داره و لو أعلم أنه شاك لعداه فالقوه و مروه أي يدع مها يجهب عليهه    

و هو على باب داره فقالوا ما يمنعك من لقاء األمير فقد بررك و قهال لهو أعلهم أنهه      من حقنا فلقوه

شاك لعداه فقال الشكو  امنعني قالوا بلغه أنك اجلس على باب دارك رل عشية و قد استبطأك و 

 نقسم عليك إي ما رربت معنا فدعا بثيابه فلبسها و ببغلته فرربها فلما دنا من القصر قال لحسان  نحن

ء  بن أسماء بن خارجة يا ابن أخي إني و اي لخائا من ه ا الرجل و لم يك حسان يعلم فهي أي شهي  

بعث إليه فقال و لم اجعل على نفسك سبي  فدخل هاني و هم معه على عبيد اي فلما رآه مقب  قهال  

  أايتك ]أاتك بخائن اسعى رج ه

 الجدال بین هانی و ابن زیاد

  معديكرب الزبيدي ثم أنشد بيت عمرو بن

 أريد حباءه و يريد قتلي             ع يرك من خليلك من مراد          

فقال هاني و ما باك أيها األمير فقال إيه يا ههاني مها هه ه األمهور التهي اهربص فهي دورك ألميهر          

و المؤمنين و عامة المسلمين جئت بمسلم بن عقيل و أدخلته دارك و جمعهت لهه السه ح و الرجهال     

ظننت أن بلك يخفى علي فقال ما فعلت فقال علي بمعقل مويي و ران عينا على األخبار و قد أحا  

بكثير من األسرار فلما حضر عرف هاني أنه ران عينا قال أ لح اي األمير اسمع مني و  دم مقالتي 

علمهت خهل    و اي ما دعو  لمسلم و لكن جاءني مستجيرا فاستحييت مهن رده و ضهيفته و اآلن لمها   

سبيلي حتى آمره بالخروج من داري إلى حيث شاء ألخرج من بمامه. قال ابن زيهاد و اي ي افهارقني   

حتى اأايني به فقال و اي لو أنه احت قدمي ما رفعتها عنه و ي أجيئك به. فلما طال بينهما الك م و 
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شهدك اي أن ي اقتهل نفسهك و    رثر الخصام قام مسلم بن عمرو الباهلي ناحية فقال يا هاني إنهي أن 

ادخل الب ء على أهلك و عشيراك و إني ألنفس بك من القتل فلهيس مجهزاة و ي منقصهة بدفعهه     

فقال و اي إن علي في بلك العهار أن أدفهع ضهيفي و رسهول ابهن رسهول اي و أنها  هحيح          إليهم.

 الساعدين رثير األعوان فأخ  يناشده و هو يقول ي أدفعه أبدا.

  د ابن زیاد بقتل هانیتهدی

فقال ابن زياد أدنوه مني فأدنى فقال لتأاني به أو ألضربن عنقك فقال هاني إبن اكثر البارقهة حهول   

دارك و هو يظن أن عشيراه سيمنعونه فاعترض وجهه بالقضيب فكسر أنفه و خده و جبينهه و أسهال   

اببه الرجل فصاح فصهر  عبيهد   الدماء على لحيته و ثيابه فضرب هاني يده على قائم سيا شرطي فج

اي خ وه فجروه حتى ألقوه في بيت من بيو  الدار و أغلقوا بابه عليه و جعلوا الحهرو عليهه. فقهام    

أسماء بن خارجة قال أرسل غدر سائر القوم أمرانا أن نجيئك به حتهى إبا جهاءك هشهمت وجههه و     

به فضرب حتى ارك و قيد. فقال إِنَّها   سيلت الدماء على لحيته فغضب ابن زياد و قال أنت هاهنا فأمر

لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ إلى نفسي أنعاك يا هاني. و بلغ عمرو بن الحجاج حهديث ههاني أنهه قتهل ألن     

رويحة بنت عمرو زوجة هاني بن عروة أقبل و معه جماعة من م حج فلما علم عبيد اي أخرج شريحا 

 ا فأخبرهم فرضوا و انصرفوا.القاضي بعد أن شاهده لهاني حي

 حال مسلم بن عقیل فی الکوفة

و لما بلغ مسلم بن عقيل خبره خرج بجماعة ممن بايعه إلى حرب عبيد اي بعد أن رأ  أرثر من بايعه 

من األشراف نقضوا البيعة و هم مع عبيد اي فتحصن بدار اةمارة و اقتتلوا قتاي شهديدا إلهى أن جهاء    

ه و بقي معه أناو قليل فدخل المسجد يصلي و طلع متوجها نحو باب رندة فهإبا ههو   الليل فتفرقوا عن

إلى دور بني جبلة فتوقا على باب امرأة اسمها طوعهة و ههي     وحده ي يدري أين ي هب حتى و ل

انتظر ولدها و اسمه ب ل فاستسقاها فسقته و أشعرها بأمره فأدخلته و ران به ل مهولى ألشهعث بهن     

ضر في الليل ارااب إلى رثرة اخت فها إلى البيت ال ي فيه مسلم فأخبر مهويه و و هل   قيس. فلما ح

الخبر إلى عبيد اي فأخبر محمد بن األشعث و قيل عبد اي بن عباو السلمي فهي سهبعين رجه  مهن     

قيس حتى أاوا دار طوعة فسمع مسلم وقع حوافر الخيل علم أنه قد أاي فلبس يمته و ررب فرسه و 
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هم بسيفه حتى أخرجهم من الدار ثم عادوا فشدوا عليه. فقتل منهم جماعة ثم أشهرفوا عليهه مهن    ضرب

فوم البيت و رموه بالحجارة فقال له محمد بن األشعث لك األمان ي اقتل نفسك. و ههو يقهاالهم و   

  يراجز بأبيا  حمران بن مالك الخثعمي يوم القرن

 و إن رأيت المو  شيئا نكرا      أقسمت ي أقتل إي حرا                 

 أرره أن أخدع أو أغرا             أو أخلط البارد سخنا مرا             

 رد شعاع الشمس فاستقرا             رل امرئ يوما ي قي شرا             

 أضربكم و ي أخاف ضرا             

قد أثخن بالجراح و رل عن القتهال فأعهاد    فقال له محمد بن األشعث إنك ي اك ب و ي اغر و ران 

محمد بن األشعث القول فقال أنا آمن قال نعم فانتزعوا سيفه فأاي ببغلة فرربها فكأنه عند بلك يئس 

من نفسه فدمعت عيناه فقال له عبيد اي بن العباو إن من يطلب مثل ما اطلب ي يجزع. فقال و اي ما 

ضرا طرفة عين و لكن جزعهي للحسهين و أههل بيتهه المغتهرين      لنفسي أجزع و إن رنت ي أحب لها 

 بكتابي و قال ه ا أوان الغدر.

  ورود مسلم فی مجلس ابن زیاد و حدیثه

فأقبلوا به أسيرا حتى دخل على عبيد اي فلم يسلم عليه. فقال له بعض الحرو سلم على األميهر فقهال   

قتلي ليكثرن س مي عليه. و قيل إنه قال اسكت  إن ران يريد قتلي فما س مي عليه و إن ران ي يريد

ويحك ما هو لي بأمير. فقال عبيد اي ي عليك سلمت أم لم اسلم فإنك مقتول. قال إن قتلتني فلقهد  

قتل من هو شر منك من هو خير مني فإنك ي ادع سوء القتلة و قبح المثلة ي أحد أولى بها منهك.  

على إمامك و شققت عصها المسهلمين و ألقحهت الفتنهة. فقهال      فقال ابن زياد يا عام يا شام خرجت 

مسلم ر بت يا ابن زياد إنما شق عصا المسلمين أنت و أبوك زياد عبد بني عه ج مهن ثقيها و أنها     

أرجو أن يرزقني اي الشهادة على أيدي شر البرية فقال ابن زياد منتك نفسك أمر أحال اي دونهه و  

أهله يا ابن مرجانة قال يزيد بن معاوية. فقال مسلم الحمد ي رضينا باي جعله ألهله. فقال مسلم و من 

حكما بيننا و بينكم فقال ابن زياد أ اظن أن لك شيئا من األمر قال و اي ما هو الظن و إنما هو اليقين. 

م فقال ابن زياد ما ران في قيان المدينة ما يشغلك عن السعي في فساد أمة محمهد أايهتهم و رلمهته   
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واحدة ففرقتهم فقال ما للفساد أايت و لكن أهل المصر زعموا أن أبهاك قتهل خيهارهم و أن معاويهة     

ظلمهم و حمل فيئهم إليه فجئت آلمر بالمعروف و أنهى عن المنكر و أقوم بالقسط و أدعو إلى حكهم  

  الكتاب و إن رنت ي بد قاالي دعني أو ي

 -. وصیة مسلم و استشهاده

قال عبيد اي انظر إلى حاجهة ابهن    سعد فقال لي إليك حاجة و بيني و بينك رحم.فنظر إلى عمر بن 

عمك فتنحيا بحيث ي يراهما أحد فقال إن علي دينا م  دخلت الكوفة فاقضه عني و اطلب جثتي مهن  

ابن زياد و وارها و ابعث إلى الحسين من يرده و يح ره من أهل الكوفة فإني ي أراه إي مقب . فأخبر 

مر بن سعد لعبيد اي بن زياد ما قال. فقال ماله له ي نمنعه أن يصنع به مها شهاء و أمها الحسهين إن     ع

اررنا لم نرده و أما جثته فإبا قتلناه ي نبالي ما  نع بها. و أمر بقتله فأغلو له مسهلم فهي الكه م و    

 لى الناو.السب فأ عد على القصر. فضرب عنقه بكير بن حمران األحمري و ألقى جسده إ

  مقتل هانی

و أمر بهاني بن عروة فسحب إلى الكناسة فقتل و  لب هناك و قيل ضرب عنقه فهي السهوم غه م    

 لعبيد اي اسمه رشيد. و رويت ه ه األبيا  عن عبد اي بن الزبير األسدي.

  إبا رنت ي ادرين بالمو  فانظري             إلى هاني بالسوم و ابن عقيل          

  إلى بطل قد هشم السيا وجهه             و آخر يهو  من طمار قتيل             

  أ ابهما أمر اللعين فأ بحا             أحاديث من يسعى بكل سبيل             

  أ يررب أسماء الهماليج آمنا             و قد طلبته م حج ب حول             

  لمو  لونه             و نضت دم قد سال رل مسيلار  جسدا قد غير ا             

  اطيا حفافيه مراد و رلهم             على رقبة من سائل و مسئول         

  فإن أنتم لم اثاروا بأخيكم             فكونوا بغايا أرضيت بقليل             

 إرسال رأسی مسلم و هانی إلى یزید

مسلم و هاني إلى يزيد بن معاوية مع الزبير بن األروح التميمهي أحهد   و بعث عبيد اي بن زياد برأو 

بني مالك بن سعد و مع هاني بن أبي حية الوادعي و أخبره بأمرهما. و ران خروج مسلم في الكوفهة  



 359    علی کرمی به همراه ترجمهحضرت  سیدالشهدا درمثیر األحزان  ندگانی ز

 

يوم الث ثاء لثمان مضين من بي الحجة يوم التروية و ه ا اليوم ران فيه خروج الحسين ع مهن مكهة   

 قامه بها بقية شعبان و شهر رمضان و شواي و با القعدةإلى العرام بعد م

 خروج الحسین ع من مکة

و لما أراد الخروج من مكة طاف و سعى و أحل من إحرامه و جعل حجه عمرة ألنه لهم يهتمكن مهن    

إامام الحج مخافة أن يقبض عليه. و رويت أن عبد الملك بن عمير قهال لمها خهرج الحسهين ع مهن      

  جها إلى العرام يقول إسماعيل بن مفزع الحميريالمسجد الحرام متو

 ي بعر  السوام في فلق الصبح             مغيرا و ي دعو  يزيدا          

 حين أعطى مخافة المو  ضيما             و المنايا ار دنني أن أحيدا             

ماحق عن أبي سعيد المنقهري  و رو  ه ا الشعر محمد بن جرير الطبري عن عبد الملك بن نوفل بن  

  و قيل العبري

 اإلمام یعلن تصمیمه بکتاب و نصائح القوم. 

يَّ إِنَّ الْحُسَيْنَ ع لَمَّها  وَ اَحَدَّثَ النَّاوُ عِنْدَ الْبَاقِرِ ع اَخَلُّاَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ الثُّمَالِ

مَّا عِرَامِ دَعَا بِقِرْطَاوٍ وَ رَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ أَاَوَجَّهَ إِلَى الْ

  بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ لَحِقَ بِي اسْتُشْهِدَ وَ مَنْ اَخَلَّاَ عَنِّي لَمْ يَبْلُغِ الْفَتْحَ وَ السَّلَامُ

 فِهي  ع أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِتَرْكِ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ وَ بَالَغَ وَ جَاءَ إِلَيْهِ

لَّهُ يَكُهنْ فَقَهالَ   نُصْحِهِ وَ بَرَرَهُ بِمَا فُعِلَ بِأَبِيهِ وَ أَخِيهِ فَشَكَرَ لَهُ وَ قَالَ قَدِ اجْتَهَدْ َ رَأْيَكَ وَ مَهْمَا يَقْضِ ال

زُومِهيِّ وَ هُهوَ   إِنَّا عِنْدَ اللَّهِ نَحْتَسِبُكَ ثُمَّ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَهامٍ الْمَخْ 

  يَقُولُ

 فَى نَصِيحاًرَمْ اُرَ  نَا ِحاً يَقُولُ فَيُعْصَى             و ظَنِينُ الْمَغيبِ يُلْ          

 قَالَ فَمَا بَاكَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لِلْحُسَيْنِ ع قَالَ نَصَحْتَ لَهُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ. 

اصِ عَلَيْهِمْ حَدَّثَ عُقْبَةُ بْنُ سِمْعَانَ قَالَ خَرَجَ الْحُسَيْنُ ع مِنْ مَكَّةَ فَاعْتَرَضَتْهُ رُسُلُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَ

يْهِمُ الْحُسَهيْنُ وَ  حْيَى بْنُ سَعِيد  لِيَرُدُّوهُ فَأَبَى عَلَيْهِمْ وَ اَدَافَعَ الْفَرِيقَانِ وَ اَضَارَبُوا بِالسِّيَا ِ ثُمَّ امْتَنَهعَ عَلَه  يَ

لَا اَتَّقِي اللَّههَ وَ اَخْهرُجُ    أَ ْحَابُهُ امْتِنَاعاً شَدِيداً وَ مَضَى الْحُسَيْنُ عَلَى وَجْهِهِ فَبَادَرُوهُ وَ قَالُوا يَا حُسَيْنُ أَ
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ءٌ  عْمَهلُ وَ أَنَها بَهرِي   مِنَ الْجَمَاعَةِ وَ اُفَرِّمُ بَيْنَ هَ ِهِ الْأُمَّةِ فَقَالَ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَ

  مِمَّا اَعْمَلُونَ

أُبَرِّرُكَ فِي نَفْسِهكَ لَها     لَقِيتُ حُسَيْناً وَ قَدِ امْتَرْ ُ لِأَهْلِي مِيرَةً فَقُلْتُوَ رُوِّيتُ أَنَّ الطِّرِمَّاحَ بْنَ حَكَمٍ قَالَ 

إِنْ رُنْهتَ مُجْمِعهاً عَلَهى    يَغُرَّنَّكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَوَ اللَّهِ لَئِنْ دَخَلْتَهَا لَتُقْتَلَنَّ وَ إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ لَا اَصِلَ إِلَيْهَا فَ

فَهُهمْ  فَانْزِلْ أَجَأَ فَإِنَّهُ جَبَلٌ مَنِيعٌ وَ اللَّهِ مَا نَالَنَا فِيهِ بُلٌّ قَهطُّ وَ عَشِهيرَاِي يَهرَوْنَ جَمِيعهاً نَصْهرَكَ      الْحَرْبِ 

فَعِ اللَّهُ عَنَّا فَقَدِيماً مَا يَمْنَعُونَكَ مَا أَقَمْتَ فِيهِمْ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْقَوْمِ مَوْعِداً أَرْرَهُ أَنْ أُخْلِفَهُمْ فَإِنْ يَدْ

يهرَةَ إِلَهى أَهْلِهي وَ    أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ رَفَى وَ إِنْ يَكُنْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَفَوْزٌ وَ شَهَادَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُهمَّ حَمَلْهتُ الْمِ  

  سَمَاعَةُ بْنُ زَيْد  النَّبْهَانِيُّ فَأَخْبَرَنِي بِقَتْلِهِ فَرَجَعْتُأَوْ َيْتُهُمْ بِأُمُورِهِمْ وَ خَرَجْتُ أُرِيدُ الحُسَيْنَ فَلَقِيَنِي 

  نصیحة الفرزدق للحسین ع

لَهى الصُّهفَّاحِ فَلَقِينَها    وَ بَرَرَ الطَّبَرِيُّ وَ غَيْرُهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ سُلَيْمٍ وَ الْمَدَرِيَّ قَهاي أَقْبَلْنَها حَتَّهى أَاَيْنَها إِ    

رَمَ لَقِيهتُ  رَزْدَمَ الشَّاعِرَ بْنَ غَالِبٍ وَ هُوَ حَاجٌّ فِي سَنَةِ سِتِّينَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسُومُ الْعِيهرَ إِبْ دَخَلْهتُ الْحَه   الْفَ

هُ سُهؤْلَكَ وَ أَمَلَهكَ   الْحُسَيْنَ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ وَ مَعَهُ أَسْيَافُهُ وَ اِرَاسُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ أَعْطَاكَ اللَّ

مَنْ أَنْتَ فَقُلْهتُ  فِيمَا اُحِبُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْجَلَكَ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لَوْ لَمْ يُعَجَّلْ لَأُخِ ْ ُ ثُمَّ قَالَ لِي 

نِ النَّاوِ خَلْفَكَ فَقُلْتُ الْخَبِيرَ سَأَلْتَ قُلُوبُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فَمَا فَتَّشَنِي أَرْثَرَ مِنْ بَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَ

  النَّاوِ مَعَكَ وَ أَسْيَافُهُمْ عَلَيْكَ ثُمَّ حَرَّكَ رَاحِلَتَهُ وَ مَضَى

  . أخبار یزید عبید اهلل بتوجه الحسین إلى العراق

الكوفة و قهد ابتلهي بهه      و رتب يزيد بن معاوية إلى عبيد اي بن زياد قد بلغني أن حسينا قد سار إلى

زمانك من بين األزمان و بلدك من بين البلدان و ابتليت به من بين العمال و عنهدها اعتهق أو اعهود    

 عبدا رما اعبد العبيد

  . نصیحة عبد اهلل بن عمر للحسین ع

أَنَّ الْحُسَيْنَ ع قَدْ اَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَامِ فَجَاءَ إِلَيْهِ  وَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَانَ بِمَاء  لَهُ فَبَلَغَهُ

أَ مَها عَلِمْهتَ أَنَّ مِهنْ    وَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِالطَّاعَةِ وَ الِانْقِيَادِ وَ حَ َّرَهُ مِنْ مُشَاقَقَةِ أَهْلِ الْعِنَادِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّههِ  

أَنَّ رَأْوَ يَحْيَى بْنِ زَرَرِيَّا ع أُهْدِيَ إِلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْهرَائِيلَ أَ مَها اَعْلَهمُ أَنَّ    هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ 
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ونَ رَأَنْ نَ وَ يَشْتَرُبَنِي إِسْرَائِيلَ رَانُوا يَقْتُلُونَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَبْعِينَ نَبِيلاً ثُمَّ يَبِيعُو

قَامٍ ثُمَّ قَالَ لَههُ ااَّهقِ   لَمْ يَصْنَعُوا شَيْئاً فَلَمْ يُعَجِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلْ أَخَ َهُمْ بَعْدَ بَلِكَ أَخْ َ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ بِي انْتِ

  اللَّهَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ لَا اَدَعَنَّ نُصْرَاِي

  إلى العراق . خطبة اإلمام أثناء توجهه

آدَمَ مَخَهطَّ الْقِلَهادَةِ    ثُمَّ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ما شاءَ اللَّهُ وَ ي قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خُطَّ الْمَوْ ُ عَلَى وُلْهدِ 

اَ وَ خُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ رَأَنِّي وَ عَلَى جِيدِ الْفَتَاةِ وَ مَا أَوْلَهَنِي إِلَى أَسْلَافِي اشْتِيَامَ يَعْقُوبَ إِلَى يُوسُ

 أَجْرِبَهةً سُهغْباً لَها    أَوْ َالِي يَتَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَا ِ بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَ رَرْبَلَاءَ فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَرْرَاشاً جُوفاً وَ

رِضَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ نَصْبِرُ عَلَى بَلَائِهِ وَ يُوَفِّينَا أُجُورَ الصَّهابِرِينَ لَهنْ    مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلَمِ رِضَى اللَّهِ

بِهِهمْ وَعْهدَهُ مَهنْ    اَشُ َّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَحْمَتُهُ وَ هِيَ مَجْمُوعَةٌ لَهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْوِ اَقَرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ وَ يُنْجِزُ 

ثُهمَّ أَقْبَهلَ     ينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحاً إِنْ شَهاءَ اللَّههُ  رَانَ بَابِلًا فِ

إِلَهى يَزِيهدَ بْهنِ مُعَاوِيَهةَ وَ      الْحُسَيْنُ حَتَّى مَرَّ بِالتَّنْعِيمِ فَلَقِيَ إِبِلًا عَلَيْهَا هَدِيَّةٌ مَعَ بَحِيرِ بْنِ رَيْسَانَ الْحِمْيَرِيِّ

مَنْ أَحَهبَّ أَنْ  رَانَ عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ وَ عَلَيْهَا الْوَرْوُ وَ الْحُلَلُ فَأَخَ َهَا الْحُسَيْنُ ع وَ قَالَ لِأَ ْحَابِ الْإِبِلِ 

 ُحْبَتَهُ وَ مَهنْ أَحَهبَّ أَنْ يُفَارِقَنَها مِهنْ مَكَانِنَها هَه َا        يَنْطَلِقَ مِنْكُمْ مَعَنَا إِلَى الْعِرَامِ وَفَيْنَاهُ رِرَاهُ وَ أَحْسَنَّا

  أَعْطَيْنَاهُ مِنَ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا قَطَعَ مِنَ الطَّرِيقِ فَمَضَى قَوْمٌ وَ امْتَنَعَ آخَرُونَ

  . لقاء الحسین ع مع بشر بن غالب

ن بني أسد اسمه بشر بن غالهب فسهأله   ثم سار ع حتى بلغ إلى وادي العقيق با  عرم فرأ  رج  م

عن أهل الكوفة فقال القلوب معك و السيوف مع بني أمية قال  دقت يا أخا بني أسد. فلما بلغ عبيد 

اي إقبال الحسين ع من مكة إلى الكوفة بعث الحصين بن نمير  احب شرطته حتى نهزل القادسهية و   

 قطقطانة إلى القلع.نظم الخيل ما بين القادسية إلى خفان و ما بين ال

 اإلمام یبعث رسوال إلى أهل الکوفة

وَ رَتَهبَ مَعَههُ    وَ لَمَّا بَلَغَ الْحُسَيْنُ ع الْحَاجِزَ مِنْ بَطْنِ الرُّمَّةِ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ مُسْهِرٍ الصَّيْدَاوِيَّ إِلَى الْكُوفَهةِ 

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّ ِي لَها    خْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْحُسَيْنِ إِلَى إِ

مَلَهإِرُمْ عَلَهى    إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِتَابَ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ جَاءَنِي يُخْبِرُنِهي بِحُسْهنِ رَأْيِكُهمْ وَ اجْتِمَهاعِ    
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 لَبِ بِحَقِّنَا فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ لَنَا الصَّنِيعَ وَ أَنْ يُثِيبَكُمْ عَلَى بَلِهكَ أَعْظَهمَ الْهأَجْرِ وَ قَهدْ    نُصْرَاِنَا وَ الطَّ

عَلَهيْكُمْ رَسُهولِي    مَشَخَصْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ مَضَيْنَ مِنْ بِي الْحِجَّةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَإِبَا قَدِ

يْكُمْ وَ رَحْمَهةُ  فَانْكَمِشُوا فِي أَمْرِرُمْ وَ جِدُّوا فَإِنِّي قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِي أَيَّامِي هَ ِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ السَّهلَامُ عَلَه  

مير و بعث اللَّهِ وَ بَرَرَااُهُ فأقبل قيس بن مسهر الصيداوي حتى انتهى إلى القادسية فأخ ه الحصين بن ن

به إلى عبيد اي بن زياد فأخرج الكتاب و مزقه فلما حضر بين يدي عبيد اي قال من أنت قهال رجهل   

ع قال فلما با مزقت الكتاب قال لئ  اعلم ما فيه قال ممن الكتاب و إلهى مهن    من شيعة أمير المؤمنين

زيهاد قهال ا هعد فسهب      قال من الحسين ع إلى قوم من أهل الكوفة ي أعرف أسماءهم فغضب ابهن 

 الك اب ابن الك اب الحسين بن علي بن أبي طالب.

  إحضار مبعوث الحسین بین یدی ابن زیاد و سبه له

فصعد قيس القصر فحمد اي و أثنى عليه و قال أيها الناو إن ه ا الحسين بن علي خير خلق اي ابهن  

حاجز فأجيبوه ثم لعن عبيد اي بن زيهاد و  فاطمة بنت رسول اي ص و أنا رسوله إليكم و قد فارقته ال

 أباه و استغفر لعلي بن أبي طالب فأمر عبيد اي فألقي من فوم القصر فما .

 لقاء اةمام ع مع جماعة من أهل الكوفة.

هه ل بهن نهافع الجملهي      فبينا الحسين ع في الطريق إب طلع عليه ررب أقبلوا من الكوفة فهإبا فهيهم  

و بن خالد فسألهم عن خبر الناو فقالوا أمها و اي الشهرف فقهد اسهتمالهم ابهن زيهاد       ]الْبَجَلِىُّ و عمر

باألموال فهم عليك و أما سائر الناو فأفئداهم لك و سهيوفهم مشههورة عليهك. قهال فلكهم علهم       

ةَ ثَوَاباً برسولي قيس بن مسهر قالوا نعم قتله ابن زياد فاسترجع و استعبر باريا و قال جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّ

 ء  قَدِيرٌ رُلِّ شَيْ  إِنَّكَ عَلى -اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَ لِشِيعَتِنَا مَنْزِلًا رَرِيماً

  . خطبة الحسین ع بذی حسم

دْ نَهزَلَ بِنَها مِهنَ    قَالَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي الْعَبَرَانِ ثُمَّ قَامَ الْحُسَيْنُ ع خَطِيباً بِ ِي حُسُمٍ اسْمُ مَوْضِعٍ وَ قَالَ إِنَّهُ قَه 

وَ لَمْ يَبْهقَ مِنْهَها إِلَّها    الْأَمْرِ مَا اَرَوْنَ وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ اَحَيَّزَ ْ وَ اَنَكَّرَ ْ وَ أَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَ اسْتَمَرَّ ْ حَ َّاءَ 

ا اَرَوْنَ إِلَى الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ إِلَى الْبَاطِلِ لَها   ُبَابَةٌ رَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ وَ خَسِيسُ عَيْشٍ رَالْمَرْعَى الْوَبِيلِ أَ لَ
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اةَ مَعَ الظَّهالِمِينَ إِلَّها   يُتَنَاهَى عَنْهُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقّاً فَإِنِّي لَا أَرَ  الْمَوْ َ إِلَّا سَعَادَةً وَ الْحَيَ

 بَرَماً

 . کالمه ع فی الثعلبیة

نْتُمْ اُسْهرِعُونَ وَ  مَّ سَارَ ع حَتَّى وَ َلَ الثَّعْلَبِيَّةَ نِصْاَ النَّهَارِ فَرَقَدَ وَ اسْتَيْقَوَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ هَااِفاً يَقُولُ أَثُ

حَقِّ قَالَ بَلَى يَا بُنَيَّ وَ الَّه ِي إِلَيْههِ   الْمَنَايَا اُسْرِعُ بِكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَلِيٌّ يَا أَبَتِ أَ فَلَسْنَا عَلَى الْ

  مَرْجِعُ الْعِبَادِ فَقَالَ إِبَنْ لَا نُبَالِيَ بِالْمَوْ ِ

يْنِ ع إِلَهى  وَ رُوِّيتُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ رَتَبَ عَمْرُو بْنُ سَعْد  وَ هُوَ وَالِي الْمَدِينَهةِ بِهأَمْرِ الْحُسَه   

 -دَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اَمَثَّلَ بِهَ َا الْبَيْتِيَزِي

  فَإِنْ لَا اَزُرْ قَبْرَ الْعَدُوِّ وَ اَأْاِهِ             يَزُرْكَ عَدُوٌّ أَوْ يَلُومَنْكَ رَاشِحٌ         

 . اطالع الحسین ع بما جرى لمسلم و إنشاده شعرا

لنوح و العويل و سالت العزوب بالدمع الهمول. وَ نَقَلْهتُ  و لما ورد خبر مسلم و هاني اراج الموضع با

  مِنْ رِتَابِ أَحْدَامِ الْعُيُونِ فِي أَعْلَامِ الْفُنُونِ أَنَّهُ قَالَ هَ ِهِ الْأَبْيَا َ وَ اُرْوَ  لِعَلِيٍّ ع

  لَّهِ أَعْلَى وَ أَنْبَلُلَئِنْ رَانَتِ الدُّنْيَا اُعَدُّ نَفِيسَةً             فَإِنَّ ثَوَابَ ال          

  وَ إِنْ رَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْقَتْلِ أُنْشِئَتْ             فَمَوْ ُ الْفَتَى فِي اللَّهِ أَوْلَى وَ أَفْضَلُ             

  ي الْكَسْبِ أَجْمَلُوَ إِنْ رَانَتِ الْأَرْزَامُ قِسْماً مُقَدَّراً             فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِ             

  وَ إِنْ رَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا             فَمَا بَالُ مَتْرُوك  بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ             

لَيْهِ رَأْيُهُ الْأَوَّلُ وَ قَالَ عَلَى مَا ثُمَّ أَرَادَ ع الرُّجُوعَ حَزَناً وَ جَزَعاً لِفَقْدِ أَحِبَّتِهِ وَ الْمُضِيَّ إِلَى بَلْدَاِهِ ثُمَّ ثَابَ إِ 

 -رُنْتُ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ وَ قَالَ مُتَمَثِّلًا

 سَأَمْضِي وَ مَا بِالْمَوْ ِ عَارٌ عَلَى الْفَتَى             إِبَا مَا نَوَ  حَقّاً وَ جَاهَدَ مُسْلِماً          

 حِينَ بِنَفْسِهِ             وَ فَارَمَ مَثْبُوراً وَ خَالَاَ مُجْرِماًوَ وَاسَى الرِّجَالَ الصَّالِ             

 فَإِنْ مِتُّ لَمْ أَنْدَمْ وَ إِنْ عِشْتُ لَمْ أُلَمْ             رَفَى بِكَ مَوْااً أَنْ اُ َلَّ وَ اُرْغَمَا             

  المحاورة بین الحسین و أبو هرة األسدی 
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د  رَّةَ الْأَسَدِيُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الَّ ِي أَخْرَجَكَ عَنْ حَرَمِ جَهدِّكَ مُحَمَّه  وَ لَقِيَهُ أَبُو هِ

هَرَبْهتُ  فَ ص فَقَالَ ع وَيْحَكَ يَا أَبَا هِرَّةَ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ أَخَ ُوا مَالِي وَ شَتَمُوا عِرْضِي فَصَبَرْ ُ وَ طَلَبُوا دَمِي

سَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يُ ِلُّهُمْ وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَقْتُلُنِي الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَ لَيَلْبَسَنَّهُمُ اللَّهُ بُلًّا شَامِلًا وَ سَيْفاً قَاطِعاً وَ لَيُ

  حَكَمَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ دِمَائِهِمْحَتَّى يَكُونُوا أَبَلَّ مِنْ قَوْمِ سَبَإٍ إِبْ مَلَكَتْهُمُ امْرَأَةٌ فَ

  . دعوة الحسين زهير بن القين و قبوله

قال جماعة من فزارة و بجيلة رنا مع زهير بن القين نساير الحسين ع ناحية فنزلنا منزي ي نجد بدا من 

يها زهيهر بهن    أن ننازله فيه فبينما نحن نتغد  من طعام لنا إب أقبل رسول الحسين ع حتى سلم و قال 

القين إن أبا عبد اي بعثني إليك لتأايه فطرح رل إنسان ما في يده حتى رأنما علهى رءوسهنا الطيهر.    

فقالت له زوجته ديلم بنت عمرو سبحان اي يبعث إليك ابن رسول اي ثم ي اأايه فلو أايته و سمعت 

ر بفسهطاطه فقهوض و ثقلهه و    من ر مه. فمضى إليه و ما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرم وجهه فأم

متاعه فحول إلى الحسين ع. و قال يمرأاه أنت طالق فإني ي أحب أن يصيبك بسببي إي خيرا و قد 

عزمت على  حبة الحسين ألفديه بروحي و أقيه بنفسي ثم أعطاها مالها و سلمها إلهى مهن يو هلها    

القيامة عند جهد    لك أن ا ررني فيإلى أهلها. فقامت إليه و بكت و ودعته و قالت خار اي لك أسأ

  الحسين ع

  برر زهير بن القين قصة سلمان

ثم قال أل حابه من أحب منكم أن يصحبني و إي فهو آخر العهد بهه إنهي سهأحدثكم حهديثا غزونها      

بالبحر ففتح اي علينا و أ بنا غنائم فقال لنا سلمان رضي اي عنه فرحتم بما فتح اي عليكم و أ هبتم  

الغنائم قلنا نعم فقال إبا أدررتم قتال شباب آل محمد فكانوا أشد فرحا بقتالكم معهم ممها أ هبتم   من 

 اليوم من الغنائم و أما أنا فإني أستودعكم اي ثم مشى إلى الحسين ع فسار معه.

  رسالة الحر مع ألا فارو إلى الحسين ع

ي و معه ألا فارو فكان الحر يساير الحسين و أما عبيد اي بن زياد فإنه أرسل الحر بن يزيد الرياح

 و ي اعرض له فنزل ع قصر أبي مقاال.

  منام الحسين ع بعد اراحاله من قصر أبي مقاال
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قال جابر بن عقبة بن سمعان اراحلنا من قصر أبي مقاال و قد أخ  الحسين ع طريق ع يب الهجانا  

منام آنفا يعني اآلن فارسا يسايرنا و ههو يقهول   فخفق برأسه ثم انتبه يسترجع فسألته فقال رأيت في ال

  القوم يسيرون و المنايا اسير معهم

  الحر و هو بجانب الحسين 

 -ثم إن الحر أخ  يسير بين يدي الحسين ع و يقول

 يا ناقتي ي ا عري من زجري             و شمري قبل طلوع الفجر          

 حتى احلي بكريم النجر        بخير رربان و خير سفر                  

 بماجد الجد رحيب الصدر             أثابه اي بخير أمر             

 و إبا بفسطا  مضروب فقال ع لمن ه ا الفسطا  قيل لعبيد اي بن الحر الجعفي. 

 دعوة الحسين ع لعبيد اي بن الحر

عوه لي فأااه الرسول فقال ه ا الحسهين  حدث المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي أن الحسين ع قال اد

يدعوك فقال عبيد اي إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و اي ما خرجت مهن الكوفهة إي رراهيهة أن يهدخلها     

الحسين و أنا بها و اي أريد أن ي أراه و ي يراني فأاى الرسول فأخبره فقهام الحسهين ع حتهى دخهل     

لخروج معه فأعاد عليه ابن الحر مقالته قال فإن ي انصرنا فااق اي أن اكهون ممهن   عليه و دعاه إلى ا

 يقاالنا فو اي ي سمع واعيتنا أحد ثم ي ينصرنا إي هلك فقال ابن الحر أما ه ا ف  يكون أبدا.

 رتاب ابن زياد إلى الحر

إبا رجل من رندة اسمه مالك بن قال جابر بن عبد اي بن سمعان و مضينا حتى إبا قربنا من نينو  و 

بشير معه رتاب من عبيد اي بن زياد إلى الحر أن جعجع بالحسهين و ي انزلهه إي بهالعراء فهي غيهر      

 خصب و ي نهر.

 فقرأ الكتاب.

 نزول الحسین ع فی کربالء
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وَ بَلَاء  وَ رَانَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ مِنَ  و أخ  حسينا بالنزول فَسَأَلَهُ ع عَنِ الْأَرْضِ قِيلَ رَرْبَلَاءُ فَقَالَ أَرْضُ رَرْبٍ

سَهيْنُ ع يُصْهلِحُ   الْمُحَرَّمِ فَقَالَ انْزِلُوا هَاهُنَا مَحَطُّ رِرَابِنَا وَ سَفْكُ دِمَائِنَا فَنَزَلُوا وَ أَقَامُوا بِهَا وَ جَلَهسَ الْحُ 

 -سَيْفَهُ وَ يَقُولُ

  رَمْ لَكَ بِالْإِشْرَامِ وَ الْأَ ِيلِ             يَا دَهْرُ أُفٍّ لَكَ مِنْ خَلِيلٍ          

  مِنْ طَالِبٍ وَ  َاحِبٍ قَتِيلٍ             وَ الدَّهْرُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ             

  وَ رُلُّ حَيٍّ فَإِلَى سَبِيلٍ             مَا أَقْرَبَ الْوَعْدَ مِنَ الرَّحِيلِ             

  وَ إِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ             

  . حوار زینب مع الحسین ع

فلما سمعت زينب إيراده لألبيا  و أن قولهم ه ا يدل على رميهم بسهم الشتا  فلم املك نفسها أن 

وثبت اجر بيلها و إنها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالت ه ا ر م من أيقن بالقتل وا ثك ه ليت المو  

 -الحياة اليوم ماات أمي فاطمة و أبي علي و أخي الحسن يا خليفة الماضين و ثمهال البهاقين   أعدمني

الْأَرْضِ يَمُواُونَ  فَقَالَ ع يَا أُخْتَاهْ لَا يُ ْهِبَنَّ حِلْمَكَ الشَّيْطَانُ اعز  ]اَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ أَهْلَ السَّمَاوَا ِ وَ

لَّا وَجْهَهُ أَبِي خَيْرٌ مِنِّي وَ أَخِي خَيْرٌ مِنِّي وَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ وَ لَطَهمَ  ء  هالِكٌ إِ وَ رُلُّ شَيْ

  لًا لَنَامَ[ لَيْ  نَامَالنِّسَاءُ الْخُدُودَ وَ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ فَتَرَقْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ وَ قَالَ لَوْ اُرِكَ الْقَطَاةُ ]لَغَفَا وَ

  المقصد الثانی فی وصف موقف النزال و ما یقرب من تلك الحال

  دعوة عمر قومه للقتال

ثم إن عمر بن سعد دعا قومه إلى القتال فأجابوه و ندبهم إلى محاربهة الحسهين ع و أههل بيتهه فلهم      

الهه و قهد وليتهك    يخالفوه. فقد رويت أن عبيد اي بن زياد قال لعمر بن سعد ارفني أمر الحسين و قت

  ب د الري

يَّهرُ فِيههِ بَهيْنَ    وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيلاً ع لَقِيَ عُمَرَ بْنَ سَعْد  يَوْماً فَقَالَ لَهُ رَيْاَ اَكُونُ يَا عُمَرُ إِبَا قُمْتَ مَقَامهاً اُخَ 

 الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَتَخْتَارُ النَّارَ

 . رفض عمر بن سعد دعوة الحسين للمهادنة
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إن الحسين ع لما علم أنهم مقاالوه و سأل عمر بن سعد المهادنة و ارك القتال بواحدة مهن ثه ث   ثم 

أن يرجع إلى موضعه ال ي جاء منه أو يمضي إلى بعض الب د يكون رأحهدهم أو يمضهي إلهى يزيهد     

فير  فيه رأيه فقال عمر بن سعد أخاف أن اهدم داري فلما قامت الحرب على سهاقها و مهد  علهى    

حاب الحسين ع  افي رواقها و أظلمت األيام بعد إشراقها و مد عمر بهن سهعد بالعسهارر حتهى     أ 

 اكملت العدة لست خلون من المحرم عشرين ألفا و ضيق على الحسين و أ حابه.

  خطبة الحسين في القوم بعد أن عزموا على قتاله

نَى عَلَيْهِ وَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاوُ انْسُبُونِي وَ انْظُرُوا مَنْ أَنَا ثُمَّ قَامَ ع فَااَّكَأَ عَلَى سَيْفِهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْ

بِيِّكُمْ وَ ابْنَ ارْجِعُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ فَعَااِبُوهَا هَلْ يَحِلُّ لَكُمْ سَفْكُ دَمِي وَ انْتِهَاكُ حُرْمَتِي أَ لَسْتُ ابْنَ بِنْتِ نَ

بْلُغْكُمْ ابْنَ أَوْلَى النَّاوِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَ وَ لَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عَمَّ أَبِي أَ وَ لَمْ يَه  ابْنِ عَمِّهِ وَ

لَكُمْ عَنْ سَهفْكِ   قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَبْشِراً لِي وَ لِأَخِي أَنَا سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَ مَا فِي هَ َا حَاجِزٌ

بَرَرُمْ أَنَّههُ سَهمِعَ   دَمِي وَ انْتِهَاكِ حُرْمَتِي قَالُوا مَا نَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا اَقُولُ فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ لَأَخْ

رَاءَ بْنَ عَهازِبٍ وَ أَنَهسَ بْهنَ مَالِهك  وَ     بَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيَّ وَ فِي أَخِي سَلُوا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَ الْبَ

نْهتُمْ اَشُهكُّونَ أَ   جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَ سُهَيْلَ بْنَ سَعْد  السَّاعِدِيَّ يُخْبِرُورُمْ عَنْ هَ َا الْقَوْلِ فَهإِنْ رُ 

مَّدْ ُ رَ ِباً مُنْ ُ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ فَتَشُكُّونَ أَنِّي ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَ اللَّهِ مَا اَعَ

صَاصٍ مِهنْ جِرَاحَهةٍ   الْمَشْرِمِ وَ الْمَغْرِبِ ابْنُ نَبِيٍّ غَيْرِي هَلْ اُطَالِبُونِّي بِقَتِيلٍ قَتَلْتُهُ أَوْ مَالٍ اسْتَهْلَكْتُهُ أَوْ بِقِ

حَرْف  إن ران يعرف شيئا مما يقول. فقال حبيهب    قال شمر بن بي الجوشن هو يَعْبُدُ اللَّهَ عَلىفَسَكَتُوا ف

بن مظاهر إني أراك اعبد اي على ألا حرف و إني أشهد أنك ي اعرف شيئا ممها يقهول إن اي قهد    

اللَّهِ لَا أُعْطِيَ بِيَدِي  طبع على قلبك. قالوا ي نخليك حتى اضع يدك في يد عبيد اي بن زياد قَالَ لَا وَ

إِنِّي عُ ْ ُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ  -إِنِّي عُ ْ ُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ اَرْجُمُونِ -إِعْطَاءَ ال َّلِيلِ وَ لَا أَفِرُّ فِرَارَ الْعَبِيدِ

  رُلِّ مُتَكَبِّرٍ ي يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ

 الحسين يلتمس مهلةدعوة عمر بن سعد للحرب و  

فلما ران التاسع من المحرم دعاهم عمر بن سعد إلى المحاربة فأرسل الحسين ع العباو يلتمس منهم 

اأخير الك الليلة فقال عمر لشمر ما اقول قال أما أنا لو رنت األمير لم أنظره فقال عمرو بن الحجهاج  
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الترك و الديلم و سهألوك عهن هه ا مها      بن سلمة بن عبد يغوث الزبيدي سبحان اي و اي لو ران من

ران لك أن امنعهم حينئ  أمهلهم. فكان لهم في الك الليلة دوي رالنحل من الص ة و الت وة فجهاء  

 إليهم جماعة من أ حاب عمر بن سعد.

 خطبة الحسين في أ حابه و خيرهم بين اينصراف و النصرة

للَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ لِي أَ ْحَاباً أَوْفَى وَ لَا وَ جَمَعَ الْحُسَيْنُ ع أَ ْحَابَهُ وَ حَمِدَ ا

[ خَيْهراً أَلَها وَ   خَيْراً مِنْ أَ ْحَابِي وَ لَا أَهْلَ بَيْت  أَبَرَّ وَ لَا أَوْ َلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَجَزَارُمُ اللَّهُ عَنِّي ]جَمِيعهاً 

خِه ُوهُ جَمَلًها.   قَدْ أَبِنْتُ لَكُمْ فَانْطَلِقُوا أَنْتُمْ فِي حِلٍّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنِّي بِمَامٌ هَ َا اللَّيْلُ قَدْ غَشِهيَكُمُ فَااَّ إِنِّي 

بَعْدَكَ لَا أَرَانَها اللَّههُ بَلِهكَ وَ     فَقَالَ لَهُ إِخْوَاُهُ وَ أَبْنَاؤُهُ وَ أَبْنَاءُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ لِمَ نَفْعَلُ بَلِكَ لِنَبْقَى

مْ مُسْلِمٍ ابْهَبُوا فَقَدْ بَدَأَهُمُ الْعَبَّاوُ أَخُوهُ ثُمَّ اَابَعُوهُ. وَ قَالَ لِبَنِي مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ حَسْبُكُمْ مِنَ الْقَتْلِ بِصَاحِبِكُ

  داً حَتَّى نَقِيَكَ بِأَسْيَافِنَا وَ نُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيْكَأَبِنْتُ لَكُمْ فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ لَا نُفَارِقُكَ أَبَ

فأشرقت عليهم بأقوالهم ه ه أنوار النبوة و الهداية و بعثتهم النفوو اآلبية على مصادمة خيهول أههل   

الغواية و حررتهم حمية النسب و سنة أشراف العرب على اقتناص روح المسهلوب و رفهض السهلب    

 ض أهل البصائر بأنهم أمراء العسارر و خطباء المنابر.فكانوا رما و فهم بع

 نفوو أبت إي اراث أبيهم             فهم بين مواور ل اك و واار         

 لقد ألفت أرواحهم حومة الوغى             رما أنست أقدامهم بالمنابر             

  إ رار مسلم بن عوسجة على نصرة الحسين ع

وسجة نحن نخليك و قد أحا  بك العدو ي أرانا اي بلك أبدا حتهى أرسهر فهي    ثم قال مسلم بن ع

 دورهم رمحي و أضاربهم بسيفي و لو لم يكن لي س ح لق فتهم بالحجارة و لهم أفارقهك. و قهام    

  سعيد بن عبد اي الحنفي و زهير بن القين فأجم  في الجواب و أحسنا في الم،ب

  انظيمه للجيش . استعداد عمر بن سعد للحرب و

و عبأ عمر بن سعد أ حابه فجعل على ربع أهل المدينهة عبهد اي بهن زهيهر بهن سهليم بهن مخنها         

العامري. و على رندة و ربيعة قيس بن األشعث. و على م حج و أسد عبهد الهرحمن بهن أبهي سهيرة      

يهدي. و علهى   الجعفي. و على ايم و همدان رج  من بني اميم. و على ميمنته عمرو بهن الحجهاج الزب  
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ميسراه شمر بن بي الجوشن. و على الخيل عروة بن قيس األحمسي. و على الرجالة شبث بن ربعهي.  

و الراية مع دريد مولى لعبيد اي بن زياد. و في بلهك الوقهت و هل الخبهر إلهى محمهد بهن بشهير         

يؤسر و أبقى بعده الحضرمي أن ابنه قد أسر بثغر الري فقال عند اي أحتسبه و نفسي ما رنت أوثر أن 

الحسين ع قوله فأبن له في المضي فقال أرلتني السباع حيا إن فارقتك فأعطاه خمسة أثهواب    فسمع

 برودا قيمتها ألا دينار و قال احملها مع ولدك ه ا لفك أخيه فحملها معه.

  حديث برير الهمداني مع ابن عبد ربه األنصاري

ير بن خضير الهمداني و عبهد الهرحمن بهن عبهد ربهه      و دخل ع ليطلي و وقا على باب الفسطا  بر

األنصاري فجعل برير يضاحك عبد الرحمن فقال يا برير ما ه ه ساعة باطل فقال برير و اي ما أحببت 

 الباطل قط و إنما فعلت بلك استبشارا بما نصير إليه.

  خطاب الحسين لخصومه بعد اعبئة أ حابه

نوا خمسة و أربعين فارسا و مائة راجل و ررب ناقتهه و أمهرهم   و عبأ الحسين ع أ حابه للقتال و را

نَارُمْ بايستماع فانصتوا. َفَقالَ اَبلاً لَكُمْ أَيَُّتهَها الَْجَماعَهةُ وَ اََرحهاً أَ حِهينَ اسْتَصْهَرخُْتمُوَنا وَِلهِهينَ فََأ ْهَرخْ       

حَشَشْتُمْ عَلَيْنَا نَاراً أَجَّجْنَاهَا عَلَهى عَهدُوِّرُمْ فَأَ ْهبَحْتُمْ إِلْبهاً     مُوجِفِينَ سَلَلْتُمْ عَلَيْنَا سَيْفاً لَنَا فِي أَيْمَانِكُمْ وَ 

مْ فَهَلَّها لَكُهمُ الْوَيْلَها ُ    لِأَوْلِيَائِكُمْ وَ يَداً عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ لِغَيْرِ عَدْلٍ أَفْشَوْهُ فِيكُمْ وَ لَا أَهْلًا أَ ْبَحَ لَكُمْ فِيهِ

وَ السَّيْاُ مَشِيمٌ وَ الْجَأْشُ طَامِنٌ وَ الرَّأْيُ لَمَّا يُسْتَحْصَاْ وَ لَكِنْ أَسْرَعْتُمْ إِلَيْهَا رَطَيْرَةِ الدَّبَى  اَرَرْتُمُونَا وَ

الَّه ِينَ    الْهأَحْزَابِ  اَدَاعَيْتُمْ إِلَيْهَا رَتَهَافُتِ الْفِرَاشِ فَبُعْداً وَ سُحْقاً لِطَواغِيتِ الْأُمَّةِ وَ نَبَ َةِ الْكِتَهابِ وَ شُه َّابِ  

عِيَّ ابْهنَ  جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ وَ لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ... فِي الْعَ ابِ هُمْ خالِهدُونَ أَلَها وَ إِنَّ الهدَّ   

ةُ يَأْبَى اللَّهُ لَنَا بَلِكَ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الدَّعِيِّ قَدْ رَرَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ السَّلَّةِ وَ ال ِّلَّةِ وَ هَيْهَا َ مِنَّا ال ِّلَّ

ارِعِ حُجُورٌ طَابَتْ وَ حُجُورٌ طَهُرَ ْ وَ نُفُووٌ أَبِيَّةٌ وَ أُنُوفٌ حَمِيَّةٌ مِهنْ أَنْ نُهؤْثِرَ طَاعَهةَ اللِّئَهامِ عَلَهى مَصَه      

عَ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَ رَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَ خَ ْلَةِ النَّا ِرِ ثُمَّ وَ َهلَ هَه َا الْكَلَهامَ    الْكِرَامِ أَلَا وَ إِنِّي زَاحِاٌ بِهَ ِهِ الْأُسْرَةِ مَ

  بِشِعْرِ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيك  الْمُرَادِيِ

 فَإِنْ نَهْزِمْ فَهَزَّامُونَ قِدْماً             وَ إِنْ نَغْلِبْ فَغَيْرُ مُغَلَّبِينَا          

 وَ مَا إِنْ طِبُّنَا جُبْنٌ وَ لَكِنْ             مَنَايَانَا وَ دَوْلَةُ آخَرِينَا             
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 إِبَا مَا الْمَوْ ُ رُفِّعَ عَنْ أُنَاوٍ             رَلَارِلُهُ أَنَا َ بِ،خَرِينَا             

 ى الْقُرُونَ الْأَوَّلِينَافَأَفْنَى بَلِكُمْ سَرَوَا ِ قَوْمِي             رَمَا أَفْنَ             

 فَلَوْ خُلِدَ الْمُلُوكُ إِبًا خُلِدْنَا             وَ لَوْ بَقِيَ الْكِرَامُ إِبًا بَقِينَا             

 فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُوا             سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ رَمَا لَقِينَا             

دَهُ ونَ إِلَّا رَرَيْثِ مَا يُرْرَبُ الْفَرَوُ حَتَّى نَدُورَ بِكُمْ دَوْرَ الرَّحَى وَ اَقْلَقُونَ قَلَقَ الْمِحْوَرِ عَهْدٌ عَهِه ثُمَّ لَا اَلْبَثُ 

ا إِلَهيَّ وَ ي  فَأَجْمِعُوا أَمْرَرُمْ وَ شُرَراءَرُمْ ثُمَّ ي يَكُنْ أَمْرُرُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّهةً ثُهمَّ اقْضُهو    -إِلَيَّ أَبِي عَنْ جَدِّي

 ِهرا      إِنِّي اَوَرَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِ ٌ بِنا ِهيَتِها إِنَّ رَبِّهي عَلهى    -اُنْظِرُونِ

 مُسْتَقِيمٍ ثم نزل عن ناقته و أمر عطية بن سمعان فعقلها

 يداهيؤ الحسين ع للقتال و دعوة الشمر له بطاعة يز

ثم ررب فرسه و اهيأ للقتال فناد  الشمر يا بني أختي ي اقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين و الزمهوا  

 طاعة أمير المؤمنين يزيد.

فقال له العباو بن علي ابت يداك يا عدو اي أ اأمرنا أن نترك سيدنا و أخانها و نهدخل فهي طاعهة     

 سين ع.اللعناء و أويد اللعناء و أقبلوا يزحفون إلى الح

  بدء عمر بن سعد بالحرب

ثم رمى عمر بن سعد إلى أ حاب الحسين ع و قال اشهدوا لي عند األمير أني أول من رمى. فقال ع 

قوموا إلى المو  ال ي ي بد منه. فنهضوا جميعا و التقى العسكران و امتهاز الرجالهة مهن الفرسهان و     

ة ارعا نجيعا و المشرفية يسهمع لهها فهي الههام     اشتد الصراع و خفي ةثارة العثير الشعاع و السمهري

رقيعا و ي يجد الحسين ع في مساقط الحرب لوعظه سميعا و قد رفهروا بالرسهول و ي يميلهون إلهى     

الصوارم و النصول و لم يبق بينهم سو  الهابم الرزم و الصهوارم اله لق و السههام اسهري رالغيهث      

 أبيااا لما علمت أن القتال يصيرهم رُفاااالمغرم و الشرار المحرم. فقلت في و ا الحال 

 و لما رأينا عَثير النقع ثائرا             و قد مد فوم األرض أَردية حمرا          

 و سالت عن الخر ان أنفس فتية             عن العنصر الزاري و أعلى الور  قدرا             

 مع المُرهفا  البيض خطية شمرا           و شدوا لقتل السبط عمدا و أشرعوا               
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  و ايقن حزب اي أن ليس ناجيا             من النار إي من رأ  اآلية الكبر              

  و من رفض الدنيا و باع حيااه             من اي نعم البيع و الفوز و البشر              

 اد اسمه سالم فصل من الصا.و ران أول من قتل مولى لعبيد اي بن زي 

 خروج عبد اهلل بن عمیر و قتله لمولى ابن زیاد

فخرج إليه عبد اي بن عمير الكلبي و ران طوي  بعيدا ما بين المنكبين فنظر إليهه الحسهين ع و قهال    

إني أحسبه لألقران قتاي فقتل سالم ثم رجع و عطا عليه مولى يبن زيد فصاح به الناو قد رهقهك  

 -فانعطا عليه و ضربه فااقى بيده فقطعها و جال عليه فقتله و رجع و هو يقول الرجل

  إن انكروني فأنا ابن رلب             حسبي ببيتي من عليم حسبي          

  إني امرؤ بو مرة و عضب             و لست بالخوار عند النكب             

  بالطعن فيهم  ادقا و الضرب   إني زعيم لك أم وهب                       

 -و في يده سيا الوح المنية في شفرايه فكان ابن المعتز و فه بقوله في بيته 

 و لي  ارم فيه المنايا روامن             فما ينضي إي لسفك دماء          

 ار  فوم متنيه الفرند رأنه             بقية غيم رم دون سماء             

ن مولى بني راهل قال شهد  ررب ء مع الحسين ع فرأيت رج  يقااهل قتهاي شهديدا ي    حدث مهرا 

 -يحمل على قوم إي رشفهم ثم يرجع إلى الحسين ع و يراجز و يقول

 أبشر هديت الرشد القى أحمدا             في جنة الفردوو اعلو  عدا          

عمي فاعترضه عامر بن نهشل أحد بني اله   مهن   فقلت من ه ا فقالوا أبو عمر النهشلي و قيل الخث 

ثعلبة فقتله و اجتز رأسه و ران أبو عمرو ه ا متهجدا رثير الص ة. فما أحق له ا الشجاع الماهر بقول 

 عرقلة بن حسان الدمشقي الشاعر

  و برد  در السمهري بصدره             ما با يؤثر بابل في ي بل          

  لمشرفي بكفه             بحر يكر على الكماة بجدولو رأنه و ا         

  و اقدم عبد اي و عبد الرحمن الغفاريان و أحدهما يقول 

 قد علمت حقا بنو غفار             و خندف بعد بني نزار          
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 لنضربنّ معشر الفجار             بالمشرفي و القنا الخطار             

 مة اي عليهما و اقتتل العسكران إلى أن ع  النهار.فقاا  حتى قت  رح 

  حدیث الحسین ع عند زحف عمر بن سعد إلیه

تَدَّ غَضَهبُ  قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَرْمَلَةَ لَمَّا زَحَاَ عُمَرُ بْنُ سَعْد  إِلَى الْحُسَيْنِ ع ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ قَالَ اشْ

بْ جَعَلُوا لَهُ وَلَداً وَ عَلَى النَّصَارَ  إِبْ جَعَلُوهُ ثَالِهثَ ثَلَاثَهةٍ وَ عَلَهى الْمَجُهووِ إِبْ عَبَهدُوا      اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ إِ

لَهى  لَها أُجِيهبُهُمْ إِ  الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دُونَهُ وَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَى قَوْمٍ ااَّفَقَتْ عَلَى قَتْلِ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّهِمْ وَ اللَّههِ  

ء  مِمَّا يَطْلُبُونَ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ اَعَالَى وَ أَنَا مُخْضَبٌ بِدَمِي مَغْلُوبٌ عَلَى حَقِّي فلما رأ  الحر بن يزيهد   شَيْ

إقبال عمر بن سعد على الحسين ع قال أ لحك اي أ مقاال أنت ه ا الرجل قال إي و اي قتاي أيسره 

  أن اسقط الرءوو و اطيح األيدي

  . موقف الحر بن یزید و تردده فی قتال الحسین ع

فتنحى حتى وقا من الناو موقفا و معه قرة بن قيس فقال له المهاجر بن أوو يا ابن يزيد لو قيل لي 

من أشجع أهل الكوفة ما عدواك و إني لمرااب بك فقال إني خير  نفسي بين الجنة و النار و إني 

فما اريد   الحر لقرة بن قيس التميمي يا قرة سقيت فرسك قال ي قال ي أختار على الجنة شيئا. ثم قال

أن اسقيه قال فظننت أنه يريد أن يتنحى و ي يشهد القتال و رره أن أراه يصنع بلك فأرفعهه عليهه و   

أنا منطلق سأسقيه و اعتزل الحر المكان ال ي ران فيه و لو أطلعنهي علهى سهره لخرجهت معهه إلهى       

 الحسين.

 حر في معسكر الحسين و طلبه للتوبةالتحام ال

و أخ  يدنو قلي  فقال له المهاجر بن أوو اريد أن احمل فسكت فأخ اه الرعدة ثم لحق بالحسين ع 

و قال له جعلني اي فداك يا ابن رسول اي أنا  احبك ال ي حبستك عن الرجهوع و سهايراك فهي    

وم يبلغون منك ه ه المنزلة فهل لهي اوبهة   الطريق و جعجعت بك إلى ه ا المكان و ما ظننت أن الق

قال نعم يتوب اي عليك. ثم قال يا أهل الكوفة ألمكم الهبل دعواموه حتى إبا أاارم خرجتم اقاالونه 

و امنعونه الماء ال ي اشربه الك ب و الخنازير ي سقارم اي الماء قال له الحسين انزل فقال أنا لهك  

 إلى النزال آخر أمري. ثم حمل على القوم و هو يتمثل بقول عنترة فارسا خير من أن يكون راج  و
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  ما زلت أرميهم بغرة وجهه             و لبانه حتى اسربل بالدم          

  حدیث للحر مع الحسین

من القصر فنوديت من خلفهي    و رويت بإسنادي أنه قال للحسين ع لما وجهني عبيد اي إليك خرجت

فالتفت فلم أر أحدا فقلت و اي ما ه ه بشارة و أنا أسير إلى الحسين ع و ما أحدث أبشر يا حر بخير 

نفسي بااباعك فقال ع لقد أ بت أجرا و خيرا. ثم خرج إلى القتال فبرز إليه زيد بن سفيان فقتله الحر 

 -ثم بعث عمر بن سعد بعض الرماة فعقر فرو الحر فكان يقاال و يقول

 أنا ابن الحر             أشجع من بي لبد هزبرإن اعقروني ف          

 فلم يزل يقاال إلى أن قتل رحمه اي. فقال عبيد اي بن عمرو الب ائي من بني الب اء و هم من رندة 

 سعيد بن عبد اي ي انسينه             و ي الحر إب آسى زهيرا على قسر          

  خروج نافع بن هالل

ل المرادي فبرز إليه واجم بن حريث الرشدي فتطاعنا فقتل نافع واجما فقال عمرو و خرج نافع بن ه 

بن الحجاج يا حمقى أ ادرون من اقاالون مبارزة فرسان الحر و قوما مستميتين فصاح عمر بهن سهعد   

 فرجعوا إلى مواقفهم.

  موقا عمر بن أبي قرطة األنصاري و دفاعه عن الحسين ع

  ألنصاري دون الحسين ع و هو يقولو قاال عمر بن أبي قرطة ا

 قد علمت رتيبة األنصار             أن سوف أحمي حوزة ال مار          

  ضرب غ م ليس بالفرار             دون حسين مهجتي و داري             

ال قوله و داري أشار إلى عمر بن سعد لما التمس منه الحسين ع المهادنة قال اهدم داري. فقااهل قته  

الرجل الباسل و  بر على الخطب الهائل و ران يلتقي السهام بمهجته فلم يصل إلى الحسهين ع سهوء   

حتى أثخن بالجراح فقال له أ وفيت قال نعم أنت أمامي في الجنة فأقرئ رسول اي ص و أعلمه أنهي  

يد بن معقل فاافقا في األثر فقتل. و خرج برير بن خضير و ران زاهدا يقال له سيد القراء فخرج إليه يز

 على المباهلة إلى اي اعالى في أن يقتل المحق منهما المبطل فقتله برير فلم يزل يقاال حتى قتل.

 خروج یزید بن المهاجر و قتله لعدد من أصحاب عمر
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 -و خرج يزيد بن المهاجر فقتل خمسة من أ حاب عمر بالنشاب و  ار مع الحسين و هو يقول

 أبي المهاجر             رأنني ليث بغيل خادر أنا يزيد و          

 يا رب إني للحسين نا ر             و يبن سعد اارك و هاجر             

 و ران يكنى أبا الشعثاء من بني بهدلة من رندة. 

  موقف حبیب بن مظاهر و قتاله بجانب الحسین ع

فرسه بالسهيا فوقهع عليهه أ هحابه     و برز حصين بن نمير فخرج إليه حبيب بن مظاهر فضرب وجه 

 -فاستنق وه ثم شدوا على حبيب فقتل رج  منهم و هو يقول

 أنا حبيب و أبي مظاهر             فارو هيجاء و حرب اسعر          

 و نحن أوفى منكم و أ بر             و نحن أعلى حجة و أظهر             

 حقا و أاقى منكم و أع ر             

  ج وهب بن حباب للقتال و حدیثه مع امرأته و والدتهخرو

و خرج وهب بن حباب الكلبي و أحسن في القتال و  بر على ألم النصهال و معهه امرأاهه و والداهه     

فرجع إليهما و قال يا أمه أ رضيت أم ي قالت ما رضيت حتى اقتل بين يدي الحسهين قالهت امرأاهه    

 -أنا بلسان حاله متمث  ي بلسان مقالهباي ي افجعني بنفسك. و قد أجبتها 

 بريني أدر وجها وقاحا إلى العدلي             فما ألخي األحقار أن يتجم           

 متى قر في غمد حسام و بان عن             حصان لجام و الفتى غرض الب              

شفاعة جده يوم القيامة فلهم يهزل يقااهل     فقالت له أمه يا بني اعزب عن قولها و قاال بين يديه لتنال 

فأخ   امرأاه عمودا و أقبلت نحوه و قالت فداك أبي و أمي قااهل دون الطيبهين    -حتى قطعت يداه

حرم رسول اي فأقبل يردها فامتنعت فقال ع جزيتم من أهل البيت خيرا ارجعي فرجعت و لم يزل يقاال 

 حتى قتل.

  خروج أنس بن الحارث

 -ن الحارث الكاهلي و هو يقولثم خرج أنس ب

  قد علمت راهلنا و بودان             و الخندفيون و قيس غي ن          
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  بأن قومي آفة لألقران             يا قوم رونوا رأسود خفان             

  و استقبلوا القوم بضرب اآلن             آل علي شيعة الرحمن             

  آل حرب شيعة الشيطانو              

 خروج مسلم بن عوسجة

و خرج مسلم بن عوسجة فبالغ في الجهاد و  بر على الج د حتى سقط و به رمق فرم له الحسين و 

نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا اَبْدِيلًا عز علي مصهرعك    قال رحمك اي يا مسلم فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى

بشر بالجنة فقال له قوي ضعيفا بشرك اي بخير. فقال حبيب لو ي أني في األثهر ألحببهت أن   يا مسلم أ

  او ي إلي بما يهمك فقال أو يك به ا يعني الحسين ع

 خروج جون مولى أبي بر

ثم اقدم جون مولى أبي بر و ران عبدا أسودا فقال له ع أنت في إبن مني فإنمها ابعتنها للعافيهة فه      

نا فقال يا ابن رسول اي أنا في الرخاء ألحس قصاعكم و في الشدة أخ لكم و اي إن ريحي ابتل بطريق

لمنتن و حسبي للئيم و لوني ألسود فتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي و يشرف حسبي و يبيض وجهي 

 ي و اي ي أفارقكم حتى يختلط ه ا الدم األسود مع دمائكم ثم قاال حتى قتل.

  ء األدب و اةمام دعا عليهابن األشعث أسا

و جاء رجل فقال أين الحسين فقال ها أنا با قال أبشر بالنار اردها الساعة قال بل أبشر برب رحهيم و  

شفيع مطاع من أنت قال أنا محمد بن األشعث قال اللهم إن ران عبدك راببا فخ ه إلى النار و اجعله 

فرمى به و ثبتت رجله فهي الررهاب فضهربه حتهى      اليوم آية أل حابه فما هو إي أن ثنى عنان فرسه

قطعه و وقعت م اريره في األرض فو اي لقد عجبنا من سرعة إجابة دعائه ع. ثم جاء آخر فقهال أيهن   

الحسين فقال ها أنا با قال أبشر بالنار قال أبشر برب رحيم و شفيع مطاع من أنت قال أنا شمر بن بي 

  ل رسول اي ص رأيت رأن رلبا أبقع يلغ في دماء أهل بيتيالجوشن قال الحسين ع اي أربر قا

  . رؤية الحسين ع و امثيله للشمر بالكلب األبقع
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هُهوَ أَنْهتَ وَ رَهانَ    وَ قَالَ الْحُسَيْنُ ع رَأَيْتُ رَأَنَّ رِلَاباً اَنْهَشُنِي وَ رَأَنَّ فِيهَا رَلْباً أَبْقَعَ رَانَ أَشَدَّهُمْ عَلَيَّ وَ 

تَّأْوِيهلُ  وَ نَقَلْتُ عَنِ التِّرْمِ ِيِّ قِيلَ لِلصَّادِمِ ع رَمْ اَتَأَخَّرُ الرُّؤْيَا فَ َرَرَ مَنَامَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانَ ال  أَبْرَصَ

 بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً

 . خروج عمرو بن خالد

 م فقتل.و برز عمرو بن خالد الصيداوي فقاال فقال له ع اقدم فإنا يحقون بك عن ساعة فتقد

 خروج حنظلة

و جاء حنظلة بن أسعد الشبامي فوقا بين يدي الحسين ع يقيه الرماح و السهام و السيوف بوجههه و  

نحره ثم التفت إلى الحسين ع. فقال أ ف  نروح إلى ربنا و نلحق فقال رح إلى ما ههو خيهر لهك مهن     

 قتل و ألحقه اي بدار الرضوان.الدنيا و ما فيها فقاال قتال الشجعان و  بر على مضض الطعان حتى 

  قتال زهير و سعيد و اقدمهما بين يدي اةمام ةقامة   ة الخوف

 -و اقدم زهير بن القين فقاال بين يدي الحسين و هو يقول

  أنا زهير و أنا ابن القين             أبودهم بالسيا عن حسين          

قين و سعيد بن عبد اي الحنفي أن يتقدما أمامه بنصا قال و حضر    ة الظهر فأمر ع لزهير بن ال 

من اخلا معه و  لى بهم   ة الخوف بعد أن طلب منهم الفتور عن القتال ألداء الفرض. قهال ابهن   

حصين إنها ي اقبل منك قال حبيب بن مظاهر ي يقبل من آل رسول اي و أنصارهم و اقبل منهك و  

 أنت شارب الخمر.

  قینمقتل زهیر بن ال

 و قيل  لى الحسين ع و أ حابه فراد  باةيماء و قاال زهير قتاي شديدا حتى قتل.

  الحنفي ينصر الحسين ع

و لما و ل القتال إليه ع اقدم أمامه رجل من بني حنيفة يقيه بنفسه حتى سقط بين يدي الحسهين ع.  

عهن الحسهين و ارزقنهي     ء اريده فأبلغ محمدا ص نصراي و دفعهي  فقال الحنفي اللهم ي يعجزك شي

مرافقته في دار الخلود. و وجه عمر بن سعد ]عمر بن سعيد[ في جماعة الرماة فرموا مهن اخلها مهن    

 -أ حاب الحسين ع فعقروا خيولهم و بقي الحسين ع و ليس معه فارو و لسان حاله يقول
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 راءأ امسي الم اري احت غير لوائنا             و نحن على أربابها أم          

 و أي عظيم رام أهل ب دنا             فإنا على اغييره قدراء             

 و ما سار في عرض السماوة بارم             و ليس له من قومنا خفراء             

  خروج سيا بن أبي الحارث و مالك الجابريان

لجابريان بطن من همدان يقهال  و اقدم سيا بن أبي الحارث بن سريع و مالك بن عبد اي بن سريع ا

لهم بنو جابر أمام الحسين ثم التقيا فقاي عليك الس م يا ابن رسول اي فقال و عليكم الس م ثم قاا  

 حتى قت .

  خروج عابس الشارري

و جاء عابس بن أبي شبيب الشارري مولى بني شارر فقال له الحسين يا أبا شوبب ما في نفسك قال 

ء هو أعز من نفسي لفعلت ثم اقدم  من الحسين و قال لو قدر  أن أرفع عنك بشي أقاال معك فدنا

فلم يقدم عليه أحد. فقال زياد بن الربيع بن أبي اميم الحارثي ه ا ابن أبي شبيب الشهارري القهوي ي   

 يخرجن إليه أحد ارموه بالحجارة فرموه حتى قتل.

ى سهقط بهين القتلهى فسهمع النهاو يقولهون قتهل        و اقدم سويد بن أبي المطاع فقاال قتاي شديدا حت

  الحسين فتحامل و أخرج من خفه سكينا فقاالهم حتى قتل رضوان اي عليه

  تسابق أصحاب الحسین ع للقتال

  و ران أ حاب الحسين ع يتسابقون إلى القتال بين يديه

  و رانوا رما قلت شعري

  ال ب عن السبط و الدفاع ه ا في قواهم على المصارع             و          

 إبا اعتلفوا سمر الرماح و امموا             أسود الشر  فر  من الخوف و ال عر             

 رماة رحى الحرب العوان و إن سطوا             فأقرانهم يوم الكريهة في خسر             

 وعدهم منه إلى ملتقى الحشرإبا أثبتوا في مازم الحرب أرج              فم             

 قلوبهم فوم الدروع و همهم             بهاب النفوو السائ   على البثر             

  مقتل عبد اي بن مسلم و عون و ابن الحسن بن علي
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ثم رمى عمرو بن  بيح عبد اي بن مسلم بن عقيل بسهم ثم طعنه أخر  في قلبه فقتله. و حمل عبهد  

الطائي على عون بن عبد اي بن جعفر بن أبي طالب فقتله. و شد عثمان بن خالد الهمداني اي بن قطبة 

فقتله. و رمى عبد اي بن عقبة أبا بكر بن الحسن بهن علهي     على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب

 بن أبي طالب فقتله.

  خروج إخوة العباو بن علي و مقتلهم

لقتلى في أهله قال ةخواه من أمه و هم عبد اي و جعفر و عثمهان  فلما رأ  العباو بن علي ع رثرة ا

بأبي أنتم و أمي اقدموا حتى أرارم قد نصحتم ي و لرسوله فإنه ي ولد لكم فأقدموا على عسكر عمر 

بن سعد إقدام الشجعان و املئوا  دورهم و وجوههم بالضرب و الرمي و الطعان. فكانوا رما قال ابن 

  نبااة السعدي

  لقوا نبلنا مرد العوارض فانثنوا             ألوجههم منه نحى و شوارب          

  خلقنا بأطراف القنا في ظهورهم             عيونا لها وقع السيوف حواجب             

  و أعجب من بي اخت و نفوسهم             و هن عليهم بالحنين نوادب             

 حتى قتلوا و جدوا في القتال 

  خروج علی بن الحسین ع و مقتله

فلما لم يبق معه إي األقل من أهل بيته خرج علي بن الحسين ع و ران من أحسن الناو وجهها و لهه   

يومئ  أرثر من عشر سنين فاستأبن أباه في القتال فأبن له و نظر إليه و أرخى عبراه ثهم قهال اللههم    

  اي خلقا و خلقا و منطقا فقاال و هو يقول اشهد أنه قد برز إليهم غ م يشبه رسول

  أنا علي بن الحسين بن علي             نحن و بيت اي أولى بالنبي          

  و اي ي يحكم فينا ابن الدعي             

 فقاال قتاي شديدا و قتل جمعا رثيرا. 

قد أجهدني فبكى و قهال وا غوثهاه    ثم رجع إلى الحسين ع و قال يا أبت العطش قتلني و ثقل الحديد

قاال قلي  فما أسرع الملتقى بجدك محمد ص و يسقيك بكأسه األوفى فرجع إلى موقها نهزالهم و   

مازم مجالهم فرماه منق  بن مرة العبدي فصرعه و احتواه القوم فقطعوه فوقا ع عليه و قال قتهل اي  
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الرسول و استهلت عيناه بالدموع ثم قال علهى  قوما قتلوك فما أجرأهم على اي و على انتهاك حرمة 

الدنيا بعدك العفاء و خرجت زينب أخت الحسين انهادي يها حبيبهاه و جهاء  فأربهت عليهه فأخه ها        

 الحسين فردها إلى الفسطا .

و رانت عترة الحسين في طعانهم و نجابتهم و اةقدام على الكماة و شجاعتهم رما قهال الشهاعر ابهن    

  حيوو

  خطية يلقي الرد  ابعا لها             إبا مرقت في األسد منها الثعالب و          

  أسافلها في أبحر من أرفهم             طمت و أعاليها نجوم ثواقب             

  ء مثار النقع و هي طوالع             و ابني منار العز و هي غوارب اضي             

  لهخروج القاسم بن الحسن ع و مقت

قال حميد بن مسلم و خرج غ م رأن وجهه شقة قمر فقال لي عمرو بن سهعيد نفيهل األزدي ألشهدن    

عليه فقلت و ما با اريد منه فشد عليه و ضربه فوقع الغ م على وجهه و ناد  يا عماه فجلى الحسين 

سهمعها أههل   عليه رما يجلي الصقر و ضربه بالسيا فااقاه بالساعد فأبانها من المرفق فصاح  هيحة  

العسكر ثم انحى عنه الحسين ع و حملت خيول أهل الكوفة ليستنق وه فوطئته بأرجلها حتى مها . و  

رأيت الحسين ع قائما على رأو الغ م و هو يفحص برجلهه و ههو يقهول بعهدا لقهوم قتلهوك و مهن        

بهك فه    ف  يجيبهك أو يجي   خصمهم يوم القيامة فيك جدك ثم قال عز و اي على عمك أن ادعوه

ينفعك  و  و اي رثر وااره و قل نا ره ثم حمله على  دره و ألقاه بهين القتلهى مهن أهلهه. قهال      

الراوي فسألت عنه فقيل القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب فلما رأ  الحسين ع أنه لم يبق من 

وحهد ههل مهن    عشيراه و أ حابه إي القليل فقام و ناد  هل من باب عن حرم رسول اي ههل مهن م  

 مغيث هل من معين فضج الناو بالبكاء

  مقتل عبد اهلل الرضیع

ء به ليودعه فرماه رجل من بنهي أسهد    ثم اقدم إلى باب الفسطا  و دعا بابنه عبد اي و هو طفل فجي

بسهم فوقع في نحره ف بحه فتلقى الحسين ع الدم بكفيه حتى امتألاا و رمى بالدم نحو السماء ثم قال 
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نت حبست عنا النصر من السماء فاجعل بلك لما هو خير و انتقم لنا من هؤيء الظالمين. قَالَ رب إن ر

 الْبَاقِرُ ع فَلَمْ اَسْقُطْ مِنَ الدَّمِ قَطْرَةٌ إِلَى الْأَرْضِ ثم حمله فوضعه مع قتلى أهل بيته.

  اشتداد العطش و احريم الماء على الحسين ع و أ حابه

و أ حابه العطش و بلغ منه اللغوب فرويت إلى القاسم بن أ بغ بن نبااة قال و لما اشتد بالحسين ع 

حدثني من شاهد الحسين ع و قد لزم المسناة يريد الفرا  و العباو بين يديه فجاء رتاب عبيد اي بن 

زياد إلى عمر بن سعد أن حل بين الحسين و أ حابه و بين الماء ف  ي وقوا منه قطرة فبعهث لعمهرو   

 لحجاج بخمسمائة فارو فنزلوا على الشريعة و منعوهم الماء.بن ا

فناداه عبد اي بن حصين األزدي يا حسين أ ي انظر إلى الماء رأنه ربهد السهماء و اي ي اه وم منهه     

قطرة حتى امو  عطشا أنت و أ حابك. فقال زرعة بن أبان بن دارم حولوا بينه و بين الماء و رماه 

ه فقال ع اللهم اقتله عطشا و ي اغفر له أبدا و ران قد أاي بشربة فحال الدم بينه بسهم فأثبته في حنك

 و بين الشرب فجعل يتلقى الدم و يقول هك ا إلى السماء

  عبد اهلل بن الحصین و دعاء الحسین ع علیه

 و رويت عن الشيت عبد الصمد عن الشيت أبي الفرج عبد الرحمن بن جوزي أن األباني ران بعد بلك

يصيح من الحر في بطنه و البرد في ظهره و بين يديه المراوح و الثلج و خلفهه الكهانون و ههو يقهول     

اسقوني أهلكني العطش فيؤاى بالعس فيه الماء و اللبن و السهويق يكفهي جماعهة فيشهربه ثهم يقهول       

 اسقوني فما زال ر لك حتى انقدل  بطنه رانقداد البعير.

  مقتل العباس بن علی ع

 عوا العباو عنه و أحاطوا به من رل جانب و قتلوه فبكى الحسين ع لقتله بكاء شديدا.ثم اقتط

 -و قد قلت ه ه األبيا  حين فرم بينهما سهم الشتا 

  حقيقا بالبكاء عليه حزنا             أبو الفضل ال ي واسى أخاه          

  لهم هداهو جاهد رل رفار ظلوم             و قابل من ض              

  فداه بنفسه ي حتى             افرم من شجاعته عداه             

  و جادله على ظمإ بماء             و ران رضى أخيه مبتغاه             
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ثم إنه ع دعا الناو إلى البراز فتهافتوا إليه و انثالوا عليه فلم يزل يقتل رل من برز إليه حتى أثر فهي  

  قتله و هو يقول بلك الجيش الجم

 القتل أولى من رروب العار             و العار أولى من دخول النار          

قال عبد اي بن عمار بن عبد يغوث ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده و أهل بيته أربط جأشا منهه و   

السبع و رهانوا   إن رانت الرجال لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشا عنه انكشاف المعز  شد فيها

ث ثين ألفا فيحمل عليهم فينهزمون رأنهم الجراد المنتشر ثم يرجهع إلهى مقامهه. فكهان ع رمها قهال       

 -الشاعر

  إبا الخيل جالت في القنا و اكشفت             عوابس ي يسألن غير طعان          

  أحمر قانو رر  جميعا ثم فرم بينهما             سعى رمحه فيها ب             

  فتى ي ي قي الرمح إي بصدره             إبا أرعشت في الحرب را جبان             

فَقَالَ ع رَحْلِي لَكُمْ عَنْ سَهاعَةٍ   -و لم يزل يقاال حتى جاء شمر بن بي الجوشن فحال بينه و بين رحله 

 الدُّنْيَا أَحْرَاراً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِيْنٌ. مُبَاحٌ فَامْنَعُوهُ جُهَّالَكُمْ وَ طُغَااَكُمْ وَ رُونُوا فِي

و يعز على محبي العترة الطاهرة ريا اصير أموالهم فيئا لألمة الفهاجرة. و إلهى هه ا المعنهى أشهر       

  بشعري المقول في آل الرسول

  و لما طعنتم نازحين و ضمكم             مقام به الجلد العزيز بليل          

  و  رام طعاما للسيوف و لم يكن             لما رمتموه منهج و و ول             

  ء آلل أمية             و بدررم قد حان منه أفول و أموالكم في             

  ايقنت أن الدين قد هان خطبه             و أن المراعي للنبي قليل             

  خروج الحسین ع للقتال و بروز الشمر له

قال  فقال له شمر ما اقول يا ابن فاطمة قال أَقُولُ إِنِّي أُقَااِلُكُمْ وَ اُقَااِلُونِّي وَ النِّسَاءُ لَيْسَ عَلْيْهِنَّ جُنَاحٌ.

لك بلك ثم قصدوه ع بالحرب و جعلوه شلوا من رثرة الطعن و الضرب و هو يستقي شربة مهن مهاء   

فوقا و قد ضعا عن القتهال أاهاه حجهر علهى جبهتهه      ف  يجد و قد أ ابته اثنتان و سبعون جراحة. 

هشمها ثم أااه سهم له ث ث شعب مسموم فوقع على قلبه. فَقَالَ ع بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ 



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

382 

 

يِّهِمْ. ثم ضعا من رثهرة انبعهاث الهدم    رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ إِلَهِي اَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ ابْنَ بِنْتِ نَبِ

بعد إخراج السهم من وراء ظهره و هو ملقى في األرض. فكلما جاءه رجهل انصهرف عنهه رراهيهة أن     

يلقى اي بدمه فجاء مالك بن النسير فسبه و ضربه بالسيا على رأسه فقطع القلنسهوة و و هل إلهى    

 مع الظالمين و اسهتدعى قلنسهوة فلبسهها    رأسه فامتأل  دما. فقال ع ي أرلت بيمينك و حشرك اي

 فلبثوا قلي  ثم رروا عليه.

  نجدة عبد اهلل بن الحسن لعمه و شهادته

فخرج إليه عبد اي بن الحسن و هو غ م لم يراهق من عند النساء يشتد حتى وقا إلى جنب الحسين 

رم عمي فأهو  بحر بن رعهب  ع فلحقته زينب بنت علي ع لتحبسه فامتنع امتناعا شديدا و قال ي أفا

فقال له الغ م ويلك يا ابن الخبيثة أ اقتل عمي فضهربه بالسهيا     و قيل حرملة بن راهل إلى الحسين

فااقاها بيده فبقيت على الجلد معلقة فناد  يا عماه فأخ ه و ضمه إليه و قال يا ابن أخي ا بر على ما 

 ائك الصالحين. فرماه حرملة ف بحه.نزل بك و احتسب في بلك الخير فإن اي يلحقك ب،ب

  دعوة الحسين ع على القوم بعد مصرع عبد اي

فقال الحسين ع اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا و اجعلهم طَرائِقَ قِدَداً و ي ارض عنهم أبهدا. و  

  بلك دعا حمل الرجالة يمينا و شماي على من بقي معه فقتلوهم فلم يبق معه سو  ث ثة نفر فلما رأ

بسراويل يلمع فيه البصر ففزره لئ  يسلب بعد قتله. فلما قتل سلبها بحر بن رعب فكانت يداه ايبسهان  

 في الصيا رأنهما عودا و اترطبان في الشتاء فتنضحان دما و قيحا إلى أن هلك.

رد ما سمحت به و جدير به ه األمة أي اأخ هم على ه ه المصيبة العزاء و أن يكثر لها البكاء و أنا مو

 -قريحتي من الشعر لعلمي بالمكافأة يوم الحشر بغلو السعر

  لقد فتكت فيهم سهام أمية             و أ رعهم منها سيوف سوافك          

  و ضاقت بهم رحب الفضاء فأ بحوا             بدوية بهماء فيها مهالك             

  واثما             رأنهم  رعى ق ص بواركو أمسوا بأرض الطا قتلى ج             

  فإن عيون الباريا  سوارب             و إن ثغور الشامتا  ضواحك             

  استشهاد الحسين ع على يد سنان بن أنس
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عمهر بهن سهعد مها       و لما أثخن بالجراح و لم يبق فيه حراك أمر شهمر أن يرمهوه بالسههام و نهاداهم    

أمر سنان بن أنس أن يحتز رأسه فنزل يمشي إليه و هو يقول أمشي إليك و أعلم انتظرون بالرجل و 

أنك سيد القوم و أنك خير الناو أبا و أما فاحتز رأسه و رفعه إلى عمر بن سعد فأخه ه فعلقهه فهي    

  لبب فرسه

 -و في بلك قلت

  بي سفيرهلقد فجع الدين الحنيا بما جر              على السبط و الهادي الن          

  و أي امرئ يلقاه في عظم رزئه             غداة غد  رفا سنان ابيره             

 ما وقع لسنان على ید المختار

 و ه ا سنان أخ ه المختار فقطع يديه و رجليه و أغلى قدرا ملئت زيتا و طرحه فيه و هو حي.

  و ا ه ل بن نافع للحسين ع قبيل مقتله

ني لواقا في عسكر عمر بن سعد إب  هر   هار  أبشهر أيهها األميهر قهد قتهل        قال ه ل بن نافع إ

الحسين فبرز  بين الصفين و أنه ليجود بنفسه فو اي ما رأيت أحسن منه و لقد شغلني نور وجههه و  

جمال هيبته عن الفكرة في قتله. و طلب منهم ماء فقال له رجهل و اي ي ا وقهه حتهى اهرد الحاميهة      

ها فَقَالَ بَلْ أَرِدُ عَلَى جَدِّي رَسُولِ اي وَ أَسْكُنُ مَعَهُ فِي مَقْعَدِ  ِدْمٍ عِنْدَ مَلِيك  مُقْتَدِرٍ فتشرب من حميم

و أشرب مِنْ ماء  غَيْرِ آسِنٍ و أشكو إليه ما اراكبتم مني و فعلتم بهي. فغضهبوا بهأجمعهم حتهى رهأن      

 الرحمة سلبت من قلوبهم.

إن أبا بكر اله لي لما قتل الحسين ع بكى حتى اختلج منكباه و قال  و رويت أن غاضرة بن فرهد قال

 وا بيه ألمة قتل ابن دعيها ابن نبيها.

 -سلب الحسين ع بعد قتله

و لما قتل مال الناو إلى سلبه ينهبونه فأخ  قطيفته قيس بن األشعث فسهمي قهيس القطيفهة. و أخه      

مة الحضرمي فهاعتم بهها فصهار معتوهها. و أخه       عمامته جابر بن يزيد و قيل أخنس بن مرثد بن علق

برنسه مالك بن بشير الكندي و ران من خز و أاى امرأاه فقالت له أ سلب الحسين ع يدخل بيتهي و  

اختصما قيل لم يزل فقيرا حتى هلك. و أخ  قميصه إسحام بن حوية فصار أبرص. و روي أنهه وجهد   
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ضربة. قَالَ الصَّادِمُ ع وُجِدَ بِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَهاثُونَ و   في القميص مائة و بضع عشر ما بين رمية و طعنة و

]أَوْ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ضَرْبَةً و أخ  درعه البتراء عمر بن سعد. و أخ  خاامه بجدل بهن سهليم الكلبهي و    

قطع إ بعه و أخ  سيفه الق فس النهشلي و قيل جميع بن الحلهق األودي. ثهم اشهتغلوا بنههب عيهال      

ن و نسائه حتى اسلب المرأة مقنعتها من رأسها أو خاامها من إ بعها أو قرطهها مهن أبنهها و    الحسي

حجلها من رجلها. و جاء رجل من سنبس إلى ابنة الحسين ع و انتزع ملحفتها من رأسها و بقين عرايا 

لمها  اراوجهن رياح النوائب و اعبث بهن أرا قد غشيهن القدر النازل و ساورهن الخطب الهائهل. و  

  بلين بكل رفور سفاك و ظلوم فتاك و غشوم أفاك حسن ايستشهاد بشعر الحسن بن الضحاك

  و مما شجا قلبي و رفكا عبراي             محارم من آل النبي استحلت         

  و مهتورة بالطا عنها سجوفها             رعاب رقرن الشمس لما ابد              

  اها وزعة من منازع             لها المر  غار  بالخضوع و رنتإبا حفز             

  و سرب ظباء من بؤابة هاشم             هتفن بدعو  خير حي و ميت             

  أرد يدا مني إبا ما برراه             على ربد حر  و قلب مفتت             

  و ي بلغت آمالها ما امنت    ف  با  لي  شامتين بغبطة                      

و لما رأ  امرأة من بني بكر بن وائل و قد اوزعوا سلب النساء قالهت يها آل بكهر أ اسهلب بنها        

رسول اي ألحكم إلى اي يا لثارا  المصطفى فردها زوجها. و خرج بنا  سهيد األنبيهاء و قهرة عهين     

لشهباب و الكههول و أضهرمت النهار فهي      الزهراء حاسرا  مبديا  للنياحة و العويهل ينهدبن علهى ا   

  الفسطا  فخرجن هاربا 

 -و هن رما قال الشاعر

  فتر  اليتامى  ارخين بعولة             احثو التراب لفقد خير إمام          

  و اقمن رباب الخدور حواسرا             يمسحن عرض بوائب األيتام             

    و ثوار              ابكين رل مه ب و همامو ار  النساء أرام             

  مرور النساء على جسد الحسین ع
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و مررن على جسد الحسين و هو معفر بدمائه مفقود من أحبائه فندبت عليهه زينهب بصهو  مشهج و     

قلب مقروح يا محمداه  لى عليك مليك السماء ه ا حسين مرمَّل بالدماء مقطع األعضاء و بنااهك  

 المشتكى و إلى علي المراضى و إلى فاطمة الزهراء و إلهى حمهزة سهيد الشههداء هه ا      سبايا إلى اي

حسين بالعراء اسقى عليه الصبا قتيل أويد األدعياء وا حزناه وا ررباه اليوم ما  جدي رسهول اي يها   

أ حاب محمداه ه ا برية المصطفى يساقون سوم السبايا فأبابت القلهوب القاسهية و ههد  الجبهال     

 راسيةال

قال الهروي الكااب سمعت منصور بن مسلمة الهروي ينشد ببغداد في شهر رمضان سنة إحد  عشرة 

  و ث ثمائة شعرا من جملته

  اصان بنت الدعي في رلل الملك             و بنت الرسول ابتدل          

  ليرجى رضى المصطفى فوا عجباه             اقتل أويده و يحتم             

  عشرة يطئون جسد الحسين ع

ثم ناد  عمر بن سعد من ينتدب الحسين فيوطئ الخيل ظهره فانتدب مهنهم عشهرة و ههم أسهيد بهن      

مالك و هاني بن ثبت الحضرمي و واخط بن ناعم و  الح بهن وههب الجعفهي و سهالم بهن خثيمهة       

ل السنبسي و أخنس بن الجعفي و رجاء بن منق  العبدي و عمر بن  بيح الصيداوي و حكيم بن الطفي

 مرثد و إسحام بن حوية فوطئته خيولهم حتى رضوه. و قال بعض الشعراء

  لسنا نبالي إبا أرواحنا نعمت             ما با فعلتم بأجساد و أو ال          

 -فلما دخلوا على عبيد اي قال أحد العشرة 

 عبوب شديد األسرنحن رضضنا الصدر بعد الظهر             بكل ي          

 ء يسير. قال من أنتم قالوا نحن وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنا حناجر  دره فأمرهم بشي 

  و يحق لي أن أارنم بأبيااي ه ه ارنم الفاقدة الثكول على بني الزهراء البتول

  بنو أمية ما  الدين عندهم             و أ بح الحق قد واراه أرفان          

  أضحت منازل آل السبط مقوية             من األنيس فما فيهن سكان             

  بلئوا بمقتله ظلما فقد هدمت             لفقده من بر  اةس م أرران             
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  رزية عمت الدنيا و سارنها             فالدمع من أعين البارين هتان         

  وما و ي ملك             إي عراه  بابا  و أحزانلم يبق من مرسل ي             

  و أسخطوا المصطفى الهادي بمقتله             فقلبه من رسيس الوجد مآلن             

 جزاء العشرة على يد المختار

قال أبو عمرو الزاهد سبرنا أحوال هؤيء العشرة وجدناهم أويد الزناء و العشرة أخه هم المختهار بهن    

 بيدة الثقفي فع بهم حتى هلكوا.أبي ع

 و برر الب بري أن رأو الحسين أول رأو حمل على خشبة.

  أخبار أمير المؤمنين بشهادة الحسين ع

عَلَهى اَهلٍّ   اءَ فَقَعَهدَ  عَنْ مَيْمُونِ بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَرَّمٍ وَ رَانَ عُثْمَانِيلاً قَالَ إِنَّا لَنَسِيرُ مَعَ عَلِيٍّ ع إِبْ أَاَى رَرْبَلَ

فَقَالَ يُقْتَلُ فِي هَ َا الْمَوْضِعِ شُهَدَاءُ الْأَشْهِدَاء ]سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ قال و ثم حمار ميت فقلت لغ مي خ  رجل 

الحمار أواده في موضع مقعده ال ي عينه و مضينا و ضرب الدهر ضربه فلما قتل الحسهين ع انطلقنها   

  ل الحمار و أ حابه مريضة حولهأنا و  احبي فإبا جثة الحسين على رج

 -حدث أبو العباو الحميري قال رجل من عبد القيس قتل أخوه مع الحسين ع فقال

يا فرو قومي فاندبي خير البرية في القبور             و أبكي الشهيد بعبرة من فيض دمهع بي            

 درور

قتلوا الحرام من األئمة في الحهرام مهن             باك الحسين مع التفجع و التأوه و الزفير                

 الشهور

  رواية ابن رياح في قتل الحسين و ما جر  لألعمى فيه

و رو  ابن رياح قال لقيت رج  أعمى قد حضر قتل الحسين ع فسئل عن بههاب بصهره قهال رنهت     

ي منامي فقال عاشر عشرة غير أني لم أضرب و لم أرم فلما رجعت إلى منزلي و  ليت فأااني آ  ف

أجب رسول اي ص فقلت ما لي و له فأخ ني يقودني إليه فإبا ههو جهالس فهي  هحراء حاسهر عهن       

براعيه آخ  بحربة و ملك قائم بين يديه و في يده سيا من نار فقتل أ حابي فكلما ضهرب ضهربة   

رد علهي و  التهبت أنفسهم نارا. فدنو  و جثو  بين يديه و قلت الس م عليك يا رسهول اي فلهم يه   
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مكث طوي  ثم رفع رأسه و قال يا عبد اي انتهكت حرمتي و قتلت عتراي و لم ارع حقهي فقلهت يها    

رسول اي و اي ما ضربت بسيا و ي طعنت برمح و ي رميت بسهم قهال  هدقت و لكنهك رثهر      

بههت ي  السواد ادن مني فدنو  فإبا طشت مملوء دما فقال ه ا دم ولدي الحسين فكحلنهي منهه فانت  

 أر  شيئا.

  رؤيا ابن عباو في النبي ص و ع قة بلك بالحسين ع

و برر الخطيب في ااريخه و الب بري في ااريخه أن ابن عباو قال رأيت النبي فيما ير  النائم فهي  

نصا النهار أشعث أغبر و بيده قارورة فيها دم فقلت بأبي أنت و أمي يا رسول اي ما ه ه القهارورة  

حسين لم أزل ألتقطه من  اليوم فحفو اليوم فإبا هو يوم قتله. و في التاريخين الم رورين أن قال دم ال

 ه ه الحمرة التي هي الشفق فلم اكن قبل قتل الحسين ع.

  ما قاله النبي ص بشأن الحسين ع

مَةَ قُبَّةٌ مِنْ نُورٍ وَ يُقْبِلُ الْحُسَيْنُ ع وَ رَأْسُهُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِبَا رَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُصِبَ لِفَاطِ

يُمَثِّلُهُ اللَّههُ عَهزَّ وَ   فِي يَدِهِ فَإِبَا رَأَاْهُ شَهَقَتْ شَهْقَةً فَلَا يَبْقَى فِي الْمَوْقِاِ مَلَكٌ وَ لَا نَبِيٌّ إِلَّا بَكَى لِبُكَائِهَا فَ

مُ قَتَلَتَهُ بِلَا رَأْوٍ فَيَجْمَعُ اللَّهُ لِي قَتَلَتَهُ وَ الْمُجْهِرِينَ عَلَيْهِ وَ مَنْ شَرِكَ فِهي  جَلَّ فِي أَحْسَنِ الصُّورَةِ فَيُخَا ِ

عَهلُ الْحَسَهنُ وَ   دَمِهِ فَأَقْتُلُهُمْ حَتَّى آاِيَ عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ يُنْشَرُونَ فَيَقْتُلُهُمْ أَمِيرُ الْمُهؤْمِنِينَ ع وَ رَه َلِكَ يَفْ  

  مَّةُ ع عَنْ آخِرِهِمْ ثُمَّ يَكْشِاُ اللَّهُ الْغَيْوَ وَ يُنْسِي الْحُزْنَالْأَئِ

  . فضل المشاررة في مصيبة الحسين ع

بَةِ بِطُهولِ  وَ قَالَ الصَّادِمُ ع رَحِمَ اللَّهُ شِيعَتَنَا شِيعَتُنَا وَ اللَّهِ ]الْمُؤْمِنُونَ المؤمنين فَقَدْ شَرِرُونَا فِهي الْمُصِهي  

 زْنِ وَ الْحَسْرَةِالْحُ

 حال فاطمة ع يوم القيامة

ا فَيُقَهالُ لَهَها   وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِبَا رَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ ْ فَاطِمَةُ فِي لُمَّةٍ أَيْ جَمَاعَةٍ مِهنْ نِسَهائِهَ  

بِوَلَدِي مِنْ بَعْدِي فَيُقَالُ لَهَا انْظُرِي فَتَنْظُرُ إِلَى الْحُسَهيْنِ   ادْخُلِي الْجَنَّةَ فَتَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا  ُنِعَ

وَلَهدَاهُ قَهالَ   ع قَائِماً لَيْسَ عَلَيْهِ رَأْوٌ فَتَصْرُ ُ وَ أَ ْرُ ُ لِصُرَاخِهَا وَ اَصْرُ ُ الْمَلَائِكَةُ لِصُرَاخِنَا فَتُنَهادِي يَها   

نَا عِنْدَ بَلِكَ فَيَأْمُرُ نَاراً اسْمُهَا هَبْهَبُ قَدْ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْاَ عَامٍ حَتَّى اسْهوَدَّ ْ لَها   فَيَغْضَبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَ
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بَا  َهارُوا فِهي   يَدْخُلُهَا رَوْحٌ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا غَمٌّ أَبَداً فَيَقُولُ لَهَها الْتَقِطِهي قَتَلَهةَ الْحُسَهيْنِ فَتَلْهتَقِطُهُمْ فَهإِ      

لِقَةٍ يَا رَبَّنَا وْ َلَتِهَا  َهَلَتْ وَ  َهَلُوا بِهَا وَ شَهَقَتْ وَ شَهَقُوا بِهَا وَ زَفَرَ ْ وَ زَفَرُوا بِهَا فَيَنْطِقُونَ بِأَلْسُنٍ بَحَ

  رَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا أَوْجَبْتَ لَنَا النَّارَ قَبْلَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَيَأْاِيهِمُ الْجَوَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ لَيْسَ

  أخبار ابن یهوذا بقتل الحسین ع

و رويت أن رأو الجالو  بن يهوبا قال ما مرر  مع يهوبا بكرب ء إي و ههو يهررض دابتهه حتهى     

يجاوزه فلما قتل الحسين جعل يمر بها فقلت له فقال يا بني رنا نحدث أنه سيقتل بكهرب ء رجهل مهن    

ا فلما قتل الحسين ع علمت أنه هو. و رو  ه ا الحديث محمد بهن  ولد نبي فكنت أخاف أن أرون أن

  جرير الطبري في ااريخه عن الع ء بن أبي عائشة عن رأو الجالو  عن يهوبا أبيه

  . ع ما  في يوم مقتل الحسين ع

قال الب بري في مختاره مطر  السماء دما يوم قتله و ما قلع حجر بالشام إي و احته دم عبيط. قهال  

عبد الملك بن مروان للزهري أي رجل أنت إن أخبراني أي ع مة رانت يوم قتل الحسين بن علي ع 

قال ي ارفع حصاة ببيت المقدو إي وجد احتها دم عبيط فقال عبهد الملهك إنهي و إيهاك فهي هه ا       

و الحديث غريبان. و نحر  اةبل التي رانت مع الحسين فلم يؤرل لحمها ألنه ران أمهر مهن الصهبر.    

عن عبد الكريم بن يعفور الجعفي أنه لما جعل اللحم في القدر  ار نارا و ران مع الحسين ع ورو و 

طيب فاقتسموه فلما  اروا إلى بيواهم  ار رمادا. و عن مشايت طي قالوا وجد شمر بن بي الجوشن 

خله النار  ار في رحل الحسين ع بهبا فدفع بعضه إلى ابنته فدفعه إلى  ائغ يصوغ منه حليا فلما أد

المقصد الثالهث فهي األمهور ال حقهة       نحاسا و قيل نارا و ما اطيبت امرأة من بلك الطيب إي بر ت

  لقتله و شرح سبي بريته و أهله

 رحیل عیال الحسین ع إلى الکوفة

ثم إن عمر بن سعد أقام بقية يوم عاشوراء و الثاني إلى الزوال ثم أمر حميد بن بكير األحمري فناد  

في الناو بالرحيل إلى الكوفة و حمل معه بنا  الحسين و أخوااه و من معه من الصبيان و علي بهن  

الحسين ع مريض بالدرب. قال قرة بن قيس التميمي نظر  إلى النسوة لما مررن بالحسين ع  حن و 

  لطمن خدودهن فاعترضتهن على فرو فما رأيت منظرا من نسوة قط أحسن منهن



 389    علی کرمی به همراه ترجمهحضرت  سیدالشهدا درمثیر األحزان  ندگانی ز

 

  سيد الحميري في سبط النبيو يحسن إيراد ال

 امرر على جدث الحسين             و قل ألعظمه الزرية          

 يا أعظما ي زلت من             وطفاء ساربة روية             

 و إبا مرر  بقبره             فأطل به وقا المطية             

 المطهرة التقيةو ابك المطهر للمطهر             و              

 ربكاء معولة أات             يوما لواحدها المنية             

 -و لقد أحسن عقبة بن عمر السهمي بقوله 

 إبا العين قر  في الحياة و أنتم             اخافون في الدنيا فأظلم نورها          

 يه من دموعي غزيرهامرر  على قبر الحسين بكرب ء             ففاض عل             

 فما زلت أرثيه و أبكي لشجوه             و اسعد عيني دمعها و زفيرها         

 و بكيت من بعد الحسين عصائبا             أطافت به من جانبيها قبورها             

 س م على أهل القبور بكرب ء             و قل لها مني س م يزورها             

 س م ب، ال العشي و بالضحى             اؤديه نكباء الرياح و مورها             

 و ي برح الوفاد زوار قبره             يفوح عليهم مسكها و عبيرها             

  شکوى زینب إلى النبی فی مصائب أهل بیته

ههي اقهول يها محمهداه     قال قرة بن قيس فلم أنس قول زينب ابنة علي ع حين مر  بأخيها  ريعا و 

 لى عليك مليك السماء ه ا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع األعضاء يا محمداه و بنااك سهبايا  

 و بريتك قتلى اسفي عليهم الصبا. فأبكت رل  ديق و عدو.

 و يحق لي أن أورد بيتين نظمتهما و له ا المعنى عملتها

  ي رر في المحكم المنزليصلي اةله على المرسل             و           

  و يغزي الحسين و أبناءه             و ه ا من المعجب المعضل             

 إرسال رأس الحسین إلى ابن زیاد
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ثم سرح رأو الحسين مع خولي بن يزيد األ بحي و حميد بن مسلم األزدي إلى عبيد اي بن زياد و 

نين و سبعين رأسا و سهرح بهها مهع شهمر بهن بي      أمر برءوو الباقين من أ حابه فنظفت و رانت اث

 الجوشن و قيس بن األشعث و عمرو بن الحجاج.

و لما انفصل الناو من ررب ء خرج قوم من بني أسد رهانوا نهزوي بالغاضهرية فصهلوا علهى الجثهث       

ههي   النبوية و دفنوها في الك التربة الزرية. فلما قاربوا الكوفة ران عبيهد اي بهن زيهاد بالنخيلهة و    

العباسية و دخل لي  و رويت أن النوار ابنة مالك زوجة خولي بن يزيد األ بحي قالت أقبهل خهولي   

برأو الحسين ع فدخل البيت فوضعه احت إجانة و آو  إلى فراشه فقلت ما الخبر قال جئتك بغنهاء  

اي و  الدهر برأو الحسين. قلت ويحك جاء الناو بال هب و الفضة و جئت برأو الحسين بن رسول

ء أبدا و وثبت من فراشي و قعد  عند اةجانة فو اي ما زلهت أنظهر    اي ي جمع رأسي و رأسك شي

 إلى نور مثل العمود يسطع من السماء إلى اةجانة و رأيت طيورا بيضا ارفرف حولها.

  بکاء أهل الکوفة على أسارى آل الرسول ص

لناو للنظر إلى سبي آل الرسول و قهرة عهين البتهول    فلما أ بح غدا بالرأو إلى ابن زياد و اجتمع ا

فأشرفت امرأة من الكوفة. و قالت من أي األسار  أنتن فقلن نحن أسار  محمد ص فنزلت و جمعت 

م ء و إزارا و مقانع و أعطتهن فتغطين و علي بن الحسين ع معهن و الحسن بهن الحسهن المثنهى و    

زيد و عمر ولدا الحسن ع فجعل أهل الكوفهة يبكهون. و   ران قد نقل من المعررة و به رمق. و معهم 

رو  إسحام السبيعي عن خزيم األسدي قال رأيت زين العابدين ع و هم يبكون فقال ابكون علينها و  

  من قتلنا غيررم

 خطبة زینب ع ألهل الکوفة

لنهاو أن  و رأيت زينب بنت علي ع فلم أر خفرة أنطق منها رأنما افرغ عن لسان أبيها فأومأ  إلى ا

اسكتوا فسكنت األنفاو و هدأ  األجراو فَقَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ  َهلَّى اللَّههُ عَلَهى مُحَمَّهد      

وَ لَها هَهدَأَ ِ    بْهرَةُ خَااَمِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ يَا أَهْلَ الْخَتْلِ وَ الْخَ ْلِ أَ اَبْكُونَ فَلَا رَقَهأَ ِ الْعَ 

لًا بَيْنَكُمْ وَ إِنْ فِهيكُمْ  الرَّنَّةُ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ رَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً اَتَّخِ ُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَ

مْزُ الْأَعْدَاءِ أَوْ رَمَرْعًى عَلَى دِمْنَةٍ أَوْ رَقَصَّةٍ عَلَى إِلَّا الصَّلَاُ النَّطَاُ وَ بُلُّ الْعَبْدِ الشَّنِاِ وَ مَلَقُ الْإِمَاءِ وَ غَ
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وَ بُهؤْاُمْ بِشَهنَارِهَا   مَلْحُودَةٍ أَلَا سَاءَ مَا اَزِرُونَ إِي وَ اللَّهِ فَابْكُوا رَثِيراً وَ اضْحَكُوا قَلِيلًا فَلَقَدْ بَهَبْتُمْ بِعَارِهَا 

أَنَّى اَرْحَضُونَ قَتْلَ مَنْ رَانَ سَلِيلَ خَااَمِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْهدِنَ الرِّسَهالَةِ وَ مَهدَرَةَ     فَلَنْ اَرْحَضُوهَا بغل ]بِغَسْلٍ وَ

مْ أَنْفُسُهكُمْ أَنْ  حُجَّتِكُمْ وَ مَنَارَ مَحَجَّتِكُمْ وَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَلَا سَاءَ مَها قَهدَّمَتْ لَكُه   

سَهفَكْتُمْ وَ   اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ فِي الْعَ َابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ أَ اَدْرُونَ أَيَّ رَبِد  لِرَسُولِ اللَّهِ فَهرَيْتُمْ وَ أَيَّ دَمٍ  سَخِطَ

لَا اَخْفِهرُهُ الْبَهدْرَةُ وَ لَها يُخَهافُ      أَيَّ رَرِيمَةٍ أَبْرَزْاُمْ لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا شَوْهَاءَ خَرْقَاءَ فَلَا يَسْتَخِفَّنَّكُمُ الْمَهَلُ فَإِنَّهُ

فَوْ ُ الثَّارِ و في رواية فو  النار ر  أنه لبالمر اد فضج الناو بالبكهاء و النحيهب. قهال الهراوي و     

رأيت شيخا واقفا يبكي و يقول بأبي أنتم و أمي رههولكم خيهر الكههول و شهبابكم خيهر الشهباب و       

 نسل ي يخز  و ي يبز .نساؤرم خير النساء و نسلكم خير ال

 خطبة فاطمة الصغرى ألهل الکوفة

أَحْمَهدُهُ وَ  وَ خَطَبَتْ فَاطِمَةُ الصُّغْرَ  فَقَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصَى وَ زِنَةَ الْعَهرْشِ إِلَهى الثَّهرَ     

إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ وُلْدَهُ بُبِحُهوا بِشَهطِّ    أُومِنُ بِهِ وَ أَاَوَرَّلُ عَلَيْهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

ولَ خِلَهافَ مَها   الْفُرَا ِ مِنْ غَيْرِ بَحْلٍ وَ لَا اِرَا   اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوبُ بِكَ أَنْ أَفْتَرِيَ عَلَيْكَ الْكَ ِبَ أَوْ أَنْ أَقُه 

نْ أَخْ ِ الْعُهُودِ لِوَ ِيِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمَقْتُولِ رَمَا قُتِلَ وُلْدُهُ بِالْهأَمْسِ فِهي بَيْهت  مِهنْ     أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ مِ

وَفَااِهِ حَتَّهى  بَعْدَ  بُيُو ِ اللَّهِ فِيهِ مَعْشَرٌ مُسْلِمَةٌ بِأَلْسِنَتِهِمْ اَعْساً لِرُءُوسِهِمْ مَا رَفَعَتْ عَنْهُ ضَيْماً فِي حَيَااِهِ وَ

فِيكَ لَوْمَةُ لَائِمٍ  قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ مَحْمُودَ النَّقِيبَةِ طَيِّبَ الْعَرِيكَةِ مَعْرُوفَ الْمَنَاقِبِ مَشْهُورَ الْمَ َاهِبِ لَمْ اَأْخُ ْهُ

مِ أَمَّا بَعْدُ يَها أَهْهلَ الْكُوفَهةِ يَها أَهْهلَ      زَاهِداً فِي الدُّنْيَا مُجَاهِداً فِي سَبِيلِكَ فَهَدَيْتَهُ إِلَى  ِرَاطِكَ الْمُسْتَقِي

ءَنَها حَسَهناً وَ جَعَهلَ عِلْمَههُ     الْمَكْرِ وَ الْغَدْرِ وَ الْخُيَلَاءِ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْت  ابْتَلَانَا اللَّهُ بِكُمْ وَ ابْتَلَارُمْ بِنَا فَجَعَلَ بَلَا

عِلْمِهِ أَرْرَمَنَا بِكَرَامَتِهِ وَ فَضَّلَنَا بِمُحَمَّد  نَبِيِّهِ ص عَلَهى رَثِيهرٍ مِمَّهنْ خَلَهقَ      عِنْدَنَا وَ فَهْمَهُ لَدَيْنَا فَنَحْنُ عَيْبَةُ

فُسُهكُمْ  فَلَها اَهدْعُوَنَّكُمْ أَنْ   اَفْضِيلًا فَكَ َّبْتُمُونَا وَ رَأَيْتُمْ قِتَالَنَا حَلَالًا وَ أَمْوَالَنَا نَهْباً رَأَنَّا أَوْلَادُ اُرْك  أَوْ رَابُلَ

 -مْ وَ أَاَتْ نَقِمَها ٌ إِلَى الْجَ َلِ بِمَا أَ َبْتُمْ مِنْ دِمَائِنَا وَ نَالَتْ أَيْدِيكُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا فَكَأَنَّ الْعَ َابَ قَدْ حَلَّ بِكُ

ولِ اللَّهِ ص قِبَلَكُمْ وَ بُحُولٍ لَهُ لَهدَيْكُمْ  أَي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اَبلاً لَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَيُّ اِرَا   لِرَسُ

  بِمَا عَنَدْاُمْ بِأَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ افْتَخَرَ مُفْتَخِرٌ فَقَالَ

  نَحْنُ قَتَلْنَا عَلِيلاً وَ بَنِي عَلِيٍّ             بِسُيُوف  هِنْدِيَّةٍ وَ رِمَاحٍ          
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  بَيْنَا نِسَاءَهُ سَبْيَ اُرْك              وَ نَطَحْنَاهُمْ فَأَيَّ نِطَاحٍوَ سَ             

نْهُمُ الرِّجْسَ فَأَقْعِ بِفِيكَ الْكَثْكَثُ وَ الْأَثْلَبُ افْتَخَرْ َ بِقَتْلِ قَوْمٍ زَرَّاهُمُ اللَّهُ فِي رِتَابِهِ وَ طَهَّرَهُمْ وَ أَبْهَبَ عَ

 -نَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا ارْتَسَبَ أَ حَسَدْاُمُونَا عَلَى مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِرَمَا أَقْعَى أَبُوكَ وَ إِ

 فما بنبنا إن جاش دهرا بحورنا             و بحرك ساج ما يواري الدعامصا          

ما لَهُ مِنْ نُورٍ فضهج الموضهع بالبكهاء و    بلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْاِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَ 

 الحنين و قال حسبك يا ابنة الطيبين فقد أحرقت قلوبنا و أضرمت أجوافنا فسكتت.

  خطبة أم کلثوم بنت علی ع

يَا أَهْلَ الْكُوفَهةِ سَهوْأَةً    قَالَ وَ خَطَبَتْ أُمُّ رُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ع مِنْ وَرَاءِ رُلَّةٍ وَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْبُكَاءُ فَقَالَتْ

ه  دَهَهتْكُمْ وَ أَيَّ وِزْرٍ  مَا لَكُمْ خَ َلْتُمْ حُسَيْناً وَ قَتَلْتُمُوهُ وَ سَبَيْتُمْ نِسَاءَهُ وَ نَكَبْتُمُوهُ وَيْلَكُمْ أَ اَدْرُونَ أَيَّ دَوَا

رِيمَةٍ أَ َبْتُمُوهَا وَ أَيَّ أَمْهوَالٍ انْتَهَبْتُمُوهَها قَتَلْهتُمْ خَيْهرَ     عَلَى ظُهُورِرُمْ حُمِّلْتُمْ وَ أَيَّ دِمَاء  سَفَكْتُمْ وَ أَيَّ رَ

  لَتْرِجَاي   بَعْدَ النَّبِيِّ ص أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ وَ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ ثُمَّ قَا

 مِّكُمْ             سَتُجْزَوْنَ نَاراً حَرُّهَا يَتَوَقَّدُقَتَلْتُمْ أَخِي  َبْراً فَوَيْلٌ لِأُ          

 سَفَكْتُمْ دِمَاءً حَرَّمَ اللَّهُ سَفْكَهَا             وَ حَرَّمَهَا الْقُرْآنُ ثُمَّ مُحَمَّدٌ             

 حَقّاً يَقِيناً اُخَلَّدُوا أَلَا فَأَبْشِرُوا بِالنَّارِ أَنَّكُمْ غَداً             لَفِي سَقَرٍ             

 وَ إِنِّي لَأَبْكِي فِي حَيَااِي عَلَى أَخِي             عَلَى خَيْرِ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ سَيُولَدُ             

 بِدَمْعٍ غَزِيرٍ مُسْتَهَلٍّ مُكَفْكَا              عَلَى الْخَدِّ مِنِّي بَائِباً لَيْسَ يُحْمَدُ             

  فضج الناو بالبكاء و النوح

  . خطبة اإلمام زین العابدین ع

هِ وَ قَالَ أَيُّهَا النَّاوُ ثُمَّ إِنَّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع أَوْمَأَ إِلَى النَّاوِ أَنِ اسْكُتُوا وَ قَامَ قَائِماً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْ

مْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا ابْهنُ الْمَه ْبُوحِ   مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ لَ

هُ وَ سُبِيَ عِيَالُهُ بِشَطِّ الْفُرَا ِ بِغَيْرِ بَحْلٍ وَ لَا اِرَا   أَنَا ابْنُ مَنِ انْتُهِكَ حَرِيمُهُ وَ سُلِبَ نَعِيمُهُ وَ انْتُهِبَ مَالُ

يْتُمُوهُ الْعَهْهدَ وَ  قُتِلَ  َبْراً وَ رَفَى بِ َلِكَ فَخْراً فَأَنْشَدْاُكُمُ اللَّهَ هَلْ اَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ رَتَبْتُمْ إِلَى أَبِي وَ أَعْطَوَ 

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِبْ يَقُهولُ قَتَلْهتُمْ    الْمِيثَامَ فَخَ َلْتُمُوهُ فَتَبلاً لِمَا قَدَّمْتُمْ وَ سَوْأَةً لِرَأْيِكُمْ بِأَيَّةِ عَيْنٍ اَنْظُرُونَ
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عِتْرَاِي وَ انْتَهَكْتُمْ حُرْمَتِي فَلَسْتُمْ مِنْ أُمَّتِي فارافعت أ وا  الناو من رل ناحية و قال بعضهم لهبعض  

وَ فِي رَسُولِهِ وَ أَهْهلِ بَيْتِههِ    هلكتم و ما اعلمون. فَقَالَ ع رَحِمَ اللَّهُ امْرَءاً قَبِلَ نَصِيحَتِي وَ وَ ِيَّتِي فِي اللَّهِ

فَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً فقالوا جميعا نحن سامعون مطيعون حافظون ل مامك غير زاههدين  

فيك و ي راغبين عنك فمرنا بأمرك يرحمك اي فإنا حرب لحربك و سلم لسلمك لنأخ ن يزيد و 

اَل ع هَْيَهاَ  هَْيَهاَ  أَيُّهَها الْغَهَدَرُة اْلمَكَهَرُة حِيهَل بَيْهنَكُْم َو بَهيَْن شَههَوَا ِ        نبرأ ممن ظلمك و ظلمنا. فَقَ

 فَهإِنَّ الْجُهرْحَ   أَنْفُسِكُمْ أَ اُرِيدُونَ أَنْ ]اَأْاُوا اأاون إِلَيَّ رَمَا أَاَيْتُمْ إِلَى أَبِي مِنْ قَبْلُ رَلَّا وَ رَبِّ الرَّاقِصَها ِ 

ي وَ لْ قُتِلَ أَبِي بِالْأَمْسِ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ مَعَهُ وَ لَمْ يَنْسَنِي ثُكْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ثُكْلُ أَبِي وَ بَنِي أَبِه لَمَّا يَنْدَمِ

نَا وَ لَها  وَجْدُهُ بَيْنَ لَهَااِي وَ مَرَارَاُهُ بَيْنَ حَنَاجِرِي وَ غُصَصُهُ فِي فِرَاشِ  َدْرِي وَ مَسْأَلَتِي أَنْ لَا اَكُونُوا لَ

  عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ

 لَا غَرْوَ إِنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ فَشَيْخُهُ             قَدْ رَانَ خَيْراً مِنْ حُسَيْنٍ وَ أُرْرِمَا          

 فَلَا اَفْرَحُوا يَا أَهْلَ رُوفَانَ بِالَّ ِي             أُ ِيبَ حُسَيْنٌ رَانَ بَلِكَ أَعْظُمَا         

 قُتِلَ بِنَهْرِ الشَّطِّ رُوحِي فِدَاؤُهُ             جَزَاءُ الَّ ِي أَرْدَاهُ نَارُ جَهَنَّمَا             

  ثُمَّ قَالَ ع 

 رَضِينَا مِنْكُمُ رَأْساً بِرَأْوٍ             فَلَا يَوْمَ لَنَا وَ لَا عَلَيْنَا          

 . إدخال رهط الحسین ع على ابن زیاد

ل حميد بن مسلم لما أدخل رهط الحسين ع على عبيد اي بن زياد لعنهما اي أبن للناو إبنا عاما و قا

ء بالرأو فوضع بين يديه و رانت زينب بنت علي ع قد لبست أردأ ثيابها و ههي متنكهرة فسهأل     جي

 قبل عليهاعبيد اي عنها ث ث مرا  و هي ي اتكلم قيل له إنها زينب بنت علي بن أبي طالب فأ

 . زينب في أعظم الجهاد بكلمة غراء أمام السلطان الجائر

و قال الحمد اي ال ي فضحكم و قتلكم و أر ب أحدوثتكم. فقالت الحمد ي ال ي أررمنا بمحمد ص 

و طهرنا اطهيرا إنما يفتضح الفاسق و يك ب الفاجر و هو غيرنا فقال ريا رأيت  نع اي بأهل بيتك. 

إي جمي  هؤيء قوم رتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضهاجعهم و سهيجمع اي بينهك و     قالت ما رأيت

بينهم فتحاج و اخا م فانظر لمن الفلج هبلتك أمك يا ابن مرجانة فغضب ابن زياد و قال لهه عمهرو   
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 ء من منطقها فقال ابن زياد لقد شفاني اي من طغااك و العصهاة  بن حريث إنها امرأة و ي اؤاخ  بشي

المردة من أهل بيتك. فبكت ثم قالت لقد قتلت رهلي و أبر  أهلي و قطعت فرعي و اجتثثت أ هلي  

قالهت إن  ر فإن اشفيت به ا فقد اشتفيت فقال عبيد اي ه ه سجاعة و لعمري ران أبوك شاعرا سجاعا

 لي عن السجاعة لشغ 

خراهه و قهد سهمحت قريحتهي     و إني ألعجب ممن يشتفي بقتل أئمته و يعلم أنهم منتقمون منه فهي آ 

 -به ا

 يا أيها المتشفي في قتل أئمته             و قلبي من الوجد على مثل الجمر          

 ي بلغتك الليالي ما اؤمله             منها و بل سداك المالح المقر             

 أواهم إبن سقرقوم هم الدين و الدنيا بهم حليت فمن             ق هم فم             

 لهم بني الهد  جد و أمهم             يوم المعاد بنصر اي انتصر             

 مناظرة اإلمام ع مع ابن زیاد

ثم قال لعلي بن الحسين ع من أنت قال علي بن الحسين قال أ ليس قتل اي علي بن الحسين قال ران 

قتله فقال علي بن الحسين اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِهينَ  لي أ  يسمى عليا قتله الناو قال ابن زياد بل اي 

 مَوْاِها.

  ابن زياد أمر بضرب عنق اةمام ع

فغضب ابن زياد و قال و بك حراك لجوابي ابهبوا به فاضربوا عنقه فتعلقت به زينب عمتهه و قالهت   

زياد و قال عجبا للرحم ألظنها  حسبك من دمائنا فاعتنقته و قالت إن قتلته فاقتلني معه فنظر إليها ابن

 ود  أن نقتلها معه دعوه.

 اعتراض أنس بن مالك على ابن زياد

على أسهنان الحسهين و     و رويت أن أنس بن مالك قال شهد  عبيد اي بن زياد و هو ينكت بقضيب

ن يقول إنه ران حسن الثغر فقلت أم و اي ألسوأنك لقد رأيت رسول اي ص يقبلل موضع قضيبك مه 

 فيه.

 زيد بن أرقم رفض فعل ابن زياد
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و عن سعد بن معاب و عمر بن سهل أنهما حضرا عبيد اي يضهرب بقضهيبه أنها الحسهين و عينيهه و      

يطعن في فمه فقال له زيد بن أرقم ارفع قضيبك إني رأيت رسول اي ص واضعا شفتيه على موضهع  

اي لو ي أنهك شهيت قهد خرفهت و بههب       قضيبك ثم انتحب باريا فقال له أبكى اي عينيك يا عدو

عقلك لضربت عنقك فقال زيد ألحدثنك حديثا هو أغلو عليك من ه ا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقْعَدَ 

وَ قَالَ إِنِّي  احَسَناً عَلَى فَخِ ِهِ الْيُمْنَى وَ حُسَيْناً عَلَى فَخِ ِهِ الْيُسْرَ  فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَافُو ِ رُلِّ وَاحِد  مِنْهُمَ

 أَسْتَوْدِعُكَ إِيَّاهُمَا وَ  الِحَ الْمُؤْمِنِينَ فكيا رانت وديعتك لرسول اي ص.

  خطبة ابن زیاد و اعتراض ابن عفیف علیه

ثم قام عبيد اي خطيبا و قال الحمد ي ال ي أظهر الحق و أهله و نصر أمير المؤمنين و حزبهه و قتهل   

  هالك اب بين الك اب و شيعت

 مقتل عبد اي بن عفيا بأمر ابن زياد

فقام إليه عبد اي بن عفيا األزدي و رانت إحد  عينيه بهبت يوم الجمل و األخر  يوم  هفين مهع   

علي ع و قال يا ابن مرجانة إن الك اب أنت و أبوك و ال ي ويك أ اقتلون أويد النبيين و اتكلمون 

ه األزد و انتزعوه من أيدي الج وزة فأاى منزله فقال ابن زياد بك م الصديقين. فأمر به ابن زياد فمنع

اجتمعوا و قبائل الهيمن معههم.    به فأاوني به فلما بلغ األزد بلكابهبوا إلى أعمى األزدي أعمى اي قل

فبلغ بلك ابن زياد فجمع قبائل مضر و ضمهم إلى ابن األشعث و أمره بالقتال فاقتتلوا و قتهل بيهنهم   

ل أ حاب عبيد اي إلى دار عبد اي بن عفيا فكسروا الباب و اقتحموا عليهه فصهاحت   جماعة و و 

 ابنته أااك القوم من حيث اح ر فقال ي عليك ناوليني سيفي فناولته فجعل ي ب به نفسه و يقول.

 أنا ابن بي الفضل عفيا الطاهر             عفيا شيخي و ابن أم عامر          

 دارع من جمعكم و حاسررم              

فقالت ابنته يا ليتني رنت رج  أخا م بين يديك هؤيء الفجرة قاالي العترة البررة و القوم محدقون  

  رلما جاءوه من جهة أشعراه و هو ي ب عن نفسه. و يقول

  أقسم لو فرج لي عن بصري             ضام عليكم موردي و مصدري          
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ه فقالت ابنته وا بيه يحا  بأبي و ليس له نا ر و أدخلوه على عبيهد اي فقهال   فتكاثروا عليه فأخ و 

 -الحمد ي ال ي أخزاك فقال يا عدو اي فما با أخزاني

  و اي لو فرج لي عن بصري             ضام عليكم موردي و مصدري          

ابن مرجانة مها أنهت و عثمهان أسهاء أم      قال يا عدو اي ما اقول في عثمان فقال يا عبد بني ع ج يا 

أحسن فقد لقي ربه و هو ولي خلقه يقضي بينهم بالعدل و لكن سلني عن أبيك و عهن يزيهد و أبيهه    

ء حتى ا وم المو  عطشا فقال الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعهالَمِينَ  أمها إنهي     فقال له و اي ي سألتك عن شي

دة قبل أن الدك أمك و سألته أن يجعلها على يدي ألعن خلقه و رنت أسأل اي ربي أن يرزقني الشها

 أبغضهم إليه فلما را بصري يئست من الشهادة و اآلن فالحمد ي ال ي رزقنيها بعد اليأو منها.

 فأمر ابن زياد فضرب عنقه و  لب في السبخة

  . جندب و تهدید ابن زیاد له

فقال يا عدو اي أ لست  احب أبي اراب قال بلهى ي  ثم دعا بجندب بن عبد اي األزدي و ران شيخا 

أعت ر منه قال ما أراني إي متقربا إلى اي بدمك قال إبن ي يقربك اي منه بل يباعدك قال شيت قد 

 بهب عقله و خلى سبيله.

  ابن زياد بشر والي المدينة بقتل الحسين ع

لحرث السلمي و ران واليها إب باك عمرو بن سعيد و بعث عبيد اي بن زياد إلى المدينة عبيد اي بن ا

بن العاص و قال له ي يسبقنك الخير إليه قال فلقيني رجل قال ما الخبر قلت الخبر عند األمير اسمعه 

فقال إِنَّا لِلَّهِ قتل الحسين فدخلت على عمرو و قال ما وراءك فأخبراه فاستبشر و أمر أن يناد  بقتله. 

  بن معديكرب الزبيديثم امثل ببيت عمرو 

  عجت نساء بني زياد عجة             رعجيج نسوانا غداة األرنب          

 -و يحسن أن أورد شعري ه ا في معناه مسفها له في بشراه

 يستبشرون بقتله و بسبه             و هم على دين النبي محمد          

 قالوا بأقوال الكفور الملحد      و اي ما هم مسلمون و إنما                    

 قد أسلموا خوف الرد  و قلوبهم             طويت على غل و حقد مكمد             
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و روي أن يزيد بن معاوية بعث بمقتل الحسين إلى المدينة محرز بن حريث بن مسهعود الكلبهي مهن    

 بني عدي بن حباب و رج  من بهراء و رانا من أفاضل أهل الشام.

ما قدما خرجت امرأة من بنا  عبد المطلب قيل هي زينب بنت عقيل ناشهرة شهعرها واضهعة رمهها     فل

 -على رأسها اتلقاهم و هي ابكي و اقول

  ما با اقولون إب قال النبي لكم             ما با فعلتم و أنتم آخر األمم          

  أسار  و منهم ضرجوا بدمبعتراي و بأهلي بعد مفتقدي             منهم              

  ما ران ه ا جزائي إب نصحت لكم             أن اخلفوني بسوء في بوي رحمي             

   رخة أم سلمة لقتل الحسين ع

قال شهر بن حوشب بينما أنا عند أم سلمة إب دخلت  ارخة اصر  و قالهت قتهل الحسهين قالهت أم     

 ت مغشيا عليها.سلمة فعلوها مأل اي قبورهم نارا و وقع

  ابن الحكم ينكت وجه الحسين ع

و نقلت عن ااريت الب بري أنه لما وافى رأو الحسين ع المدينة سمعت الواعية من رل جانب فقهال  

  مروان بن الحكم

 ضربت دوسر فيهم ضربة             أثبتت أوااد حكم فاستقر          

 -ثم أخ  ينكت وجهه بقضيب و يقول 

  ا حب ا بردك في اليدين             و لونك األحمر في الخديني          

  رأنه با  بمجسدين             شفيت منك النفس يا حسين             

 و مما

انفرد به النطنزي في رتاب الخصائص عن أبي ربيعة عن أبي قبيل قيل سمع في الهواء بالمدينة قائهل  

 -يقول

  محمد             بلغ رسالتنا بغير اوانييا من يقول بفضل آل           

  قتلت شرار بني أمية سيدا             خير البرية ماجدا با شأن             

  ابن المفضل في السماء و أرضها             سبط النبي و هادم األوثان         
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  له بكل لسانبكت المشارم و المغارب بعد ما             بكت األنام              

ثم إن عبيد اي بن زياد أمر بنساء الحسين ع و  بيانه فجهزوا و أمر بعلي بن الحسهين ع فغهل إلهى    

عنقه و سرح بهم مع مخفر بن ثعلبة بن مرة العائ ي من عائ ة قريش و مع شهمر بهن بي الجوشهن و    

 أ حابهما.

  رأس اإلمام بدیر النصرانی فی طریق الشام

اعة عن سليمان بن مهران األعمش قال بينما أنا في الطهواف أيهام الموسهم إبا    فرو  النطنزي عن جم

رجل يقول اللهم اغفر لي و أنا أعلم أنك ي اغفر فسألته عن السبب فقال رنت أحد األربعهين اله ين   

حملوا رأو الحسين إلى يزيد على طريق الشهام فنزلنها أول مرحلهة رحلنها مهن رهرب ء علهى ديهر         

و مرروز على رمح فوضعنا الطعام و نحن نأرل إبا بكا على حهائط الهدير يكتهب    للنصار  و الرأ

 -عليه بقلم حديد سطرا بدم

  أ ارجو أمة قتلت حسينا             شفاعة جده يوم الحساب          

  فجزعنا جزعا شديدا و أهو  بعضنا إلى الكا ليأخ ه فغاب فعاد أ حابي 

وا الروم فدخلوا بعض رنائسهم فإبا مكتوب ه ا البيت فقالوا لههم  و عن مشايت من بني سليم أنهم غز

 من  متى مكتوب قالوا قبل أن يبعث نبيكم بث ث مائة عام.

و حدث عبد الرحمن بن مسلم عن أبيه أنه قال غزونا ب د الروم فأاينا رنيسة من رنائسهم قريبة من 

شام يقرءون بالرومية فإبا ههو مكتهوب هه ا    ء مكتوب فسألنا أناسا من أهل ال قسطنطينية و عليها شي

 البيت ]الشعر[

و برر أبو عمرو الزاهد في رتاب الياقو  قال قال عبد اي بن الصفار  هاحب أبهي حمهزة الصهوفي     

فيهم شيت من عق ء النصار  فأررمناه و أحسنا إليه. فقال لنا أخبرني   غزونا غزاة و سبينا سبيا و ران

ا في ب د الروم حفرا قبل أن يبعث النبي العربي بث ثمائة سنة فأ ابوا حجهرا  أبي عن آبائه أنهم حفرو

 -عليه مكتوب بالمسند ه ا البيت من الشعر

  أ ارجو عصبة قتلت حسينا             شفاعة جده يوم الحساب          

  و المسند ر م أويد شيث 
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  .  فة ورود أهل البيت إلى دمشق

قربوا من دمشق دنت أم رلثوم من شمر و قالت لي إليك حاجة قال ما هي قالت فانطلقوا جميعا فلما 

إبا دخلت البلد فاحملنا في درب قليل النظارة و اقدم أن يخرجوا ه ه الهرءوو مهن بهين المحامهل و     

ينحونا عنها فقد خزينا من رثرة النظر إلينا و نحن في ه ه الحال فأمر بضد ما سألته بغيا منه و عتوا و 

ك بهم على الك الصفة حتى و لوا باب دمشق حيث يكون السبي. و لقد أقرح فعله ه ا حنهاجر  سل

 -الصدور و أسخن عين المقرور حتى قلت شعري ه ا من القلب المواور

  فوا أسفا يغز  الحسين و رهطه             و يسبى بتطواف الب د حريمه          

  قده             له عزب جفن ما يخا سجومهأ لم يعلموا أن النبي لف             

  و في قلبه نار يشب ضرامها             و آثار وجد ليس ارسي رلومه             

  و لم يكن زين العابدين ع يكلم أحدا في الطريق حتى بلغوا باب يزيد 

  بشارة ابن قيس بقتل الحسين ع و سبي أهله 

أبيه عن الع ري بن ربيعة بن عمرو الجرشي قال أنا عند يزيد فروي عن روح بن زنباع الجدامي عن 

بن معاوية إب أقبل زحر بن قيس الم حجي على يزيد فقال ويلهك مها وراءك قهال أبشهر فهتح اي و      

نصره. ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته و ستين رج  من شيعته فسرنا إليهم و 

نزلوا على حكم األمير عبيد اي أو القتال فاختاروا القتهال علهى ايستسه م    سألناهم أن يستسلموا أو ي

فعدونا عليهم من شروم الشمس فأحطنا بهم من رل ناحية حتى إبا أخ   السهيوف مأخه ها جعلهوا    

يلجئون إلى غير وزر و يلوبون باألرمام و الحفر لوبا رمها يب الحمهام مهن الصهقر فهو اي يها أميهر        

ران إي جزر جزور أو نومة قائل حتى أاينا على آخهرهم فهاايهك أجسهادهم مجهردة و     المؤمنين ما 

وجوههم معفرة و ثيابهم بالدماء مرملة اصهرهم الشمس و اسفي عليهم الريح زوارهم العقبان و الرخم 

 بقاع قرقر سبسب ي مكفنين و ي موسدين. فقال رنت أرضى من طاعتكم بدون قتله.

 بشارة مخفر بن ثعلبة

و نقلت من ااريت دمشق عن ربيعة بن عمرو الجرشي قال أنا عند يزيد إب سمعت  و  مخفر يقهول  

 ه ا مخفر بن ثعلبة أاى أمير المؤمنين باللئام الفجرة فأجابه يزيد ما ولد  أم مخفر أشر و أألم.
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 ريفية دخول أهل البيت في مجلس يزيد

لَى يَزِيدَ وَ نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مُغَلَّلُهونَ فَلَمَّها وَقَفْنَها بَهيْنَ يَدَيْههِ قُلْهتُ       قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أُدْخِلْنَا عَ

اَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا يَزِيدُ مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اللَّهِ لَوْ رَآنَا عَلَى هَ ِهِ الْحَالِ قَالَ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا 

جروا فقال له النعمان بن بشير ا نع ما ران رسول اي يصنع بهم لو  ي اتخ ن من رلب سوءقال رجل 

 رآهم به ه الخيبة

 خطاب فاطمة بنت الحسين ع ليزيد

و قالت فاطمة بنت الحسين يا يزيد بنا  رسول اي سبايا فبكى الناو و بكى أههل داره حتهى علهت    

 األ وا .

 من یزیدعلی بن الحسین ع استأذن الکالم 

فقال علي بن الحسين ع و أنا مغلول فقلت أ اأبن لي في الك م فقال قهل و ي اقهل هجهرا قلهت لقهد      

 وقفت موقفا ي ينبغي لمثلي أن يقول الهجر ما ظنك برسول اي لو رآني في غل فقال لمن حوله حلوه.

  وضع یزید رأس الحسین ع بین یدیه

ء من خلفه لئ  ينظرن إليه فرآه علي بهن الحسهين ع فلهم    ثم وضع رأو الحسين ع بين يديه و النسا

 يأرل بعد بلك الرأو.

حدث عبد الملك بن مروان لما أاي يزيد برأو الحسين ع قال لو ران بينك و بين ابن مرجانة قرابة 

 ألعطاك ما سألت ثم أنشد يزيد

 أظلمانفلق هاما من رجال أعزة             علينا و هم رانوا أعق و           

قال علي بن الحسين ع ما أَ ابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ي فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي رِتهابٍ مِهنْ قَبْهلِ أَنْ     

 نَبْرَأَها إِنَّ بلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

  حالة زينب عند رؤيتها رأو الحسين ع

ا فشقته ثهم نهاد  بصهو  حهزين يقهرح      و أما زينب فإنها لما رأ  رأو الحسين ع أهو  إلى جيبه

الكبد و يوهي الجلد يا حسيناه يا حبيب جده الرسول و يها ثمهرة فهؤاد الزههراء البتهول يها ابهن بنهت         
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المصطفى يا ابن مكة و منى يا ابن علي المراضى فضج المجلس بالبكاء و يزيد سهارت و ههو به اك    

 شامت.

  يزيد ينكت ثنايا الحسين ع و ران الرسول يرشفه

ثم دعا بقضيب خيزران ينكت به ثنايا الحسين فأقبل عليه أبو برزة األسلمي و قهال ويحهك أ انكهت    

وَ يَقُهولُ أَنْتُمَها    -بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة أشهد لقد رأيت النبي ص يرشا ثناياه و ثنايا أخيه

هُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ ساءَ ْ مَصِيراً فغضهب يزيهد و أمهر    سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَتَلَ اللَّهُ قَااِلَكُمَا وَ لَعَنَ

بإخراجه سحبا. و روي أن الحسن بن الحسن لما رآه يضرب بالقضيب موضع فهم رسهول اي قهال وا    

 -بيه

  سمية أمسى نسلها عدد الحصى             و بنت رسول اي ليس لها نسل          

  نت الحسين عشامي طلب من يزيد فاطمة ب

و قد ران أهل الشام يهنئونه بالفتح فقام رجل منهم أحمر أزرم فنظر إلى فاطمة بنت الحسين و رانت 

و أسهتخدم    وضيئة فقال يا أمير المؤمنين هب لي ه ه الجارية فقالت فاطمة لعمتها يها عمتهاه أوامهت   

ا فأعاد األزرم الك م فقال له يزيد فقالت زينب ي و اي و ي ررامة لك و ي له إي أن يخرج من دينن

  وهب اي لك حتفا قاطعا. ثم امثل بأبيا  ابن الزبعري

  ليت أشياخي ببدر شهدوا             جزع الخزرج من وقع األسل          

  فأهلوا و استهلوا فرحا             ثم قالوا يا يزيد ي اشل             

  من سادااهم             و عدلناه ببدر فاعتدلقد قتلنا القوم              

 خطبة زینب ع فی مجلس یزید

 أَجْمَعِهينَ  فَقَامَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ عَلِيٍّ ع وَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ  َلَّى اللَّههُ عَلَهى رَسُهولِهِ وَ آلِههِ    

أَنْ رَه َّبُوا بِ،يها ِ اللَّههِ وَ رهانُوا بِهها        بَةَ الَّه ِينَ أَسهاؤُا السُّهوا    ثُمَّ رانَ عاقِ - َدَمَ اللَّهُ رَ َلِكَ يَقُولُ

مُ رَمَا اُسَهامُ  يَسْتَهْزِؤُنَ أَ ظَنَنْتَ يَا يَزِيدُ حَيْثُ أَخَ ْ َ عَلَيْنَا أَقْطَارَ الْأَرْضِ وَ آفَامَ السَّمَاءِ فَأَ ْبَحْنَا نُسَا

هِ هَوَاناً وَ بِكَ عَلَى اللَّهِ ]رَرَامَةً ر،بة فَشَمَخْتَ بِأَنْفِكَ وَ نَظَرْ َ إِلَى عِطْفِكَ حِينَ الْأُسَرَاءُ إِنَّ بِنَا عَلَى اللَّ

وَ ي  -اَعَهالَى رَأَيْتَ الدُّنْيَا مستوثقا ]مُسْتَوْسِقَةً حِينَ  َفَا لَكَ مُلْكُنَا وَ سُلْطَانُنَا فَمَهْلًا مَهْلًا أَ نَسِيتَ قَوْلَهُ 



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irآستان وصال ) سایت 

 

402 

 

ابٌ مُهِهينٌ ثُهمَّ   نَّ الَّ ِينَ رَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَه  يَحْسَبَ

 -اَقُولُ غَيْرَ مُتَأَثِّمٍ وَ لَا مُسْتَعْظِمٍ

  الُوا يَا يَزِيدُ لَا اَشَلَفَأَهَلُّوا وَ اسْتَهَلُّوا فَرَحاً             ثُمَّ قَ          

لَا اَقُولُ بَلِهكَ وَ قَهدْ     مُنْحَنِياً عَلَى ثَنَايَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اَنْكُتُهَا بِمِخْصَرَاِكَ وَ رَيْاَ 

رِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ وَ اَهْتِاُ بِأَشْهيَاخِكَ لَتَهرِدَنَّ مَهوْرِدَهُمْ.    نَكَأْ َ الْقَرْحَةَ وَ اسْتَأْ َلْتَ الشَّأْفَةَ بِإِرَاقَتِكَ دِمَاءَ ال ُّ

بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا  -اللَّهُمَّ خُ ْ بِحَقِّنَا وَ انْتَقِمْ لَنَا مِنْ ظَالِمِنَا فَمَا فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ وَ لَا حَزَزْ َ إِلَّا لَحْمَكَ

 لْعَبِيدِ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَ عَلَيْهِ الْمُتَّكَلُ فَوَ اللَّهِ لَا اَمْحُو بِرْرَنَا وَ لَا اُمِيهتُ وَحْيَنَها وَ  وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِ

هُ رَحِهيمٌ وَدُودٌ فقهال   إِنَّه الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ ِي خَتَمَ لِأَوَّلِنَا بِالسَّعَادَةِ وَ لِ،خِرِنَا بِالشَّهَادَةِ وَ يَحْسُنُ عَلَيْنَا الْخِلَافَةُ 

 يزيد

  يا  يحة احمد من  وائح             ما أهون المو  على النوائح          

  الخاطب سب اإلمام على المنبر و اإلمام صاح علیه

و دعا يزيد الخاطب و أمره أن يصعد المنبر و ي م الحسين و أباه فصعد و بالغ في بم أمير المهؤمنين  

مدح لمعاوية و يزيد فصاح به علي بن الحسهين ع ويلهك أيهها الخاطهب اشهتريت      و الحسين و و ال

 مرضاة المخلوم بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار.

 -و لقد أجاد ابن سنان الخفاجي بقوله

 يا أمة رفر  و في أفواها ]أفواهها             القرآن فيه ض لها و رشادها          

 بر اعلنون بسبه             و بسيفه نصبت لكم أعوادهاأ على المنا             

 الك الخ ئق بينكم بدرية             قتل الحسين و ما خبت أحقادها             

  نوح آل الرسول في دمشق

و رانت النساء مدة مقامهن بدمشق ينحن عليه بشجو و أنة و يندبن بعويل و رنة و مصهاب األسهر    

مسهارن ي اقهيهن مهن حهر و ي بهرد حتهى         كلم الثكلى عال طبه و أسكن فهي عظم خطبه و األسى ل

اقشر  الجلود و سال الصديد بعد رن الخدود و ظل الستور و الصبر ظاعن و الجزع مقهيم و الحهزن   

 لهن نديم.
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و عن أبي عبد الرحمن بن عبد اي بن عقبة بن لهيعة الحضرمي عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن 

يني رأو الجالو  بن يهوبا فقال و اي إن بينهي و بهين داود سهبعين أبها و إن اليههود القهاني       قال لق

  فتعظمني و أنتم ليس بين ابن النبي و بينه إي أب واحد قتلتم ولده

 اعتراض رسول ملك الروم على یزید

يديه. فحضهر  و ران يزيد يتخ  مجالس الشراب و اللهو و القيان و الطرب و يحضر رأو الحسين بين 

مجلسه رسول ملك الروم و ران من أشرافهم فقال يا ملك العرب ه ا رأو من قال ما لك و لهه ا  

ء شهاهداه فأحببهت أن أخبهره بقضهية هه ا       الرأو قال إني إبا رجعت إلى ملكنا يسألني عن رل شي

ه قهال  الرأو و  احبه ليشاررك في الفرح و السرور قال ه ا رأو الحسين بن علي قال و مهن أمه  

فاطمة بنت رسول اي فقال النصراني أف لك و لدينك لي دين أحسن من دينكم إن أبي مهن حفهدة   

داود ع و بيني و بينه آباء رثيرة و النصار  يعظمون قدري و يأخ ون من اراب قدمي ابررا بأني من 

نكم. ثم قهال ليزيهد مها    الحوافد و قد قتلتم ابن بنت نبيكم و ليس بينه و بينه إي أم واحدة فقبح اي دي

ااصل إليك حديث رنيسة الحافر قال قل قال بين عمان و الصين بحر مسيرة سنة فيه جزيرة ليس بهها  

ثمانون فرسخا في ثمانين ما على وجه األرض مدينة مثلها منها  عمران إي بلدة واحدة في الماء طولها

أرا النصار  فيها رنائس رثيرة أعظمهها  يحمل الكافور و العنبر و الياقو  أشجارها العود و هي في 

رنيسة الحافر في محرابها حقة بهب معلقة فيها حافر حمار يقولون ران يرربه عيسى ع و حول الحقهة  

مزين بأنواع الجواهر و الديباج يقصدها في رل عام عالم من النصار  و أنتم اقتلون ابن بنت نبيكم ي 

يد اقتلوه لئ  يفضحني في ب ده فلما أحس بالقتل قال اريد أن بارك اي فيكم و ي في دينكم. فقال يز

اقتلني قال نعم قال اعلم أني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول يا نصهراني أنهت مهن أههل الجنهة      

فتعجبت من ر مه و أنا أشهد أن ي إله إي اي و أن محمدا رسوله ثم نهض إلى الرأو فضهمه إلهى   

 قتل. دره و قبله و بكى ف

  رؤیا سکینة بنت الحسین ع

و رأ  سكينة في منامها و هي بدمشق رأن خمسة نجب من نور قد أقبلت و على رل نجيب شهيت و  

الم ئكة محدقة بهم و معهم و يا يمشي فمضى النجب و أقبل الو يا إلي و قرب مني و قال يها  
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سول اي من أنت قال و يا سكينة إن جدك يسلم عليك فقلت و على رسول اي الس م يا رسول ر

من و ائا الجنة فقلت من هؤيء المشيخة ال ين جاءوا على النجب قال األول آدم  فوة اي و الثاني 

إبراهيم خليل اي و الثالث موسى رليم اي و الرابع عيسى روح اي فقلت من ه ا القابض علهى لحيتهه   

ت و أين هم قا دون قال إلى أبيك الحسهين  يسقط مرة و يقوم أخر  فقال جدك رسول اي ص فقل

فبينما أنا ر لك إب أقبلت خمسة هوادج من  ألعرفه ما  نع بنا الظالمون بعدهفأقبلت أسعى في طلبه 

نور في رل هودج امرأة فقلت من ه ه النسوة المقب   قال األولى حواء أم البشر و الثانية آسية بنت 

لرابعة خديجة بنت خويلد و الخامسة الواضعة يدها علهى رأسهها   مزاحم و الثالثة مريم بنت عمران و ا

اسقط مرة و اقوم مرة و اقوم أخر  فقلت من فقال جداك فاطمة بنت محمد أم أبيهك فقلهت و اي   

ألخبرنها ما  نع بنا فلحقتها و وقفت بين يديها أبكي و أقول يا أمتاه جحدوا و اي حقنا يا أمتاه بددوا 

أمتاه استباحوا و اي حريمنا يا أمتاه قتلوا و اي الحسين أبانا فقالهت رفهى  هواك يها     و اي شملنا يا 

سكينة فقد أقرحت ربدي و قطعت نيا  قلبي ه ا قميص أبيك الحسين معي ي يفارقني حتى ألقى اي 

 به ثم انتبهت و أرد  رتمان بلك المنام و حدثت به أهلي فشاع بين الناو.

لي بن الحسين و عمر بن الحسن و ران عمر  غيرا فقال له أَ اُصهارع ابنهي خالهد    و دعا يزيد يوما بع

فقال ي و لكن أعطني سكينا و أعطه سكينا ثم أقااله فقال يزيد ما اتررون عداوانا  هغارا و ربهارا.   

  ثم قال

 شنشنة أعرفها من أخزم             هل الد الحية إي حية          

  بیته ع لمنهال اإلمام ع وصف حال أهل

مْسَيْتَ يَا ابْنَ وَ خَرَجَ يَوْماً زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع يَمْشِي فِي أَسْوَامِ دِمَشْقَ فَلَقِيَهُ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ رَيْاَ أَ

بْنَهاءَهُمْ وَ يَسْهتَحْيُونَ نِسَهاءَهُمْ يَها     رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَمْسَيْنَا رَمَثَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي آلِ فِرْعَوْنَ يَه ْبَحُونَ أَ 

رِ الْعَهرَبِ بِهأَنَّ   مِنْهَالُ أَمْسَتِ الْعَرَبُ اَفْتَخِرُ عَلَى الْعَجَمِ بِأَنَّ مُحَمَّداً مِنْهَا وَ أَمْسَتْ قُرَيْشٌ اَفْتَخِرُ عَلَى سَائِ

مُشَرَّدُونَ فَ إِنَّا لِلَّههِ وَ إِنَّها إِلَيْههِ راجِعُهونَ مِمَّها        حْنُ مَقْتُولُونَمُحَمَّداً مِنْهَا وَ أَمْسَيْنَا مَعْشَرَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ نَ

  أَمْسَيْنَا فِيهِ يَا مِنْهَالُ

 -و ي در مهيار بقوله في العترة الطاهرة
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 يعظمون له أعواد منبره             و احت أرجلهم أويده وضعوا          

  تبعونكم             و فخررم أنكم  حب له ابعبأي حكم بنوه ي             

  وعد یزید قضاء ثالث حوائج للسجاد ع

ثم قال يزيد لعلي بن الحسين وعداك بقضاء ث ث حاجا  ابررها فقال األولى ارينهي وجهه سهيدي    

الحسين ع ألازود منه و الثانية ارد علينا ما أخ  منا ألن فيهه مغهزل فاطمهة و قميصهها و ق داهها و      

لثالثة إن رنت عزمت على قتلي فوجه مع النسوة من يو لهن إلى حرم جدهن قال أما وجهه أبيهك   ا

 فلن اراه أبدا و أما قتلك فقد عفو  عنك فما يو لهم إلى المدينة غيرك.

 رد األثاث و إرسال أهل البيت إلى المدينة

الفقراء و المسهارين. ثهم أمهر     و أمر برد المأخوب و زاد عليه مائتي دينار ففرقها زين العابدين ع على

 يزيد بمضي األسار  إلى أوطانهم مع نعمان بن بشير و جماعة معه إلى المدينة.

  اختالف فی مشهد رأس الحسین ع

و أما الرأو الشريا اختلا الناو فيه قال قوم إن عمرو بن سعيد دفنه بالمدينة و عهن منصهور بهن    

فقال لغ مه سليم احتفو به ه  تحت فوجد به جونة حمراءجمهور أنه دخل خزانة يزيد بن معاوية لما ف

الجونة فإنها رنز من رنوز بني أمية فلما فتحها إبا فيها رأو الحسين ع و هو مخضوب بالسواد فقال 

لغ مه ائتني بثوب فأااه به فلفه ثم دفنه بدمشق عند بهاب الفهراديس عنهد البهرج الثالهث ممها يلهي        

هل مصر أن مشهد الرأو عندهم يسهمونه مشههد الكهريم عليهه مهن      المشرم. و حدثني جماعة من أ

ء رثير يقصدونه في المواسم و يزورونه و يزعمون أنه مدفون هناك و ال ي عليه المعهول   ال هب شي

 من األقوال أنه أعيد إلى الجسد بعد أن طيا به في الب د و دفن معه.

 -و لقد أحسن نائح ه ه المرثية في فادح ه ه الرزية

  رأو بن بنت محمد و و يه             للناظرين على قناة يرفع          

  و المسلمون بمنظر و بمسمع             ي منكر فيهم و ي متفجع             

  رحلت بمنظرك العيون عماية             و أ م رزؤك رل أبن اسمع             

  و أنمت عينا لم اكن بك اهجع             أيقظت أجفانا و رنت لها رر              
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  ما روضة إي امنت أنها             لك حفرة و لخط قبرك مضجع             

  مرور عیال الحسین بکربالء و لقاء جابر األنصاری

و لما مر عيال الحسين ع بكرب ء وجدوا جابر بن عبد اي األنصاري رحمة اي عليه و جماعة من بني 

م قدموا لزياراه في وقت واحد فت قوا بالحزن و ايرتئاب و النوح علهى هه ا المصهاب المقهرح     هاش

 ألرباد األحباب.

  نوح الجن على الحسین ع

و رجال يستمعون النوح  و ناحت عليه الجن و ران نفر من أ حاب النبي ص منهم المسور بن مخرمة

أنه سمع ليلة قتله بالمدينة مناديا يسهمعونه  و يبكون. و برر  احب ال خيرة عن المحشر عن عكرمة 

 -و ي يرون شخصه

  أيها القاالون جه  حسينا             أبشروا بالع اب و التنكيل          

  رل أهل السماء ابكي عليكم             من نبي و م ك و قبيل             

  موسى و  احب اةنجيل قد لعنتم على لسان ابن داود             و             

 -و روي أن هاافا سمع بالبصرة ينشد لي  

 أن الرماح الواردا   دورها             نحو الحسين اقاال التنزي           

 و يهللون بأن قتلت و إنما             قتلوا بك التكبير و التهلي              

  لى عليه اي أو جبري       فكأنما قتلوا أباك محمدا                    

و عن أم سلمة قالت ما سمعت نوح الجن على أحد من  قبض رسهول اي ص حتهى قتهل الحسهين ع      

 -فسمعت قائلة انوح

  أي يا عين فاحتملي بجهدي             و من يبكي على الشهداء بعدي          

 متجبر في الملك عبدعلى رهط اقودهم المنايا             إلى              

و عن أبي حباب لما قتل الحسين ع ناحت عليه الجن فكان الجصا ون يخرجون بالليل إلهى الجبانهة    

 -فيسمعون الجن يقولون

 مسح النبي جبينه             فله بريق بالخدود          
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 و أبوه من أعلى قريش             و جده خير الجدود             

 -الجن فقالت و ناحت عليهن

 لمن األبيا  بالطا على رره بنينا             الك أبيا  الحسين يتجاوبن رنينا          

 -و برر ابن الجوزي في رتاب النور في فضائل األيام و الشهور نوح الجن عليه فقالت

  لقد جئن نساء الجن يبكين شجيا              و يلطمن خدودا رالدنانير نقيا           

  و يلبسن ثياب السود بعد القصبيا              

  نزول الب ء على قتلة الحسين ع

و عن أبي السدي عن أبيه قال رنا غلمة نبيع البر في رستام ررب ء بعد مقتل الحسين ع فنزلنا برجل 

ميتة سهوء  من طيئ فت اررنا قتلة الحسين و نحن على الطعام و إنه ما بقي من قتلته إي من أمااه اي 

و قتله قتلة سوء و الشيت قائم على رءوسنا. فقال ه ا ر بكم يا أهل العرام و اي إنني لمن شهد قتهل  

الحسين و ما بها أرثر ماي مني و ي أثر  فرفعنا أيدينا من الطعهام و السهراج اتقهد بهالنفط فه هبت      

فأخ   النار لحيته فبادر إلهى   الفتيلة انطفئ فجاء يحررها بإ بعه فأخ   إ بعه فأهو  بها إلى فيه

 الماء ليلقي نفسه فيه فلقد رأيته يلتهب حتى  ار حممة

  استرجاع حكم ويية الري من ابن سعد و ندامته

لعمهر ايتنهي بالكتهاب      و لما اجتمع عبيد اي بن زياد و عمر بن سعد بعد قتل الحسين ع قال عبيهد اي 

ناجزاه فقال ضاع قال لتجيئني بهه أ اهراك معته را فهي     ال ي رتبته إليك في معنى قتل الحسين و م

عجائز قريش قال عمر و اي لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو استشارني بها أبهي سهعد رنهت قهد     

أديت حقه فقال عثمان بن زياد أخو عبيد اي بن زياد  دم و اي لودد  أنه ليس من بني زياد رجهل  

ة و أن حسينا لم يقتل قال عمر بن سعد و اي ما رجع أحد بشر مما إي و في أنفه خزامة إلى يوم القيام

 رجعت أطعت عبيد اي و عصيت اي و قطعت الرحم.

 مرور سلیمان بمصارع الحسین ع فی کربالء

و رويت إلى ابن عائشة قال مر سليمان بن قتة العدوي مولى بني اميم بكرب ء بعهد قتهل الحسهين ع    

 -فااكأ على فرو له عربية و أنشأ بث ث فنظر إلى مصارعهم
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  مرر  على أبيا  آل محمد             فلم أرها أمثالها يوم حلت          

  أ لم ار أن الشمس أضحت مريضة             لفقد حسين و الب د اقشعر              

  و جلتو رانوا رجاء ثم أضحوا رزية             لقد عظمت الك الرزايا              

  و اسألنا قيس فنعطي فقيرها             و اقتلنا قيس إبا النعل زلت             

  و عند غني قطرة من دمائنا             سنطلبهم يوم بها حيث حلت             

  ف  يبعد اي الديار و أهلها             و إن أ بحت منهم برغم اخلت             

  إن قتيل الطا من آل هاشم             أبل رقاب المسلمين ف لتف             

  و قد أعولت ابكي النساء لفقده             و أنجمنا ناحت عليه و  لت             

  و قيل األبيا  ألبي الرمح الخزاعي

  . رثاء أبي الرمح في الحسين ع

بن علي ع فأنشدها مرثية في الحسين ع  حدث المرزباني قال دخل أبو الرمح إلى فاطمة بنت الحسين

 -و قال

  أجالت على عيني سحائب عبرة             فلم اصح بعد الدمع حتى ارمعلت          

  ابكي على آل النبي محمد             و ما أرثر  في الدمع ي بل أقلت             

  د نكأ  أعداؤهم حين سلتأولئك قوم لم يشيموا سيوفهم             و ق             

  و إن قتيل الطا من آل هاشم             أبل رقابا من قريش ف لت             

  فقالت فاطمة يا أبا رمح أ هك ا اقول قال فكيا أقول جعلني اي فداك قالت قل 

  أبل رقاب المسلمين ف لت          

 فقال ي أنشدها بعد اليوم إي هك ا. 

 ر ع و ا سبعة عشر مقتوي من بطن فاطمةاةمام الباق

عَةَ عَشَهرَ إِنْسَهاناً   قَالَتِ الرُّوَاةُ رُنَّا إِبَا بَرَرْنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَتْلَ الْحُسَيْنِ ع قَهالَ قَتَلُهوا سَهبْ   

  رُلُّهُمْ ارْاَكَضَ فِي بَطْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَد  أُمِّ عَلِيِّ ع

 -و إلى ه ا أشار شاعرهم بقوله
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  و اندبي اسعة لصلب علي             قد أ يبوا و ستة لعقيل          

  و ابن عم النبي عونا أخاهم             ليس فيما ينوبهم بخ ول             

  و سمي النبي غودر فيهم             قد علوه بصارم مسلول             

الرسول من السفر بعد طول الغيبة و عهدم الظفهر لفقهد حملهة الكتهاب و حمهاة       و لما رجع  حب آل 

األ حاب و قد خلفوا للسبط مفترشا للتراب بعيدا من األحباب بقفرة بهماء و انوفهة شهوهاء ي سهمير    

لمناجيها و ي سفير لمفاجيها و أعينهم بارية ليتم البقية الزارية فأسفت أي أرون رائد أقدامهم و رافهد  

 -دي لموطئ أقدامهم و قلت ه ه األبيا  بلسان قالي و لسان حالهمخ

 و لما وردنا ماء يثرب بعد ما             أسلنا على السبط الشهيد المدامعا          

 و مد  لما نلقاه من ألم الجو              رقاب المطايا و استكانت خواضعا             

 الطا أنفسا             رراما و رانت للرسول ودائعاو جرع رأو المو  ب             

 و بدل سعد الشم من آل هاشم             بنحس فكانوا رالبدور طوالعا             

 وقفنا على األط ل نندب أهلها             أسى و ابكي الخاليا  الب قعا             

 وصول أهل البیت إلى المدینة

دين ع إلى المدينة نزل و ضرب فسطاطه و أنزل نساءه و أرسل بشير بهن حه لم   فلما و ل زين العاب

 -ةشعار أهل المدينة بإيابه مع أهله و أ حابه فدخل و قال

 يا أهل يثرب ي مقام لكم بها             قتل الحسين فادمعي مدرارا          

 ه على القناة ادارالجسم منه بكرب ء مضرج             و الرأو من             

  إخبار بشير أهل المدينة بو ول أهل البيت

ثم قال ه ا علي بن الحسين ع قد نزل بساحتكم و حل بفنائكم و أنا رسوله أعرفكم مكانه فلهم يبهق   

في المدينة مخدرة و ي محجبة إي برز  و هن بين بارية و نائحة و يطمة فلم ير يوم أمر على أههل  

لقائه و أخ وا المواضع و الطرم. قال بشير فعد  إلى باب الفسطا  و   لناو إلىالمدينة منه و خرج ا

إبا هو قد خرج و بيده خرقة يمسح بها دموعه و خادم معه ررسي فوضعه و جلس و هو مغلوب علهى  

 لوعته فعزاه الناو فأومأ إليهم أن اسكتوا فسكنت فوراهم.
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 خطبة زین العابدین ع فی مدخل المدینة

مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بَارِئِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ الَّ ِي بَعُدَ فَارْاَفَعَ فِي السَّمَاوَا ِ  -لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَفَقَالَ ا

ءِ وَ عَظِهيمِ  الْعُلَى َو قَرَُب َفَشهَِد النَّجْوَ  نَْحمَُدُه عَلَهى عَظَهائِِم الْهُأمُوِر وَ فَجَهاِئعِ الهدُّهُورِ وَ جَلِيهلِ الهرُّزْ       

 عَظِيمَةٍ قُتِهلَ أَبُهو عَبْهدِ    الْمَصَائِبِ أَيُّهَا الْقَوْمُ إِنَّ اللَّهَ وَ لَهُ الْحَمْدُ ابْتَلَانَا بِمُصِيبَةٍ جَلِيلَةٍ وَ ثُلْمَةٍ فِي الْإِسْلَامِ

بُلْدَانِ مِنْ فَوْمِ عَالِي السِّنَانِ أَيُّهَا النَّاوُ فَهأَيُّ  اللَّهِ وَ عِتْرَاُهُ وَ سُبِيَ نِسَاؤُهُ وَ  ِبْيَتُهُ وَ دَارُوا بِرَأْسِهِ فِي الْ

دْ بَكَتِ السَّبْعُ رِجَاي   مِنْكُمْ يُسَرُّونَ بَعْدَ قَتْلِهِ أَمْ أَيَّةُ عَيْنٍ اَحْبِسُ دَمْعَهَا وَ اصن ]اَضَنُّ عَنِ انْهِمَالِهَا فَلَقَ

وَ السَّمَاوَا ُ وَ الْأَرْضُ وَ الْأَشْجَارُ وَ الْحِيتَانُ وَ الْمَلَائِكَهةُ الْمُقَرَّبُهونَ وَ أَهْهلُ    الشِّدَادُ لِقَتْلِهِ وَ بَكَتِ الْبِحَارُ 

هَ ِهِ مْ أَيُّ سَمْعٍ يَسْمَعُ السَّمَاوَا ِ أَجْمَعُونَ أَيُّهَا النَّاوُ أَيُّ قَلْبٍ لَا يَتَصَدَّعُ لِقَتْلِهِ أَمْ أَيُّ فُؤَاد  لَا يَحِنُّ إِلَيْهِ أَ

أَنَّا أَوْلَادُ اُرْك  الثُّلْمَةَ الَّتِي ثَلُمَتْ فِي الْإِسْلَامِ أَيُّهَا النَّاوُ أَ ْبَحْنَا مَطْرُودِينَ مُشَرَّدِينَ مَ ُودِينَ شَاسِعِينَ رَ

إِنْ هه ا إِلَّها    -ي آبائِنَها الْهأَوَّلِينَ  ما سَمِعْنا بِه ا فِ -أَوْ رَابُلَ مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ اجْتَرَمْنَاهُ وَ لَا مَكْرُوه  ارْاَكَبْنَاهُ

ا لَمَها زَادُوا عَلَهى مَها    اخْتِ مٌ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ اَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي قِتَالِنَا رَمَا اَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِهي الْوَ َهاةِ بِنَه   

إليه  وحان بن  عصعة بن  وحان و رهان زمنها فاعته ر     فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ فقام -فَعَلُوهُ

 إليه فقبل ع ره و شكر له و ارحم على أبيه.

  حالة دخول أهل البيت دار الرسول ص

  ثم دخل زين العابدين ع و جماعته دار الرسول

ائهل  فرآها مقفرة الطلول خالية من سكانها خالية بأحزانها قد غشيها القدر النازل و ساورها الخطب اله

 -و أطلت عليها ع ابا  المنايا و ظلتها جحافل الرزايا و هي موحشة العر ا  لفقد السادا 

  للهام في معاهدها  ياح             و للرياح في محو آثارها إلحاح          

 و لسان حالها يندب ندب الفاقدة             و ا ري دمعا من عين ساهدة             

 قد جالت عوا ا النعامى و الدبور             في الك المعالم و القصورو              

و قالت يا قوم أسعدوني بإسالة العهزوب علهى المقتهول المسهلوب و علهى األزريهاء مهن عتراهه و          

األطايب من امرأاه فقد رنت آنس بهم في الخلوا  و أسمع اهجدهم فهي الصهلوا  فه و  غصهني     

فما يجا جفني من التهيام و ي يقل قلقي ل لك الغرام و ليتني حيث فااتني المثمر و أظلم ليلي المقمر 
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المواساة عند النزال و حرمت معالجة الك األهوال رنت ألجسادهم الشريفة مواريا للجثث و الطهواهر  

من ثقل الجنادل واقيا لقد درست باندراسهم سنن اةس م و جفت لفقدهم مناهل اةنعام و امتحت آثار 

وة و الدروو و عطلت مشك   الطروو فوا أسفا على خيبة بعد انهدام أررانه و وا عجبها مهن   الت 

اراداد الدهر بعد إيمانه و ريا ي أندب األط ل الهدوارو و أوقهو األعهين النهواعس و قهد رهان       

سكانها سماري في ليلي و نهاري و شموسي و أقماري آاية علهى األيهام بجهوارهم و أامتهع بهو ء      

م و آثارهم و أشرف على البشر يسيرهم و انشق ريا العبير من نشهرهم فكيها يقهل حزنهي و     أقدامه

 جزعي و محمد حرقي و هلعي.

  رثاء المؤلا لدار النبي ص

قال جعفر بن محمد بن نما مصنا ه ا الكتاب و قد رثيتها بأبيااي ه ه للدار و جعلتها خاامة ما قلتهه  

 -من األشعار

 النبي محمد             فألفيتها قد أقفر  عر ااهاوقفت على دار          

 و أمست خ ء من ا وة قارئ             و عطل منها  ومها و   اها             

 و رانت م با للعلوم و جنة             من الخطب يغشى المعتقين   اها             

 و لم يجتمع بعد الحسين شتااها    فأقو  من السادا  من آل هاشم                      

 فعيني لقتل السبط عبر  و لوعتي             على فقده ما انقضي زفرااها             

 فيا ربدي رم اصبرين على األب              أ ما آن أن يغني إبن حسرااها             

 وم األحزان على أئمة اةيمان.فل  أيها المفتون به ا المصاب م ب الحماة من سفرة الكتاب بلز 

  حزن زین العابدین ع لمصیبة الحسین ع

فقد رويت عن والدي رحمة اي عليه أن زين العابدين ع ران مع حلمه ال ي ي او ا به الرواسي و 

 بره ال ي ي يبلغه الخل المواسي شديد الجزع و الشكو  له ه المصيبة و البلو  بكى أربعين سهنة  

قلب مقروح يقطع نهاره بصيامه و ليله بقيامه فإبا أحضر الطعام ةفطاره برر قهت ه و  بدمع مسفوح و 

قال وا ررباه و يكرر بلك و يقول قتل ابن رسول اي جائعا قتل ابهن رسهول اي عطشهانا حتهى يبهل      

  بالدمع ثيابه
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  . رثرة بكاء زين العابدين ع

رَثْرَةِ بُكَائِهِ فَقَالَ إِنَّ يَعْقُوبَ فَقَدَ سِبْطاً مِنْ أَوْلَادِهِ فَبَكَهى عَلَيْههِ حَتَّهى     قَالَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ سُئِلَ ع عَنْ

شَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ابْيَضَّتْ عَيْناهُ وَ ابْنُهُ حَيٌّ فِي الدُّنْيَا وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَا َ وَ قَدْ نَظَرْ ُ إِلَى أَبِي وَ سَبْعَةَ عَ

  لُوا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَرَوْنَ حُزْنَهُمْ يَ ْهَبُ مِنْ قَلْبِيقُتِ

 -و قد ختمت رتابي ه ا بأبيا  ابن زيدون المغربي فهي انف  في ربد المحزون نفوب السَّمْهري

 بنتم و بنا فما ابتلت جوانحنا             شوقا إليكم و ي جفت م،قينا          

 ن اناجيكم ضمائرنا             يقضي علينا األسى لو ي اأسينااكاد حي             

 حالت لبعدرم أيامنا فغد              سودا و رانت بكم بيضا ليالينا             

 ليسق عهدرم عهد السرور فما             رنتم ألرواحنا إي رياحينا             

 ثوبا من الحزن ي يبلى و يبلينا            من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم              

 إن الزمان ال ي قد ران يضحكنا             أنسا بقربكم قد عاد يبكينا             

 غيو العد  من اساقين الهو  فدعوا             بأن نغض فقال الدهر آمينا             

 و أنبت ما ران مو وي بأيدينا  فانحل ما ران معقودا بأنفسنا                        

 و ي نكون و ي يخشى افرقنا             و اليوم نحن و ي يرجى ا قينا             

 ي احسبوا نأيكم عنا يغيرنا             إن طال ما غير النأي المحبينا             

 انصرفت عنكم أمانينا و اي ما طلبت أهواؤنا بدي             منكم و ي             

 لم نعتقد بعدرم إي الوفاء لكم             رأيا و لم نتقلد غيره دينا             

 يا روضة طال ما أجنت لواحظنا             وردا ج ه الصبي غضا و نسرينا             

 ران يحييناو يا نسيم الصبا بلغ احيتنا             من لو على البعد حيا              

 لسنا نسميك إج ي و اكرمة             و قدرك المعتلى في باك يكفينا             

 إبا انفرد  و ما شوررت في  فة             فحسبنا الو ا إيضاحا و ابيينا             

 لم نجا أفق رمال أنت روربه             سالين عنه و لم نهجره قالينا             

 عليك منا س م اي ما بقيت              بابة بك نخفيها فتخفينا             
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و إلى هاهنا انتهت مقا دنا و على اي جل ج له في المكافأة معتمدنا و إليه م بنا و مردنا و نسهأله  

و أن ي يخلي قارئيه و مستمعيه من لطفه و يقربنا و إياهم من عفوه و عطفهه و يجعهل حزننها علهيهم     

جزعنا لهم دائما ي يتغير و عرفا ي يتنكر حتى نلقى محمدا ص و قد واسيناه في أهل بيته بالمصاب و 

البعد عن ظالميهم و ايغتراب و إن ران فينا من استهواه الغفلة و استغواه اةساءة عهن لهبس شهعار    

لية من رجائك فأسهم األحزان و إسالة الدمع الهتان حتى فارم ه ا المقام و يداه  فر من عطائك خا

اللهم له من ثواب البارين ما يو هله إلهى درجهة الخاشهعين و احشهرنا مهع النبيهين و المرسهلين و         

  الصديقين و في زمرة الشهداء و الصالحين و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين


