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 ]پیشگفتار[

آه كشيدن كسى كه براى مظلوميت ما غمگين باشد  ضرت امام جعفر صادق عليه السّالم به ابان بن تغلب فرمود:ح

بايد اين  آنگاه فرمود: تسبيح است، و اندوه وى براى ما عبادت است. و پنهان داشتن سرّ ما جهاد در راه خداست.

 حديث به آب طال نوشته شود.

  حِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ

حمدا لك مستزيدا من نعمك، و مسترفدا من كرمك، مسترشدا بهدايتك، و مستنجدا بك على طاعتك، و 

الصّالة على رسولك هادى األمّة و كاشف الغمّة، المبعوث بالحجّة القاهرة على المحجّة الظّاهرة، و آله الغرّ و عترته 

 الحسين، ال فرّق اللّه بيننا في الدّنيا و اآلخرة. الطّاهرة، خصوصا على سيّدنا و موالنا أبي عبد اللّه

  مقدّمه مترجم

امّا بعد چنين گويد اين عبد فانى ابو الحسن بن محمّد بن غالمحسين بن ابى الحسن المدعوّ بالشّعرانى كه چون 

عهد شباب به تحصيل علوم و حفظ اصطالحات و رسوم بگذشت و اقتداء باسالفي الصّالحين من عهد صاحب 

منهج الصّادقين از هر علمى بهره بگرفتم و از هر خرمنى خوشه برداشتم گاهى به مطالعه كتب ادب از عجم و 

عرب و زمانى به در است اشارات و اسفار و زمانى به تتبّع تفاسير و اخبار، وقتى به تفسير و تحشيه كتب فقه و 

 سر آمد:اصول و گاهى به تعمّق در مسائل رياضى و معقول تا آن عهد به 

  لقد طفت فى تلك المعاهد كلّها             و سرّحت طرفى بين تلك المعالم         

ساليان دراز شب بيدار و روز در تكرار هميشه مالزم دفاتر و كراريس و پيوسته مرافق اقالم و قراطيس ناگهان  

اخالص  طاعت، و طاعت بى سروش غيب در گوش اين ندا داد كه علم براى معرفت است و معرفت بذر عمل و

 نشود و اين همه ميسّر نگردد مگر به توفيق خدا و توسّل به اوليا، مشغولى تا چند:

  كه بيشتر خوانى             چون عمل در تو نيست نادانى علم چندان         

يّتى باقى است و شتاب بايد كرد و معاد را زادى فراهم ساخت زود برخيز كه آفتاب برآمد و كاروان رفت تا بق

تأليف العالم النحرير و « نفس المهموم»نيرو تمام از دست نشده توسّلى جوى و خدمتى تقديم كن پس كتاب 

را ديدم در مقتل سيدنا و  -قدّس سرّه العزيز -المحدّث الخبير مفخر عصرنا و قدوة دهرنا الحاج شيخ عباس القمى
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رزقنا اللّه شفاعته كتابى جامع و موجز و مشتمل بر اكثر روايات موالنا ابى عبدا اللّه الحسين عليه السّالم 

صحيحه و منقوالت تواريخ معتبره از عامه و خاصه چنان كه مانند آن تاكنون نوشته نشده است و گويا در حق او 

 اند: گفته

را به فارسى ؛ امّا به زبان عرب است و همه كس از آن بهره نگيرد گفتم همان كتاب «كم ترك االوّل لآلخر» 

ساده نقل كنم چنانچه در عبارت پارسى معنى هر كلمه از كلمات عربى گنجانيده شود و سالست و فصاحت در 

زبان پارسى محفوظ ماند اگر چه جمع اين دو امر بسى دشوار است و غالبا مقاتل پارسى، عبارات عربى را به 

اند چنان كه خواننده را به اصل عربى  كلمه نپرداختهاند و به ترجمه كلمه به  دلخواه خود تلخيص و تفسير كرده

نياز است تا حقّ معنى مقصود را دريابد، و ما را عويصه ديگر در پيش است كه اگر سخن جزل و صحيح بكار 

بريم غير مأنوس باشد كه مردم زمان ما با لغات غلط و عبارات بازارى عاميانه و سياقت مبتذل كه از خواصّ 

اند اگر به زبان آنان سخن گوييم و به كلمات مزدوله قناعت كنيم هم تخلّف از  است خوى گرفتهانشاى اين عصر 

أعربوا حديثنا فانّا »اند:  سيرت سلف است و هم ترك ادب نسبت به اخبار رسول و اهل بيت طاهرين كه فرموده

خواننده كتاب با كتب صحيحه ؛ و در ميان اين دو طريق راهى يافتن هم دشوارتر است، با اين حال «قوم فصحاء

و تفسير شيخ  -رحمه اللّه -مأنوس است و مانند تفسير منهج و ناسخ و جالء العيون و كتب ديگر مرحوم مجلسى

ابو الفتوح رازى را مطالعه كرده و مانند آنان كه محضا با كتب عصرى مأنوسند از شنيدن لغت صحيح منزجر 

نام نهادم و گاه بعضى فوايد و قصص كه خواننده را « جمة نفس المهمومدمع السّجوم فى تر»گردد. و آن را  نمى

 به كار آيد در ذيل صفحه يا در متن بين الهاللين افزودم.

كنم  و على كلّ حال اگر نقصى در اين يافت شود تقاضاى عفو و اصالح از خوانندگان عزيز است، و من ادّعا نمى

 ام. ت جهد بكار بردهام ليكن غاي در مقصد خويش به كمال رسيده

 «.فما كان من حسنة فمن اللّه و ما كان من سيّئة فمن نفسي و اللّه المسدّد و الموفّق» 

 كنيم بعون اللّه تعالى. اينك شروع در مقصود مى

  دمع السّجوم ترجمه كتاب نفس المهموم في مقتل سيّدنا الحسين المظلوم عليه السّالم

( مؤلّف كتاب پس از حمد و ستايش پروردگار و درود بر پيغمبر مختار و آل اطهار و 1حِيمِ )بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ

ذكر سبب تأليف اين كتاب مدارك و مآخذ خود را كه مطالب اين كتاب از آنها منقول است ياد كرده است و 
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« ارشاد»تناد بايد جست؛ مانند گويد: اين را از كتب معتبره فراهم كردم كه بر آنها اعتماد بايد كرد و بدانها اس

در بغداد در گذشت. و  413كه در سال « مفيد»تأليف شيخ ابى عبد اهلل محمد بن محمد بن نعمان معروف به 

سيد رضى الدين ابى القاسم على بن موسى بن جعفر بن طاوس متوفّى به « ملهوف على قتلى الطّفوف»كتاب 

مورّخ « تاريخ كامل». و 310د بن جرير طبرى متوفّى به بغداد سال لمحم« التاريخ». و كتاب 664بغداد در سال 

. و 630متوفّى به موصل سال « ابن اثير جزرى»نسّابه حافظ عزّ الدين ابى الحسن على بن محمد معروف به 

. و 356متوفّى به بغداد « ابى الفرج اصفهانى»مورّخ اديب على بن الحسين اموى معروف به « مقاتل الطالبين»

تذكرة »از ابى الحسن على بن حسين بن على مسعودى معاصر با ابى الفرج. و « معادن الجوهر»و « مروج الذهب»

از ابى المظفّر يوسف بن قزاوغلى بغدادى معروف به سبط ابن جوزى و متوفّى به « خواصّ االمّة في معرفة االئمّة

لكمال الدين محمد « في مناقب آل الرسول مطالب السئول»كه در جبل قاسيون مدفون است. و  654دمشق سال 

ابن صبّاغ »لنور الدين على بن محمد مكّى معروف به « الفصول المهمّة في معرفة االئمّة»بن طلحه شافعى. و 

از بهاء الدين ابى الحسن على بن عيسى اربلى « كشف الغمّة في معرفة االئمّة»و  855متوفّى به سال « مالكى

لشهاب الدين ابى عمر و احمد بن محمد « العقد الفريد»از تأليف آن فراغت يافت. و  687امامى كه در سال 

از « االحتجاج على اهل اللجاج». و كتاب 328متوفّى در سال « ابن عبد ربه»قرطبى اندلسى مالكى معروف به 

 احمد بن على بن ابى طالب طبرسى از مشايخ ابن شهر آشوب.

در سال « حلب»دين محمد بن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى متوفّى به لرشيد ال« المناقب»( و كتاب 1) 

از ابى على محمد بن « روضة الواعظين»نزد مقام، معروف به مشهد السقط، و « جوشن»و مدفون در جبل  588

لنجم الدين جعفر « مثير االحزان»حسن بن على فارسى معروف به فتال نيشابورى از مشايخ ابن شهر آشوب. و 

از عماد « كامل بهايى في السّقيفه»و  -رحمهما اللّه -از مشايخ علّامه حلّى« ابن نما»بن محمد حلّى معروف به 

الدين حسن بن على بن محمد طبرى، معاصر محقّق و علّامه و اين كتاب را براى بهاء الدين محمد بن شمس 

روضة الصفا في »أليف آن فارغ شد. و از ت 765الدين جوينى معروف به صاحب ديوان تأليف كرد و به سال 

لمحمد بن « تسلية المجالس». و 903از محمد بن خاوند شاه متوفّى به سال « سيرة االنبياء و الملوك و الخلفاء

 كنم. ابى طالب حسينى حائرى. و غير اينها از كتب مقاتل. و از اين كتاب اخير به توسط عاشر بحار نقل مى

به توسّط « مقتل ابى مخنف»، و از «تاريخ طبرى»و « تذكره سبط»به توسّط « كلبىمقتل هشام بن سائب »و از 

 طبرى.
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كنم به سيد و از ابن اثير به جزرى و از محمد بن جرير طبرى به طبرى و از  ( و از سيد ابن طاوس تعبير مى2) 

بحار به طبع رسيده است  ابى مخنف به ازدى تا مردم گمان نبرند از اين مقتل معروف به ابى مخنف كه با عاشر

ام؛ چون نزد من ثابت و محقّق گرديده است كه اين مقتل از آن ابى مخنف معروف و يا مورّخ  آن را نقل كرده

 معتبر ديگرى نيست و چيزى كه در آن مقتل يافت شود و ديگرى نقل نكرده باشد اعتماد را نشايد.

مدى از بزرگان اصحاب خبر بود و كتب بسيار تأليف اما ابو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف ازدى غا

كه علما از آنها بسيار نقل كنند و اكثر بلكه اجلّ منقوالت تاريخ « مقتل الحسين»كرد و در سير از جمله كتاب 

طبرى در مقتل از ابى مخنف گرفته شده است و هر كس اين مقتل معروف را با آنچه طبرى نقل كرده است مقابله 

 داند كه اين مقتل از وى نيست. و تأمل كند

اى پيش از ابواب كتاب آوردم و آن را ناميدم  و من اين كتاب را مرتّب كردم بر چند باب و يك خاتمه. و مقدّمه

و اسأل اللّه ان يوفّقنى  -عليه صلوات اللّه الملك الحىّ القيّوم -«نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم»

 سعادة اختتامه و ما توفيقي الّا باللّه عليه توكّلت و إليه أنيب.التمامه و الفوز ب

  [ در والدت موالنا الحسین علیه السّالم مقدّمه ]مؤلف

بدان كه علماى حديث و ارباب تاريخ را از عامّه و خاصّه خالف است در روز و ماه و سال والدت حضرت ابى 

 م شعبان. و بعضى گويند: پنجم آن.عبد اهلل الحسين عليه السّالم؛ بعضى گويند: سيّ

و بعضى پنجم جمادى االولى سال چهارم هجرت و گروهى گفتند: در آخر ربيع االول سال سيم. و اين قول را 

اختيار كردند موافق با روايتى كه ثقة « دروس»و شيخ شهيد در « تهذيب»در  -رحمه اللّه -شيخ ابو جعفر طوسى

روايت كرده است از حضرت ابى عبد اللّه عليه السّالم كه بين امام حسن و امام  -هعطّر اللّه مرقد -االسالم كلينى

 حسين عليهما السّالم يك طهر فاصله بود و ميان والدت آن دو امام شش ماه و ده روز بود.

مؤلف كتاب گويد: مراد آن حضرت به طهر، اقل طهر است كه ده روز است. و والدت حضرت حسن عليه السّالم 

 انزدهم رمضان سال بدر، يعنى سال دوم هجرت بود.در پ

فقط يك طهر بود و مدت حمل حضرت  -عليهما السّالم -ميان حسن و حسين»و هم در روايت آمده است كه: 

 «حسين عليه السّالم شش ماه.
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م را نقل كرده است كه: خداوند تبارك و تعالى پيغمبر اكر« انوار»( و در مناقب ابن شهر آشوب از كتاب 2) 

تهنيت گفت به حمل و والدت حضرت حسين عليه السّالم و او را تعزيت گفت به قتل وى. و حضرت فاطمه عليها 

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ  السّالم اين را بدانست و بر او ناگوار آمد و آيه فرود آمد:

1ثَالثُونَ شَهْراً 
 

ماهه نزاد غير از عيسى و حسين عليهما السّالم مؤلّف گويد: احتمال  نان نه ماه است و هيچ فرزندى ششحمل ز

دهم كه اصل روايت يحيى و حسين بوده است؛ چون حضرت يحيى و حضرت حسين عليهما السّالم در  قوى مى

 بسيارى از چيزها به يكديگر شباهت داشتند از جمله در مدّت حمل.

و امّا مدّت حمل عيسى عليه السّالم مطابق روايات بسيار  «.مدّت حمل يحيى شش ماه بود»كه:  و در خبر است

 نه ساعت بود و هر ساعتى ماهى و به اعتبار انسب است.

چون حضرت امام حسين از »روايت كرده است كه:  -رض -( صدوق به سند خود از صفيّه بنت عبد المطّلب3) 

در او بودم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: اى عمّه! فرزند مرا بياور نزد مادر متولّد شد من پرستار ما

گردانى خداوند او را  ايم. فرمود: اى عمّه مگر تو او را پاك مى من. گفتم: يا رسول اللّه او را هنوز پاكيزه نكرده

 «.پاك و پاكيزه كرده است

ل خدا داد و حضرت زبان خويش را در دهان او نهاد و حضرت و در روايت ديگر است كه: او را به رسو( »1)

كنم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله  مكيد، صفيّه گفت: گمان نمى حسين عليه السّالم زبان رسول خداى را مى

چشم و سلّم او را غذا داد مگر با شير و عسل. و گفت: بول كرد. پس رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ميان دو 

گفت: اى پسرك من، خداى لعنت كند قومى كه تو را  گريست و مى او ببوسيد و او را به من داد در حالتى كه مى

كشد؟ فرمود: گروه  كشند؛ و اين را سه بار فرمود. صفيّه گفت: گفتم: پدر و مادرم فداى تو، او را كه مى مى

 «.ستمكار از بنى اميّه لعنهم اللّه

ول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در گوش راست او اذان گفت و در گوش چپ اقامه رس»در روايت است كه: 

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در گوش حضرت حسين »و از حضرت على بن الحسين است كه:   «.گفت

 «.عليه السّالم اذان گفت آن روز كه متولد شد

                                                 
1
 .15سوره احقاف، آيه  - 
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م گوسفندى املح يعنى سپيد به سياه آميخته براى او عقيقه كرد و در روز هفت»( و در روايت ديگر است كه: 2) 

يك ران آن را با دينارى به قابله داد آنگاه سر او بتراشيد و هم سنگ آن سيم تصدّق كرد و سر او را بخلوق كه 

 «.عطرى است معطّر ساخت

 -الم از حضرت فاطمهحضرت حسين عليه السّ»و ثقة االسالم كلينى روايت كرده است در ضمن حديثى كه: 

آوردند ابهام در  و از هيچ زنى شير نخورد و او را نزد نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى -سالم اللّه عليها

اى كه دو روز يا سه روز او را بس بود پس گوشت حسين عليه السّالم  مكيد به اندازه گذاشت و مى دهان او مى

 «.اللّه عليه و آله و سلّم روييده شداز گوشت و خون رسول خدا صلّى 

حسين بن على »گفت:  از حضرت صادق عليه السّالم روايت كرده است كه مى -عطر اللّه مرقده -( صدوق3) 

عليه السّالم چون متولّد شد خداى تعالى جبرئيل را فرمود: با هزار فرشته فرود آيد به تهنيت رسول خدا صلّى اللّه 

اى در دريا بگذشت در آنجا  جانب خدا و از جانب خود، پس جبرئيل فرود آمد و بر جزيره عليه و آله و سلّم از

نام و از حمله بود خداوند عالم او را براى انجام امرى نامزد فرمود او كندى كرد در انجام « فطرس»ملكى بود 

بن على عليه السّالم آن پس بال او را بشكست و در آن جزيره انداخت هفتصد سال عبادت خدا كرد تا حسين 

متولد شد آن ملك به جبرئيل گفت: آهنگ كجا دارى؟ گفت: خداى تعالى به محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

فرزندى بخشيده است مرا فرستاده است به تهنيت او از جانب خداى تعالى و از جانب خودم: گفت: اى جبرئيل! 

 اللّه عليه و آله و سلّم براى من دعا كند.مرا بردار و با خود ببر شايد محمّد صلّى 

جبرئيل او را برداشت و چون بر نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شد و تهنيت گفت از طرف خداى تعالى و 

از طرف خود و حال فطرس بگفت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: خود را به اين مولود مسح كن 

اى رسول خدا »ازشو. فطرس خود را به حسين بن على عليه السّالم بماليد و برخاست و گفت: به جاى خود ب و

كشند و مكافات اين انعام او بر من واجب است پس هيچ كس او را زيارت نكند مگر او  امّت تو اين فرزند را مى

او برسانم و هيچ كس صلوات كننده سالم نكند بر او مگر آنكه سالم او را به حضرت  را آگاه سازم و هيچ سالم

 «.نفرستد مگر اينكه صلوات او را تبليغ كنم؛ اين بگفت و باال رفت

گفت: كيست مانند من كه آزادشده حسين فرزند على  به جاى خود عروج كرد و مى»و در روايت ديگر است كه: 

 «.-صلوات اللّه عليهم اجمعين -و فاطمه عليهما السّالم و جدّ ايشان احمد شدم



 11 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

توقيعى خارج شد به قاسم بن عالء همدانى وكيل ابى محمد »( شيخ طوسى در مصباح روايت كرده است كه: 1) 

عليه السّالم كه موالنا الحسين بن على عليهما السّالم روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شد پس آن را روزه بدار و 

و عاذ فطرس بمهده فنحن »و در اين دعا است: « ليوماللّهمّ انّى أسألك بحقّ المولود في هذا ا»اين دعا را بخوان 

 «.عائذون بقبره من بعده

اى نماند مگر بر نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرود آمد، هر يك  ( سيد در ملهوف گويد: در آسمانها فرشته2) 

ود به او. و تربت او را سالم داده و به حسين عليه السّالم تعزيت گفتند و او را خبر دادند به ثوابى كه عطا ش

 «.اللّهمّ اخذل من خذله و اقتل من قتله و ال تمتّعه بما طلبه»فرمود:  عرضه داشتند بر رسول خدا و او مى

سالم اللّه  -روزى جبرئيل فرود آمد و فاطمه»( ابن شهر آشوب در مناقب گويد در حديث آمده است كه: 3) 

كرد پس جبرئيل بنشست و  تابى مى عليه السّالم به عادت اطفال بىرا يافت خوابيده است و حضرت حسين  -عليها

او را مشغول كرد از گريه تا مادرش بيدار شد و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمه را از اين 

 «.بياگاهانيد

عليه السّالم چون حسين »كند از شرحبيل بن ابى عوف كه گفت:  ( سيد بحرانى در مدينة المعاجز روايت مى4) 

اى از فرشتگان فردوس اعلى فرود آمد و به درياى اعظم رفت و در اقطار آسمانها و زمين فرياد  متولد شد فرشته

هاى حزن بپوشيد و اظهار غم و اندوه كنيد كه جوجه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  زد اى بندگان خدا جامه

 «.مذبوح و مظلوم است

 سین علیه السّالم و ثواب گریستن بر آن حضرت و لعن بر كشندگان او باب اوّل در مناقب ح

  فصل اول/ در مختصرى از مناقب آن حضرت

مناقب آن حضرت به قدرى ظاهر و مشهور است كه هيچ يك از خاصّه و جمهور منكر آنها نتوانند شد چگونه 

ز جهت نسب جدّش محمّد مصطفى صلّى چنين نباشد و حال آنكه مجد و شرف از هر طرف او را فرا گرفته است ا

اش خديجه كبرى، مادر فاطمه زهرا و برادر  اللّه عليه و آله و سلّم و پدرش على مرتضى عليه السّالم، جدّه

صلوات اللّه  -حضرت مجتبى عليه السّالم، عمّ او جعفر طيّار و اوالدش ائمّه اطهار از خاندان هاشم برگزيده اخيار

 .-عليهم اجمعين

 لقد ظهرت فال تخفى على احد             الّا على اكمه ال يبصر القمرا         
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و فيّ الذّمم، رضيّ الشّيم، ظاهر الكرم، »  در زيارت ناحيه مقدّسه در اوصاف شريفه آن جناب فرموده است: 

ب، رفيع الرّتب كثير متهجّدا في الظّلم، قويم الطّرائق، كريم الخاليق، عظيم السّوابق، شريف النّسب، منيف الحس

المناقب، محمود الضّرائب، جزيل المواهب، حليم رشيد، منيب جواد عليم، امام شهيد، اوّاه منيب، حبيب مهيب كان 

للرّسول ولدا، و للقرآن سندا، و لالمّة عضدا، و في الطّاعة مجتهدا، حافظا للعهد و الميثاق، ناكبا عن سبل الفسّاق، 

كوع و السّجود، زاهدا في الدّنيا زهد الرّاحل عنها، ناظرا اليها بعين المستوحشين منها، الى باذال للمجهود، طويل الرّ

 «.آخر ما قال فيه صلوات اللّه عليه

  و يا عجبا منّى احاول وصفه             و قد فنيت فيه القراطيس و الصّحف         

  كه تر كنى سر انگشت و صفحه بشمارى كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست                      

  شجاعت امام حسین علیه السّالم

امّا شجاعت آن حضرت چنان بود چون آن حضرت قصد عراق كرد عبيد اهلل بن زياد لشكرهاى بسيار به مقابله 

ن درپى يكديگر تا او را محاصره كردند و همه جوانب بر او بستند با آ وى فرستاد سى هزار سوار و پياده پى

شماره بسيار و سالح كامل و از او خواستند به حكم ابن زياد فرود آيد و با يزيد بيعت كند و اگر ابا فرمايد 

مهيّاى جنگى شود كه رگ و تين و حبل وريد را قطع كند و ارواح را به محلّ اعلى رساند و اجساد را بر روى 

 خاك افكند.

ميّت را به مردم آموخت و مرگ زير سايه شمشير را برگزيد او متابعت جدّ و پدر كرد راضى به ذلّت نشد و ح

پس خود و برادران و اهل بيت او براى محاربه برخاستند و كشته شدن را بر متابعت يزيد ترجيح دادند و آن 

گروه لئيم فاجر آنان را فرو گرفتند و بر آنها تير باريدند و حسين عليه السّالم مانند كوه بر جاى ثابت بود و 

يمت او را هيچ چيز سست نكرد؛ پاى او در ميدان جنگ از كوهها نيز محكمتر بود و دل او از هول قتال عز

شد. و قوم او از لشكريان ابن زياد بسيار كشتند و مشرف به مرگ ساختند و مجروح كردند و از  مضطرب نمى

از آنها را كشتند پس از آن اينان كسى كشته نشد مگر پس از آنكه اسراف كرد در قتل مهاجمين، و بسيارى 

 خود كشته شدند.

ساخت و او را فرش  تاخت مگر به ضرب شمشير كار او را مى و آن حضرت مانند شير خشمگين بر هيچ كس نمى

 كرد. زمين مى
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فو اللّه ما رأيت مكثورا قطّ قد قتل ولده و اهل بيته و اصحابه اربط »اند از يكى از روات كه گفت:  نقل كرده

 «.ال امضى جنانا منه و ال اجرأ مقدما و اللّه ما رأيت قبله و ال بعده مثلهجاشا و 

اى را كه فرزندان و اهل بيت و ياران او كشته شده باشند بدين قوّت  نديدم مرد تنهامانده مصيبت رسيده»يعنى: 

 «.قلب و آرامش دل و جرأت در اقدام نه پيش از او ديدم مانند وى و نه بعد از او

ميان آن حضرت و وليد والى مدينه نزاعى بود در زمينى، پس حضرت دست فرا برد و عمامه »ست كه: روايت ا

 «.وليد را از سر او برگرفت و در گردنش بست

مروان بن حكم روزى به حسين بن على عليهما السّالم »( در احتجاج از محمد سائب روايت كرده است كه: 2) 

كنيد؟ حسين عليه السّالم بر جست و حلق او را  شد به چه چيز بر ما فخر مىگفت: اگر افتخار شما به فاطمه نبا

 «.بگرفت و بفشرد و آن حضرت سخت قوى پنجه بود و عمامه مروان را بر گردن او پيچيد تا بيهوش شد

را عاجز ساخت. و مقام   مؤلّف گويد: شجاعت آن حضرت ضرب المثل است و شكيبايى او در ميدان جنگ ديگران

در مقاتله نظير مقام رسول خداست در جنگ بدر. و صبر او با كثرت دشمن و قلّت ياران نظير پدرش امير او 

 المؤمنين است در صفّين و جمل. و كافى است در اين مقام عبارت زيارت ناحيه مقدّسه:

جالدا بذي الفقار، و بدؤوك بالحرب، فثبتّ للطّعن و الضّرب، و طحنت جنود الفجّار، و اقتحمت قسطل الغبار، م» 

كانّك عليّ المختار، فلمّا رأوك ثابت الجاش غير خائف و ال خاش نصبوا لك غوائل مكرهم، و قاتلوك بكيدهم و 

شرّهم، و أمر اللّعين جنوده فمنعوك الماء و وروده، و ناجزوك القتال، و عاجلوك النّزال، و رشقوك بالسّهام و 

، و لم يراعوا لك ذماما، و ال راقبوا فيك أثاما، في قتلهم أوليائك، و نهبهم، النّبال، و بسطوا اليك أكفّ االصطالم

رحالك، و انت مقدم في الهبوات، و محتمل لالذيّات، قد عجبت من صبرك مالئكة السّماوات، فأحدقوا بك من 

ب صابر، تدبّ كلّ الجهات، و أثخنوك بالجراح، و حالوا بينك و بين الرّواح، و لم يبق لك ناصر، و انت محتس

عن نسوتك و اوالدك حتّى نكسوك عن جوادك، فهويت الى األرض جريحا تطؤك الخيول بحوافرها، و تعلوك 

الطّغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، و اختلف باالنقباض و االنبساط شمالك و يمينك، و تدير طرفا خفيّا الى 

 «.رجلك و بيتك، و قد شغلت بنفسك عن ولدك و أهاليك

  علم امام حسین علیه السّالم

متوقّف بر تكرار و درس نبود و علوم امروز  -عليهم السّالم -امّا علم آن حضرت، بايد دانست كه علوم اهل بيت

كردند. آسمان معارف ايشان از دسترس  ايشان بيش از ديروز نيست؛ با فكر و قياس و حدس تحصيل علم نمى
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ل آنان را بپوشد چنان است كه خواهد روى خورشيد را بپوشد. آنها ادراك ما دور است؛ هر كس خواهد فضاي

گردند. در واقع چنانند كه اوليا  بينند و بر حقايق معارف در خلوات عبادت واقف مى عالم غيب را در شهادت مى

يا از و دوستان درباره ايشان اعتقاد دارند و بيشتر هم. هيچ كس از آنها سؤالى نكرد مستفهما )براى فهميدن( 

 روى آزمايش كه آنها پاسخ ندهند. و هرگز در جواب ناتوانى ننمودند و عاجز نشدند.

هر يك را كه در احوالش تدبّر نمايى و گفتار او را تأمّل كنى وى را در فضايل يگانه يابى و در مزايا و مفاخر 

 كند. هاى سابقين را فضائل متأخّرين تصديق مى تنها بينى. گذشته

آنان به كالم آيند ديگران خاموش گردند. و چون گوينده آنان سخن گويد ديگران گوش باشند. هر وقتى خطباى 

راهروى از تك آنها فرو ماند و به هدف آنها نرسد و روش آنها را در نيابد. اين خصلتهايى است كه آفريدگار 

 «.بد المطّلب سادات النّاسانّا بني ع»فرموده است:  به آنها داده است و مخبر صادق به آن اخبار كرده و

  كرم وجود امام حسین علیه السّالم

دو فرزند خود حسن و حسين عليهما  -سالم اللّه عليها -فاطمه»امّا كرم وجود آن حضرت، روايت است كه: 

السّالم را نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورد در آن بيمارى كه آن حضرت رحلت فرمود و عرض 

يا رسول اللّه اين دو فرزند تواند چيزى از خود به آنها ميراث ده. آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم فرمود:  كرد:

 «.اما حسن عليه السّالم را هيبت و بزرگوارى من ميراث باشد. اما حسين عليه السّالم را بخشش و شجاعت من

كرد.  بخشيد. و صله رحم مى خواهندگان مىداشت. و به  آن حضرت مهمان را گرامى مى»و نقل مشهور است كه: 

كرد. قرض قرض  پوشانيد و گرسنه را سير مى داد. برهنه را مى فرمود. وسائل را عطا مى بر درويشان انعام مى

 كرد. بر يتيم مهربان بود. داران را ادا مى

 «.ساخت رسيد پراكنده مى كرد. و هرگاه مالى به او مى حاجتمند را اعانت مى

ها و خلعتها براى آن حضرت فرستاد  رفت مال بسيار و جامه معاويه چون به مكه مى»وايت است كه: ( و ر2) 

 و اين صفت جوانمردان و طبيعت اهل كرم است.«. حضرت نپذيرفت

افعال او گواهى دهد بر محاسن اخالق. و بايد دانست كرم كه بخشش يكى از انواع آن است در اهل بيت پيغمبر 

كرد بلكه در آنها حقيقت بود  ه و آله و سلّم كامل و براى آنها ثابت و محقّق بود؛ از آنها تعدّى نمىصلّى اللّه علي
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و در ديگران مجاز. لذا به هيچ يك از بنى هاشم نسبت بخل داده نشده است براى آنكه با ابرها در سخا مسابقه 

 كردند و با شيران در شجاعت. مى

به ما داده شد علم و حلم و جود و فصاحت »م در خطبه خود در شام فرمود: حضرت على بن الحسين عليهما السّال

 «.و شجاعت و دوستى در دل مؤمنان

 پس ايشان درياى ژرفند و ابرريزان.

  فما كان من خير اتوه فإنّما             توارثه آباء آبائهم قبل         

رسيدن آنها به منتهاى شرف بود كه ايشان پيشواى ( و اين اخالق كريمه را آيين خويش گرفتند. و وسيله 3) 

امت و رؤساى ملتند. مهتران مردم و بهتران عرب و برگزيده فرزندان آدم، پادشاهان دنيا و راهنمايان آخرت، 

حجت خدايند بر بندگان و امناى او در زمين. ناچار نشان هر خيرى از ايشان پيدا و عالئم جاللت در ايشان ظاهر 

هر كس بعد از ايشان به جود متّصف شود اقتدا به ايشان كرده است و به طريق آنها رفته. و چگونه  و هويداست.

در   مال خود را نبخشد آنكه هنگام جنگ از بذل جان دريغ ندارد؟ و چگونه چشم از عاجل نپوشد آنكه همّت

تر است. و  ل بخشندهآجل بسته است؟! و شكى نيست كه هر كس جان خويش را در قتال ببخشد نسبت به ما

 تر. رغبت كسى كه در زندگى رغبت نداشته باشد در مال فانى دنيا بى

 شاعر گويد:

 يجود بالنّفس ان ضنّ الجواد بها             و الجود بالنّفس أقصى غاية الجود         

زمند؛ چنانكه دو اند و پيوسته با يكديگر مال و از اين جهت گويند: شجاعت وجود از يك پستان شير خورده 

 پس هر جوانمرد بخشنده شجاع است و هر دالورى بخشنده است و اين قاعده كلّيه است. توأم.

 ابو تمّام گفته است:

 و إذا رأيت ابا يزيد في النّدى             و وغى و مبدى غارة و معيدا         

 من الشّجاعة جودا أيقنت أنّ من السّماح شجاعة             تدنى و انّ             

 و ابو الطّيب مبتنى گفت: 

  قالوا أ لم تكفه سماحته             حتّى بنى بيته على الطّرق         

  فقلت انّ الفتى شجاعته             تريه في الشّحّ صورة الفرق             
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  قكن لجّة ايّها السّماح فقد             آمنه سيفه من الغر             

( و گويند: جوانمرد دلش شجاعست و بخيل رويش، يعنى: وقيح است. و معاويه بنى هاشم را به سخا وصف 1) 

كرد و آل زبير را به شجاعت و بنى مخزوم را به خودبينى و كبر و بنى اميه را به بردبارى. اين خبر به حسن بن 

ى هاشم بخشش كنند و محتاج به او گردند و آل خدا او را بكشد او خواست تا بن»على عليه السّالم رسيد گفت: 

زبير را به دالورى وصف كرد تا خويشتن را به كشتن دهند و بنى مخزوم كبر ورزند تا مردمان آنها را دشمن 

 «.دارند و بنى اميه بردبارى كنند تا مردم آنها را دوست دارند

مانند او بعيد است و لكن گاه باشد كه اى از سخن خويش راست گفت، هر چند راستى از  و معاويه در پاره

دروغگوى سخنى راست بر زبان راند چون بخشش چنانكه او گفت در بنى هاشم بود بلكه شجاعت و بردبارى هم 

محبّت پيغمبر  در همه حال، و مردم پيروان ايشانند و اگر خصال نيكو در ديگران متفرّق است در ايشان جمع است.

  يه السّالمخدا نسبت به امام حسين عل

( و امّا فصاحت و زهد و تواضع و عبادت آن حضرت را اگر خواهيم ذكر كنيم از وضع رساله بيرون رويم. و 1) 

به جاى آن اخبارى در محبّت پيغمبر خدا نسبت به او بياوريم. شيخ اجلّ محمّد بن شهر آشوب در مناقب روايت 

خواند حسين عليه السّالم بيرون آمد و  لّم بر منبر خطبه مىكرد از ابن عمر كه نبى صلّى اللّه عليه و آله و س

قاتل اللّه »پايش در جامه بپيچيد و بيفتاد و بگريست. پيغمبر اكرم از منبر فرود آمد و او را در بر گرفت و گفت: 

 «.الشّيطان فرزند امتحان است سوگند به آنكه جان من در دست اوست ندانستم كه از منبر فرود آمدم

 در مناقب است كه: ابو السّعادات در فضايل عترت آورده است كه: يزيد بن ابى زياد گفت: (2) 

بگذشت صداى  -عليها سالم -روزى نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از خانه عايشه بيرون آمد و بر خانه فاطمه

 ؟«سازد راحت مىدانى كه گريه او مرا نا آيا نمى»گريه حسين عليه السّالم را شنيد و فرمود: 

اند كه: نبى صلّى اللّه عليه و آله و  آورده« فائق»و زمخشرى در « سنن»( و در مناقب است كه ابن ماجه در 3) 

كند پس پيغمبر خدا جلوى ايشان آمد و يك دست  سلّم حسين عليه السّالم را ديد در كوچه با كودكان بازى مى

گريخت و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و  وى به آن سوى مىخود بگشود حضرت حسين عليه السّالم از اين س

خنديد با او، پس او را بگرفت و يك دست زير زنخ )چانه( او گذشت و دست ديگر بر سر او و سر او را،  سلّم مى

حسين منّى و انا من حسين؛ خداى تعالى دوست دارد كسى را كه حسين عليه السّالم »بلند كرد و بوسيد و گفت: 

 «.را دوست دارد و حسين سبطى است از اسباط
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نزد رسول خدا نشسته بوديم كه حسين عليه السّالم »( و در مناقب است از عبد الرحمن بن ابى ليلى كه گفت: 4) 

 «.جهيد ناگاه بول كرد حضرت فرمود: او را رها كنيد بيامد و بر پشت نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روزى در جماعتى نماز »از احاديث ليث بن سعد است كه:  نيز در همان كتاب

گزارد و حسين عليه السّالم كودكى خرد نزديك او بود و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هرگاه سجده  مى

گفت:  داد و مى خود را حركت مىشد و پاهاى  آمد و بر پشت آن حضرت سوار مى كرد حسين عليه السّالم مى مى

نهاد و باز چون  گرفت و در كنار خويش مى خواست سر بردارد او را به دست مى حل حل. و هرگاه آن حضرت مى

 «.كرد تا از نماز فارغ شد و همچنين مى گفت. شد و حل حل مى رفت بر پشت او سوار مى به سجده مى

« بازى مدحاة»كردم  با حسين عليه السّالم بازى مى»رافع گفت:  ( و از امالى حاكم روايت كرده است كه ابو5) 

گفت آيا  گفتم بايد مرا به پشت بردارى، مى خورد مى و آن بازى با سنگ است هرگاه سنگ من به سنگ او مى

كردم. و هرگاه سنگ او به  شد؟ من او را رها مى شوى كه بر پشت رسول خدا سوار مى بر پشت كسى سوار مى

گفت راضى نيستى  گيرم چنان كه تو مرا نگرفتى. مى نمى  گفتم: من تو را بر دوش كرد مى صابت مىسنگ من ا

 «.كردم داشت؟ پس او را بر خود سوار مى بدنى را به دوش بردارى كه رسول خدا او را بر مى

رسول خدا »  ( و در همان كتاب است نيز از حفص بن غياث از حضرت ابى عبد اهلل عليه السّالم كه گفت:1) 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در نماز بود و حسين عليه السّالم در پهلوى او بود پس رسول خدا تكبير گفت و 

حسين عليه السّالم نيكو اداى تكبير نكرد باز رسول خدا تكبير گفت و حسين عليه السّالم نيكو ادا نكرد و 

كرد و نيكو ادا نكرد تا رسول خدا هفت  م تمرين تكبير مىگفت و حسين عليه السّال همچنين آن حضرت تكبير مى

بار تكبير گفت و حسين عليه السّالم نيكو ادا كرد در تكبير هفتم، و ابو عبد اهلل عليه السّالم فرمود: هفت تكبير 

 «.سنت شد

لّى اللّه عليه در خدمت نبى ص»( و هم در آن كتاب است از تفسير نقّاش به اسناد خود از ابن عباس كه گفت: 2) 

و آله و سلّم بودم و فرزندش ابراهيم بر زانوى چپ و حسين بن على عليه السّالم بر زانوى راست او نشسته 

بوسيد و گاه آن را، ناگاه جبرئيل فرود آمد با وحى از جانب پروردگار جهان  بودند و آن حضرت گاهى اين را مى

ئيل نزد من آمد و گفت: اى محمّد پروردگار تو بر تو و چون حالت وحى از حضرت برطرف گشت فرمود: جبر

گذارم يكى را فداى ديگرى كن. پيغمبر صلّى اللّه  گويد: من اين دو را با هم براى تو نمى رساند و مى سالم مى
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عليه و آله و سلّم نگاه به ابراهيم كرد و بگريست و گفت: مادر او كنيزكى است و اگر رحلت كند كسى غير از 

است و پدرش على پسر عمّ من است كه  -عليها سالم -او محزون نگردد و مادر حسين عليه السّالم فاطمهمن بر 

شويم و من حزن خويش  گوشت و خون من است و اگر درگذرد، دخترم و پسر عمّم و خود من بر او محزون مى

ه السّالم كردم. ابن عباس گفت: را بر حزن آنها برگزيدم. اى جبرئيل! ابراهيم درگذرد كه او را فداى حسين علي

ديد به  ابراهيم پس از سه روز رحلت كرد و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هرگاه حسين عليه السّالم را مى

گفت: فداى آنكه او را به فرزند  مكيد و مى چسبانيد و ثناياى او را مى بوسيدش و به سينه مى آمد مى جانب او مى

 «.ردمخود ابراهيم فدا ك

 تعاليت عن مدح فابلغ خاطب             بمدحك بين النّاس اقصر قاصر         

  اذا طاف قوم في المشاعر و الصّفا             فقبرك ركنى طائفا و مشاعري             

  و ان ذخر األقوام نسك عبادة             فحبّك أوفى عدّتى و ذخائري             

 

اب گریستن بر مصیبت حسین علیه السّالم و ثواب لعن بر قاتالن او و اخبارى كه در فصل دوم در ثو

 شهادت آن حضرت وارد شده است،

  حديث اول

نور  -مؤلّف كتاب، مرحوم حاج شيخ عباس قمّى گويد: حديث كرد مرا شيخ اجلّ محدّث حاج ميرزا حسين النورى

شهر ربيع االول سال  6روز جمعه  1ت له روايته و جازت له اجازته به اجازه عامّه كامله جميع ما حقّ -اللّه تربته

در كوفه متبرّكه بر كنار فرات نزديك جسر )پل( از شيخ امام معلّم علماء االسالم الحاج شيخ مرتضى  1320

از شيخ جليل جامع فضائل علميّه و عمليّه حاج مال احمد نراقى از وحيد العصر صاحب الكرامات   2االنصارى

                                                 
كند جميع ما صحّ عنده و عند مشايخه را به طرقى چند نكتفى منها بواحد و هى روايتى عن الشيخ الفقيه العالم الورع التقى  روايت مىاين بنده ناچيز  -1

عن الشيخ  -متّع اللّه المسلمين بطول بقائه و نفعنا ببركات انفاسه و دعائه -الجامع بين المنقبتين العلم و العمل الشيخ محمد محسن الطهرانى صاحب الذريعة

 -عن الشيخ المحدّث االجلّ النورى -عن الشيوخ المذكور بعضهم بطول بقائه و نفعنا ببركات انفاسه و دعائه -قدّس اللّه رمسه -المحدّث االجلّ النورى

و رواة اخبار عترته فانّه رأس  عن الشيوخ المذكور بعضهم فى المتن ذكرت ذلك تبرّكا الدراج نفسى في عداد نقلة احاديث رسول اللّه -قدس اللّه رمسه

 الفخر و اصل الذّخر.
چند تن از علماى مذكور متن را نظما يا نثرا در حاشيه آورده است مناسب چنان است كه اشعار عينا نقل شود چون لطف « تاريخ وفات»مؤلّف كتاب  -2

در نجف اشرف در گذشت و در  1320ين النورى استاد مؤلّف به سال حاج ميرزا حس رود و نثر آن ترجمه شود نظم در مقام تاريخ به ترجمه از ميان مى

 مدفون گشت. -عليه الساّلم -جوار امير المؤمنين
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 از شيخ العلماء و مرجع الفقهاء االستاذ االكبر آقا محمد باقر -قدس سره -لباهرة السيد محمد مهدى بحر العلوما

وفات او در سال  1214رسد، والدتش در سنه  حاج شيخ مرتضى االنصارى: نسب او به جابر بن عبد اللّه مى

ين اشعار را مؤلّف در وفات او گفته در نجف اشرف و در صحن مطهّر نزديك باب قبلى مدفون شد و ا 1281

 است:

 و ابن االمين شيخنا األنصارى             شيخ فقيه قدوة االبرار         

 عنه الحسين شيخنا االستاد             لفوته قل ظهر الفساد             

ال محمّد باقر مجلسى )ره( از بهبهانى از والد معظّم محقّق او محمد اكمل از مروّج مذهب حق، خاتم المحدّثين مو

والدش شيخ اجلّ جامع فنون عقليه و نقليه موالنا محمّد تقى مجلسى از شيخ االسالم و المسلمين و رئيس الفضالء 

از والدش محقّق مدقّق حسين بن عبد الصمد عاملى از  -رفع اللّه مقامه -و المحقّقين شيخ محمد عاملى بهاء الدين

السالم شيخ االمّة و فتاها قدوة الشيعة و نور الشريعة الشيخ زين الدين المشهور بالشهيد شيخ امام خاتم فقهاء ا

از شيخ سعيد كامل  -نور اللّه روضته -الثانى قدس سرّه از شيخ فاضل ورع نور الدين على بن عبد العالى ميسى

از والدش  -رفع اللّه درجته -يداز شيخ ثقه جليل على بن الشه -رحمه اللّه -المعيّ محمد بن داود جزينى عاملى

شيخ امام استاد فقهاء االنام رئيس المذهب و الملّة فخر الشيعة و تاج الشريعة شمس الدين ابى عبد اهلل محمد بن 

از عالم محقّق و فاضل مدقّق وحيد االعصار فخر االسالم سلطان العلماء و منتهى  -اعلى اللّه مقامه -مكّى شهيد

از والدش شيخ اعظم وارث علوم االنبياء و المرسلين مروّج  -رفع اللّه مقامه -حمد بن العلّامةالفضالء ابى طالب م

شريعة خاتم النبيين آية اللّه في العالمين اعلم علماء المسلمين حبر االمة جمال الملّة محيى السنّة و مميت البدعة 

( از شيخ اجلّ مدقّق 1) -ه عن االسالم خير الجزاءجزاه اللّ -ابى منصور حسن بن مطهّر حلّى مشتهر حقّا بالعلّامة

 -الثبت الثقة افقه فقهاء اآلفاق شيخ الطائفة و سنادها ابى القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد الحلّى المعروف بالمحقّق

ع از سيّد حسيب و محدّث اديب نسّابه فخار بن معدّ موسوى حائرى )ره( از شيخ فقيه محدّث ور -شكر اللّه سعيه

از شيخ فقيه ثقة  -على هاجرها ألف صالة و تحية -سديد الدين ابى الفضل شاذان بن جبرئيل قمى نزيل دار الهجرة

از شيخ ثقه فقيه ابى على  -رضى اللّه عنه -عماد الدين ابى جعفر محمد بن ابى القاسم بن محمد طبرسى آملى

ئفة محيى الرسوم و مدوّن العلوم محقق االصول و حسن بن محمد طوسى ملقّب به مفيد ثانى از والدش رئيس الطا

از شيخ  -قدس اللّه تربته الزكية -الفروع و مهذب فنون المعقول و المسموع ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى
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اقدم اوثق اعلم حجّة الفرقة و فخر الطائفة مروّج المذهب و الدّين وارث علوم المعصومين الشيخ السعيد ابى عبد 

از شيخ جليل محدّث ناشر آثار االئمّة رئيس  -عطر اللّه مرقده -د بن محمد بن نعمان الملقّب بالمفيداهلل محم

المحدّثين المولود بدعاء االمام شيخ صدوق ابى جعفر محمد بن على بن بابويه القمى از شيخ جليل ابى القاسم 

والدش ابراهيم بن هاشم از ثقه جليل ريّان  محمد بن على ماجيلويه القمى از شيخ محدّث نبيه على بن ابراهيم از

داخل شدم بر ابى الحسن الرضا عليه السّالم در روز اول محرم پس به من گفت: اى »بن شبيب خال معتصم گفت: 

پسر شبيب آيا روزه دارى؟ گفتم: نه. گفت: اين روز، روزى است كه زكريا در آن پروردگار خود را خواند و 

 «.نك ذرّية طيّبة انّك سميع الدّعاءربّ هب لي من لد»گفت: 

 «اى پروردگار من مرا از نزد خويش ذريتى پاك ببخش كه تو شنونده دعايى.»( يعنى: 1) 

پس خداى تعالى دعاى او را مستجاب كرد و مالئكه را فرمود تا زكريا را ندا كردند در حالتى كه وى در 

دهد به يحيى. پس هر كس اين روز را روزه بدارد  ا مژده مىگزارد كه خداوند تو ر محراب ايستاده بود و نماز مى

و خداى تعالى را بخواند خداى تعالى او را اجابت كند چنانكه زكريا را. آنگاه گفت: اى پسر شبيب محرم! آن ماه 

داشتند اما اين امّت نه حرمت ماه را شناختند و نه  است كه مردم جاهليت در گذشته حرمت آن ماه را نگاه مى

حرمت پيغمبر خود را، و در اين ماه ذريه او را كشتند و زنان او را اسير كردند و اثاث او را به تاراج بردند، 

خداوند هرگز آنان را نيامرزد؛ اى پسر شبيب اگر براى چيزى گريه خواهى كرد براى حسين بن على بن أبي 

ح كردند و هيجده مرد از خاندان او با او كشته طالب عليهما السّالم گريه كن براى آنكه او را مانند گوسفند ذب

شدند كه روى زمين مانند آنها نبود و هفت آسمان و زمينها براى كشته شدن او گريستند و چهار هزار فرشته 

براى يارى او فرود آمدند او را يافتند كشته شده و نزد قبر او آشفته موى و گردآلودند تا وقتى كه قائم عليه 

 د و از ياران او باشند و شعار آنان يا لثارات الحسين عليه السّالم است.السّالم برخيز

( اى پسر شبيب پدرم حديث كرد از پدرش از جدّش كه چون جدّ من حسين عليه السّالم كشته شد آسمان 2) 

 خون باريد با غبارى سرخ رنگ.

ات روان گردد خداى تعالى هر  ونهكه اشك تو بر دو گ اى پسر شبيب اگر بر حسين عليه السّالم بگريى چندان

 گناهى كه كرده باشى بيامرزد خرد يا بزرگ، اندك يا بسيار.

كند تو را كه خداى تعالى را مالقات كنى در حالى كه گناهى بر تو نباشد حسين  اى پسر شبيب اگر خوشنود مى

 عليه السّالم را زيارت كن.
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هاى ساخته در بهشت همنشين پيغمبر خدا و خاندان او  هكند تو را كه در غرف حال مى اى پسر شبيب اگر خوش

 باشى كشندگان حسين عليه السّالم را لعنت كن.

كند كه ثواب تو مانند ثواب آن كسانى باشد كه با حسين عليه السّالم شهيد  اى پسر شبيب اگر تو را مسرور مى

كند تو را  حال مى اى پسر شبيب اگر خوش   1زَ فَوْزاً عَظِيماً شدند هرگاه ياد او كنى بگو: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُو

كه در درجات بلند بهشت با ما باشى. براى اندوه ما اندوهناك باش و از فرح ما شادمان و بر تو باد دوستى ما 

 «.كه اگر مردى سنگى را دوست بدارد خدا او را روز قيامت با آن سنگ محشور گرداند

  حديث دوم

از ابن قولويه از ابن وليد از صفّار از ابن ابى الخطّاب از محمد بن  -قدّس روحه -تّصل از شيخ مفيدبه سند م

داخل شدم بر حضرت ابى عبد اهلل عليه السّالم، به »اسماعيل از صالح بن عقبه از ابى هارون مكفوف كه گفت: 

 من فرمود: براى من شعر بخوان، شروع كردم به خواندن.

كنيد، گفت: پس من خواندم:  خوانيد و چنانكه نزد قبر او رثاى او مى نه ليكن چنانكه براى خود مى فرمود: اينطور

امرر على جدث الحسين فقل ألعظمه الزّكيّة و آن حضرت بگريست من خاموش شدم فرمود: بگذر و ساير ابيات 

 پس خواندم. را بخوان. من خواندم تا آخر، آنگاه فرمود: زياده كن.

  يا فرو قومى فاندبى موالك             و على الحسين فاسعدى ببكاك         

تابى نمودند و چون خاموش شدند به من فرمود: اى ابا هارون  ابو هارون گفت: آن حضرت بگريست و زنان بى 

اين  هر كس شعرى درباره حسين عليه السّالم بخواند و ده نفر را بگرياند بهشت براى اوست؛ آنگاه يكى يكى از

عدد كم كرد تا به يكى رسيد و فرمود: هر كس شعرى بخواند درباره آن حضرت و يك نفر را بگرياند بهشت از 

 براى اوست. آنگاه فرمود: هر كس ياد او بكند و بگريد بهشت براى اوست.

بن نما بدان از اشعار سيد حميرى است چنانكه شيخ ا« امرر على آه»مؤلّف گويد: اين شعر كه ابو هارون بخواند 

 تصريح كرده است و اشعار چنين است:

 امرر على جدث الحسين و قل ألعظمه الزّكيّة             يا أعظما ال زلت من وطفاء ساكبة روّية         

 و اذا مررت بقبره فاطل به وقف المطيّة             و ابك المطهّر للمطهّر و المطهّرة النقية             

 كبكاء معوّلة اتت             يوما لواحدها المنيّة             

                                                 
 .73سوره نساء آيه  -1
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  حديث سوم

على عليه السّالم با رسول خدا صلوات »به سند متّصل از شيخ صدوق )ره( به اسنادش از ابن عباس است كه: 

وست دارى؟ گفت: آرى سوگند به خدا او را به دو دوستى د اللّه عليه گفت: يا رسول اللّه آيا عقيل را دوست مى

دارم يك دوستى براى خود او و يك دوست داشتن براى آنكه ابو طالب او را دوست داشت؛ و فرزند او در  مى

راه دوستى فرزند تو كشته شود پس ديده مؤمنين بر وى اشك ريزند و فرشتگان مقرّب الهى بر وى درود 

كنم از  و گفت: شكايت به خدا مى اش روان گشت آنگاه رسول خدا بگريست چنانكه اشكهاى او بر سينه فرستند.

 «.كنند آنچه خاندان من پس از من مالقات مى

  حديث چهارم

حضرت ابى عبد اهلل بن من فرمود: اى »به سند متصل از شيخ ابى القاسم بن قولويه مسندا از مسمع كردين گفت: 

نه، من مردى مشهورم از بصره روى؟ گفتم:  مسمع تو از مردم عراق هستى به زيارت قبر حسين عليه السّالم نمى

و نزد ما كسانيند از هواداران اين خليفه و دشمنان ما در قبايل بسيارند از ناصبيان و غير آنان و من ايمن نيستم 

كنى آنچه با  كه حال مرا به فرزندان سليمان بگويند و به اين جهت مرا آزار و ستم كنند. به من فرمود: آيا ياد مى

گيرد كه كسان من آثار  كنى؟ گفتم: اى و اللّه چنان گريه گلوى مرا مى لى. فرمود: آيا جزع مىاو كردند؟ گفتم: ب

 شود. ايستم و اين اندوه در روى من ظاهر مى كنند و از طعام بازمى آن را در من مشاهده مى

شوند و آنها كه  فرمود: خدا رحمت كند اشك چشم تو را البتّه تو از آنها هستى كه از اهل جزع بر ما شمرده مى

ترسند و در ايمنى ما ايمنند البته تو  براى شادى ما شادان و در غم و اندوه ما اندوهگين هستند و هنگام ترس، مى

دهند به  كنند درباره تو و تو را مژده مى وقت مردن پدران مرا نزد خود حاضر بينى ملك الموت را وصيت مى

رگ و ملك الموت بر تو دلسوزتر و مهربانتر باشد از مادر چيزى كه چشم تو به آن روشن شود پيش از م

 مهربان نسبت به فرزند.

آنگاه بگريست و من با او بگريستم و فرمود: سپاس خداى را كه برترى داد ما را بر ديگر آفريدگان به رحمت 

 خود و ما اهل بيت را مخصوص داشت به رحمت.

كنند از زمانى كه امير المؤمنين عليه السّالم كشته شد  مى( اى مسمع به درستى كه آسمان و زمين گريه 2) 

براى دلسوزى بر ما، و فرشتگانى كه بر ما گريستند بيشترند و از زمان كشته شدن ما اشك فرشتگان نايستاده 
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است و هيچ كس بر ما و آنچه بر سر ما آمده و نگريد از روى دلسوزى مگر خداوند بر او رحمت كند پيش از 

اى از آن در جهنّم افتد  هايش روان شود اگر قطره از چشم او بيرون آيد و هرگاه اشكهاى او بر گونه آنكه اشك

 حرارت آن را بنشاند چنانكه گرمى در دوزخ نماند.

و كسى كه دلش براى ما به درد آيد شادمان گردد روزى كه ما را ببيند هنگام مرگ چنان شادمانى كه پيوسته 

شود هرگاه دوست ما كنار آن آيد حتى آنكه  ار حوض بر ما وارد شود و حوض شادمان مىدر دل او بماند تا كن

 «.از انواع خوراك به قدرى او را بچشاند كه ديگر نخواهد از كنار حوض دور شود، الحديث

  حديث پنجم

يثى طويل كه: به سند متّصل از شيخ ابى القاسم بن قولويه به سند خود از عبد اهلل بن بكر كه گفت در ضمن حد

حج گذاردم با حضرت ابى عبد اهلل عليه السّالم و گفتم: يا بن رسول اللّه اگر قبر حسين عليه السّالم را بشكافند »

آيا در قبر او چيزى بيابند؟ فرمود: اى پسر بكر چه بزرگ است سؤالهاى تو، به درستى كه حسين بن على عليه 

هستند و با او روزى و نواخت  -صلوات اللّه عليهم -رسول خدا السّالم با پدر و مادر و برادرش در منزل

گويد: اى پروردگار من آنچه به من وعده دادى  يابند و او بر جانب راست عرش و بدان در آويخته است مى مى

ست شناسد آنها را به نامهايشان و نام پدرانشان و هر چه دربار و بنه آنها نگرد و مى وفا كن. و به زوّار خود مى

كند و از خدا طلب  كند به كسى كه بر وى گريه مى شناسد. و نظر مى بهتر از آنكه يكى از آنها پسر خود را مى

كننده اگر بدانى كه خداوند  گويد اى گريه خواهد كه استغفار كند. و مى كند براى او و از پدر خود مى آمرزش مى

كه محزون شدى و از هر گناه و خطيئه براى او استغفار گردى بيش از آن براى تو چه مهيّا كرده است شادمان مى

 «.كند مى

  حديث ششم

مسندا از ابى  -عطر اللّه مرقده -به سند متّصل از شيخ جليل رئيس المحدّثين محمد بن على بن بابويه قمى

بگريد با ما  اند هر كس مصيبت ما را به ياد آورد و براى آنچه با ما كرده»الحسن الرضا عليه السّالم كه گفت: 

باشد در درجه ما روز قيامت، و هر كس مصيبت ما را به ياد ديگران آورد و خود نگريد و بگرياند چشم او 

شود دل او نميرد  گريند، و هر كس بنشيند در مجلسى كه امر ما در آنجا احيا مى نگريد روزى كه همه چشمها مى

 «.ميرد روزى كه همه دلها مى
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  حديث هفتم

ود از شيخ الطائفة ابى جعفر طوسى از مفيد از ابن قولويه از پدرش از سعد از برقى از سليمان بن و به سند خ

آه »مسلم كندى از ابن غزوان از عيسى بن ابى منصور از أبان بن تغلب از ابى عبدا اللّه عليه السّالم كه فرمود: 

براى ما عبادت و پوشيدن راز ما جهاد  كشيدن غمگين براى ستمى كه به ما رسيده است تسبيح است و اندوه او

 «.در راه خداست. آنگاه فرمود: بايد اين حديث به زر طال نوشته شود

  حديث هشتم

به همان سند از شيخ فقيه ابى القاسم بن قولويه به سندش از ابن خارجه از ابى عبد اهلل عليه السّالم كه گفت: 

چشمم و با حزن و اندوه كشته شدم و بر خداست كه غمگينى حسين بن على عليه السّالم گفت: من كشته اشك »

 «.به زيارت من نيايد مگر آنكه او را شادان به اهل خود برگرداند

  حديث نهم

به سند متّصل از شيخ الطائفة )قدس سره( از مفيد از ابى عمرو عثمان دقّاق از جعفر بن محمد بن مالك از احمد 

هيچ »از ربيع بن منذر از پدرش از حسين بن على عليه السّالم كه فرمود:  بن يحيى اودى از مخول بن ابراهيم

 اى نيست كه چشمش براى ما يك قطره بچكاند، يا فرمود: بنده

 اى اشك بريزد مگر اينكه خداوند روزگارها او را در بهشت جاى دهد. قطره

اهيم از ربيع بن منذر از پدرش از احمد بن يحيى اودى گفت: آن حضرت را در خواب ديدم و گفتم: مخول بن ابر

 «.تو روايت كرد )همان عبارت(. فرمود: آرى. گفتم: در اين صورت اسناد ميان من و تو ساقط شد

 )روزگارها( در اين حديث كنايه از دوام است.« حقب»و گويند 

  حديث دهم

هيچ روزى نام حسين بن على هرگز در »به سند متّصل از ابن قولويه به اسنادش از ابى عماره منشد كه گفت: 

عليه السّالم نزد ابى عبد اهلل صادق عليه السّالم برده نشد كه آن روز آن حضرت خندان ديده شود تا شب، و آن 

 «گفت: الحسين عبرة كلّ مؤمن؛ يعنى حسين سبب ريزش اشك هر مؤمنى است. حضرت مى

  حديث يازدهم

رش از ابن محبوب از عالء از محمّد از ابى جعفر عليه السّالم به اسناد خود متّصال از على بن ابراهيم از پد

اش روان  هر مؤمنى كه چشمش براى كشته شدن حسين بن على عليه السّالم اشك بريزد تا بر گونه»فرمود:  مى
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ها جاى دهد كه روزگارها در آن بماند. و هر مؤمنى كه چشم او اشك  گردد خداوند او را در بهشت در غرفه

اش روان شود براى رنج و آزارى كه از دشمن بما رسيد در دنيا خداوند او را در جايگاه راستى  ا بر گونهبريزد ت

اش روان  در بهشت جاى دهد. و هر مؤمنى كه در راه ما رنجى بيند و چشم او گريان شود تا اشكش بر دو گونه

مت را روز قيامت از روى او بگرداند رنجى كه درباره ما به او رسيده است خداوند رنج و زح شود از زحمت و

 «.و ايمن كند او را از غضب خودش و از آتش

  حديث دوازدهم

به سند متّصل از شيخ صدوق از پدرش از عبد اهلل جعفر حميرى از احمد بن اسحاق بن سعد از بكر بن محمّد 

گوييد؟ گفت: آرى فدايت  ث ما مىنشينيد و حدي آيا مى»ازدى از ابى عبد اهلل عليه السّالم كه به فضيل فرمود: 

دارم، پس امر ما را احيا كنيد. اى فضيل خداوند رحمت كند كسى كه امر  شوم. فرمود: اين مجالس را دوست مى

ما را احياء كند، اى فضيل هر كس ياد ما كند يا نزد او ياد ما كنند پس از چشمش به اندازه بال مگسى اشك 

 «.بيامرزد هر چند مانند كف درياها باشدبيرون آيد خداوند گناهان او را 

  حديث سيزدهم

اى ابا »به اسناد خود از شيخ صدوق به اسنادش از ابى عماره منشد از ابى عبد اهلل عليه السّالم كه گفت به من: 

عماره شعرى در رثاى حسين بن على عليهما السّالم براى من بخوان. گفت: من خواندم. آن حضرت بگريست، 

گريست تا صداى گريه را از  م باز بگريست، سوگند به خدا كه پيوسته شعر خواندم و آن حضرت مىبازخواند

اندرون خانه هم شنيدم. پس فرمود: اى ابا عماره هر كس درباره حسين بن على عليه السّالم شعرى بخواند و 

شعرى بخواند و سى نفر را  پنجاه نفر را بگرياند بهشت از براى او است و هر كس درباره حسين عليه السّالم

بگرياند بهشت از براى اوست و هر كس درباره حسين عليه السّالم شعرى بخواند و بيست نفر را بگرياند بهشت 

از براى اوست و هر كس درباره حسين عليه السّالم شعرى بخواند و ده نفر را بگرياند بهشت از براى و هركس 

و يك نفر را بگرياند بهشت از براى اوست و هر كس درباره حسين عليه  درباره حسين عليه السّالم شعر بخواند

 «.السّالم شعر بخواند و تباكى كند يعنى خود را گريان نمايد بهشت از براى اوست

  حديث چهاردهم

به سند متّصل از جعفر بن قولويه از هارون بن موسى تلعكبرى از محمّد بن عمر بن عبد العزيز كشّى از نصر بن 

نزد ابى عبد اهلل عليه السّالم »اح از ابن عيسى از يحيى بن عمران از محمّد بن سنان از زيد شحّام كه گفت: صبّ
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بوديم با جماعتى از اهل كوفه پس جعفر بن عفّان بر آن حضرت در آمد، او را نزديك خود خواند آنگاه گفت: اى 

رسيده است كه تو در رثاى حسين عليه السّالم شعر  كند. فرمود: به من خبر جعفر! گفت: لبّيك خدا مرا فداى تو

 گويى؟ گويى و نيكو مى مى

گفت: آرى خدا مرا فداى تو كند. فرمود: بگوى. پس من شعر براى او خواندم و او بگريست و كسانى كه گرد او 

كه بودند بگريستند و اشكها بر روى و محاسن آن حضرت جارى شد. آنگاه گفت: اى جعفر سوگند به خدا 

شنيدند و بگريستند چنانكه ما گريستيم و  فرشتگان حاضر بودند و سخن تو را درباره حسين عليه السّالم مى

و به تحقيق خداوند در اين ساعت بر تو بهشت را واجب گردانيد و تو را آمرزيد. اى جعفر آيا بيش از  بيشتر هم.

رباره حسين عليه السّالم شعرى بگويد و بگريد و اين بگويم؟ گفت: بلى اى سيد من. فرمود: هيچ كس نيست كه د

 «.بگرياند مگر اينكه خداوند بهشت را بر او واجب گرداند و او را بيامرزد

  حديث پانزدهم

حضرت »و به سند متّصل از شيخ صدوق از ابن مسرور از ابن عامر از عمّش از ابراهيم بن ابى محمود كه گفت: 

دانستند خون ما در  : محرّم ماهى است كه مردم جاهليت جنگ را در آن حرام مىامام رضا عليه السّالم فرمود كه

آن ماه حالل شمرده شد و حرمت ما هتك شد و فرزندان و زنان ما اسير شدند و آتش در خيام ما افروخته گشت 

ن حسين و هر چه در آنها بود به تاراج رفت و حرمت رسول خدا را درباره ما مراعات نكردند، روز كشته شد

عليه السّالم چشمان ما را آزرده كرد و اشكهاى ما را روان ساخت، عزيز ما در زمين كربال خوار شد و اندوه و 

بال نصيب ما گشت تا روز معيّن؛ پس گريه كنندگان بايد بر حسين عليه السّالم گريه كنند براى اينكه گريه بر او 

 ريزد. گناهان بزرگ را مى

گذشت و  ديدند و اندوه بر وى غالب بود تا ده روز مى شد پدرم را خندان نمى حرّم مىآنگاه گفت: چون ماه م

اين روزى است كه حسين عليه  گفت: شد آن روز روز مصيبت و اندوه و گريه او بود و مى چون روز دهم مى

 «.السّالم در آن روز كشته شد

  حديث شانزدهم

از طالقانى از احمد همدانى از على بن حسن فضال از پدرش از  -عطّر اللّه مرقده -به سند متّصل از شيخ صدوق

هر كس ترك كند سعى در قضاى حوائج خود را در روز عاشورا خداوند »حضرت رضا عليه السّالم فرمود كه: 
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حوائج دنيا و آخرت او را بر آورد و هر كس روز عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريه او باشد خداوند روز 

قرار دهد؛ پس چشم او به سبب ما در بهشت روشن شود. و هر كس روز  ز شادى و سرور اوقيامت را رو

عاشورا را روز بركت خواند و براى خانه خود چيزى اندوخته كند خداوند آن چيز را بر وى مبارك نگرداند و 

 «.اسفل جهنّم محشور شود در درك -لعنهم اللّه -روز قيامت با يزيد و عبيد اللّه بن زياد و عمر بن سعد

  حديث هفدهم

موسى بن عمران از خداى تعالى »به اسناد متّصل از صدوق از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمود: 

مسئلت كرد و گفت: اى پروردگار من برادرم در گذشت او را بيامرز. وحى بدو رسيد: اى موسى اگر درباره 

را اجابت كنم مگر كشنده حسين بن على عليه السّالم كه از قاتل او انتقام اولين و آخرين از من مسئلت كنى تو 

 «.كشم مى

  حديث هيجدهم

قاتل يحيى بن زكريّا ولد الزنا بود و »به سند متّصل از ابن قولويه به اسناد او از ابى عبد اهلل عليه السّالم فرمود: 

 «.ريست مگر بر آن دوقاتل حسين بن على عليه السّالم ولد الزنا بود، آسمان نگ

  حديث نوزدهم

نزد حضرت ابى عبد اهلل بودم آب خواست چون »به سند متّصل از ابن قولويه به اسنادش از داود رقّى كه گفت: 

بنوشيد ديدم گريه او را گرفت و چشمانش از اشك پر شد آنگاه فرمود: اى داود خداى لعنت كند قاتل حسين 

ب ننوشد كه ياد حسين عليه السّالم كند و لعن بر قاتل او فرستد مگر آنكه خداى اى آ عليه السّالم را هيچ بنده

تعالى براى او صد هزار حسنه نويسد و صد هزار گناه او را محو كند و صد هزار درجه مقام او را باال برد و 

 «.چنان باشد كه صد هزار بنده آزاد كرده است و خداوند او را خرّم و خوشدل محشور گرداند

  حديث بيستم

 به سند متّصل از ابن قولويه از محمد بن يعقوب كلينى به اسنادش از داود بن فرقد كه گفت:

كند آن حضرت به سوى من  در خانه حضرت ابى عبد اهلل نشسته بودم كبوتر راعبى را ديدم همهمه مى» 

 ا.گويد؟ گفتم: نه قسم به خد دانى اين مرغ چه مى نگريست و فرمود: اى داود مى

 «.هاى خود از اينها نگاه داريد كند پس در خانه فرمود: بر قاتلين حسين عليه السّالم نفرين مى
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  حديث بيست و يكم

به سند متّصل از آية اللّه علّامه از خواجه نصير الدين طوسى از شيخ برهان الدين محمّد قزوينى نزيل رى از شيخ 

از جدّش از شيخ كراجكى كه گفت: محمد بن عباس به اسناد  منتجب الدين على بن عبد اهلل بن حسن از پدرش

حضرت ابو عبد اهلل »خود از حسن بن محبوب روايت كرده است به اسنادش از صندل از دارم بن فرقد گفت كه: 

عليه السّالم فرموده است: سوره فجر را در فرائض و نوافل بخوانيد كه آن سوره حسين بن على عليه السّالم است 

ن رغبت داشته باشيد خداوند شما را رحمت كند. پس ابو اسامه كه حاضر در مجلس بود به او گفت: چگونه و بدا

مقصود از آن حسين بن على  1اين سوره خاصّ حسين است؟ فرمود: نشنيدى قوله تعالى: يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 

رضيّه و اصحاب او از آل محمّد عليهم السّالم آنها هستند عليه السّالم است اوست صاحب نفس مطمئنّه راضيه م

كه راضى هستند از خداى تعالى در روز قيامت و خدا نيز از ايشان راضى است و اين سوره خاصّ حسين بن 

على عليه السّالم و شيعه او و شيعه آل محمّد عليهم السّالم است هر كس قرائت كند و الفجر را پيوسته با حسين 

 «.عليه السّالم باشد در درجه او در بهشت و خداوند غالب و حكيم است بن على

  حديث بيست و دوّم

شنيدم از ابا جعفر و جعفر بن محمد عليهما »به سند متّصل از شيخ طوسى به اسنادش از محمّد بن مسلم كه گفت: 

به اينكه امامت در ذريّت اوست گفتند: خداوند تعالى عوض داد كشته شدن حسين عليه السّالم را  السّالم كه مى

و شفا در تربت او و اجابت دعا در زير قبه او و ايّامى كه زائر به زيارت او رود و بازگردد از عمرش محسوب 

رسد به سبب آن حضرت پس او را چه باشد  نشود. محمد بن مسلم گفت: به ابى عبد اهلل گفتم: اينها به مردم مى

به پيغمبر خود ملحق كند با او باشد در درجه و منزلت او. آنگاه اين آيت تالوت  في نفسه؟ فرمود: خداوند او را

2 فرمود: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 

  حديث بيست و سوم

حلبى از ابن شهر آشوب از احمد بن ابى طالب  به سند متّصل از شيخ افقه محقّق از محمد بن عبد اهلل بن زهره

سالم  -شرفياب شدن به حضور مهدى  طبرسى در احتجاج در حديث طويل از سعد بن عبد اهلل اشعرى در حكايت

 خبر ده مرا از تأويل كهيعص.»گفت:  -اللّه عليه
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اه گردانيد و حكايت آن را حضرت فرمود: اين حروف از اخبار غيب است كه خداوند بنده خود زكريّا را بر آن آگ

براى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيان فرمود و اين چنان است كه زكريا از خداوند خواست نام پنج تن را 

عليهم  -به وى آموزد جبرئيل فرود آمد و او را آموزانيد و زكريا هرگاه نام محمّد و على و فاطمه و حسن

برد گريه  گشت و هرگاه نام حسين عليه السّالم مى شد و غم او زائل مى طرف مىبرد اندوه او بر را مى -السّالم

افتاد؛ روزى گفت: پروردگار من چون است كه وقتى نام چهار كس  گرفت و نفسش به شماره مى گلوى او را مى

ام  شود و ناله مىكنم اشكم ريزان  يابم و هرگاه ياد حسين عليه السّالم مى برم از اندوه تسليت مى از آنها را مى

 آيد؟ بيرون مى

هالك عترت است و « ها»نام كربالست و « كاف»خداوند تبارك و تعالى او را خبر داد و فرمود: كهيعص پس 

صبر و شكيبايى آن حضرت. « صاد»عطش است و « عين»يزيد است كه بر حسين عليه السّالم ستم كرد و « يا»

خود جدا نگشت و مردم را از داخل شدن بر خود منع فرمود و به چون زكريا اين را بشنيد سه روز از مسجد 

گفت كه خداوندا آيا بهترين خلق خود را به مصيبت فرزند وى مبتال  گريه و ناله پرداخت و او را رثا مى

آورى؟! ايا على و فاطمه عليهما السّالم را جامه سوگوارى  كنى؟! آيا چنين باليى بر خانه او فرود مى مى

گفت: اى خداى من مرا فرزندى روزى كن كه در  آورى؟! آنگاه مى نى و اندوه آن را در منزل آنها مىپوشا مى

پيرى چشم من به وى روشن شود و چون روزى كردى مفتون كن مرا به دوستى او آنگاه به مرگ او مرا 

ناك ساختى پس خداوند اندوهناك ساز چنانكه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حبيبت را به فرزندش اندوه

يحيى را به وى بخشيد و به مصيبت او مبتال گردانيد و حمل يحيى شش ماه بود چنانكه حمل حسين عليه السّالم 

 «.چنين بود

  حديث بيست و چهارم

و پيغمبر صلّى اللّه عليه »به اسناد متّصل از صدوق باسناده از ابى الجارود از ابى عبد اهلل عليه السّالم كه گفت: 

آله و سلّم در خانه امّ سلمه بود او را گفت: كسى بر من داخل نشود پس حسين عليه السّالم آمد و من نتوانستم 

او را نگهدارم تا داخل شد بر حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و امّ سلمه نيز دنبال او وارد شد ناگاه 

گرداند؛ آنگاه  گريد و در دست او چيزى است كه مى مبر مىديد حسين عليه السّالم بر سينه او نشسته و پيغ

مقتل اوست آن  دهد كه اين فرزند كشته گردد و اين تربت از فرمود: اى ام سلمه اينك جبرئيل است مرا خبر مى

 را نزد خود نگاهدار وقتى خون شد بدان كه حبيب من كشته شده است.
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شرّ را از او دفع كند. گفت از خداى خواستم اما به من وحى امّ سلمه گفت: اى رسول خدا از خدا بخواه اين 

اى است  رسد و او را شيعه اى است به سبب شهادت كه هيچ يك از آفريدگان به آن نمى فرمود كه: او را درجه

شود و مهدى از فرزندان حسين است؛ پس خوشا كسى كه از  كنند و شفاعت آنها پذيرفته مى كه شفاعت مى

 «.ليه السّالم و شيعه اوست ايشانند و اللّه فائزين در روز قيامتدوستان حسين ع

  حديث بيست و پنجم

آن اسماعيل كه خداوند در »به سند متّصل از شيخ صدوق به اسنادش از ابى عبد اهلل عليه السّالم كه فرمود: 

اسماعيل پسر ابراهيم  1لْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا كتاب خود گفته است: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ ا

نبود بلكه پيغمبرى ديگر بود از پيغمبران خدا كه خدا وى را مبعوث كرد قوم او او را بگرفتند و پوست سر و 

اى نزد او آمد و گفت: خداى جلّ جالله مرا سوى تو فرستاده است هر چه خواهش  روى او را كندند پس فرشته

 «.كنم كنند تأسّى مى من به آنچه با حسين عليه السّالم مى اشد بفرماى. گفت:تو ب

  حديث بيست و ششم

روزى پيغمبر »ابو جعفر طوسى به اسنادش از زينب بنت جحش زوجه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: 

ردم كه مبادا پيغمبر را بيدار كند ك خدا نزد من خفته بود پس حسين عليه السّالم بيامد و من او را مشغول مى

ناگاه غافل شدم و او داخل خانه شد و من در پى او رفتم وى را يافتم بر شكم نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

كند خواستم او را برگيرم پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و  نشسته و زبينه بر ناف آن حضرت گذاشته بول مى

نب او را رها كن تا فارغ شود چون فارغ شد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وضو ساخت و سلّم فرمود: اى زي

به نماز برخاست و چون سجده كرد حسين عليه السّالم بر پشت او نشست پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن 

لسّالم بازگشت و پيغمبر او را قدر درنگ كرد تا حسين عليه السّالم فرود آمد و چون ايستاد حسين عليه ا

گفت: اى جبرئيل! به من  برداشت تا از نماز فارغ شد پس پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دستها بگشود و مى

بنماى به من بنماى. گفتم: يا رسول اللّه امروز تو را ديدم كارى كردى كه پيش از اين نديده بودم؟! گفت: آرى 

كشند و خاكى سرخ  را به حسين عليه السّالم تعزيت گفت و خبر داد كه امّت من او را مىجبرئيل نزد من آمد و م

 «.بياورد
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  حديث بيست و هفتم

روزى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به »ابن قولويه به اسنادش از على بن ابى طالب عليه السّالم گفت: 

اى از شير و سر شير به هديه آورد آن را  ظرفى خرما و كاسه ديدن ما آمد پس طعامى نزد او آوردم و امّ ايمن

نزد آن حضرت گذاشتيم از آن بخورد و چون فارغ شد من برخاستم بر دستش آب ريختم چون دست بشست 

روى و محاسن را به ترى دست بماليد و به مسجدى در كنار خانه به سجده رفت و بسيار بگريست آنگاه سر 

هل بيت جرأت نكرد چيزى بپرسد پس حسين عليه السّالم برخاست و آهسته رفت تا بر برداشت و هيچ كس از ا

ران آن حضرت بر آمد پس سر او را به سينه چسبانيد و زنخدان خويش بر سر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

شدم از ديدن شما كنى؟ گفت: اى فرزند من به شما نظر كردم و مسرور  نهاد و گفت: اى پدر از چه گريه مى

شويد  چنانكه پيش از اين اينطور شادمان نشده بودم پس جبرئيل بر من فرود آمد و مرا خبر داد كه شما كشته مى

 و محلّ كشته شدن شما از هم دور است پس خداى را حمد كردم و خير شما را از او خواستم.

آيد با اين دورى و جدائى؟  د و به ديدن ما مىكن حسين عليه السّالم گفت: اى پدر پس قبور ما را كه زيارت مى

گفت: طوايفى از امت من كه بدين زيارت برّ وصلت من خواهند و من هم در موقف به ديدن آنها روم و بازوهاى 

 «.آنها را بگيرم و از اهوال و شدايد موقف برهانم

  حديث بيست و هشتم

روايت كرد اوزاعىّ از عبد اهلل بن شدّاد از امّ »اد گفت: به سند متّصل از ابى عبد اهلل مفيد )قدس سره( در ارش

الفضل بنت الحارث كه وى بر رسول خدا داخل شد و گفت: يا رسول اللّه دوش خوابى منكر ديدم! رسول صلّى 

 اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: چيست؟ گفت: آن خوابى سخت ناخوش است.

 وشت تن تو بريده و در دامن من نهاده شد.اى از گ فرمود: چيست؟ گفت: ديدم گويى پاره

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: خير است كه ديدى فاطمه عليها السّالم فرزندى آورد و او در 

دامن تربيت تو باشد. پس فاطمه عليها السّالم حسين عليه السّالم را آورد امّ الفضل گفت: او در دامن من بود 

دا فرمود پس روزى او را نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بردم آنگاه نظرم به ديده چنان كه رسول خ

شود؟ فرمود: جبرئيل نزد من  ريزد گفتم: پدر و مادرم فداى تو يا رسول اللّه تو را چه مى او افتاد ديدم اشك مى

 «.ى من آورد سرخ رنگكشند و مشتى از تربت او برا آمد و خبر داد كه امت من فرزند مرا مى
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  حديث بيست و نهم

گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  -رضى اللّه عنها -به سند متّصل از شيخ مفيد در ارشاد از ام سلمه

شبى از نزد ما بيرون رفت و غيبت او طول كشيد آنگاه بيامد ژوليده موى و گردآلوده و مشت او بسته، گفتم: يا 

بينم؟ فرمود: در اين وقت شبانه مرا به موضعى از  شود كه تو را ژوليده موى و گردآلوده مى مى رسول اللّه چه

عراق بردند كه آن را كربال گويند و در آنجا كشتارگاه حسين فرزندم و جماعتى از فرزندان و اهل بيت مرا به 

گشود و فرمود: اين را بگير و من نشان دادند و از خونهاى آنها برداشتم و اكنون در دست من است و دست ب

اى نهادم و سر آن را بستم و  نگاه دار. پس بگرفتم ديدم چيزى مانند خاك امّا سرخ است و آن را در قاروره

بوييدم  آوردم هر روز و شب مى نگاهداشتم چون حسين عليه السّالم به جانب عراق بيرون شد شيشه را بيرون مى

م براى مصيبت آن حضرت، پس چون روز دهم محرّم شد و آن روزى است كه گريست كردم و مى و به آن نگاه مى

حسين عليه السّالم كشته شد آن را اوّل روز بيرون آوردم چنان بود كه بود و چون آخر روز بيرون آوردم 

ناگهان ديدم خونى تازه سرخ است و در خانه خود فرياد زدم و بگريستم و اندوه خويش پوشيده داشتم مبادا 

منان در مدينه بشنوند و در شادمانى نمودن شتاب كنند پس آن روز و وقت را پيوسته در خاطر خود نگاه دش

 «.داشتم تا خبر مرگ آن حضرت را آوردند و حقيقت آشكار شد مى

  ام حديث سى

 ست كه:به اسناد متّصل از شيخ مفيد )ره( در ارشاد گفت: از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت ا

چگونه است  روزى نشسته بود و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم گرد او بودند پس به آنها فرمود:»

ميريم يا  حال شما وقتى شما همه كشته شويد و قبرهاى شما از هم دور باشد؟ حسين عليه السّالم گفت: آيا مى

 «.و برادرت به ستم كشته شودشويم؟ فرمود: اى پسرك من! تو به ستم كشته شوى  كشته مى

  حديث سى و يكم

 1در بحار االنوار گويد: صاحب درّ ثمين درّ تفسير قوله تعالى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ  -رحمه اللّه -مجلسى

ن كرد كه روايت كرده است كه: آدم بر ساق عرش نامهاى پيغمبر و ائمّه عليهم السّالم را ديد و جبرئيل او را تلقي

يا محسن بحقّ الحسن و الحسين و منك  يا حميد بحقّ محمّد، يا عالى بحقّ على، يا فاطر بحقّ فاطمة،»بگوى: 
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چون نام حسين برد اشك او روان شد و دلش بشكست و گفت: اى برادرم جبرئيل در وقت ذكر « اإلحسان

رسد كه همه  ين فرزند تو را مصيبتى مىگردد؟!! جبرئيل گفت: ا شكند و اشك من روان مى پنجمين، دل من مى

نمايد. گفت: اى برادر آن چه مصيبت است؟ گفت: تشنه، غريب و تنها كشته  ها نزد آن كوچك مى مصيبت

ياورى! تا  گويد: واى از تشنگى! واى از بى ديدى اى آدم كه مى شود، يار و معينى ندارد، اى كاش او را مى مى

ود حائل گردد و كسى جواب او ندهد مگر با شمشير، و شربت شهادت نوشد. تشنگى ميان او و آسمان مانند د

پس مانند گوسفند سرش را ببرند از قفا، و باروبنه او را دشمنان به يغما برند و سر او و ياران او را در شهرها 

ى كه فرزند او بگردانند با زنان، در علم خداوند منّان چنين گذشته است. پس آدم و جبرئيل بگريستند مانند زن

 «.مرده باشد

روز عيدى حسن و حسين عليهما السّالم در حجره جدّ خود »( و روايت شده است از بعض ثقات اخيار كه: 1) 

هاى رنگين در بر كرده و لباس نو  داخل شدند و گفتند: يا جدّاه امروز روز عيد است و فرزندان عرب جامه

ايم پس آن حضرت لختى تأمّل در حال آنها كرد و  ن نزد تو آمدهاند و ما را جامه نو نيست براى اي پوشيده

بگريست و در خانه جامه شايسته آنها نبود و نخواست آنها را نوميد كند و دلشان بشكند پس پروردگار خود را 

بخواند گفت: اى خداى من! دل آنها و مادرشان را مشكن. پس جبرئيل فرود آمد و با او دو حلّه سفيد بود از 

 هاى بهشت. لّهح

ها را كه  پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شادان گشت و آنها را گفت: اى سيد جوانان اهل بهشت! اين جامه

ها را سفيد ديدند گفتند: اين چگونه باشد  خيّاط قدرت به اندازه قامت شما دوخته است بگيريد و چون آن خلعت

د؟ نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ساعتى در انديشه كار ايشان سر ان هاى رنگين در بر كرده كودكان عرب جامه

بزير انداخت جبرئيل گفت: اى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دل تو خوش باد و چشمت روشن كه صابغ 

اى تا صبغة اللّه اين كار را براى ايشان انجام دهد و دل آنها را شادان گرداند بهر رنگى كه خواهند پس بفرم

ريزم و تو در  طشت و آفتابه حاضر آورند. حاضر كردند و جبرئيل گفت: اى رسول خدا من بر اين خلع آب مى

دست بفشار تا به هر رنگ كه خواستند رنگ پذيرند پس پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلّه حسن عليه 

اللّه عليه و آله و سلّم روى به حسن آورده ريخت و پيغمبر صلّى  السّالم را در طشت نهاد و جبرئيل آب مى

فرمود: اى نور ديده! حلّه خود را به چه رنگ خواهى؟ گفت: آن را سبز خواهم. پس پيغمبر آن را در آب به دست 
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خويش بفشرد پس به قدرت خداوند رنگ سبزى نيكو گرفت مانند زبرجد. پس پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و 

 د و به حسن عليه السّالم داد و بپوشيد.سلّم آن را بيرون آور

ريخت و روى به حسين آورده فرمود: اى نور  آنگاه حلّه حسين عليه السّالم را در طشت نهاد و جبرئيل آب مى

 تو حلّه خويش را به چه رنگ خواهى؟ -ساله بود و حسين پنج -چشم من

و آله و سلّم آن را در آب به دست خويش بفشرد گفت: اى جدّ من! آن را سرخ خواهم پس پيغمبر صلّى اللّه عليه 

و حلّه سرخ شد مانند ياقوت. پس حسين عليه السّالم آن را بپوشيد و پيغمبر شاد شد و حسن و حسين عليهما 

السّالم خرّم و شادان نزد مادر رفتند و جبرئيل چون اين حالت ديد بگريست پيغمبر فرمود: اى برادر جبرئيل در 

فرزندان من شادان گشتند تو گريانى و اندوهگين؟ سوگند به خداى كه مرا از سبب آن آگاه  مثل اين روز كه

گردان. جبرئيل گفت: اى رسول خدا! فرزندان تو هر يك رنگى برگزيد و ناچار حسن عليه السّالم را زهر نوشانند 

تنش از خونش رنگين شود پس و از اثر آن بدنش سبز شود و ناچار حسين عليه السّالم را بكشند و ذبح كنند و 

 «.پيغمبر بگريست و اندوهش افزوده گشت

  حديث سى و دوّم

با امير المؤمنين بودم در وقت خروج آن حضرت به صفّين، چون در نينوى »به سند متّصل از ابن عباس گفت: 

شناسم يا امير  نمىشناسى؟ گفتم:  كنار فرات فرود آمد به بانگ بلند فرمود: اى ابن عباس آيا اين زمين را مى

گذشتى! ابن عباس گفت: پس امير  گريستى از آن نمى تان مى شناختى المؤمنين. گفت: اگر مانند من آن را مى

المؤمنين چنان گريست كه محاسن آن حضرت تر شد و اشك بر سينه او روان گشت و ما با هم گريستيم و او 

كار؟ آن گروه پيرو شيطان و اولياى كفر!  آل حرب را با من چهكار؟  فرمود: اوه اوه آل ابى سفيان را با من چه مى

اى ابا عبد اهلل شكيبايى پيش گير كه پدرت از اين مردم بيند همان را كه تو بينى، آنگاه آب خواست و وضوى 

نماز ساخت و نماز بگزارد و آن قدر كه خدا خواست، آنگاه مانند سخن اول گفت و پس از نماز و كالم خود 

به خواب رفت باز برخاست و گفت: اى ابن عباس! گفتم: يا امير المؤمنين اينك من در حضور توام.  ساعتى

اى خير  ام براى تو بگويم؟ گفتم: چشمان تو به خواب رفت و آنچه ديده فرمود: آيا آنچه اكنون در خواب ديده

 است يا امير المؤمنين. گفت:
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هاى سفيد در دست دارند و شمشيرها حمايل كرده سفيد و درخشان  ديدم گويى مردانى از آسمان فرود آمدند علم

رسد و در خونى تازه و  و بر گرد اين زمين خطى كشيدند آنگاه ديدم گويى شاخهاى اين خرمابنان به زمين مى

طلبيد  غلطيد و گويى حسين فرزند و جوجه و پاره تن خود را ديدم در اين خون غرق شده فرياد رس مى سرخ مى

گويند: اى آل  كنند و مى اند او را ندا مى رسد و آن مردان سفيد كه از آسمان فرود آمده به فرياد او نمى و كسى

شويد. اى ابا عبد اهلل! اين بهشت به سوى تو  پيغمبر! شكيبايى كنيد كه شما به دست بدترين مردم كشته مى

روشن  الحسن مژده باد خداوند چشم تو را گفتند: تو را اى ابا دادند و مى مشتاق است. آنگاه مرا تسليت مى

 گرداند آن روز كه مردم به امر پروردگار جهانيان برخيزند.

پس از خواب بيدار شدم چنين كه بينى، سوگند به آن كس كه جان على در دست اوست كه صادق و مصدّق ابو 

بينم آن وقتى كه به سوى اهل بغى  القاسم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا حديث كرد كه من اين زمين را مى

بيرون روم و اين زمين كرب و بالست كه حسين عليه السّالم و هفده تن از فرزندان من و فاطمه عليها السّالم 

كنند چنان كه اهل  در آنجا به خاك سپرده شوند و اين زمين در آسمانها معروف است، زمين كربال را ياد مى

 «.الحديثزمين حرمين و بيت المقدس را. 

  حديث سى و سوم

با على بن ابى طالب عليه السّالم غزاى »كند كه گفت:  شيخ صدوق به اسناد از هرثمة بن ابى مسلم روايت مى

صفّين كرديم چون بازگشتيم در كربال فرود آمد و نماز صبح بگزارد آنگاه مشتى از خاك زمين برداشت و ببوييد 

 حساب داخل بهشت گردند. و محشور شوند كه بىو گفت: واها لك اى تربت! گروهى از ت

هرثمه نزد زوجه خويش آمد كه از شيعيان على عليه السّالم بود و گفت: آيا حديث نكنم براى تو چيزى از موالى 

تو ابى الحسن، در كربال فرود آمد و نماز بگزارد آنگاه از تربت آن برداشت و گفت: واها لك اى تربت! گروهى 

حساب داخل بهشت گردند. زن گفت: اى مرد، امير المؤمنين جز سخن حق نگويد و  ند كه بىاز تو محشور شو

چون حسين عليه السّالم به عراق آمد هرثمه گفت: در آن جماعتى بودم كه عبيد اهلل بن زياد فرستاده بود چون آن 

عليه السّالم رفتم و بر او منزل و درختان را ديدم آن حديث را به ياد آوردم بر شتر خود نشستم و نزد حسين 

سالم دادم و آنچه از پدرش شنيده بودم در اين منزل كه حسين عليه السّالم فرود آمده بود به او بازگفتم پس 

ام از عبيد اهلل بن زياد بر  فرمود: با ما هستى يا بر ما؟ گفتم: نه با تو و نه بر تو، كودكانى را در پس خود بگذاشته
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: برو جايى كه مقتل ما را نبينى و فرياد ما را نشنوى سوگند به آن كسى كه جان حسين در ترسم. فرمود آنها مى

دست اوست نيست كسى كه امروز فرياد غربت ما را بشنود و ما را يارى نكند مگر آنكه خداوند او را به روى 

 «.در دوزخ اندازد

  حديث سى و چهارم

ن زبير از ابى الحكم روايت كرده است كه گفت: از شيوخ و علماى شيخ مفيد از زكريا بن يحيى القطّان از فضيل ب

گفتند على بن ابى طالب عليه السّالم خطبه خواند و در خطبه گفت: از من بپرسيد پيش از آنكه  خود شنيدم كه مى

 كه صد كس را گمراه كند و صد كس را راهنما شود  پرسيد مرا از گروهى مرا نيابيد سوگند به خداى كه نمى

مگر به شما خبر دهم داعى و مؤسّس آن كيست و كه تدبير كار او كند تا روز قيامت. پس مردى برخاست و 

گفت: مرا خبر ده كه در سر و ريش من چند تار مو است؟ امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: سوگند به خداى كه 

ن آنچه را كه تو پرسيدى و بر هر تار موى خليل من رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حديث كرد براى م

كند و بر هر تار موى ريش تو شيطانى است كه تو را براى شرّ بر  اى است كه بر تو لعنت مى در سر تو فرشته

كشد. و اين نشانه برهان صدق آن خبرى است كه  اى است كه پسر پيغمبر را مى انگيزاند و در خانه تو گوساله مى

دادم و  ه اين بود كه آنچه پرسيدى )از شماره موى( برهان آن دشوار است تو را به آن خبر مىبه تو دادم و اگر ن

ليكن نشانه درستى آن صدق اين خبرى است كه به تو دادم از لعنت تو و گوساله ملعونت. و فرزندش در آن 

ليه السّالم بدانجا رسيد خزيد و راه رفتن نياموخته بود و چون كار حسين ع وقت كودكى خرد بود كه بر زمين مى

 «.كه رسيد آن پسر متولّى كشتن آن حضرت شد و امر چنان گرديد كه امير المؤمنين عليه السّالم فرموده بود

 مؤلّف گويد: از ابن بابويه نقل است كه سائل، سعد بن وقّاص بود.

 و فرزندش حصين نام داشت.و ابن ابى الحديد گفته است كه: او تميم بن اسامة بن زهير بن دريد تميمى است 

مترجم گويد: سعد وقّاص از امير المؤمنين و معاويه هر دو كناره كرده بود  و به قول ديگر او سنان بن انس است.

 و بودن وى پاى منبر آن حضرت ضعيف است.

  حديث سى و پنجم

ه عليه و آله و سلّم هرگاه حسين پيغمبر صلّى اللّ»ابن قولويه به اسنادش از ابى جعفر عليه السّالم روايت كند كه: 

فرمود او را  كشيد آنگاه با امير المؤمنين عليه السّالم مى شد او را به سوى خود مى عليه السّالم بر او داخل مى
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كنى؟  گفت: اى پدر چرا گريه مى گريست. حسين عليه السّالم مى بوسيد و مى شد و او را مى نگاهدار آنگاه خم مى

شوم؟  كنم. گفت: اى پدر آيا من كشته مى بوسم و گريه مى جاى شمشيرها را در بدن تو مى گفت: اى فرزند مى

 شويد. فرمود: بلى سوگند به خدا كه تو و پدرت و برادرت كشته مى

شويم جداست؟ فرمود: آرى اى فرزند. گفت: پس از امّت تو كه ما را زيارت  گفت: اى پدر جايى كه كشته مى

 «.كند مرا و پدر و برادرت و تو را مگر صدّيقان از امّت من نمى كند؟ فرمود: زيارت مى

  حديث سى و ششم

هند از عايشه خواهش كرد كه تعبير خوابى كه ديده بود از »ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت كرده است كه: 

 خواب خويش بيان كند. پيغمبر عليه السّالم بپرسد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: او را بگوى كه

هند گفت: ديدم گويى خورشيد باالى سر من طالع شده است و ماه از اندام من بيرون آمده و گويى ستاره سياه از 

ماه جدا گشته و بر خورشيدى كوچك كه از خورشيد اولين جدا شده بود حمله كرد و آن را فرو برد پس افق 

كنند و ستارگانى سياه در زمينند امّا ستارگان سياه از  حركت مى تاريك شد آنگاه ديدم ستارگان چند در آسمان

 اند. همه جا آفاق زمين را فرو گرفته

پس چشم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از اشك پر شد و دو بار فرمود: اى هند بيرون برو اى دشمن خداى 

بيرون رفت گفت: خدايا لعنت كن او را و  كه اندوه مرا تازه كردى و خبر مرگ دوستان را به من دادى. چون

 نسل او را.

و از تعبير خواب پرسيدند فرمود: اما آن ماه، معاويه مفتون فاسق منكر خداى تعالى است و آن تاريكى كه 

شود و بر آن خورشيد كوچك كه از خورشيد اول جدا شده  گويد و ستاره سياهى كه ديد از آن ماه جدا مى مى

ن را فرو برد و سياه شد پس تعبير اين واقعه آن است كه پسر من حسين عليه السّالم را پسر بود حمله كرد و آ

هاى سياه كه زمين را از هر جا فرو  گردد. اما آن ستاره شود و افق تاريك مى كشد پس آفتاب سياه مى معاويه مى

 «.اند اند پس آنان بنى اميه گرفته

  حديث سى و هفتم

چون بيمارى رسول خدا صلّى »ثير االحزان روايت كرده است از عبد اللّه بن عباس كه: شيخ ابن نما در كتاب م

اللّه عليه و آله و سلّم سخت شد حسين عليه السّالم را به سينه خود چسبانيد و عرق آن حضرت هنگام رحلت بر 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

38 

 

نت كن يزيد را. آنگاه غشوه كار خداوند او را مبارك نگرداند خدايا لع گفت: يزيد را با من چه او روان بود و مى

بر آن حضرت عارض شد و اين حالت دراز كشيد و باز به هوش آمد و حسين عليه السّالم را بر سينه گرفت و 

 «.رسيم گفت: البته من و كشنده تو نزد خداوند عزّ و جلّ به يكديگر مى ريخت و مى اش اشك مى هر دو ديده

  حديث سى و هشتم

نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم »بن جبير از ابن عباس است كه گفت: در كتاب مذكور از سعيد 

زانوى  نشسته بودم حسن عليه السّالم آمد چون او را ديد بگريست و فرمود: سوى من سوى من! پس او را بر

فرموده بود  راست بنشانيد. آنگاه حسين عليه السّالم آمد چون او را نگريست بگريست و مانند آن كه به حسن

فرمود و او را بر زانوى چپ بنشانيد آنگاه فاطمه عليها السّالم آمد و او را ديد هم بگريست و هم چنان گفت و 

پيش روى بنشانيد آنگاه على عليه السّالم آمد و او را ديد و گريه كرد و هم چنان فرمود و بر جانب راست 

يك از اينها را نديدى مگر اينكه گريستى آيا ميان آنها كس  نشانيد ياران آن حضرت گفتند: يا رسول اللّه هيچ

 نيست كه از ديدن وى شادمان گردى؟ گفت:

سوگند به آنكه مرا به نبوّت مبعوث كرد و بر همه مردم برگزيد بر روى زمين كسى محبوبتر نيست سوى من از 

وردم آنچه با اين فرزند من حسين اينان و گريه من براى آن مصائب است كه آنها را پس از من برسد و ياد آ

عليه السّالم مرتكب شوند گويا او را بينم به حرم و قبر من پناهنده است و كسى او را پناه ندهد و به زمينى كه 

مقتل و مصرع اوست رود و آن زمين كرب و بالست گروهى از مسلمين او را يارى كنند كه آنها بهترين شهداى 

اند و از اسب به زير افتاده  نگرم كه تيرى به جانب او افكنده ، گويا سوى او مىامت من باشند در روز قيامت

است و او را مظلوم مانند گوسفند سر برند. آنگاه ناله بر آورد و بگريست و آنها را كه برگرد او بودند بگريانيد 

ه بر اهل بيت من پس از كنم از آنچ گفت: خدايا به سوى تو شكايت مى و فرياد آنها بلند شد پس برخاست و مى

 «.شود من واقع مى

  حديث سى و نهم

حسين عليه السّالم بر برادرش حسن عليه السّالم »و همچنين در كتاب مذكور گويد در روايت آمده است كه: 

كنى؟ گفت: از آنچه با تو  داخل شد چون او را بديد بگريست آن حضرت گفت: اى ابا عبد اهلل از چه گريه مى

شوم و روزى مانند روز تو  حسن عليه السّالم گفت: آنچه بر سر من آيد زهرى است كه بدان كشته مىكنند.  مى
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نيست كه سى هزار تن بر تو گرد آيند و همه ادعا كنند از امّت جدّ ما هستند پس بر كشتن و ريختن خون تو و 

ر اين حال لعنت بر بنى اميه نازل شود هتك حرم و اسير كردن زنان و فرزندان و تاراج با روبنه تو اجتماع كنند د

 «.ها و ماهيان در درياها و آسمان خون ببارد و همه چيز بر تو بگريد حتّى وحشيان بيابان

  حديث چهلم

آن شب كه نبى صلّى اللّه عليه و »ابن قولويه به اسنادش از حمّاد بن عثمان از ابى عبد اهلل روايت كرده است كه: 

كند تا صبر تو را بداند. گفت:  ان بردند به او گفتند: خداى تعالى تو را در سه چيز امتحان مىآله و سلّم را به آسم

تو، پس آن سه چيز كدام است؟   من امر تو را گردن نهم اى پروردگار و توانايى بر صبر ندارم مگر به توفيق

مقدّم دارى. گفت: پذيرفتم اى گفته شد: اوّل آنها گرسنگى است و اينكه اهل حاجت را بر خود و خاندان خود 

 پروردگار و پسنديدم و حكم تو را گردن نهادم و توفيق و صبر از جانب تو است.

اما دوّمين: پس تكذيب و ترس شديد و بذل جان در راه من و جنگ با اهل كفر به مال و جان و صبر بر آزارى 

اى پروردگار پذيرفتم و پسنديدم و حكم تو  كه از آنها و از اهل نفاق به تو رسد و رنج و زخم در جنگ. گفت:

 را گردن نهادم و توفيق و صبر از جانب تو است.

اما سيّم: پس آنچه خاندان تو را پس از تو رسد از قتل، امّا برادرت پس دشنام شنود و درشتى و سرزنش بيند و 

دم و پذيرفتم، از تو است محروم شود و سختى و ستم كشد و آخر به قتل رسد. گفت: اى پروردگار تسليم نمو

 توفيق و صبر.

اما دخترت، و مصائب او را خبر داد تا اينكه گفت: دو پسر آورد از برادرت، يكى از آنها به خيانت و حيله كشته 

هاى او را بربايند و طعن زنند به خنجر و اين كارها را امّت تو كنند. گفت: پذيرفتم اى پروردگار انا  شود و جامه

 ا اليه راجعون و تسليم نمودم و توفيق و صبر از جانب تو است.للّه و انّ

( اما پسر ديگرش پس امّت تو او را به جهاد خوانند آنگاه او را به زارى بكشند و هم فرزندان و هر كس از 1) 

با خاندان كه با او باشند و حرم او را تاراج كنند پس از من يارى جويد و قضاى من به شهادت او و كسانى كه 

ها بر او گريه كنند از  او هستند گذشته است و كشته شدن او حجّت است بر اهل زمين، پس اهل آسمانها و زمين

جزع، و فرشتگانى كه نصرت او را در نيافتند هم گريان باشند آنگاه از صلب او مردى بيرون آورم و به او تو را 

ن احاديث كه در فضيلت گريه بر آن مظلوم بگذشت يارى كنم و شبح او نزد من است زير عرش. مترجم گويد: اي
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و  1حجّتى است روشن بر آنها كه نور خدا را خاموش خواهند وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ 

كه گريه نشانه راستى چنان است كه هر كس بگريد و بگرياند يا خويش را گريان نمايد بهشت او را واجب شود 

محبّت است و محبّت ناشى از ايمان و معرفت و هيچ عمل آن پايه ندارد كه ايمان، كه جاى ايمان دل است و 

ايمان و محبّت چون پيكر  مصدر اعمال جوارح و ايمان و محبّت اصل است و اعمال ديگر فرع آن و عمل بى

 روح است. بى

يعنى با « خوانيد بخوان آنطور كه نزد قبر او مى»سّالم فرمود: و در حديث دوّم بگذشت كه امام صادق عليه ال

 كردند. انداختند و نوحه مى گرفتند و آواز در يكديگر مى لحن سوزناك. و بيايد كه در آن زمان هم مردم دم مى

مت و هم نپندارى كه گريه مستحبّ است و مستحبّات را نبايد اين اندازه متوجّه شد كه عزادارى از شعائر اما

است و ملحق به اصول دين مانند اذان كه همه طوايف اسالم گفتند اگر از مردم شهر اسالمى بانگ اذان شنيده 

 نشود امام با آن مردم قتال كند تا صدا به اذان بلند كنند با آنكه اذان مستحبّ است اما از شعائر نبوّت است.

ين خاندان بر ندارند و مؤمن را خردمند بايد بود پس دوستان را بايد فريب دشمنان نخورند و دست از والى ا

سازند و  افكنند و ميان مردم منتشر مى كنند و شبهات مى مالحده و زنادقه و پيروان آنان در اين باب وسوسه مى

بدين وسيله خواهند رسم عزادارى را از ميان شيعيان بر اندازند و كسى ياد خاندان رسول نكند و احكام دين نسخ 

سنّت اسالم كه رسم تازيان است برافتد و رسم مجوس تازه گردد هيهات خذلهم اللّه، و لعنهم لعنا وبيال و  گردد و

عذّبهم عذابا اليما و حشرهم مع الكفّار و الملحدين و قتلة النّبيّين كه مرد با آن كس محشور شود كه او را دوست 

سان است و هر كس احياى سنّت مالحده خواهد پرستان راى دوستر دارد حشر او با مجو دارد و هر كس آتش

حشر او با آن گروه و هر كس خاندان رسول راى دوست دارد با رسول و آل او باشد. وفّقنا اللّه و ايّاكم التّباعهم 

 و احياء ملّتهم ان شاء اللّه.

 سیدالشهداباب دوم در ذكر وقایع پس از بیعت مردم با یزید بن معاویه تا هنگام شهادت 

 ؛ مرگ معاویه و عکس العمل مردم صل اولف

بدان كه چون حسن بن على عليه السّالم از دنيا رحلت فرمود شيعيان در عراق به جنبش آمدند و به حضرت 

حسين عليه السّالم نامه نوشتند در خلع معاويه و بيعت با آن حضرت امّا او امتناع فرمود كه ميان ما و معاويه 
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ستن آن روا نباشد تا مدّت آن سر آيد و چون معاويه بميرد و در اين كار بايد پيمان و عقدى است كه شك

نگريست چون معاويه بمرد در نيمه رجب سال شصتم هجرت يزيد سوى وليد بن عتبة بن ابى سفيان والى مدينه 

 نامه نوشت كه از حسين بن على عليه السّالم براى او بيعت ستاند و تأخير روا ندارد.

 اينجا وفات معاوية بن ابى سفيان راى ياد كنيم:( و در 2) 

اند كه: معاويه در آغاز بيمارى كه بدان در  مسعودى گويد كه: محمد بن اسحاق و غير او از نقله آثار گفته

گذشت به حمام رفت و الغرى تن خويش بديد بگريست كه رفتنى شده است و مشرف بر امر ناگزير كه بر 

 ابيات تمثّل جست: مردمان واقع شود و به اين

  أرى اللّيالى اسرعت في نقضى             اخذن بعضى و تركن بعضى         

  حنين طولى و حنين عرضى             اقعدننى من بعد طول نهضى             

 و چون مرگ نزديك شد و وقت فراق از جهان برسيد و رنجورى او سخت گرديد و از بهبودى نوميد شد گفت: 

 فيا ليتنى في الملك لم اعن ساعة             و لم اك في اللّذّات اغشى النّواظر         

 و كنت كذى طمرين عاش ببلغة             من الدّهر حتّى زار اهل المقابر             

و معاويه پيش از بيمارى خويش خطبه خواند و گفت: من چون كشتى هستم بدر »( ابن اثير جزرى گفت: 3) 

رسيده و امارت من بر شما دراز كشيد چنان كه من از شما ملول شدم و شما از من و من در آرزوى جدايى از 

نشود مگر آنكه من از او بهتر باشم چنان كه  شمايم و شما در آرزوى جدايى من و از پس من كسى بر شما امير

 پيشينيان من به از من بودند.

اى خدا راى دوست دارد خدا نيز لقاى او راى دوست دارد بار خدايا من ( و گفته شده است كه: هر كس لق1) 

 لقاى تو راى دوست دارم پس لقاى مرا دوست دار و آن راى براى من مبارك گردان.

و اندكى از اين بگذشت كه بيمارى وى آغاز شد و چون بيمار شد به آن بيمارى كه در گذشت پسر خويش يزيد 

ك من رنج بار بستن و بدين سوى و آن سوى رفتن راى از تو كفايت كردم و كارها راى بخواند و گفت: اى پسر

راى براى تو راست نمودم و دشمنان راى خوار كردم و گردن عرب راى براى تو خاضع ساختم و براى تو آن 

آيد  كس نكرد پس اهل حجاز راى مراعات كن كه اصل تواند و هر كه از حجاز نزد تو چيز فراهم كردم كه هيچ

او راى گرامى دار و هر كس غايب باشد از او بپرس و مراعات اهل عراق كن و اگر از تو خواهند كه هر روز 
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تر است از آنكه صد هزار شمشير به روى تو كشيده شود. و  عاملى عزل كنى بكن كه عزل يك عامل بر تو آسان

شمنى بيم داشتى به اهل شام استعانت جوى و اهل شام راى رعايت كن و آنها بايد رازدار تو باشند و اگر از د

كه اگر در غير بالد خويش بمانند اخالق  چون مقصود خويش حاصل كردى آنها راى به بالد شام بازگردان چون

 آنها بگردد.

حسين بن على  ترسم كه در اين امر خالفت با تو كسى به نزاع برخيزد مگر چهار كس از قريش: ( و من نمى2) 

 م و عبد اهلل بن عمر و عبد اهلل زبير و عبد الرحمن ابى بكر.عليه السّال

 اما ابن عمر مردى است كه عبادت او راى از كار بينداخته است و اگر كسى غير او نماند با تو بيعت كند.

اما حسين بن على عليه السّالم پس مردى سبكخيز و تند مزاج است و مردم عراق او راى رها نكنند تا به خروج 

ارندش پس اگر بيرون آيد و بر او ظفر يافتى از او در گذر كه رحم او به ما پيوسته است و حقّى عظيم دارد و واد

 خويشى با پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

 و اما ابن ابى بكر پس هر چه اصحاب بپسندند او متابعت كند و همّتى ندارد مگر در زنان و لهو.

ير بر زانو نشسته آماده جستن بر تو باشد و مانند روباه تو راى بازى دهد. و اگر و اما آن كس كه مانند ش

فرصتى يافت بر جهد ابن زبير است اگر اين كار با تو كرد و بر او ظفر يافتى بند از بند او جدا ساز و خون كسان 

 «.خود راى تا بتوانى حفظ كن

يح نيست چون عبد الرحمن بن ابى بكر پيش از معاويه در اين روايت نام عبد الرحمن اينچنين آمده است و صح

در گذشت و گويند يزيد هم در هنگام بيمارى پدر و مرگ او غائب بود و معاويه ضحّاك بن قيس و مسلم بن 

تا به يزيد برسانند و اين قول صحيح است. و گفت:   عقبه مرّى راى پيش خود خواند و اين پيغام راى بدانها گفت

رسيد و چند بار گفت: ميان ما و غوطه چه اندازه مسافت  ر حال مرض گاه اختالل عقل به هم مىمعاويه راى د

يعنى اگر رميدى حق « ان تنفرى فقد رأيت منفرا»است دخترش فرياد زد وا حزناه معاويه به خود آمد و گفت: 

 دارى كه رماننده ديدى.

مد و كفن معاويه بر دست داشت خداى راى سپاس ( و چون بمرد ضحّاك بن قيس بيرون رفت و به منبر برآ1) 

گفت و ستايش كرد آنگاه گفت: معاويه مهتر عرب و دالور و با عزم بود كه خداوند به او فتنه راى بنشانيد و او 

راى بر بندگان فرمانروايى داد و شهرها بگشود امّا او بمرد و اينها كفن اوست و ما او راى در اين كفنها بپيچيم و 
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ر كنيم و او راى با عملش واگذاريم. آنگاه تا روز قيامت آشفتگى و هرج باشد هر كس خواهد بر جنازه او در گو

نماز كند وقت نماز ظهر حاضر شود و ضحّاك بر او نماز گزارد. و گويند چون بيمارى معاويه سخت شد يزيد 

قراء حلب است نامه سوى او نوشتند  از -به ضمّ حاء مهمله و تشديد و او -فرزندش در حوّارين بود و حوّارين

 كه در آمدن شتاب كند شايد پدر راى زنده دريابد يزيد چون نامه راى بخواند گفت:

 جاء البريد بقرطاس يخبّ به             فأوجس القلب من قرطاسه فزعا         

 بتا وجعاقلنا لك الويل ما ذا في كتابكم             قال الخليفة امسى مث             

 وقتى آمد كه معاويه راى به گور كرده بودند او بر گورش نماز گزاشت. 

 ، اقدامات حاكم مدینه و عکس العمل سیدالشهدا فصل دوّم

)كامل( چون با يزيد بيعت كردند نامه به وليد بن عتبه فرستاد و او راى از مرگ معاويه آگاهى داد و نامه ديگر  

بعد حسين عليه السّالم و عبد اللّه بن عمر و ابن زبير راى به بيعت بگير و آنها  اما»مختصرتر و در آن نوشت: 

 «.راى رها مكن تا بيعت كنند و السّالم

چون خبر مرگ معاويه به وليد رسيد سخت پريشان شد و بر او گران آمد سوى مروان حكم فرستاد و او راى 

آمد چون  كه وليد به مدينه آمد مروان با كراهت نزد او مىبخواند و مروان پيش از وليد عامل مدينه بود هنگامى 

وليد اين تعلّل از وى بديد در مجلس علنا او راى دشنام داد اين خبر به مروان رسيد به يك بار از او ببريد تا 

خبر مرگ معاويه برسيد و مرگ او و هم بيعت آن چند تن بر وليد سخت گران آمده بود مروان راى بخواند و آن 

كه لعنت  -و بر معاويه رحمت فرستاد 1امه مرگ معاويه بر او قرائت كرد مروان گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ن

پس وليد با وى در اين كار مشورت كرد مروان گفت: رأى من آن است كه اكنون آنها را بخوانى  -بر هر دو باد

ز آنها بدارى و اگر نپذيرند پيش از آنكه از مرگ معاويه آگاه گردند و امر كنى به بيعت، اگر پذيرفتند دست ا

گردن آنها را بزنى چون اگر از مرگ او آگاه گردند هر يك بناحيتى رود و مخالفت نمايد و مردم را به خود 

 خواند.

زبير فرستاد و  ( پس وليد عبد اللّه بن عمرو بن عثمان را كه جوانى نورس بود سوى حسين عليه السّالم و ابن2) 

نشست. و عبد اللّه هر دو را در مسجد يافت نشسته بودند  آن دو را بخواند وقتى كه وليد براى پذيرايى خلق نمى

 آييم. خواند. آنها گفتند: تو بازگرد ما در اثر مى و گفت: امير را اجابت كنيد كه شما را مى
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نشيند براى  نمى  ليد در اين ساعت كه براى مالقات مردمپس ابن زبير با حسين عليه السّالم گفت: به عقيده شما و

حسين عليه السّالم گفت: گمان دارم كه امير گمراه ايشان معاويه بمرده است و سوى  چه سوى ما فرستاده است؟

 ما فرستاده است تا از ما بيعت ستاند پيش از اينكه اين خبر ميان مردم پراكنده شود.

 ير از اين نبرم پس تو چه خواهى كرد؟ابن زبير گفت: من هم گمان غ

( فرمود: من جوانان چند از كسان خود را فراهم كرده نزد او روم پس گروهى از موالى خود را بخواند و 1) 

فرمود تا سالح بردارند و گفت: وليد مرا در اين وقت خواسته است و ايمن نيستم از اينكه مرا به كارى تكليف 

ز او ايمنى نيست پس با من باشيد و چون نزد او داخل شوم بر در بنشينيد اگر شنيديد كند كه اجابت او نكنم و ا

 آواز مرا بلند شده است درآييد و شرّ او را از من دفع كنيد.

پس حسين عليه السّالم سوى وليد شد مروان حكم را آنجا يافت و وليد خبر مرگ معاويه به او داد حسين عليه 

 هِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ آنگاه نامه يزيد را بر او خواند كه وليد را به گرفتن بيعت امر كرده بود.السّالم گفت: إِنَّا لِلَّ

حسين عليه السّالم فرمود: چنان بينم كه به بيعت من در پنهانى قناعت نكنى تا آشكارا بيعت كنم و مردم بدانند؟! 

 : پس صبح شود و رأى خويش را در اين امر ببينى.وليد گفت: آرى چنين است. حسين عليه السّالم فرمود

وليد گفت: اگر خواهى به نام خداى بازگرد تا با جماعت مردم نزد ما آيى. مروان گفت: به خدا سوگند كه اگر 

حسين عليه السّالم اكنون از تو جدا گردد و بيعت نكند بر مثل آن دست نيابى تا كشتار ميان شما بسيار گردد او 

 ر از نزد تو بيرون نرود تا بيعت كند يا گردنش را بزنى.را نگاهدا

كشى يا او؟! به خدا سوگند كه دروغ گفتى و  حسين عليه السّالم برجست و گفت: اى پسر زرقاء آيا تو مرا مى

 گناه كردى! و بيرون آمد و با مواليان خود به منزل رفت.

سوگند كه ديگر او خود را در اختيار تو نگذارد. وليد ( و مروان وليد را گفت: سخن مرا نپذيرفتى و به خدا 2) 

گفت: ويح غيرك يا مروان چيزى براى من پسندى كه دين مرا تباه كند به خدا كه دوست ندارم آنچه بر او 

كند از ملك و مال دنيا مرا باشد و حسين عليه السّالم را بكشم سبحان اللّه آيا  تابد و از آن غروب مى آفتاب مى

كنم او را بكشم به خدا قسم عقيده من اين است كه مردى كه به  نكه حسين عليه السّالم گفت بيعت نمىبراى اي

مروان گفت: اگر عقيده تو اين  خون حسين عليه السّالم او را محاسبه كنند نزد خدا روز قيامت سبك ميزان است.

 پسنديده داشت.است در آنچه كردى بر صواب رفتى. اين را به طنز گفت و رأى او را نا
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( ابن شهر آشوب در مناقب گويد: چون حسين عليه السّالم بر او وارد شد و نامه را بخواند گفت: من با يزيد 1) 

كنم. مروان گفت: با امير المؤمنين بيعت كن. حسين عليه السّالم گفت: واى بر تو كه بر مؤمنين دروغ  بيعت نمى

است؟! مروان بايستاد و شمشير بكشيد و گفت: جلّاد را بگوى پيش از گفتى چه كسى او را بر مؤمنين امير كرده 

اينكه از اين خانه بيرون رود گردنش را بزند و خون او در گردن من. و بانگ برخاست پس نوزده تن از اهل بيت 

يد و آن حضرت داخل شدند خنجرها كشيده و حسين با آنها بيرون آمد و خبر به يزيد رسيد وليد را معزول گردان

مروان را واليت مدينه داد و حسين عليه السّالم و ابن زبير به مكه رفتند و بر دو پسر عمر و ابى بكر سخت 

 نگرفت.

آيم آنگاه به خانه رفت و بيرون نيامد وليد باز  ( )كامل( اما ابن زبير فرستاده وليد را پاسخ گفت كه اكنون مى2) 

را گرد خود فراهم كرده بود و در پناه آنها نشسته فرستاده وليد الحاح سوى او فرستاد اما ابن زبير ياران خويش 

گفت: مرا مهلت دهيد پس وليد مواليان خود را فرستاد و ابن زبير را دشنام دادند و گفتند:  كرد و ابن زبير مى مى

 يا بن الكاهلية بايد نزد امير آيى وگرنه تو را البته خواهد كشت.

ام اين قدر شتاب نكنيد تا كسى نزد امير فرستم و  ز بسيارى فرستادن وى بيمناك شدهاو گفت: به خدا قسم كه ا

 رأى او را براى من بياورد پس برادرش جعفر را بفرستاد و او به وليد گفت:

 اى فردا ان شاء اللّه نزد تو خواهد اى و دل او از جاى بركنده رحمك اللّه دست از عبد اللّه بدار كه او را بترسانيده

آمد رسوالن خود را بفرماى تا بازگردند. پس وليد بفرستاد و رسوالن بازگشتند و ابن زبير همان شب سوى مكه 

 كس با آنها نبود )ارشاد(. بيرون شد و راه فرع گرفت او و برادرش جعفر و هيچ

را نيافتند و بازگشتند و چون بامداد شد وليد يك تن از مواليان بنى اميّه با هشتاد سوار به دنبال او فرستاد او 

حسين عليه السّالم چون بامداد شد از خانه بيرون آمد تا اخبار مردم بشنود مروان او را ديد و با او : )ملهوف(

 گفت: اى ابا عبد اللّه من خير تو را خواهانم سخن من بپذير كه راه صواب اين است.

 حسين عليه السّالم فرمود: آن چيست بگو تا بشنوم.

 گويم با يزيد بن معاويه بيعت كن كه هم براى دين تو بهتر است و هم براى دنياى تو. فت: من مىمروان گ

حسين عليه السّالم فرمود: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ اسالم را وداع بايد گفت اگر امّت گرفتار اميرى چون يزيد 

حرام   گفت: خالفت بر آل ابى سفيان يه و آله و سلّم شنيدم مىگردند. و من از جدّ خود رسول خدا صلّى اللّه عل
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است. و سخن ميان آنها دراز كشيد تا مروان خشمگين بازگشت چون روز به پايان رسيد وليد مردانى چند نزد 

ن صبح شود ببينيد و ببينيم. پس آ حسين عليه السّالم فرستاد تا حاضر شود و بيعت كند حسين عليه السّالم فرمود:

 شب دست بازداشتند و اصرار نكردند.

( آن حضرت همان شب بيرون رفت سوى مكه و آن شب يكشنبه دو روز مانده از رجب بود و فرزندان و 1) 

چون دانست كه  -رحمة اللّه عليه -برادران و برادرزادگان و بيشتر خاندان وى با او بودند مگر محمّد بن حنفيه

 د و ندانست به كدام سوى روى آورد )ارشاد و كامل( گفت:آن حضرت از مدينه خارج خواهد ش

ترين آنها بر من و از ميان خلق خير تو را خواهم و بس و تو  اى برادر تو محبوبترين مردم هستى نزد من و گرامى

به نصيحت من سزاوارتر هستى تا بتوانى از يزيد بن معاويه و از شهرها دور شو و بيعت مكن و رسوالن خود را 

ى مردم بفرست و آنها را به خود بخوان اگر مردم پيرو تو شدند و با تو بيعت كردند خداى را سپاسگزار و سو

ترسم در  اگر مردم بر غير تو گرد آمدند دين و عقل تو كاسته نگردد و مروّت و فضل تو از ميان نرود و من مى

گروهى بر تو پس تو را پيشتر از همه به  شهرى از شهرها داخل شوى و مردم اختالف كنند گروهى با تو شوند و

تر  دم نيزه دهند آن وقت كسى كه خود و پدر و مادرش بهترين همه امّت هستند خونش ضايعتر و اهلش ذليل

 گردند.

( حسين عليه السّالم فرمود: كجا بروم اى برادر؟ گفت: در مكه منزل گزين اگر در آن منزل آرام توانستى 2) 

خواهى و اگر تو را موافق نيفتاد به يمن رو اگر در آنجا آرام گرفتن توانى فبها و اگر  ىگرفت همان است كه م

گردد كه تو به  ها و كوهها پناه برو از جايى به جايى رو تا ببينى كار مردم به چه منتهى مى نتوانستى به ريگستان

 هر كار روى كنى رأى تو از همه كس به صواب نزديكتر است.

الم فرمود: اى برادر نيكخواهى كردى و مهربانى نمودى و اميدوارم رأى تو استوار و صواب حسين عليه السّ

 باشد )كامل(.

 آنگاه داخل مسجد شد و به اين ابيات يزيد بن مفرّغ تمثّل جست:

 ال ذعرت السّوام في فلق ال             صبّح مغيرا و ال دعيت يزيدا         
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1هانة ضيما             و المنايا ارصدننى ان احيدايوم اعطى من الم             
 

  فصل سوم

اى درباره كشتن حسين عليه  مجلسى )ره( در بحار االنوار گويد: محمّد بن ابى طالب موسوى گفت: چون نامه

السّالم به وليد رسيد بر وى سخت دشوار آمد و گفت: قسم به خدا كه راضى نيستم من پسر پيغمبر او را بكشم 

چند يزيد همه دنيا و ما فيها را به من دهد و گفت: شبى حسين عليه السّالم از سراى بيرون آمد و سوى قبر هر 

جدّ خويش رفت و گفت: السّالم عليك يا رسول اللّه من حسين بن فاطمه عليها السّالم جوجه تو و فرزند جوجه 

پيغمبر خدا بر ايشان گواه باش كه مرا تنها  تو و دخترزاده تو هستم كه مرا در ميان امت خليفه گذاشتى پس اى

گذاشتند و رها كردند و نگاهدارى نكردند اين شكايت من است به تو تا تو را مالقات كنم. پس برخاست و قدم 

وليد سوى خانه او فرستاد تا بداند از مدينه بيرون رفته است يا  خود را به هم پيوست به ركوع و سجود پرداخت.

 ر خانه نيافت گفت: سپاس خدا را كه بيرون رفت و من به خون او گرفتار نشدم.نه چون او را د

( و حسين عليه السّالم صبح به خانه بازگشت و چون شب دوم شد نزديك قبر آمد و چند ركعت نماز بگزارد 2) 

ت و من پسر دختر و چون از نماز فارغ شد گفت: خدايا اين قبر پيغمبر تو محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اس

دانى خدايا من معروف را دوست دارم و منكر را دشمن، يا ذا الجالل  پيغمبر تو هستم و كارى پيش آمد كه تو مى

كنم به حقّ اين قبر و آن كس كه در آن است كه براى من اختيار كنى آنچه رضاى تو  و االكرام از تو مسئلت مى

 و رضاى رسول تو در آن باشد.

                                                 
پريد به  رمانيدند اگر سوى راست مى ديدند او را مى شدند مرغى را مى نام مرغى است و عرب صبح چون پى كارى بيرون مى« سوام»مترجم گويد:  -1

يزيد خود پريد به فال بد داشتند و اين يزيد بن مفرّغ جدّ پنجم سيد اسماعيل حميرى شاعر اهل بيت است و  گرفتند و اگر به جانب چپ مى فال نيك مى

گفت وقتى خواستند وى را بكشند او به يزيد بن معاويه متوسّل شد و يزيد آنها را از كشتن وى بازداشت اما  دشمن آل زياد بود و آنها را بسيار هجا مى

رى اسهال داشت و آلوده بود تا گردانيدند و او بيما هاى بصره مى كردندش. و گويند: روزى او را با حالتى زشت و منكر در كوچه آزار و شكنجه بسيار مى

گفتند: اين چيست اين چيست يعنى آن آلودگيها؟ او هم چند  كودكان استهزاء وى كنند و ميان مردم رسوا شود كودكان عجم بودند در پى او افتاده و مى

 گفت: كلمه به زبان فارسى به هم بافت مناسب با قافيه چيست و در آخر كالم خود مى

 ت يعنى مادر زياد زنى فاحشه است. و اين شعر عربى را هم در اين باب گفت:سميه هم روسپى اس

  يغسل الماء ما فعلت و قولى             راسخ فيك في العظام البوالى         

سوام را هنگام سپيده دم اين است: من نرمانم مرغ « الذعرت السوام آه»بصيغه اسم فاعل از باب تفعيل و معنى: « مفرع»است و  69وفات يزيد به سال  

. يعنى كه به غارت روم و مرا يزيد نخوانند آن روز كه از روى خوارى بر من ستمى رود و اسباب مرگ در كمين من باشند تا مرا از قصد منحرف كنند

 آيم. گردانم و از خانه بيرون نمى اگر راضى به ذلّت و خوارى شوم و از مرگ بترسم نام خود را بر مى
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پيغمبر صلّى اللّه در خواب  ر بگريست تا نزديك صبح سر بر قبر نهاد و خوابى سبك او را بگرفت.آنگاه نزد قب

آيد با گروهى از فرشتگان از چپ و راست و پيش روى او تا حسين عليه السّالم را  عليه و آله و سلّم را ديد مى

ويا تو را بينم در اين نزديكى به خون به سينه چسبانيد و ميان دو چشم او را ببوسيد و گفت: حبيبى يا حسين! گ

تو تشنه هستى و آبت ندهند و مع ذلك  آغشته و كشته در زمين كرب و بال به دست گروهى از امّت من و

آرزوى شفاعت من دارند خداوند آنها را روز قيامت به شفاعت من نائل نگرداند حبيبى يا حسين! پدرت و 

ا آرزومند تواند و تو را در بهشت درجاتى است كه تا شهيد نشوى به اند و آنه مادرت و برادرت نزد من آمده

 آن درجات نائل نگردى.

حسين عليه السّالم نگاه به جدّ خويش كرد و گفت: يا جدّاه! مرا حاجت نيست كه به دنيا بر گردم مرا با خود بگير 

 و در قبر داخل كن با خود.

مود: ناچار بايد به دنيا بازگردى تا تو را شهادت روزى گردد و آنچه ( پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فر1) 

را خداوند براى تو نوشته است از ثواب عظيم بدان نائل شوى براى آنكه تو و پدرت و برادرت و عمّت و عمّ 

 پدرت روز قيامت در يك زمره محشور شويد تا در بهشت درآييد.

ست و خواب خود را براى اهل بيت خويش و فرزندان عبد المطّلب پس حسين عليه السّالم ترسان از خواب برخا

 بگفت پس آن روز در مشرق و مغرب گروهى غمگينتر و گريانتر از اهل بيت پيغمبر نبود.

هاى شب سوى قبر مادرش رفت و او را وداع كرد آنگاه  و حسين آماده آن شد كه از مدينه بيرون رود و نيمه

لسّالم رفت همچنين و هنگام صبح به خانه بازگشت و برادرش محمّد بن حنفيه نزد سوى قبر برادرش حسن عليه ا

 او آمد و گفت:

كس دريغ ندارم تا به تو  ترين آنها بر من، نصيحت از هيچ اى برادر تو محبوبترين مردم هستى نزد من و گرامى

جان من و روح من هستى و كسى  كس سزاوارتر از تو نيست به آن؛ زيرا كه تو آميخته با من و چه رسد كه هيچ

هستى كه طاعت تو بر من الزم است چون كه خداى تعالى تو را بر من شرف داده است و از سادات اهل بهشت 

روى اگر در آن منزل آرام توانى گرفت فبها و الّا سوى بالد يمن روى چون  قرار داده. تا اينكه گفت: به مكه مى

تر است پس اگر در  ترين مردمند و بالد آنها گشاده مهربانترين و رقيق القلب آنها ياران جدّ و پدر تو بودند و
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هاى كوهستانها ملحق شوى و از جايى به جايى روى تا بنگرى  آنجا توانستى بمانى فبها و الّا به ريگستانها و درّه

 انجامد و خداوند ميان ما و اين گروه فاسق حكم فرمايد. كار مردم به كجا مى

حسين عليه السّالم فرمود: اى برادر سوگند به خداى كه اگر در دنيا هيچ پناه و منزلى هم نباشد با يزيد ( پس 2) 

 كنم. بن معاويه بيعت نمى

پس محمد بن حنفيّه كالم خويش ببريد و بگريست و حسين عليه السّالم با او ساعتى بگريست آنگاه گفت: اى 

ردى و راه صواب نمودى و من آهنگ خروج به مكّه دارم و برادر خدا تو را جزاى خير دهد كه نصيحت ك

ايم من و برادران و برادرزادگان و شيعيان من و امر آنها امر من و رأى آنها رأى من است امّا تو اى برادر  آماده

. باشى بر ايشان و از كارهاى آنان چيزى از من پنهان ندارى  باكى بر تو نيست كه در مدينه بمانى و جاسوس من

 ( آنگاه حسين عليه السّالم دوات و كاغذ خواست و اين وصيّت را براى برادرش محمّد بنوشت:1)

اين آن چيزى است كه وصيّت كرد حسين بن على بن ابى طالب عليه السّالم به برادرش  -بسم اللّه الرحمن الرحيم

داى يگانه كه او را انباز و شريكى دهد هيچ معبودى نيست جز خ محمّد معروف به ابن حنفيّه كه حسين گواهى مى

نيست و آنكه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بنده و فرستاده او است، دين حق را آورده است از نزد حق و 

انگيزاند كسانى را كه  اينكه بهشت و دوزخ حق است و قيامت آمدنى است شكّى در آن نيست و خداوند بر مى

م براى تفريح و اظهار كبر و نه براى فساد و ظلم بلكه خارج شدم براى اصالح امّت در قبورند و من بيرون نيامد

خواهم امر به معروف و نهى از منكر و به سيرت جدّ و پدرم على بن ابى  جدّم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مى

كنم  رد كند صبر مى طالب رفتار كنم پس هر كس مرا قبول كند خداوند سزاوارتر است به حق و هر كس بر من

تا خدا ميان من و اين قوم به حق حكم كند و او بهترين حكم كنندگان است. اين وصيّت من است به تو اى برادر 

1وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ 
 

رش محمّد داد و با او وداع كرد و در تاريكى پس اين نامه را بپيچيد و به خاتم خويش مهر كرد و آن را به براد

 شب خارج شد.

( محمد بن ابى طالب گويد: محمد بن يعقوب كلينى در كتاب وسائل روايت كرده است از محمّد بن يحيى از 2) 

محمد بن حسين از ايّوب بن نوح از صفوان از مروان بن اسماعيل از حمزة بن حمران از ابى عبد اللّه عليه السّالم 

 كرديم. گفت: سخن از خروج حسين عليه السّالم و تخلّف ابن حنفيّه مى

                                                 
 .88هود، آيه  سوره -1



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

50 

 

حضرت ابى عبد اللّه عليه السّالم فرمود: اى حمزه براى تو حديثى بگويم كه ديگر بعد از اين مجلس از مثل آن 

 نپرسى حسين عليه السّالم وقتى از شهر خود جدا شد و آهنگ مكّه كرد كاغذى خواست و در آن نوشت:

از حسين بن على بن ابى طالب به سوى بنى هاشم؛ امّا بعد هر كس به من ملحق شود  -م اللّه الرحمن الرحيمبس

 شهيد گردد و هر كس تخلّف كند به رستگارى نرسد و السّالم.

محمّد ابى طالب گفت: شيخنا مفيد به اسناد خود از ابى عبد اللّه صادق عليه السّالم روايت كرده است كه گفت: 

نهنده( او را مالقات  ن ابو عبد اللّه الحسين عليه السّالم از مدينه بيرون رفت فوجها از فرشتگان مسوّمه )داغچو

كردند و بر دست آنها حربها بود و بر شترانى از شتران بهشتى و بر او سالم كردند و گفتند: اى حجّت خدا بر 

را در چند موطن بما مدد كرد و خداى تعالى تو را به ما بندگان بعد از جدّ و پدر و برادرش خداى سبحانه جدّ تو 

 مدد كرده است.

رسم  گاه شما محل قبر من و آن زمينى باشد كه در آنجا به شهادت مى ( حسين عليه السّالم به آنها گفت: وعده1)

ريم و اطاعت كنيم و آن كربالست، وقتى بدان جا وارد شوم نزد من آييد. گفتند: يا حجة اللّه بفرماى تا ما فرمانب

و اگر از دشمنى ترسى كه به آن دچار شوى با تو باشيم. فرمود: آنها راهى بر من ندارند و زيانى به من نرسانند 

 تا وقتى بدان زمين خود برسم.

و گروهها از مسلمانان جن آمدند و گفتند: اى سيد ما! ما شيعه و ياران توايم بفرماى ما را به هر چه خواهى كه 

مر كنى هر دشمنى را بكشيم و تو در جاى خود باشى شرّ آنها را كفايت كنيم. حسين عليه السّالم فرمود: اگر ا

ايد كه: أَيْنَما تَكُونُوا  خدا جزاى خير دهد شما را آيا كتاب خدا كه بر جدّ من رسول اللّه نازل شده است نخوانده

 و قال سبحانه: 1مُشَيَّدَةٍ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ 

 .2مَضاجِعِهِمْ   لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى

( و اگر من در جاى خود بمانم اين خلق ننگين به چه آزمايش شود و چه كس در قبر من در كربال ساكن شود 2) 

پناه شيعيان قرار داده تا مأمن آنها باشد در با اينكه خداوند در روز دحو االرض آن را براى من برگزيده است و 

شوم و پس از  دنيا و در آخرت و ليكن روز شنبه كه روز عاشوراست حاضر شويد و در آخر آن روز كشته مى

يك از اهل و خويشان و برادران و خاندان من كه مطلوب دشمنان باشد باقى نماند و سر مرا براى يزيد  من هيچ

 برند لعنه اللّه.

                                                 
 .78سوره نساء، آيه  -1
 .154سوره آل عمران، آيه  -2
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گفتند: و اللّه يا حبيب اللّه و ابن حبيبه اگر امر تو واجب االطاعة نبود و مخالفت فرمان تو جايز بود همه جنّ 

كشتيم پيش از اينكه به تو رسند. آن حضرت فرمود: قسم به خدا ما قادرتريم بر آنها از شما و  دشمنان تو را مى

گردد و هدايت  ن و دليل باشد و هر كس زنده مىگردد از روى برها شود و گمراه مى ليكن تا هر كس هالك مى

 شوم. يابد هم از برهان و دليل باشد يعنى پيش از اتمام حجّت به قتل آنان راضى نمى مى

( و مجلسى گويد: در بعضى كتب يافتم كه چون 3آنچه از كتاب محمد بن ابى طالب نقل كرديم به انجام رسيد )

 ود امّ سلمه نزد او آمد و گفت:آن حضرت آهنگ بيرون شدن از مدينه فرم

 فرمود: اى فرزند مرا اندوهگين مساز به رفتن سوى عراق براى اينكه از جدّ تو شنيدم مى

شود موضعى كه آن را كربال گويند پس آن حضرت با او گفت: اى  فرزند من حسين در زمين عراق كشته مى

شوم و گريزى از آن نيست و سوگند به  كشته مى دانم و من ال محاله مادر به خدا سوگند كه من هم آن را مى

شناسم و آن زمينى كه در آن دفن  كشد مى دانم و آن كس كه مرا مى شوم مى خدا آن روزى را كه كشته مى

شناسم و اگر خواهى اى مادر  كشته شود همه را مى  شوم و هر كس از اهل بيت و خويشان و شيعيان من كه مى

بنمايم آنگاه سوى كربال اشاره فرمود پس زمين پست شد تا آرامگاه و مدفن و جاى قبر و مضجع خود را به تو 

سپاه و جاى ايستادن خودش و محلّ شهادت را به او نمود در اين هنگام امّ سلمه سخت بگريست و كار را به خدا 

مرا آواره بيند و  گذاشت. و با امّ سلمه فرمود: اى مادر خداى عزّ و جلّ خواسته است كه حرم و كسان و زنان

 كودكان مرا سر بريده مظلوم و اسير و در قيد و زنجير بسته بيند كه آنها استغاثه كنند يار و ياورى نيابند.

امّ سلمه به من گفت: نزد من تربتى است كه جدّ تو به من داده است و آن در »و در روايت ديگر است كه: 

كشند،  دا قسم كه من كشته شوم هر چند به عراق نروم مرا مىاى است. حسين عليه السّالم فرمود: به خ شيشه

آنگاه تربتى بر گرفت و در شيشه نهاده و به امّ سلمه داد و فرمود: آن را با شيشه جدّم در يكجاى نه، وقتى خون 

 ام. شدند بدان كه من كشته شده

 كالم مجلسى در بحار به انجام رسيد.

چون حسين بن على عليهما »از مناقب السعد از جابر بن عبد اللّه كه گفت: ( سيّد بحرانى در مدينة المعاجز 1) 

السّالم آهنگ عراق فرمود نزد او آمدم و گفتم: تو فرزند رسول خدايى و يكى از دو سبط وى، رأى من آن است 

ه برادرم كه با يزيد صلح كنى چنان كه برادرت صلح كرد چون او بر راه صواب بود. به من فرمود: اى جابر آنچ
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كرد به فرمان خداى تعالى و پيغمبرش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود و آنچه من كنم هم به فرمان خداى و 

خواهى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و على و  رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است آيا مى

لب شاهد آورم؟ آنگاه به سوى آسمان نگريست ديد ناگهان در برادرم حسن عليهما السّالم را هم اكنون بر اين مط

آسمان بگشود و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و على و حسن عليهما السّالم و حمزه و جعفر از آسمان 

م فرود آمدند تا بر زمين آرام گرفتند پس من ترسان و هراسان بر جستم و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّ

با من فرمود: اى جابر آيا پيش از اين به تو نگفتم درباره حسن عليه السّالم تو مؤمن نيستى مگر آنكه امر امامان 

خواهى جاى معاويه و جاى حسين و جاى يزيد قاتل او را  خود را گردن نهى و بر آنها اعتراض نكنى آيا مى

فته شد دريايى پديد آمد آن نيز شكافته شد زمينى پديد ببينى؟ گفتم: بلى يا رسول اللّه پس پاى بر زمين زد شكا

گرديد و آن شكافته شد دريايى و همچنين هفت زمين و هفت دريا شكافته شد و زير همه اينها آتش بود وليد بن 

مغيره و ابو جهل و معاويه و يزيد به يك زنجير بسته بودند و شياطين با آنها با هم بسته بودند و اينان از همه 

 تر بود. ل دوزخ عذابشان سختاه

( آنگاه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: سر بردار. سر بلند كردم درهاى آسمان را ديدم گشوده 2) 

در فضا بود   و بهشت باالى آنها بود آنگاه رسول خدا باال رفت و كسانى كه با او بودند هم باال رفتند و چون

ا زد كه: اى پسرك من به من ملحق شو. حسين عليه السّالم به او ملحق شد و باال حسين عليه السّالم را صد

رفتند تا ديدم ايشان در بهشت در آمدند از باالى آن آنگاه پيغمبر از آنجا سوى من نگريست و دست حسين عليه 

تا مؤمن باشى. جابر السّالم را بگرفت و گفت: اى جابر اين فرزند من است با من امر او را گردن نه و شك مكن 

 «.گفت: چشم من كور باد اگر آنچه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل كردم نديده باشم

 ، خروج امام از مدینه بسوی مکه فصل چهارم

در توجّه حسين عليه السّالم به مكّه و نامه نوشتن مردم كوفه براى او )كامل( چون حسين عليه السّالم از مدينه 

هنگ مكّه فرمود عبد اللّه بن مطيع وى را مالقات كرد و گفت: فداى تو شوم خواهان كجايى؟ فرمود: امّا اكنون آ

مكه و بعد از آن خير خود را از خدا خواهم. گفت: خداوند خير نصيب تو گرداند و ما را فداى تو كند پس اگر به 

ياور ماند  پدرت بدانجا كشته شد و برادرت بىمكه رفتى زنهار نزديك كوفه نشوى كه آن شهر نامبارك است 

و او را به خنجر زدند كه نزديك بود جان در سر آن نهد مالزم حرم باش كه تو بزرگ عربى و اهل حجاز 
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كس را بر تو نگزينند و مردم از هر طرف يكديگر را سوى تو خوانند از حرم جدا مشو عمّ و خال من فداى  هيچ

 هالك شوى ما را به بندگى گيرند.تو، به خدا سوگند كه اگر 

خواند قوله تعالى: فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ  ( و شيخ مفيد گفت: حسين عليه السّالم سوى مكه شد و مى2) 

رف و طريق اعظم را مالزم گشت اهل بيت او گفتند: اى كاش از اين راه منح 1 رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

 شوى چنان كه ابن زبير منحرف شد تا طلب كنندگان تو را در نيابند.

گفت: نه قسم به خدا از اين راه جدا نشوم تا خدا حكم كند به هر چه خواهد. و چون حسين عليه السّالم به مكه 

هَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ خواند: وَ لَمَّا تَوَجَّ آمد دخول وى در مكه شب جمعه سه روز گذشته از شعبان بود و اين آيه مى

2رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ   عَسى
 

آمدند  گزاران و مردم بالد ديگر كه در مكه بودند پيوسته نزد او مى پس در مكه منزل گزيد و مردم مكه و عمره

ميان ساير مردم او هم نزد كرد و در  گزارد و طواف مى و ابن زبير هم به مكه بود و مالزم كعبه ايستاده نماز مى

يك بار و بر ابن زبير وجود آن حضرت سخت  رفت گاه دو روز متوالى و گاه دو روز حسين عليه السّالم مى

كنند و مردم او را  دانست كه تا حسين عليه السّالم در مكه است مردم حجاز با او بيعت نمى گران بود چون مى

 مطيعترند و در نظر آنها بزرگتر است.

گفتند و دانستند كه حسين  ( اما اهل كوفه چون خبر وفات معاويه به آنها رسيد سخن بسيار درباره يزيد مى1) 

اند شنيدند پس شيعه در خانه  عليه السّالم از بيعت يزيد امتناع كرد و خبر ابن زبير و اينكه هر دو به مكه رفته

ردند و خداى را سپاس گفتند و ستايش كردند و سليمان بن صرد خزاعى فراهم شدند و هالك معاويه را ياد ك

سليمان گفت: معاويه هالك شد و حسين عليه السّالم از بيعت سرباز زد و به مكه رفت شما شيعه او و شيعه پدر 

نماييد سوى او بنويسيد و او را بياگاهانيد و  كنيد و با دشمن او جهاد مى دانيد كه او را يارى مى او هستيد اگر مى

م آن هست كه سستى بنماييد پس او را فريب ندهيد. همه گفتند: ما او را يارى كنيم و نزد او جهاد كنيم و اگر بي

 به كشتن تن در دهيم پيش او. گفت: پس بنويسيد. نوشتند:

( بسم اللّه الرحمن الرحيم سوى حسين بن على عليه السّالم از سليمان بن صرد و مسيّب نجبه و رفاعة بن 2) 

حبيب بن مظاهر و شيعيان وى از مؤمنين و مسلمين اهل كوفه؛ سالم عليك، ما سپاسگزاريم سوى تو شدّاد و 
                                                 

 .21سوره قصص، آيه  -1
 .22سوره قصص، آيه  -2
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خدايى را كه معبودى نيست جز او اما بعد الحمد للّه كه دشمن ستمگر و عنيد تو را بكشت و نابود ساخت آنكه 

بدون رضاى آنها امير آنها گشت  ء آنها را غصب كرده و بر گردن اين امت جسته و كار را از دست آنها ربود فى

آنگاه نيكان آنها را بكشت و اشرار را باقى گذاشت و مال خدا را ميان ظالمان و دولتمندان دست به دست 

گردانيد پس دور باد او مانند قوم ثمود و بر ما امامى نيست روى به ما آور شايد خداى ما را بر حق جمع كند و 

ت با او در جمعه حاضر نشويم و در عيد بيرون نرويم و اگر به ما خبر رسيد كه نعمان بن بشير در قصر امارت اس

 كنيم كه به شام رود ان شاء اللّه. اى او را بيرون مى تو سوى ما روى آورده

آنگاه اين نامه را با عبد اللّه بن مسمع همدانى و عبد اللّه بن وال تيمى فرستادند و امر كردند آن دو را به شتاب 

پس آنها شتابان رفتند تا در مكه بر حسين عليه السّالم وارد شدند دو روز گذشته از ماه رمضان و دو  كردن،

روز گذشت و قيس بن مسهر صيداوى و عبد الرحمن بن عبد اللّه بن شدّاد ارحبى و عمارة بن عبد اللّه سلولى را 

و سه و چهار تن آنگاه دو روز ديگر هانى  فرستادند و با آنها نزديك صد و پنجاه نامه بود از يك تن و دو تن

 بن هانى سبيعى و سعيد بن عبد اللّه را فرستادند و نوشتند:

( بسم اللّه الرحمن الرحيم سوى حسين بن على عليه السّالم از شيعه او از مؤمنين و مسلمين، اما بعد بيا كه 1) 

 بشتاب بشتاب و السّالم عليك.مردم چشم به راه تو دارند و رأى آنها در غير تو نيست بشتاب 

و شبث بن ربعى و حجار بن ابجر و يزيد بن حارث بن رويم شيبانى و عروة بن قيس احمسى و عمرو بن حجّاج 

ها رسيده اگر خواهى نزد ما آى  زبيدى و محمد بن عمرو تيمى نوشتند: اما بعد اطراف زمين سبز شده است و ميوه

 ه فرمان تو و السّالم.شوى آراسته ب كه بر سپاهى وارد مى

 ها را بخواندند و رسوالن را از كار مردم بپرسيدند. و رسوالن نزد آن حضرت به هم رسيدند پس نامه

سيد گويد: در اين هنگام حسين عليه السّالم برخاست و دو ركعت نماز بين ركن و مقام بگذاشت و از خداى 

هاى  طلب كرد و او را بر اين حال بياگاهانيد و جواب نامهتعالى خير خواست آنگاه مسلم بن عقيل )قدس سره( را 

 آنها را بنوشت.

آن حضرت با هانى بن هانى و سعد بن عبد اللّه كه آخرين فرستادگان بودند اين »( شيخ مفيد گفته است كه: 2) 

مين و مؤمنين اما از حسين بن على عليه السّالم به گروه مسل -نامه را نوشت و فرستاد: بسم اللّه الرحمن الرحيم

هاى شما را آوردند و آنها آخرين فرستادگان شما بودند و دانستم همه آنچه را كه بيان  بعد هانى و سعيد نامه
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كرده بوديد و گفتار همه شما اين است كه امامى نداريم سوى ما بيا شايد خدا به سبب تو ما را بر هدايت و حق 

پسر عمّ من كه در خاندان من ثقه من است سوى شما فرستادم و او را جمع كند و من مسلم بن عقيل را برادر و 

امر كردم كه حال و رأى شما را براى من بنويسد پس اگر براى من نوشت كه رأى خردمندان و اهل فضل و رأى 

ء آئيم ان شا هاى شما خواندم به زودى نزد شما مى و مشورت شما چنان است كه فرستادگان شما گفتند و در نامه

اللّه. سوگند به جان خودم كه امام نيست مگر آنكه به كتاب خدا حكم كند و عدل و داد بر پاى دارد و دين حق 

 را منقاد باشد و خويشتن را حبس بر رضاى خدا كند و السّالم.

با قيس را بخواند و او را  -رحمة اللّه و رضوانه عليه -و حسين بن على عليه السّالم مسلم بن عقيل بن ابى طالب

بن مسهّر صيداوى و عمارة بن عبد اللّه ارحبى روانه كرد و او را به ترس از خداى تعالى و پوشيدن كار خود و 

 نرمى و تستّر امر فرمود و اينكه اگر مردم را يك دل و استوار و محكم ديد به زودى او را خبر دهد.

 ، اعزام مسلم بن عقیل به كوفه فصل پنجم

مسلم بن عقيل در نيمه رمضان از مكّه بيرون شد )ارشاد( پس به مدينه آمد و در مسجد  چنانكه مسعودى گويد

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نماز بگذاشت و با خانواده خود هر كه خواست وداع كرد و دو نفر راهنما از 

را گم كردند و سخت تشنه  رفتند پس راه قبيله قيس اجير گرفت به هدايت آنها روانه شد و گاهى بيراهه مى

شدند و از رفتن مانده گشتند و آن دو تن راهنما از تشنگى بمردند و پيش از مردن راهى به مسلم )قدس سره( 

نام دارد نامه مصحوب قيس مسهّر « مضيق»از محلى كه  -قدس اللّه روحه -نشان دادند پس مسلم بن عقيل

روانه شدم و آنها راه گم كردند و سخت تشنه شديم پس چيزى بفرستاد اما بعد من از مدينه با دو تن دليل 

نگذشت كه آن هر دو بمردند و ما رفتيم تا به آب رسيديم و جانى بدر برديم و اين آب در جايى است كه آن را 

مضيق خوانند در بطن خبت و من اين راه را به فال بد گرفتم اگر رأى تو باشد مرا معاف دارى و ديگرى را 

 السّالم. فرستى و

ترسم از آنكه باعث تو بر نوشتن نامه سوى من  ( پس حسين بن على عليه السّالم سوى او نوشت: اما بعد مى2) 

و استعفا از جانبى كه تو را بدان سوى گسيل داشتم ترس باشد و بس، به همان جانب كه تو را فرستادم بشتاب و 

 السّالم.
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ت: بر خود از چيزى نترسم و روانه شد تا بر آبى بگذشت از آن قبيله و چون مسلم بن عقيل )ره( نامه بخواند گف

افكند و بدو نگريست تير به آهو افكند  طىّ و بر آن فرود آمد آنگاه از آنجا بكوچيد مردى ديد بر شكارى تير مى

باز روانه شد وقتى كه آهو سر بلند كرده بود و آهو را بينداخت مسلم گفت: دشمن خود را بكشتيم ان شاء اللّه و 

 تا به كوفه در آمد.

و چنانكه در مروج الذهب گفته است: پنج روز از شوال گذشته و در خانه مختار بن ابى عبيده فرود آمد و 

نزد او فراهم بودند نامه حضرت حسين   آمدند و هنگامى كه جماعت شيعه شيعيان بدو روى آوردند و نزد او مى

 و آنها بگريستند.عليه السّالم را بر آنها بخواند 

( عابس بن شبيب شاكرى برخاست خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و گفت: اما بعد من از مردم چيزى 1) 

دهم به آنچه  دهم به خدا قسم تو را خبر مى دانم در دل ايشان چيست و تو را به آنها فريب نمى نگويم كه نمى

كنم و با دشمن شما  تى شما را دعوت كردند من اجابت مىام به خدا سوگند كه وق خويشتن را بر آن آماده كرده

خواهم مگر  زنم پيش شما تا خدا را مالقات كنم و از اين كارها نمى كنم و با اين شمشير بر آنها مى جهاد مى

 ثواب الهى را.

 پس حبيب بن مظاهر فقعسى برخاست و گفت: خدا تو را رحمت كند آنچه در دل داشتى به گفتارى موجز ادا

كردى آنگاه گفت: به آن خدايى كه هيچ معبود نيست غير او من بر همان عقيده هستم كه اين مرد بر آن عقيده 

 است آنگاه سخنى مانند اين بگفت.

 حجاج بن على گويد: من با محمد بن بشر گفتم: آيا از تو هم سخنى صادر شد؟

ت دهد و دوست نداشتم خودم كشته شوم و گفت: من دوست داشتم كه خداوند ياران مرا پيروز گرداند و عزّ

 خوش نداشتم دروغ بگويم.

( پس هيجده هزار از اهل كوفه با مسلم بيعت كردند و مسلم نامه سوى حسين عليه السّالم نوشت و او را از 2) 

بيعت اين هيجده هزار تن خبر داد و به آمدن ترغيب كرد، بيست و هفت روز پيش از كشته شدن مسلم، و شيعه 

كردند تا جاى او معلوم گشت و خبر به نعمان بن بشير رسيد كه والى كوفه بود  زد مسلم بن عقيل آمد و شد مىن

از دست معاويه، و يزيد او را بر آن عمل بداشته بود پس نعمان باالى منبر رفت و خداى سبحانه را سپاس گفت 

د و به سوى فتنه و تفرقه شتاب مكنيد كه در و ستايش كرد آنگاه گفت: اما بعد اى بندگان خدا از خداى بترسي
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كنم  آن مردان هالك شوند و خونها ريخته شود و مالها به تاراج رود من با كسى كه به مبارزه برنخيزد قتال نمى

اندازم و به  كنيم و شما را به جان يكديگر نمى و كسى كه بر سر من نيايد بر سر او نروم خواب شما را بيدار نمى

گيرم و ليكن اگر روى شما بازشود و بيعت خويش را بشكنيد و با امام خود  ان بد كسى را نمىتهمت و گم

كه  مخالفت كنيد قسم به آن خدائى كه معبودى نيست غير او شما را به اين شمشير خودم البته خواهم زد مادامى

كسانى كه در ميان شما حق  دسته او در دست من است اگر چه در ميان شما ياورى نداشته باشم و اميدوارم آن

 شناسند بيشتر از آنها باشند كه از پيروى باطل هالك شوند. را مى

( پس عبد اللّه بن مسلم بن ربيعه حضرمى حليف بنى اميّه برخاست و گفت: اين فتنه كه تو بينى جز با 3) 

 سختگيرى اصالح نپذيرد و اين روش كه تو با دشمنان دارى رأى مستضعفين است.

مان با او گفت: اگر از مستضعفين باشم در طاعت خدا دوستتر دارم از آنكه غالب و قوى باشم در معصيت و نع

 خدا. و از منبر فرود آمد.

و عبد اللّه بن مسلم بيرون شد و سوى يزيد بن معاويه نوشت: اما بعد، مسلم بن عقيل به كوفه آمده است و شيعه 

و بيعت كردند پس اگر در كوفه حاجت دارى مردى فرست نيرومند كه امر به نام حسين بن على عليه السّالم با ا

 نمايد. تو را تنفيذ كند و مانند تو عمل كند كه نعمان بشير مردى سست است يا خويشتن را ضعيف مى

ها به يزيد  ( و عمارة بن عقبه مانند همين نامه را نوشت و عمر بن سعد بن ابى وقّاص نيز، و چون اين نامه1) 

سيد سرجون مولى معاويه را بخواند و گفت: رأى تو چيست كه حسين، مسلم بن عقيل را به كوفه روانه داشت ر

ام كه نعمان سست است و عقيده زشت دارد پس به رأى تو كه را عمل كوفه دهم؟ و  گيرد و شنيده و بيعت مى

پذيرى؟ گفت: آرى.  ه شود رأى او را مىيزيد بر عبيد اللّه زياد خشمگين بود سرجون با او گفت: اگر معاويه زند

مرد به  پس سرجون فرمان واليت عبيد اهلل را بر كوفه بيرون آورد و گفت: اين است رأى معاويه كه چون مى

نوشتن اين نامه بفرمود و هر دو شهر بصره و كوفه را با هم به عبيد اهلل سپرد. يزيد گفت: چنين كنم. فرمان ابن 

اى به عبيد اهلل نوشت  آنگاه مسلم عمرو باهلى پدر قتيبه را بخواند و مصحوب وى نامه زياد را سوى او فرست.

اند و خبر داده كه فرزند عقيل براى شقّ عصاى مسلمين لشكر فراهم  اما بعد پيروان من از اهل كوفه به من نوشته

مانند مهره جستجو كن تا بر او  خوانى روانه شو تا به كوفه روى و ابن عقيل را كند پس وقتى كه نامه مرا مى مى

 دست يابى و او را بند كنى يا بكشى يا نفى كنى و السّالم.
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و آن فرمان واليت بر كوفه را بدو داد پس مسلم روانه شد تا به بصره بر عبيد اهلل وارد گرديد و فرمان و نامه 

 روانه گردند.بدو رسانيد پس عبيد اهلل همان هنگام فرمود آماده شوند و فردا سوى كوفه 

 ( مؤلّف گويد: در اين مقام مناسب است به حال نعمان بن بشير اشارت كنيم:2) 

ابن بشير بن سعد بن نصر بن ثعلبه خزرجى انصارى مادرش عمره بنت رواحه خواهر عبد  -به ضم نون -نعمان

يد شد. و گويند: نعمان اول اللّه بن رواحه انصارى است كه در غزوه موته با جعفر بن ابى طالب عليه السّالم شه

فرزندى است از انصار كه پس از قدوم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به مدينه متولّد گرديد چنانكه 

عبد اللّه زبير نخستين فرزند از مهاجرين بود و پدرش بشير اول كس است از انصار كه روز سقيفه برخاست و با 

درپى آمدند و بيعت كردند و بشير در روز جنگ عين التّمر با  يگران از انصار پىابى بكر بيعت كرد و پس از او د

نعمان و كسان او سلفا و خلفا به شعر معروف بودند و عثمانى بود و اهل كوفه را  خالد بن وليد كشته شد و

ر در اين جنگ با دشمن داشت كه هوادار على عليه السّالم بودند و با معاويه بود در جنگ صفّين و كسى از انصا

معاويه نبود و نزد معاويه گرامى بود و مورد مهر او و همچنين نزد فرزندش يزيد بعد از وى و تا خالفت مروان 

خواند و با  حكم بزيست و واليت حمص را داشت و چون مردم با مروان بيعت كردند او مردم را به ابن زبير مى

 ك بن قيس بود به مرج راهط.كرد و اين پس از كشتن ضحّا مروان مخالفت مى

 .65اما اهل حمص نعمان را اجابت نكردند پس بگريخت و آنها دنبال او رفتند و يافتند و كشتندش در سال 

( امّا قول يزيد كه نعمان سستى و عقيده زشت دارد شايد اشارت به آن است كه ابن قتيبه در كتاب امامت و 1) 

بشير گفت: پسر دختر پيغمبر خدا محبوبتر است نزد ما از پسر دختر نعمان بن »سياست روايت كرده است كه: 

و بحدل بحا و دال  -بحدل، و پسر دختر بحدل يزيد بن معاويه است كه مادرش ميسون بنت بحدل كلبيه است

 و ابن قتيبه ابو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبه بن مسلم -دار مهمله بر وزن جعفر صحيح است نه به جيم نقطه

 بن عمر و باهلى است و اين مسلم همان است كه نام او پيش از اين ذكر شد و فرمان يزيد را براى ابن زياد برد.

 ، نامۀ سیدالشهدا به بزرگان بصره فصل ششم

سيّد در ملهوف گفته است: حسين عليه السّالم نامه نوشت سوى جماعتى از اشراف بصره با يكى از موالى خود 

نّى به ابى زرين بود و در آن نامه ايشان را به يارى و اطاعت خويش خوانده بود و از آنها سليمان نام كه مك

 بودند يزيد بن مسعود نهشلى و منذر بن جارود عبدى.
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پس يزيد بن مسعود بنى تميم و بنى حنظله و بنى سعد را جمع كرد و چون همه گرد آمدند گفت: اى بنى تميم 

 بينيد؟ گونه مىمقام و حسب مرا در ميان خود چ

گفتند: بخّ بخّ قسم به خدا تو مهره پشت و رأس فخرى، در بحبوحه شرف جاى دارى و در فضل بر ديگران پيشى 

 اى. گرفته

 خواهم در كارى با شما مشورت كنم و از شما اعانت جويم. ام و مى گفت: من شما را در اينجا گرد آورده

 ز تو و آنچه توانيم و دانيم از گفتن مضايقه نكنيم بگوى تا بشنويم.گفتند: قسم به خدا نصيحت را دريغ نداريم ا

كه باب ستم و گناه بشكست و ستونهاى ظلم  ( گفت: معاويه بمرد و از هالك و فقدان او غمى نيست چون2) 

 نمايد آنچه او خواست تحقّق پذيرد متزلزل گشت و بيعتى نو آورد و به گمان خود عقدى بست استوار و بعيد مى

كوشش كرد امّا قسم به خدا كه سستى نمود و مشورت كرد و از اصحاب خود رأى خواست امّا او را مخذول 

گذاشتند و رأى صحيح را با او نگفتند پسرش يزيد شارب الخمر و رأس فجور برخاسته و دعوى خالفت بر 

ز حق بقدر جاى پاى خود را كند با قصور عقل و كمى دانش و ا رضايت آنها فرمانروايى مى مسلمين دارد و بى

خورم به خداى و سوگند من صحيح و مبرور است كه جهاد با يزيد در دين افضل از  شناسد پس سوگند مى نمى

 -صلوات اللّه و سالمه عليهم پسر دختر پيغمبر خداستجهاد با مشركين است و اين حسين بن على عليه السّالم 

ها و او به اين امر أولى است براى سابقه و سنّ و تقدّم و انت صاحب شرف اصيل و رأى درست و علمى بى

خويشى با پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر خردان مهربان و براى پيران دلسوز، چه بزرگ راعى است 

رعيّت را و امام است مردم را كه حجّت خداى به سبب او بر مردم تمام گرديده است و موعظه خدا به واسطه او 

غ شده است پس از نور حق كور نشويد و در گودال باطل فرو نيفتيد كه صخر بن قيس روز جمل شما را تبلي

بدنام كرد پس آن را از خود بشوييد به بيرون شدنتان به سوى پسر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يارى 

دان او را خوار كند و قبيله او را اندك كس در يارى او كوتاهى نكند مگر خداوند فرزن كردن او، به خدا كه هيچ

ميرد و هر كس فرار كند از دست طالب بدر نرود  گرداند و اينك من زره حرب پوشيدم هر كس كشته نشود مى

 پس پاسخ نيكو دهيد خداوند شما را رحمت كند.

له تو اگر ما را سوى ( پس بنو حنظله به سخن آمدند و گفتند: اى ابا خالد ما تير تركش توايم و سواران قبي1) 

شوى اگر در آب دريا فرو روى ما نيز فرو  زنى و اگر با ما به حرب بيرون آيى فاتح مى دشمن افكنى به هدف مى
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رويم و اگر به كار دشوارى روبرو شوى ما نيز روبرو شويم با شمشير خويش تو را يارى كنيم و با بدن خود  مى

 .نگاهدارى هر وقت خواستى بكن آنچه خواهى

و بنو سعد بن يزيد گفتند: اى ابا خالد دشمنترين چيزها نزد ما مخالفت با تو و بيرون شدن از رأى توست. و صخر 

بن قيس ما را به ترك قتال فرمود كار ما نيك شد كه آن را پسنديديم و عزت ما در ما بماند پس مهلت ده ما را 

 تا مشورت كنيم و رأى خويش را براى تو بگوييم.

عامر بن تميم گفتند: اى ابا خالد ما فرزندان پدر تو و هم سوگند توايم اگر تو خشم كنى ما خرسندى و بنو 

ننماييم و اگر به راه افتى ما در جاى ننشينيم كار به دست تو است ما را بخوان تا اجابت تو كنيم و بفرماى تا 

 اطاعت نماييم فرمان تو راست هر وقت بخواهى.

گفت: و اللّه اگر آن كار كنيد يعنى ترك قتال با بنى اميّه خداى شمشير را از شما بر ندارد ( پس با بنى سعد 2) 

 هرگز و شمشير شما پيوسته ميان شما باشد پس سوى حسين عليه السّالم نوشت:

ت بسم اللّه الرحمن الرحيم امّا بعد، نامه تو به من رسيد و دانستم آنچه را كه به آن مرا ترغيب فرمودى و دعو

كردى كه بهره خويش را از طاعت تو فراگيرم و به نصيب خويش از يارى تو فائز گردم و خداوند هرگز زمين را 

خالى نگذاشته است از كسى كه در آن عمل نيك كند و راهنمايى كه راه نجات را به مردم نمايد و شما حجت 

ن احمدى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسته زيتو  خداييد بر بندگان و امانت او در زمين، شاخى هستيد از درخت

تر فالى، كه گردن بنى تميم  كه او ريشه و بيخ آن است و شما شاخ آن پس نزد ما آى مبارك باد تو را به همايون

ترند از شتران تشنه كه هنگام سختى عطش  گيرنده را به فرمان تو در آوردم و در طاعت تو بر يكديگر پيشى

هاى آنها را به آب باران شستم  ب كنند و بنى سعد را به طاعت تو آوردم و چرك سينهبراى ورود آب شتا

 بارانى كه از ابر سفيد ببارد هنگام برق زدن.

و چون حسين عليه السّالم آن نامه بخواند فرمود: ديگر چه خواهى خداوند تو را در روز خوف ايمن كند و عزت 

ند و چون آماده شد كه سوى حسين عليه السّالم روانه شود به او دهد و روز تشنگى بزرگ تو را سيراب گردا

 كرد. تابى مى خبر رسيد كه آن حضرت كشته شده است و به سبب انقطاع از آن حضرت ناشكيبايى و بى

آورد  -لعنه اللّه -( اما منذر بن جارود نامه حضرت امام حسين عليه السّالم را با رسول او نزد عبيد اهلل زياد1) 

ترسيد اين نامه حيلتى باشد از عبيد اهلل و بحريه دختر او نيز زوجه عبيد اهلل بود پس عبيد اهلل رسول  اى آنكه مىبر
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انگيز  را به دار آويخت و باالى منبر بر آمد و خطبه خواند و اهل بصره را از مخالفت يزيد و نشر اخبار فتنه

در خود عثمان بن زياد را به نيابت خويش آنجا بگذاشت بترسانيد پس آن شب در بصره بماند و چون روز شد برا

 و خود به جانب كوفه شتافت.

طبرى گويد: هشام گفته است ابو مخنف گفت: حديث كرد مرا صعقب بن زهير از ابى عثمان نهدى كه: حسين 

ف آنجا فرستاد گفتند به سران سپاه بصره و اشرا عليه السّالم نامه نوشت و با موالى خويش كه او را سليمان مى

به مالك بن مسمع بكرى و احنف بن قيس و منذر بن جارود و مسعود بن عمرو و قيس بن هثيم و عمر بن عبيد 

اهلل بن معمر چند نامه همه به يك نسخه به دست همه اشراف رسيد: اما بعد خداى تعالى محمد صلّى اللّه عليه و 

گرامى داشت و به رسالت اختيار فرمود آنگاه او را به جوار  آله و سلّم را برگزيد بر بندگان خود و به نبوّت

خويش برد در حالتى كه بندگان را نصيحت كرده بود و آنچه را كه براى تبليغ آن فرستاده شده بود تبليغ فرموده. 

و ماييم خاندان او و ولى و وصى و وارث او و سزاوارترين مردم به مقام او پس خويشان ما اين مقام را به 

خويشتن اختصاص دادند و از ما سلب كردند ما نيز رضا داديم كه تفرقه را ناخوش و عافيت را دوست داشتيم و 

دانستيم از كسانى كه متولى آن شدند و من رسول خود را با اين نامه سوى شما  ما خويشتن را سزاوارتر بدان مى

خوانم براى اينكه سنّت را كشته  يه و آله و سلّم مىفرستادم و شما را به كتاب خدا و سنّت پيغمبرش صلّى اللّه عل

اند و اگر قول مرا بشنويد و فرمان مرا اطاعت كنيد شما را به راه رشاد كه به مقصد رساند  و بدعت را زنده كرده

 هدايت كنم و السّالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

گفت ترسيد  ن جارود كه به طورى كه خود او مى( پس هر كس اين نامه را بخواند پنهان داشت مگر منذر ب1) 

شد نزد او آورد و نامه را  اى از عبيد اهلل باشد پس آن رسول را در شبى كه فرداى آن عبيد اهلل روانه مى دسيسه

بدو داد كه بخواند پس رسول را گردن زد و بر منبر بصره بر آمد و خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و گفت: 

به خدا حيوان سركش با من قرين نشود )يعنى بايد همه رام من باشند( و صداى مشگ تهى مرا به  اما بعد سوگند

جنبانيدند تا از  افكندند و مى دميدند و ريگ مى جست و خيز نياورد )عرب را عادت بود كه در مشك تهى مى

و هر كس با من بستيزد زهرم  بانگ آن شتران به جست و خيز آيند( هر كس با من دشمنى نمايد از او انتقام گيرم

مثلى است در زبان عرب كه مردم عجم به جاى آن گويند هر كس مرد «. قد انصف القارة من راماها»براى او 

اى بودند تيرانداز و ماهر در تيراندازى و هر كس با آنها دعوى  است اين گوى و اين ميدان. و گويند قاره قبيله
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يراندازى( اى اهل بصره امير المؤمنين مرا والى كوفه گردانيده است و من فردا برابرى كند بايد مسابقه كند در ت

انگيزى سوگند به خدايى  بدان سوى خواهم رفت و برادرم عثمان را به جاى خود گذاشتم زنهار از مخالفت و فتنه

ر جمله او است و كه معبودى غير او نيست اگر از يكى از شما خالفى شنوم او را بكشم با آن كدخدايى كه وى د

كنم نزديك را به سبب مخالفت دور تا اينكه با من راست  بزرگتر قومى كه او از آن قوم است و مؤاخذه مى

باشيد و ميان شما مخالفت نباشد من پسر زيادم در ميان هر كس كه بر ريگ قدم نهاده است به او ماننده ترم و 

 هيچ شباهت به عمّ و خال ندارم.

 يرون شد و برادرش عثمان بن زياد را به جاى خود گذاشت و خود به كوفه رفت.آنگاه از بصره ب

( و روايت شده است از أزدى يعنى ابى مخنف كه ابو المخارق راسبى گفت: مردمى از شيعيان بصره در خانه 2) 

زنى شيعيّه بود  زنى از طايفه عبد القيس چند روز گرد آمده بودند و نام آن زن ماريه بنت سعد يا منقذ بود و او

گفتند و به پسر زياد خبر رسيد كه حسين عليه  و خانه او محلّ الفت آنان بود و در آنجا براى يكديگر حديث مى

بان گذارد و راهها را بگيرد پس يزيد بن نبيط  آيد براى عامل خود در بصره نوشت كه ديده السّالم به عراق مى

او از عبد القيس بود و ده پسر داشت گفت: كدام يك از شما با من آهنگ خروج كرد سوى حسين عليه السّالم و 

 آييد؟ بيرون مى

دو پسر او عبد اهلل و عبيد اهلل آماده شدند پس در خانه آن زن به ياران خود گفت كه: من قصد خروج دارم و 

دو در راه گرم شود  ترسيم از اصحاب ابن زياد. گفت: قسم به خداى كه اگر پاى آن رفتنيم. گفتند: ما بر تو مى

راند تا به حسين عليه السّالم رسيد و در ابطح داخل  كننده پس خارج شد و به شتاب مى باكى ندارم از طلب طلب

طلب او برخاست و آن مرد به اردوى حضرت   آيد به اردوى او شد و خبر به حسين عليه السّالم رسيد كه او مى

ست او نيز برگشت. و امام عليه السّالم وقتى او را در منزلش نيافت آنجا آمده بود به او گفتند به منزل تو رفته ا

به انتظار او بنشست تا بيامد و آن حضرت را در رحل خود نشسته يافت گفت: بفضل اللّه و برحمته فبذلك 

ر اى؟ و آن حضرت او را دعاى خي فليفرحوا پس بر او سالم كرد و نزد او بنشست و گفت: براى چه كارى آمده

 كرد و اين مرد با آن حضرت آمد تا كربال و مقاتله كرد و با دو پسرش كشته شدند.

 ، انتصاب ابن زیاد به حکومت كوفه و اقدامات او فصل هفتم

)طبرى( چون نامه يزيد به عبيد اهلل رسيد پانصد نفر از مردم بصره برگزيد از جمله عبد اهلل بن حارث بن نوفل و  

يعيان على عليه السّالم بود و با مسلم بن عمرو باهلى و حشم و اهل بيت خود راه كوفه شريك بن اعور كه از ش
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پيش گرفت )ارشاد( تا به آن شهر در آمد عمامه سياه بر سر داشت و لثام بسته بود و روى پوشيده و مردم را 

د اهلل را ديدند گمان بردند آيد چشم به راه او داشتند چون عبي خبر رسيده بود كه حسين عليه السّالم به كوفه مى

گفتند: مرحبا بك يا بن  كردند و مى گذشت مگر اينكه بر وى سالم مى آن حضرت است پس بر هيچ گروهى نمى

آشفت و چون بسيار شدند  رسول اللّه خوش آمدى. ابن زياد از خرسندى آنها به آمدن امام عليه السّالم بر مى

ير عبيد اهلل بن زياد است و همان شب رفت تا به قصر رسيد و گروهى مسلم بن عمرو گفت: دور شويد كه اين ام

 گرد او را گرفته بودند به گمان آنكه حسين عليه السّالم است.

( نعمان بن بشير در را به روى او و اطرافيان او بست يك تن از همراهان بانگ زد تا در بگشايند نعمان از 2) 

دهم كه دور  كرد حسين عليه السّالم است گفت: تو را به خدا قسم مى باال مشرف بر آنها گشت او هم گمان مى

گفت تا نزديك  كنم و حاجت به جنگ با تو ندارم عبيد اهلل هيچ نمى شوى كه من امانت خود را به تو تسليم نمى

شى كه در گفت؛ عبيد اهلل گفت: افتح الفتحت در را بگشاى كه هرگز نبا آمد و نعمان از باالى قصر با او سخن مى

بگشايى. شب دراز شد مردى از پشت شنيد و به آن كسان از اهل كوفه كه در پى او افتاده بودند گفت: سوگند 

 به آن خدايى كه غير او معبودى نيست اين ابن مرجانه است.

 مسعودى گفت: بر او ريگ زدن گرفتند اما از چنگ آنها بدر رفت )ارشاد(.

شود و او داخل شد و در را به روى مردم ديگر زدند و آنها پراكنده شدند و ( پس نعمان در را براى او بگ3) 

بيرون آمد و خداى را سپاس  چون بامداد شد منادى ندا كرد نماز به جماعت پس مردم گرد آمدند و ابن زياد

ت و مرا ء شما را به من واگذاشته اس گفت و ستايش كرد آنگاه گفت: اما بعد امير المؤمنين شهر و ثغر و وفى

فرموده كه ستم رسيده شما را داد دهم و محرومان را عطا كنم و بر شنونده فرمانبردار احسان كنم و بر نافرمان 

سخت گيرم و من فرمان او را درباره شما انجام دهم و پيمان او را انفاذ كنم و من نيكوكار و فرمانبردار شما را 

كسى است كه فرمان مرا ترك كند و از پيمان من درگذرد پس چون پدرى مهربانم و تازيانه و شمشيرم بر سر 

بايد هر كس بر خود بترسد الصّدق ينبئ عنك ال الوعيد )اين عبارت جارى مجراى مثل است و در فارسى به 

رسيم يعنى هر چه بگويم فايده ندارد تا وقتى كه آنچه و عدم دادم  جاى آن گويند: اگر زنده مانديم به هم مى

 عمل كنم(.
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( و در روايت ديگرى است كه گفت: با اين مرد هاشمى بگوييد سخن مرا تا از غضب من بپرهيزد، و مقصود 1) 

بود )ارشاد( پس از منبر فرود آمد و بر عرفا يعنى كدخدايان  -رضى اللّه عنه -وى از هاشمى، مسلم بن عقيل

س را كه از تابعان امير المؤمنين )يعنى محلّات سخت گرفت و گفت: نام كدخدايان را براى من بنويسيد و هر ك

اند )خوارج( و اهل ريب كه عقيده آنها مخالفت است و همه را  يزيد( است و هم كسانى را كه در شما از حروريّه

بياوريد كه رأى خويش را درباره آنها ببينم و هر كدخدا كه نام آنها را براى ما ننويسد بايد ضامن شود كه در 

جويى برنخيزد پس هر كس چنين كند ذمّت ما از وى بيزار  كس مخالفت ما نكند و به فتنه هيچ حوزه كدخدايى او

است و خون و مال او ما را حالل و هر كدخدايى كه در حوزه او از ياغيان بريزيد يافت شود و خبر او را به ما 

 روانه گردد. 1عمّان و الزاره  اش آويخته شود و عطاء او ملغى گردد )كامل( و به جايى در نرساند بر در خانه

( و در فصول المهمّه است كه جماعتى از اهل كوفه را بگرفت و در همان ساعت بكشت )كامل طبرى. مقاتل 2) 

الطالبيين( چون مسلم آمدن عبيد اهلل و سخن او بشنيد از خانه مختار بيرون شد و به سراى هانى بن عروه مرادى 

بيرون آمد و او را بديد و سخت ناخوش آمدش مسلم با او گفت: آمدم تا مرا  در آمد و هانى را بخواست هانى

 پناه دهى و مهمان كنى. هانى گفت:

چيزى فوق طاقت من تكليف كردى و اگر در سراى من داخل نشده بودى و من به ثقه نداشتى دوست داشتم 

و را منزل داد و شيعه نزد او رفت و بازگردى الّا اينكه براى دخول تو تكليف بر عهده من آمد داخل شو پس ا

كردند )مناقب(. و مردم با او بيعت  آمد داشتند پنهان و پوشيده از عبيد اهلل زياد و يكديگر را به كتمان توصيه مى

 كردند و خواست خروج كند هانى با او گفت شتاب مكن.  كردند تا بيست و پنج هزار مرد بيعت مى

ش را كه )معقل( نام داشت بخواند و گفت: اين مال را بستان )كامل( و سه هزار ( آنگاه ابن زياد موالى خوي1) 

درهم بدو داد و گفت: در طلب مسلم بن عقيل و ياران او شو و با آنان الفت بگير و اين مال را به آنان ده و 

وسجه اسدى آمد و بگوى كه تو از آنانى و از اخبار آنها با خبر شو. معقل چنان كرد و در مسجد نزد مسلم بن ع

گزارد و چون از نماز  ستاند و مسلم نماز مى گويند او به نام حسين عليه السّالم بيعت مى شنيده بود كه مردم مى

فارغ شد گفت: اى بنده خدا من مردى از اهل شامم خداوند به دوستى اهل بيت بر من منّت نهاده است و اين سه 

ام به كوفه آمده است و براى پسر دختر پيغمبر  ن كس برم كه شنيدههزار درهم است و خواهم آن را به حضور آ
                                                 

 در بدى هوا و گرمى مثل است. -بضمّ عين -اندازيم كه عرب نى انداخت. عمان مانند مثل است چنانچه عوام گويند او را به جايى مى -1

 ت شيرناك، و مرزبان الزاره لقب شير است.و زاره هم نزديك آنجا ناحيتى اس
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ستاند و از چند كس شنيدم كه تو از امر اين خانواده آگاهى و نزد تو آمدم تا اين مال را بستانى و مرا  بيعت مى

 نزد صاحب خود برى تا با او بيعت كنم و اگر خواهى پيش از رفتن به حضور او بيعت از من ستانى.

خواهى به مطلوب خود برسى و خداوند به سبب تو اهل بيت پيغمبر صلّى  م گفت: از لقاى تو خرسندم كه مىمسل

اللّه عليه و آله و سلّم را يارى كند و ليكن ناخوش دارم كه مردم از اين كار پيش از تمام شدن آن آگاه شوند از 

هاى سخت و مغلّظ در مناصحت و كتمان و ترس اين مرد ستمگر و سطوت او. پس بيعت از او بگرفت با پيمان

 برد. -رضى اللّه عنه -چند روز نزد او آمد و رفت تا او را نزد مسلم بن عقيل

پيش از اين دانستى كه چون عبيد اهلل زياد از بصره آهنگ كوفه كرد شريك بن اعور با او بود اكنون بدان كه 

ل( و در جنگ صفّين با امير المؤمنين عليه السّالم بود اين شريك شيعى بود سخت پاى بسته به تشيّع )طبرى كام

و كلمات او با معاويه مشهور است و چون شريك از بصره بيرون آمد از مركوب بيفتاد و گروهى گويند عمدا 

خود را بينداخت و جماعتى هم با او بودند به اميد آنكه عبيد اهلل منتظر بهبودى آنها شود و حسين عليه السّالم 

راند به شتاب و چون شريك به كوفه  كرد و مى از عبيد اهلل به كوفه برسد اما عبيد اهلل التفاتى به آنها نمى زودتر

كرد و شريك رنجور شد و ابن زياد وى را گرامى  آمد برهانى فرود آمد و وى را بر تقويت مسلم تحريص مى

 شب نزد تو آيم شريك به مسلم گفت:داشت و هم امراى ديگر پس عبيد اهلل به سوى او فرستاد كه: ام مى

اين مرد فاجر امشب به عيادت من آيد چون بنشست بيرون آى و او را بكش آنگاه در قصر امارت بنشين كه 

كسى تو را مانع از آن نشود و اگر من از اين بيمارى رهايى يافتم به بصره روم تا كار آنجا را براى تو يكسره 

ابن زياد براى عيادت شريك بيامد و شريك با مسلم گفت: مبادا اين مرد از كنم )ابو الفرج( و چون شام شد 

چنگ تو بدر رود و هانى برخاست و گفت: من دوست ندارم عبيد اهلل در خانه من كشته شود اين كار را زشت 

 شمرد پس عبيد اهلل بيامد و بنشست و از شريك حال بپرسيد و گفت: بيمارى تو چيست و از كى بيمار شدى؟

چون سؤال به طول انجاميد و شريك ديد كسى بيرون نيامد و ترسيد مقصود از دست برود اين اشعار را خواندن 

 گرفت:

 ما االنتظار بسلمى ان تحيّوها             حيّوا سليمى و حيّوا من يحيّيها         

 كأس المنيّة بالتّعجيل اسقوها             

گويد؟ هانى گفت: آرى  دانست قضيه چيست و گفت: هذيان مى واند و عبيد اهلل نمىدو بار يا سه بار اين اشعار بخ

 اصلحك اللّه از پيش از غروب آفتاب چنين است تاكنون و عبيد اهلل برخاست و برفت )طبرى(.
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 ( و گويند: عبيد اهلل با موالى خود مهران بيامد و شريك با مسلم گفته بود كه: چون من گفتم مرا آب دهيد1) 

بيرون آى و گردن او را بزن پس عبيد اهلل بر فراش شريك بنشست و مهران بر سر او بايستاد كنيزكى قدح آب 

بيرون آورد چشمش به مسلم افتاد از جاى بشد شريك گفت: مرا آب دهيد و بار سوم گفت: واى بر شما مرا از 

مهران متفطّن شد و عبيد اهلل را بفشرد  دهيد به من آب بدهيد اگر چه جان من در سر آن برود آب هم پرهيز مى

خواهم تو را وصىّ خويش كنم ابن زياد گفت: من نزد تو  عبيد اهلل از جاى برجست شريك گفت: اى امير مى

 خواستند تو را بكشند. عبيد اهلل گفت: برد و گفت: قسم به خدا مى بازگردم پس مهران او را به شتاب مى

كنم آن هم در خانه هانى كه پدرم انعامها بر او كرده بود )كامل( مهران  مى چگونه؟ با اينكه شريك را اكرام

 گفت: همين است كه با تو گفتم )ابو الفرج(.

( پس عبيد اهلل برخاست و رفت و مسلم بيرون آمد شريك با او گفت: تو را چه مانع شد از كشتن وى؟ گفت: 2) 

انه او كشته شود و ديگر حديثى كه مردم از پيغمبر صلّى اللّه دو چيز يكى آنكه هانى كراهت داشت عبيد اهلل در خ

يعنى اسالم از كشتن ناگهانى منع كرده « اإلسالم قيد الفتك فال يفتك مؤمن»اند:  عليه و آله و سلّم روايت كرده

 است و مسلمان چنين كشته نشود. شريك با او گفت: اگر وى را كشته بودى فاسق فاجر كافر مكّارى را كشته

 بودى.

گويند: مهران موالى زياد عبيد اهلل را بسيار دوست داشت چنانكه وقتى عبيد اهلل را كشتند جثه سمين داشت به 

 پيه تن او يك شب تمام چراغ روشن كردند مهران آن بديد قسم خورد هرگز پيه نخورد.

يك گفت: تو را چه مانع و ابن نما گفت: چون ابن زياد بيرون رفت مسلم نزد شريك آمد شمشير به دست، شر

آمد از آن كار؟ گفت: خواستم بيرون آيم زنى به من درآويخت و گفت: تو را به خدا قسم كه ابن زياد را در 

خانه ما مكش و بگريست پس شمشير را بينداختم و بنشستم هانى گفت: واى بر آن زن كه هم خود را كشت و 

 كامل(.ترسيد در آن واقع شد انتهى ) هم مرا و آنچه مى

و سه روز ديگر شريك بزيست و در گذشت عبيد اهلل بروى نماز گزارد و بعد از اينكه دانست شريك مسلم را 

به قتل وى ترغيب كرده بود گفت: ديگر بر جنازه عراقى نماز نگزارم و اگر قبر زياد در عراق نبود قبر شريك را 

 كردم. نبش مى
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  مسلم، دستگیری هانی بن عروه و قیام فصل هشتم

( و بعد از آن موالى ابن زياد كه با آن مال آمده بود پس از مرگ شريك با مسلم بن عوسجه رفت و آمد 1)

كرد تا او را نزد مسلم بن عقيل برد و مسلم از او بيعت بستاند و )ارشاد(. ابو ثمامه )به ثاء سه نقطه و با دو  مى

گرفت و هر چه يكديگر را اعانت  و او مالها را مى نقطه غلط است( صائدى را بفرمود تا مال از او بگرفت

خريد و مردى بصير و از فارسان عرب و روشناسان شيعه بود )كامل( و آن  كردند به دست او بود و سالح مى مى

برد و هانى از ابن زياد  شد و براى ابن زياد خبر مى آمد از رازهاى آنها آگاه مى مرد موالى ابن زياد نزد آنها مى

و گويند عمرو  -ه بود و به بهانه مرض در خانه نشسته پس عبيد اهلل محمّد اشعث و اسماء خارجه را بخواندبريد

و از حال هانى بپرسيد  -بن حجّاج زبيدى را هم و رويحه دختر اين عمر و زن هانى و مادر يحيى بن هانى بود

نشيند پس او را مالقات كنيد  اش مى ر در خانهام بهتر شده است و ب عمرو گفت: بيمار است. عبيد اهلل گفت: شنيده

گفت: اگر  پرسيد و مى و بگوييد آنچه بروى الزم است ترك نكند پس نزد او آمدند و گفتند: امير از تو مى

گفت: دير  نشينى و مى اند كه بر در خانه مى كردم و چنان به وى خبر داده دانستمى كه او بيمار است عيادتش مى

دهيم كه با ما بيايى پس هانى جامه  امد و دورى و جفا را سلطان تحمّل نكند تو را سوگند مىشد كه نزد ما ني

خود را بخواست و بپوشيد و استر خويش را سوار شد چون نزديك قصر رسيد در دلش افتاد كه شرّى در پيش 

فت: من بر تو هيچ ترس است به حسّان بن اسماء خارجه گفت: برادرزاده! من از اين مرد ترسانم تو چه بينى؟ گ

دانست؛ پس اين  ها به خود راه مده و اسماء هيچ از ما جرى آگاه نبود اما محمّد اشعث مى ندارم اينگونه انديشه

جماعت بر ابن زياد داخل شدند و هانى با ايشان، چون ابن زياد وى را بديد گفت: )ارشاد( اتتك بخائن رجاله 

 نزديك ابن زياد شد شريح نزد او نشسته بود روى به جانب او كرد و گفت:يعنى خيانتكار به پاى خود آمد چون 

 أريد حباءه و يريد قتلى             عذيرك من خليلك من مراد         

خواهد مرا بكشد بگو بهانه تو  خواهم او را عطايى بخشم و او مى اين شعر از عمرو بن معديكرب است يعنى: مى 

داشت هانى گفت: مگر چه شده است؟ ابن  ( ابن زياد وى را گرامى مى2)كامل( ) چيست نزد دوست مرادى تو؟

اى براى امير المؤمنين يعنى يزيد و مسلمين؟ مسلم را  زياد گفت: اين چه شورى است كه در خانه برپا كرده

من پوشيده  كنى و گمان كردى كه اينها بر اى براى او مرد و سالح جمع مى اى و در خانه خود جاى داده آورده

 است؟ هانى گفت: چنين كارى نكردم. ابن زياد گفت: چرا؟
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و نزاع ميان آنها طول كشيد پس ابن زياد آن موالى خود را كه جاسوس بود بخواند و او بيامد و پيش روى 

جاسوس بود بر ايشان پس ساعتى   شناسى؟ گفت: بلى و دانست كه وى هانى بايستاد ابن زياد پرسيد: اين را مى

گويم او را من  تحيّر بماند آنگاه به خود آمد و گفت: از من بشنو و باور دار به خدا سوگند كه با تو دروغ نمىم

خواهد فرود آورمش و من از  دعوت نكردم و از كار او هيچ آگاه نبودم تا ديدم در سراى من آمده است و مى

سراى خود درآوردم و مهمان كردم و كار او چنان بازگردانيدن او شرم داشتم و تكليف بر عهده من آمد او را به 

شد كه خبر آن به تو رسيد پس اگر خواهى اكنون با تو پيمانى استوار بندم و به تو گروگانى دهم كه در دست تو 

باشد و تعهد كنم كه بروم و او را از خانه خويش بيرون كنم و سوى تو بازآيم. گفت: نه سوگند به خداى كه از 

 آورم كه تو او را بكشى. )ارشاد(. تا او را نزد من آورى. گفت: هرگز مهمان خود را نمى من جدا نشوى

 آورم )ابن نما( هانى گفت: ( عبيد اهلل گفت: به خدا سوگند بياور. گفت: به خدا سوگند كه نمى1) 

يان آنها دراز شد و اللّه اگر زير پاهاى من باشد پاى بر ندارم و او را به تو تسليم نكنم )كامل( چون سخن م

چون سماجت هانى بديد گفت: بگذار  -و در كوفه نه شامى بود نه بصرى غير او -مسلم بن عمرو باهلى برخاست

من با او سخن گويم و هانى را به جانبى كشيد و با او خالى كرد و گفت: اى هانى تو را به خدا كه خويش را به 

كشند و آسيبى بدو  ى مسلم بن عقيل پسر عمّ اينهاست او را نمىكشتن مده و خود را در بال ميفكن اين مرد يعن

 رسانند وى را به آنها سپار كه بر تو ننگى نيست اگر مهمان را به سلطان تسليم كنى. نمى

دهم در حالتى كه خود تندرستم و بازوى  هانى گفت: چرا و اللّه براى من ننگ و عار است ميهمان خود را نمى

كردم مگر اينكه در پيش  دارم و اللّه اگر يك تن بودم و ياورى نداشتم باز او را تسليم نمى قوى و ياوران بسيار

 او جان بدهم.

ابن زياد اين بشنيد گفت: او را نزديك آوريد نزديك آوردند گفت: قسم به خدا يا بايد او را بياورى يا گردنت 

شود پنداشته بود كه عشيرت وى  وان كشيده مىزنم. گفت: اگر چنين كنى در گرد سراى تو شمشيرهاى فرا را مى

 خيزند. به حمايت برمى

ترسانى؟ )ارشاد( او را نزديك آوريد نزديك آوردند با چوب  ابن زياد گفت: آيا مرا به شمشير عشيرت خود مى

هاى او روان گشت و گوشت جبين و  هاى او بكوفت تا بينى او بشكست و خون بر جامه بر بينى و جبين و گونه

 هاى او بر ريشش بپراكند و عصا بشكست. گونه
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( و طبرى گفت: چون ابن زياد اسماء خارجه و محمد اشعث را به طلب هانى بفرستاد آنها گفتند: تا امان ندهى 2) 

امان نيامد او را امان دهيد آنها آمدند و  كار كار زشتى نكرده است برويد و اگر بى او نيايد گفت: او را با امان چه

ا بخواندند هانى گفت: اگر مرا بگيرد بكشد و آنها اصرار كردند تا بياوردندش روز جمعه بود و عبيد اهلل در او ر

بنشست و گيسوان از دو سوى تافته و آويخته داشت چون عبيد اهلل نماز  خواند پس در مسجد جامع خطبه مى

ر آمد و سالم كرد عبيد اهلل گفت: اى هانى بياد بگزاشت هانى را بخواند و هانى در پى او برفت تا به دار االماره د

ندارى كه پدرم به اين شهر آمد و يك تن از شيعه را رها نكرد مگر همه را بكشت جز پدر تو و حجر و از حجر 

آن صادر شد كه ميدانى آنگاه پيوسته رفتارش با تو نيكو بود و به امير كوفه نوشت حاجت من از تو آن است 

 بدارى؟كه هانى را نيكو 

( هانى گفت: آرى. عبيد اهلل گفت: پاداش من اين است كه در خانه خود مردى را پنهان كنى تا مرا بكشد؟ 1) 

هانى گفت: چنين نكردم. عبيد اهلل آن تميمى را كه بر ايشان جاسوس بود گفت بيرون آوردند چون هانى او را 

كنم  اى واقع شد و من حقّ نعمت تو را ضايع نمى يدهبديد دانست او اين خبر برده است گفت: اى امير اين كه شن

 ات ايمن هستيد هر جا كه خواهيد برويد. تو و خانواده

( و مسعودى گويد: هانى با عبيد اهلل گفت: پدر تو زياد را بر من نعمت و حقوقى است و من دوست دارم او را 2) 

ات اموال  د گفت: آن چيست؟ گفت: تو و خانوادهخواهى تو را به خيرى داللت كنم؟ ابن زيا مكافات دهم آيا مى

خود را برداشته به سالمت جانب شام رويد چون كسى كه از تو و از صاحب تو به اين امر سزاوارتر است آمد. 

عبيد اهلل سر بزير انداخت و مهران بر سر او ايستاده در دستش عصايى پيكاندار بود گفت: اين چه خوارى است 

دهد. عبيد اهلل گفت: او را بگير. مهران عصا از دست  تو را در قلمرو حكومت تو امان مىكه اين بنده جوال 

بينداخت و دو گيسوى هانى بگرفت و روى او را بلند نگاهداشت و عبيد اهلل آن عصا را برگرفت و بر روى هانى 

هانى زد كه بينى و زد و پيكان او از شدّت ضربت بيرون آمد به ديوار جست و فرو رفت و آن قدر بر روى 

 پيشانى او بشكست.

( جزرى گويد: هانى دست به دسته شمشير شرطى برد و آن را بكشيد شرطى مانع شد عبيد اهلل گفت: آيا تو 3) 

حرورئى يعنى از خوارجى خون خود را براى ما حالل كردى و كشتن تو براى ما جائز شد )ارشاد(. عبيد اهلل گفت: 

هاى قصر برده در به روى او بستند. و گفت: پاسبان بروى گماريد  اى از خانه خانه او را بكشيد كشيدند و در
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شكن او را رها  وفاى پيمان پاسبان گماشتند )كامل(. پس اسماء خارجه در روى عبيد اهلل بايستاد و گفت: اى بى

گويى تو را  تى و مىكن ما را امر كردى اين مرد را بياوريم چون آورديم روى او را بشكستى و خون روان ساخ

كشم. عبيد اهلل بفرمود )لهزوتعتع( تا مشت بر سينه او كوفتند و با لگد و طپانچه آرام از او ببريدند آنگاه رها  مى

 كردند تا بنشست.

حجّاج را خبر   ( امّا محمد اشعث گفت: رأى امير را بپسنديم چه بسود ما باشد و چه به زيان ما و عمرو بن4) 

را كشتند پس با مذحج بيامد و گرداگرد قصر را بگرفتند و بانگ زد من عمرو بن حجّاجم و اينها  رسيد كه هانى

ايم شريح قاضى آنجا بود عبيد اهلل  سواران مذحج و بزرگان آنها از طاعت بيرون نرفته و از جماعت جدا نشده

است، شريح نزد هانى رفت هانى با او گفت: برو و صاحب اينها را يعنى هانى را ببين و نزد آنها رو و بگوى زنده 

گفت: اى مسلمانان مگر عشيره من هالك شدند دينداران كجايند يارى كنندگان چه شدند آيا دشمن و دشمن زاده 

اى بشنيد و گفت: اى شريح گمان دارم اينها آواز مذحج است و  ايشان مرا اينطور تخويف كند؟ آنگاه ضجه

تن از ايشان اينجا آيند مرا برهانند پس شريح بيرون آمد و با وى جاسوسى بود مسلمانان و پيروان منند اگر ده 

كردم و چون شريح  كه ابن زياد فرستاده بود شريح گويد اگر اين جاسوس نبود سخن هانى را به آنها تبليغ مى

شته نشده بيرون آمد گفت: صاحب شما را ديدم زنده بود و كشته نشده است عمرو به ياران گفت: اكنون كه ك

 است الحمد للّه.

كنند؟ شريح  بينى با من چه مى ( و در روايت طبرى است كه چون شريح برهانى در آمد گفت: اى شريح مى1) 

ام قوم مرا آگاه كن كه اگر بازگردند  بينى من زنده بينم؟ هانى گفت: آيا با اين حالت كه مى گفت: تو را زنده مى

اهلل آمد و گفت: او را زنده ديدم اما بر او نشان ستم و شكنجه تو پديدار  مرا خواهند كشت پس شريح نزد عبيد

بود. عبيد اهلل گفت: آيا چيز زشت و منكرى است كه والى رعيّت خود را عقوبت كند بيرون رو نزد اين قوم و 

رفت شريح گفت: آنها را آگاه كن پس بيرون آمد و عبيد اهلل آن مرد يعنى مهران را فرمود تا همراه شريح بيرون 

اين بانگ و فرياد چيست آن مرد زنده است و امير وى را عتابى كرده و آزرده است چنانكه جان او در خطر 

 نيفتاده بازگرديد و جان خويش و جان صاحب خود را در معرض هالك نياوريد آنها بازگشتند.

بن عقيل )رض( بودم در قصر تا بنگرم بر اند: عبد اللّه بن حازم گفت: من رسول ا ( شيخ مفيد و غير او گفته2) 

گذرد چون او را زدند و حبس كردند بر اسب خويش نشستم و زودتر از همه اهل خانه خبر به مسلم  هانى چه مى



 71 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

زدند يا عبرتاه يا ثكاله! پس بر مسلم در آمدم و خبر  بن عقيل دادم و زنانى ديدم از قبيله مراد گرد هم فرياد مى

ها را در گرداگرد او پر كرده بودند من  تا بروم و در ميان ياران او بانگ بر آورم و آنها خانهبگفتم مرا فرمود 

پس اهل كوفه يكديگر را خبر كردند و نزد مسلم فراهم شدند  1فرياد زدم يا منصور امّت! و اين شعار ايشان بود 

 )كامل(.

اشعث بن قيس را و  جماعت كنده امير ساخت وبست و او را بر  2پس مسلم براى عبد اللّه بن عزيز كندى رايت

او را آزاد كرده بود و اسيد حضرمى به نكاح خود در آورده و پسرى زاده بود نامش بالل و اين پسر از خانه 

بيرون رفته بود با مردم و زن ايستاده چشم به راه او داشت مسلم بر زن سالم كرد او جواب سالم داد و گفت: يا 

ده. زن او را آب داد مسلم آب نوشيد و بنشست زن به درون رفت و ظرف آب ببرد باز بيرون  أمة اللّه مرا آب

                                                 
 اى است كه افراد لشكر ميان خود قرار دهند كه بگويند و شناخته شوند كه گوينده از سپاه ايشان است يا سپاه دشمن شعار كلمه -1
گفت: پيش   ده و عبد اللّه بن حارث در تاريخ طبرى است كه هارون بن مسلم از على بن صالح از عيسى بن يزيد روايت كرد كه: مختار بن ابى عبي -2

ابن روى من رو و براى مسلم بن عوسجه اسدى بر جماعت بنى اسد و مذحج و براى عباس بن جعده جدلى بر ربع مدينه و به جانب قصر روى آورد چون 

شد و پيوسته تا شب جمع گرديدند و كار بر  زياد را اين خبر برسيد در قصر تحصّن جست و در ببست مسلم گرد قصر بگرفت و مسجد و بازار از مردم پر

رف دار عبيد اهلل تنگ شد كه با او بيش از سى تن شرطى و بيست تن از اشراف و خانواده و موالى او كس نبود و اشراف مردم از آن در قصر كه به ط

دادند پس ابن زياد كثير بن شهاب حارثى را بخواند و امر  نام مىپيوستند و مردم ابن زياد و پدرش را دش آمدند و به او مى الرّوميّين بود نزد ابن زياد مى

را گفت با هر كرد با هر كس فرمانبردار اوست از قبيله مذحج بروند و مردم را از يارى مسلم بن عقيل بازدارند و آنان را تخويف كنند و هم محمد اشعث 

 ر آن رايت آمد در امان باشد.كس از كنده و حضرموت كه مطيع اوست رايتى نصب كند كه هر كس زي

نزد خود ( و همچنين قعقاع بن شور ذهلى و شبث بن ربعى تميمى و حجار بن ابجر عجلى و شمر بن ذى الجوشن ضبابى را با رايتى بفرستاد و اعيان را 1) 

داشتند و عبيد اهلل  بازمى -رضى اللّه عنه -مسلم نگاهداشت تا بدانها استيناس جويد كه با او اندك كس مانده بود و آن گروه رفتند و مردم را از يارى

د و آنها اشرافى را كه با او بودند امر كرد تا از باالى قصر بر مردم مشرف شوند و اهل طاعت را به آرزوها فريب دهند و اهل معصيت را تخويف كنن

گفت بازگرد مردم ديگر كه هستند كفايت  آمد و مى برادر خود مىچنين كردند و مردم چون گفتار رؤسا را شنيدند بپراكندند چنانكه زن نزديك پسر و 

كرد و مردم پراكنده شدند تا مسلم )رض( در مسجد با سى نفر بماند چون چنين ديد بيرون آمد و روى به ابواب  آمد. و همچنين مى كنند و مرد مى مى

باب بيرون آمد كس نماند و به اين سوى و آن سوى نظر انداخت كسى نديد كه  كنده آورد )ارشاد( پس به ابواب كنده رسيد و با او ده تن بود و از آن

رفت )ارشاد(  هاى كوفه مى اش را نشان دهد و اگر به دشمنى دچار گردد وى را در دفع او اعانت نمايد پس سرگردان در كوچه وى را راهنمايى كند و خانه

گفتند رسيد و اين زن امّ ولدى بود  ده بيرون شد و بازرفت تا به در سراى زنى كه او را طوعه مىهاى بنى جبله از كن رود تا از خانه دانست كجا مى نمى

كوفت و گفت:  نوفل با مسلم خروج كرده بودند مختار با رايتى سبز و عبد اللّه با علم سرخ و مختار بيامد و علم خود را بر در سراى عمرو بن حريث فرو

گفت:  را سنگرى باشم و ابن اشعث و قعقاع بن شور و شبث بن ربعى با مسلم كارزار كردند كارزارى سخت و شبث مى من بيرون آمدم تا عمرو بن حريث

اى پس كناره كن تا مردم فرار كنند و عبيد اهلل به طلب مختار و  شوند قعقاع با او گفت: راه گريز را بر مردم بسته تا شب منتظر باشيد خودشان پراكنده مى

 رستاد و براى دستگيرى آنها دستمزدى معيّن كرد پس آنان را آوردند و او به حبس آنها فرمود.عبد اللّه ف

هاى كنده  و هم طبرى گويد: مسلم را جراحتى سنگين رسيد و چند تن از ياران او كشته شدند و فرار كردند پس مسلم بيرون آمد و داخل يكى از خانه

 شد.
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آمد و گفت: اى بنده خدا آب ننوشيدى؟ گفت: چرا. گفت: پس نزد اهل خود رو، مسلم خاموش بماند زن سخن 

را عافيت دهد و نزد  اعاده كرد باز مسلم خاموش بود زن بار سيم گفت: سبحان اللّه اى بنده خدا برخيز خدا تو

 كنم. اهل خود رو كه شايسته نيست تو را بر در سراى من نشينى و اين كار را بر تو حالل نمى

توانى كار نيكى كنى و  ( مسلم )ره( برخاست و گفت: يا امة اللّه مرا در اين شهر خانه و عشيرتى نيست آيا مى1) 

 گفت: اى بنده خدا چكنم؟اجرى ببرى شايد من تو را بعد از اين پاداشى دهم. 

گفت: من مسلم بن عقيلم اين قوم به من دروغ گفتند و مرا فريب دادند و از مأمن خود بيرون آوردند. زن گفت: 

تو مسلم بن عقيلى؟ گفت: آرى. گفت: درآى پس مسلم به سراى در آمد در خانه يعنى اطاقى غير اطاق آن زن و 

او عرضه كرد مسلم طعام نخواست اما پسر زن زود بيامد مادر را  زن فرشى براى او گسترد و خوراك شام بر

كند او را گفت: در اين اطاق چه كار دارى و هر چه پرسيد زن او را خبر  ديد بسيار در آن خانه رفت و آمد مى

 نداد پسر الحاح كرد زن خبر بگفت و گفت: اين راز پوشيده دار و او را سوگندها داد پسر خاموش شد.

 ما ابن زياد چون بانگ و فرياد نشنيد ياران خود را گفت: بنگريد تا كسى مانده است.( ا2) 

نگريستند كسى را نديدند ابن زياد به مسجد آمد پيش از نماز عشا و ياران خويش را بر گرد منبر بنشانيد و 

ون مسجد بگزارد پس فرمود تا ندا در دادند بيزارم از آن عسس و كدخدا و رئيس و لشكرى كه نماز عشا در بير

مسجد پر شد و ابن زياد با آنها نماز عشا بگزارد آنگاه برخاست و سپاس خداى كرد و گفت: امّا بعد مسلم بن 

خرد و نادان كالمى در وصف مسلم گفت كه در خور خود او بود و در ترجمه ذكر آن نكرديم  عقيل )ابن زياد بى

پناه ما بيرون رفته است و بيزاريم از كسى كه مسلم را در خانه  رعايت ادب را( مخالفت كرد و جدايى افكند از

 او بيابيم و هر كس او را براى ما بياورد به مقدار ديه مسلم )يعنى هزار دينار( به او جائزه دهيم.

ها را جستجو كند و  ها را بگيرد و خانه باز مردم را امر كرد به فرمانبردارى، و حصين بن نمير را گفت سر كوچه

اين حصين رئيس عسس يعنى پليس بود و از طايفه بنى تميم. ابو الفرج گويد: بالل فرزند آن پير زال كه مسلم را 

منزل داده بود بامداد برخاست و نزد عبد الرّحمن بن محمّد اشعث رفت و خبر مسلم با او بگفت كه نزد مادرش 

 نشسته بود پس آهسته با پدر سخنى گفت ابن زياد پدر رفت و او با عبيد اهلل پنهان شده است و عبد الرّحمن نزد

هاى ماست ابن زياد عصا بر  گويد؟ محمد گفت: مرا آگاه كرد كه مسلم بن عقيل در يكى از خانه پرسيد: چه مى

 پهلوى او بزد و گفت: هم اكنون برخيز و او را بياور.
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رد كه ابن زياد شصت يا هفتاد مرد با پسر ( ابو مخنف گفت: قدامة بن سعد بن زائده ثقفى براى من حكايت ك1) 

 اشعث بفرستاد همه از قبيله قيس و رئيس آنان عبيد اهلل بن عباس سلمى.

 و در حبيب السير گويد: با ابن اشعث سيصد مرد فرستاد و سوى آن خانه آمدند كه مسلم بن عقيل بدانجا بود.

خواند به شتاب تمام كرد آنگاه زره  دعا كه مىو در كامل بهايى است كه: چون مسلم شيهه اسبان بشنيد آن 

پوشيد و طوعه را گفت: نيكى و احسان خود را به جاى آوردى و بهره خويش از شفاعت رسول خدا سيّد انس و 

جان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دريافتى آنگاه گفت: دوش عمّ خود امير المؤمنين را در خواب ديدم گفت: تو 

 فردا با مايى.

در بعضى كتب مقاتل است كه چون فجر طالع شد طوعه براى مسلم آب آورد تا وضو سازد و گفت: اى و 

الوحا »گفت:  موالى من ديشب نخفتى؟ گفت: بدان كه اندكى خفتم در خواب عمّ خود امير المؤمنين را ديدم مى

 شد.زود زود، بشتاب بشتاب. و گمان دارم امروز روز آخر من با« الوحا العجل العجل

و در كامل بهايى است كه: در اين وقت لشكر دشمن به در سراى طوعه رسيدند و مسلم ترسيد خانه را بسوزانند 

 بيرون آمد و چهل و دو تن از آنها را بكشت.

اند كه: مسلم زره بپوشيد و بر اسب سوار شد و به شمشير زد ايشان را تا از خانه بيرون  سيد و شيخ ابن نما گفته

 كرد.

 اند و سيّمى براى آنان نيافتم. مؤلّف گويد: ظاهرا سوار شدن بر اسب را تنها سيّد و ابن نما ذكر كرده (2) 

و مسعودى در مروج الذهب صريحا گفته است كه: مسلم پيش از ورود به خانه طوعه سوار بود و اسب با او بود 

دانست روى به كدام جانب آورد تا به  مىرفت و ن هاى كوفه راه مى گويد از اسب پياده شد و سرگردان در كوچه

خانه زنى از موالى يعنى بستگان اشعث قيس رسيد و از او آب خواست او را آب داد و از حال او بپرسيد مسلم 

 سر گذشت خويش بگفت پس زن رقّت كرد و او را منزل داد.

اند پس دست به شمشير  آمدهو ابو الفرج گفت: چون آو از سمّ اسبان و صداى مردان بشنيد دانست براى او 

بر بامها بر آمدند و سنگ باريدن  بيرون آمد و آنها به خانه در آمدند بر آنها حمله كرد چون اينچنين ديدند

 هاى نى زدند و از بامها بر او انداختند. گرفتند و آتش در دسته

اى از آن  گ كه چارهمسلم چون چنين ديد گفت: اين همه شور براى كشتن پسر عقيل است اى نفس سوى مر

 نيست بيرون رو پس با شمشير آخته به كوچه آمد و با آنها كارزار كرد.
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( مسعودى گفت: ميان او و بكير بن حمران احمرى دو ضربت ردّ و بدل شد بكير دهان مسلم را به شمشير زد 1) 

ضربتى ديگر بر شانه كه آن  و لب باالى او را ببريد و به لب زيرين رسيد و مسلم ضربتى منكر بر سر او بزد و

 را بشكافت و نزديك بود به اندرون شكم او رسد و اين رجز بگفت:

 اقسم ال اقتل الّا حرّا             و ان رأيت الموت شيئا مرّا         

 كلّ امرئ يوما مالق شرّا             اخاف ان أكذب أو اغرّا             

و دروغ نگويند و فريبت ندهند و وى را امان داد مسلم تسليم آنان شد او را محمد اشعث پيش آمد و گفت: با ت 

بر استرى نشانيدند نزد ابن زياد بردند و ابن اشعث آن هنگام كه او را امان داد تيغ و سالح از او بستد. و شاعر 

 در اين باره در هجو ابن اشعث گويد:

 و سلبت اسيافا له و دروعاو تركت عمّك ان تقاتل دونه                      

 مؤلف در حاشيه گفته است: اين شاعر عبد اللّه بن زبير اسدى است و ابيات اين است: 

 أ تركت مسلم ال تقاتل دونه             حذر المنيّة ان تكون صريعا         

 و قتلت وافد اهل بيت محمّد             فشال و لو ال أنت كان منيعا             

 لو كنت من اسد عرفت مكانه             و رجوت احمد في المعاد شفيعا             

( و اين بيت اشاره به واقعه حجر بن عديّ است كه ذكر آن بيايد محمد بن شهر آشوب 2و تركت عمّك ... ) 

انه بگرفتند و گفت: عبيد اهلل عمرو بن حارث مخزومى و محمد بن اشعث را با هفتاد مرد بفرستاد تا گرد آن خ

 گفت: مسلم بر ايشان حمله كرد و مى

  هو الموت فاصنع و يك ما انت صانع             فانت لكأس الموت ال شكّ جارع         

  فصبرا المر اللّه جلّ جالله             فحكم قضاء اللّه في الخلق واقع             

 پس از آنها چهل و يك نفر بكشت. 

الب گويد: چون مسلم از ايشان گروه بسيار به قتل رسانيد و خبر به عبيد اهلل رسيد كسى نزد محمد بن ابى ط

چنين در ياران تو رخنه بزرگ پديد   محمد فرستاد پيغام داد كه ما تو را سوى يك تن فرستاديم تا او را بياورى

 آورد پس اگر تو را سوى غير او فرستيم چه خواهد شد؟

اى ندانى  : اى امير پندارى مرا سوى بقّالى از بقّاالن كوفه يا يكى از جرامقه حيره فرستادهابن اشعث پاسخ داد كه

اى از خاندان بهترين مردم؟! پس  كه مرا سوى شيرى سهمگين و شمشيرى برنده در دست دالورى بزرگ فرستاده

 عبيد اهلل پيغام داد كه: او را امان ده كه جز بدين گونه بر وى دست نيابى.
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( و از بعض كتب مناقب نقل است كه: مسلم مانند شير بود و نيروى بازوى او چنانكه مرد را به دست خود 1) 

 انداخت. گرفت و به بام خانه مى مى

( و سيد در ملهوف گفته است: مسلم صداى سمّ اسبان را شنيد زره بپوشيد و بر اسب سوار شد و با اصحاب 2) 

اى مسلم تو را امان است. گفت: به  كشت پس محمد اشعث بانگ زد و گفت:عبيد اهلل جنگيدن گرفت تا گروهى ب

كرد و رجز حمران بن مالك خثعمى را در  امان خيانتكاران فاسق چه اعتبار؟ و روى بدانها آورده كار زار مى

ندهد اما خواند: اقسمت ال اقتل الّا حرّا آه، پس فرياد زدند كسى با تو دروغ نگويد و تو را فريب  روز قرن مى

التفات به آنها نكرد تا جماعت بسيار بر او حمله كردند و زخم بسيار بر پيكر او وارد آوردند و مردى از پشتش 

 اى بر او زد كه بر زمين افتاد و او را اسير كردند. نيزه

و بر  ( و در مناقب ابن شهر آشوب است كه: با تير و سنگ چندان بر پيكر او زدند كه مانده و كوفته شد3) 

افكنيد مانند كفّار با اينكه من از اهل بيت پيغمبران  ديوارى تكيه داد و گفت: چون است كه بر من سنگ مى

 كنيد؟ ابرارم چرا مراعات حقّ رسول خدا را درباره ذريّت او نمى

 ابن اشعث گفت: خويشتن را به كشتن مده تو در زينهار منى.

ير گردم ال و اللّه چنين نخواهد شد و بر ابن اشعث حمله كرد او بگريخت مسلم گفت: آيا با اينكه توانايى دارم اس

كشد پس از هر سوى بروى حمله كردند و بكير بن حمران احمرى لب باالى  مسلم گفت: بار خدايا تشنگى مرا مى

او را با شمشير بخست و مسلم بر وى شمشيرى بزد كه در اندرون او رفت و او را بكشت و كسى از پشت، 

 اى بر مسلم فرو برد كه از اسب بيفتاد و دستگير شد. يزهن

( شيخ مفيد و جزرى و ابو الفرج گفتند: مسلم خسته زخمها شد و از قتال فرو ماند پس به كنارى جست و 4) 

 پشت به خانه همسايه داد محمد اشعث نزديك او شد و گفت: تو را امان است.

 ند: آرى مگر عبيد اهلل بن عباس سلمى كه گفت:مسلم گفت: آيا من ايمنم؟ همه آن مردم گفت

ال ناقة لى فيها و ال جملى )اين عبارت مثل است و در فارسى گويند: در اين كار خرم به كل نخوابيده يعنى دخلى 

 در اين كار ندارم( و به كنارى رفت.
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م و استرى آوردند او را بر نهاد ( ابن عقيل گفت: سوگند به خدا كه اگر امان شما نبود دست در دست شما نمى1) 

آن نشانيدند و مردم اطراف او را گرفته شمشير از گردنش برداشتند گويا آن هنگام از زندگانى خود نوميد شد و 

 شكنى است. كشند گفت: اين آغاز خيانت و پيمان اشك از چشم او روان گشت و دانست آن مردم وى را مى

 د.ابن اشعث گفت: اميدوارم بر تو باكى نباش

مسلم گفت: همان اميد است و بس، امان شما چه شد إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و بگريست عبيد اهلل بن عباس 

 سلمى گفت: هر كس خواهان آن چيزى باشد كه تو بودى وقتى بدو آن رسد كه به تو رسيد نبايد گريه كند.

كنم و از كشتن خود جزع ندارم اگر چه هرگز مرگ خود  مىمسلم گفت: به خدا سوگند كه من براى خود گريه ن

ام و ليكن براى خويشان و خاندان خود كه روى به اين جانب دارند و براى حسين عليه  را هم دوست نداشته

كنم آنگاه مسلم روى به محمد اشعث آورد و گفت: من گمان ندارم كه بتوانى از عهده  السّالم و آل او گريه مى

اى بيرون آيى و از او درخواست كرد رسولى سوى حسين بن على عليه السّالم بفرستد و او  ه من دادهامانى كه ب

 را از واقعه بياگاهاند تا آن حضرت از راه بازگردد.

( و در روايت شيخ مفيد است كه: مسلم با محمد اشعث گفت: اى بنده خدا من چنان بينم كه تو از انجام آن 2) 

توانى كار نيكى انجام دهى و از نزد خود مردى را بفرستى تا از زبان  اى فرومانى آيا مى داده وعده امان كه به من

شود و با اهل بيت بدين سوى آيد به  من به حسين عليه السّالم پيغام برد چون گمان دارم امروز و فردا خارج مى

است و گمان دارد كه تا شام امروز  او بگويد كه ابن عقيل مرا فرستاده است و او در دست اين مردم اسير شده

گويد با اهل بيت خود بازگرد پدر و مادرم فداى تو اهل كوفه تو را نفريبند اينها اصحاب پدر  شود مى كشته مى

تو هستند كه آرزو داشت از آنها جدا شود به مردن يا كشته شدن و اهل كوفه با تو دروغ گفتند و ليس لمكذوب 

 د به خداى كه اين كار انجام دهم.ابن اشعث گفت: سوگن رأى.

( ابو مخنف روايت كرده است از جعفر بن حذيفه كه محمد اشعث، اياس بن عثل طائى را از بنى مالك بن 3) 

آمد و او را گفت: به مالقات  عمرو بن ثمامه بخواند و او مردى شاعر بود و بسيار به زيارت محمد اشعث مى

نامه به او برسان. و آنچه مسلم بن عقيل گفته بود در آن نامه بنوشت و مالى  حسين عليه السّالم بيرون رو و اين

 به او داد و گفت: اين توشه راه و اين چيزى كه عيال خود را دهى.
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اياس گفت: مركوبى خواهم كه شتر من الغر شده است. گفت: اين هم راحله با پاالن سوار شو و برو. آن مرد 

ت رفت پس از چهار شب در منزل زباله به او رسيد و خبر بگفت و رسالت سوار شد و به استقبال آن حضر

رسد از خداى تعالى چشم داريم اجر مصيبت خويش را  حسين عليه السّالم فرمود: آنچه مقدّر است مى برسانيد.

 در فساد امت.

دند نامه سوى حسين ( و مسلم وقتى به خانه هانى بن عروه رفته بود و هيجده هزار كس با او بيعت كرده بو1) 

 عليه السّالم فرستاده بود با عابس بن ابى شبيب شاكرى و نوشته بود:

گويد از اهل كوفه هيجده هزار كس با من بيعت  رود با اهل خود دروغ نمى امّا بعد، آن كس كه به طلب آب مى

با تو است و دل به خوانى كه همه مردم را دل  كردند پس در آمدن شتاب فرماى همان وقت كه نامه مرا مى

 جانب آل معاويه ندارند و السّالم.

( و در مثير االحزان هم به همين مضمون نامه نقل كرده است و گويد آن را با عابس بن ابى شبيب شاكرى و 2) 

قيس بن مسهّر صيداوى بفرستاد )كامل( اما مسلم محمد اشعث او را به قصر عبيد اهلل برد و محمد تنها نزد عبيد 

كار تو را نفرستاديم او را امان  رفت و خبر بگفت و اينكه او را امان داده است عبيد اهلل گفت: تو را با امان چه اهلل

اى ديد از آب سرد  دهى بلكه فرستاديم او را بياورى و محمد خاموش شد و چون مسلم بر در قصر بنشست كوزه

بينى و اللّه از آن يك  ن آب را به اين سردى مىگفت: از اين آب به من دهيد. مسلم بن عمرو باهلى گفت: اي

قطره نچشى تا در دوزخ از حميم بنوشى. ابن عقيل فرمود: تو كيستى؟ مسلم باهلى گفت: من آن كس هستم كه 

حق را شناختم و تو آن را بگذاشتى و خير خواه امام خود بودم و تو بدخواهى نمودى و فرمانبردار بودم و تو 

 م بن عمرو باهليم.عصيان كردى من مسل

باهله تو به حميم و  1دلى اى پسر  ابن عقيل فرمود: مادرت به سوگ تو نشيند چه درشت و بدخوى و سنگين

 خلود در دوزخ سزاوارترى از من پس عمارة بن عقبه آب سرد خواست.

 بود و قدحى و  غالم خود را فرستاد تا كوزه آب آورد بر آن دستمالى 2( و در ارشاد گويد: عمرو بن حريث3) 

                                                 
و از امير المؤمنين عليه الساّلم  ترين و لئيمترين قبائل عرب بودند. تعبير تعيير او خواست چون طائفه باهله فرومايه مؤلف در حاشيه گويد: مسلم به اين -1

طايفه غنى و باهله و طائفه ديگرى را نام برد نزد من بخوانيد تا عطاى خود بستانند سوگند به آن كسى كه دانه را »روايت شده است كه روزى فرمود: 

 «.نين را بيافريد كه آنها را در اسالم نصيبى نيست و در نزديك حوض و مقام محمود گواه باشم كه دشمنان من بودند در دنيا و آخرتبشكافت و ج
ساله بود از  كنيه ابو سعيد است هنگامى كه پيغمبر اكرم رحلت فرمود دوازده -بحاء مضمومه و راء مفتوحه -عمرو بن حريث مخزومى قرشى و حريث -2

 بنى اميه واليت كوفه داشت و بنى اميه را بدو اعتماد بود و او نيز هوادار آنان و دشمن امير المؤمنين عليه الساّلم بود دست 
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 شد و نتوانست بنوشد و سهخون پر  آب در قدح ريخت و گفت: بنوش. مسلم قدح بگرفت تا آب بنوشد قدح از

بار همچنين قدح را پرآب كردند بار سوم دندان ثناياى او در قدح افتاد و گفت: اگر اين از روزى مقسوم بود 

كنى؟ گفت:  امارت سالم نكرد پاسبان گفت: به امير سالم نمى نوشيده بودم پس او را نزد عبيد اهلل بردند بر او به

 اگر مرا خواهد كشت چرا سالم كنم و اگر نخواهد كشت فراوان سالم بر او خواهم كرد.

( ابن زياد گفت: به جان خودم تو كشته شوى. مسلم فرمود: چنين است؟ گفت: آرى گفت بگذار تا وصيّت 1) 

: وصيّت كن. پس مسلم روى به عمر سعد آورده گفت: ميان من و تو خويشى كنم به يكى از خويشان خود. گفت

است و حاجتى به تو دارم كه در پنهانى بگويم عمر سعد نپذيرفت ابن زياد گفت: از حاجت پسر عمّت امتناع 

 ديد )كامل( پس مسلم مكن پس ابن سعد برخاست )ارشاد( و با مسلم به جائى نشست كه عبيد اهلل آنها را مى

گفت: در كوفه قرضى دارم هفتصد درهم كه آن را در نفقه خود صرف كردم آن دين را ادا كن )ارشاد( از آن 

مالى كه در مدينه دارم )كامل( و جثّه مرا از ابن زياد بخواه تا به تو بخشد و آن را به خاك سپارى و كسى سوى 

 حسين عليه السّالم فرست كه او را بازگرداند.

مسلم چنين و چنان وصيت كرد. ابن زياد گفت: ال يخون األمين و قد يؤتمن الخائن  1 ن زياد گفت:( عمر به اب2) 

كند و ليكن گاه باشد دغلى را امين پندارند. )طعن بر عمر سعد زد كه مسلم او را امين  امين هرگز خيانت نمى

حسين عليه السّالم اگر آهنگ ما نكند پنداشت و او خيانتكار بود( مال تو از آن تو است هر چه خواهى كن و امّا 

 پذيريم. قصد او نكنيم و اگر آهنگ ما كند دست از او بر نداريم و اما جثّه او شفاعت تو را درباره او هرگز نمى

 و بعضى گويند: گفت: جثه او را چون كشتيم باك نداريم با آن هر چه كنند.

مه اجتماع داشتند تو آمدى و جدايى افكندى و خالف ( آنگاه با مسلم گفت: اى پسر عقيل مردم بر يك كل3) 

انداختى. مسلم فرمود: نه چنين است، اهل اين شهر گويند پدر تو نيكان آنها را بكشت و خون آنها بريخت و ميان 

آنها كار كسرى و قيصر كرد ما آمديم تا آنها را به عدل فرماييم و به حكم كتاب و سنت دعوت كنيم. گفت: اى 

شد وقتى تو در مدينه خمر  را به اين كارها چه؟ مگر ميان اين مردم به كتاب و سنت عمل نمىفاسق تو 

 خوردى؟ مى

                                                 
دانى با من چه گفت: عبيد اهلل گفت: سرّ ابن عم خويش را مستور دار. عمر گفت: كار بزرگتر از اين  در عقد الفريد گويد: عمر با ابن زياد گفت؟ مى -1

آيد با نود تن زن و مرد تو او را بازگردان و براى او بنويس و خبر ده مرا چه مصيبتى رسيد  گفت: چيست؟ گفت: با من گفت حسين عليه الساّلم مىاست 

 ابن زياد گفت: اكنون كه تو دليل او شدى كسى با وى مقاتلت نكند غير تو.
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گويى و من چنان كه تو گويى  خوردم سوگند به خداى كه او خود داند تو دروغ مى مسلم فرمود: آيا من خمر مى

ردمى را كه كشتنشان را خداى عزّ و و م خورد نيستم آن كس را خمر خوردن برازنده است كه خون مسلمانان مى

كار زشت نكرده  كشد به كينه و دشمنى و از آن كار زشت خرّم و شادان است گويا هيچ جلّ حرام كرده است مى

 است؟!!! ابن زياد گفت: خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم چنان كشتنى كه در اسالم كسى را آنچنان نكشته باشند.

گذارى كه پيش از اين در آن نبوده است و كشتن  تو همين است كه در اسالم بدعتى( مسلم فرمود: مناسب با 1) 

يك از مردم را اين  به طرز زشت و مثله كردن و ناپاكى و پست فطرتى را به خود اختصاص دهى چنانكه هيچ

عقيل را و مسلم صفات سزاوار نباشد مانند تو. پس ابن زياد او را دشنام داد و هم حسين و على عليهما السّالم و 

 ديگر سخن نگفت.

كرد او را گفت باالى قصر  مسعودى گفت: چون كالم ابن زياد به انجام رسيد و مسلم با او در جواب درشتى مى

بردند و احمرى را كه مسلم بر وى ضربت زده بود گفت: تو بايد مسلم را بكشى تا قصاص آن ضربت كرده 

 باشى.

شدم به شمشير به يارى  شعث گفت: و اللّه اگر زينهار تو نبود من تسليم نمى( و جزرى گويد: مسلم با پسر ا2) 

گفت پس  كرد و تسبيح مى من برخيز تو كه امانت شكسته نشود. پس مسلم را باالى قصر بردند و او استغفار مى

ان است وى را بر آن موضع كه مشرف بر بازار كفشگران است گردن زدند و سرش بيفتاد قاتل وى بكير بن حمر

كه مسلم وى را ضربت زده بود آنگاه پيكر او را هم به زير انداختند و چون بكير فرود آمد ابن زياد پرسيد: 

كرد و چون خواستم او را بكشم  گفت و استغفار مى گفت؟ جواب داد: تسبيح مى بردند چه مى مسلم را چون باال مى

يل كرد تا قصاص كنم پس ضربتى فرود آوردم كارگر گفتم: نزديك شو سپاس خدا را كه تو را زير دست من ذل

نشد گفت: اى بنده اين خراشى كه كردى قصاص آن ضربت من نشد. ابن زياد گفت: هنگام مرگ هم تفاخر. بكير 

گفت: ضربت دوّم زدم و او را كشتم. و طبرى گويد: او را باالى قصر بردند و گردن زدند و پيكر او را به زير 

بينند و هانى را فرمود به كناسه بردند يعنى جايى كه خاكروبه شهر را در آنجا ريزند و به دار افكندند كه مردم 

 آويختند.

( و مسعودى گفت: بكير احمرى گردن مسلم بزد چنانكه سرش به زمين فرو افتاد و پيكرش را دنبال سرش 3) 

 زد: رياد مىبيفكندند آنگاه فرمود تا هانى را به بازار بردند و به زارى بكشتند ف
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شد با او چهار هزار سوار زره پوشيده و هشت هزار پياده  اى آل مراد او شيخ و سرور آن قبيله بود چون سوار مى

پوش بودند با اين همه يكتن  پيوستند سى هزار سوار زره بود و اگر هم سوگندان وى از كنده و غير آن به آنها مى

 ارى او نيامدند.از آنها را نيافت همه سستى نمودند و به ي

( و شيخ مفيد فرموده است كه: محمد بن اشعث برخاست و با عبيد اهلل درباره هانى سخن گفت كه تو منزلت 1) 

شناسى و به خاندان و قبيله او معرفت دارى و قوم او دانند كه من و دو تن از يارانم او را  وى را در اين شهر مى

 دهم او را به من بخشى كه من دشمنى اهل اين شهر را ناخوش دارم. ىنزد تو آورديم پس تو را به خدا سوگند م

عبيد اهلل وعده داد كه انجام دهد اما پشيمان شد و فورا فرمود: هانى را به بازار بريد و گردنش بزنيد پس او را 

ه و اين وا مذحجاه و ال مذحج لى اليوم يا مذحجا»گفت:  بازو بسته به بازار گوسفندفروشان بردند و او مى

كس به يارى برنخاست دست خويش بكشيد و از ريسمان خالص كرد و گفت: عصا يا كارد  چون ديد هيچ« مذحج

يا سنگ يا استخوانى نيست كه مردى از خود دفاع كند پاسبانان برجستند و بازوهاى او را محكم بستند و گفتند: 

كنم پس يكى از بستگان عبيد اهلل  ش اعانت نمىگردن بكش گفت: در اين باره سخى نيستم و شما را در قتل خوي

تركى رشيد نام با شمشير بزد و كارى نساخت هانى گفت: الى اللّه المعاد اللّهم الى رحمتك و رضوانك؛ يعنى: 

 بازگشت سوى خداست بار خدايا به سوى بخشايش و خوشنودى تو! آنگاه ضربتى ديگر زد و هانى را بكشت.

ر است كه: عبد الرّحمن بن حصين مرادى اين مرد ترك را در خازر با ابن زياد بديد و او ( و در كامل ابن اثي2) 

را بكشت و خازر نهرى است ميان اربل و موصل و بدان جاى جنگى بود ميان ابن زياد و ابراهيم بن مالك اشتر 

در مرگ هانى و مسلم ابياتى و ابن زياد بدانجا كشته شد لعنه اللّه، و عبد اللّه بن زبير )بر وزن شريف( اسدى 

 گفت و بعضى آن را به فرزدق نسبت دهند:

  فان كنت ال تدرين ما الموت فانظرى             الى هانئ فى السّوق و ابن عقيل         

  الى بطل قد هشّم السّيف وجهه             و آخر يهوى من طمار قتيل             

اى به سپاسگزارى او فرستاد و نوشت مرا خبر رسيده است كه  فرستاد يزيد نامهو سر اين دو شهيد را سوى يزيد  

حسين عليه السّالم آهنگ عراق دارد پس پاسگاهها مرتّب كن و نگهبانان بگمار و بپاى و پاسدار و به تهمت 

 مردم را در بند كن و به گمان بگير اما تا كسى با تو ستيز نكند وى را مكش.

 اللّه. خبر تازه را سوى من بنويس ان شاءدر زندان كن وبه تهمت بكش و هر به گمان مردم راودر ارشاد است كه:
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( مسعودى گفت: خروج مسلم در كوفه روز سه شنبه هشت روز گذشته از ذى الحجّه سال شصتم است و 3) 

 همان روزى است كه حسين عليه السّالم از مكه سوى كوفه روانه شد.

شنبه عرفه بوده است. آنگاه ابن زياد امر كرد بدن مسلم را بياويختند و سر او را به و بعضى گويند: روز چهار

 دمشق فرستاد و اين اوّل بدنى بود از بنى هاشم كه آويخته گشت و اولين سر از ايشان كه به دمشق فرستاده شد.

تاد و آنها را از دروازه ( و در مناقب است كه: سر آن دو را به همراهى هانى بن حيوه وادعى به دمشق فرس1) 

 دمشق بياويختند.

كشيدند خبر آنها به بنى مذحج  و در مقتل شيخ فخر الدّين است كه: مسلم و هانى را گرفتند و در بازارها مى

رسيد بر اسبان خويش نشستند و با آن قوم كارزار كردند و مسلم و هانى را از آنها گرفتند. غسل دادند و به 

 لّه عليهما و عذّب قاتلهما بالعذاب الشّديد.خاك سپردند رحمة ال

  :تذييل

بدان كه هانى بن عروه چنانكه در حبيب السير گويد از اشراف كوفه و اعيان شيعه بود و روايت شده بود كه 

ساله بود و از سخن او كه با  صحبت نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دريافت و آن روز كه كشته شد هشتاد و نه

 ياد گفت و پيش از اين نقل شد توان دانست جاللت و بلندى مرتبت وى را.ابن ز

 پوش و هشت هزار پياده بود. و در كالم مسعودى گذشت كه با او چهار هزار سوار زره

و پس از اين بيايد كه چون خبر كشته شدن مسلم و هانى به حضرت ابى عبد اللّه الحسين عليه السّالم رسيد إِنَّا 

إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ گفت و چند بار فرمود: رحمة اللّه عليهما. و ايضا نامه بيرون آورد و براى مردم خواند: بسم  لِلَّهِ وَ

 اللّه الرحمن الرحيم اما بعد خبرى دلخراش به ما رسيد مسلم و هانى بن عروه و عبد اللّه يقطر كشته شدند.

در سياق اعمال  -قدس اللّه ارواحهم -ر و مزار المفيد و شهيد( و در مزار محمد بن المشهدى و مصباح الزائ3) 

ايستى و بر رسول خدا صلّى  مسجد كوفه به ترتيب معروف گويند: ذكر زيارت هانى بن عروه مرادى بر قبر او مى

سّالم سالم اللّه العظيم و صلواته عليك يا هانى بن عروه ال»گويى:  فرستى و مى اللّه عليه و آله و سلّم سالم مى

گزارى و دعا وداع  آنگاه دو ركعت نماز هديه براى او مى« عليك ايّها العبد الصّالح النّاصح للّه و لرسوله الى آخر

از آنها بود كه جنگ جمل را با امير المؤمنين دريافت. و در مناقب ابن شهر آشوب  -رحمه اللّه -كنى. و هانى مى

 خواند: است كه رجز مى
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 حشّها جمالها             قائدة ينقصها ضاللها يا لك حرب         

 هذا علىّ حوله اقيالها             

تدبيرند به خالف سپاه  و بى  اين ابيات اشاره به شتر عايشه دارد و اينكه سران سپاه طلحه و زبير جنگ ناآزموده 

ا تدبير و اصالح كنند با سردارى امير المؤمنين عليه السّالم و گويد: واى بر تو اى جنگى كه شتران امر آن ر

 آزموده. مؤنّث كه گمراهى منقصت اوست اما در اين جانب على عليه السّالم است و برگرد وى اميران جنگ

( و از تكمله سيّد محسن كاظمى نقل شده است كه وى را از ممدوحين شمرد براى بعض ادلّه كه ما نيز ذكر 1) 

دى )ره( معروف است كه به هانى بدگمان بود در نظره اولى آنگاه بر اين كرديم و پس از آن گويد: از سيّد مه

اى در رثاى  مناقب كه ما ذكر كرديم و امثال آن اطّالع يافت و از آن سوء ظنّ توبه كرد و به عذر خواهى قصيده

 هانى سرود انتهى.

ذكر احوال هانى مبالغه كرده است در رجال خود در  -رحمه اللّه -( مؤلف گويد: سيّد مذكور يعنى بحر العلوم2) 

و سخن دراز آورده آنگاه گفته است: اين اخبار كه در بسيارى چيزها با يكديگر اختالف دارند در يك امر 

اند كه هانى بن عروه مسلم را پناه داد و در خانه خويش از او حمايت كرد و در كار او بايستاد و يارى كرد  متّفق

هاى اطراف خود براى او فراهم ساخت و از تسليم او به ابن زياد به سختى امتناع  نهو مردان و ساز و جنگ در خا

نمود و كشته شدن را بر تسليم وى اختيار كرد تا او را اهانت كردند و زدند و شكنجه دادند و بازداشتند و به 

در ياوران حسين  دست آن لعين به زارى كشته شد و اينها در حسن حال و نيكى عاقبت او كافى است و داخل

عليه السّالم و از شيعيان او است كه در راه او شهيد شد و او را بس است اين كالم او كه با ابن زياد گفت: آمد 

آن كسى كه از تو و صاحب تو به اين خالفت سزاوارتر است. و اينكه گفت: اگر پاى من بر كودكى از كودكان 

د بر ندارم مگر آنكه بريده شود. و مانند اين از سخنان ديگر وى كه آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باش

گذشت و داللت دارد كه هر چه كرد از روى بصيرت و حجت ظاهر بود نه از روى غيرت و حميّت و حفظ عهد 

 و مراعات حقّ ميهمان و جوار.

 سيد فرمود:و مؤكّد و محقّق اين است كالم حسين عليه السّالم، وقتى خبر قتل او و مسلم بر

قد اتانا خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل »رحمة اللّه عليهما و چند بار مكرّر فرمود: و قول آن حضرت عليه السّالم: 

 «.و هانى بن عروة و عبد اللّه بن يقطر
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( و آنچه سيّد در ملهوف على قتلى الطّفوف ذكر كرده است كه چون خبر قتل عبد اللّه بن يقطر به آن حضرت 3) 

اللّهمّ اجعل لنا و »اش بگرديد و گريان شد و گفت:  د و آن بعد از خبر قتل مسلم و هانى بود اشك در ديدهرسي

 «.ء قدير لشيعتنا منزال كريما و اجمع بيننا و بينهم في مستقرّ رحمتك انّك على كلّ شى

كنند صريح در اينكه او از  اند كه تاكنون او را به آن نحو زيارت مى و اصحاب ما براى هانى زيارتى ذكر كرده

در راه خدا در گذشته و به بخشايش و  شهداء و نيكبختان بوده است كه نيكخواهى نمودند خداى و رسول را و

   خوشنودى او رسيدند و آن زيارت اين است:

 «.سالم اللّه العظيم الى آخره»

ابت باشد و اگر اين زيارت منصوص نمايد كه اين زيارت نه از نصّى وارد اثرى ث و پس از آن گفت: بعيد مى

اند شهادت است به اينكه هانى شهيد گرديده است و از نيكبختان و بزرگان و خاتمت او  نباشد در آنچه ذكر كرده

 به خير بوده است.

او را به بزرگى ياد كنند و پس از نام او رضى  -رحمهم اللّه -( و شيوخ اصحاب را ديدم مانند مفيد و غير او1) 

يك از علماء را نيافتم بر او طعن زند يا از وى به زشتى ياد كند اما آنچه از  ه عنه و رحمه اللّه گويند و هيچاللّ

شود كه چون ابن زياد به كوفه آمد هانى به ديدن او رفت و با ديگر اعيان و اشراف كوفه نزد ابن  اخبار ظاهر مى

طعن بر وى نيست؛ چون بناى امر مسلم بر تستّر بود  زياد آمد و شد داشت تا مسلم به وى پناهنده گشت موجب

گشت  نشست خالف او محقّق مى نمود و اگر منزوى مى و هانى مردى مشهور و با ابن زياد آشنا بود و دوستى مى

و اين با تستّر سازش نداشت از اين جهت وى را الزم بود نزد ابن زياد آمد و شد كند دفع و هم او را و چون 

پناه برد از ابن زياد ببريد و خويشتن را رنجور نمود تا او را بهانه باشد. پس چيزى كه گمان نداشت مسلم به وى 

ديد تا مردم بسيار شوند و  اتّفاق افتاد اما نهى او مسلم را از شتاب كردن در خروج شايد مصلحت را در تأخير مى

آسانى مهيّا شود و قتال آنها يكباره و با امام  ساز جنگ كامل گردد و حسين عليه السّالم به كوفه برسد و كار به

 باشد.

اش دانستى كه اخبار مختلف است در بعضى چنان آمده است كه اشارت  و امّا منع او از كشتن ابن زياد در خانه

به قتل عبيد اهلل او كرد و هم او خويشتن را به بيمارى زد تا ابن زياد به عيادت او آيد و مسلم وى را بكشد و 

 گفت: زنى به من درآويخت و بگريست و سوگند داد او را نكشم. شت كه مسلم در مقام عذر مىگذ
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در تنزيه االنبياء همين يك عذر را ذكر كرده است. اما قول هانى با ابن زياد  -رحمه اللّه -( و سيّد مرتضى2) 

و از كار او آگاه نبودم تا در خانه وقتى از حال مسلم بپرسيد گفت: سوگند به خدا كه او را به خانه خود نخواندم 

من آمد و خواست فرود آيد من از ردّ او شرم داشتم و حفظ او قهرا به گردن من آمد اين را براى رهايى از 

وعده و حصول اطمينان نزد او رود و در امان او در آيد ندانسته و  نمايد كه مسلم بى چنگ او بگفت. و دور مى

نمايد با آنكه شيخ آن شهر و  هم آگاه نبودن هانى از كار مسلم در اين مدّت بعيد مى نشناخته و آزمايش ناكرده و

 بزرگ و از معاريف شيعه بود تا وقتى ناگهان بر وى در آمد و يكباره او را ديدار كرد.

را در را گفت: م  شود آنچه در روضة الصّفا و حبيب السّير مذكور است كه هانى مسلم ( و از اينجا دانسته مى3) 

گردانيدم، درست نيست با اينكه اين سخن  رنج و سختى افكندى و اگر در خانه من در نيامده بودى تو را بازمى

را تنها در اين دو كتاب ديدم و ديگر كتب معتبره از آن خالى است و ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه دو 

او است و ديگر در ذمّ او و سيّد از روايت ذمّ جواب  روايت درباره هانى ذكر كرده است يك روايت دالّ بر مدح

و در كتب تواريخ و سير كه مهيّا براى اين  1 اسناد ذكر كرد و به كتابى نسبت نداد. داد كه اين قصّه را ناقل آن بى

از امور است چيزى مذكور نگرديده است و در هنگام بيعت گرفتن معاويه براى يزيد هر چه اتّفاق افتاد و هر كس 

                                                 
از كلمات قصار آن حضرت دو حكايت از سعه صدر معاويه آورده است حكايت « سعة الصّدر آلة الرّئاسة»ابن ابى الحديد در شرح قول امير المؤمنين  -1

 اول درباره هانى است و مشتمل بر مذمّت او، سيد بحر العلوم بدان اشارت كرده و جواب داده است و حكايت اين است:

ه به ديدار او به شام رفتند و هانى بن عروه ميان آنها بود و او سرور ستانيد به واليت عهد، اهل كوف آن هنگام كه معاويه براى پسر خود يزيد بيعت مى

كند و حال يزيد معلوم  قوم خود بود روزى در مسجد دمشق با مردم كه بر گرد وى بودند گفت: عجب است كه معاويه ما را به قهر به بيعت يزيد اجبار مى

گويد؟ گفت:  ريش نشسته بود خبر به معاويه برد معاويه پرسيد: آيا تو شنيدى هانى را چنين مىاست اين هرگز به انجام نرسد. در ميان آن مردم جوانى از ق

مان ابى بكر و آرى. گفت: باز نزد او برو و در حلقه او نشين چون انبوه مردم سبكتر شد و پراكنده شدند بگو اى شيخ سخن از تو به معاويه رسيد تو در ز

اند و اينكه جرأت و اقدام آنها به چه پايه است و من اين كالم را جز به  تو اين سخن صادر گردد اينها بنى اميّهعمر نيستى و دوست ندارم ديگر از 

 گويد و خبر آن را براى من بياور. خيرخواهى و دلسوزى تو نگفتم پس بنگر تا چه مى

صورت نصيحت هانى گفت: اى برادرزاده نصيحت تو به آن  پس آن جوان نزد هانى رفت و چون مردم بپراكندند نزديك او شد و آن سخن بازگفت به

شناسد. هانى گفت: باكى بر  كار و اللّه او امر نمى شنوم نرسيده است و اين سخن، سخن معاويه است. آن جوان گفت: مرا به معاويه چه ها كه من مى اندازه

 يزيد به خالفت نرسد برخيز اى برادرزاده.تو نيست اگر او را ديدار كردى با او بگوى كه راهى به اين امر نيست و 

كنم بر وى و پس از چند روز زائران را گفت حوائج خويش را  جوان برخاست و نزد معاويه رفت و او را بياگاهانيد معاويه گفت: از خداى استعانت مى

عرض كرد معاويه گفت: چيزى نخواستى بر اين بيفزاى هانى بخواهيد و هانى هم در ميان آنها بود نامه بيرون آورد و حوائجش در آن نوشته و بر معاويه 

برخاست برخاست و هر چه به خاطرش گذشت ياد كرد و نامه بر معاويه عرضه داشت معاويه گفت: چنان دانم كه كوتاه كردى مطلب خود را بيفزاى. هانى 

و عرض كرد گفت: چيزى نخواستى بر اين هم بيفزاى. هانى گفت: اى و هيچ حاجت براى قوم خود و اهل شهر خود نگذاشت مگر همه را نوشت و نامه بر ا

ينگونه امير المؤمنين يك حاجت مانده است گفت: آن چيست؟ گفت: آنكه من متولّى امر بيعت يزيد باشم در عراق. معاويه گفت: چنين كن كه سزاوار ا

 ن شعبه والى عراق.كارها تويى چون به عراق آمد در كار بيعت بايستاد و به معونت مغيرة ب
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اند و  اند و اين قصّه را از هانى نياورده آن خرسند بود يا ناراضى و هر يك چه گفتند اهل خبر همه را نقل كرده

كه  -رحمه اللّه -اگر صحيح بود اولى بود از ديگر خبرها به نقل كردن براى غرابت آن با اينكه حسن عاقبت هانى

برخاست هر تفريط كه پيش از اين كرده بود از ميان ببرد  بيعت يزيد را رد كرد و به يارى حسين عليه السّالم

كه توبه كرد و توبه او پذيرفته گشت بعد از آن كار كه كرد و آن منكرى كه از دست او  -رحمه اللّه -مانند حرّ

 صادر شد و كار او دشوارتر بود از هانى و از آن هانى ناچيز و به قبول توبه نزديكتر انتهى.

واليت خراسان داده و  باس مبرّد نقل شده است كه گفت: شنيدم معاويه كثير بن شهاب مذحجى را( از ابى الع1) 

او مال فراوان به دست كرد و بگريخت و نزد هانى بن عروة مرادى پنهان شد خبر به معاويه رسيد خون هانى را 

اويه حاضر گشت و معاويه او را هدر فرمود و او )هانى( در پناه معاويه بود از كوفه بيرون رفت تا به مجلس مع

شناخت چون مردم برخاستند و رفتند او همچنان در جاى بماند معاويه از كار او پرسيد هانى گفت: اى امير  نمى

 گفت. ام. معاويه گفت: امروز آن روز نيست كه پدر تو مى المؤمنين من هانى بن عروه

  ل شكّتى افق كميتأرجّل جمّتى و اجرّ ذيلى             و يحم         

  امشّى في سراة بنى عطيف             اذا ما سامنى ضيم ابيت             

هانى گفت: من امروز از آن روز هم عزّتم بيش است. معاويه گفت: به چه؟ گفت: به اسالم يا امير المؤمنين.  1

 معاويه گفت: كثير بن شهاب كجاست؟ گفت: نزد من در سپاه تو. معاويه گفت:

 اى از او بستان و باقى گوارا بادش. بنگر آن مالى را كه بر گرفته است پاره

و حكايت شده است كه: مردى از ياران حسين عليه السّالم در كربال دستگير شد او را نزد يزيد حاضر كردند 

 اللّه عليه.يزيد گفت: آيا پدر تو بود آنكه گفت: أرجّل جمّتى؟ گفت آرى. يزيد بفرمود او را كشتند؛ رحمة 

 ، ذكر شهادت چند تن از شیعیان حضرت  فصل نهم

از سوانح بزرگ به روزگار قتل مسلم بن عقيل كشتن ميثم تمّار و رشيد هجرى است پس مقتل آنها را ياد كنيم 

 و به مناسبت، مقتل حجر بن عدىّ و عمرو بن الحمق راهم بياوريم )رضوان اللّه عليهم اجمعين(.

 حيى تمّار )قدس سره(:در ذكر ميثم بن ي

ميثم از مخصوصان اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم بود و از برگزيدگان آنها. بلكه او و عمرو بن حمق و 

محمد بن ابى بكر و اويس قرنى از حواريان آن حضرت بودند و امير المؤمنين عليه السّالم فراخور استعداد او 
                                                 

دارد با مهتران قبيله بنى عطيف راه  فام سياه دم بر مى كشم و سالح جنگ مرا اسبى نجيب سرخ زنم و دامن خود را مى يعنى زلف خود را شانه مى -1

 كنم. كشى مى روم و اگر ستمى به من رو آورد گردن مى
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راويد. و ابن عباس كه شاگرد امير المؤمنين بود و تفسير قرآن از او فرا ت وى را علم آموخته بود و گاه از وى مى

يا ابن عباس هر چه خواهى از تفسير قرآن از من بپرس كه  گرفته و به قول محمد حنفيّه ربّانى امّت بود گفت:

 تنزيل آن را بر امير المؤمنين قرائت كردم و تأويل آن را هم به من آموخت.

نيزك كاغذ و دوات بياور، و شروع به نوشتن كرد، و روايت شده كه چون فرمان به دار ابن عباس گفت: اى ك

آويختن او صادر شد با بانگ بلند فرياد زد: اى مردم هر كس خواهد حديث سرّ از امير المؤمنين عليه السّالم 

از زهّاد بود چنانكه  بشنود نزد من آيد پس مردم برگرد او فراهم شدند و او به حديث كردن عجائب شروع كرد و

 پوست بر تنش خشك شده بود از عبادت و زهد.

( و از كتاب غارات تأليف ابراهيم ثقفى نقل است كه: امير المؤمنين عليه السّالم او را بر علم بسيار و اسرار 3) 

روهى از اهل گفت و گ اى از آن علوم را براى مردم مى پنهان از اسرار وصيت آگاه كرده بود و گاه بود كه پاره

دادند تا روزى در حضور مردم  افتادند و على عليه السّالم را نسبت به مخرقه و تدليس مى كوفه به شكّ مى

بسيار از اصحاب خود كه بعضى شاكّ و بعضى مخلص بودند گفت: اى ميثم تو را پس از من دستگير كنند و 

روان شود چنانكه ريش تو را خضاب كند و چون دهان و بينى تو خون  شوى و چون روز دوّم شود از آويخته مى

روز سوّم شود حربه بر پيكرت فرو برند و از آن درگذرى پس در انتظار آن باش و آنجاى كه تو در آنجا 

آويخته شوى بر در خانه عمرو بن حريث است و تو يكى از ده نفر هستى كه مصلوب گردند و دار تو از آنها 

 تر باشى و من آن درخت خرما كه تو را بر آن آويزند به تو بنمايم.تر و تو به زمين نزديك كوتاه

گفت: چه فرخنده  گزاشت و مى آمد نماز مى پس از دو روز آن را بنمود و ميثم پيوسته نزديك آن درخت مى

نخلى، من براى تو آفريده شدم و تو براى من روييدى پس از كشته شدن امير المؤمنين عليه السّالم هم پيوسته 

نگريست و گاه بود عمرو بن  رفت و مى پاييد و نزد آن مى آمد تا آن را بريدند تنه آن را مى به ديدار آن خرما مى

گويد  دانست چه مى گفت: من همسايه تو شوم حقّ جوار نيكو دار و عمرو نمى كرد مى حريث را ديدار مى

 پرسيد: خانه ابن مسعود را خواهى خريد يا خانه ابن حكيم را؟ مى

آمد و نزد ميثم  ( و از كتاب الفضائل منقول است گويند: امير المؤمنين عليه السّالم از جامع كوفه بيرون مى1) 

پرداخت. و گويند روزى با او گفت: اى ميثم تو را مژده ندهم؟ عرض كرد:  نشست و با او به گفتگو مى تمّار مى

اى موالى من آن وقت بر فطرت اسالم باشم. فرمود:  شوى گفت: به چه يا امير المؤمنين. فرمود: تو مصلوب مى
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داشت و او مؤمنى بود در رخا  و از عقيقى روايت است كه: ابو جعفر عليه السّالم او را سخت دوست مى  آرى.

 شاكر و در بال صابر.

گذشت  ى( و در منهج المقال از شيخ كشّى به اسنادش از فضيل بن زبير نقل است كه: ميثم بر اسبى سوار م2) 

حبيب بن مظاهر اسدى را نزديك مجلس بنى اسد بديد و با هم به حديث پرداختند و گردن اسبان آنها به يكديگر 

فروشد  خورد حبيب گفت: پيرمردى بينم موى از سر او رفته شكمى بزرگ دارد نزديك باب الرزق خربزه مى مى

دار شكمش را بشكافند. ميثم گفت: من هم مردى  در محبّت خاندان پيغمبر خود به دار آويخته شود و در باالى

شناسم كه گيسو دارد براى يارى پسر دختر پيغمبر خود بيرون رود و كشته شود و سرش را در  سرخ روى مى

 كوفه بگردانند. اين گفتند و از هم جدا شدند.

ه بودند رشيد هجرى آمد ايم هنوز اهل مجلس پراكنده نشد اهل مجلس گفتند: ما دروغگوتر از اين دو مرد نديده

در طلب آن دو و از اهل مجلس حال آنها را بپرسيد آنها گفتند: از يكديگر جدا شدند و شنيديم با هم چنين و 

چنان گفتند: رشيد گفت: خدا رحمت كند ميثم را فراموش كرد بگويد كه صد درم بر عطاى آنكه سر او را آورد 

  گفتند: اين از همه آنها دروغگوتر است. مردم افزوده شود آنگاه سرش را بگردانند.

و بازگفتند: روزگارى نگذشت كه ديديم ميثم را بر در خانه عمرو بن حريث آويخته و سر حبيب بن مظاهر را 

 آوردند با حسين عليه السّالم كشته شده بود و همه آنچه گفتند ديديم.

اى اى ميثم وقتى آن مرد  مرا بخواند و گفت: چگونه( و از ميثم روايت است كه: امير المؤمنين عليه السّالم 1) 

پدر كه بنى اميه او را به خود ملحق كردند )يعنى عبيد اهلل بن زياد( تو را بخواند كه از من بيزار گردى؟ گفتم:  بى

م: يا امير المؤمنين عليه السّالم من هرگز از تو بيزارى نجويم. گفت: در اين هنگام تو را بكشد و بياويزد. گفت

 كنم كه اين در راه خدا بسيار نباشد. فرمود: اى ميثم پس با من باشى در درجه من )اه(. شكيبايى مى

( و از صالح بن ميثم روايت شده است كه گفت: ابو خالد تمّار مرا خبر داد و گفت: با ميثم بودم در فرات روز 2) 

يرون آمد و به باد نگريست و گفت: كشتى را جمعه كه بادى بوزيد و او در كشتى زيبا و نيكويى نشسته بود ب

وزد و در اين ساعت معاويه بمرد چون جمعه ديگر شد بريدى از شام برسيد من  استوار بنديد كه بادى سخت مى

او را ديدار كردم گفتم: اى بنده خدا خبر چيست؟ گفت: مردم را حال نيكو است امير المؤمنين در گذشت و مردم 

 با يزيد بيعت كردند.
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 گفتم: كدام روز در گذشت؟ گفت: روز جمعه.

شبى از شبها امير   روايت كرده است كه ميثم گفت: -رضى اللّه عنهم -( شيخ شهيد محمد بن مكّى از ميثم3) 

المؤمنين عليه السّالم مرا به صحرا برد از كوفه بيرون رفت تا به مسجد جوفى رسيد روى به قبله كرد و چهار 

ون سالم نماز بگفت و تسبيح كرد خداى را دستها بگشود و گفت: بار خدا چگونه تو را ركعت نماز بگزاشت چ

ام و دوستى تو در دل من است دستى پرگناه سوى  ام و چگونه نخوانم كه تو را بشناخته بخوانم كه نافرمانى كرده

روى بر خاك سود و صد تو دراز كردم و چشمى پراميد تا آخر دعا. و دعا. را آهسته خواند و به سجده رفت و 

 بار گفت: العفو و برخاست و بيرون رفت و من در پى او رفتم تا جايى در بيابان برگرد من خطى كشيد و گفت:

زنهار از اين خطّ نگذرى و از من دور شد شبى سخت تاريك بود پس با خود گفتم موالى خويش را با اين 

روم تا از حال او آگاه گردم هر  ست و اللّه در پى او مىدشمنان بسيار رها كردى نزد خدا و رسول عذر تو چي

چند نافرمانى او كرده باشم پس دنبال او روان شدم و ديدم سر خود را تا نيمه بدن به چاه فرو برده و با چاه سخن 

گويد و چاه با او پس دريافت كسى با او است و روى بدين جانب بگردانيد و فرمود: كيست؟ گفتم: ميثم.  مى

مود: مگر تو را نفرمودم از آن خط بيرون نروى؟! گفتم: اى موالى من بر تو از دشمنان ترسيدم و صبر فر

 نتوانستم. فرمود: از آن چيزها كه گفتم هيچ شنيدى؟ گفتم: نه يا موالى. فرمود:

  و في الصّدر لبانات             اذا ضاق لها صدرى         

  و ابديت لها سرّى           نكتّ االرض بالكفّ               

  فمهما تنبت االرض             فذاك النّبت من بذرى             

( شيخ مفيد در ارشاد گويد: ميثم تمّار بنده زنى از بنى اسد بود امير المؤمنين عليه السّالم او را بخريد و آزاد 1) 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا خبر داده است نامى  كرد و به او گفت: نام تو چيست؟ گفت: سالم. فرمود: پيغمبر

كه پدرت در عجم تو را بدان ناميد ميثم بود. گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امير المؤمنين عليه 

كن. السّالم راست گفتند. فرمود: پس به همان نام بازگرد كه رسول خدا بدان نام تو را ياد كرد و سالم را رها 

 پس ميثم بدان نام بازگشت و مكنّى به ابى سالم شد.

اى بر پيكرت فرو كنند و  روزى على عليه السّالم با او گفت: پس از من تو را بگيرند و به دار بياويزند و حربه

چون روز سيّم شود از دو سوراخ بينى و دهانت خون روان شود و ريش تو را رنگين كند پس اين خضاب را 
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و تو را بر در خانه عمرو بن حريث بر دار آويزند ده نفر باشيد و دار تو از همه كوتاهتر و تو به زمين  منتظر باش

نزديكتر باشى برو تا آن خرما بنى كه بر تنه آن آويخته شوى به تو بنمايم پس آن نخله را بدو نشان داد و ميثم 

ام و تو براى من  لى كه من براى تو آفريده شدهگفت: چه مبارك نخ گزارد و مى رفت و نماز مى نزد آن درخت مى

رفت و وارسى و سركشى ميكرد تا آن را بريدند و آنجايى كه در آن  پرورش يافتى و پيوسته نزديك آن مى

گفت: من همسايه تو شوم پس  كرد و مى گرديد پيشتر شناخته بود و عمرو بن حريث را ديدار مى مصلوب مى

دانست كه  گفت: خانه ابن مسعود را خواهى خريد يا خانه ابن حكيم را؟ و نمى مى نيكو همسايگى كن عمرو به او

1خواهد و ميثم در همان سال كه كشته شد حج بگزارد  ميثم از اين كالم چه مى
 

( بر امّ سلمه داخل شد امّ سلمه پرسيد: كيستى؟ گفت: ميثم. گفت: بسيار از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و 2) 

كرد و ميثم امّ سلمه را از حال حسين عليه السّالم بپرسيد امّ سلمه گفت:  شنيدم در دل شب تو را ياد مى مىسلّم 

در باغى است. گفت: با او بگوى دوست دارم بر او سالم كنم و ان شاء اللّه نزد پروردگار يكديگر را ديدار كنيم. 

 گفت: امّ سلمه بوى خوش خواست و ريش ميثم را خوشبو گردانيد و

 به زودى به خون خضاب شود.

بود نزد على، عليه   ترين مردم پس به كوفه رفت و او را بگرفتند نزد عبيد اهلل بردند با او گفتند: اين مرد گرامى

السّالم گفت: واى بر شما اين عجمى؟! گفتند: آرى. عبيد اهلل با او گفت: اين ربّك يعنى پروردگار تو كجاست؟ 

ى در كمين هر ستمگرى است و تو يكى از ستمگرانى. ابن زياد گفت: با اين عجمى بودن هر گفت: بالمرصاد يعن

 كنى صاحب تو به تو خبر داده است كه من با تو چه خواهم كرد؟ خواهى با بالغت ادا مى چه مى

نزديكترم. آويزى و چوب دار من از همه كوتاهتر است و به زمين  ( گفت: خبر داد كه ما ده نفريم به دار مى1) 

گفت: البتّه مخالفت او خواهيم كرد. گفت: چگونه مخالفت كنى قسم به خدا كه آن را از پيغمبر صلّى اللّه عليه و 

اند، تو مخالفت اينها چگونه كنى و آنجايى در  آله و سلّم و او از جبرئيل و او از خداى تعالى شنيده خبر داده

كسم در اسالم كه بر دهان من لگام نهند. پس او را به زندان بردند و  دانم و من اوّل شوم مى كوفه كه آويخته مى

روى و به خون خواهى حسين  مختار بن ابى عبيده ثقفى با او بود ميثم با او گفت: تو از چنگ اين مرد بدر مى

 كشى. خيزى و كشنده ما را مى عليه السّالم برمى

                                                 
كن نيست حجّ را تمام كرده به كوفه آيد و ده روز پيش از رسيدن حضرت امام به در رجال كشّى گويد: عمره بگزارد و اين صحيح است؛ چون مم -1

 توان كرد. عراق يعنى بيستم ذى الحجّه در كوفه مقتول شود امّا عمره را در هر ماه مى
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ويزد از زندان بيرون آمد مردى با او برخورد و گفت: چه حاجت ( و چون عبيد اهلل ميثم را بخواند تا به دار آ2) 

من براى آن آفريده  -كرد در حالى كه اشارت بدان نخله مى -به اينگونه رنجها كشيدن؟ ميثم لبخندى زد و گفت:

شدم و آن براى من پرورش يافته است وقتى او را بردار بستند مردم بر وى مجتمع شده بودند بر در سراى عمرو 

شوم وقتى دار را بر افراشتند كنيزكى را فرمود  گفت: من همسايه تو مى بن حريث، عمرو گفت: و اللّه اين مرد مى

تا زير دار را بروفت و آب بپاشيد و بخور كرد و ميثم باالى دار فضائل بنى هاشم گفتن گرفت به ابن زياد خبر 

را لگام بنديد پس اوّل كس بود در اسالم كه لگام بر دهان بردند كه اين بنده شما را رسوا كرد عبيد اهلل گفت: او 

او نهادند و قتل ميثم ده روز پيش از آن بود كه حضرت امام عليه السّالم به عراق آيد و چون روز سيّم شد حربه 

1بر پيكر او فرو بردند او تكبير گفت و در آخر روز خون از دهان و بينى او روان گشت انتهى كالم مفيد
 

 ه نهادند تا بدن ميثم را ببرند وو روايت است كه: هفت تن از خرمافروشان اجتماع كردند و با يكديگر وعد (3) 

دادند و آتش افروخته بودند آتش ميان پاسبانها و خرمافروشان  به خاك سپارند شبانه آمدند پاسبانان پاس مى

در محلّه بنى مراد آبى روان بود و بدانجا به خاك  مانع شد كه نديدند و دار را از جاى بركندند با بدن ميثم بردند

 سپردند و او را در خرابه افكندند پاسبانان چون صبح شد سواران فرستادند و او را نيافتند.

شود ابو الحسن على بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم  ( مؤلف گويد: از كسانى كه نسبش به ميثم تمّار منتهى مى1)

ماميه در عصر مأمون و معتصم بود و با مالحده و مخالفين مناظرات داشت و در عهد وى تمّار است از متكلّمين ا

 ابو الهذيل رئيس معتزله بصره بود.

دانى كه ابليس از هر  حكايت كرده است كه: على بن ميثم از ابو الهذيل پرسيد: آيا تو مى -رحمه اللّه -شيخ مفيد

 كند؟ ابو الهذيل گفت: ىكند و به هر امر شرّى امر م امر خير نهى مى

 بلى. گفت: پس ممكن است به شرّ امر كند نشناخته و از خير نهى كند ندانسته؟ گفت: نه.

 داند. ابو الهذيل گفت: آرى. ابو الحسن گفت: ثابت شد كه ابليس خير و شرّ همه را مى

ه و سلّم ايا خير و شرّ همه را ابو الحسن گفت: مرا خبر ده از امام خود بعد از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آل

 دانست؟ گفت: نه. گفت: پس ابليس از امام تو عالمتر است. و ابو الهذيل درماند و منقطع شد. مى

 -رفع اللّه مقامه -و بدان كه ميثم در همه جا به كسر ميم است و بعضى ميثم بن على بحرانى شارح نهج البالغه

 است. اند آن به فتح ميم را استثنا كرده گفته

                                                 
كردند تا از رنج  وب را بر سر پا مىبستند و چ انداختند بلكه با ريسمانى محكم بر چوب مى مترجم گويد: بند دار را در آن زمان بر گردن مصلوب نمى -1

 ماند. داد و گاه بود كه دو روز و سه روز زنده مى و گرسنگى و تشنگى بر سر دار جان مى
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  مقتل رشید هجرى رحمۀ اللّه علیه

شهر بزرگ بحرين يا تمام آن ناحيت  -به دو فتحه -و هجرى منسوب به هجر -به ضمّ راء بصيغه تصغير -رشيد

گفت: فالن به  است او را امير المؤمنين عليه السّالم رشيد باليا ناميد و علم باليا و منايا وى را آموخته بود او مى

شد كه او گفته بود. و در احوال ميثم  گذرد و فالن به قتل چنين و چنان و همان مى ان در مىمرگ چنين و چن

 گذشت كه از قتل حبيب بن مظاهر خبر داد.

 و در تعليقه وحيد بهبهانى است: چنين در ياد دارم كه كفعمى او را از دربانان ائمه عليهم السّالم شمرده است.

ه است كه: چون زياد پدر عبيد اهلل در جستجوى رشيد هجرى بود او پنهان ( و از كتاب اختصاص روايت شد2) 

شد روزى نزد ابو اراكه آمد و او بر در سراى خود نشسته بود با گروهى از ياران خويش پس رشيد در خانه وى 

دان در آمد ابو اراكه سخت بترسيد و برخاست و در پى وى در خانه شد و گفت: واى بر تو مرا بكشتى و فرزن

مرا يتيم كردى و هالك ساختى! رشيد گفت: مگر چه شده است؟ گفت: اينان در جستجوى تواند و آمدى در خانه 

يك مرا نديدند، او گفت: مرا هم استهزاء  من پنهان شدى و هر كس نزد من بود تو را بديد. رشيد گفت: هيچ

و در را بر او ببست و سوى ياران خويش كنى و او را بگرفت و بازوهاى او ببست و در خانه محبوس داشت  مى

آمد و گفت: چنان در نظرم آمد كه هم اكنون پيرمردى به خانه من در آمد گفتند: ما كسى را نديديم. او سؤال را 

تكرار كرد همه گفتند: نديديم پس خاموش شد و باز ترسيد ديگران ديده باشند به مجلس زياد رفت تا تجسّس 

د در ميان هست و اگر آگاه باشند در خانه او رفته است وى را به آنها تسليم كند پس كند و بيند سخنى از رشي

گفتند و در اين ميان ديد رشيد بر استرى روى به  بر زياد سالم كرد و نزد او بنشست و آهسته با هم سخن مى

اينه بديد پس مع آيد تا چشمش بر او افتاد روى در هم كشيد و خويشتن را باخت و مرگ را مجلس زياد مى

رشيد از استر به زير آمد و بر زياد سالم كرد زياد برخاست او را در آغوش كشيد و ببوسيد و پرسيدن گرفت 

كه: چگونه آمدى و آن كسان كه در وطن گذاشتى چونند و در راه بر تو چه گذشت؟ و ريش او بگرفت و آن 

 مرد اندكى آنجا بماند و برخاست و برفت.

د گفت: اصلح اللّه االمير اين پيرمرد كه بود؟ گفت: يكى از برادران ما از مردم شام است به ابو اراكه با زيا

زيارت ما آمده است پس ابو اراكه برخاست و به سراى بازآمد رشيد را در آن خانه ديد چنانكه گذاشته بودش و 

 واهى نزد ما آى.گفت: اكنون كه تو را اين علم است كه من بينم هر چه خواهى كن و هر طور كه خ
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( مؤلف گويد: ابو اراكه مذكور از اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم است و برقى او را در شماره اصحاب او 1) 

از مردم يمن آورده است مانند اصبغ بن نباته و مالك اشتر و كميل بن زياد و خاندان ابى اراكه در رجال شيعه 

مانند بشير نبّال و شجره و پسر ميمون بن ابى اراكه و اسحاق بن  1يارمشهورند و روات ائمّه در ميان آنها بس

بشير و على بن شجره و حسن بن شجره و همه از مشاهير و ثقات اماميه و بزرگانند و اينكه ابو اراكه با رشيد 

ود از ترسيد چون زياد بن أبيه سخت در طلب رشيد و امثال وى ب كرد از روى استخفاف نبود بلكه بر خويش مى

 شيعه أمير المؤمنين عليه السّالم براى شكنجه و آزار آنها و هر كس اعانت كند يا ضيافت يا پناه دهد ايشان را.

را به مهمانى پذيرفت  -عليه الرّحمة -شود كه مسلم بن عقيل و از اينجا بزرگوارى و جوانمردى هانى دانسته مى

 رد طيّب اللّه رمسه و انزله حظيرة و قدسه.و پناه داد و در خانه خود و جان خويش فداى او ك

 ( و شيخ كشّى از ابى حيّان بجلى از قنواء دختر رشيد هجرى روايت كرده است ابو حيان گفت:2) 

گفت: خبر داد مرا امير المؤمنين  با قنوا گفتم: آنچه از پدرت شنيدى مرا بر آن آگاه كن. گفت: از پدرم شنيدم مى

اند  رشيد صبر تو چگونه است وقتى اين حرامزاده كه بنى اميه او را به خود ملحق كردهعليه السّالم و گفت: اى 

تو را بطلبد و دست و پاى و زبان تو ببرد؟ گفتم: يا امير المؤمنين سرانجام بهشت است فرمود: تو با منى در دنيا 

ستاد و او را به بيزارى از امير بن زياد وعىّ سوى او فر 2و آخرت. دختر رشيد گفت: روزگار بگذشت تا عبيد اهلل

المؤمنين عليه السّالم بخواند او امتناع كرد ابن زياد گفت: به چه نوع خواهى تو را بكشم؟ گفت: خليل من خبر 

برى گفت: قسم به  جويم پس دست و پاى و زبان مرا مى خوانى به بيزارى از وى و من بيزارى نمى داد كه مرا مى

نم و گفت: او را بياوريد و دست و پايش را ببريد و زبان وى را بگذاشت او را دروغ گردا خدا قول او را

يابى؟ گفت: اى دخترك من دردى  برداشتند تا بيرون برند من گفتم: اى پدر اين زخمها دردى در خويش مى

 يابم مگر به آن اندازه كه كسى در ميان انبوه مردم فشرده شود. نمى

يم مردم برگرد وى اجتماع كردند گفت: كاغذ و دوات آوريد تا براى شما بنويسم و چون او را از قصر بيرون برد

 آنچه تا روز قيامت واقع شود پس حجّام فرستاد تا زبان او هم ببريد و او در همان شب در گذشت.

                                                 
كرد و يك  حضرت امام حسن عليه الساّلم با معاويه صلح كرد تا اينگونه مردم به خالف برنخيزند به تقيّه عمل كنند وگرنه معاويه همه را مستأصل مى -1

ده بود: ماند و اين همه شيعه كه بعد از اين از كوفه برخاستند بازمانده همانهايند كه با والت بنى اميه مدارا كردند و حسن عليه الساّلم فرمو مؤمن نمىتن 

 «.هذا ابقى لكم»
 عبيد اهلل سهو راوى است و صحيح همان زياد است. -2
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  ( و از فضيل بن زبير روايت است كه: روزى امير المؤمنين عليه السّالم با اصحاب خود سوى بستان برنى1ّ) 

رفت وزير خرما بنى بنشست و فرمود تا ميوه آن چيدند رطب بود آوردند و نزد آنها نهادند رشيد هجرى گفت: 

 شوى. يا امير المؤمنين اين رطب چه نيكو است. فرمود: اى رشيد تو بر تنه اين نخله آويخته مى

كردم حضرت امير  گى مىدادم و رسيد رفتم و آب مى رشيد گفت: من پيوسته صبح و شام نزد آن درخت مى

اند گفتم: اجل من  المؤمنين عليه السّالم رحلت فرمود يك روز نزديك نخله آمدم ديدم شاخهاى آن را بريده

نزديك شد پس يك روز آمدم عريف يعنى كدخداى محل آمد و گفت: امير را اجابت كن نزد امير رفتم و داخل 

روزى ديگر آمدم نيمه ديگر آن درخت را ديدم برد و  قصر شدم چوب آن درخت را ديدم آنجا افكنده است،

كشند گفتم: دوست من دروغ نگفت پس كدخدا بيامد و گفت:  جانب چاه نصب كرد و چرخ بر آن نهاده آب مى

امير را اجابت كن من آمدم و داخل قصر شدم و آن چوب را ديدم افتاده و پايه چرخ چاه را آنجا ديدم پس 

 ان زدم و گفتم: براى من پروريده شدى و براى من روييدى.نزديك شدم و با پاى بد

پس مرا نزد زياد بردند گفت: از دروغهاى صاحب خود بگوى گفتم: سوگند به خداى نه من دروغ گويم و نه او 

 برى. گفت: دروغگوى بود مرا خبر داد كه تو دست و پاى و زبان مرا مى

و پاى او را ببريد و گفت بيرونش بريد چون كسان او او را گردانم دست  و اللّه اكنون سخن او را دروغ مى

از «. سلونى فانّ للقوم طلبة لمّا يقضوها»گفت:  كرد و مى بيرون بردند روى به مردم آورد و از عجايب سخن مى

من بپرسيد كه اين قوم را نزد من وامى است پس مردى نزد زياد رفت و گفت: اين چه كار است كه كردى دست 

او بريدى و او با مردم شگفتيها گفتن آغاز كرده است زياد گفت: او را بازگردانيد. به در قصر رسيده بود و پاى 

 بازگردانيدند و فرمود تا زبان او را هم ببرند و به دار آويزند.

( و شيخ مفيد از زياد بن نصر حارثى روايت كرده است كه گفت: من نزد زياد بودم ناگاه رشيد هجرى را 2) 

تو چه خواهيم كرد؟ گفت:  ردند زياد با او گفت: صاحب تو يعنى على عليه السّالم به تو گفته است كه ما باآو

گردانم او را رها كنيد  آويزيد. زياد گفت: و اللّه حديث او را دروغ مى بريد و بردار مى آرى. دست و پاى مرا مى

 برود چون خواست خارج شود زياد گفت:

يابم بدتر از آنكه صاحب او خبر داد و دست و پاى او ببريد و بر دارش  ى از براى او نمىسوگند به خدا كه چيز

آويزيد. رشيد گفت: هيهات هنوز چيز ديگرى مانده است كه امير المؤمنين عليه السّالم مرا خبر داد. زياد گفت: 

 آمد و دليل راستى او ظاهر گشت. زبان او را هم ببريد. رشيد گفت: اكنون خبر امير المؤمنين عليه السّالم درست
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مترجم گويد: از تشابه و مجازات آنها عجب نبايد داشت چون در يك عصر مجازاتها نوعا يكى است چنانكه در 

 زمان ما دار است در آن وقت دست و پا بريدن بود.

 كشته شدن حجر بن عدى و عمرو بن الحمق رضى اللّه عنهما
 

از اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم و از ابدال است و او را حجر  -جيم نقطه و سكون به ضمّ حاء بى -حجر

 گفتند؛ به زهد و بسيارى عبادت و نماز معروف بود. الخير مى

گزاشت و از فضالى صحابه رسول صلّى اللّه عليه و  اند كه: هر شبانه روز هزار ركعت نماز مى و حكايت كرده

رفت در جنگ صفّين امير كنده بود و در روز نهروان  رگان آنها به شمار مىآله و سلّم بود و با صغر سنّ از بز

رئيس ميسره سپاه امير المؤمنين عليه السّالم و فضل بن شاذان گفت: از بزرگان تابعين و رؤساء زهّاد آنانند. 

خبه و علقمه و و عبد اللّه بن بديل و حجر بن عدىّ و سليمان بن صرد و مسيّب بن ن 1جندب بن زهير قاتل جادو

سعيد بن قيس و مانند آنها بسيارند. جنگ آنها را بر انداخت باز بسيار شدند تا با حسين عليه السّالم به شهادت 

 رسيدند انتهى.

ابى طالب عليه   ايستاد و ذمّ امير المؤمنين على بن ( بدان كه مغيرة بن شعبه چون والى كوفه گشت بر منبر مى2) 

كرد و براى عثمان آمرزش  داد و بر كشندگان عثمان نفرين مى گفت و آنان را دشنام مى ىالسّالم و شيعه او م

گفت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا  خاست و مى كرد پس حجر برمى خواست از پروردگار و او را به پاكى ياد مى مى

                                                 
د: در زمان خالفت عثمان، وليد بن عقبه والى كوفه بود همان كه خمر خورد و مست در مسجد قاتل جادو حديثى دارد در تواريخ و سير مسطور گوين -1

رود  نمود كه از دهان خر به درون شكم او مى گرى نزد وليد بازى ميكرد و چنان مى آمد و مردم كوفه از خالفت وى به عثمان شكايت كردند روزى شعبده

نمود كه سر خويش را بركند و بينداخت آنگاه  شود و گاه چنان مى رود و از دهانش خارج مى ى به درون مىآيد يا از آن سو و از جانب ديگر بيرون مى

ابن زهير بن حارث بن كثير بن سبع بن مالك ازدى  -بضم جيم و فتح دال مهمله -برجست و آن را بگرفت و به جاى خود نهاد اين مرد قاتل جندب

 -در شأن او نازل شد و از شيعيان امير المؤمنين على« يت ابن كلينى آيه فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ الى آخرغامدى از اصحاب پيغمبر است و به روا

ونيم كرد بود شمشير برداشت و همچنان كه مرد جادوگر گرم كار خود بود گردن او بزد و به روايتى ديگر شمشير بر ميان او بزد و او را به د -عليه الساّلم

ان بنوشت و مردم را گفت بگوييد: اكنون خود را زنده كند اصحاب وليد پراكنده شدند و وليد جندب و اصحاب او را به زندان كرد و اين قصه براى عثم

كشت و جندب را خالص كرد عثمان جواب داد او را رها كن رها كرد و به روايت ديگر برادرزاده جندب سوارى دلير بود بر زندانبان حمله آورد و او را ب

 و اين اشعار بگفت:

  انّى مضرب السّحار يسجن جندب             و يقتل اصحاب النبىّ االوائل         

  فإن يك ظنّى بابن سلمى و رهطه             هو الحقّ يطلق جندب او نقاتل             

كرد تا در گذشت در سال دهم از خالفت معاويه. و  مين روم رفت و با اهل شرك جهاد مىو در اين قصيده عثمان را ناسزا گفته است امّا جندب به ز 

 گويند: اين مرد جادو ابو بستان نام داشت. و بعضى گويند: قاتل وى جندب بن كعب بود. مترجم.
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كنيد برتر و  دهم آن كس كه شما مذمّت او مى و من گواهى مى 1كُمْ أَنْفُسِ  قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى

كنيد به مذمّت سزاوارتر است از آن كس  گوييد و آن كس را كه به نيكويى ياد مى بهتر است از آنكه مدح او مى

 گوييد. كه عيب او مى

سطوت وى انديشه كن كه گفت: اى حجر واى بر تو از اين عمل دست بدار و از خشم سلطان و  مغيره با او مى

 گشت. بسيار مانند تو كشته شدند و ديگر متعرّض او نمى

خواند و آخر ايّام زندگى او بود پس على عليه السّالم را دشنام  و همچنين بود تا روزى مغيره بر منبر خطبه مى

جد شنيدند و گفت: داد و او و شيعيان او را نفرين كرد حجر برجست و فريادى زد كه همه اهل مسجد و خارج مس

 گويى و چه حريصى به مذّمت اميرالمؤمنين عليه السّالم و ستايش نابكاران. دانى چه كس را ناسزا مى اى مرد نمى

( مغيره هالك شد در سال پنجاهم پس بصره و كوفه هر دو را به زياد سپردند و زياد به كوفه آمد و سوى 1) 

كردى و  دوست بود و گفت: به من خبر رسيده است تو با مغيره چه مىحجر فرستاد او بيامد و پيش از اين با او 

نمود اما من به خدا سوگند كه تحمّل مانند آن را ندارم و تو مرا ديدى و شناختى كه دوست على  او بردبارى مى

و كينه  و مودّت او داشتم اكنون خداوند آن را از سينه من بركنده است و مبدّل به دشمنى 2عليه السّالم بودم 

كرده است و آنچه دانسته و شناخته بودى از كينه و دشمنى معاويه آن را بگردانيده و مبدّل به دوستى و مودّت 

كرده است اگر تو راست باشى دنيا و دين تو سالم ماند و اگر به راست و چپ زنى خويشتن را هالك كرده و 

جهت بر تو بگيرم بار خدايا گواه  تو برسانم و بى مقدّمه شكنجه به خون تو به هدر رود و من دوست ندارم بى

 باش.

( پس حجر گفت: هرگز امير از من نبيند مگر چيزى كه بپسندد و من نصيحت او را بپذيرفتم و از نزد او 2) 

نواخت و شيعه نزد حجر  خواند و مى كرد و زياد او را نزديك خود مى ترسيد و پرهيز مى بيرون آمد و سخت مى

گذرانيد و تابستان به كوفه و خليفه او در  مى  شنيدند و زياد زمستان به بصره اشتند و سخن او مىآمد و شد د

                                                 
 .135سوره نساء، آيه  -1
م به بصره آمد زياد پنهان شد وقتى كه امير المؤمنين عليه الساّلم عبد الرحمن ابو عبد اللّه جهشيارى در كتاب الوزراء گويد كه: چون على عليه الساّل -2

كنم اگر امان دهى او را. گفت: امان دادم و زياد  بن ابى بكر را مالقات كرد از او پرسيد: اى كل عمّ تو كجاست؟ عبد الرحمن گفت: تو را بر او داللت مى

على عليه الساّلم فرمود: مال خراج كه در دست تو بود كجاست؟ زياد گفت: همچنان برجاست. امير در خانه مادرش بود آن حضرت را آنجا آورد و 

ردى است وقتى المؤمنين عليه الساّلم فرمود: چون تو مردى بايد امين خزانه شود آنگاه با على آمد و على عليه الساّلم با اصحاب خود فرمود كار آمد م

 بيرون رفت خراج و ديوان بدو سپرد. مترجمحضرت امير عليه الساّلم از بصره 
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روند و  بصره سمرة بن جندب بود و در كوفه عمرو بن حريث پس عمارة بن عقبه با زياد گفت: شيعه نزد حجر مى

ند. زياد او را بخواند و بيم داد و شنوند و بيم آن دارم كه هنگام بيرون رفتن تو شورى بر پاى ك كالم او مى

سخت بترسانيد و به بصره رفت و عمرو بن حريث را به جانشينى خود در كوفه گذاشت و شيعه نزد حجر 

گرفتند و  نشستند تا ثلث يا نصف مسجد را مى نشست و شيعه با او مى آمد تا در مسجد مى رفتند و او مى مى

كردند آنگاه بسيار شدند و بانگ و خروش آنها بسيار شد و به  را پر مىنظّارگيان بر گرد ايشان چنان كه مسجد 

مذّمت معاويه و دشنام وى و ناسزا گفتن به زياد صدا بلند كردند و عمرو بن حريث را اين خبر رسيد به منبر بر 

پس گروهى از آمد و اشراف شهر بر گرد وى فراهم شدند آنها را به فرمانبردارى امر كرد و از مخالفت بترسانيد 

دادند تا نزديك عمرو بن حريث رسيدند ريگ بر او باريدند و  اصحاب حجر تكبيرگويان برجستند و دشنام مى

( و چون 1ناسزا گفتند تا از منبر به زير آمد و به قصر رفت و در بر خود ببست و اين خبر را سوى زياد نوشت )

 نامه به زياد رسيد به قول كعب بن مالك تمثّل جست:

  فلمّا غدوا بالعرض قال سراتنا             على اذا لم نمنع العرض نزرع         

يعنى چون مهتران ما بامداد به روستا آمدند گفتند: اگر اين زمين را از غارتگران حفظ نكنيم چگونه در آن تخم  

عبرت ديگران نگردانم واى بكاريم؟ آنگاه گفت: من هيچ نيستم اگر كوفه را از زحمت حجر نگاه ندارم و او را 

فرستمت )لقد سقط بك العشاء على سرحان عبارت مثلى است كه  بر مادر تو اى حجر كه به پيشباز گرگ مى

گويند: مردى به طلب طعام شبانگاه بيرون رفت و خود خوراك گرگ شد( آنگاه به كوفه آمد و داخل قصر شد و 

رنگ بر دوش و حجر در مسجد نشسته بود و اصحابش گرد بيرون آمد قباى سندس در بر و ردايى از خز سبز 

 وى پس زياد به منبر بر آمد و خطبه خواند و مردم را بيم داد و اشراف اهل كوفه را فرمود كه:

اند برويد و برادر و پسر و خويشان و هر كس از عشيرت  هر يك از شما نزد آن جماعت كه برگرد حجر نشسته

توانيد از نزد او برخيزانيد. آنها چنين كردند  برند سوى خود بخوانيد تا هر چه مى خويش كه توانيد و فرمان شما

( و چون زياد ديد انبوه مردم سبكتر شده است شدّاد بن 2و اصحاب حجر را برخيزانيدند تا بيشتر پراكنده شدند )

د نزد او آمد و گفت: امير هيثم همدانى امير شرط يعنى رئيس پليس را گفت: حجر را بگير و نزد من آور پس شدّا

 را اجابت كن.

  ال و اللّه و ال نعمة عين نه قسم به خدا و نه به چشم )چنانكه در عجم در مقام اظهار اطاعت اصحاب حجر گفتند:

( 1كند. ) گويند به چشم در عربى در مقام اطاعت و هم نافرمانى گويند: )ال و اللّه و ال نعمة عين( اجابت نمى
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ن خود را گفت: با پشت شمشير حمله كنيد. آنها شمشير به دست حمله كردند و حجر را فرو گرفتند شدّاد همراها

گفتندش با پشت شمشير بر سر عمرو بن حمق كوفت چنانكه بيفتاد و دو تن از قبيله  و مردى كه بكر بن عبيد مى

ازدى عبيدا اللّه بن موعد نام بردند او ازد ابو سفيان بن عويمر و عجالن بن ربيعه او را برداشتند و در خانه مردى 

در آنجا پنهان بماند تا از كوفه خارج شد اما حجر پس عمير بن زيد كلبى با او گفت و از ياران او بود: مردى كه 

شمشير با خود داشته باشد با تو نيست جز من و از شمشير من تنها كارى نيايد حجر گفت: در اين امر چه رأى 

ن جاى برخيز و نزد اهل خود رو تا قوم تو را حفظ كنند پس برخاست و زياد بر منبر بدانها دارى؟ گفت: از اي

نگريست و گفت: قبيله همدان و تميم و هوازان و ابناء بغيض و مذحج و اسد و غطفان برخيزند سوى قبرستان  مى

ياران خود را بديد آنان را كنده و از آنجا سوى حجر روند و او را بياورند و چون حجر به خانه رسيد و قلّت 

اند نداريد و من دوست ندارم شما را در  گفت: بازگرديد كه توانائى مقابله با اين قوم كه بر شما اجتماع كرده

 معرض هالك افكنم.

هاى خود بازگردند و سواران مذحج و همدان به آنها برخوردند و ساعتى زد و خورد  ( و آنها رفتند تا به منزل2) 

س بن يزيد اسير شد و ديگران بگريختند پس حجر راه بنى حرب از طايفه كنده پيش گرفت تا بدر سراى كردند قي

مردى از آنان رسيد نامش سليمان بن يزيد و به سراى او در آمد و آن قوم در طلب او رفتند تا بدر سراى 

حجر او را مانع شد آنگاه از  سليمان و سليمان شمشير خويش بگرفت و خواست بيرون آيد دختران او بگريستند و

هاى بنى العنبر از كنده رفت و به سراى عبد اللّه بن حارث  روزنى از آن سراى بيرون گريخت و به جانب خانه

برادر اشتر نخعى در آمد و عبد اللّه براى او فرش انداخت و بساطها بگسترد و با روى باز و خوشى او را 

پرسيدند براى آنكه  ت: شرطه يعنى افراد پليس در محلّه نخع از تو مىبپذيرفت ناگاه كسى نزد او آمد و گف

 كنيزى سياه اوما نام آنها را ديده بود و گفته كه حجر در طايفه نخع است به سوى آنها رويد.

( پس حجر و عبد اللّه به طورى كه كس آنها را نشناخت سوار شدند و شبانه به سراى ربيعة بن ناجد ازدى 3) 

ند و چون شرطيها در ماندند و بر او دست نيافتند زياد محمد بن اشعث را بخواند و گفت: به خدا قسم فرود آمد

اى براى تو نگذارم مگر همه را ببرم و سرايى براى تو نگذارم مگر ويران كنم  يا حجر را بايد بياورى يا هيچ نخله

 ه كنم.و با اين همه از دست من جان سالم بدر نبرى مگر تو را ريزه ريز

( محمد گفت: مرا مهلت ده تا در جستجوى او شوم. زياد گفت: سه روز تو را مهلت دادم اگر آوردى فبها 1) 

وگرنه خود را در جمله مردگان شمار و محمد را به جانب زندان بردند رنگش پريده بود او را به عنف 
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امن بگير و رها كن او را زياد گفت: آيا تو كشيدند پس حجر بن يزيد كندى از بنى مرّه با زياد گفت: از او ض مى

شوى؟ گفت: آرى. او را رها كرد و حجر بن عدى يك شبانه روز در سراى ربيعه بماند آنگاه  ضامن او مى

غالمى رشيد نام را از اهل اصفهان سوى ابن اشعث فرستاد و پيغام داد كه: به من خبر رسيد اين ستمگر لجوج با 

م مدار كه من خود نزد تو آيم و تو با چند تن از عشيرت خويش نزد او رو و بخواه تا مرا تو چه كرد از امر او بي

 زينهار دهد و نزد معاويه فرستد و او رأى خويش درباره من بيند.

( پس محمد حجر بن يزيد و جرير بن عبد اللّه و عبد اللّه برادر اشتر را برداشت و با يكديگر نزد زياد رفتند و 2) 

ر طلب كرده بود از زياد در خواستند زياد اجابت كرد رسولى سوى حجر فرستادند و او را آگاه آنچه حج

گردانيدند او بيامد تا داخل بر زياد شد زياد امر كرد به زندانش بردند و يك برنس بر تن داشت بامداد بود و 

ريختند و هر كس را توانست گ نمود و آنها مى سرما و زياد در طلب رؤساى اصحاب حجر بود و جدّ بسيار مى

دستگير كرد تا دوازده تن به زندان شدند و رؤساى ارباع )يعنى چهار بخش شهر( را بخواند آمدند و گفت: بر 

حجر شهادت دهيد به هر چه ديديد و آنها عمرو بن حريث و خالد بن عرفطه و قيس بن وليد و ابو برده پسر ابو 

كند و خليفه را آشكارا دشنام داد و زياد را ناسزا گفت و  ر سپاه گرد مىموسى اشعرى بودند گواهى دادند كه حج

گناهى ابو تراب را اظهار كرد و بر وى رحمت فرستاد و از دشمن او بيزارى جست و اينها كه با او هستند از  بى

 رؤساى ياران او و بر رأى اويند.

ادتى قاطع و دوست دارم شهود بيش از چهار ( پس زياد در شهادت آنها نگريست گفت: نپندارم اين را شه3) 

 باشند پس ابو برده نوشت:

بسم اللّه الرحمن الرحيم اين شهادتى است كه ابو بردة بن ابى موسى داد براى خدا پروردگار جهانيان، شهادت داد 

ا دعوت كه حجر بن عدى از طاعت بيرون رفت و از جماعت جدا شد خليفه را لعن كرد و به جنگ و فتنه مردم ر

خواند و كافر شده است به  كند و آنها را به شكستن بيعت و خلع امير المؤمنين معاويه مى كرد و سپاه فراهم مى

 خدا كفرى فاحش و رسوا.

خرد بريده شود پس رؤساى سه  كوشم گردن اين خيانتكار بى ( زياد گفت: اينطور شهادت دهيد و من مى4) 

مردم را بخواند و گفت: بمانند اين شهادت كه رؤساى چهار محل دادند محلّت ديگر به اين شهادت دادند و 

اسحاق و موسى و اسماعيل فرزندان طلحة بن عبيد اهلل و   شهادت دهيد پس هفتاد كس شهادت دادند از جمله
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 منذر بن زبير و عمارة بن عقبه و عبد الرحمن بن هبار و عمر بن سعد و وائل بن حجر حضرمى و ضرار بن هبيرة

و شدّاد بن منذر معروف به ابن بزيعه و حجار بن ابجر عجلى و عمرو بن حجّاج و لبيد بن عطارد و محمد بن 

عطارد و محمد بن عمير بن عطارد و اسماء بن خارجه و شمر بن ذى الجوشن و زجر بن قيس جعفى و شبث بن 

سجد است كه به شكرانه قتل صاحب مسجد سماك و اين مسجد از آن چهار م -ربعى و سماك بن مخرمه اسدى

و دو تن را هم در ميان گواهان نوشتند اما آنها انكار كردند شريح بن  -حسين عليه السّالم در كوفه ساخته شد

 حارث قاضى و شريح بن هانى.

 ( شريح بن حارث گفت: مرا از حال حجر پرسيدند گفتم: او هميشه روزه دارد و شبها به عبادت ايستاده است.1) 

يح بن هانى گفت: از من نپرسيده شهادت مرا نوشتند وقتى خبر به من رسيد تكذيب آن كردم آنگاه زياد اين و شر

نامه را به كثير بن شهاب و وائل بن حجر سپرد و آنها را با حجر بن عدى و ياران وى فرستاد و فرمود  شهادت

پاسبانان همراه ايشان روانه كرد تا چون به آنها را بيرون برند پس شبانه بيرون رفتند و چهارده مرد بودند و 

قبرستان عزرم كه مكانى است در كوفه رسيدند قبيصة بن ضبيعه عبسى يكى از اصحاب حجر كه با اسيران بود 

نگرند با وائل و كثير گفت: مرا نزديك سراى  چشمش به سراى خود افتاد ناگهان ديد دخترانش از باالى بام مى

 بريد تا وصيّتى كنم.

( او را نزديك بردند و چون به دختران خود نزديك شد آنها بگريستند ساعتى خاموش بود آنگاه گفت: ساكت 2) 

باشيد ساكت شدند گفت: از خداى بترسيد و شكيبايى كنيد كه من از پروردگار خود در اين راه اميد خير دارم 

سالمت نزد شما آيم و آن كس كه روزى  شوم كه بهترين سعادت است و يا به يكى از دو چيز نيكو يا كشته مى

كرد خداست تبارك و تعالى و او زنده است كه هرگز نميرد و اميدوارم  داد و مؤونت شما را كفايت مى شما مى

كردند كه خدا او را به سالمت  شما را ضايع نگذارد و مرا براى شما نگاهدارد. پس بازگشت و قوم او دعا مى

چند ميلى دمشق و در آنجا بازداشتندشان و معاويه سوى وائل و كثير فرستاد و آن دو دارد و رفتند تا مرج عذرا 

 را به دمشق آورد و نامه آنها بگشود و بر اهل شام قرائت كرد:

( بسم اللّه الرحمن الرحيم سوى معاوية بن ابى سفيان امير المؤمنين از زياد بن ابى سفيان امّا بعد خداوند نعمت 3) 

لمؤمنين تمام كرد و دشمن وى را به دست او سپرد و زحمت اهل بغى را كفايت كرد اين گمراه را بر امير ا

كنندگان شيعيان ابى تراب و ناسزاگويندگان كه از آنهاست حجر بن عدى امير المؤمنين را خلع كردند و از 
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رد و ما را بر آنها خواستند كردن اما خداوند آن را خاموش ك  جماعت مسلمانان جدا گشتند و جنگى بر پاى

فيروز گردانيد و نيكان اهل شهر و اشراف و خردمندان و دينداران را بخواندم تا آنچه ديده بودند و دانسته 

گواهى دادند و آنها را سوى امير المؤمنين فرستادم و شهادت پارسايان و نيكان اهل شهر را در زير اين نامه 

 نوشتم.

ردم شام گفت: درباره اينان چه بينيد؟ يزيد بن اسد بجلى گفت: چنان بينم كه چون معاويه اين نامه بخواند با م

 آنان را در قراى شام پراكنده سازى تا سركشان اهل كتاب شرّ آنها را كفايت كنند.

( و حجر سوى معاويه كس فرستاد و گفت: با امير المؤمنين بگوى كه من بر بيعت اويم آن را فسخ نكرده و 1) 

تر  دشمنان و متّهمان بر ما شهادت دادند. چون پيغام حجر به معاويه رسيد گفت: زياد نزد ما راستگوىنخواهم كرد 

از حجر است پس هدبة بن فيّاض قضاعى اعور را با دو تن ديگر بفرستاد تا حجر و ياران او را شب هنگام نزد 

را بديد گفت: نيمى از ما كشته معاويه آوردند و هدبه را يك چشم كور بود كريم بن عفيف خثعمى چون او 

يابيم پس رسول معاويه نزد ايشان آمد و به رها كردن شش تن فرمان داد كه يكى از  شويم و نيمى نجات مى مى

 رؤساى شام از اصحاب سرّ معاويه شفاعت آنها كرده بود و هشت تن ديگر را نگاهداشت.

ت كه ما بيزارى جستن از على و لعن كردن او را بر شما و فرستادگان معاويه با آنها گفتند: معاويه امر كرده اس

گويد: كشتن شما بر ما  عرض كنيم اگر قبول كرديد دست از شما بداريم وگرنه شما را بكشيم و امير المؤمنين مى

حالل است به سبب شهادت اهل شهر شما بر شما ليكن امير المؤمنين ببخشود و در گذشت، از اين مرد بيزارى 

 ا شما را رها كند.نماييد ت

گفتند: نكنيم پس فرمان داد بند از آنها بگشودند و كفن آوردند آنها برخاستند و همه شب به نماز ايستادند چون 

بامداد شد اصحاب معاويه گفتند: دوش شما را ديديم نماز بسيار گزارديد و نيكو دعا كرديد ما را آگاه كنيد كه 

 رأى شما درباره عثمان چيست؟

 او اوّل كس بود كه در حكم بيداد نمود و به نادرستى رفتار كرد. گفتند:

جوييد؟ گفتند:  شناسد پس برخاستند و گفتند: آيا از اين مرد بيزارى مى ( گفتند: امير المؤمنين شما را بهتر مى2) 

بگذاريد دو نه بلكه دوستدار اوييم. پس هر يك از رسوالن معاويه يك تن را گرفت تا بكشد حجر با آنها گفت: 

ركعت نماز گزارم سوگند به خداى كه من هرگز وضو نساختم مگر نماز گزاشتم گفتند: نمازگزار، او نماز گزارد 
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ام و اگر بيم آن نبود كه پنداريد از مرگ ترسانم  تر از اين نخوانده و سالم نماز داد و گفت: هرگز نماز كوتاه

ض اعور به جانب او رفت با شمشير، حجر بر خود بلرزيد هدبه دوست داشتم بسيار نماز گزارم پس هدبة بن فيّا

جزع نكنم كه  ترسى از صاحب خود بيزارى جو تا تو را رها كنيم گفت: چرا تو پنداشته بودى از مرگ نمى گفت:

گويم كه  كنم اما چيزى نمى بينم قسم به خدا اگر چه جزع مى قبرى كنده و كفنى گسترده و شمشيرى كشيده مى

 ار را به خشم آورد. پس او را بكشت رضوان اللّه عليه.پروردگ

( مؤلف گويد: در اينجا به خاطرم آمد حديثى كه حجر داخل شد بر امير المؤمنين عليه السّالم بعد از ضربت 1) 

 خوردن آن حضرت پس مقابل او ايستاد و گفت:

  رة الزّكىّفيا اسفى على المولى التّقىّ             ابى االطهار حيد         

تا آخر اشعار. حضرت امير عليه السّالم او را ديد و شعر او شنيد گفت: حال تو چگونه است وقتى تو را به تبرّى  

 از من دعوت كنند و چه خواهى گفت؟

گفت: اى امير المؤمنين اگر مرا با شمشير پاره پاره كنند و آتش افروزند و مرا در آن اندازند آن را بر تبرّى 

از تو ترجيح دهم. آن حضرت فرمود: به هر بخير توفيق يابى و خدا تو را پاداش خير دهد از خاندان جستن 

 پيغمبرت.

كشتند تا شش نفر شهيد شد. عبد الرحمن بن  ( اما فرستادگان معاويه اصحاب حجر را يكى بعد از ديگرى مى2) 

امير المؤمنين بريد و ما درباره اين مرد  حسان عنزى و كريم بن عفيف خثعمى مانده بودند گفتند: ما را نزد

گوييم هر چه او بفرمايد. آنها را نزد معاويه فرستادند چون خثعمى در آمد بر وى گفت: اللّه اللّه اى معاويه تو  مى

از اين سراى فانى به سراى آخرت باقى خواهى رفت و پرسندت كه خون ما را چرا ريختى؟ معاويه گفت: درباره 

 ؟على چه گويى

كرد و شمر بن عبد  جويم از دين على كه خداى را به آن دين پرستش مى گفت: قول من قول تو است بيزارى مى

اللّه خثعمى برخاست و شفاعت او كرد معاويه وى را ببخشيد به شرط آنكه يك ماه او را به زندان كند و تا 

 معاويه زنده است به كوفه نرود.

ن آورد و گفت: اى برادر ربيعه تو درباره على چه گويى؟ گفت: من گواهى آنگاه روى به عبد الرحمن بن حسّا

 دهم كه وى از آنها بود كه ياد خدا بسيار كنند و امر به معروف و نهى از منكر، و از زلّت مردم در گذرند. مى
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 ( معاويه گفت: درباره عثمان چه گويى؟3) 

 را ببست. گفت: خود را كشتى. گفت: او اول كس بود كه باب ستم بگشود و درهاى راستى

گفت: بلكه تو را كشتم. پس معاويه وى را سوى زياد فرستاد و نوشت: اين مرد از همه آنها كه فرستادى بدتر 

است او را به عقوبتى كه سزاى اوست برسان و به بدترين وجهى بكش پس چون نزد زياد آوردندش او را نزد 

 . پس همه آنها كه كشته شدند هفت تن بودند:قيس ناطف فرستاد و زنده در گورش كردند

. محرز بن 5. قبيصة بن ضبيعه عبسى 4. صيفى بن شبل شيبانى 3. شريك بن شدّاد حضرمى 2. حجر بن عدىّ 1

1. عبد الرحمن بن حسّان عنزى 7. كدام بن حيّان عنزى 6شهاب منقرى 
 

 بدين بسيار نكوهش كردند.و معاويه را  2مؤلف گويد: كشتن حجر مسلمانان را سخت بزرگ آمد

( ابو الفرج اصفهانى گويد: ابو مخنف گفت: حديث كرد مرا ابن ابى زائده از ابى اسحاق كه گفت: از مردم 1) 

گفتند: اوّل ذلتّى كه مردم كوفه را رسيد كشتن حجر و الحاق زياد به ابى سفيان و كشتن حسين عليه  شنيدم مى مى

گفت: روزى دراز بر من گذرد براى ابن ادبر و مراد وى از ابن ادبر حجر  گ مىالسّالم بود. و معاويه هنگام مر

 گفتند كه شمشير بر سرين وى جراحتى كرده بود. است و عدى پدر حجر را ادبر مى

                                                 
بكسر  قبيصه به فتح قاف و ضبيعه بضمّ ضاد و فتح باء و محرز بكسر ميم و سكون حاء و فتح را و منقر به كسر ميم و سكون نون و فتح قاف و كدام -1

 كاف و عنز به دو فتحه است.
گفته است: حجر بن « استيعاب»د البرّ اندلسى قرطبى از علماى بزرگ اهل سنت در كتاب مترجم گويد: ابو عمرو يوسف بن عبد اللّه معروف به ابن عب -2

و از فضالى آنهاست. و گويد: وقتى خبر  -صلّى اللّه عليه و آله -عدى بن معاوية بن جبلة بن االدبر ابو عبد الرحمن با صغر سن از بزرگان صحابه رسول

لرحمن بن حارث بن هشام را سوى معاويه فرستاد تا نگذارد آسيبى به حجر رسد و پيغام داد اللّه اللّه في حجر به عايشه رسيد كه زياد با او چه كرد عبد ا

عرب تو  و اصحابه. عبد الرحمن وقتى به شام رسيد كه حجر و پنج تن از اصحاب او كشته شده بودند گفت: چرا درباره حجر بردبارى ننمودى پس از اين

كشى! و گويد: عبد اللّه پسر عمر بن الخطّاب در بازار نشسته بود خبر كشتن حجر بدو رسيد جامه  ند كه اسيران مسلمان را مىرا حليم و صاحب رأى ندا

 احتبا بر پاى و كمر خود پيچيده بود بگشود و از جاى برجست زارى كنان و گريان.

 ر آن كس كه حجر و ياران او را كشت.واى ب«. و از حسن بصرى روايت است كه گفت: ويل لمن قتل حجرا و اصحاب حجر

 احمد گفت: از يحيى بن سليمان پرسيدم تو را اين خبر رسيد كه حجر مستجاب الدعوه بود؟ گفت: آرى.

داد شه اذن و از سعيد مقبرى روايت است: آن سال كه معاويه حج بگذاشت به زيارت مدينه طيّبه آمد و از عايشه اجابت خواست تا او را مالقات كند عاي

د بن ابى چون به خانه او در آمد و بنشست عايشه گفت: اى معاويه ايمن هستى از اينكه در خانه خود كسى را پنهان كرده باشم تا تو را به قصاص محم

 بكر بكشد.

 را كشت كه شهادت بر آنها داد. ام. عايشه گفت: از خدا نترسيدى حجر و ياران او را كشتى؟ معاويه گفت: كسى آنها معاويه گفت: در خانه امان داخل شده

دانست اهل كوفه را قوّتى مانده است يارا نداشت حجر و اصحاب او را از ميان آنها برگيرد و در شام بكشد و لكن ابن  و عايشه گفته است: اگر معاويه مى

 آمد عرب بودنددانست كه مردم رفتند قسم به خدا كه اهل كوفه در عزّت و قوّت و خردمندى سر  آكلة االكباد مى
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و حكايت شده است كه: ربيع بن زياد حارثى والى خراسان بود چون خبر كشتن حجر و ياران او را شنيد آرزوى 

آسمان برداشت و گفت: خدايا اگر مرا در نزد تو خيرى است جان مرا به زودى بستان و بعد  مرگ كرد و دست به

 از آن بمرد.

( ابن اثير در كامل گويد: حسن بصرى گفت: چهار خصلت است در معاويه كه اگر نبود مگر يكى از آنها 2) 

مشورت با  را به دست گرفت بى هالك او را كافى بود. جهيدن او بر گردن اين امّت به شمشير تا امر خالفت

و پسرش يزيد را پس از خود خليفه كرد كه  اينكه بازماندگان صحابه و صاحبان فضل در ميان امّت بسيار بود

و پيغمبر  1نواخت و زياد را به خود ملحق گردانيد پوشيد و طنبور مى هميشه مست و ميگسار بود و حرير مى

 و حجر و ياران او را بكشت واى بر او از حجر و اصحاب حجر.«. الولد للفراش و للعاهر الحجر»فرمود: 

گويند: اول خوارى كه داخل كوفه شد مرگ حسن بن على عليهما السّالم و كشتن حجر و دعوت زياد بود و هند 

 دختر زيد انصاريه زنى شيعيه بود و در رثاى حجر گفت:

 هل ترى حجرا يسيرترفّع ايّها القمر المنير             تبصّر          

 مترجم گويد: ابو حنيفه دينورى در اخبار الطّوال گويد: آن وقت كه زياد، حجر و ياران او را با صد تن سپاهى از  

                                                 
بندگان  مترجم گويد: زياد بن أبيه مادرش سميّه نام داشت و اين زن كنيز حارث بن كلده طبيب عرب است و او را شوهر داده بودند به عبيد نامى از -1

سته يك چشم خود را بر هم زرخريد بنى ثقيف و ابن عبد البر كه از بزرگان علماى اهل سنت است گويد: زياد مردى بلند باال و خوبروى بود و پيو

معاويه او را فرزند ابو سفيان و برادر خود خواند چون  44گفتندش تا در سال  گذاشت پيش از اينكه معاويه او را به خود ملحق كند زياد بن عبيد مى مى

 ابو سفيان گفته بود: من با سميّه زنا كردم و اين فرزند از نطفه من متولّد شد.

ر مادرى زياد پسر سميّه قصه معاويه بشنيد سخت گران آمدش و قسم خورد ديگر باز ياد سخن نگويد و گفت: اين مرد مادر خود را وقتى ابو بكر و براد

كند اگر بخواهد ام حبيبه را ديدن كند و ام  گويد من پسر پدرم نيستم آيا با خواهر معاويه امّ حبيبه زوجه پيغمبر چه مى كند و خود مى به زنا منسوب مى

 -غمبرحبيبه خود را از او بپوشد و در حجاب رود زياد را رسوا كرده است و اگر حجاب نگيرد زياد او را ببيند مصيبت بزرگى است كه هتك حرمت پي

 كرده است. -صلّى اللّه عليه و آله

 ر را به ياد آورد و از آن منصرف شد.و زياد در زمان معاويه حج بگذاشت و به مدينه آمد خواست به ديدن ام حبيبه برود سخن برادرش ابى بك

 و بعضى گويند: ام حبيبه به او اجازت ديدن نداد.

 و بعضى گويند: به زيارت مدينه نرفت براى همين سخن برادرش، و عبد الرحمن بن حكم برادر مروان گفت:

  اال ابلغ معاوية بن صخر             لقد ضاقت بما تأتى اليدان         

  أ تغضب ان يقال ابوك عفّ             و ترضى ان يقال ابوك زان             

  فاشهد انّ رحمك من زياد             كرحم الفيل من ولد االتان             

  و اشهد انّها حملت زيادا             و صخر من سميّة غير دان             

 و ديگرى گويد: 

 و لكنّ الحمار أبو زياد           زياد لست ادرى من أبوه           
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 كوفه سوى معاويه روانه كرد مادر حجر اين اشعار بگفت:

 ترفّع ايّها القمر المنير             ترفّع هل ترى حجرا يسير         

 اال يا حجر حجر بنى عدىّ             تلقّتك البشارة و السّرور             

 و ان تهلك فكلّ عميد قوم             من الدّنيا الى هلك يصير             

 و مضامين اين اشعار مناسب با حديث دينورى است. 

خواند و خطبه را طوالنى  مىاند كه زياد روز جمعه خطبه  ( مؤلف گويد: درباره قتل حجر غير از اين هم گفته1) 

خواند و چون حجر ترسيد وقت نماز  مى  كرد و نماز تأخير افتاد حجرى بن عدىّ گفت: الصالة. زياد همچنان خطبه

بگذرد دست زد و مشتى ريگ برداشت و به نماز ايستاد و مردم با او ايستادند زياد چون اين بديد از منبر بزير 

خبر را سوى معاويه نوشت و بسيار از حجر بد گفت. معاويه براى زياد نوشت او را آمد و با مردم نماز بگزارد و 

 به زنجير بند كند و سوى معاويه فرستد.

( و چون زياد خواست او را دستگير كند قوم وى به يارى او به ممانعت برخاستند حجر گفت: چنين نكنيد 1) 

ى معاويه فرستادند و چون بر معاويه وارد شد گفت: السّالم سمعا و طاعة فرمانبردارم او را در زنجير بستند و سو

خواهم معذرت  كنم و نمى عليك يا امير المؤمنين. معاويه گفت: امير المؤمنين منم به خدا قسم كه تو را عفو نمى

ماز خواهى از من او را بيرون بريد و گردنش بزنيد. حجر به آنها گفت: بگذاريد دو ركعت نماز بگزارم. گفتند: ن

ترسم كه هرگز در انديشه  پنداشتيد از مرگ مى بگزار. دو ركعت نماز سبك بگزاشت و گفت: اگر نه آن بود مى

كردم؛ و خويشان خود را كه آنجا بودند گفت: بند و زنجير را از من بر نداريد و  آن نيستم نماز را طوالنى مى

 كنم. قات مىخونهاى مرا مشوييد كه من فردا معاويه را بر سر شاهراه مال

است و قبرش در  51گرفت و كشتن وى در سال  و در اسد الغابة گويد: حجر دو هزار و پانصد )درم( عطا مى

اى كه موالنا ابو عبد اللّه الحسين عليه  عذرا معروف است و مردى مجاب الدّعوة بود. مؤلف گويد: در آن نامه

ستى قاتل حجر بن عدى كندى با آن نمازگزاران و عابدان كه السّالم به معاويه فرستاد در جمله نوشت: آيا تو ني

ترسيدند تو آنها  شمردند و در راه خدا از سرزنش كسى نمى ها را بزرگ مى داشتند و بدعت ستم را ناپسنديده مى

 را به ستم و كينه كشتى با آن سوگندهاى مغلّظ و پيمانهاى محكم كه آزارشان نكنى.
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  شرح حال عمرو بن حمق

با حجر در مسجد بود و از آنجا بگريخت و در خانه  -رضى اللّه عنه -ش از اين گفتيم كه عمرو بن الحمقپي

مردى از ازد كه نام او عبيد اهلل بن موعد بود پنهان گشت پس با رفاعة بن شدّاد از كوفه به نهان خارج شدند و 

گرفتند عامل روستا مردى بود از قبيله همدان به مدائن رفتند و از آنجا به موصل و در كوهستانى بدانجا قرار 

نام او عبيد اهلل بن بلتعه، خبر اين دو تن بدو رسيد با چند تن سوار و مردم ده به جانب آنها شتافت آن دو بيرون 

آمدند عمرو شكمش آماس كرده بود به استسقاء و نيرو در تنش نمانده امّا رفاعه جوانى زورمند بود و اسبى 

 كنم. بر آن نشست و عمرو را گفت: من از تو دفاع مىتيزرو داشت 

عمرو گفت: كشته شدن تو مرا چه سود دارد خويشتن را نجات ده او بر سواران حمله كرد چنانكه راهى يافت و 

اسب او را به شتاب از ميان جماعت بيرون برد و سواران در پى او تاختند مردى تيرانداز بود هيچ سوارى به او 

مگر تيرى افكند و او را بخست و مجروح كرد يا پى اسب او ببريد بازگشتند و تتمّه سرگذشت نزديك نشد 

رفاعه بعد از اين بيايد ان شاء اللّه و عمرو بن حمق را اسير كردند پرسيدند: كيستى؟ گفت: كسى را كه اگر رها 

صل فرستادند و او عبد الرحمن بن كنيد شما را بهتر است از آنكه بكشيد و نام خود را نگفت او را نزد حاكم مو

 عثمان ثقفى معروف به ابن امّ الحكم خواهرزاده معاويه بود اين خبر به معاويه نوشت.

معاويه جواب فرستاد مردى است كه با قرار خود بر پيكر عثمان نه طعنه زده است و نبايد تعدّى كرد همان نه 

ه اول يا دوّم بمرد و سر او را براى معاويه فرستادند در اسالم طعنه بر بدن او فرو بر. چنان كردند و عمرو در طعن

 اين اول سر است كه از جايى به جايى فرستاده شد.

مؤلف گويد: اينها منقول از اهل سير و تواريخ است و اما احاديث ما، پس شيخ كشّى روايت كرده است كه: 

نبود و فرمود: در  يعنى لشكرى كه خود همراه آنهاحضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سريّتى فرستاد 

كنيد سوى چپ رويد بر مردى بگذريد چند گوسفند دارد او را از راه بپرسيد به  فالن ساعت از شب راه گم مى

شما راه نشان ندهد مگر از طعام او بخوريد پس قوچى براى شما بكشد و شما را بخوراند آنگاه برخيزد و شما را 

 ام. م مرا به او برسانيد و وى را آگاه كنيد كه من در مدينه ظاهر شدهراه نمايد سال

آنها رفتند و راه را گم كردند و فراموش كردند به آن مرد سالم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را برسانند و 

مدينه ظاهر شده است؟  آن مرد عمرو بن حمق خزاعى بود با آنها گفت: آيا نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در
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آرى پس روانه مدينه شد و به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پيوست و بماند آن اندازه كه خداى  گفتند:

خواست آنگاه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را فرمود بدان جاى كه بودى بازگرد وقتى امير المؤمنين 

نزد او رو پس آن مرد به جاى خود بازشد تا امير المؤمنين عليه السّالم به كوفه  عليه السّالم به كوفه رفت تو هم

 آمد به خدمت آن حضرت رسيد و در كوفه بماند.

امير المؤمنين عليه السّالم وقتى با او گفت: در اينجا خانه دارى؟ گفت: آرى. فرمود: آن را بفروش و در محلّه 

روم و چون خواهند تو را دستگير كنند قبيله ازد مانع شوند  يان شما مىازد سرايى به دست كن كه من فردا از م

تا تو از كوفه به جانب موصل روى بر مردى مقعد بگذرى نزد او نشينى و از او آب خواهى او تو را آب دهد و 

ح كن از كار تو پرسد او را آگاه كن و او را به اسالم بخوان مسلمان شود و به دست خود بر زانوهاى او مس

خداوند تعالى درد از او دور كند و برخيزد و با تو روان شود. آنگاه به كورى گذرى در راه نشسته آب خواهى 

آبت دهد و از كارت پرسد او را خبر ده از كار خويش و به اسالم خوانش اسالم آورد و دست بر چشمانش كش. 

 تن پيكر تو را در خاك دفن كنند. خداى عزّ و جلّ او را بينا گرداند و پيروى تو كند و اين دو

آنگاه سوارانى در پى تو آيند چون در مكانى چنين و چنان نزديك قلعه رسى آن سواران نزديك به تو رسند از 

 اسب فرود آى و به غار اندر شو فاسقان جنّ و انس در كشتن تو شريك گردند.

و او همچنان كرد كه امير المؤمنين فرموده بود چون  همه آنچه امير المؤمنين عليه السّالم گفته بود بر سر او آمد

بينيد آنها رفتند و گفتند: سوارانى روى بما  به آن قلعه رسيد آن دو مرد را گفت باال رويد بنگريد چيزى مى

آيند از اسب بزير آمد به درون غار رفت و اسب او بگريخت چون داخل غار شد مارى سياه او را بگزيد و آن  مى

رسيدند اسب او را ديدند رميده گفتند: اين اسب اوست و او هم در اين نزديكى است پس به جستجوى سواران ب

شد سر او برگرفتند و  او شدند و در غارش يافتند هر چه دست به پيكر او فرو بردند گوشت وى از پيكر جدا مى

 نصب شد.  بر نيزه نزد معاويه بردند و آن را بر نيزه نصب كرد و اين اول سر است در اسالم كه

مؤلف گويد: در ذكر شهادت اصحاب حضرت امام حسين عليه السّالم بيايد كه زاهر مولى عمرو بن حمق كه با 

 آن حضرت شهيد شد همان است كه بدن وى را به خاك سپرد.

د بن در قمقام گويد: عمرو بن حمق )بر وزن كتف( بن كاهن بن حبيب بن عمرو بن قين بن ذراح بن عمرو بن سع

 كعب بن عمر بن ربيعة الخزاعى بعد از حديبيّه سوى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هجرت كرد.
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و بعضى گويند: در سال فتح مكّه اسالم آورد. و قول اوّل اصحّ است. در صحبت آن حضرت بود و از او احاديثى 

 حفظ شده است.

لّى اللّه عليه و آله و سلّم را آب داد آن حضرت درباره وى ناشره از عمرو بن حمق روايت كند كه: وى پيغمبر ص

خدايا او را از جوانى برخوردار گردان. هشتاد سال بزيست و در ريش او موى «: اللّهمّ متّعه بشبابه»دعا كرد: 

مشاهد سپيد ديده نشد و پس از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از پيروان على عليه السّالم گشت و در همه 

جمل و صفّين و نهروان با آن حضرت بود و به يارى حجر بن عدىّ برخاست و از اصحاب او بود از ترس زياد از 

عراق به جانب موصل گريخت و در غارى نزديك موصل پنهان شد عامل موصل سوى او فرستاد تا دستگيرش 

ت قبر او بيرون شهر موصل معروف است به كنند او را در غار مرده يافتند مار او را گزيده بود بدانجا در گذش

 اند. زيارت آن روند و بر آن قبّه كرده

آغاز عمارت آن كرد و ميان  336ابو عبد اللّه سعيد بن حمدان پسر عمّ سيف الدّوله و ناصر الدّوله در شعبان 

 شيعه و اهل سنت به سبب آن عمارت فتنه برخاست.

مير المؤمنين عليه السّالم است و از سابقين كه سوى آن حضرت و در رجال كشّى گويد: او از حواريّين ا

 بازگشتند.

حديث كرد ما را  و از كتاب اختصاص منقول است كه: در ذكر سابقين و مقرّبين امير المؤمنين عليه السّالم گويد:

، ابو ذر و اند از صحابه: سلمان، مقداد جعفر بن حسين از محمد بن جعفر مؤدّب كه چهار ركن شيعه چهار كس

عمّار. و مقرّبان آن حضرت از تابعين اويس بن انيس قرنى است آنكه خداى تعالى شفاعت او را در قبيله ربيعه و 

پذيرد اگر شفاعت كند و عمرو بن حمق. و جعفر بن حسين گفت: منزلت او از امير المؤمنين چنان بود كه  مضر مى

ه عليه و آله و سلّم رشيد هجرى، ميثم تمّار، كميل بن زياد نخعى. از رسول خدا صلّى اللّ -رضى اللّه عنه -سلمان

قنبر مولى امير المؤمنين عليه السّالم عبد اللّه بن يحيى كه امير المؤمنين عليه السّالم روز جمل با او گفت: اى 

نام   بدينايد خداى تعالى شما را در آسمان  پسر يحيى مژده دهم تو را و پدرت را كه شما از شرطة الخميس

 خواند.

بان و دژبان گويند. و اين گروه بيش از همه  مترجم گويد: شرطة الخميس پاسبان سپاه است كه در زمان ما قلعه

اند كه نظم لشكر بدانها سپرده است )امير المؤمنين عليه السّالم دوستان  افراد لشكر نزد سپهساالر امين و ثقه
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جندب بن زهير عامرى و بنو عامر، شيعه مخلص على عليه السّالم  ناميد( خالص و امين را شرطة الخميس مى

بودند چنانكه شايد حبيب بن مظاهر اسدى، حارث بن عبد اللّه اعور همدانى، مالك بن حارث اشتر، العلم االزدى، 

 ابو عبد اللّه جدلى، جويرية بن مسهّر عبدى.

ين عليه السّالم گفت: به خدا سوگند كه من نزد تو و از همان كتاب مروى است كه عمرو بن حمق با امير المؤمن

نيامدم براى مال دنيا كه به من دهى يا منصبى كه آوازه من بدان بلند شود و مشهور گردم مگر براى همين كه تو 

ترين مردم به آنها و شوهر فاطمه سيده زنان عالم و پدر ذريّت رسول خدا صلّى  پسر عمّ رسول خدايى. و اولى

يه و آله و سلّم و نصيب تو در اسالم از همه مهاجر و انصار بيش است قسم به خدا كه اگر مرا فرمايى اللّه عل

كوههاى بلند را از جاى خود بركنم و به جاى ديگر برم و آب درياهاى بزرگ را بكشم و بيرون ريزم پيوسته در 

آرام سازم  را بدان سراسيمه و بى اين كار باشم تا مرگ من فرا رسد و در دست من شمشيرى است كه دشمن تو

و دوست تو را بدان قوّت و نيرو دهم تا خداى تعالى پايه تو را رفيع گرداند و حجت تو را آشكار سازد باز 

 گمان ندارم آنچه حقّ تو است بر من ادا كرده باشم.

ى خداوندا دل او را روشن گردان يعن« اللّهمّ نوّر قلبه و اهده الى صراط مستقيم»امير المؤمنين عليه السّالم گفت: 

 و او را به راه راست هدايت كن اى كاش در شيعه من صد كس مانند تو بود.

كرد و  بانى شتران قبيله خود مى و از همان كتاب در قصه عمرو بن حمق و ابتداى اسالم آوردن اوست كه: گلّه

ن بود مردمى از اصحاب آن حضرت بر او بگذشتند ايشان را با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عهد و پيما

و آنها را به جنگى فرموده بود گفتند: يا رسول اللّه توشه راه نداريم و راه را نشناسيم. فرمود: مردى خوب روى 

 را ديدار كنيد شما را طعام خوراند و سيراب كند و راه نمايد و او اهل بهشت است.

وراك دادن او ايشان را از گوشت و نوشانيدن شير و وارد شدن او بر پس وارد شدن اين صحابه را بروى و خ

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بيعت كردن او با آن حضرت و اسالم آوردن او را ياد كرده است تا 

 :اينكه گويد چون كار خالفت به معاويه رسيد به شهر زور موصل از مردم كناره جست و معاويه سوى او نوشت

تو از همگنان  اما بعد خداى آتش را بنشانيد و فتنه را خاموش كرد و عاقبت را نصيب پرهيزكاران فرمود و

تر نيست همه آنان كار بر خويش آسان كردند به فرمان من در آمدند  خويش دورتر نيستى و كار تو از آنها زشت

گذشته تو را پاك گرداند و كارهاى نيك تو سخت دير كردى داخل شو در امرى كه همه داخل شدند تا گناهان 
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تو كهنه شده است زنده و تازه گردد و شايد من براى تو بدتر نباشم از آن كس كه پيش از من بود اگر بر 

دارى و نيكوكارى پس نزد ما آى ايمن و در زينهار خداى تعالى و رسول  خويشتن ترحّم كنى و پرهيز و خويشتن

 ه و كينه از سينه دور كرده و كفى باللّه شهيدا.وى محفوظ زنگ حسد از دل زدود

عمرو بن الحمق نرفت معاويه كسى فرستاد كه او را بكشت و سرش را بياورد آن سر را نزد زوجه عمرو بردند و 

ايد اهال و سهال كه  در دامن او نهادند گفت: مدّتى دراز او را از من پنهان كرديد اكنون كشته او را ارمغان آورده

ديه را ناخوش ندارم و آن هم مرا كاره نيست اى فرستاده! اين كالم را كه من گفتم به معاويه رسان و اين ه

بگوى كه خداى خون او را طلب كند و بزودى عذاب خود را بر معاويه نازل گرداند كه كارى زشت كرد و 

 مردى پارسا و پرهيزكار را كشت پس اينكه من گفتم با معاويه بازگوى.

 كالم با معاويه بگفت معاويه او را نزد خود خواند و گفت كه: تو آن سخن گفتى؟ رسول، آن

گفت: آرى از سخن خود بازنگردم و معذرت نخواهم. گفت: از بالد من بيرون رو. گفت: چنين كنم كه اينجا وطن 

قرض من فراوان من نيست و به زندان رغبتى ندارم در اين كشور شبها بسيار بيدار ماندم و اشك بسيار ريختم 

 شد و چشمم روشن نگشت.

عبد اللّه بن ابى سرح گفت: اين زن منافقه را به شوهر خود ملحق كن زن بدو نگريست و گفت: اى كسى كه 

كشى آن را كه به تو اين خلعتها را بخشيد و اين كساء  چرا نمى 1اى  هاى خود غوك جاى داده همانا ميان آرواره

معاويه را(؟ آن كس بيرون رفته از دين و منافق است كه سخن ناصواب گفت و را بر دوش تو افكند )يعنى 

بندگان را خداى خود گرفت و كفر او در قرآن نازل گرديد )يعنى تو خود منافقى( پس معاويه به دربان خود 

به كند و  اشارت كرد كه اين زن را بيرون بر. زن گفت: شگفتا از پسر هند كه با انگشت سوى من اشارت مى

دارد سوگند به خدا كه به حاضر جوابى با كالمى تيز مانند آهن برّنده دل  سخنهاى تند و تلخ مرا از گفتار بازمى

 او را بشكافم مگر من آمنه دختر رشيد نباشم.

در نامه حضرت موالنا ابى عبد اللّه الحسين عليه السّالم به معاويه است: آيا تو كشنده عمرو بن حمق نيستى 

را نزار  ول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن بنده پارسا كه عبادت وى را فرسوده بود و جسم اوصاحب رس

كرده و رنگ او را آزرد پس از آنكه او را امان دادى و عهد و پيمانهاى محكم بستى كه اگر مرغ را آنگونه 

                                                 
ماند گويا قورباغه در دهان خود  و مقصود وى اين بود كه سخن تو به سخن انسان نمى« يا من بين لحييه كجثمان الضّفدع»عبارت عربى اين است:  -1

 شود نه آواز آدمى. گذاشته و اين سخن تو آواز آن حيوان است كه از دهان تو شنيده مى
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گار خود دليرى نمودى و آن پيمان را امان دهى از باالى كوه نزد تو فرود آيد آنگاه او را بكشتى و با پرورد

 سبك گرفتى.

مترجم گويد: مناسب است در اينجا ذكر كميل بن زياد نخعى كه از دوستان امير المؤمنين عليه السّالم و شيعيان 

او بود و امير المؤمنين عليه السّالم كشتن وى را خبر داده بود و همچنان شد كه فرمود و خالصه شرح حال او 

 است. بدين قرار

  خالصه شرح حال كميل بن زياد نخعى

ساله بود كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رحلت فرمود و مردى  كميل بن زياد بن نهيك نخعى هيجده

شريف بود علماى اهل سنت او را ثقه و امين شمرند و از رؤساى شيعه است در جنگ صفين در ركاب امير 

 المؤمنين عليه السّالم بود.

ز اعمش روايت شده است كه: هيثم بن اسود روزى نزد حجّاج بن يوسف رفت حجّاج از او پرسيد: كميل در چه ا

 نشين است گفت: كار است؟ او گفت: پيرى سالخورده و خانه

كجاست؟ گفت: پيرى است كالن سال و خرف شده، او را بخواند و پرسيد: تو با عثمان چه كردى؟ گفت: عثمان 

 ود خواستم قصاص كنم او تسليم شد اما من او را عفو كردم و قصاص نكردم.مرا سيلى زده ب

و جرير از مغيره روايت كرده است كه: حجّاج به طلب كميل فرستاد او بگريخت پس قوم او را از عطا محروم 

ده است ام و عمر من بسر آم ساخت و مشاهره آنها را ببريد چون كميل اين بديد با خود گفت: من پيرى سالخورده

شايسته نيست كسان خود را از عطا محروم گردانم پس خود نزد حجّاج آمد چون حجّاج او را بديد گفت: من 

 دوست داشتم تو را نيكوكار بينم.

گاه نزد خداى تعالى است و امير  خواهى حكم كن كه وعده كميل گفت: از عمر من اندك مانده است هر چه مى

 كشى. داده است تو مرا مى المؤمنين عليه السّالم مرا خبر

حجّاج گفت: آرى تو از جمله كسانى هستى كه عثمان را كشتند گردن او را بزنيد. او را گردن زدند در سال 

 هشتاد و دو از هجرت و بنابراين او نودساله بود.

ارشاد  قنبر موالى امير المؤمنين عليه السّالم را هم حجّاج بكشت به جرم دوستى آن حضرت و تفصيل آن در

 مذكور است.
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  فصل دهم/ شهادت دو فرزند مسلم بن عقیل رضى اللّه عنه

در امالى روايت كرده است از پدرش از على بن ابراهيم از پدرش از ابراهيم بن رجاء  -رحمه اللّه -شيخ صدوق

كه از مشايخ از على بن جابر از عثمان بن داود هاشمى از محمد بن مسلم از حمران بن اعين از ابى محمد نام 

اهل كوفه بود گفت: چون حسين بن على عليهما السّالم شهيد گرديد دو پسر خردسال از اردوى او اسير شدند و 

آنها را نزد عبيد اهلل آوردند عبيد اهلل زندانبان را بخواست و گفت: اين دو پسر را بگير و نگاهدار و از خوراك 

زندان بر آنها تنگ گير. و اين دو پسر روز روزه داشتند و چون  خوب و آب سرد به آنها نخوران و ننوشان و در

آورد و چون بسيار ماندند چنانكه سالى بر آمد يكى از  شد دو قرص نان جو و كوزه آب براى آنها مى شب مى

د آنها به برادر خود گفت: در زندان بسيار مانديم و نزديك است عمر ما بسر آيد و بدن ما بپوسد وقتى اين پيرمر

بيايد با او بگوى ما كيستيم قرابت ما را با محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بازنماى، باشد كه ما را در طعام 

 گشايشى دهد و آشاميدنى ما را بيشتر كند.

تر گفت: اى شيخ! محمد صلّى  ( چون شب شد پيرمرد آن دو گرده نان جو و كوزه آب را بياورد پسر كوچك2) 

شناسى؟ گفت: چگونه نشناسم كه او پيغمبر من است. گفت جعفر بن ابى طالب را  آله و سلّم را مىاللّه عليه و 

شناسى؟ گفت: چگونه او را نشناسم كه خداوند او را دو بال داد تا با فرشتگان پرواز كند چنانكه خواهد.  مى

 شناسى؟ گفت: گفت: على بن ابى طالب عليه السّالم را مى

ليه السّالم را كه پسر عم و برادر پيغمبر من است. گفت: اى شيخ ما از خانواده پيغمبر تو چگونه نشناسم على ع

ايم اگر از تو  محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فرزندان مسلم بن عقيل بن ابى طالبيم و در دست تو اسير مانده

 اى. بر ما تنگ گرفتهنوشانى و در زندان  دهى و آب سرد نمى خوراكى نيكو خواهيم به ما نمى

عترت رسول برگزيده حق   گفت: جان من فداى شما و روى من سپر بالى شما اى زندانبان بر پاى آنها افتاد و مى

 اين در زندان به روى شما باز است به هر راهى كه خواهيد برويد.

گفت: اى دوستان من شب  و چون شب شد همان دو گرده نان و كوزه آب را بياورد و راه را به آنها نشان داد و

 راه رويد و روز آرام گيريد تا خداوند شما را فرج دهد.

( آن دو طفل بيرون رفتند شبانه بر در خانه پيرزالى رسيدند او را گفتند: اى عجوز ما دو طفل خرد و غريب 1) 

چون صبح شود روانه شناسيم تاريكى شب ما را فرو گرفته است امشب ما را به مهمانى بپذير  هستيم راه را نمى
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ام اما بويى خوشتر از بوى شما  زن گفت: شما كيستيد اى حبيبان من كه من بوى خوش بسيار شنيده شويم.

 ام. استشمام نكرده

 ايم. ايم از زندان عبيد اهلل گريخته گفتند: اى پيرزن ما از عترت پيغمبر تو محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

ن، مرا دامادى است فاسق در واقعه كربال حاضر بوده است و از شيعه عبيد اهلل است عجوز گفت: اى دوستان م

 ترسم شما را در اينجا بيابد و به قتل برساند. مى

 افتيم. مانيم و چون روشن شود به راه مى ( گفتند: همين امشب تا هوا تاريك است مى2) 

و به رختخواب رفتند برادر كوچك بزرگتر را گفت: براى شما طعامى آورم آورد بخورند و آب بياشاميدند 

گفت: اى برادر اميدواريم امشب ايمن باشيم نزديك من آى تا تو را در آغوش بگيرم و تو مرا در آغوش گيرى 

و من تو را ببويم و تو مرا ببويى پيش از اينكه مرگ ميان ما جدايى افكند همچنين يكديگر را در آغوش گرفتند 

ب پاسى بگذشت داماد آن پير زال بيامد و در را آهسته بكوفت عجوز گفت: كيست؟ گفت: و خفتند و چون از ش

 من فالنم.

گفت: در اين ساعت شب چرا آمدى كه وقت آمدن تو نيست؟ گفت: واى بر تو در بگشاى پيش از اينكه عقل از 

است. زن گفت: واى بر تو سر من پرواز كند و زهره در اندرون من بشكافد براى اين بالى صعب كه مرا افتاده 

اند و او منادى كرده است هر كس سر  تو را چه باليى افتاده است؟ گفت: دو طفل خرد از زندان عبيد اهلل گريخته

يك تن آنها را آورد هزار درم جايزه بستاند و هر كس سر هر دو تن را آورد دو هزار درم و من در پى آنها 

انده كردم چيزى به چنگم نيامد. عجوز گفت، اى داماد بترس از اينكه تاخته مانده و كوفته شدم و اسب را م

محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روز قيامت دشمن تو باشد، گفت: واى بر تو كه دنيا خواستنى است و حرص 

دو كنى از آن  كنى اگر آخرت با آن نباشد؟ گفت: سخت حمايت مى مردم براى آن است. زن گفت: دنيا را چه مى

كار كه پيرزنى هستم  خواند. زن گفت: امير را با من چه همانا كه مطلوب امير نزد تو است برخيز كه امير تو را مى

كنم در را بگشاى تا شب بياسايم و چون صبح شود بينديشم در طلب آنان به  در اين بيابان. گفت: من طلب مى

 و بخورد و بياشاميد و بخفت.آورد   كدام راه بايد رفت پس در را بگشود و طعام و آب

( نيمه شب صداى آن دو طفل بشنيد برخاست و به سوى آنها آمد مانند شتر مست بر آشفته و بانگى چون 1) 

كشيد تا دستش به پهلوى پسر كوچكتر رسيد پسر گفت: كيستى؟ او گفت:  آورد و دست به ديوار مى گاو بر مى
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ادر بزرگتر را بجنبانيد و گفت: اى دوست برخيز قسم به خدا ام شما كيستيد؟ پس آن طفل بر من صاحب خانه

ترسيديم در آن واقع شديم مرد به آنها گفت: شما كيستيد؟ گفتند: اى مرد اگر راست گوئيم ما را امان  آنچه مى

لّه دهى؟ گفت: آرى. گفت: امان از طرف خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و پناه خدا و رسول صلّى ال مى

عليه و آله و سلّم گفت: آرى. گفتند: محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گواه باشد؟ گفت: آرى. 

 گفتند: خداى بر آنچه گوييم وكيل و شاهد باشد؟ گفت:

 ايم از كشته شدن. گفت: آرى گفتند: ما از عترت پيغمبر تو محمديم از زندان عبيد اهلل گريخته

ايد الحمد للّه كه بر شما دست يافتم پس برخاست و بازوهاى آنها  ايد و در مرگ واقع شده از مرگ گريخته

 ببست و همچنان دست بسته بودند تا صبح.

( و چون فجر طالع شد بنده سياه را كه نامش فليح بود بخواند و گفت: اين دو پسر را بردار و كنار فرات برو 2) 

ر تا نزد عبيد اهلل برم و دو هزار درم جايزه بستانم آن غالم شمشير برداشت گردن زن و سر آنها را براى من بياو

رفت چيزى دور نشده بود كه يكى از آن دو گفت: اى سياه چه  و با آن دو طفل روانه شد و پيشاپيش آنها مى

الى من مرا به شبيه است سياهى تو به سياهى بالل مؤذّن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. سياه گفت: مو

كشتن شما امر كرده است شما كيستيد؟ گفتند: اى سياه ما عترت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پيغمبر توايم 

 خواهد. ايم و اين پير زال ما را مهمان كرد و موالى تو كشتن ما را مى از زندان عبيد اهلل از كشته شدن گريخته

گفت: جان من فداى جان شما و روى من سپر بالى شما اى عترت پيغمبر  مىبوسيد و  سياه بر پاى آنها افتاد مى

برگزيده حق قسم به خدا نبايد كارى كنم كه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روز قيامت خصم من باشد پس 

فرياد  دويد و شمشير را به كنارى بينداخت و خود را در فرات افكند و شناكنان به جانب ديگر رفت. موالى او

كردى اكنون كه نافرمانى  بر آورد: اى غالم نافرمانى من كردى؟ گفت: من فرمان تو بردم تا نافرمانى خدا نمى

 خدا نمودى از تو بيزارم در دنيا و آخرت.

كنم و دنيا خواستنى است  پس پسر خود را بخواند و گفت: اى فرزند من دنيا را از حالل و حرام براى تو جمع مى

ر را بگير و كنار فرات برو گردن آنها را بزن و سر آنها را نزد من آور تا نزد عبيد اهلل برم و جايزه دو اين دو پس

 هزار درم بستانم.

رفت چيزى دور نشده بود كه يكى از آنها بدو گفت:  ( پس پسر شمشير برگرفت و پيشاپيش آن دو طفل مى3) 

دوستان شما كيستيد؟ گفتند: ما از   تش جهنّم. جوان گفت: اىترسم بر اين جوانى تو از آ اى جوان چه اندازه مى
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پس آن جوان بر پاى آنها افتاد  خواهد. عترت پيغمبر تو محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، پدر تو كشتن ما مى

ه بوسيد و همان سخن غالم سياه را بگفت و شمشير را انداخت و خود را در فرات افكند و بگذشت ب آنها را مى

 جانب ديگر.

( پس پدر او فرياد زد: اى پسر نافرمانى من كردى؟ گفت: اگر اطاعت خدا كنم و نافرمانى تو بهتر است از 1) 

كس به عهده نگيرد جز من و شمشير برداشت  آنكه نافرمانى خدا كنم و اطاعت تو. آن مرد گفت: قتل شما را هيچ

ا از نيام بيرون كشيد چون ديده آن دو طفل به شمشير افتاد و پيش آنها رفت وقتى به كنار فرات رسيد شمشير ر

اشك در چشمشان بگرديد و گفتند: اى پيرمرد ما را به بازار برو بفروش و بهاى ما را برگير و مخواه دشمنى 

 كشم و سرتان را براى عبيد اهلل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را فرداى قيامت. گفت: نه و لكن شما را مى

گيرم. گفتند: اى پيرمرد خويشى ما را با پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  برم و دو هزار درم جايزه مى مى

كنى؟ گفت: شما را با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خويشى نيست. گفتند: اى پيرمرد پس  مراعات نمى

هد درباره ما بكند. گفت: به اين راهى نيست بايد تقرّب جويم نزد ما را نزد عبيد اهلل بر تا خود او هر حكم كه خوا

سوزد؟ گفت: خداى تعالى در دل من  او به ريختن خون شما. گفتند: اى پيرمرد به خردى و كوچكى ما دل تو نمى

هر  كشى بگذار چند ركعت نماز گزاريم. گفت: رحم قرار نداده است. گفتند: اى پيرمرد اكنون كه ناچار ما را مى

 چه خواهيد نماز گزاريد اگر شما را سودى داشته باشد.

( پس هر كدام چهار ركعت نماز گزاشتند و چشمان خود را سوى آسمان بلند كردند و گفتند: يا حىّ يا حكيم 2) 

يا احكم الحاكمين و احكم بيننا و بينه بالحقّ پس آن مرد برخاست و بزرگتر را گردن زد و سرش را برداشت در 

گفت: پيغمبر  ماليد و مى بره نهاد و روى به جانب كوچكتر كرد و آن پسر كوچك خود را در خون برادر مىتو 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را مالقات كنم آغشته به خون برادرم. آن مرد گفت: مترس اكنون تو را به برادرت 

چكان در آب انداخت و  اد و بدن آنها را خونكنم. پس گردن او را بزد و سر او برگرفت و در توبره نه ملحق مى

نزد عبيد اهلل آمد او بر تخت نشسته بود و چوب خيزران در دست داشت سرها را جلوى او نهاد چون در آنها 

نگريست سه بار برخاست و بنشست و گفت: كجا بر آنها دست يافتى؟ گفت: پيرزالى از عشيرت ما مهمانشان 

كشتيشان چه گفتند؟  قّ مهمانى آنها را نشناختى؟ گفت: نه. گفت: آن هنگام كه مىكرده بود. عبيد اهلل گفت: ح

گفت: گفتند ما را به بازار برو بفروش و از بهاى ما انتفاع بر و مخواه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روز 
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ما را نزد عبيد اهلل بن كشم و سر ش قيامت دشمن تو باشد. گفت: تو چه گفتى؟ گفت: گفتم نه و ليكن شما را مى

گيرم. گفت: آنها چه گفتند؟ گفت: گفتند ما را نزد عبيد اهلل بر تا او خود  برم و دو هزار درهم جايزه مى زياد مى

 حكم كند درباره ما. گفت: تو چه گفتى؟

 گفت: گفتم راهى به اين كار نيست مگر تقرّب جويم به سوى او به ريختن خون شما. گفت:

ا را نياوردى تا جائزه تو را دو برابر دهم چهار هزار درم؟ گفت: راهى به اين كار نيافتم و خواستم به چرا زنده آنه

ريختن خون آنها نزد تو مقرّب شوم. گفت: ديگر چه گفتند؟ گفت: گفتند خويشى ما را با پيغمبر صلّى اللّه عليه و 

با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قرابتى آله و سلّم مراعات كن. گفت: تو چه گفتى؟ گفت: گفتم شما را 

نباشد. گفت: واى بر تو ديگر چه گفتند؟ گفت: گفتند: بگذار چند ركعت نماز گزاريم من هم گفتم هر چه 

خواهيد نماز بگزاريد اگر نماز شما را سودى دهد پس آن دو پسر چهار ركعت نماز گزاردند. گفت: بعد از  مى

هاى خود به جانب آسمان بلند كردند و گفتند يا حىّ يا حكيم يا احكم الحاكمين احكم  : ديدهنماز چه گفتند؟ گفت

 بيننا و بينه بالحقّ.

پس مردى شامى  ( عبيد اهلل گفت: احكم الحاكمين حكم كرد. ميان شما كيست كه اين فاسق را بكشد؟ گفت:1) 

آن دو طفل را كشت و گردن او بزن و مگذار خون  پيش آمد و گفت: من. عبيد اهلل گفت: او را بدان جاى بر كه

آنها با هم آميخته شود و بشتاب سر او را نزد من آور. پس آن مرد چنان كرد و سر او بياورد و بر نيزه نصب 

 گفتند: اين كشنده ذرّيت پيغمبر است. كردند كودكان بر آن سنگ زدن و تير انداختن گرفتند و مى

ه اعتماد شيخ صدوق نقل كرديم و خود آن را با اين تفصيل و كيفيت بعيد شمرده مؤلف گويد: اين حكايت را ب

و مترجم گويد: مظالم آن ستمكاران نسبت به آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيش از اينهاست و در  است.

و على بن جابر و  توان كرد اند بر روايت او اعتماد نمى اسناد حديث ابراهيم بن رجا ضعيف است و علما گفته

شود تا نقل آن جايز  عثمان بن داود هاشمى هر دو مجهولند ولى از ضعف اسناد علم به كذب روايت حاصل نمى

 نباشد.

در بحار از مناقب قديم نقل كرده است مسندا كه: چون حسين بن على عليهما السّالم شهيد شد دو پسر از لشكر 

ى محمد نام داشت و از فرزندان جعفر طيّار بودند هنگام فرار به زنى عبيد اهلل بگريختند يكى ابراهيم و ديگر

كشيد آن دو پسر را بديد با حسن و جمال پرسيد: شما كيستيد؟ گفتند: از  رسيدند كه بر سر چاهى آب مى
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ايم. آن زن گفت: شوهر من در لشكر عبيد اهلل است و اگر  فرزندان جعفر طيّاريم از لشكر عبيد اهلل گريخته

كردم مهمانى نيكو. گفتند: اى زن ما را به خانه بر  ترسيدم كه امشب به خانه بيايد شما را مهمان مى مىن

اميدواريم امشب نيايد. پس آن دو پسر را به منزل برد و طعامى آورد نخوردند و مصلّى خواستند و نماز 

ده و چون اين حكايت به دو طريق با گزاردند و بخفتند. و تمام قصّه را قريب آنچه صدوق نقل كرده است بياور

اند هر  نگرفته اندكى اختالف روايت شده است بايد مطمئن بود اصل آن صحيح است و اين دو راوى از يكديگر

 دانيم از اوالد عقيل بودند يا جعفر طيّار. چند به تعيين نمى

نج فرسخى كربالست و ممكن است نمايد چون قبر اين دو طفل نزديك مسيّب در پ و اين روايت دوّم نزديكتر مى

يك روز آن دو طفل اين اندازه راه روند اما از كوفه فاصله بسيار است و فرار كودكان از كربال به قبول 

 نزديكتر است تا از زندان كوفه و اينكه مؤلف گويد:

آن را هم  شود كه وقوع اصل شهادت اين دو طفل به اين كيفيّت و تفصيل نزد من مستبعد است دليل آن نمى

مستبعد شمرده است؛ چون بسيار باشد كه تفاصيل واقعه مشكوك و مستبعد است و اصل آن قابل ترديد نيست 

توان كرد اما در روز آن  مانند والدت حضرت خاتم االنبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه شكّ در آن نمى

شهادت حضرت ابو الفضل العباس عليه السّالم مسلّم  اختالف است كه دوازدهم يا هفدهم ربيع االوّل بود. و اصل

است اما تفضيل و كيفيت آن غير معلوم است و مختلف فيه. و جنگ بدر و احد و جمل و صفّين اساسا بتواتر 

 معلوم است و تفاصيل و كيفيات آن به طور يقين نيست.

ندازه كه احتمال تصحيف و سهو و و در نقل وقايع بايد قدر مشترك روايات مختلف را صحيح دانست تا آن ا

 مبالغه در آن نرود و شايد تضعيف يا استبعاد به سه وجه دفع شود:

اول آنكه: سند حديثى ضعيف باشد و چون ضعف سند دليل كذب آن نيست شايد كسى قرينه بر صحّت آن بيابد 

 كه ما بر آن قرينه مطّلع نشده باشيم.

شود يا راوى سهوا آن را به كلمه ديگر تبديل كند و آن سبب استبعاد اى تصحيف  دوم آنكه: در نقل حديث كلمه

يا تكذيب حديث گردد و شايد بعد از اين كسى بر آن تصحيف يا سهو متنبّه گردد و رفع استبعاد شود چنانكه در 

اول كتاب حديثى گذشت كه حمل عيسى عليه السّالم شش ماه بود و مؤلف گفت: اين سهو است و صحيح حمل 

 يى است. و در قضيه ميثم گفتيم كه:يح
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 وى در آن سال كه كشته شد عمره گذاشت نه حج و آن روايت كه ذكر حج كرده است مراد عمره است.

سيّم آنكه: مبالغه در حديثى راه يافته و راوى مطلب را بزرگتر از آنچه واقع شده است بنمايد يا كمتر و از اين 

 ه دقت در آن نگرد اصل واقعه را از زوايد آن جدا تواند كرد.جهت به نظر مستبعد آيد و چون كسى ب

اينها كه گفتيم در اخبار ضعيف است و اخبار صحيح را خود تكليف معيّن است و از اينكه عبيد اهلل قاتل اين دو 

طفل را بكشت تعجّب نبايد كرد چون وى مردى تيزبين و دورانديش و سخت سياست بود و پس از بذل جوائز به 

اذن او  ترسيد مردم به طمع جايزه به اندك تهمتى تيغ در ميان قبائل نهند و بى ندگان امام عليه السّالم مىكش

خواهند كه اين از هواداران حسين بود. و به روايت مناقب قديم او   مردم را بكشند و سرشان را بياورند و جايزه

 به كشتن آن دو طفل از پيش امر نكرده بود.

 قدامات و سخنان سیدالشهدا قبل از خروج از مکهافصل یازدهم/ 

بود  60)ارشاد( خروج مسلم بن عقيل رضى اللّه عنه در كوفه روز سه شنبه هشت روز گذشته از ذى حجّه سال  

و قتل او روز نهم كه روز عرفه است. و توجّه حضرت امام حسين عليه السّالم از مكه همان روز خروج مسلم 

ه بقيه ماه شعبان و رمضان و شوّال و ذى القعده و هشت روز از ذى الحجّه بماند و آن است و آن حضرت در مك

مدّت كه در مكه بود گروهى از مردم حجاز و بصره به وى پيوستند و اهل بيت و موالى آن حضرت با ايشان 

حرام بيرون شدند و چون حضرت آهنگ عراق فرمود طواف خانه كرد و سعى بين صفا و مروه بجاى آورد و از ا

ترسيد او را در مكه دستگير كنند و  آمد و اين را عمره مفرده قرار داد چون نتوانست حج را تمام بگذارد و مى

با  1سوى يزيد لعنه اللّه فرستند )ملهوف(. در روايت است كه چون روز ترويه شد عمرو بن سعيد بن عاص

ا امام حسين عليه السّالم دست به مبارزه و كارزار برد و لشكرى انبوه به مكه آمد و يزيد او را فرموده بود كه ب

 پس حضرت روز ترويه بيرون رفت از مكه. 2اگر بر وى دست يابد با او مقاتله كند 

و از ابن عباس روايت است كه گفت: حسين عليه السّالم را در خواب ديدم بر در خانه كعبه پيش از آنكه متوجّه 

 زد: بياييد و با خداى تعالى بيعت كنيد. دست او بود و جبرئيل فرياد مىبه عراق گردد دست جبرئيل در 

                                                 
ب در حاشيه گويد: عمرو بن سعيد بن العاص أموى معروف به اشدق تابعى است از دست معاويه و پسرش يزيد امارت مدينه داشت در سال مؤلف كتا -1

 عبد الملك مروان او را بكشت و آن كس كه گويد وى صحبت رسول را دريافت غلط گفت و وى مردى بود گزاف كار و مسرف در فسق. 70
اى كه ابن عباس به يزيد نوشت اشارت به اين معنى است گويد: آيا فراموش كردى كه اعوان خود را به حرم  ويد: در نامهو هم مؤلف در حاشيه گ -2

ترسانيدى تا به جانب عراق روانه كردى از كينه كه با خداى و  خداى فرستادى تا حسين عليه الساّلم را بكشند و پيوسته در پى او بودى و او را مى

 او دارى كه اذهب اللّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا.رسول و خاندان 
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الحمد للّه ما شاء اللّه و »( و روايت است كه: چون عزم خروج به عراق فرمود بايستاد و خطبه خواند و گفت: 1)

لفتاة و ما اولهنى الى ال قوّة الّا باللّه و صلّى اللّه على رسوله خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القالدة على جيد ا

اسالفى اشتياق يعقوب الى يوسف و خيّر لي مصرع انا القيه كانّى باوصالى تتقطّعها عسالن الفلوات بين النّواويس 

و كربال فيمألن منّى اكراشا جوفا و اجربة سغبا ال محيص عن يوم خطّ بالقلم رضى اللّه رضانا اهل البيت نصبر 

ابرين لن تشذّ عن رسول اللّه لحمتة و هى مجموعة له في حظيرة القدس تقرّبهم عينه و على بالئه و يوفّينا اجر الصّ

ينجز بهم و عده من كان باذال فينا مهجته و موطّنا على لقاء اللّه نفسه فليرحل معنا فانّنى راحل مصبحا ان شاء اللّه 

 تعالى.

ت بر كارى نيست مگر به اعانت او و درود كس را قوّ يعنى سپاس خداوند راست آنچه او خواهد همان شود هيچ

خداوند بر رسول او باد مرگ بر فرزندان آدم چنان بسته است كه قالده بر گردن دختر جوان و چه سخت 

آرزومندم به صحبت اسالف خود چنانكه يعقوب مشتاق يوسف بود و براى من برگزيده و پسنديده گشت زمينى 

ها از يكديگر جدا  دان زمين برسم و گويى من بينم بند بند مرا گرگان بيابانكه پيكر من در آن افكنده شود بايد ب

سازند گريزى  كنند ميان نواويس و كربال پس شكمهاى تهى و انبانهاى گرسنه خود را بدان انباشته و پر مى مى

است  نيست از آن روزى كه به قلم قضا نوشته شده است هر چه خداى پسندد پسند ما خاندان رسالت همان

 شكيبايى نماييم بر بالى او كه او مزد صابران را تمام عطا كند.

اند از وى جدا  قرابت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه به منزلت پود جامه به آن حضرت به هم پيوسته

گرداند  نمانند بلكه در بهشت براى او فراهم گردند و چشم پيغمبر بدانها روشن شود و خداى وعده خود را راست

هر كس خواهد جان خويش را در راه ما در بازد و خود را براى لقاى پروردگار خود آماده بيند با ما بيرون آيد 

 كه من بامدادان روانه شوم ان شاء اللّه تعالى.

 گفته است:« نفس الرّحمن»در كتاب  -رحمه اللّه -( مؤلف گويد: شيخ ما محدّث نورى2) 

ايم كه اين گورستان در آنجا واقع  اند و شنيده ت چنانكه در حواشى كفعمى نوشتهنواويس گورستان نصارى اس

بوده است كه اكنون مزار حرّ بن يزيد رياحى است در شمال غربى شهر و امّا كربال معروف نزد مردم آن نواحى 

اى  گذرد پاره ىزمينى است در كنار نهرى كه از جنوب با روى شهر روان است و بر مزار معروف به ابن حمزه م

 از آن باغ و قسمتى كشتزار است و شهر ميان اين دو است انتهى.
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خواست صبح آن از مكه خارج شود محمد بن حنفيّه نزد او  )ملهوف( در آن شب كه امام حسين عليه السّالم مى 

ترسم حال تو  كردند و مى شناسى با پدر و برادرت غدر آمد و گفت: اى برادر اهل كوفه همانها هستند كه مى

 مانند حال آنها شود اگر رأى تو باشد اقامت كن كه در حرم از همه كس عزيزتر و قويتر باشى.

 ترسم يزيد بن معاويه مرا ناگهان در حرم بكشد و به سبب من حرمت اين خانه شكسته شود. فرمود: اى برادر مى

احيتى از بيابان كه در آنجا قويترين مردم ( محمد بن حنفيّه گفت: اگر از اين بيم دارى سوى يمن شو يا ن1) 

 هستى و كسى بر تو دست نتواند يافت.

فرمود: در اين كه گفتى تأمّلى كنم چون سحر شد حسين عليه السّالم به راه افتاد و خبر به محمد رسيد نزد او 

ردم تأمّل فرمايى چه آمد و زمام ناقه او بگرفت و گفت: اى برادر با من وعده دادى در آنچه از تو در خواست ك

 باعث شد كه به اين شتاب خارج شوى.

فرمود: پس از آنكه تو جدا گشتى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به خواب من آمد و گفت: اى حسين 

 بيرون رو كه خدا خواست تو را كشته بيند.

صود از بردن اين زنان چيست و چون است كه تو با اين حال ابن حنفيّه گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. پس مق

خواهد آنها را اسير بيند با او وداع كرد و  برى؟ فرمود كه: پيغمبر به من فرمود خداوند مى آنها را با خود مى

 بگذشت.

 مترجم گويد: سخن محمد بن حنفيّه با آن حضرت در وقت خروج از مدينه به وجهى ديگر بگذشت.

ابى عبد اللّه صادق عليه السّالم روايت است كه: چون حسين بن على عليهما السّالم خواست به و از حضرت 

عراق رود كتب و وصيت خود را به امّ سلمه سپرد و چون على بن الحسين عليهما السّالم بازگشت امّ سلمه آنها 

 را به وى داد.

امّ سلمه آورده است نظير آنچه در حديث بيست و و مسعودى در اثبات الوصيّة مكالمه حضرت سيّد الشهدا را با 

چهارم و بيست و نهم از چهل حديث اوّل كتاب. و در ضمن گزارش خروج آن حضرت از مدينه بگذشت و براى 

 احتراز از تطويل به تكرار نپرداختيم.

عبّاس نزد او  ( و مسعودى در مروج الذّهب گويد: چون حسين عليه السّالم آهنگ رفتن به عراق فرمود ابن2) 

آمد و گفت: اى پسر عمّ مرا خبر رسيده است كه به عراق خواهى رفت با آنكه آنان خيانتكارند تو را تنها براى 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

120 

 

اند و بس. شتاب مفرماى و اگر خواهى حتما با اين جبّار يعنى يزيد كار زار كنى و ماندن در  جنگ دعوت كرده

ست در كنار افتاده و تو را بدانجا ياران و اعوان است در مكه را ناخوش دارى سوى يمن شو كه آن كشورى ا

آنجا بمان و دعاة خويش را در بالد پراكنده ساز و به اهل كوفه و ياران خود در عراق بنويس امير خود را از خود 

آنها رو  توانستند و امير خود را راندند و دور كردند چنانكه كسى در آنجا نبود تا با تو در آويزد نزد برانند اگر

و من از خيانت آنها ايمن نيستم و اگر اين كار نكردند در جاى خود باش تا خداى چه پيش آورد چون در كشور 

 ها و درّهاست. يمن قلعه

دانم تو خير خواه و مهربانى با من و ليكن مسلم بن عقيل سوى من نامه  امام حسين عليه السّالم فرمود: من مى

 ام. اند و عازم رفتن شده يعت و يارى كردن من اجتماع كردهنوشته است كه اهل شهر بر ب

يعنى اعتماد بر قول آنها نيست همانها هستند كه پيش از اين با « انّهم من جرّبت و جرّبت»( ابن عبّاس گفت: 1) 

آنها را پدر و برادر تو بودند و فردا كشندگان تواند با امير خود اگر تو خارج شوى و اين خبر به ابن زياد برسد 

به جنگ تو خواهد فرستاد و همانها كه نامه براى تو نوشتند از دشمن تو بر تو سختتر باشند و اگر قول مرا 

ترسم كشته شوى  نپذيرى و خواهى حتما سوى كوفه روى پس زنان و فرزندان را با خود مبر سوگند به خدا مى

1 ند.كرد چنانكه عثمان كشته شد و زنان و فرزندان به او نگاه مى
 

تر  سخنى كه امام در جواب ابن عبّاس گفت اين بود كه: به خدا سوگند اگر من در چنان مكان كشته شوم دوست

دارم از اين كه حرمت مكه به من شكسته شود. پس ابن عبّاس از او نااميد شد و از نزد او بيرون رفت و بر ابن 

2 خواند: زبير گذشت و گفت: چشم تو روشن اى ابن زبير و اين اشعار
 

                                                 
للّه درّ ابن عبّاس فانّه ينظر »مؤلف گويد: در تذكره سبط پس از نقل اين كالم گويد: اين است معنى كالم على امير المؤمنين عليه الساّلم كه فرمود:  -1

بيند و هم ابن عبّاس چون ديد امام عليه الساّلم بر رفتن اصرار دارد ميان دو  ىابن عباس خدا بركت دهدش كه از پشت پرده نازك چيزها م« من ستر رقيق

 شوى. سپارم تو كه كشته مى استودعك اللّه من قتيل. من تو را به خدا مى»چشم او ببوسيد و گفت: 

اند و مملكت را در  كه امير خود را رانده روى مترجم گويد: ابو حنيفه دينورى سخن ابن عبّاس را بدين نحو آورده است كه: آيا تو سوى گروهى مى

ستانند براى او پس بدان كه تو را  كنند و امير آنها بر آنها تسلّط دارد و عمّال او خراج مى تصرّف خود درآورده اگر چنين است برو و اگر تو را دعوت مى

 در تو را.كنند و ايمن نيستم از اينكه تو را رها كنند چنانكه پدر و برا سوى جنگ دعوت مى
رفتند در سفرى و او كودك بود بر آبى فرو آمدند چند  اش اين است كه با عمّ خويش مى نخستين كسى كه اين ابيات گفت طرفة بن عبد بود و قصّه -2

تاد دام را برچيد و نزد قبّره كه به فارسى چكاوك گويند بدانجا بود طرفه دامى كوچك نهاد تا از آن مرغان شكار كند و همه روز بنشست چيزى بدام نيف

 چينند آن ابيات گفت كه ذكر شد و بعد از آنها اين است: عم خود آمد چون از آنجا كوچ كردند آن مرغان را ديد دانه بر مى

  و رفع الفخّ فما ذا تحذرى             ال بدّ من صيدك يوما فاصبرى         

خواهى بر چين كه دام برداشته  ى تو پس تخم بگذار و بانگ كن و منقار بر زمين زن هر چه مىيعنى: اى چكاوك كه در معمر هستى جاى خالى شد برا 

 ترسى و ناچار روزى بايد تو را شكار كرد صبر كن. و معمر نام آن آب است. شد ديگر از چه مى
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 يا لك من قبّرة بمعمر             خاللك الجوّ فبيضى و اصفرى          

  و نقرّى ما شئت ان تنقّرى                      

  ( اينك حسين عليه السّالم سوى عراق رود و حجاز را با تو گذارد. و چون ابن زبير شنيد آن حضرت2) 

آمد و از آن دلتنگ بود و مردم او را با حسين عليه  وى گران مىبه كوفه خواهد رفت و بودن آن حضرت بر 

داشتند براى او چيزى بهتر نبود از آنكه امام عليه السّالم از مكه بيرون رود. پس گفت: يا ابا  السّالم برابر نمى

اينكه  عبد اللّه نيك كردى كه از خداى تعالى بترسيدى و با اين قوم جهاد كردن خواستى براى ستم ايشان و

 بندگان نيك خدا را خوار كردند.

 حسين عليه السّالم فرمود: قصد كردم به كوفه روم.

كردم آنگاه ترسيد  ابن زبير گفت: خدا تو را توفيق دهد اگر من در آنجا يارانى داشتم مانند تو از آن عدول نمى

ت كنى به يارى خود تو را اجابت كنيم امام او را متّهم دارد گفت: اگر در حجاز بمانى و ما را با مردم حجاز دعو

 و سوى تو بشتابيم و تو به اين امر سزاوارترى از يزيد و پدر يزيد.

1( ابو بكر بن حارث بن هشام1) 
شود كه من  بر حسين عليه السّالم در آمد و گفت: اى پسر عم خويشى سبب مى 

 دانى؟ فرمود:دانم در نيكخواهى مرا چگونه  با تو مهربان و غمخوار باشم و نمى

اى ابو بكر تو كسى نيستى كه بتوان تو را متّهم داشت. ابو بكر گفت: رعب و مهابت پدر تو در دل مردم بيشتر 

بود و بدو اميدوارتر بودند از تو و از او شنواتر بودند و بيشتر پيرامون او اجتماع كرده بودند پس به جانب 

تر بود از معاويه با اين حال او را رها كردند و  شام و او قوىمعاويه رفت و همه مردم با او بودند مگر اهل 

گرانى نمودند براى حرص دنيا و بخل به آن دل او خون كردند و مخالفت نمودند تا سوى كرامت و رضوان الهى 

خواهى سوى آنان  خراميد و پس از وى با برادرت آن كردند كه كردند و همه آنها را حاضر بودى و ديدى باز مى

وى كه با پدرت و برادرت آن آزارها و ستمها كردند و به اعانت آنها مقاتله كنى با اهل شام و عراق و كسى ر

تر و استعدادش بيشتر و زورمندتر است و مردم از او بيمناكتر و به فيروزى او  تر و آماده كه از تو ساخته

م را به مال دنيا برانگيزند و همه آنها بنده دنيااند اى مرد اميدوارترند و اگر به آنها خبر رسد تو بدانجا روانه شده
                                                 

و نام عبد الرحمن سقط شده باشد؛ حارث بن هشام  رسد كه اين مرد ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام باشد مترجم گويد: به نظر چنان مى -1

ابو بكر از برادر ابو جهل است و دعوى نسب براى آن است كه وى از بنى مخزوم است و امام عليه الساّلم از بنى عبد مناف و هر دو قرشى هستند و اين 

بود. و ابن خلكان ذكر او كرده است و بدين نام و نسب  94فقهاى سبعه است كه پيش از چهار مذهب اهل سنت مرجع فتوى بودند وفات او در سال 

 ديگرى را جز او نيافتم.
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پس همان كس كه وعده يارى داده است با تو به ستيزه و جنگ برخيزد و همان كس كه تو را بيشتر دوست دارد 

 ياور گذارد و يارى آنها كند پس خداى را ياد كن و خويشتن را بپاى. تو را بى

اى خير دهد اى پسر عم كه رأى خويش را درست گفتى مخلصانه و هر حسين عليه السّالم فرمود: خدا تو را جز

 چه خدا مقدّر فرموده است همان شود.

 ابو بكر گفت: اجر مصيبت تو را از خداى چشم داريم.

( و شيخ ابن قولويه از حضرت ابى جعفر عليه السّالم روايت كرده است كه: حسين عليه السّالم يك روز پيش 1) 

بيرون رفت و ابن زبير از او مشايعت كرد و گفت: يا ابا عبد اللّه حج فرا رسيد و تو آن را رها  از ترويه از مكه

روى؟ گفت: اى پسر زبير اگر در كنار فرات به خاك سپرده شوم دوستتر دارم كه در  كنى و سوى عراق مى مى

 پيرامون كعبه.

ى بن ابى حيّه از عدىّ بن حرمله اسدى از عبد ( و در تاريخ طبرى است كه ابو مخنف گفت: از ابى جناب يحي2) 

اللّه بن سليم و ندرى بن مشمعلّ كه هر دو از بنى اسد بودند )شنيدم( كه گفتند: از كوفه سوى حج رفتيم تا روز 

ترويه به مكه در آمديم حسين عليه السّالم و عبد اللّه بن زبير را چاشتگاه ايستاده ديديم ميان حجر االسود و در 

گويد: اگر خواهى در همين جاى اقامت  كعبه نزديك آنها شديم شنيديم ابن زبير با حسين عليه السّالم مى خانه

 دهيم. خوريم و با تو دست بيعت مى كنيم و غم تو مى كن و ما تو را يارى مى

حسين عليه السّالم فرمود: پدر من حكايت كرد كه در مكّه قوچى است كه به سبب او حرمت مكه شكسته 

 شود و دوست ندارم من آن قوچ باشم. مى

 گذرم. ابن زبير گفت: اگر خواهى بمان و كار را به من سپار و من تو را فرمانبرم و از رأى تو در نمى

خواهم آنگاه سخن پوشيده از ما گفتند و پيوسته با هم نجوى كردند تا شنيديم بانگ مردم را  فرمود: اين راهم نمى

رفتند گفتند: پس حسين عليه السّالم طواف خانه بگذارد و سعى بين صفا و مروه بجاى  هنگام ظهر كه به منى مى

 آورد و موى بچيد و از احرام عمره بيرون آمد و روى به كوفه آورد و ما با مردم به منى رفتيم.

اخت و س ( و در تذكره سبط است كه: چون محمد بن حنفيّه را خبر رسيد كه آن حضرت روانه گرديد وضو مى3) 

طشتى پيش او نهاده بود گريست چنانكه طشت را از اشك پر كرد و در مكه هيچ كس نماند مگر از رفتن آن 

 حضرت اندوهگين بود چون بسيار سخن گفتند در منع آن حضرت از رفتن اشعار اين مرد اوسى بخواند:
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 و جاهد مغرماسأمضي فما في الموت عار على الفتى             اذا مانوى خيرا          

 و آسى الرّجال الصّالحين بنفسه             و فارق مثبورا و خالف مجرما             

 و ان عشت لم اذمم و ان متّ لم الم             كفى بك ذال ان تعيش و ترغما             

1 آنگاه اين آيت بخواند: وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً.
 

 عار در حكايت قصه مالقات حرّ بيايد.و معنى اش

گفتند  كردند و مى چنانكه خوانديم و ديديم همه مردم حضرت امام حسين عليه السّالم را از رفتن به كوفه منع مى

اگر بدانجا روى كشته گردى و كوفيان به عهد و بيعت وفا نكنند و قدرت و مال بنى اميّه نگذارد بيعت بسربرند 

انست و آنچه ابن عبّاس و ابن زبير و محمد بن حنفيّه و فرزدق و ديگران را معلوم باشد از د و آن حضرت هم مى

بينى او درباره ابن زبير درست آمد و گمان ابن  شناخت و پيش آن حضرت پوشيده نبود و او بنى اميه را بهتر مى

رم خدا و جاى امن است و بنى گفتند: مكه ح عباس با آن فطانت و ابن زبير با آن دها و زيركى خطا شد كه مى

اميه حرمت كعبه را نگاه نداشتند و ابن زبير را در مسجد الحرام كشتند و كعبه را با منجنيق ويران كردند. به هر 

حال انبيا و اوصيا را سنّت و سيرتى است به خالف ساير مردم بلكه بزرگان فالسفه الهى و آنها كه دون مرتبه 

اند و رواج آن را خواهند نظر به همان مرام و مقصد دوخته حفظ جان و مال خويش  يدهاوصيااند و مرامى را پسند

نخواهند بلكه رواج مرام خود را خواهند هر چند جان در سر آن نهند. نشنيدى كه سقراط حكيم مردم را به خدا و 

كرد كه سهل  د او توبه نمىپرست بودند او را بگرفتند و به زندان كردند و بكشتن كرد يونانيان بت معاد دعوت مى

گفت و از كشتن باك نداشت. وقتى  كرد و عقايد خود را مى است در همان زندان هم سخنان خود را تكرار مى

 آنها چنين بودند اوصيا و انبيا بر چسان باشند.

و امام  آرى اگر مصلحت در خاموشى بينند مانند امير المؤمنين عليه السّالم در زمان خلفا و حضرت امام حسن

حسين عليهما السّالم در زمان معاويه در خانه بنشينند و بيعت كنند و به خالف برنخيزند و اگر صالح وقت را در 

خواست  نهى از منكر دانند صريحا بگويند از هيچ چيز باك ندارند. و اگر حسين عليه السّالم حفظ جان خود مى

نشست و با يزيد بيعت  پناه برد در شهر و وطن خود مدينه مى ها و ريگستانها چرا در يمن رود و به كوهها و دره

زيست چنانكه ده سال در زمان معاويه چنين كرد. مخالفت با خليفه و سلطان و فرار به  كرد و آسوده مى مى

                                                 
 .38سوره احزاب، آيه  -1
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و بيابانها و كوهها كار قطّاع الطريق است نه كار اوصيا و انبيا كه از آن فسادها خيزد و خونهاى ناحق ريخته شود 

شد كار  مالها به يغما رود. و چنانكه ديديم آن حضرت راضى نشد از بيراهه به مكه رود چگونه راضى مى

 راهزنان كند.

خواست پس از آنكه دانست عبيد اهلل زياد به كوفه آمده است و مسلم بن عقيل را  و نيز اگر حفظ جان خود مى

متوارى شود تا با حرّ مالقات نكرده   حراى عربستانتوانست در ص كشتند و اميدى به يارى اهل كوفه نيست مى

توانست قهرا فرار كند و ليكن مقصود وى كه خدا و رسول او را بدان مأمور  بود بلكه پس از مالقات حرّ نيز مى

رانى را باز  گرفت خواست مردم را دعوت به متابعت دين كند و زيان دنياپرستى و شهوت كرده بودند انجام نمى

گذرانى خود كنند اگر  بدانند دين خدا براى آن نيامد كه بنى اميّه آن را وسيله سلطنت و قدرت و خوش نمايد تا

مردم يارى او كردند فهو المطلوب و اگر نپذيرفتند و به شهادت نائل آمد باز مردم بدانند كه دين آن نيست كه 

اعمال را بر خالف دين دانست كه در اين  دنيا طلبان بنى اميه دارند و پسر پيغمبر كه صاحب اين دين است آن

راه كشته شد و آن نفرت كه در دل مردم از رفتار بنى اميه بود موجب نفرت از دين نگردد با مصالح بسيار ديگر 

 كه از ما پوشيده است.

گفتند: اين دين كه ظلم و اسراف و فسق و  كرد مردم تازه مسلمان مى و اگر امام تصديق اعمال آنها را مى

خوشگذرانى بنى اميه را تجويز كند باطل است. اما اينكه آن حضرت عراق را اختيار فرمود براى اين بود كه 

دارتر بودند و سالها زير منبر امير المؤمنين عليه السّالم نشسته و  شيعه آنجا برگزيده مسلمانان و خردمندتر و دين

 كردند. سرّ مجاهدت پسر پيغمبر را بهتر ادراك مى آن حضرت تخم علوم و معارف در دل آنها كشته بود و آنها

عراق عروس مشرق است و مهد تمدّن بود در قديم و بعد از آن هم همه علوم اسالمى از اين كشور سرچشمه 

گرفت نحويّين يا كوفى بودند يا بصرى كه امير المؤمنين عليه السّالم به آنها نحو آموخته بود. و هم فقها و 

حديث و قرّاء و مفسرين از عامّه و خاصّه كوفى يا بصرى بودند و پس از آنكه بغداد عاصمه متكلّمين و اهل 

كشور اسالم شد باز همان مردم كوفه و بصره در آنجا فراهم آمدند و آن مدارس و كتب و علما كه در بغداد 

گيرند حتى  بهره مى جمع آمد در هيچ زمان نبود كه هنوز آثار آن علوم باقى و همه روى زمين از آن معارف

پرستان هندوچين و ترسايان فرنگ مأخذ آنها معارف و علوم عربى است و اصل آن بغداد بود و آن از كوفه  بت

و شاگردان امير المؤمنين عليه السّالم و هنوز هم نجف مركز علوم شيعه است و چون امام حسين عليه السّالم 
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ده عالم اسالم اين مقام دارد دعوت خود را در آنجا اظهار كرد دانست كشور عراق و عاصمه آن كوفه در آين مى

 و قبر خود را در آنجا برگزيد.

  در توجّه حضرت امام حسین علیه السّالم از مکّه به عراق،  فصل دوازدهم

حضرت سيد الشهداء عليه السّالم روز ترويه از مكه آهنگ عراق فرمود با اهل و فرزندان و جماعتى از شيعه كه 

و غير آن مذكور است كه مردان آنان هشتاد و دو تن بودند و « مطالب السؤال»ه ايشان پيوسته بودند و در ب

به آن حضرت نرسيده بود چون همان روز كه مسلم خروج  -رحمه اللّه -هنوز خبر كشته شدن مسلم بن عقيل

 كرد همان روز امام از مكه بيرون آمد.

آورده است كه: امام همراهان خود را بخواند و هر يك را ده « المحزون المخزون في تسلية»( و در كتاب 2) 

دينار داد با شترى كه بار و توشه آنها را بردارد و روز سه شنبه يوم التروية از مكه بيرون آمد و با او هشتاد و 

است كه گفت: در دو تن بود از شيعيان و دوستان و بستگان و اهل بيت او انتهى )ارشاد( از فرزدق شاعر روايت 

راندم كاروانى را ديدم با سالح تمام ساخته  سنه شصتم با مادرم به حج رفتيم داخل حرم شدم و شتر مادرم را مى

 از مكه بيرون آمده است پرسيدم:

 اين قطار از آن كيست؟ گفتند: از آن حسين بن على عليهما السّالم نزديك او رفتم و سالم كردم و گفتم:

و را عطا فرمايد و به اميد و آرزوهايت برساند هر چه خواهى و دوست دارى اى پسر پيغمبر خداوند مسئول ت

 پدر و مادرم فداى تو از چه با اين شتاب روى از حج بتافتى؟ گفت: اگر شتاب نكنم در رفتن مرا دستگير كنند.

. گفت: از آن مردم كه آنگاه پرسيد: تو كيستى؟ گفتم: مردى از عرب و تو را به خدا كه بيش از اين مپرس

بازگذاشته چه خبر دارى؟ گفتم: از مرد آگاهى سؤال كردى دل مردم با تو است و شمشيرهاى آنان بر تو و قضا 

 از آسمان فرود آيد و هر چه خدا خواهد همان شود. و فرمود:

او را شكر راست گفتى كارها همه با خداست و هر روز او در كارى است اگر قضاى او بر وفق مراد باشد 

ايم و هر  گذاريم و در اداى شكر هم توفيق از او خواهيم و اگر قضا ميان ما و آرزو حائل شود كارى منكر نكرده

مالمتش نكنند. گفتم: آرى چنين است خداوند اميد  كه نيت او حق است و سريرت او تقوى اگر به مقصود نرسد

رد. پس از مسائلى پرسيدم از نذر و مناسك جواب داد و ترسى تو را نگاهدا تو را سهل گرداند و از هر چه مى

 السّالم عليك و از يكديگر جدا شديم. راحله برانگيخت و گفت:



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

126 

 

پس از آنكه امام عليه السّالم از مكه خارج شد والى مكه عمرو بن سعيد برادر خود يحيى را با چند كس بفرستاد 

ت و كسان يحيى با اتباع آن حضرت به ستيز افتادند و در و پيغام داد كه بازگردد آن حضرت اعتنا نكرده بگذش

 هم آويختند و تازيانه بر هم نواختند و آن حضرت سخت امتناع فرمود.

( و در عقد الفريد گويد كه: چون خبر خروج حسين عليه السّالم از مكه به عمرو بن سعيد والى آنجا رسيد 1) 

و او را بازگردانيد مردم در طلب او رفتند و به او نرسيدند  گفت: به هر وسيلتى كه ممكن باشد متوسّل شويد

آمد كه بحير بن  بازگشتند )ارشاد( آن حضرت رفت تا به تنعيم رسيد در دو فرسخى مكه كاروانى از يمن مى

هاى يمانى حسين عليه السّالم آن  بود و حله 1ريسان عامل يمن براى يزيد بن معاويه فرستاده بود و بار آن اسپرك

مالها ضبط فرمود و ساربانان را گفت هر كه خواهد با ما به عراق آيد كرايه او تمام دهيم و با او نيكى و احسان 

كنيم و هر كه خواهد بازگردد كرايه تا اين مكان به او بدهيم پس جماعتى حقّ خود گرفتند و بازگشتند و هر كس 

 به عراق آمد كرايه او تمام بداد و كسوتى بيفزود.

مل( آنگاه رفت تا به صفاح رسيد و فرزدق را ديدار كرد و حكايت فرزدق را قريب آنچه گذشت بياورد و )كا 

 اند. هاى حرم را نصب كرده صفاح مكانى است ميان حنين و آنجا كه نشانه

 مترجم گويد: منافات بين اين روايت و روايت گذشته نيست چون ممكن است صفاح پيش از تنعيم باشد.

اى براى حسين عليه السّالم فرستاد با دو فرزندش عون و محمد و نوشته بود  ل( عبد اللّه بن جعفر نامه( )كام2) 

ترسم در اين راه اتّفاقى افتد كه موجب هالك تو  اما بعد تو را به خدا سوگند كه چون نامه مرا بخوانى بازگرد مى

ش گردد كه امروز تو علم و هادى راه يافتگان و استيصال خاندان تو گردد و اگر تو هالك شوى نور زمين خامو

 و اميد مؤمنانى در رفتن شتاب مفرماى كه من در اثر نامه برسم ان شاء اللّه تعالى.

حسين عليه السّالم فرست و   اى سوى )طبرى( عبد اللّه جعفر نزد عمرو بن سعيد بن عاص رفت و با او گفت: نامه 

وار ساز و در نامه پيمان محكم كن و به جدّ بخواه تا بازگردد و دلش بدان او را امان ده و به احسان وصلت اميد

آرام گيرد. عمرو بن سعيد گفت: تو خود هر چه خواهى بنويس و نزد من آر تا مهر كنم. و عبد اللّه بنوشت و 

جانب تو است؛ بياورد و گفت: آن را با برادرت يحيى بن سعيد بفرست كه اطمينان او بيشتر شود و يقين بداند از 

 و عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاويه بود بر مكه.

                                                 
 ها دارد چون زعفران و تخم آن مانند كنجد است و رنگى زرد و زيبا دارد. اسپرك را به عربى ورس گويند از تحف يمن است و در همانجا رويد رشته -1
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طبرى گفت: يحيى و عبد اللّه بن جعفر به آن حضرت رسيدند و نامه را تسليم كردند و خواند چون بازگشتند 

ه گفتند: نامه را به نظر او رسانيديم الحاح كرديم شايد بازگردد عذر آورد كه من در خواب رسول خدا صلّى اللّ

عليه و آله و سلّم را ديدم و به كارى مرا فرمود كه ناچار بايد به انجام رسانم چه زيان بينم و چه سود. گفتند: 

 ام و باز با كسى نخواهم گفت تا به لقاى پروردگار فائز گردم. كس نگفته اين خواب چيست؟ فرمود: با هيچ

و نوميد گشت پسران خود عون و محمد را فرمود ( و در روايت ارشاد است كه: چون عبد اللّه جعفر از ا1) 

 مالزم او گردند و با او بروند و نزد او جهاد كنند و يحيى بن سعيد به مكه بازگشت.

 طبرى گفت: نامه عمرو بن سعيد به حسين عليه السّالم اين است:

ز خداى خواهانم كه تو را بسم اللّه الرحمن الرحيم از عمرو بن سعيد سوى حسين بن على عليه السّالم اما بعد ا

ام كه روى به عراق دارى و من  بازدارد از چيزى كه موجب هالك تو باشد و راه نمايد تو را به راه صواب شنيده

ترسم كه تو بدين جهت هالك شوى و عبد اللّه بن جعفر و يحيى بن  دهم از مخالفت و مى تو را به خدا پناه مى

نزد من آى كه تو را امان دهم و نيكويى كنم وصلت دهم و در پناه و زينهار  سعيد را سوى تو فرستادم و با آنها

 ما نيكى بينى و خدا بر آنچه نوشتم بر من گواه باشد و پايندان و كفيل.

و حسين عليه السّالم به او نوشت: اما بعد آن كس كه سوى خدا خواند و عمل نيكو كند با خدا و رسول مخالفت 

ه امان و برّ وصلت خواندى بهترين امانها امان خداست و او در آخرت كسى را امان ندهد نكرده است و تو مرا ب

كه در دنيا از او نترسيده باشد از خدا خواهيم كه در دنيا از او مخافتى داشته باشيم كه موجب ايمنى باشد در روز 

 اى خير دهد در دنيا و آخرت.قيامت و اگر قصد تو از اين نامه صلت و احسان با من بوده است خدا تو را جز

راند و به هيچ چيز  ( )ارشاد( و حضرت امام حسين عليه السّالم روى به جانب عراق داشت و به شتاب مى2) 

 فرود آمد )و ذات عرق جائى است كه حاجيان عراقى از آنجا احرام بندند(.« ذات عرق»گردانيد تا به  عنان نمى

ؤمنين عليه السّالم در آن وقت ظاهر شد كه در امالى طوسى روايت كرده ( مؤلف گويد: سرّ كالم امير الم1) 

گفت مسيّب بن نجبه نزد امير المؤمنين عليه السّالم آمد و  است از عماره دهنى گفت: شنيدم ابا الطفيل را مى

ه شده است؟ گفت: آورد امير المؤمنين عليه السّالم با او گفت: چ كشان مى گريبان عبد اللّه بن سبا را گرفته كشان

 گويد؟ بندد. فرمود: چه مى اين مرد بر خدا و رسول دروغ مى

هيهات هيهات الغضب لكن »فرمود:  من ديگر گفتار مسيّب را نشنيدم، اما شنيدم امير المؤمنين عليه السّالم مى

ن نزد شما آيد سوار ؛ و لك«يأتيكم راكب الذّعلبة يشدّ حقوها بوضينها لم يقض تفثا من حجّ و ال عمرة فيقتلونه
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كشند. و مقصود او از اين  ناقه تندرو كه تهيگاه آن را با تنگ بربسته تقصير حج و عمره نكرده است او را مى

 كالم حسين بن على عليهما السّالم است.

آمد و از مردم عراق  و چون آن حضرت به ذات عرق رسيد )ملهوف( بشر بن غالب را ديدار كرد از عراق مى

گفت: مردم را ديدم دلهايشان با تو و شمشيرشان با بنى اميه. آن حضرت عليه السّالم فرمود: برادر بنى بپرسيد 

 اسد راست گفت هر چه خداى خواهد همان شود و هر چه اراده فرمايد به همان حكم كند.

دارد حصين بن تميم ( )ارشاد( چون به عبيد اهلل خبر رسيد كه حسين عليه السّالم از مكه روى به جانب كوفه 2) 

صاحب شرط يعنى رئيس پليس خود را به قادسيه فرستاد و ميان قادسيه و خفّان از يك سوى و قطقطانيّه از 

اينك حسين عليه السّالم به عراق خواهد آمد  جانب ديگر سواران بگذاشت و پاسگاه مرتّب كرد و با مردم گفت:

عتبه امير مدينه رسيد كه حسين عليه السّالم رو سوى عراق  و محمد بن ابى طالب موسوى گفت: خبر به وليد بن

آيد او پسر فاطمه و فاطمه دختر رسول  دارد به ابن زياد نوشت: اما بعد حسين عليه السّالم به جانب عراق مى

خداست مبادا آسيبى بدو رسانى و شورى بر پاى كنى بر سر خود و خويشاوندانت كه خاصّ و عامّ هرگز آن را 

 ش نكنند و تا دنيا باقى است به هيچ چيز دفع آن نتوان كرد. ابن زياد التفاتى ننمود.فرامو

( و از ريّاشى نقل شده است به اسنادش از مردى گفت: حج بگذاردم و از همسفران خويش جدا گشتم تنها 3) 

م تا به نزديكترين خيمه رفتم در بين راه نظرم به خيمه و خرگاهى افتاد بدان جانب شتافت روانه شدم و بيراهه مى

ها از كيست؟ گفتند: از آن حسين عليه السّالم گفتم: پسر على و فاطمه عليهما السّالم  رسيدم پرسيدم: اين خيمه

 گفتند: آرى. گفتم: او خود در كدام خيمه است؟

خواند، سالم  گفتند: در فالن خيمه. نزد او رفتم ديدم بر در خيمه تكيه داده است و نامه پيش روى او است مى

كردم و جواب داد گفتم: يا بن رسول اللّه پدر و مادرم فداى تو چرا در اين بيابان قفر فرود آمدى كه نه در آن 

 گياهى است براى چراى چهار پايان و نه سنگرى جان پناه؟

 و نداشته نگهرا  كردند و هيچ حرمتى  كشند وقتى چنين هاى اهل كوفه است و همانها مرا مى فرمود: اينها اين نامه

  تر گردند از قوم امه. همه را بشكستند خداوند بر آنها كسى را گمارد كه آنها را بكشد و ذليل

مؤلف گويد: احتمال قوى دارد قوم امّة   ( مترجم گويد: مراد قوم سبا است كه زير دست بلقيس ذليل بودند.1) 

فرمود: قسم به خدا مرا رها نكنند تا خون  كه مىمصحف فرام امه باشد چنانكه از آن حضرت روايت شده است 
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مرا بريزند وقتى چنين كردند خداوند بر آنها گمارد كسى را كه ايشان را خوارتر كند از فرام امه. و فرام بر وزن 

از بطن الرّمة  1كتاب خرقه است كه زن در ايّام معلوم بكار برد )ارشاد( چون حسين عليه السّالم به حاجر رسيد 

 بن مسهّر صيداوى را به كوفه روانه كرد. قيس

خود عبد اللّه بن بقطر را، و هنوز خبر مسلم بن عقيل به او نرسيده بود و با آنها  2و بعضى گويند: برادر رضاعى

 اين نامه فرستاد.

الم ( بسم اللّه الرحمن الرحيم از حسين بن على عليهما السّالم به سوى برادرانش از مؤمنين و مسلمين؛ س2) 

گويم خدائى را كه معبودى نيست جز او اما بعد نامه مسلم بن عقيل به من رسيد  عليكم، من براى شما سپاس مى

و خبر داد مرا از نيكى رأى و اجتماع اشراف و اهل مشورت شما بر يارى كردن و طلب حقّ ما از خداى عزّ و 

د و من روز سه شنبه هشت روز گذشته از ذى كنم با ما احسان فرمايد و شما را اجر بزرگ ده جلّ مسئلت مى

حجّه روز ترويه از مكه بيرون شدم وقتى فرستاده من نزد شما رسد در كار خود شتاب كنيد و جدّ نماييد كه در 

3اين روزها برسم ان شاء اللّه و السّالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته
 

آب رود با   شته بود اما بعد آن كس كه به طلب( و مسلم بيست و هفت روز پيش از كشته شدن نامه نو3) 

عشيرت خود دروغ نگويد از مردم كوفه هيجده هزار كس با من بيعت كردند پس آن هنگام كه نامه من به تو 

 رسد شتاب فرماى در آمدن.

 آنو اهل كوفه نوشتند: صد هزار شمشير به يارى تو آماده است تأخير مكن. و قيس بن مسهّر صيداوى با نامه 
                                                 

بضمّ راء و تشديد ميم و گاهى به  -منزلى است حاج را در باديه و بطن الرّمة -يم مكسوره ميان حاء و راء هر دو مهملهبه ج -مؤلف گويد: جابر -1

 رودى است معروف در عاليه نجد كه جاده بصره و كوفه سوى مدينه در آنجا به هم پيوندند. -تخفيف آن
و اگر كسى گويد حضرت امام حسين عليه الساّلم شير از پستان نخورد  -بصيغه مضارع بباء موحّده مضمومه بر وزن برثن صحيح است نه يقطر -بقطر -2

مكيد و گاه  مىچگونه برادر رضاعى داشت؟ جواب گوييم: مراد آن نيست كه هيچ شير زن نخورد بلكه غالبا انگشت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را 

خورد. با اينكه حديث ضعيف است و در كافى مرسل روايت شده و  خورد يعنى اندك مى فالنى هيچ غذا نمىخورد نظير آنكه گوييم  بود كه شير زن هم مى

گذاشت و  آنكه مكرّر در حديث آمده است و شكّى در صحّت آن نيست آن است كه: پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بسيار انگشت در دهان حسين مى

 تراويد. اين براى بهانه شكستن نبود بلكه چيزى از انگشت آن حضرت مىشود كه  از بعض احاديث معلوم مى

ضرت زهرا عليها و با اين حال بعيد نيست دايه هم گرفته باشند براى آنكه هنگام والدت حسين عليه الساّلم هنوز حسن عليه الساّلم شيرخوار بود. و شير ح

 حديث مخالفت نيست.الساّلم براى هر دو كافى نبوده است به هر حال ميان دو 
شود و همين صحيح است سيد مرتضى )ره( را عقيده اين بود كه امام  دانست كشته مى مشهور ميان علماى ما آن است كه سيد الشهدا عليه الساّلم مى -3

دليل اميدوارى آن حضرت به فتح  توان عليه الساّلم اميد فيروزى داشت كوشش و استعانت كردن در روز عاشورا و دفاع كردن و اين نامه نوشتن را نمى

دارد و دفاع از شرّ  اختيار فرموده است؛ چون انسان با علم به عدم فيروزى در هر حال دست از وظيفه بر نمى -عليه الرحمة -دانست چنانكه سيد مرتضى

 كند. به هر طورى كه ممكن شود مى
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حضرت سوى كوفه روان شد تا به قادسيه رسيد حصين بن تميم او را بگرفت و سوى عبيد اهلل فرستاد عبيد اهلل  

 گفت: به منبر باال رو و كذّاب بن كذّاب را ناسزاگوى.

( )ملهوف( و در روايت ديگر است كه: چون نزديك كوفه رسيد حصين بن تميم مأمور عبيد اهلل راه بر او 1) 

ا تفتيش كند قيس نامه را بيرون آورد و بدريد حصين او را نزد عبيد اهلل فرستاد چون در جلو او بايستاد بگرفت ت

ام از شيعيان امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم و پسرش عليهما السّالم  گفت: تو كيستى؟ گفت: مردى

ه نوشته است. گفت: از جانب كه بود و سوى گفت: چرا كتاب را بدريدى؟ گفت: براى آنكه تو ندانى در آن چ

 كه نوشته؟ گفت: از جانب حسين بن على عليهما السّالم سوى جماعتى از مردم كوفه كه نام ايشان را ندانم.

ابن زياد خشمگين شد و گفت: به خدا از من جدا نشوى تا نام آنان را با من بگويى يا باالى منبر روى و حسين 

 رش عليهم السّالم را لعن كنى وگرنه تو را پاره پاره كنم.بن على و پدرش و براد

قيس گفت: اما آن قوم نامشان را نگويم اما لعن را بكنم پس به منبر باال رفت و خداى را سپاس گفت و ستايش 

 كرد و درود بر پيغمبر فرستاد و على و حسن و حسين عليهم السّالم را فراوان بستود و رحمت فرستاد و عبيد اهلل

بن زياد و پدرش و ستمكاران بنى اميه را از اول تا آخر لعن و نفرين كرد آنگاه گفت: أيها الناس من فرستاده 

 حسينم سوى شما و او را در فالن موضع بگذاشتم اجابت او كنيد.

 ابن زياد را خبر دادند كه او چه گفت: بفرمود او را از باالى قصر به زمين انداختند و بمرد.

اد( روايت شده است كه: او را دست بسته به زمين افكندند استخوانهايش بشكست و هنوز رمقى مانده ( )ارش2) 

بود كه مردى بيامد لخمى عبد الملك بن عمير نام، سر او ببريد. گفتند: چرا چنين كردى و نكوهش كردند گفت: 

 اش كنم. خواستم آسوده

 بدانجا  1رسيد از آبهاى عرب و عبد اللّه بن مطيع عدوى  آنگاه حسين عليه السّالم از حاجر روانه شد به آبى
                                                 

د نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بزاد آن هنگام كه اهل مدينه بنى اميه را بيرون كردند مؤلف گويد: عبد اللّه بن مطيع بن اسود بن حارثه قرشى در عه -1

للّه بن مطيع در ايّام يزيد بن معاويه او رئيس قريش بود و عبد اللّه بن حنظله رئيس انصار وقتى اهل شام بر مردم مدينه پيروز شدند روز حرّه عبد ا

ر پيوست و از ياران او بود با ابن زبير كشته شد او هم با او كشته شد و در دالورى و چاالكى در ميان قريش سر آمد بگريخت و در مكه به عبد اللّه زبي

 همه بود.

اعتبار است و و مترجم گويد: سابقا در اول فصل چهارم مالقات عبد اللّه مطيع با امام بگذشت با اندكى اختالف و به نظر من اين گونه روايات در كمال 

بر آن ل واقعه منقوله قطعا صحيح؛ چون به دو طريق دو راوى با اختالف در خصوصيات را ممكن نيست از يكديگر گرفته باشند و اختالف آنها محمول اص

و كوفه اصل  كرد يا در بين راه مكه  اند مثال عبد اللّه مطيع پيش از خروج از مدينه امام عليه الساّلم را مالقات است كه خصوصيّت را فراموش كرده

به منزلت مالقات چون دو شاهد دارد مسلّم است اما اگر روايتى را دو راوى به يك لفظ نقل كنند به احتمال غالب يكى از ديگرى اخذ كرده است و آن 

 يك راوى است.
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فرود آمده بود چون حسين عليه السّالم را ديد گفت: پدر و مادرم فداى تو يا بن رسول اللّه براى چه آمدى و او 

 را فرود آورد و پذيرايى كرد. حسين عليه السّالم فرمود: معاويه بمرد چنان كه خبر آن به تو رسيد اهل عراق

سوى من نامه نوشتند و مرا بخواندند. عبد اللّه گفت: تو را به خدا يا بن رسول اللّه مگذار حرمت اسالم شكسته 

دهم كه پاس حرمت قريش و حرمت عرب را بدار و اللّه اگر اين ملك كه در دست بنى  شود تو را سوگند مى

ز هيچ كس بيم ندارند و اللّه اين حرمت اسالم كشند و اگر تو را بكشند پس از تو ا اميه است طلب كنى تو را مى

شود و حرمت قريش و حرمت عرب، چنين مكن و به كوفه مرو و خويشتن را در دسترس  است كه شكسته مى

 بنى اميه مگذار.

حسين عليه السّالم ابا فرمود مگر از رفتن و به فرمان عبيد اهلل راهها را ميان واقصه تا راه بصره و راه شام بسته 

آمد  گذاشتند كسى از آن خطّ بگذرد و بيرون رود يا به درون آيد و حسين عليه السّالم مى گرفته بودند نمى و

توانيم درون برويم  دانيم مگر اينكه نمى نشينان را ديد خبر بپرسيد گفتند: ما هيچ نمى خبر از عراق نداشت تا باديه

 يا بيرون آييم پس آن حضرت همچنان بيامد.

ف( و روايت شده است كه: چون به خزيميّه فرود آمد يك شبانه روز آنجا بماند چون بامداد شد ( )ملهو1) 

روى بدو كرد و گفت: آيا به تو خبر دهم كه دوش چه شنيدم؟ حسين عليه السّالم  -عليها سالم -خواهرش زينب

 گفت: هاى شب براى حاجتى بيرون رفتم شنيدم هاتفى مى فرمود: چه شنيدى؟ گفت: در نيمه

  اال يا عين فاحتفلى بجهد             و من يبكى على الشّهداء بعدى         

1على قوم تسوقهم المنايا             بمقدار الى انجاز وعد             
 

شود پس از آن حسين عليه السّالم آمد تا  حسين عليه السّالم فرمود: اى خواهر هر چه خداى مقدّر فرمود همان مى

 كى آبى باالى زرود.نزدي

( و ابو مخنف گفت: حديث كرد مرا سدّى از مردى فزارى گفت: به عهد حجّاج بن يوسف در سراى حارث بن 2) 

ابى ربيعه بوديم و اين خانه در محلّ خرمافروشان بود و بعد از زهير بن القين بجلى از بنى عمرو بن يشكر از 

آمدند ما در آن سراى پنهان بوديم سدّى گفت: من با آن مرد فزارى  بجيله منتزع شده بود و اهل شام بدانجا نمى

بن على عليه السّالم گفت: با زهير بن قين بجلى از مكه بيرون آمديم   گفتم: مرا خبر ده از آمدن خودت با حسين

                                                 
شاند. چنانكه خدا مقدار كرده است تا ك يعنى اى چشم بكوش و از اشك پر شو. كيست بعد از من بر اين شهيدان بگريد جماعتى كه مرگ آنها را مى -1

 وعده او راست گردد.
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منزل با آن  و در راه با حسين بن على عليهما السّالم با هم بوديم بر ما هيچ چيز ناخوشتر نبود از اينكه در يك

ماند و هر وقت حسين عليه السّالم  افتاد زهير در جاى مى حضرت فرود آييم هر وقت حسين عليه السّالم به راه مى

شد تا روزى در منزلى فرود آمديم كه چاره نداشتيم جز اينكه با هم در آنجا  آمد زهير پيشتر روانه مى فرود مى

فرود آمد و ما در جانبى نشسته بوديم و طعامى كه داشتيم  منزل كنيم پس حسين عليه السّالم در جانبى

خورديم رسول حسين عليه السّالم بيامد و سالم كرد و در آمد و گفت: اى زهير ابو عبد اللّه الحسين مرا سوى  مى

  1.تو فرستاد تا نزد او برمت. هر يك از ما آنچه در دست داشت بينداخت مانند اينكه مرغ بر سر ما نشسته باشد

 ( ابو مخنف گفت: دلهم بنت عمر و زوجه زهير براى من حكايت كرد كه: من با زهير گفتم:1) 

 روى سبحان اللّه برخيز و برو سخن او را بشنو و بازگرد. فرستد نزد او نمى پسر پيغمبر سوى تو مى

روبنه او را برداشتند زن گفت: زهير بن قين برفت و ديرى نگذشت شادان و خرّم بازگشت و فرمود: تا چادر و با

خواهم  اش گفت: انت طالق به خاندان خويش ملحق شو كه من نمى و سوى حسين عليه السّالم بردند و به زوجه

از ناحيت من به تو جز خوبى رسد )ملهوف( و من قصد صحبت حسين عليه السّالم كردم تا خويش را فداى او 

ه او داد و به يكى از بنى اعمامش سپرد تا او را به اهلش كنم و جان خود را وقايه او سازم پس مال زن را ب

برساند زن برخاست و بگريست و وداع كرد با شوهر خود و گفت: خدا يار و ياور تو باشد و خير پيش تو آورد 

 ياد كنى. -صلوات اللّه عليهما -از تو همين خواهم كه مرا روز قيامت نزد جدّ حسين

حاب خود گفت: هر كس دوست دارد با من آيد وگرنه اين آخر عهد من است با او ( )طبرى( آنگاه زهير با اص2) 

ها به چنگ آورديم  و اين قصّه براى شما بگويم كه ما غزو بلنجر كرديم خداوند فتح نصيب ما فرمود و غنيمت

اين فتح كه  پس سلمان باهلى با ما گفت: )در بعضى روايات سلمان فارسى رضى اللّه عنه است( آيا شاد شديد از

نصيب شما شد و غنيمتها كه بدان رسيديد؟ گفتيم: آرى. گفت: وقتى سيّد جوانان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله 

 سپارم. و سلّم را در يابيد به قتال با او بيشتر شاد شويد از اين غنائم كه شما را رسيد امّا من شما را به خدا مى

 مردم بود تا شهيد شد رضوان اللّه عليه.زهير گفت: سلمان پيوسته پيشاپيش آن 

 و در قمقام گويد: )به نقل از معجم البلدان( بلنجر بر وزن سفر جل شهرى است در بالد خزر پشت باب االبواب.

 )در بند قفقاز( گويند: عبد الرّحمن بن ربيعه آن را بگشود. 

                                                 
ببرد  عبارت از سكوت و آرامش است چنانكه ما در فارسى گوييم: مانند نقش ديوار. و گويند: شتران را چون كنه بر سر بسيار شود و آرام از آنها -1

 ها را تمام برچيند. ر آن حال هيچ جنبش نكند تا مرغ نرمد و آن كنهها را به منقار برگيرند و شتر د بعضى مرغان بر سر آنها نشينند و آن كنه
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پشت بلنجر با خاقان و لشكريانش دچار  ( و بالدرى گويد: سلمان بن ربيعه باهلى و از آنجا هم گذشت تا1) 

گشت و سلمان و اصحاب او كه چهار هزار مرد بودند همه كشته شدند در آغاز كار تركان از آنها ترسيده بودند 

اند سالح بر تن آنها كارگر نيست و اتّفاقا تركى در جنگلى پنهان شد و بر مسلمانى تير  گفتند اينها فرشته و مى

ترسيد پس  ميريد از چه مى ميريد چنانكه شما مى ت در ميان قوم خود فرياد بزد كه اينها هم مىافكند و او را بكش

كرد تا توانست  حمله كردند و در هم آويختند تا عبد الرّحمن كشته شد و سلمان علم برداشت و پيوسته جنگ مى

اه گيالن بازگشت )عبد الرّحمن بن برادر خود را در نواحى بلنجر به خاك سپارد و خود با بقاياى مسلمانان از ر

 و انّ لنا قبرين قبر بلنجر             و قبر بصينستان يا لك من قبر           جمانه بابلى گفته است:

 فهذا الّذى بالصّين عمّت فتوحه             و هذا الّذى يسقى به سبل القطر                                

و اصحاب او   1است كه تركان چون عبد الرّحمن بن ربيعه و بعضى گويند( سلمان ربيعه و مراد از بيت اخير آن 

ربيعه را در صندوقى گذاشتند هر وقت   گرديد و سلمان بن را كشتند در هر شب نورى بر مصارع آنها مشاهده مى

 كردند. شد به وسيله او طلب باران مى خشكسالى مى

                                                 
ت و براى مترجم گويد: عبارت بين الهاللين در نسخه نفس المهموم سقط شده است ما از معجم البلدان نقل كرديم و قمقام هم از آن كتاب نقل كرده اس -1

 گرديده است.سقط چند سطر و تصحيف كلمه قبل به قتل معنى متناقض و مغشوش 

ن بيايد ان شاء و ياقوت گويد: مراد از قبر چين قبر قتيبة بن مسلم باهلى است و شرح فتوح وى در مشرق و سفير فرستادن او براى امپراطور چين بعد از اي

النتر بود به سال و عمر بن الخطّاب او را اللّه ابن عبد البرّ گويد: عبد الرحمن بن ربيعه باهلى معروف به ذى النور برادر سلمان بن ربيعه است و از او ك

 ا.عمل باب االبواب داده و قتال تركان را بدو گذاشت و او در بلنجر در زمان خالفت عثمان هشت سال گذشته از خالفت او كشته شد انتهى ملخص

اى اينكه فرشتگان با آنها هستند و عبد الرّحمن در آن و ابن حجر گويد: چون بر تركان هجوم برد و گفتند: اينها جرأت نكردند بر ما هجوم آورند مگر بر

شود سالها وى والى قفقاز و خزر بوده است او را پيش از  جويند و از اينها معلوم مى بالد مدفون شد و تاكنون مردم به قبر او براى طلب باران توسّل مى

 دوقى نهند و به گرگان برند.گفتند و قبر او هم در بلنجر است نه آنكه صن كشته شدن هم ذى النور مى

 و درباره سلمان برادر عبد الرحمن گويند: وى را عمر قضاى كوفه داد پيش از شريح.

اند كه گفت: چهل روز نزد او رفتم وقتى قاضى كوفه بود نزد او خصمى نديدم. و از اينجا توان دانست صالح و امانت مردم آن  و از ابى وائل روايت كرده

 گفتند و او در غزوه بلنجر امير لشكر بود. : عمر اسبان را به وى سپرده بود او را سلمان الخيل مىعصر را. و گويند

 بريم. ابو وائل گفت: در آن غزا با او بودم ما را از بار گذاشتن بر چهار پايان غنيمت منع كرد اما اجازت داد غربال و الك و ريسمان را بكار

در زمان خالفت عثمان كشته شد و عمر او را فرستاده بود پس معلوم گرديد سلمان و  29يا  28ر در بالد ارمنيّه در سال ابن عبد البر گويد: سلمان در بلنج

 برادرش هر دو در آن غزا كشته شدند.

وقتى شهريار  لرحمن استاند: سلمان زنده از آن غزوه بازگشت و جسد برادر خود را همراه آورد تا جرجان. و از سخنان عبد ا و بعضى اصحاب فتوح گفته

ن ما راضى حاكم باب االبواب )در بند( با او گفت: ما راضى هستيم كه تركان به ما زحمتى ندهند و ما هم متعرض آنها نشويم. عبد الرحمن گفت: و ليك

رمان دهد پيش رويم تا داخل مملكت روم. نيستيم مگر اينكه در مملكت آنها درآييم و با آنها جنگ كنيم و اللّه با ما گروهى هستند كه اگر امير ما ف

را دريافتند و با نيّت در اسالم در آمدند و كار هميشه در  -صلّى اللّه عليه و آله -شهريار پرسيد: اينها چه كسانند؟ گفت: گروهى كه صحبت رسول خدا

  .ين حال كه دارند اعراض كننددست آنهاست و فيروزى با آنها تا كسى بر آنها غالب گردد و خوى آنها را بگرداند و از ا
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بن قين با حسين عليه السّالم كشته شد و زن او با غالمى كه داشت گفت: ( و در تذكره سبط است كه: زهير 1) 

موالى خود را كفن   برو موالى خود را به خاك سپار. آن غالم برفت و ديد حسين عليه السّالم برهنه است. گفت:

 نى ديگر پوشيد.كنم و حسين عليه السّالم را بگذارم نه به خدا، پس حسين عليه السّالم را كفن كرد و زهير را كف

( )ارشاد( عبد اللّه بن سليمان و منذر بن مشمعلّ اسديّين روايت كردند كه: ما حج گذارديم و همه همت ما آن 2) 

ها را به  انجامد پس ناقه بود كه پس از حج در راه به حسين عليه السّالم ملحق شويم تا ببينيم كار او به كجا مى

حضرت نزديك گشتيم ناگاه مردى از اهل كوفه پديدار گشت هنگامى كه رانديم تا در زرود به آن  شتاب مى

خواست اما مثل اينكه  حسين عليه السّالم را ديد از راه كناره كرد آن حضرت اندكى بايستاد گويا ديدار او مى

 پشيمان شد او را بگذاشت و بگذشت و ما هم بگذشتيم.

يم و او را از خبر كوفه بپرسيم كه از آن آگاه است پس رفتيم ( باز يكى از ما به ديگرى گفت: نزد آن مرد شو3) 

اى؟ گفت: اسدى. گفتيم: ما نيز  تا به او رسيديم و گفتيم: السّالم عليك. گفت: عليكما السّالم. گفتيم: از كدام قبيله

كوفه گفت: اسدى هستيم نام تو چيست؟ گفت: بكر بن فالن. ما هم نام و نسب گفتيم و پرسيديم از خبر مردم در 

آرى خبر دارم از كوفه بيرون نيامدم مگر مسلم بن عقيل و هانى بن عروه را كشته بودند و ديدم پاى آنها را 

رفتيم تا شب در  كشيدند پس روى به حسين عليه السّالم آورديم و بدو رسيديم و با هم مى گرفته در بازار مى

ديم جواب سالم داد گفتيم: يرحمك اللّه ما خبرى داريم اگر منزل ثعلبيّه فرود آمد ما نزديك او شديم و سالم كر

خواهى آشكارا بگوييم و اگر خواهى پنهان پس سوى ما و سوى اصحاب خود نگريست و گفت: من از اينها 

 آمد ديدى؟ چيزى پنهان ندارم. گفتيم: آن سوار كه ديشب رو به سوى ما مى

خبر آن دو را براى تو آورديم و آن سؤال كه خواستى كرديم  فرمود: آرى خواستم از او چيزى پرسم، گفتيم: ما

گفت: از كوفه بيرون نيامدم تا مسلم بن عقيل و هانى  مردى است از قبيله ما صاحب رأى و راستگو و خردمند مى

 كشيدند. بن عروه را كشته بودند و ديدم پاهايشان را گرفته در بازار مى

إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ رحمة اللّه عليهما و چند بار اين كالم را تكرار فرمود پس به او ( حضرت فرمود: إِنَّا لِلَّهِ وَ 1)

ترسيم مردم كوفه  گفتيم: تو را به خدا با اهل بيت از همين جاى بازگرد كه در كوفه يار و ياور و شيعه ندارى مى

 به دشمنى تو برخيزند.
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ما چيست كه مسلم كشته شده است؟ گفتند: سوگند به آن حضرت سوى اوالد عقيل نگريست و فرمود: رأى ش

گرديم مگر آنكه خون او را بخواهيم يا همان كه او چشيد ما نيز بچشيم. پس حسين عليه السّالم  خدا كه بازنمى

روى به جانب ما كرد و فرمود: زندگى بعد از اينها گوارا نيست دانستيم كه عزم رفتن دارد گفتيم: خداى تعالى 

 ر پيش آورد. گفت: رحمكما اللّه.تو را خي

ياران گفتند: سوگند به خدا كه تو چون مسلم بن عقيل نيستى اگر به كوفه روى مردم سوى تو بيشتر شتابند؛ آن 

 حضرت خاموش بماند آنگاه منتظر بود تا وقت سحر با غالمان و خادمان فرمود آب بيشتر برگيرند و كوچ كنند.

ت كه: چون صبح شد مردى از اهل كوفه مكنّى به ابى هرّه ازدى را ديدند آمد بر ( )ملهوف( و روايت شده اس2) 

او سالم كرد و گفت: يا بن رسول اللّه چه باعث شد كه از حرم خدا و جدّت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيرون 

و مرا ناسزا گفتند صبر  آمدى؟ حسين عليه السّالم فرمود: ويحك يا ابا هرّة بنى اميه مال مرا گرفتند صبر كردم

كشند و خداى تعالى بر آنها  كردم خواستند خون مرا بريزند بگريختم قسم به خدا كه اين گروه ستمكار مرا مى

تر  جامه مذلّت پوشاند و شمشيرى تيز بر سر آنها گمارد و مسلّط كند بر آنها كسى را كه زير دست او ذليل

 كرد. و در مال و خون آنها حكم مىباشند از قوم سبا كه زنى مالك آنها شد 

( و شيخ اجلّ ابو جعفر كلينى روايت كرده است از حكم بن عتيبه گفت: مردى حسين بن على عليه السّالم را 3) 

در ثعلبيه ديد و نزد او آمد و سالم كرد حسين عليه السّالم فرمود: از كدام شهرى؟ گفت: از مردم كوفه. گفت: 

ى اگر در مدينه تو را ديده بودم اثر جبرئيل را در سراى خود وقت نزول وحى بر قسم به خدا اى برادر كوف

نمودم اى برادر كوفى آيا سرچشمه علم مردم از پيش ما باشد و آنها بدانند و ما ندانيم چنين  جدّمان به تو مى

 قامى بلند دارد(.در گذشت و نزد اهل سنت م 115نخواهد شد؟. )حكم بن عتيبه كندى قاضى كوفه بود و به سال 

 باز آن حضرت رفت تا منزل زباله و خبر كشته شدن عبد اللّه بن بقطر بدو رسيد.

 )ملهوف( و در روايتى خبر مسلم بدو رسيد. 

اى بيرون آورد و براى مردم بخواند: بسم اللّه الرحمن الرحيم اما بعد ما را خبرى رسيد  ( )ارشاد( و نوشته4) 

ياور  بن عقيل و هانى بن عروه و عبد اللّه بن بقطر كشته شدند و شيعيان ما را بى جانسوز و دلخراش كه مسلم

تهدّى ندارد پس مردم پراكنده شدند و از راست و  گذاشتند هر كس از شما خواهد بازگردد بر او حرجى نيست و

راه بدانها پيوسته بودند  چپ راه بيابان پيش گرفتند تنها همانها كه از مدينه آمدند و اندكى از مردم ديگر كه در
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روند كار آن راست شده و مردم آن  پنداشتند به شهرى مى بماندند اين كار براى آن كرد كه گروهى از اعراب مى

 شهر به فرمان او در آمده و نخواست با او همراه باشند مگر آنان كه بدانند كه چه در پيش دارند.

شود و  كرد يحيى بن زكريا را اشاره به اينكه كشته مى ار ياد مى( مؤلف گويد: شايد براى همين بود كه بسي1) 

 برند چنانكه سر يحيى را. سرش را هديه مى

( و در مناقب از على بن الحسين عليه السّالم روايت كرده است كه گفت: با حسين عليه السّالم خارج شديم و 2) 

ياد فرمود و روزى گفت: از پستى دنيا نزد خداست در هيچ منزل فرود نيامد و كوچ نكرد مگر از يحيى بن زكريا 

 كه سر يحيى را نزد زنا كارى از زناكاران بنى اسرائيل هديه بردند.

در حبيب السير مسطور است كه: چون حضرت به منزل زباله رسيد قاصد عمر بن سعد بن ابى وقّاص به شرف 

ابن عروه و واقعه قيس مسهّر به تحقيق  خدمت اختصاص يافته مكتوب او را رسانيد و قصّه شهادت مسلم و

 انجاميد.

و ابو حنيفه دينورى گويد: چون آن حضرت به زباله رسيد قاصد فرستاده محمد اشعث و عمر بن سعد وى را 

دريافت و آن نامه كه مسلم )رض( از ايشان خواسته بود بنويسند بياورد كه كار مسلم به كجا رسيد و اهل كوفه 

رها كردند و مسلم اين در خواست را از محمد بن اشعث كرده بود و چون نامه بخواند و  بعد از بيعت او را

صحّت خبر آشكار گرديد قتل مسلم و هانى بر او سخت ناگوار آمد و آن فرستاده قتل قيس بن مسهّر را هم 

شده بودند به  بگفت و آن حضرت قيس را از بطن الرّمة فرستاده بود و گروهى مردم در منازل بين راه همراه

گمان اينكه آن حضرت يار و معينى دارد و در كوفه وقتى خبر مسلم شنيدند پراكنده شدند و با او نماند مگر 

 خواصّ اصحاب.

( )ارشاد( چون سحر شد اصحاب خود را فرمود: آب بسيار برداريد. و به راه افتاد تا از بطن العقبه بگذشت 3) 

ا ديد نامش عمرو بن لوذان از آن حضرت پرسيد: آهنگ كجا دارى؟ حسين فرود آمد پيرمردى از بنى عكرمه ر

عليه السّالم جواب داد: كوفه. پيرمرد گفت: تو را به خدا سوگند بازگرد كه جز سر نيزه و دم شمشير چيزى در 

ساخته  پيش ندارى اين مردم كه سوى تو فرستادند اگر رنج قتال را از تو كفايت كرده بودند و كارها را آماده

 رفتى صواب بود اما با اين حال كه عرض كردم رأى من اين نيست كه بدان جانب روى. نزد آنها مى

 حسين عليه السّالم فرمود: يا عبد اللّه رأى صواب بر من پوشيده نيست و لكن فرمان الهى چنان است كه 
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چون چنين كردند خداوند بر  مرا بريزند و كس با او بر نيايد. آنگاه فرمود: قسم به خدا مرا رها نكنند تا خون هيچ

 هاى مردم خوارتر گردند. آنها كسى را برگمارد كه از همه فرقه

روايت كرده است از ابى عبد اللّه جعفر بن  -عطّر اللّه مرقده -و شيخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قمى

الم بر عقبه بطن باال رفت اصحاب خود را محمد صادق عليه السّالم كه: چون حضرت حسين بن على عليه السّ

گفت: من خود را كشته بينم. گفتند: چگونه يا ابا عبد اللّه؟ فرمود: خوابى ديدم. گفتند: چه بود؟ فرمود: ديدم 

 .رسيد آنگاه آن حضرت رفت تا منزل شراف دريدند و در آن ميانه سگى بود دو رنگ. سگانى مرا مى

  و بازداشتن آن حضرت از رفتن به كوفه ،ید ریاحى حضرت سید الشهداء فصل سیزدهم/ دیدار حرّ بن یز

)ارشاد( آنگاه امام عليه السّالم تا نيمه روز راه رفتند در آن هنگام يك تن از ياران تكبير گفت حسين عليه  

 السّالم فرمود: اللّه اكبر براى چه تكبير گفتى؟ گفت: درختهاى خرما بينم.

 ايم. داشتند: به خدا سوگند كه در اينجا ما هرگز نخل نديدهگروهى از اصحاب عرضه 

 پنداريد و آن چيست؟ گفتند: گمان داريم گوش اسبان است. حسين عليه السّالم فرمود: چه مى

حسين عليه السّالم فرمود: من هم چنين بينم؛ آنگاه پرسيد: در اين زمين پناهگاهى هست كه آن را در پس پشت 

مردم از يك جانب روبرو شويم؟ گفتند: آرى در اين جانب ذو حسم است و آن كوهى است  قرار دهيم و با اين

)حسم به ضمّ حاء مهمله و فتح سين يا بضمّ هر دو در بعضى نسخ حسمى بر وزن ذكرى( از سوى چپ سير فرماى 

 كه اگر زودتر بدان رسيدى مراد حاصل است.

و ما هم به سوى چپ روانه شديم به اندك مدّتى گردن اسبان ( پس امام عليه السّالم به جانب چپ گراييد 2) 

ايم آنها هم سوى ما بگرديدند نوك نيزه آنها  نمايان گشت و ما تشخيص داديم و چون ديدند ما راه بگردانيده

مانند مگس عسل و پرچمها مانند بال مرغان بود و به جانب ذو حسم شتافتيم ما پيشتر رسيديم از ايشان و امام 

آمدند تا در  ود خيمه و خرگاه بر افراشتند و آن مردم كه نزديك هزار سوار بودند با حرّ بن يزيد تميمى مىفرم

مقابل ما بايستادند در گرماى نيمروز حسين عليه السّالم و اصحاب او عمامه بر سر بسته و شمشير حمايل كرده 

سيراب كنيد و اسبان را اندكى تشنگى بنشانيد بودند امام به ياران فرمود: اين جماعت را آب دهيد مردان را 

بردند چون اسبى سه يا چهار يا  كردند و نزديك اسبان مى آوردند و از آب پر مى چنين كردند كاسه و طشت مى

 بردند تا همه اسبان را آب دادند. نوشيد از آن اسب دور كرده نزديك اسب ديگر مى پنج جرعه مى
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آن روز با حرّ بودم و آخر همه آمدم چون حسين عليه السّالم تشنگى من و ( على بن طعان محاربى گفت: 1) 

اسب مرا ديد فرمود: راويه را بخوابان. من مراد آن حضرت را ندانستم چون راويه به زبان ما مشگ را گويند و 

كرد كه به زبان مردم حجاز آن شتر كه مشگ آب را بر او بار كنند و مشگ خواباندنى نيست چون امام توجّه 

خواستم بنوشم  من نفهميدم فرمود: برادرزاده شتر را بخوابان من شتر را خوابانيدم و فرمود: بنوش و من هر چه مى

ريخت حسين عليه السّالم فرمود: اخنث السّقاء يعنى مشگ را بگردان من ندانستم چه كنم خود  آب بيرون مى

 سيراب كردم.برخاست و مشگ را بگردانيد و من آب نوشيدم و اسب را 

را فرستاده بود و در قادسيه نشانيده و  1( حرّ بن يزيد از قادسيه آمده بود و عبيد اهلل بن زياد حصين بن تميم 2) 

حرّ بن زيد را گفته بود با هزار سوار در مقدمه به استقبال امام عليه السّالم فرستند و حرّ همچنان در پيش آن 

هر شد امام عليه السّالم حجّاج بن مسروق را فرمود اذان بگويد اذان بگفت و حضرت ايستاده بود تا هنگام نماز ظ

هنگام اقامه حسين عليه السّالم بيرون آمد با ازار و ردا و نعلين خداى را سپاس گفت و ستايش كرد آنگاه فرمود: 

د كه نزد ما آى ما هاى شما به من رسيد و فرستادگان شما آمدن اى مردم من نزد شما نيامدم تا وقتى كه نامه

امامى نداريم شايد به سبب تو خداوند ما را بر صواب و حق جمع كند اگر بر همان عهد و پيمان استوار هستيد 

بازنماييد كه مايه اطمينان من باشد و اگر نه بر آن عهديد كه بوديد و آمدن مرا ناخوش داريد از همين جاى 

 اى در جواب نگفت. يك كلمه چروم هي گردم و بدان جايى كه بودم مى بازمى

خواهى با اصحاب خود نماز گزارى؟  پس مؤذّن را فرمود: اقامه گوى او اقامه نماز گفت پس به حرّ فرمود: مى

 گفت: نه بلكه تو نمازگزار و ما همه با تو نماز گزاريم. پس حسين عليه السّالم نماز گزارد و آنان اقتدا كردند.

شد كه براى او   و اصحاب گرد او بگرفتند و حرّ به جاى خود بازگشت و داخل خيمه( آنگاه به خيمه در آمد 3) 

 برافراشته بودند و گروهى از ياران گرد وى فراهم شدند و باقى به صفهاى خود بازگشتند و هر يك لگام اسب
                                                 

در كتب شيعه به همين ضبط معروف است و در بعضى روايات تميم به جاى نمير آمده  -بر وزن زبير -به صيغه تصغير بن نمير -مترجم گويد: حصين -1

و در  جعفر بن حارث بن سلمة بن سكانه.و ابن حجر در اصابه از هشام بن كلبى نسب او را چنين آورده است حصين بن نمير بن فاتك بن لبيد بن  است.

نام پدر او بسيارى از مواضع كتاب هم تميم مرقوم است و مردى در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به نام حصين بن نمير معروف است و در 

ل مكه بود از جانب يزيد و شك در اين است كه رئيس شبهه نيست و او همان است كه از تمر صدقه بدزديد و مردى ديگر به همين نام و نسب امير قتا

ير است و شرطه عبيد اهلل زياد كه در كربال حاضر بود همين مرد است كه از جانب يزيد امير قتال مكه بود يا ديگرى است اگر اوست نامش حصين بن نم

آن است كه مرد صحابى ابن نمير است و نسب او معلوم نيست  رسد شود( آنچه به نظر ما مى 9سطر  25اگر غير اوست حصين بن تميم )رجوع به صفحه 

ر گفته و در زمان يزيد بن معاويه دو نفر حصين نام بودند يكى حصين بن نمير سكونى امير جنگ مكه كه نسب او را ابن كلبى نقل كرديم و ابن عساك

 هير بن وريد تميمى كه رئيس شرطه ابن زياد و در كربال حاضر بود.است و اين همان حصين بن نمير صحابى است. دوم حصين بن تميم ابن اسامة بن ز
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سّالم را پيش اش بنشست باز مؤذّن براى نماز عصر اذان گفت و اقامه و حسين عليه ال خود بگرفت و در سايه 

داشتند و با همه نماز بگزارد. آنگاه روى بدانها نمود و خداى را سپاس گفت و ستايش كرد پس از آن فرمود: اما 

بعد اى مردم اگر از خداى بترسيد و حق را براى اهلش بشناسيد خداى تعالى بيشتر از شما راضى گردد و ما اهل 

لى تريم به تصدّى امر خالفت از اين مدّعيان مقامى كه از آن آنها بيت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او

شناسيد  پسنديد و حق ما را نمى كنند و اگر از حق ابا داريد و ما را نمى نيست و ميان شما به ستم و زور رفتار مى

 گردم. ما بر مىها فرستاده بوديد و فرستادگان شما گفتند از نزد ش و رأى شما اكنون غير از آن است كه در نامه

 دانم. گويى چيزى نمى ها و فرستادگان كه مى ( حرّ گفت: سوگند به خدا كه من از اين نامه1) 

هاى ايشان در آن است  حسين عليه السّالم به يك نفر از همراهان گفت: اى عقبة بن سمعان آن خرجين را كه نامه

اند نيستيم ما  و ريخت حرّ گفت: ما از اينها كه نامه نوشتهها بياورد و نزد ا حاضر كن. او خرجين را انباشته از نامه

 اند چون تو را ديديم از تو جدا نشويم تا تو را نزد عبيد اهلل زياد به كوفه بريم. را فرموده

حسين عليه السّالم فرمود: مرگ به تو نزديكتر است از اين، آنگاه اصحاب خود را فرمود: سوار شويد سوار شدند 

ا زنان هم سوار گشتند و اصحاب را گفت: بازگرديد چون خواستند بازگردند آن مردم بر او راه و بايستاد ت

خواهى؟ حرّ گفت: اگر ديگرى از  بگرفتند حسين عليه السّالم فرمود: اى حرّ مادرت به عزاى تو نشيند چه مى

كه باشد و ليكن نام مادر تو نتوان بردم هر  عرب اين كلمه را با من گفته بود در مثل اين حالت نام مادر او را مى

 برد مگر به بهترين وجه.

 خواهم تو را نزد عبيد اهلل برم. حرّ گفت: مى خواهى؟ حسين عليه السّالم فرمود: چه مى

 امام فرمود: به خدا قسم با تو نيايم.

رّ گفت: مرا به قتال ( حرّ گفت: به خدا قسم تو را رها نكنم. سه بار سخن تكرار كردند چون گفتگو دراز شد ح2) 

ات برم اكنون كه از كوفه آمدن ابا دارى راهى  امر نكردند همين اندازه مأمورم از تو جدا نشوم تا به كوفه

برگزين كه نه به كوفه روى و نه به مدينه بازگردى و اين راه طريق عدالت است ميان من و تو تا من به امير 

گزند بر هم و مبتال  يد اهلل فرستى شايد خداوند امرى پيش آورد كه من بىنامه نويسم و تو نيز نامه به يزيد يا عب

 به كار تو نشوم. پس از اين راه سير كن.

 رفتند. آن حضرت از راه عذيب و قادسيه به جانب چپ عنان تافت و حرّ با همراهان با وى مى
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م در بيضه براى اصحاب خود و ( طبرى گويد: ابو مخنف از ابى الغيرار نقل كرد كه: حسين عليه السّال1) 

همراهان حرّ خطبه خواند خداى را سپاس گفت و ستايش كرد آنگاه گفت: اى مردم! پيغمبر فرمود: هر كس ببيند 

سلطان جائرى را كه محرّمات الهى را حالل شمارد و عهد خداى را بشكند و مخالفت سنت رسول خدا صلّى اللّه 

با بندگان خدا با ستم و گناه باشد هر كس انكار نكند بر او به گفتار و كردار  عليه و آله و سلّم كند و رفتار وى

برد او را هم بدان جاى برد و اين گروه بنى اميّه فرمان شيطان  بر خداوند الزم است كه آن ظالم را به هر جا مى

ء را منحصر به  تند فياند و اطاعت خداى را بگذاشته و فساد نمودند حدود خدا را معطّل گذاش را پيروى كرده

ترين مردمم به نهى كردن و بازداشتن آنها  خود ساختند، حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام كردند و من اولى

ايد و مرا تسليم  ها به من نوشتيد و فرستادگان شما نزد من آمدند و گفتند كه شما با من بيعت كرده و شما نامه

نون اگر بر بيعت و پيمان خود پايداريد راه صواب همين است كه من حسينم پسر گذاريد اك كنيد و تنها نمى نمى

من «: نفسى مع انفسكم و اهلى مع اهليكم فلكم فيّ اسوة» -صلوات اللّه عليهم -على و فاطمه دختر رسول خدا

ندگانى، خود با شمايم و يكى از شما، و خاندان من با خاندانهاى شماست و من سر مشق و پيشواى شما در ز

كنيم  كنيم بلكه مانند يكى از شما زندگى مى دهيم و صرف خاندان خود نمى ء را به خود اختصاص نمى يعنى ما فى

تا شما به ما تأسّى كنيد در ترك اسراف و تجمّل و اگر چنين نكنيد و بر عهد خود استوار نباشيد و آن را بشكنيد 

شما عجيب نيست با پدر و برادر و پسر عمّم مسلم همين كرديد  و بيعت از خود برداريد به جان خودم قسم كه از

هر كس فريب شما را خورد ناآزموده مردى است. شما از بخت خود روى گردان شديد و بهره خود را از دست 

نياز گرداند از شما و  شكنى هم بر خود او است و خداوند به زودى مرا بى داديد هر كس پيمان شكند زيان پيمان

 م عليكم و رحمة اللّه و بركاته.السّال

( )طبرى( عقبة بن ابى الغيرار گفت: حسين عليه السّالم در ذى حسم برخاست و سپاس خداى بگفت و او را 2) 

 ستايش كرد آنگاه گفت:

منها الّا امّا بعد انّه قد نزل من االمر ما قد ترون و انّ الدّنيا قد تنكّرت و أدبر معروفها و استمرّت حذّاء فلم يبق » 

صبابة كصبابة االناء و خسيس عيش كالمرعى الوبيل اال ترون انّ الحقّ ال يعمل به و انّ الباطل ال يتناهى عنه 

 «.ليرغب المؤمن في لقاء اللّه محقّا فانّى ال ارى الموت الّا شهادة و ال الحيوة مع الظّالمين الّا برما
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كارى پيش آمد »يعنى:  اينجا نياوردن وبه ترجمه قناعت كردن.از غايت فصاحت اين كالم دريغ آمدم عين آن را 

اى  مانده بينيد و دنيا دگرگون شد آنچه نيكو بود از آن پشت نمود و شتابان بگذشت نماند از آن مگر ته كه مى

حق بينيد به  مانند آن آب كه در بن ظرفى بماند و دور ريزند و زندگى پست و ناچيزى مانند چراگاه ناگوار، نمى

گردد؟! مؤمن را بايد حق جوى و راغب لقاى پروردگار بود و مرگ را من  شود و از باطل اجتناب نمى عمل نمى

 «.جز سعادت شهادت نبينم و زندگانى با ستمكاران را غير ستوده و رنجش دل ندانم

من؟ گفتند: تو گوييد يا  ( راوى گفت: زهير بن قين بجلى بر خاست و به همراهان خود گفت: شما سخن مى1) 

سخن گوى. پس خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و گفت: يا بن رسول اللّه خدايت راهنما باد بخير، گفتار تو 

را شنيديم به خدا سوگند كه اگر دنيا جاويدان بماندى و ما جاويدان در آن بمانديمى و تنها براى يارى و 

 داديم. تو ترجيح مى از دنيا را با تو بر ماندن در دنيا بىمواسات تو از جهان مفارقت كرديديمى باز بيرون شدن 

 پس حسين عليه السّالم او را دعا كرد و پاسخى نيكو داد.

( )ملهوف( و در روايت ديگر است كه: هالل بن نافع بجلى برجست و گفت: به خدا سوگند كه ما لقاى 2) 

م هر كه تو را دوست دارد و دشمنيم با هر كه پروردگار را ناخوش نداريم و بر نيت و بصيرت خود دوست داري

 دشمن تو باشد.

و برير بن خضير برخاست و گفت: قسم به خدا يا بن رسول اللّه خداوند منّت گذاشت به وجود تو بر ما كه پيش 

 تو كار زار كنيم و اعضاى ما را پاره پاره كنند آنگاه جدّ تو شفيع ما باشد در روز قيامت.

گفت: از براى خدا جان خويش را پاس دار كه  رفت و با او مى وسته همراه حسين عليه السّالم مى)كامل( و حرّ پي 

 شوى. من يقين دارم اگر قتال كنى كشته مى

گذرد؟! او  ترسانى و آيا اگر مرا بكشيد ديگر مرگ از شما مى حسين عليه السّالم به او گفت: آيا مرا از مرگ مى

خواست يارى پيغمبر كند و پسر عمّش او  د اوسى با پسر عمّ خود گفت وقتى مىگويم كه آن مر من همان را مى

 روى كه كشته شوى گفت: گفت: كجا مى ترسانيد و مى را مى

 سأمضي و ما بالموت عار على الفتى             اذا ما نوى حقّا و جاهد مسلما         

 و فارق مثبورا و خالف مجرما   و آسى الرّجال الصّالحين بنفسه                       

 فان عشت لم اندم و ان متّ لم الم             كفى بك ذال ان تعيش و ترغما             
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روم و جوانمرد را مرگ ننگ نيست اگر نيّت او حق باشد و مخلصانه بكوشد و يا مردان نيكوكار  يعنى: من مى 

خورند و با نابكاران مخالفت كند. پس   ردم بر مرگ او اندوهبه جان مواسات نمايد؛ چون از جهان بيرون رود م

اگر زنده ماندم پشيمان نيستم و اگر بميرم مرا مالمت نكنند اين ذلّت تو را بس كه زنده باشى و خوار گردى و 

ر رفت و حسين عليه السّالم د و چون حرّ اين بشنيد از او دورتر شد و با همراهان خود از يك سوى مى   ناكام.

 ناحيتى ديگر.

چريد آن  ( )طبرى و كامل( تا به عذيب الهجانات رسيدند و آن جايى است كه اسبان نعمان بن منذر بدانجا مى1) 

اصل و شتر اصيل است و گويند آنجا سر حدّ عراق است و پاسگاه و  را نسبت به هجانات دادند )و هجان اسب بى

قادسيه( ناگهان چهار مرد سوار نمودار شدند و آنها نافع بن هالل مرزداران فرس بدانجا بودند چهار ميل است تا 

و مجمع بن عبد اللّه و عمرو بن خالد و طرمّاح بودند و اسب هالل بن نافع را يدك كرده بودند و آن اسب كامل 

 نام داشت و راهنماى آنان طرمّاح بن عدىّ بود تا به حسين عليه السّالم رسيدند.

 كه چون نظر طرمّاح به حسين عليه السّالم افتاد اين رجز خواندن گرفت: و در بعضى مقاتل است

 يا ناقتى ال تذعرى من زجرى             و امضى بنا قبل طلوع الفجر         

 بخير ركبان و خير سفر             حتّى تحلّى بالكريم النّحر             

 اتى به اللّه لخير امر      الماجد الحرّ رحيب الصّدر                    

 ثمّة ابقاه بقاء الدّهر             آل رسول اللّه آل الفخر             

 السّادة البيض الوجوه الزّهر             الطّاعنين بالرّماح السّمر             

 الضّاربين بالسّيوف البتر             يا مالك النّفع معا و الضرّ             

 ايّد حسينا سيّدى بالنّصر             على الطّغاة من بقايا الكفر             

 على اللّعينين سليلى صخر             يزيد ال زال حليف الخمر             

 و ابن زياد عهر بن العهر             

اهان من كه بهترين سواران و ( يعنى: اى شتر من از راندن من مترس و پيش از سپيده دم ما را برسان همر2) 

نيكوترين مسافرانند تا فرود آئى نزد جوانمردى بصير بزرگوار آزاده گشاده سينه كه خداوند او را براى بهترين 

كارها آورده است تا روزگار باقى است خداوند او را نگهدارد. خاندان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خاندان 
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هاى گندمى رنگ، تيغ زنان با تيغهاى برّنده. اى خداوند  گذاران به نيزه رخشنده، روى نيزهفخر، مهتران سفيد و د

سود و زيان با هم! ساالر من حسين عليه السّالم را به فيروزى نيروده بر گمراهان بازماندگان كفر بر دو ملعون 

 يزيد كه پيوسته حليف خمر است و ابن زياد حرامزاده.  فرزند ابى سفيان

 ر بحار به وجهى ديگر نقل كرده است كه: حسين عليه السّالم روى به اصحاب كرد و گفت:و د

كسى از شما راه را بر غير جادّه شناسد؟ طرمّاح گفت: آرى يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من از 

رت با اصحاب در پى او رفتند و راه آگاهم. حسين عليه السّالم فرمود: پيش رو. پس طرمّاح پيش افتاد و آن حض

 اين رجز بخواند و آن ابيات را آورده است.

و در مناقب ابن شهر آشوب است كه: امام عليه السّالم از راه بر غير جادّه پرسيد و دليل خواست طرمّاح بن عدىّ 

 طايى گفت: من راه دانم و آن رجزها خواندن گرفت.

حسن الرضا عليه السّالم در حالتى كه امام عليه السّالم شبانه سير و از كامل الزياره است مسندا از ابى ال

 گفت: يا ناقتى آه. خواند و مى فرمود وقتى روى به عراق داشت مردى رجز مى مى

گفت: يا ناقتى و ابيات را ذكر  رفت و مى و در مقتل ابن نما گويد: آنگاه حرّ پيش روى حسين عليه السّالم مى

 ى به اللّه لخير امر.كرده است تا قوله: ات

مترجم گويد: مضامين ابيات با روايت اول كه از طبرى و كامل نقل شد انسب است؛ چون حضرت امام عليه 

آمدند اين بيت حتّى تحلّى بالكريم  رفت اما همراهان طرمّاح نزد بهتر از خويش مى السّالم سوى بهتر از خود نمى

 اند. مردى كريم دارند و از كوفه به عزم تشرّف خدمت امام آمده النّحر دليل بر آن است كه همراهان وى قصد

( )طبرى و ابن اثير( تا وقتى به حسين عليه السّالم رسيدند حرّ روى بدانها نمود و گفت كه: اين چند تن از 1) 

 گردانم. كنم يا به كوفه بر مى اند و من آنها را بازداشت مى مردم كوفه

گذارم و از هر گزندى كه خويش را حفظ كنم آنان را نيز حفظ كنم كه اينها  ن نمىحسين عليه السّالم فرمود: م

اند. پس اگر بر آن عهد كه با من بستى ثابتى دست از  ياران منند و به منزلت آن كسان كه با من از مدينه آمده

فرمود: مرا خبر دهيد از  آنها بدار وگرنه با تو حرب خواهم كرد. و حرّ دست بازداشت حسين عليه السّالم با آنها

حال مردم در كوفه )شايد از روى تعجّب و تعنيف كه زود پيمان شكستند( مجمع بن عبد اللّه عايذى كه يك تن 

از آن جماعت بود گفت: اشراف مردم را رشوتهاى گزاف دادند و چشم آنها را پر كردند به مال تا دل آنها به بنى 
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دند و يكدل و يك جهت دشمن تو گشتند اما ساير مردم دلشان به سوى تو اميّه گراييد و يكسره مايل آنان ش

 است و فردا شمشيرشان به روى تو كشيده ميشود.

( آنگاه از رسول خود قيس بن مسهّر صيداوى پرسيد گفتند: بلى حصين بن تميم او را بگرفت و نزد ابن زياد 2) 

را لعن كند قيس رفت و بر تو و پدرت درود فرستاد و ابن فرستاد. ابن زياد بفرمود تا برود و تو را و پدر تو 

آمدن تو خبر داد پس ابن زياد بفرمود او را از طمار  زياد و پدرش را لعن كرد و مردم را به يارى تو بخواند و از

 قصر به زير انداختند.

  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى كرد:اشك در چشم حسين عليه السّالم بگرديد و آن را نگاهداشتن نتوانست و اين آيت قرائت 

1نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا 
 

 «.اللّهمّ اجعل لنا و لهم الجنّة نزال و اجمع بيننا و بينهم في مستقرّ رحمتك و غائب مذخور ثوابك»و گفت: 

م و همين اصحاب حرّ در جنگ بر تو غالب ( آنگاه طرمّاح بن عدىّ نزديك آمد و گفت: با تو اندك مردم بين1) 

آيند و من يك روز پيش از بيرون آمدن از كوفه انبوهى ديدم بيرون شهر پرسيدم گفتند: لشكرى است سان 

ام. تو را به خدا سوگند كه  بينند كه به حرب حسين عليه السّالم فرستند و تاكنون انبوهى بدان كثرت نديده مى

زديك آنان مرو و اگر خواهى در مأمنى فرود آى كه سنگر تو باشد و در پناه آنجا اگر توانى يك شبر )وجب( ن

بنشينى تا رأى خويش بينى و تو را راه چاره معلوم گردد و بدان كار فرمايى پس بيا تا تو را در كوه اجاء فرود 

ان بن منذر و از سرخ و آورم به خدا سوگند كه اين كوه سنگر ما بود و ما را از پادشاهان غسّان و حمير و نعم

گاه ذليل نگشتيم پس با من بيا تا بدانجا فرود آورمت و سوى مردان قبيله  سفيد حفظ كرد و به خدا سوگند هيچ

طىّ در كوه اجا و سلمى بفرست ده روز نگذرد كه قبيله طىّ سواره و پياده نزد تو آيند و تا هر زمان خواهى نزد 

ى رخ دهد من با تو پيمان كنم كه ده هزار مرد طائى پيش روى تو شمشير زنند ما باش و اگر خداى ناكرده اتّفاق

 كس به تو برسد. اند نگذارند دست هيچ و تا زنده

امام عليه السّالم فرمود: خداوند تو را جزاى نيكو دهد ما و اين گروه يعنى اصحاب حرّ پيمانى بستيم كه 

 انجامد. و آنها به كجا مى دانيم عاقبت كار ما توانيم بازگرديم و نمى نمى

( ابو مخنف گفت: جميل بن مرثد براى من حكايت كرد از طرمّاح بن عدىّ كه گفت: آن حضرت را وداع كردم 2) 

 ام و نفقه آنها و با او گفتم: خداى شرّ جنّ و انس را از تو دور كند من براى كسان خويش از كوفه آذوقه آورده

                                                 
 .23سوره احزاب، آيه  -1
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را برسانم آنگاه سوى تو بازآيم ان شاء اللّه و اگر به تو رسم البتّه تو را يارى نزد من است بروم و آذوقه آنها  

 كنم.

فرمود: اگر قصد يارى من دارى بشتاب خداى بر تو بخشايد دانستم به مردان محتاج است نزد اهل خويش رفتم و 

از راه بنى ثعل روانه  كار آنها راست كردم و وصيت بجاى آوردم از عجله من تعجّب كردند مقصود خود گفتم و

 شدم تا به عذيب الهجانات رسيدم سماعة بن بدر را ديدم خبر كشته شدن آن حضرت را به من داد بازگشتم.

طرمّاح بن عدىّ در   مؤلف گويد: از اين روايت كه ابو جعفر طبرى از ابى مخنف نقل كرد معلوم گرديد كه( »3) 

بر شهادت امام عليه السّالم را بشنيد بجاى خود بازگشت و در اين وقعه طفّ و در ميان شهدا نبود بلكه چون خ

مقتل معروف كه به ابى مخنف منسوب است از قول طرمّاح چنين آورده است كه گفت: در ميان كشتگان بودم و 

 1ام كه خواب نبودم بيست سوار ديدم آمدند الى آخر  جراحاتى به من رسيده بود و اگر قسم بخورم راست گفته

 زى نيست كه بدان اعتماد توان كرد.چي

  ، دعوت از زهیر بن قینفصل چهاردهم

اى بر افراشته ديد فرمود: اين خيمه از آن  آنگاه آن حضرت رفت تا قصر بنى مقاتل و بدانجا فرود آمد خيمه

اج بن مسروق كيست؟ گفتند: از عبيد اهلل بن حرّ جعفى است. فرمود: او را نزد من بخوانيد. چون فرستاده امام حجّ

خواند. گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ من از  جعفى نزد او آمد گفت: اينك حسين بن على عليه السّالم تو را مى

كوفه بيرون نيامدم مگر از ترس اينكه حسين عليه السّالم به كوفه آيد و من آنجا باشم سوگند به خدا كه 

او مرا ببيند پس فرستاده نزد حسين عليه السّالم بازگشت و سخن او بگفت؛ امام خود خواهم او را ببينم يا  نمى

برخاست و نزد او رفت و سالم كرد و بنشست و او را به يارى خود خواند و عبيد اهلل همان گفتار نخستين را 

                                                 
شد پيش خود گفتم اين  هاى سفيد بود كه بوى مشگ و عنبر از آن شنيده مى تمام قصّه منقول از مقتل معروف: بيست سوار ديدم آمدند و بر آنها جامه -1

را مثله كند پس بيامدند و نزديك بدن ابى عبد اللّه رسيدند يكتن از آنان او را  -عليه الساّلم -است تا پيكر حسينعبيد اهلل زياد است لعنه اللّه آمده 

گفت: اى فرزند من تو را كشتند آيا تو را  بنشانيد و با دست اشاره به كوفه كرد سر را آورد و به بدن پيوست چنانكه بود به قدرت خداى تعالى و مى

از آب منع كردند؟! چه دليرند بر خداى تعالى آنگاه روى به همراهان خود كرد و گفت: اى پدرم آدم و اى پدرم ابراهيم و اى پدرم شناختند و  نمى

بينيد اين گمراهان با فرزند من چه كردند خداى تعالى آنها را به شفاعت من نائل نگرداند. پس نيك  اسماعيل و اى برادرم موسى و اى برادرم عيسى، نمى

 بود انتهى. -صلّى اللّه عليه و آله -نگريستم او پيغمبر

شتباه شده اين حديث را نقل كردم چون حديثى كه كذب آن به يقين معلوم نباشد نقل آن جايز است گرچه عمل به آن جايز نيست. شايد طرمّاح با ديگرى ا

اده باشد و اينگونه سهو در نقل قصص براى مردم اتّفاق افتد و دليل بر كذب اى كه براى ديگرى اتّفاق افتاده است راوى سهوا به طرمّاح نسبت د و قصّه

 نمايد مانند ديدن ائمّه و پيغمبران در خواب. اصل آن نيست و هم براى مردم مجروح در آن حالت ديدن اينگونه امور بعيد نمى
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ى از خداى بترس و كن تكرار كرد و از آن دعوت عذر خواست حسين عليه السّالم فرمود: اكنون كه يارى ما نمى

با ما مقاتله مكن كه هر كس بانگ و فرياد ما را بشنود و يارى ما نكند البته هالك شود. عبيد اهلل گفت: هرگز 

 چنين امرى نخواهد بود ان شاء اللّه آنگاه حسين عليه السّالم از نزد او برخاست و به خرگاه خويش آمد.

: حسين عليه السّالم رفت تا در قصر ابن مقاتل فرود آمد است كه« مخزون في تسلية المحزون»و در كتاب 

اى برافراشته و اسبى ايستاده ديد پرسيد: اين خيمه از آن كيست؟ گفتند: از عبيد اهلل بن  اى بر سر پا و نيزه خيمه

حرّ جعفى. آن حضرت مردى از ياران خود كه حجّاج بن مسروق جعفى نام داشت سوى او بفرستاد او رفت و 

كرد عبيد اهلل جواب سالم بداد و پرسيد: چه خبر؟ گفت: خداوند تو را كرامتى روزى كرده است اگر قابل  سالم

خواند اگر پيش او كار  باشى. گفت: چه كرامت؟ گفت: اينك حسين بن على عليه السّالم تو را به يارى خود مى

حجّاج و اللّه من از كوفه بيرون نيامدم زار كنى مأجور گردى و اگر كشته شوى شهيد باشى. عبيد اهلل گفت: اى 

كوفه شيعه و  مگر از ترس اينكه حسين عليه السّالم بدانجا آيد و من آنجا باشم و يارى او نكنم براى اينكه در

 ياورى نيست مگر همه به دنيا رغبت كردند اندكى از آنان را خداى نگاهداشت بازگرد و اين سخن با او بگوى.

حسين عليه السّالم خود برخاست و نعلين بپوشيد و بيامد با گروهى از اصحاب و برادران و  او بيامد و بگفت پس

اهل بيت خود چون در خيمه در آمد و سالم كرد عبيد اهلل از صدر مجلس برجست و خدمت كرد )و قبّل بين يديه 

: اى پسر حرّ اهل شهر و رجليه( و حسين عليه السّالم بنشست و خداى را سپاس گفت و ستايش كرد آنگاه گفت

بينم كه  شما سوى من نامه نوشتند كه بر نصرت من همرأى و متّفقند و مرا خواستند بدانجا روم اكنون آمدم و مى

خوانم اگر حق  حقيقت كار چنان نيست و من تو را به نصرت خاندان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى

اگر حق ما را ندادند و ستم كردند بر ما تو از ياران ما باشى در طلب  خويش بازيافتيم خداى را سپاسگزاريم و

 حق.

عبيد اهلل گفت: يا بن رسول اللّه اگر تو را در كوفه ياران و شيعيان بود و به يارى آنها اميدى بود من از همه آنها 

 منازل خود بيرون رفتند. كردم و لكن شيعه تو در كوفه نماندند و از ترس شمشير بنى اميه از مجاهدت بيشتر مى

و ابو حنيفه دينورى گويد: عبيد اللّه گفت: و اللّه من از كوفه بيرون نيامدم مگر براى اينكه ديدم بسيار مردم 

شود و من قادر بر  يار و تنها گذاشتند و دانستم البتّه كشته مى براى محاربه او بيرون رفتند و شيعيان وى را بى

 دارم او را ببينم و او مرا ببيند.يارى او نيستم پس دوست ن
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ميرزا محمد  ( مؤلف گويد: مناسب است در اين مقام اشارت به شرح حال عبيد اهلل بن حرّ جعفى، و گوييم:1) 

استرآبادى در رجال كبير خود از نجاشى روايت كرده است كه عبيد اهلل بن حرّ جعفى سوار دلير و شاعر نسختى 

السّالم  حسين عليهسندا از او روايت كرده است كه ازكند آنگاه م ليه السّالم روايت مىدارد كه از امير المؤمنين ع

پنداريد حنّاء است و وسمه انتهى كالم ميرزا )يعنى اين سياهى  پرسيد از خضاب وى فرمود: آن نيست كه شما مى

 ت(.پنداريد رنگ طبيعى نيست بلكه به حنّا و رنگ سياه شده اس در محاسن من چنانكه مى

( )قمقام( و حكايت شده است كه: عبيد اهلل مذكور از دوستان عثمان بود و از دالوران و سواران عرب، در 2) 

وقعه صفين در لشكر معاويه بود براى محبّتى كه با عثمان داشت وقتى امير المؤمنين عليه السّالم كشته شد به 

السّالم فراهم شد پس تعمّدا از كوفه بيرون آمد تا كوفه آمد و بدانجا بود تا مقدّمات كشته شدن حسين عليه 

 مقتل حسين عليه السّالم را نبيند.

( طبرى از ابى مخنف از عبد الرحمن بن جندب ازدى روايت كرده است كه: عبيد اهلل بن زياد پس از كشته 3) 

ا نديد پس از چند روز شدن حسين بن على عليه السّالم در جستجوى اشراف كوفه بود، عبيد اهلل بن حرّ جعفى ر

بودى؟ گفت: بيمار بودم. گفت: دلت بيمار بود يا  بيامد و نزد عبيد اهلل زياد رفت از او پرسيد: اى پسر حرّ كجا

تنت؟ گفت: امّا دلم هرگز بيمار نبوده است و اما تنم خداوند بر من منّت نهاد و عافيت داد. ابن زياد گفت: دروغ 

 دى.گويى با دشمن ما بو گفت: مى

 ماند. گفت: اگر با دشمن تو بودم بودن من مشهود بود و مكان چون منى پوشيده نمى

( راوى گفت: ابن زياد از او غافل گشت ناگهان ابن حرّ از نزد او بيرون شد و بر اسب خويش بنشست بارى 1) 

 ابن زياد متوجّه شد گفت: پسر حرّ كجاست؟ گفتند؟ همين ساعت بيرون شد.

ها نزد او حاضر گشتند و گفتند: امير را اجابت كن اسب خويش را برانگيخت و گفت:  اوريد. شرطىگفت: او را بي

با او گوييد و اللّه به اختيار خود هرگز پيش او نيايم و خارج شد تا در خانه احمر بن زياد طائى فرود آمد و 

ا نگريستند و او و اصحابش بر اصحاب وى در آنجا گرد آمدند و رفتند تا به كربال رسيدند و مصارع قوم ر

 ايشان رحمت فرستادند و بخشايش از خداى خواستند و باز برفت تا در مدائن فرود آمد و در اين باره گفت:

 يقول امير غادر حقّ غادر             ال كنت قاتلت الشّهيد ابن فاطمة         

 لّ نفس ال تسدّد نادمةفيا ندمى ان ال اكون نصرته             اال ك             
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 تمام ابيات را مؤلف در اشعار مراثى آورده است. 

گويد، چرا با حسين پسر فاطمه جنگ نكردى، و من پشيمانم  وفا مى وفا راستى بى معنى ابيات اين است: امير بى

 از اينكه يارى او نكردم هر كس درستكار نباشد پشيمان شود.

گفت: با خود چه كردم و اين شعرها  زد و مى دستها را به يكديگر مى ( و هم حكايت شده است كه از اسف2) 

 بگفت:

  فيا لك حسرة ما دمت حيّا             تردّد بين صدرى و التّراقى         

  حسين حين يطلب نصر مثلى             على اهل الضّاللة و النّفاق             

  أ تتركنا و تزمع بالفراق           غداة يقول لى بالقصر قوال               

  و لو انّى اواسيه بنفسى             لنلت كرامة يوم التّالق             

  مع ابن المصطفى نفسى فداه             تولّى ثمّ ودّع بانطالق             

  فلو فلق التّلهف قلب حىّ             لهمّ اليوم قلبى بانفالق             

  فقد فاز االولى نصروا حسينا             و خاب اآلخرون ذوو النّفاق             

ام دريغ ميان سينه و چنبر گردن من در گردش است هنگامى كه حسين عليه  يعنى: اى دريغ و افسوس و تا زنده 

گفت: آيا ما را رها  با من مىمقاتل   السّالم از چون منى يارى طلبيد بر گمراهان و منافقان آن روز كه در قصر ابن

خواهى جدا شوى از ما و اگر من به جان با او مساوات كردمى روز لقاى پروردگار به كرامت نائل  كنى و مى مى

اى را  گرديدمى، با پسر مصطفى جانم به فداى او، پشت كرد و وداع گفت و برفت، اگر دريغ و افسوس دل زنده

حقيقت رستگار شدند آنها كه حسين عليه السّالم را يارى كردند و نوميد  خواست بشكافد به شكافتى، دل من مى

 گشتند آن ديگران صاحبان نفاق.

در رجال خود گويد: شيخ نجاشى در كتاب خويش گروهى را نام  -عطّر اللّه مرقده -( سيّد اجلّ بحر العلوم1) 

ه آنها عبيد اهلل بن حرّ جعفى را شمرده است برده است كه از سلف صالح يعنى نيكمردان گذشته ما بودند و از جمل

و اين مرد همان است كه حسين عليه السّالم پس از ديدار حرّ بن يزيد بر وى بگذشت و طلب يارى كرد از او و 

 او اجابت نكرد.
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صدوق در امالى از حضرت امام صادق عليه السّالم روايت كرده است كه: حسين عليه السّالم چون در قطقطانيه 

اى برافراشته ديد پرسيد: اين خيمه از آن كيست؟ گفتند: از آن عبد اللّه بن حرّ جعفى )و صحيح  ود آمد خيمهفر

عبيد اهلل به تصغير است( پس حسين عليه السّالم سوى او فرستاد و گفت: اى مرد تو خطا بسيار كردى و خداى 

سوى او بازنگردى و مرا يارى نكنى تا جدّ من  اى اگر در اين ساعت عزّ و جلّ تو را مؤاخذه كند به آنچه كرده

 روز قيامت پيش خدا شفيع تو باشد.

گفت: يا بن رسول اللّه اگر به يارى تو آيم همان اول پيش روى تو كشته شوم و ليكن اين اسب من برگير به خدا 

گر نجات يافتم كس در طلب من نيامد م قسم كه هرگز سوار آن در طلب چيزى نرفتم مگر به آن رسيدم و هيچ

 اين اسب من، آن را برگير.

پس حسين عليه السّالم روى از او بگردانيد و گفت: نه حاجت به تو دارم و نه به اسب تو و گمراهان را به يارى 

خويش نطلبم و لكن از اينجا بگريز نه با ما باش و نه بر ما چون اگر كسى بانگ ما را بشنود و اجابت ما نكند 

 وى در آتش افكند.خدا او را به ر

( و مفيد در ارشاد گفت ... و سيّد بحر العلوم كالم مفيد را موافق آنچه ما اول ذكر كرديم نقل فرمود پس از 2) 

 آن گويد: شيخ جعفر بن محمد بن نما در رساله شرح الثّار در احوال مختار گويد:

ن عليه السّالم نزد او آمد و به خروج با خود عبيد اهلل بن حرّ بن مجمع بن خزيم جعفى از اشراف كوفه بود و حسي

دعوت فرمود او اجابت نكرد و پشيمان شد چنان كه نزديك بود از غايت اندوه جانش از تن به در رود و اين 

 اشعار گفت: فيا لك حسرة الى آخر االبيات و باز اين ابيات را آورده است:

 و بالطّفّ قتلى ما ينام حميمها  يبيت النّشاوى من اميّة نوّما                    

 و ما ضيّع االسالم الّا قبيلة             تأمّر نوكاها و دام نعيمها             

 واضحت قناة الدّين في كفّ ظالم             اذا اعوّج منها جانب ال يقيمها         

 ال تجفّ جومها فاقسمت ال تنفكّ نفسى حزينة             و عينى تبكى             

 حياتى او تلقى اميّة خزية             يذلّ لها حتّى الممات قرومها             

( پس از آن گويد: عبيد اهلل بن حرّ از ياران مختار شد و با ابراهيم اشتر به حرب عبيد اهلل زياد رفت و ابن اشتر 1) 

سم وقت حاجت با من غدر كند. مختار گفت: با او تر گفت: مى خروج او را با خود ناخوش داشت و با مختار مى
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نيكى نماى و چشم او را پر كن به مال. و ابراهيم با عبيد اللّه بن حرّ بيرون رفت تا در تكريت فرود آمد و بفرمود 

خراج آن ناحيت بگرفتند و ميان همراهان قسمت كرد و براى عبيد اهلل بن حرّ پنج هزار درم فرستاد او برآشفت و 

: ابراهيم اشتر خود ده هزار درم برگرفته است و حرّ پدرم كمتر نبود از مالك اشتر پدر او پس ابراهيم گفت

ام همان مال را كه براى خود برداشته بود براى او فرستاد باز راضى نشد  سوگند ياد كرد كه بيش از او برنداشته

رت كرد و عمّال مختار را بكشت و اموال و بر مختار خروج كرد و عهد او بشكست و قراى اطراف كوفه را غا

 آنجا را برگرفت و به بصره نزد مصعب بن زبير رفت و مختار فرستاد خانه او را ويران ساختند.

خورد كه چرا از اصحاب حسين عليه السّالم نشد و او را يارى نكرد و  ( پس از آن عبيد اهلل همچنان دريغ مى2) 

1 باز زد و در اين باره گويد:بعد از آن چرا از پيروى مختار سر
 

 و لمّا دعى المختار للثّار اقبلت             كتائب من اشياع آل محمّد          

 و قد لبسوا فوق الدّروع قلوبهم             و خاضوا بحار الموت في كلّ مشهد             

 خذ الثّار من كلّ ملحدهم نصروا سبط النّبىّ و رهطه             و دانوا با             

 ففازوا بجنّات النّعيم و طيبها             و ذلك خير من لجين و عسجد             

 و لو انّنى يوم الهياج لدى الوغى             العملت حدّ المشرفىّ المهنّد             

2اغ و معتدفوا أسفا ان لم اكن من حماته             فاقتل فيهم كلّ ب             
 

بدعمل بود چون حسين  فرمايد كه: اين مرد صحيح العقيده و -رحمه اللّه -و بعد از نقل اينها سيّد بحر العلوم 

عليه السّالم را يارى نكرد چنان كه شنيدى و گفت آنچه گفت و با مختار آن كرد كه كرد پس از آن دريغ و 

ز نجاشى است كه وى را از سلف صالح شمرده است و به او خورد و نعوذ باللّه من الخذالن. و عجب ا افسوس مى

اعتنا كرده است و نام او را در صدر كتاب خود آورده و من اميدوارم از مهربانى حسين عليه السّالم و عاطفه او 

ا كه فرمود به او فرار كن تا فرياد ما را نشنوى و خدا تو را در آتش نيندازد اين كه روز قيامت شفيع او باشد ب

                                                 
 ام. الثار گويد: و در اين معنى ابيات گفتهمؤلف در حاشيه كتاب گويد: اين ابيات انشاى خود ابن نماست، در رساله اخذ  -1
اى خود معنى اين است: چون مختار براى خون خواهى دعوت كرد لشكرهايى از پيروان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدو روى آوردند كه دله -2

پسر دختر پيغمبر و كسان او را و دينشان اين بود كه از هر  رفتند ايشان يارى كردند را روى زره پوشيده بودند و در درياهاى مرگ در هر جنگ فرو مى

ملحدى خون او را بخواهند پس فائز شدند به بهشت نعيم و خوشى آن و آن بهتر است از سيم و زر اى كاش من هم روز جنگ و كارزار دم شمشير 

 را بكشم. بردم اى دريغا كه از حاميان او نبودم كه هر ستمكار متجاوز هندى خود را بكار مى
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خورد و پشيمانى كه از گذشته داشت و آن كرامت كه از دست او بدر رفت و اللّه  آن همه دريغ و افسوس كه مى

 اعلم بحقيقة الحال كالم علّامه بحر العلوم به انجام رسيد.

ترين علماى رجال است اعتراض نتوان كرد كه چرا  مترجم اين كتاب گويد: بر شيخ نجاشى كه بزرگترين و موثّق

م او را در كتاب خود آورده چون علماى رجال را با باطن مردم كارى نيست و از اينكه كسى در آخرت بهشتى نا

كنند بلكه مقصود آنها تحقيق روايت است و  است يا دوزخى و خداوند او را ببخشد و يا عذاب كند بحث نمى

اشد براى كثرت سهو و تخليط و ليّن بسا نيكمردان درست اعتقاد كه در آخرت بهشتى باشند رواياتشان مردود ب

 بودن در قبول هر حديثى يا غلوّى كه به حدّ كفر نرسد مانند معلّى و مفضّل و محمد بن سنان.

اند: نرجو شفاعة من ال تقبل شهادته. و شايد كسى همه عمر به سالمت و ضبط گذراند و در آخر عمر  و گفته

را ملعون و دوزخى دانند مانند على بن ابى حمزه بطائنى كه منحرف شود حديث او را قبول كنند هر چند او 

 حضرت رضا عليه السّالم او را لعنت كرد با اين حال غالبا او را موثّق شمرند كه از او دروغ نشنيدند.

و گاه باشد كه مردى همه عمر به فساد بگذراند و دروغ بسيار گويد و آخر توبه كند و بهشتى شود احاديث او 

 ند.را نپذير

كرد و روات شيعه هم  اما عبيد اهلل بن حرّ جعفى چنان كه نجاشى گويد نسختى داشت از امير المؤمنين روايت مى

آن را روايت كردند. البته نجاشى كه فهرست كتب شيعه را نوشته است بايد كتاب او را هم در ضمن كتب ذكر 

نكرد آن كتاب را ننوشته و روايت نكرده است و  كند و نبايد گفت چون عبيد اهلل حسين عليه السّالم را يارى

 سلف صالح محمول بر غالب است.

اند و از آنهاست اديم و ايّوب و زكريا از اصحاب  هاى شيعه ( مؤلف گويد: خاندان بنى الحرّ جعفى از خانواده1) 

وب موثّق بودند و اصلى امام جعفر صادق عليه السّالم كه نجاشى نام آنها را ذكر كرده است و گويد: اديم و ايّ

 داشتند و زكريا كتابى داشت )و اصل در اصطالح رجال آن كتاب معتبر است كه بدان اعتماد بيشتر باشد(.

 ، اتفاقات قصر بنی مقاتل فصل پانزدهم

)ثواب االعمال( شيخ صدوق به اسناد خود روايت كرده است از عمرو بن قيس مشرقى كه گفت: داخل شدم بر  

السّالم من و پسر عمّم و آن حضرت در قصر بنى مقاتل بود بر او سالم كرديم و پسر عمّم با او گفت: حسين عليه 

 اين سياهى كه در محاسن تو بينم از خضاب است يا موى تو خود بدين رنگ است؟
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 شود. آنگاه پرسيد: آيا به يارى من آمديد؟ فرمود: خضاب است موى ما بنى هاشم زود سپيد مى

دانم كار به كجا انجامد و خوش ندارم  ردى هستم بسيار عيال و مال مردم بسيار نزد من است نمىمن گفتم: م

 امانت مردم را ضايع بگذارم و پسر عمّ من هم مانند اين گفت.

فرمود: پس از اينجا برويد كه هر كس فرياد ما را بشنود و شبح ما را ببيند و اجابت ما نكند و به فرياد ما نرسد 

 ت كه او را به بينى در آتش اندازد.بر خداس

( چون آخر شب شد حسين عليه السّالم فرمود آب برگيرند و كوچ فرمود و از قصر بنى مقاتل روانه شدند 2) 

اى  عقبة بن سمعان گفت: ساعتى رفتيم آن حضرت را همچنان كه بر اسب نشسته بود خوابى سبك بگرفت لحظه

اين سخن راى دو سه بار « إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَبغنود )خوابيد( و بيدار شد و گفت: 

پس فرزندش على بن الحسين عليه السّالم كه هم بر اسبى سوار بود روى بدو كرد و گفت: چرا حمد  تكرار كرد.

فرمود: اى فرزند! اكنون خواب مرا در ربود اسب سوارى پيش  ونَ گفتى؟خداى كردى و إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُ

 دهند. برد دانستم كه خبر مرگ ما را به ما مى روند و مرگ آنها را مى گفت: اين قوم مى روى من نمودار شد مى

  فرمود: چرا سوگند به آن خدا كه بازگشت بندگان سوى اوست. پسر گفت: اى پدر آيا ما بر حق نيستيم؟

 گفت: اكنون باك نداريم و محق باشيم و درگذريم.

 حسين عليه السّالم فرمود: خدا تو را جزاى خير دهد بهترين جزايى كه فرزندى را باشد از پدرى.

( )ارشاد و كامل( چون بامداد شد امام حسين عليه السّالم فرود آمد و نماز صبح بگزاشت و زود سوار شد و 1) 

آمد و  خواست اصحاب را پراكنده سازد حرّ مى پ گرفت هر چه حسين عليه السّالم مىبا اصحاب خود راه دست چ

كردند تا از  كرد آنها امتناع مى خواست آنها را به جانب كوفه برد و اصرار مى گذاشت و هر چه حرّ مى نمى

ه السّالم فرود آمد محاذى كوفه گذشتند و باال رفتند يعنى به سمت شمال تا به نينوى رسيدند آنجا كه حسين علي

نگريستند چون برسيد بر حرّ و  ناگهان شتر سوارى تمام سالح كمان بر دوش از كوفه آمد همه ايستاده او را مى

اى به دست حرّ داد از عبيد اهلل زياد  همراهان او سالم كرد امّا بر حسين عليه السّالم و اصحاب او سالم نكرد نامه

بعد فجعجع بالحسين حين يأتيك كتابى و يقدم عليك رسولى و ال تنزله الّا بالعراء  امّا»و در آن نامه نوشته بود: 

 «.في غير حصن و على غير ماء و قد امرت رسولى ان يلزمك فال يفارقك حتّى يأتينى بانفاذك امرى و السّالم

 گير بر او و او را يعنى: همان هنگام كه نامه من به تو رسد و رسول من نزد تو آيد حسين را نگاهدار و تنگ 
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آب و فرستاده خود را فرمودم از تو جدا نشود تا خبر انجام دادن  سنگر و پناه و بى فرود مياور مگر در بيابان بى

 فرمان مرا بياورد و السّالم.

او حرّ چون نامه بخواند با اصحاب امام عليه السّالم گفت: اين نامه عبيد اهلل است مرا فرموده است در هر جا نامه 

شود تا فرمان او را درباره شما به انجام  به دست من رسد شما را بازدارم و اين رسول اوست از من جدا نمى

 رسانم.

( )طبرى( پس يزيد بن زياد بن مهاجر ابو الشّعشاء كندى ثمّ النّهدى سوى آن فرستاده نگريست به نظرش آشنا 2) 

بفتح باء و تشديد  -گفت: آرى و او هم از كنده بود )و بدآمد گفت: آيا مالك بن نسير )بتصغير( بدّى توئى؟ 

 بطنى از قبيله كنده است(. -دال

ام امام خود را فرمان بردم و به بيعت  اى؟ گفت: چه آورده يزيد بن زياد گفت: مادر به عزاى تو بگريد چه آورده

 خود وفادار ماندم.

ا اطاعت كردى به چيزى كه موجب هالك خود توست ابو الشعشاء گفت: نافرمانى پروردگار كردى و امام خود ر

و هم ننگ نصيب تو شد هم آتش و امام تو هم بد امامى است خداى عزّ و جلّ فرمايد: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ 

 إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ال يُنْصَرُونَ  امام تو از اينان است.

آب و آبادى.  السّالم و اصحاب او را سخت گرفته بود كه فرود آيند در همان مكان بى ( )ارشاد( حرّ امام عليه1) 

 حسين عليه السّالم فرمود: واى بر تو بگذار در اين ده يعنى نينوى و غاضريّه يا آن ده يعنى شفيّه فرود آييم.

ين )ره( گفت: قسم به خدا چنان اند زهير بن ق توانم، اين مرد را بر من جاسوس كرده حرّ گفت: نه قسم به خدا نمى

تر شود يا بن رسول اللّه قتال با اين جماعت در اين ساعت ما را آسانتر است از  بينم كار پس از اين سخت مى

 جنگ با آنها كه بعد از اين آيند به جان من قسم كه بعد از ايشان آيند كسانى كه ما طاقت مبارزه با آنها نداريم.

ود: من ابتدا به قتال با آنها نكنم و همانجا فرود آمد و روز پنجشنبه دوم محرّم الحرام حسين عليه السّالم فرم

 سال شصت و يكم بود.

سيّد گويد: پس حسين عليه السّالم برخاست و در ميان همراهان خود خطبه خواند خداى را سپاس گفت و ستايش 

و خطبه را به نحوى كه « د نزل من االمر ما ترونانّه ق»كرد و نام جدّ خويش برد و بر او درود فرستاد و گفت: 

 ما در وقت مالقات حرّ ذكر كرديم بياورده است.
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 حضرت سیّد الشهداء علیه السّالم به زمین كربال و ورود عمر بن سعد  ورودفصل شانزدهم/ 

حسين عليه  عقر. گفتند: امل( گفت: اين زمين چه نام دارد؟چون حسين عليه السّالم در زمين كربال فرود آمد )ك

 )عقر به فتح عين شكاف و خلل باشد(.« اللّهمّ انّى اعوذ بك من العقر»السّالم گفت: 

و در تذكره سبط است كه: باز حسين عليه السّالم پرسيد: اين زمين چه نام دارد؟ گفتند: كربال و آن را زمين 

ب و بال، امّ سلمه مرا خبر داد كه نينوى هم گويند كه دهى است بدانجا. پس آن حضرت بگريست و گفت: كر

جبرئيل نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمد و تو با من بودى بگريستى رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

آله و سلّم فرمود: پسر مرا رها كن من او را رها كردم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تو را بگرفت و در 

كشند و  دارى؟ گفت: آرى. گفت: امّت تو او را مى ئيل عليه السّالم گفت: آيا او را دوست مىدامن نشانيد جبر

شود به تو بنمايم؟ فرمود: آرى. پس جبرئيل بال خود را باالى  اگر خواهى خاك آن زمين را كه بدانجا كشته مى

 ود.زمين كربال بگشود و آن زمين را به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نم

وقتى حسين عليه السّالم را گفتند اين زمين كربالست آن خاك را ببوييد و گفت: و اللّه اين همان خاك است كه 

 شوم. جبرئيل رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به آن خبر داد و من در همين زمين كشته مى

رفت محاذى نينوا  ه السّالم به صفين مى( و پس از آن سبط از شعبى روايت كرده است كه: چون على علي2) 

رسيد كه دهى است بر شطّ فرات آنجا بايستاد و صاحب مطهّره خود را گفت: اين زمين را چه گويند؟ گفت: 

 كربال. آن حضرت چندان بگريست كه اشك او به زمين رسيد آنگاه گفت:

كنى؟  اللّه عليه و آله و سلّم از چه گريه مىبر رسول خدا در آمدم او را گريان يافتم گفتم: يا رسول اللّه صلّى 

شود  جبرئيل همين وقت نزد من بود و مرا خبر داد كه فرزندم حسين عليه السّالم كنار شطّ فرات كشته مى گفت:

در جائى كه آن را كربال گويند؛ آنگاه جبرئيل مشتى خاك برداشت و به من بويانيد و نتوانستم چشم خود را 

 جهت اشك من روان گرديد.نگاهدارم از اين 

( در بحار از خرائج نقل كرده است كه: حضرت امام محمد باقر عليه السّالم فرمود: على عليه السّالم با مردم 1) 

رفت به جايى رسيد كه آن را مقذفان گويند در آنجا  بيرون آمد تا يكى دو ميل به كربال مانده پيشاپيش آنان مى

ر و دويست سبط پيغمبر در اين زمين شهيد شدند جاى خوابيدن شتران ايشان گردش كرد و گفت: دويست پيغمب

و بر زمين افتادن عشّاق و شهداء است آنها كه پيش از آنان بودند برترى نداشتند بر ايشان و آنها كه پس از 

 ايشان آيند در فضل به آنها نرسند.
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در ميان آنها پيغمبران بودند و بسيارى از آنها  مترجم گويد: بخت نصر اسباط بنى اسرائيل را به اسارت آورد و

را كشتند پايتخت وى بابل بود نزديك شهرى كه امروز ذى الكفل گويند و قبور انبياى بنى اسرائيل هنوز بدانجا 

مزار است و اين بنده به زيارت آنجا توفيق يافتم چنان مقدّر بود كه مصرع حضرت ابى عبد اللّه عليه السّالم 

 ارع انبيا و كنار شطّ فرات باشد.نزديك مص

 ( )ملهوف( چون حسين عليه السّالم به آن زمين رسيد پرسيد: نام اين زمين چيست؟ گفتند: كربال.2) 

آنگاه فرمود: اين جاى اندوه و رنج است همين جا فرود آييد « اللّهمّ انّى اعوذ بك من الكرب و البالء»فرمود: 

شود و خون ما اينجا ريخته گردد و قبور ما اينجا باشد جدّ من رسول خدا صلّى  بارهاى ما اينجا بر زمين گذاشته

 اللّه عليه و آله و سلّم با من چنين حديث كرد. پس همه فرود آمدند و حرّ و همراهان او در ناحيتى ديگر.

حسين عليه السّالم  ( )كشف الغمّة( همه فرود آمدند و بارها را بر زمين نهادند و حرّ خود و همراهانش مقابل3) 

 فرود آمدند آنگاه نامه به عبيد اهلل فرستاد كه حسين عليه السّالم در كربال بار بگشود و رحل بيفكند.

( و در مروج الذهب است كه: آن حضرت سوى كربال گراييد و با او پانصد سوار و قريب صد پياده بود از 4) 

 اهل بيت و اصحاب.

نقل كرده است كه: )پيش از رسيدن به كربال( زهير گفت: برويم تا كربال و بدانجا  ( و در بحار از مناقب قديم5) 

فرود آييم كه كنار فرات است و آنجا باشيم و اگر با ما دست به كار زار برند از خداى تعالى استعانت جوييم بر 

 دفع آنها. پس اشك از چشم حسين عليه السّالم روان شد و گفت:

و حسين عليه السّالم در آنجا فرود آمد و حرّ بن يزيد رياحى در مقابل « بك من الكرب و البالءاللّهمّ انّى اعوذ » 

دانست بر رأى  او با هزار سوار. و حسين عليه السّالم دوات و كاغذ خواست و به اشراف كوفه نوشت آنها كه مى

ان بن صرد و مسيّب بن نجبه )بفتح نون بسم اللّه الرحمن الرحيم از حسين بن على سوى سليم اند: او استوار مانده

و جيم و باى يك نقطه( و رفاعة بن شدّاد و عبد اللّه بن وال و گروه مؤمنين؛ اما بعد شما دانيد كه رسول خدا 

از خطبه آن  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در حيات خود فرمود: هر كس بيند سلطان جائرى تا آخر آنچه ذكر شد

حرّ، آنگاه كتاب را در نور ديد و مهر كرد و به قيس بن مسهّر صيداوى داد و حديث را به  حضرت هنگام مالقات

 نحوى كه سابقا ذكر شد آورده است.

پس گويد: چون به حسين خبر كشته شدن قيس رسيد گريه در گلوى او بپيچيد و اشكش روان شد و گفت: سو 

 «.ء قدير ع بيننا و بينهم في مستقرّ رحمتك انّك على كلّ شىاللّهمّ اجعل لنا و لشيعتنا عندك منزال كريما و اجم»
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بن رسول يا گفتند گفت: ( و گويد: مردى از شيعيان حسين عليه السّالم برجست و او را هالل بن نافع بجلى مى1) 

ه جاى دهد دانى كه جدّ تو رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نتوانست محبّت خود را در دلهاى هم اللّه تو مى

دادند و در  خواست همه از بن گوش فرمان او برند باز در ميان آنان منافق بود كه نويد يارى مى و چنان كه مى

تر بودند و پشت سر از حنظل تلختر تا خداى عزّ و  وفايى داشتند در پيش روى او از انگبين شيرين دل نيّت بى

همچنين بود گروهى بر يارى او متّفق شدند  -لوات اللّه عليهص -جلّ او را به جوار رحمت خود برد. و پدرت على

شكن و قاسطين جفا كار و مارقين كج رفتار كارزار كردند تا مدت او به سر آمد و سوى  و با ناكثين پيمان

رحمت و خوشنودى پروردگار شتافت و تو امروز در ميان ما بر همان حالى، هر كس پيمان بشكست و بيعت از 

 نياز گرداند. رداشت خود زيان كرده است و خدا تو را از او بىگردن خود ب

پروا روانه شو كه راه راست همان است كه تو روى، خواه سوى مشرق و  پس با ما به هر سوى كه خواهى بى

ترسيم و لقاى پروردگار را ناخوش نداريم و از روى نيّت  خواه سوى مغرب به خدا سوگند ما از قضاى الهى نمى

1.ت دوست داريم هر كه را با تو دوستى ورزد و دشمن داريم هر كه را با تو دشمنى كندو بصير
 

                                                 
اند چنانكه در زيارت شهداء  مؤلف در حاشيه گويد: گمان دارم اين مرد نافع بن هالل بن نافع نام دارد و يك كلمه نافع را تكرار دانسته و حذف كرده -1

بن اسود كندى )قدس سره( با مأثوره از ناحيه مقدّسه و در كتاب منهج المقال چنين ضبط شده است و اين كالم وى بسيار شباهت دارد به كالم مقداد 

ماء الصفراء  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. در تفسير على بن ابراهيم آورده است: چون رسول خدا با اصحاب به غزوه بدر بيرون رفتند نزديك

ن قرش كه در آن بضاعت و اموال بود بگذشت و فرود آمدند خواست اصحاب را كه بدو نويد يارى داده بودند بيازمايد آنها را خبر داد كه قطار اشترا

تابى  سلّم بىقريش خود آمدند تا دست شما را از آن قطار بازدارند و خدا مرا به قتال آنها فرموده است پس اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و 

گوييد ابو بكر برخاست و گفت: اين قبيله قريش است با اين ناز و نمودند و سخت بترسيدند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: رأى خويش ب

 ايم و خويش را آماده نساخته. تكبّر تا كافر شده است ايمان نياورده است و بعد از عزت خوار نگشته است و ما با ساز جنگ بيرون نيامده

أى خويش بگوييد و عمر برخاست و مانند گفتار ابو بكر بگفت. رسول خدا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: بنشين. نشست و باز فرمود: ر

 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: بنشين نشست.

اى حق  ه تو آوردهمقداد برخاست و گفت: يا رسول اللّه اينها قريشند با آن كبر و ناز و ما به تو ايمان آورديم و تصديق تو كرديم و گواهى داديم كه هر چ

آييم و مانند بنى اسرائيل  ست از نزد خدا و اگر بفرمايى در آتش هيزم طاق فرو رويم يا در ميان درخت پرخار هراس )درختى است شبيه كنار( با تو مىا

كنيم  كارزار مى گوييم تو و پروردگارت پيش برويد و ما هم با شماييم ايم بلكه مى گوييم كه تو و پروردگارت برويد و حرب كنيد ما اينجا نشسته نمى

سعد معاذ برخاست و گفت: اى   پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: خدا تو را جزاى خير دهد او بنشست. بازگفت: رأى خويش بگوييد پس

ارى بيرون آمدى و بغير آن مأمور خواهى؟ فرمود: آرى. او گفت: پدر و مادرم فداى تو گويا براى ك رسول خدا پدر و مادرم فداى تو گويا رأى ما را مى

شهادت داديم كه  شدى؟ فرمود: آرى. گفت: پدر و مادرم فداى تو يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما به تو ايمان آورديم و تصديق تو كرديم و

خواهى براى ما بگذار و آنچه از ما بگيرى  ر و هر چه مىخواهى از مال ما برگي خواهى بفرماى و هر چه مى اى از جانب خداست پس هر چه مى آنچه آورده

 رويم. پيش ما محبوبتر است از آنكه بگذارى، به خدا قسم كه اگر بفرمايى با تو در اين دريا فرو مى

 رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: خدا تو را جزاى خير دهد.
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( آنگاه برير بن خضير همدانى برخاست و گفت: و اللّه يا بن رسول اللّه خداوند به وجود تو بر ما منّت نهاد كه 1)

ما باشد روز قيامت؛ رستگار  پيش روى تو جنگ كنيم و در راه تو اندامهاى ما پاره پاره شود و جدّ تو شفيع

مباد آن گروهى كه پسر پيغمبر خود را فروگذاشتند، واى بر آنها از آنچه بدان رسند فردا و در آتش دوزخ بانگ 

 ويل و واى بر آورند.

پس حسين عليه السّالم فرزندان و برادران و خويشان را گرد كرد و بدانها نگريست و ساعتى بگريست آنگاه 

خدايا ما عترت پيغمبر تو محمديم صلّى اللّه عليه « انّا عترة نبيّك محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اللّهمّ»گفت: 

و آله و سلّم ما را بيرون كردند و براندند و از حرم جدّمان آواره ساختند و بنى اميه بر ما جور كردند خدايا حقّ 

 ما را بستان و ما را بر قوم ستمكار فيروزى ده.

و )ابو حنيفه  61( پس از آنجا بكوچيد تا روز چهارشنبه يا پنجشنبه در كربال فرود آمد دوّم محرّم سال 2) 

در كربال فرود آمد و يك روز پس از وى عمر  61دينورى گويد: آن حضرت روز چهارشنبه اول محرّم سال 

 سعد( آنگاه روى به اصحاب كرد و فرمود:

 «.عوق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فاذا محصوا للبالء قلّ الدّيّانونالنّاس عبيد الدّنيا و الدّين ل» 

تراود آن را نگاهدارند  مردم بندگان دنيايند و دين ليسيدنى است روى زبان ايشان نهاده تا مزه از آن مى»يعنى: 

 «.وقتى بناى آزمايش شود دينداران اندك باشند

د: آرى يا بن رسول اللّه. فرمود: اينجا محلّ اندوه و بالست در اينجا شترها را باز فرمود: آيا كربال اينجاست؟ گفتن

 بايد خوابانيد و بارها را بر زمين نهاد و اين جاى كشته شدن مردان و محلّ ريختن خون ماست.

كه حسين پس همه فرود آمدند و حرّ با هزار تن در مقابل حسين عليه السّالم فرود آمد و به ابن زياد نامه نوشت 

 عليه السّالم در كربال رحل انداخت.

امّا بعد يا حسين فقد بلغنى نزولك بكربال و قد »و ابن زياد نامه سوى حسين عليه السّالم فرستاد به اين مضمون: 

كتب الىّ امير المؤمنين يزيد ان ال توسّد الوثير و ال اشبع من الخمير او الحقك باللّطيف الخبير او ترجع الى 

 «.و حكم يزيد بن معاوية و السّالمحكمى 

به من خبر رسيد كه در كربال فرود آمدى و امير المؤمنين يزيد به من نوشته است كه سر بر بالش ننهم و نان »

 «.سير نخورم تا تو را به خداوند لطيف و خبير برسانم يا به حكم من و حكم يزيد بن معاويه بازآيى و السّالم
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ين عليه السّالم رسيد و آن را بخواند از دست بينداخت و فرمود: رستگار نشوند آن قوم ( چون نامه او به حس1) 

 كه خوشنودى مخلوق را به خشم خالق خريدند، رسول گفت: اى ابا عبد اللّه جواب نامه؟

 «.ما له عندي جواب النّه حقّت عليه كلمة العذاب»فرمود: 

كه ثابت و الزم گرديده است بر عبيد اهلل كلمه عذاب )حضرت اين نامه را نزد من جواب نيست براى اين»يعنى: 

چون رسول سوى ابن زياد بازگشت و « امام عليه السّالم سوى كسى نامه نويسد كه اميد به هدايت و ارشاد بود(

خبر بگفت آن دشمن خدا سخت برآشفت و سوى عمر بن سعد نگريست و او را به جنگ حسين عليه السّالم 

را پيش از اين واليت رى داده بود عمر از قتال با آن حضرت استعفا كرد عبيد اهلل گفت: پس آن بفرمود و عمر 

 فرمان ما را باز ده. عمر مهلت طلبيد و پس از يك روز بپذيرفت از ترس آنكه از واليت رى معزول شود.

ه نوشتن عبيد اهلل و ( مؤلف گويد: اين حكايت نزد من بعيد است )يعنى فرستادن عمر سعد را پس از نام2) 

بازگشتن رسول، بلكه حقّ آن است كه وى پيش از اين نامزد شده بود(؛ چون ارباب سير و تواريخ معتبره اتّفاقا 

 اند عمر بن سعد يك روز پس از حسين عليه السّالم به كربال آمد و آن روز سيّم محرّم بود. گفته

با چهار هزار سوار  1چون فردا شد عمر بن سعد بن ابى وقّاصاند:  ( و شيخ مفيد و ابن اثير و ديگران گفته3) 

بيامد و ابن اثير گفت: سبب رفتن عمر سعد آن بود كه عبيد اهلل بن زياد او را با چهار هزار سوار به دشتبى مأمور 

ام كرده بود كه ديلمان بر آنجا دست يافته و تصرف كرده بودند و فرمان واليت رى هم بدو داده بود و در حمّ

اعين اردو زده بود؛ چون كار حسين عليه السّالم بدينجا رسيد عمر سعد را بخواند و گفت: سوى حسين عليه 

السّالم روانه شو چون از اين كار فراغ حاصل شد سوى كار خود رو. عمر استعفا كرد ابن زياد گفت: آرى به 

پاسخ داد: امروز مرا مهلت ده تا بنگرم. پس  بازدهى. چون عبيد اهلل اين بگفت عمر سعد شرط آنكه فرمان ما را

اش نزد او آمد و گفت: تو را به  با نيكخواهان مشورت كرد همه نهى كردند و حمزة بن مغيرة بن شعبه خواهرزاده

خدا قسم اى خال كه سوى حسين عليه السّالم نروى كه هم گناهكار شوى و هم قطع رحم كرده باشى قسم به 

 مال خود و از ملك روى زمين بالفرض كه تو را باشد دست بردارى و چشم بپوشى بهتر از خدا اگر از دنيا و از

                                                 
زهرى قرشى پدرش سعد را اهل سنّت از عشره مبشّره دانند و گويند هفتم كس بود كه ايمان آورد و عمر بن سعد بن ابى وقّاص بن مالك بن اهيب  -1

ساله بود و شهر كوفه را او بنا كرد و فتح عجم به دست او شد، دولت ساسانيان را منقرض كرد و شهر مدائن را بگشود و دين  زمان بعثت پيغمبر نوزده

ال نيك او براى اسالم بسيار است اما حبّ دنيا بر او غالب شد و با امير المؤمنين على عليه الساّلم بيعت نكرد هرچند اسالم را در ممالك ايران آورد؛ اعم

دانست به خالفت و اعمال نيكو هر چند از كسى صادر شود چون مقارن با اخالص نباشد و حبّ جاه  متابعت معاويه هم نكرد كه خويشتن را از او اليق مى

 و انّ اللّه يؤيّد هذا الدّين باقوام الخالق لهم )مترجم(.»كند سود عمل او عايد ديگران شود و او در حرمان بماند و مال غلبه 
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آن است كه به لقاى خداى عزّ و جلّ رسى و خون آن حضرت در گردن تو باشد. گفت: چنين كنم. چنين كنم. و  

 گفت: شب را همه در انديشه اين كار بود و شنيدند كه مى

  لرّى رغبة             ام ارجع مذموما بقتل حسينأ أترك ملك الرّى و ا         

  و في قتله النّار الّتى ليس دونها             حجاب و ملك الرّى قرّة عين             

( پس نزد ابن زياد آمد و گفت: تو اين عمل به من سپردى و همه شنيدند و من در دهان مردم افتادم اگر رأى 1) 

دار كسانى كه من  ل فرست و ديگرى از اشراف كوفه سوى حسين عليه السّالم گسيلتو باشد مرا به همان عم

 تر از آنان نيستم در جنگ و چند كس را نام برد. آزموده

خواهم اگر با اين لشكر  كنم و از تو رأى نمى ابن زياد گفت: كسى كه خواهم بفرستم درباره او با تو مشورت نمى

 نه فرمان ما را باز ده.روى فهو و اگر  ما سوى كربال مى

 روم. پس با آن سپاه روانه شد تا بر حسين عليه السّالم فرود آمد. عمر گفت: مى

 ( مؤلف گويد: از اينجا آن خبر كه امير المؤمنين عليه السّالم پيش از اين داده بود درست آمد.2) 

السّالم در اينجا آشكار گرديد در تذكره سبط است كه: محمد بن سيرين گفت: كرامت على بن ابى طالب عليه 

كه روزى عمر سعد را ديد و او جوان بود گفت: واى بر تو اى ابن سعد چون باشى وقتى در جايى بايستى مخيّر 

 ميان بهشت و دوزخ و آتش را اختيار كنى انتهى.

د او رو و و چون عمر سعد به كربال رسيد )ارشاد( عروة بن قيس اخمسى را سوى آن حضرت فرستاد و گفت: نز

بپرس براى چه اينجا آمدى و چه خواهى؟ و عروه از آن كسان بود كه نامه نوشته بود شرم داشت از رفتن پس 

ابن سعد از ديگر رؤساى لشكر همين خواست آنها نيز نامه نوشته بودند و همه تن زدند و كراهت نمودند كثير 

روم و اگر  يچ امر خطير روى گردان نبود گفت: من مىبن عبد اللّه شعبى برخاست و او سوارى دلير بود كه از ه

 خواهى او را به غيله بكشم.

خواهم و ليكن نزد او رو و بپرس براى چه آمده است؟ كثير برفت چون ابو ثمامه  عمر گفت: كشتن او را نمى

نريزى و قتل غيله و بيباكتر در خو  صائدى او را نگريست گفت: يا ابا عبد اللّه اصلحك اللّه بدترين مردم زمين

گذارم كه من رسولى بيش  بيامد و خود برخاست و پيش او بازرفت و گفت: شمشير خود را بگذار. گفت: نمى

 شنويد پيغام بگذارم و اگر نخواهيد بازگردم. نيستم اگر از من مى
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 ( ابو ثمامه گفت: من دست خود بر دسته شمشير تو گذارم و تو هر چه خواهى بگوى. گفت:1) 

قسم به خدا كه دست تو به آن نرسد. گفت: پس هر چه خواهى با من بگوى و من پيغام تو را به حضرت امام نه 

 گذارم نزديك او شوى چون تو نابكار مردى. و يكديگر را دشنام دادند. عليه السّالم برسانم و تو را نمى

ويحك اى قرّة! حسين  و گفت: كثير نزد عمر سعد بازگشت و خبر بگفت عمر قرّة بن قيس حنظلى را بخواست

 عليه السّالم را ديدار كن و بگوى براى چه آمده است و چه خواهد.

آرى مردى از  شناسيد؟ حبيب بن مظاهر گفت: قرّة بيامد چون حسين عليه السّالم او را بديد گفت: اين مرد را مى

نداشتم در اين مشهد حاضر گردد. پس پ شناختم و نمى حنظلة ابن تميم است خواهرزاده ما و او را نيكو رأى مى

بيامد و بر حسين عليه السّالم سالم كرد و پيغام بگذارد، حسين عليه السّالم فرمود: مردم شهر شما براى من نامه 

 گردم. نوشتند و مرا خواستند بيايم و اكنون اگر مرا ناخوش داريد بازمى

ى؟ سوى اين قوم ستمكار؟ اين مرد را يارى كن كه رو ( حبيب بن مظاهر گفت: اى قرّه واى بر تو كجا مى2) 

خداوند به پدران وى تو را كرامت داد. قرّه گفت: بازگردم و جواب پيغام او برسانم تا ببينم چه شود. و نزد عمر 

رفت و خبر بگفت عمر گفت: اميدوارم كه خدا مرا از جنگ و كارزار با او نگاهدارد و سوى عبيد اهلل بن زياد 

م اللّه الرحمن الرحيم اما بعد من چون نزد حسين عليه السّالم فرود آمدم رسولى فرستادم و پرسيدم نوشت: بس

خواهد گفت: مردم اين بالد به من نامه نوشتند و رسوالن فرستادند كه من نزد آنها آيم  براى چه آمد و چه مى

پيغام آوردند پشيمان شدند من آمدم و اگر اكنون آمدن مرا ناخوش دارند و از آنچه رسوالن از ايشان 

 گردم. بازمى

االن و قد علقت مخالبنا به يرجوا »( حسّان بن فائد عبسى گفت: نزد عبيد اهلل بودم كه اين نامه آمد گفت: 3) 

 اكنون كه چنگال ما بدو درآويخت اميد رهايى دارد و راه گريز نيست.«: النّجاة والت حين مناص

ا بعد نامه تو به من رسيد و آنچه در آن نوشتى دانستم پيشنهاد كن او و و نامه سوى عمر سعد نوشت: ام

 همراهان وى را كه با يزيد بيعت كنند اگر كردند رأى خويش ببينم و السّالم.

نيست اكنون گمان من   چون جواب به عمر سعد رسيد گفت: من خود انديشيده بودم كه عبيد اهلل عافيت جوى

دانست حسين عليه السّالم  لب گفت: ابن سعد آن پيغام را پيشنهاد نكرد چون مىدرست آمد. محمد بن ابى طا

 هرگز بيعت نكند.
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( )ارشاد( باز ابن زياد به گرد آوردن مردم فرمود در جامع كوفه و خود بيرون آمد و به منبر رفت و گفت: اى 1) 

خواهيد اين امير المؤمنين يزيد است  ا مىايد و دانسته كه آنها چنانند كه شم مردم شما آل ابى سفيان را آزموده

 1ها در عهد او امن شده  شناسيدش نيكو سيرت و ستوده كردار، با رعيّت محسن، عطا را در جاى خود نهد، راه مى

گردانيد و يزيد هم پس از او صد در صد بر  نياز مى نواخت و به مال بى معاويه در عهد خودش بندگان خدا را مى

افزوده است و مرا فرموده كه باز بيشتر گردانم و از شما خواهد به جنگ دشمن او حسين عليه  جيره و حقوق شما

 السّالم بيرون رويد پس بشنويد و فرمان بريد.

و از منبر فرود آمد و مردم را عطاى فراوان داد و امر كرد به جنگ با حسين عليه السّالم و يارى ابن سعد و 

وف( تا نزد عمر شش شب گذشته از محرّم بيست هزار سوار فراهم شدند )محمد فرستاد. )مله پيوسته عساكر مى

بن ابى طالب( پس ابن زياد سوى شبث بن ربعى فرستاد )شبث بر وزن فرس با باى يك نقطه و ربعى به كسر راء 

 و سكون باء( كه نزد ما آى تا تو را به جنگ حسين فرستيم.

ن زياد دست از وى بدارد و ابن زياد نامه سوى او فرستاد: اما بعد ( شبث خويش را به بيمارى زد شايد اب2) 

ترسم از آن كسان باشى كه خداوند در قرآن فرمايد:  اى و مى فرستاده من خبر آورد كه تو خود را رنجور نموده

اگر در فرمان مايى   2مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا  إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى

بشتاب نزد ما آى. پس شبث بعد از نماز عشا بيامد كه ابن زياد روى او را نبيند كه نشانه بيمارى در آن نبود 

ن خواهم به قتال اين مرد بيرون روى و يارى اب چون در آمد مرحبا گفت و در نزديك خودش نشانيد و گفت: مى

3سعد كنى. گفت: چنين كنم و با هزار سوار بيامد
 

                                                 
ج كمتر مردم در زمان خلفاى اربعه متوجّه فتوحات بودند و اكثر ممالك را بگشودند و هنگام جنگ ناچار راهها امن نيست و ارتفاع اندك است و خرا -1

رسد امّا زمان معاويه فتوحات متوقّف شده بود و جنگها كمتر گشته و  شود و به تجمّل و تنعّم نمى رسد صرف جهاد مى رسد و آنچه مى ىبه دست والى م

اسن افعال رسيد و تنعّم امرا بيشتر بود و اينكه نتيجه مرور زمان بود ابن زياد از مح به نواحى دور منتقل شده و كشور آرام گرفته ارتفاع و خراج بيشتر مى

 دانست. شمرد و به تأثير او مى معاويه مى
 .14سوره بقره، آيه  -2
هزار تن فرستاد حرّ را با هزار تن از قادسيه، كعب بن طلحه را با سه هزار، عمر بن سعد را با چهار هزار،  25در مناقب ابن شهر آشوب گويد: ابن زياد  -3

يد بن كاب كلبى با دو هزار، حصين بن نمير سلونى با چهار هزار، مضائر بن رهينه مازنى با سه هزار، شمر بن ذى الجوش سلوكى با چهار هزار شامى، يز

ى و دو سوار و نصر بن عرشه با دو هزار، شبث بن ربعى رياحى با هزار، حجار بن ابجر با هزار، و همه ياوران حسين عليه الساّلم هشتاد و دو تن بودند س

ابى عبد اهلل الحسين عليه الساّلم را مكروه  شمشير و نيزه نداشتند از روضة الصفا منقول است كه، مردم كوفه حرب حضرت باقى پياده و سالح جنگ جز

گشت عبيد اهلل سعد بن عبد الرحمن را گفت تا تفحص كند و از متخلفان هر  نمود بازمى داشتند چه هر كس را به جنگ حضرت سيد الشهداء روانه مى مى

او برد سعد يك نفر شامى را كه به مهمّى از لشكرگاه به كوفه آمده بود گرفته نزد عبيد اهلل برد گفت تا او را گردن زدند ديگر كسى را كس بيند نزد 

 جرأت تخلف نماند. قريب همين را ابو حنيفه دينورى نقل كرده و گفته است مهم آن مرد شامى طلب ميراث بود.
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امّا بعد فحل بين الحسين عليه السّالم و بين الماء فال يذوقوا منه »( )طبرى( ابن زياد سوى عمر بن سعد نوشت: 1)

الم )عفان بفتح عين و تشديد فاء است( يعنى: حسين عليه السّ« قطرة )حنوة( كما صنع بالتّقى النّقى عثمان بن عفّان

 و اصحاب او را مانع شو كه از آب هيچ نچشند چنان كه با عثمان بن عفّان همين كار كردند.

پس عمر بن سعد در همان وقت عمرو بن حجّاج را با پانصد سوار به شريعه فرستاد و ميان حسين عليه السّالم و 

ه روز پيش از قتل آن حضرت اى آب بردارند و اين س اصحابش و ميان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره

 بود.

شمردند بانگى بلند بر آورد و گفت: )ارشاد(  ( )طبرى( عبيد اهلل بن حصين ازدى كه وى را در قبيله بجيله مى2) 

 اى نچشى تا از تشنگى درگذرى. اى حسين عليه السّالم اين آب را نبينى همرنگ آسمان و اللّه از آن قطره

 ا او را از تشنگى بكش و هرگز او را نيامرز.حسين عليه السّالم گفت: خداي

حميد بن مسلم گفت: به خدا سوگند كه پس از اين به ديدار او رفتم و بيمار بود سوگند به آن خدايى كه معبودى 

زد العطش العطش  كرد و باز فرياد مى آمد و آن را قى مى آشاميد تا شكمش باال مى غير او نيست ديدم آب مى

 شد كار او همين بود تا جان بداد. كرد و سيراب نمى تا شكمش آماس مىخورد  باز آب مى

فرستاد تا به شش هزار تن سوار و پياده رسيدند  ( در بحار گويد كه: ابن زياد پيوسته سپاه براى ابن سعد مى3) 

بنگر كه هر  آنگاه ابن زياد به او نوشت: من چيزى فروگذار نكردم و براى تو بسيار سواره و پياده فرستادم پس

 انگيخت. بامداد و شام خبر تو به من رسد. و ابن زياد از ششم محرّم ابن سعد را به جنگ بر مى

اى از بنى اسد منزل دارند اگر  حبيب بن مظاهر با حسين عليه السّالم گفت: يا بن رسول اللّه در اين نزديكى طايفه

ايد خداوند شرّ اين جماعت را از تو به سبب ايشان رخصت فرمايى نزد آنها روم و ايشان را سوى تو بخوانم ش

 دفع كند.

( امام اجازت داد پس حبيب ناشناس در دل شب بيرون شد تا نزد ايشان فرود آمد دانستند وى از بنى اسد 4) 

ام آمدم تا  است و از حاجت او پرسيدند گفت: بهترين ارمغان و تحفه كه وافدى براى قومى آورد براى شما آورده

جماعتى است هر يكتن آنها به از هزار مرد، هرگز او را تنها   ا را به يارى پسر دختر پيغمبر خوانم او در ميانشم

نگذارند و تسليم نكنند و اين عمر سعد گرد او را فرو گرفته است و شما قوم و عشيرت منيد شما را به اين خير 

رف دنيا و آخرت اندوزيد من به خداى سوگند ياد داللت كنم امروز فرمان من بريد و او را يارى كنيد تا ش
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كنم كه يكى از شما در راه خدا با پسر دختر پيغمبر او كشته نشود كه شكيبايى كند و ثواب خدا را چشم دارد  مى

 مگر رفيق محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد در علييّن.

ند گفت: من اول كس باشم كه اين دعوت را اجابت كنم گفت پس مردى از بنى اسد كه او را عبد اهلل بن بشير مى

 و اين رجز خواندن گرفت:

 قد علم القوم اذا تواكلوا             و احجم الفرسان اذ تثاقلوا         

  انّى شجاع بطل مقاتل             كانّنى ليث عرين باسل             

م شد و به آهنگ يارى حسين عليه السّالم بيرون آمدند مردى ( آنگاه مردان قبيله برجستند تا نود مرد فراه1) 

گفتند با چهارصد  همان دم نزد عمر سعد شد و او را بياگاهانيد ابن سعد مردى از همراهان خويش را كه ازرق مى

سوار سوى آن طايفه فرستاد كه به آهنگ لشكرگاه حسين عليه السّالم بيرون رفته بودند در دل شب سواران ابن 

عد در كنار فرات جلوى آنها بگرفتند و ميان آنها و حسين عليه السّالم اندك مسافت مانده بود پس با هم س

كارت، بگذار ديگرى غير تو  درآويختند و كارزارى سخت شد حبيب بر ارزق بانگ زد كه واى بر تو با ما چه

ت با آن گروه ندارند منهزم شدند و بدبخت گردد؟! ارزق ابا كرد و بازنگرديد و بنى اسد دانستند تاب مقاوم

سوى قبيله خويش بازگشتند و آن قبيله همان شب از جاى خود كوچ كردند مبادا ابن سعد شبانه بر سر آنها آيد و 

ال حول و ال قوّة الّا »حبيب بن مظاهر سوى حسين عليه السّالم بازگشت و خبر بگفت حسين عليه السّالم فرمود: 

سعد هم بازگشتند بر كنار آب فرات و ميان حسين عليه السّالم و اصحاب او و آب فرات  و سواران ابن« باللّه

مانع گشتند و حسين عليه السّالم و اصحاب او را تشنگى سخت آزرده كرد پس آن حضرت كلنگى برداشت و 

رت و همراهان پشت خيام زنان به فاصله نه يا ده گام به طرف جنوب زمين را بكند آبى گوارا بيرون آمد آن حض

اى از آن ديده نشد. و در مدينة المعاجز  همه آب آشاميدند و مشگها پر كردند و بعد آن آب ناپديد شد و نشانه

 اين قضيه را در سياق معجزات آن حضرت شمرده است.

كند و آب به  ( خبر به ابن زياد رسيد سوى عمر سعد فرستاد كه: به من خبر رسيده است كه حسين چاه مى2) 

نوشند وقتى نامه من به تو رسد نيك بنگر كه آنها را از كندن چاه تا  آورد و خود و يارانش آب مى دست مى

 كار كن با عثمان كردند.  توانى بازدارى و بر آنها تنگ گير و نگذار آب نوشند و با آنها آن

 لى گفتند:( در اين هنگام ابن سعد بر آنها تنگ گرفت محمد بن طلحه و على بن عيسى ارب1) 
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تشنگى بر ايشان سخت شد. يكى از اصحاب كه برير بن خضير همدانى نام داشت و زاهد بود با حسين عليه 

السّالم گفت: يا بن رسول اللّه مرا دستورى ده نزد ابن سعد روم و با او سخنى گويم درباره آب شايد پشيمان 

 شود.

مرد همدانى سوى عمر سعد شد و بر او در آمد و سالم نكرد امام عليه السّالم فرمود: اختيار تو را است. پس آن 

ابن سعد گفت: اى مرد همدانى تو را چه بازداشت از سالم كردن مگر من مسلمان نيستم و خدا و رسول او را 

 شناسم؟ نمى

دى آم ( همدانى گفت: اگر مسلمان بودى به جنگ عترت رسول خداى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيرون نمى2) 

نوشند تو ميان حسين بن على عليه  تا آنها را بكشى و نيز اين آب فرات كه سگان و خوكان رساتيق از آن مى

دهند و  گذارى از آن بنوشند و آنها از تشنگى جان مى السّالم و برادران و زنان و خاندان وى مانع گشتى و نمى

 شناسى. پندارى خداى و رسول او را مى مى

دانم آزار كردن او حرام است و  ير انداخت آنگاه گفت: به خدا سوگند اى همدانى من مىعمر بن سعد سر بز

 ليكن:

  دعانى عبيد اهلل من دون قومه             الى خطّة فيها خرجت لحينى         

  فو اللّه ال ادرى و انّى لواقف             على خطر ال ارتضيه و مين             

  ترك ملك الرّىّ و الرّىّ رغبة             ام ارجع مطلوبا بقتل حسين عليه السّالمأ أ             

1و في قتله النّار الّتى ليس دونها             حجاب و ملك الرّىّ قرّة عين             
 

انى پس يزيد بن حصين همد بينم كه بتوانم ملك رى را به ديگرى گذارم. ( اى مرد همدانى در خود نمى3) 

 بازگشت و با حسين عليه السّالم گفت: عمر سعد راضى شد كه تو را به واليت رى بفروشد.

                                                 
 ت:و اين ابيات هم به عمر منسوب اس -1

  حسين بن عمّى و الحوادث جمّة             لعمرى ولى في الرّىّ قرّة عين         

  لعلّ اله العرش يغفر زلّتى             و لو كنت فيها اظلم الثّقلين             

  اال انّما الدّنيا لبرّ معجّل             و ما عاقل باع الوجود بدين             

  يقولون انّ اللّه خالق جنّة             و نار و تعذيب و غلّ بدين             

  فان صدقوا فيما يقولون انّنى             اتوب الى الرّحمن من سنتين             

  و ان كذّبوا فزنا برىّ عظيمة             و ملك عظيم دائم الحجلين             

  ليس دونها             حجاب و تعذيب و غلّ يدينو انّى ساختار الّتى              
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( ابو جعفر طبرى و ابو الفرج اصفهانى گفتند كه: چون تشنگى بر حسين عليه السّالم و اصحاب او سخت شد 1)

و بيست نفر پياده و بيست  عبّاس بن على بن ابى طالب عليهما السّالم برادرش را بخواند و او را با سى سوار

مشگ بفرستاد تا شبانه نزديك آب آمدند و پيشاپيش ايشان نافع بن هالل بجلى بود با رايت عمرو بن حجّاج 

زبيدى گفت: كيست؟ نافع بن هالل نام خود بگفت ابن حجّاج گفت: اى برادر خوش آمدى براى چه آمدى؟ گفت: 

شم. گفت: بنوش گوارا بادت. گفت: به خدا سوگند با اينكه حسين عليه ايد بنو آمدم از اين آب كه ما را منع كرده

اند من تنها آب ننوشم. همراهان عمرو بن حجّاج متوجّه بدانها شدند و  بينى تشنه السّالم و اين اصحاب او كه مى

عمرو  عمرو گفت: راهى بدين كار نيست و ما را اينجا گذاشتند تا آنان را از آب مانع شويم چون همراهان

ها را پر كنيد پيادگان رفتند و  تر آمدند عبّاس عليه السّالم و نافع بن هالل با پيادگان خود گفتند: مشگ نزديك

مشگها پر كردند عمرو بن حجّاج و همراهان او خواستند از آب بردن ممانعت كنند عبّاس بن على عليه السّالم و 

اهداشتند تا پيادگان دور شدند و سواران سوى پيادگان بازگشتند نافع بن هالل بر آنها حمله كردند و آنها را نگ

پيادگان گفتند: شما برويد و جلوى سپاه عمرو بن حجّاج بايستيد تا ما آب را به منزل برسانيم؛ آنها رفتند و عمرو 

افع بن هالل از ياران عمرو بن حجّاج را ن 1با اصحاب خود بر سواران تاختند و اندكى براندندشان و مردى از صدا

بجلى نيزه زده بود آن را به چيزى نگرفت و سهل پنداشت اما بعد از اين آن زخم گشوده شد و از همان بمرد و 

 اصحاب امام عليه السّالم آن مشگها را بياوردند.

با ( )طبرى( حسين عليه السّالم سوى عمر سعد فرستاد و پيغام داد كه امشب ميان دو سپاه بديدار من آى عمر 2) 

قريب بيست سوار بيامد و حسين عليه السّالم هم با همين اندازه، چون به يكديگر رسيدند حسين عليه السّالم 

اصحاب خود را بفرمود دورتر روند و ابن سعد همچنين، پس آن دو گروه جدا گشتند چنان كه سخن اينها را 

ام سوى لشكرگاه خود بازگشتند و مردم بر شنيدند و بسيار سخن گفتند تا پاسى از شب بگذشت آنگاه هر كد نمى

 گفتند. حسب گمان خود درباره گفتگوى آنان مى

حسين با عمر سعد گفت: بيا با من نزد يزيد بن معاويه رويم و اين دو لشكر را رها كنيم، عمر گفت: خانه من 

 سازم. گفت: شود حسين عليه السّالم گفت: من باز آن را براى تو مى ويران مى

 دهم. عمر آن را هم نپذيرفت. گيرند. گفت: من بهتر از اين از مال خود در حجاز به تو مى مرا از من مىامالك 

 آنكه چيزى شنيده و دانسته باشند. طبرى گويد: در زبان مردم اين سخن شايع بود بى

                                                 
 اى است. بر وزن غراب نام قبيله -1
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م پس شبانه خواهم تو را ديدار كن ( شيخ مفيد گويد: حسين عليه السّالم نزد عمر سعد فرستاد كه من مى1)

يكديگر را مالقات كردند و بسيار سخن گفتند پوشيده آنگاه عمر سعد به جاى خود بازگشت و سوى عبيد اهلل 

نامه كرد: اما بعد خداى تعالى آتش را بنشانيد و مردم را بر يك سخن و رأى جمع كرد و كار امّت يكسره شد 

كه از آنجا آمد بازگردد يا به يكى از مرزهاى كشور حسين عليه السّالم به من پيمان سپرد كه به همان مكان 

اسالم رود و چون يكى از مسلمانان باشد در سود و زيان با آنها شريك يا نزد امير المؤمنين يزيد رود و دست 

 در دست او نهد و خود امير المؤمنين هر چه بيند درباره او بكند و خوشنودى خدا و صالح امّت در همين است.

ت ابى الفرج است كه: عمر رسولى سوى عبيد اهلل فرستاد: شرح اين گفتگو بدو برسانيد و گفت: اگر و در رواي

 اى. يكى از مردم ديلم اين مطالب را از تو خواهد و تو نپذيرى درباره او ستم كرده

لسّالم بودم از اند كه گفت: همراه حسين عليه ا ( طبرى و ابن اثير و غير ايشان از عقبة بن سمعان روايت كرده2) 

مدينه تا مكه و از مكه تا عراق و از او جدا نگشتم تا كشته شد و هيچ كالم از مخاطبت او با مردم مدينه يا مكه 

و يا در راه يا در عراق و يا در لشكرگاه تا روز قتل آن حضرت نماند مگر همه را شنيدم به خدا سوگند اينكه بر 

حضرت پذيرفت برود و دست در دست يزيد بن معاويه نهد يا به يكى از  پندارند آن زبان مردم شايع است و مى

مرزهاى كشور اسالم رود هرگز چنين تعهّد نكرد و لكن گفت: مرا رها كنيد در اين زمين پهناور جايى بروم تا 

1رسد بنگرم كار مردم به كجا مى
 

 فصل هفدهم/ در ورود شمر به كربال و وقایع تاسوعا

جويى و  به عبيد اهلل رسيد و بخواند گفت: )ارشاد( صاحب اين نامه براى خويش خود چارهچون نامه عمر سعد 

پذيرى از وى كه در خاك تو فرود آمده و در بر تو است  كند. شمر برخاست و گفت: آيا اين را مى دلسوزى مى

                                                 
 در بعضى روايات است كه: حسين عليه الساّلم فرمود اصحاب او دورتر شدند و با او برادرش عبّاس و فرزندش على اكبر بماند و عمر سعد گفت -1

ترسى از خدايى كه  بماند، پس حسين عليه الساّلم با او گفت: واى بر تو اى ابن سعد آيا نمىاصحاب خود را دور شوند و با او پسرش حفص و غالمى 

 دانى نه اين گروه بنى اميه با من باش كه رضاى خدا در اين است. بازگشت تو بدو است؟ آيا با من جنگ خواهى كرد و من پسر آن كسم كه مى

كنم. عمر سعد گفت: از آن ترسم كه ضيعت من بستانند.  ليه الساّلم فرمود: من آن را براى تو بنا مىترسم خانه من ويران شود. حسين ع عمر سعد گفت: مى

ترسم. حضرت عليه الساّلم چيزى نگفت و  دهم. گفت: بر عيال خود مى حسين عليه الساّلم فرمود: من به از آن از مال خود در حجاز عوض به تو مى

يزد كه به زودى تو را در رختخواب ذبح كند و روز رستاخيز تو را نيامرزد و من اميدوارم از گندم عراق گفت: خداى كسى را برانگ بازگشت و مى

 نخورى مگر اندك، ابن سعد به طنز گفت: جو كفايت است.

كالمى كه دالّ بر ذلّت و مترجم گويد: حق همان است كه طبرى گفت و از گفتگوى آنها كسى آگاه نشد و اينها كه گويند به گمان و تخمين گويند و هيچ 

 ال به باشد از امام عليه الساّلم صادر نگشت.
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پس اين را از وى  اگر از خاك تو بيرون رود دست در دست تو ننهد نيرومندتر گردد و تو زبون و عاجز باشى

مپذير كه شكست تو است و ليكن او و اصحاب او فرمان تو را گردن نهند اگر به سزايشان رسانى تو دانى و اگر 

 ببخشايى و درگذرى تو دانى.

اى رأى همين است كه تو گفتى اين نامه مرا براى عمر سعد ببر تا بر حسين عليه  ابن زياد گفت: نيكو انديشيده

اب وى پيشنهاد كند كه حكم مرا گردن نهند اگر پذيرفتند نزد من فرستدشان و اگر سرباززنند با السّالم و اصح

آنها كارزار كند اگر عمر سعد پذيرفت تو سخن او بشنو و فرمان او بر و اگر ابا كند امير لشكر تو باش و گردن 

 ابن سعد بزن و سر او نزد من فرست.

تو را سوى حسين نفرستادم تا دفع شرّ از او كنى و كار را دراز كشانى و  ( و نامه به عمر سعد نوشت كه: من2) 

او را اميد سالمت و بقا دهى و عذر او خواهى يا شفيع او باشى نزد من بنگر اگر حسين و ياران او سر به حكم 

ه به جانب آنان من فرود آوردند و فرمان مرا گردن نهادند آنان را نزد من فرست و اگر تن زدند و نپذيرفتند سپا

كش تا آنها را بكشى و اعضاى آنها را جدا كنى كه مستحقّ اينند و اگر حسين را بكشتى سينه و پشت او را زير 

سم اسبان بسپار كه وى آزارنده قوم خويش و قاطع رحم و ستمكار است و نپندارم كه پس از مرگ، اين عمل 

ون او را كشتم اين عمل با پيكر او كنم اگر فرمان من زيانى دارد و ليكن سخنى بر زبان من رفته است كه چ

ببرى تو را پاداش دهم بر اطاعت و اگر ابا كنى از رايت و لشكر ما جدا شو و آن را به شمر گذار كه فرمان 

 ايم و السّالم. خويش را به او فرموده

لى نمودى و به راحتى دل خوش ( و در روايت ابو الفرج است كه: ابن زياد سوى او فرستاد: اى ابن سعد كاه1) 

كردى و آسوده نشستى با آن مرد كار يكسره كن و به قتال پرداز و از او قبول مكن مگر آنكه حكم مرا گردن 

 نهد.

( در تاريخ طبرى است از ابى مخنف كه گفت: حارث بن حصيرة از عبد اهلل بن شريك عامرى روايت كرده 2) 

بگرفت او با عبد اهلل بن ابى المحل )بفتح ميم و سكون حاء مهمله بر  است: چون شمر بن ذى الجوشن آن نامه

وزن فلس( برخاستند و ام البنين دختر خرام بن خالد زوجه امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّالم عمّه اين 

فر و عثمان پس عبد اهلل عبد اهلل بود و براى امير المؤمنين عليه السّالم چهار فرزند آورد و عبّاس و عبد اهلل و جع

بن ابى المحل بن خرام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب گفت: اصلح اللّه االمير 

 اند اگر بينى نامه امانى نويس. خواهرزادگان ما با حسين عليه السّالم
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محل آن نامه با موالى )يكى از ابن زياد گفت: آرى به چشم. و كاتب را فرمود امانى نوشت و عبد اهلل بن ابى ال

بستگان( خود كه كرمان نام داشت به كربال بفرستاد چون كرمان آمد و آن برادران را بخواند و گفت: اين نامه 

 امانى است كه خالوى شما فرستاده است آن جوانان گفتند:

 ر از امان ابن سميّه است.به خالوى ما سالم رسان و با او بگوى كه به اين امان حاجتى نداريم امان خدا بهت

و شمر نامه عبيد اهلل را براى عمر سعد بياورد و او نامه بخواند و گفت: واى بر تو اى خانه خراب چه زشت 

كنم كه او را از قبول آنچه نوشته بودم تو بازداشتى و كار را فاسد كردى  پيغامى آوردى قسم به خدا گمان مى

گردد روح پدرش ميان  اصالح شود حسين عليه السّالم البته تسليم نمى كه ما اميدوار بوديم به صلح و صالح

 پهلوهاى او است.

 و دينورى گويد: عمر بن سعد نامه را براى حسين عليه السّالم فرستاد و حسين عليه السّالم رسول را گفت:

 كنم. غير مرگ چيز ديگرى نيست آن هم خوش آيد. من هرگز ابن زياد را اجابت نمى

كنى اين  كنى يا نه؟ اگر نمى دهى و با دشمن او جنگ مى ت: مرا آگاه كن آيا فرمان امير خود را انجام مىشمر گف

گذارم و تو را اين كرامت نباشد من خود اين كار كنم و تو امير  سپاه و لشكر را به من گذار. گفت: به تو نمى

 سين عليه السّالم تاخت.پيادگان باش. و عمر سعد شام روز پنجشنبه نهم محرّم به جانب ح

 و شمر آمد تا نزديك اصحاب حسين عليه السّالم بايستاد و گفت: خواهرزادگان ما كجايند؟

خواهى؟ گفت: اى  پس عبّاس و عبد اهلل و جعفر و عثمان فرزندان على عليه السّالم بيرون آمدند و گفتند: چه مى

تو آيا ما را امان دهى و فرزند پيغمبر را   ت بر تو و بر امانخواهرزادگان من شما در امانيد. آن جوانان گفتند: لعن

 امان نباشد؟

( )ملهوف( و در روايت ديگر است كه: عباس بن على عليه السّالم بانگ زد دستت بريده باد چه بدامانى است 1) 

السّالم را رها گويى برادر و سرور خود حسين عليه السّالم بن فاطمه عليه  اينكه آوردى اى دشمن خدا آيا مى

 زادگان درآييم؟! و مناسب است درباره ايشان اين ابيات: كنيم و در فرمان لعينان و لعين

 نفوس ابت الّا تراث أبيهم             فهم بين موتور لذاك و واتر         

 لقد الفت ارواحهم حومة الوغى             كما آنست اقدامهم بالمنابر             

 خشمناك به لشكر خود بازگشت آنگاه عمر سعد فرياد زد: يا خيل اللّه اركبى -لعنة اللّه -ت: پس شمرراوى گف 
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رويد پس مردم سوار شدند و  و بالجنّة ابشرى: يعنى: اى لشكر خدا سوار شويد و شادمان باشيد كه به بهشت مى 

 بعد از نماز عصر عازم جنگ گرديدند.

حضرت صادق عليه السّالم است كه: تاسوعا روزى است كه حسين عليه ( )كامل( و در حديث مروى از 2) 

محاصره كردند و لشكر اهل شام گرد او بگرفتند شترهاى خود را  -رضى اللّه عنهم -السّالم را با اصحاب او

آنجا خوابانيدند و پسر مرجانه و عمر بن سعد به بسيارى لشكر مسرور شدند و حسين عليه السّالم را ضعيف 

 كنند بابى المستضعف الغريب. آيد و اهل عراق او را مدد نمى ند و به يقين دانستند ياورى براى او نمىديد

هاى حسين عليه السّالم آمدند )ارشاد. كامل.  و چون عمر سعد بانگ زد اصحاب او سوار شدند و نزديك سراپرده

ه و سر بر زانو نهاده بود خواهرش زينب طبرى( حسين عليه السّالم جلوى خيمه خويش نشسته به شمشير تكيه داد

شود؟  شنوى كه پيوسته بما نزديك مى اى بشنيد و نزديك برادر آمد و گفت: اين بانگ و فرياد را نمى ضجّه

حسين عليه السّالم سر از زانو برداشت و گفت: در اين ساعت رسول خدا را در خواب ديدم با من گفت: تو در 

اهرش سيلى بر روى زد و شيون كرد و بانگ و وا وياله بر آورد. حسين عليه اين زودى نزد ما آيى. پس خو

 السّالم با او فرمود: هنگام شيون نيست اى خواهر خاموش باش خدا تو را رحمت كند.

( )ارشاد. طبرى( و عبّاس بن على عليه السّالم با او گفت: برادر اين گروه آمدند. حسين عليه السّالم برخاست 3) 

ا عبّاس: جانم بفداى تو سوار شو و آنان را مالقات كن و بپرس چه تازه اتّفاق افتاده است و براى چه و گفت ب

 اند. آمده

 عبّاس با بيست سوار بيامد و زهير بن قين و حبيب بن مظاهر با آنها بودند و عبّاس گفت:

او سر فرود آريد   ييم يا به حكمخواهيد گفتند: فرمان امير آمده است كه با شما بگو مقصود شما چيست و چه مى

يا با شما كار زار كنيم. گفت، شتاب مكنيد تا نزد ابى عبد اهلل روم و آنچه گفتيد بر او عرضه دارم. بايستادند و 

 آور. گفتند: نزد او رو و او را بياگاهان و هر چه گفت براى ما پيام

و خبر بگفت و اصحاب او بايستادند و با آن قوم  پس عبّاس عليه السّالم دوان سوى حسين عليه السّالم بازگشت

 سخن گفتند.

( )طبرى( حبيب بن مظاهر با زهير بن قين گفت: اگر خواهى تو سخن گوى و اگر خواهى من گويم. زهير گفت: 1) 

تو آغاز كردى هم تو سخن گوى. پس حبيب بن مظاهر گفت: سوگند به خدا بد مردمند آنها كه چون فردا نزد 
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فرزند پيغمبر او را كشته باشند با عترت و خاندان او و خداپرستان اين شهر كه در هر سحرگاه به  خدا روند

 اند و ذكر خدا بسيار كنند. بندگى ايستاده

 عزرة بن قيس گفت: تو هر چه خواهى و توانى خودستايى كن.

داى بترس كه من نيكخواه زهير گفت: اى عزرة خداى عزّ و جلّ آنها را پاك كرده و راه نموده است پس از خ

 توأم تو را به خدا از آنها مباش كه يارى گمراهان كنند و به خاطر آنها نفوس طاهره را بكشند.

 عزرة گفت: تو از شيعيان اين خاندان نبودى و عثمانى بودى.

سولى زهير گفت: از بودن من در اينجا راه نبردى كه من از آنانم سوگند به خدا نامه سوى او ننوشتم و ر

نفرستادم و نويد يارى به او ندادم و ليكن در راه او را ديدار كردم رسول خداى را به ياد آوردم و آن مكانت كه 

او را بود با رسول خدا و دانستم بر سر او از دشمن چه آيد پس رأى من آن شد كه يارى او كنم و در حزب او 

 كه شما ضايع گذاشتيد حفظ كرده باشم. باشم و جان خود را فداى او كنم تا حق خدا و رسول را

( امّا عباس بن على عليه السّالم رفت و آنچه قوم گفته بودند خبر داد امام عليه السّالم فرمود: نزد آنها بازگرد 2) 

و اگر توانى كار را به فردا انداز و امشب بازگردانشان شايد براى پروردگار نماز گزاريم و او را بخوانيم و 

 نيم خدا داند كه من نماز و تالوت قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم.استغفار ك

پس عباس نزد آن قوم آمد و پيغام امام بگذاشت آنها پذيرفتند و عباس )رض( بازگشت و رسولى از جانب عمر 

يم شويد سعد با او آمد در جايى كه آواز رس بود بايستاد )ارشاد( گفت: ما تا فردا شما را مهلت دهيم اگر تسل

 فرستيم اگر سرباز زنيد شما را رها نكنيم، و بازگشت. شما را نزد امير عبيد اهلل زياد مى

 و سخنان حضرت در آن شب فصل هیجدهم/ وقایع شب عاشورا

)ارشاد( پس حسين عليه السّالم اصحاب خود را نزديك غروب جمع كرد على بن الحسين عليه السّالم گفت:  

گفت: خداى را ستايش  ر او بشنوم در آن وقت بيمار بودم شنيدم با اصحاب خود مىنزديك او شدم تا گفتا

گزارم كه به نبوّت ما  گويم بر خوشى و بر سختى بار خدايا تو را شپاس كنم بهترين ستايش و او را سپاس مى مى

دى پس ما را از را بنواختى و قرآن را به ما آموختى و در دين بينا گردانيدى و ما را چشم و گوش و دل دا

 سپاسگزاران شمار.

اى فرمانبردارتر و به صلت رحم پاى  اما بعد من اصحابى ندانم باوفاتر و بهتر از اصحاب خود و نه خانواده

تر از خاندان خود پس خدا شما را جزاى نيكو دهد از من و من گمان دارم با اينان كار به جنگ و ستيز كشد  بسته
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ويد و عقد بيعت از شما بگسستم و تعهّد برداشتم اكنون شب است و تاريكى شما را و همه شما را اذن دادم بر

فرو گرفته است آن را شتر سوارى خود انگاريد و هر يك دست يكتن از اهل بيت مرا بگيريد و در دهها و شهرها 

تند از طلب ديگران خواهند و چون بر من دست ياف پراكنده شويد تا خداوند فرج دهد براى آنكه اين مردم مرا مى

 مشغول شوند.

( پس برادران و پسران و برادرزادگان و دو پسر عبد اهلل جعفر گفتند: اين كار براى چه كنيم براى اينكه پس 2) 

 از تو زنده مانيم خدا نكند كه هرگز چنين شود.

و يا نزديك به گفتار او و عبّاس بن على عليه السّالم آغاز سخن كرده بود و آن جماعت پيروى او كردند و مثل ا

سخن گفتند پس حسين عليه السّالم با بنى عقيل فرمود: كشته شدن مسلم شما را كفايت كرد پس شما برويد اذن 

 دادمتان.

گويند بزرگ و ساالر خود و عموزادگان خود را كه بهترين اعمام بودند  گويند مى گفتند: سبحان اللّه مردم چه مى

و ندانيم چه كردند. نه قسم به خدا چنين نكنيم   ى نيفكنديم و نيزه و شمشيرى بكار نبرديمرها كرديم و با آنها تير

و ليكن به مال و جان و اهل مواسات كنيم و اينها را در راه تو دربازيم و كار زار كنيم و هر جاى تو روى ما با 

 تو رويم زشت باد زندگى پس از تو.

فت: آيا ما دست از تو برداريم نزد خداوند در اداى حق تو بهانه ما ( و مسلم بن عوسجه )رض( برخاست و گ1) 

چه باشد به خدا سوگند اين نيزه را در سينه آنها فرو برم و به اين شمشير تا دسته آن در دست من است بر آنها 

پاس حرمت  كنيم تا خدا بداند بزنم و اگر سالح نداشته باشم سنگ بر آنها افكنم قسم به خدا ما تو را رها نمى

شوم باز سوخته  شوم باز زنده مى رسول را در غيبت او داشتيم درباره تو و اللّه اگر من دانستم كه كشته مى

شدم تا  شود و هفتاد بار با من اين كار كنند باز از تو جدا نمى شوم باز كوبيده و پراكنده مى شوم باز زنده مى مى

نكنم كه كشتن يك بار است پس از آن كرامتى كه هرگز به پايان  نزد تو مرگ را دريابم پس چگونه اين كار را

 نرسد.

و زهير بن القين برخاست و گفت: دوست دارم كشته شوم باز زنده شوم باز كشته شوم و همچنين هزار بار و 

 خداوند كشتن را از تو و اين جوانان اهل بيت تو بازگرداند.

 ى و مانند يكديگر. )طبرى( گفتند:و جماعتى از اصحاب سخن گفتند همه در يك معن
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شويم و ليكن جان ما فداى جان تو است با گلوگاه و پيشانى و دست تو را  سوگند به خداى كه از تو جدا نمى

 ايم و انجام داده. كنيم وقتى ما كشته شديم آنچه بر ما بوده است وفا كرده نگاهدارى مى

 فارسى گفت: ( مؤلف گويد: زبان حال آنها اين است كه شاعر2) 

  شاها من اربه عرش رسانم سرير فضل             مملوك اين جنابم و محتاج اين درم         

  گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مهر             اين مهر بر كه افكنم اين دل كجا برم             

 ى خود بازگشت.پس حسين عليه السّالم گفت: خدا شما را جزاى خير دهد، و به جا 

 للّه درّهم من فتية صبروا             ما ان رأيت لهم في النّاس امثاال         

 تلك المكارم ال قعبان من لبن             شيبا بماء فعادا بعد ابو اال             

شد. گفت: ثواب گفت: در آن حال محمد بن بشير حضرمى را گفتند: پسرت در ثغر رى اسير  -رحمه اللّه -سيّد 

 مصيبت او و خود را از خداى چشم دارم دوست ندارم او اسير شود و من زنده باشم.

خويش بكوش.  حسين عليه السّالم سخن او بشنيد و گفت: رحمك اللّه من بيعت از تو برداشتم و در رهايى پسر

هاى برد را به اين پسرت ده تا در  گفت: درندگان زنده زنده مرا بخورند اگر از تو جدا شوم. فرمود: پس اين جامه

 فداى برادرش بدانها استعانت جويد و پنج جامه به وى بخشيد كه بهاى آن هزار دينار بود.

( و حسين بن حمدان حضينى روايت كرده است باسنادش از ابى حمزه ثمالى و سيّد بحرانى مرسال از وى كه 1) 

شد اهل  گفت: آن روز كه پدرم به شهادت فائز مى را شنيدم مى گفت: على بن الحسين زين العابدين عليه السّالم

و اصحاب خود را شب آن روز جمع فرمود و گفت: اى اهل و اصحاب من اين شب را شتر خود گيريد و خويش 

را برهانيد كه تنها مرا خواهند و اگر مرا بكشند انديشه شما ندارند خداوند شما را رحمت كند و من آن بيعت و 

با من كرديد از شما برداشتم. پس برادران و خويشان و ياران او يك زبان گفتند: به خدا سوگند اى  عهد كه

سرور ما اى ابا عبد اهلل هرگز تو را تنها نگذاريم تا مردم بگويند كه امام و بزرگ و ساالر خود را تنها گذاشتند 

 ذاريم كشته شوى مگر آنكه نزد تو كشته شويم.گ تراشى كنيم ما تو را نمى تا كشته شد و ميان خود و خدا بهانه

امام عليه السّالم با آنها فرمود: اى مردم من فردا كشته شوم و همه با من كشته شويد و از شما يكتن نماند. 

گفتند: الحمد للّه كه ما را به يارى كردن تو بنواخت و به كشته شدن با تو گرامى داشت يا بن رسول اللّه آيا 

 ه با تو باشيم در درجه تو؟ فرمود: جزاكم اهلل خيرا خدا شما را جزاى نيكو دهد و دعاى خير گفت.پسندى ك نمى
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شدگانم دل حسين عليه السّالم بر او  ( پس قاسم بن حسن عليه السّالم با امام گفت: آيا من هم در كشته2) 

 تر. شيرينبسوخت و گفت: اى پسرك من مرگ نزد تو چگونه است؟ گفت: اى عمّ از انگبين 

گفت: آرى به خدا سوگند عمّ تو فداى تو باد تو يكى از آن مردانى كه با من كشته شوند بعد از آنكه شما را 

بالى عظيم رسد و پسرم عبد اهلل هم كشته شود. قاسم پرسيد: اى عمّ به زنان هم رسند تا عبد اهلل شير خوار كشته 

 شود؟

د وقتى دهان من از تشنگى خشك شود و به سرا پرده آيم و آب يا شير فرمود: عمّ به فداى تو عبد اهلل كشته شو

طلبم و هيچ نيابم و گويم آن فرزند مرا آوريد تا از لعاب دهان او نوشم آن را آورند و بر دست من نهند و آن را 

ر دست من بردارم تا به دهان خود نزديك برم پس فاسقى از آنان تيرى بر گلوى او افكند و او بگريد و خونش د

خدايا شكيبايى كنم و ثواب تو « اللّهمّ صبرا و احتسابا»روان گردد پس دست به جانب آسمان بلند كنم و بگويم: 

ها مرا به سوى آنان كشانند و آتش در خندق پشت خيام زبانه كشد پس من بر آنها حمله  را چشم دارم پس نيزه

بگريست و ما بگريستيم و بانگ  خواهد واقع شود. پس او كنم و آن وقت تلخترين اوقات دنيا باشد و آنچه خدا

 ها بلند شد. گريه و شيون و گريه از ذرارى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در خيمه

( قطب راوندى )قدس سره( از ثمالى روايت كرده است كه على بن الحسين عليه السّالم گفت: با پدرم بودم 1) 

شد پس با اصحاب خود گفت: اين شب را سپر خود گيريد كه اين مردم تنها مرا  ه مىآن شب كه فرداى آن كشت

 خواهند و اگر مرا كشتند به شما ننگرند و بيعت از شما برداشتم.

برد.  شويد يكتن هم جان بدر نمى گفتند: به خدا سوگند كه هرگز چنين نخواهد شد. گفت: همه شما فردا كشته مى

ما را گرامى داشت به كشته شدن با تو. پس دعا كرد و با آنها گفت كه سربلند كنيد، سر گفتند: سپاس خدا را كه 

فرمود: اى فالن اين منزل تو است و هر مردى به  بلند كردند و جاى و منزل خود را نگريستند و آن حضرت مى

 شد تا به منزل خود در بهشت رسد. سينه و روى به پيش نيزه و شمشير باز مى

الى صدوق از حضرت صادق عليه السّالم پس از نقل گفتگوى حسين عليه السّالم با ياران خود روايت ( در ام2) 

كرده است كه: آن حضرت بفرمود بر گرد لشكر خود گودالى مانند خندق كندند و بفرمود تا از هيمه بيا كندند و 

ترسان بودند و حسين عليه السّالم  على فرزند خود را بفرستاد با سى سوار و بيست پياده تا آب آوردند و سخت

 يا دهر افّ لك من خليل )االبيات(.      گفت: اين ابيات مى



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

174 

 

آنگاه با اصحاب فرمود: برخيزيد و آب بنوشيد كه آخرين توشه شماست و وضو بسازيد و غسل كنيد و 

 هاى خود را بشوييد تا كفن شما باشد. جامه

ها را نزديك هم بزنند و خود در جلو  الم اصحاب را بفرمود تا سراپردهو ابو حنيفه دينورى گويد: حسين عليه السّ

هاى زنان باشند و در پشت گودالى كندند و هيزم و نى فراوان آوردند و آتش زدند تا لشكر از پشت به  خيمه

 خيمه نتازند.

در حديثى طويل كه: مترجم گويد: در تاريخ طبرى از عماره دهنى از حضرت باقر عليه السّالم روايت كرده است 

سوى كربال گراييد و پشت به نيزار « عدل الى كربال فاسند ظهره الى قضباء و حالء كيال يقابل الّا من وجه واحد»

و باطالقى داد كه از يك سوى با دشمن روبرو شود. هر كس آنگونه زمين را در نزديكى كربال ديده است داند 

( على بن الحسين عليه السّالم گفت: آن شب كه پدرم فرداى آن 3اد( )كه عبور و حمله از آن ميسّر نيست. )ارش

 1كرد ناگاه پدرم برخاست و در خيمه ديگر رفت و حوىّ  ام زينب پرستارى من مى كشته شد نشسته بودم و عمّه

ى ابى و ياء مشدّده بر وزن سرى بضبط مؤلف و بضمّ حاء و فتح واو بضبط تاريخ طبرى( موال  )به فتح حاء مهمله

 گفت: كرد و پدر من مى ذر غفّارى نزد او بود و شمشير او را اصالح مى

  يا دهر افّ لك من خليل             كم لك باالشراق و األصيل         

  من صاحب و طالب قتيل             و الدّهر ال يقنع بالبديل             

  و كلّ حىّ سالك سبيلى    و انّما االمر الى الجليل                      

اى  يعنى: اى روزگار افّ بر تو باد كه بد دوستى، چه بسيار در بامداد و شام يار خود و طالب حق را كشته 

 كند، كار واگذارده به خداوند بزرگ است و هر زنده بر اين راه كه من روم رفتنى است. روزگار به دل قبول نمى

را تكرار كرد تا من مقصود وى را دريافتم پس گريه گلوى مرا بگرفت و  ( دو بار يا سه بار اين ابيات1) 

ام زينب آنچه من شنيدم بشنيد و رقّت قلب و  بازگردانيدم و سكوت كردم و دانستم بال فرود آمد و اما عمّه

 كشان رفت تا نزد پدرم و گفت: زارى كردن شأن زنان است خوددارى نتوانست برجست با سر برهنه و دامن

وا ثكاله ليت الموت اعدمنى الحيوة اليوم ماتت امّى فاطمة و ابى علىّ و اخى الحسن عليهم السّالم يا خليفة » 

 «.الماضين و ثمال الباقين

                                                 
و در مقاتل الطالبيين از على بن الحسين  در تاريخ طبرى، ابن اثير و كامل بهائى مسطور است كه: وى در اصالح شمشير و آالت حرب بصيرت داشت. -1

كرد و چون موالى ابى ذكر غفّارى پيش روى او  بيمار بودم و پدرم تيرها را اصالح مى عليه الساّلم روايت است كه: من با پدرم آن شب نشسته بودم و

  بود.
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يعنى: واى از اين مصيبت كاش مرگ آمده و زندگانى مرا نابود كرده بود امروز مادرم فاطمه و پدرم على و 

 ا رفتند اى جانشين گذشتگان و پناه بازماندگان.از دني -عليهم السّالم -برادرم حسن

اى خواهرك من بردبارى «: پس حسين عليه السّالم سوى او نگريست و گفت: يا أخيّة ال يذهبنّ حلمك الشّيطان

اگر مرغ سنگخوار را به حال «: لو ترك القطا لنام»تو را شيطان نبرد. و اشك در دو چشمش بگرديد و گفت: 

ابد )قطا مرغى است كه نام او به فارسى اسفرود است و به تركى با قرقره و معروف به سنگ خو خود بگذارند مى

 باشد نه آنكه راستى سنگ خورد(. خوار است براى آنكه در سنگستانها بسيار مى

 «.يا ويلتاه أ فتغتصب نفسك اغتصابا فذاك اقرح لقلبى و اشدّ على نفسى»ام گفت:  پس عمّه

 گيرند و اين دل مرا بيشتر خسته و آزرده كند و بر جان من سخت دشوار و گران است. تم مىيعنى: آيا تو را به س

بر روى   ( آنگاه سيلى بر روى خود زد و گريبان چاك كرد و بيهوش بيفتاد. حسين عليه السّالم برخاست و آب2) 

اللّه و اعلمى انّ اهل االرض يموتون و  يا اختاه اتّقى اللّه و تعزّى بعزاء»او ريخت )تا بهوش بازآمد( و با او گفت: 

ء هالك الّا وجه اللّه الّذى خلق الخلق بقدرته و يبعث الخلق و يعودون و هو  انّ اهل السّماء ال يبقون و انّ كلّ شى

فزد وحده )جدّى خير منّى خ( ابى خير منّى و امّى خير منّى و اخى خير منّى )ولى خ( و لكلّ مسلم برسول اللّه 

( يعنى: اى خواهر از خداى بترس و به شكيبايى از جانب خداى تسلّى جوى و بدان 1« )اللّه عليه و آله اسوةصلّى 

مانند و هر چيز فانى شود مگر وجه اللّه، همان خدايى كه خلق را به  ميرند و اهل آسمانها نمى كه اهل زمين مى

ا خود تنهاست، جدّ من به از من بود و پدرم به از قدرت خود آفريد و باز آنها را برانگيزاند و بازگرداند و خد

من و مادرم و برادرم بهتر از من بودند و من و هر مسلمانى را بايد به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

 تأسّى جستن و به امثال اين سخنان او را تسليت داد و با او گفت:

قّى علىّ حبيبا و ال تخمشى علىّ وجها و ال تدعى علىّ بالويل و يا أخيّة انّى اقسمت عليك فابرّى قسمى ال تش» 

 «.الثّبور اذا انا هلكت

دهم سوگند مرا راست گردان گريبان بر من مدر و روى نخراش و چون من  اى خواهرك من تو را سوگند مى

 هالك شوم زارى و شيون بر من بلند مكن.

سخنان بود  آوردم و به ترجمه قناعت نكردم از غايت بالغت كه در اينمترجم گويد: اين مكالمات را عينا به زبان عربى 

 اى بيند كه ما در نيافته باشيم و همه نكات سخنان بليغ را در ترجمه نتوان آورد. شايد خواننده در آن نكته
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و ها را نزديك يكديگر زدند  آنگاه زينب را نزد من آورد و بنشانيد و نزد اصحاب رفت و بفرمود تا خيمه

ها در  ريسمانها در هم افكند و فرمود كه خود در ميان چادرها باشند و از يك سوى با دشمن روبرو شوند و خيمه

هاى آنان را در ميان گرفته باشد  پشت سر و بر جانب دست راست و دست چپ آنان باشد و از هر سوى سراپرده

 مگر از همان جانب كه دشمن روى بديشان دارد.

الم به جاى خود بازگشت و همه شب به نماز و استغفار و دعا و تضرّع بايستاد و اصحاب همچنان و امام عليه السّ

 كردند انتهى كالم المفيد. گزاشتند و دعا و استغفار مى بيدار بودند نماز مى

( و مؤلف گويد: و شب تا صبح مانند زنبور عسل در زمزمه بودند و در ركوع و سجود ايستاده بودند و 2) 

ته و دأب حسين عليه السّالم همين بود بسيار نماز و در صفات خود تمام و كامل و آن حضرت چنان بود كه نشس

 گفت: -صلوات اللّه عليه -فرزند وى امام مهدى

كان للقرآن سندا و لالمّة عضدا و في الطّاعة مجتهدا حافظا للعهد و الميثاق ناكبا عن سبل الفسّاق باذال للمجهود » 

 «.المستوحشين منها  كوع و السّجود زاهدا في الدّنيا زهد الرّاحل عنها ناظرا اليها بعينطويل الرّ

 مردانى در كتاب العقد الفريد آورده است كه:  1( ابو عمر احمد بن محمد بن محمد قرطبى1) 

 على بن الحسين عليه السّالم را گفتند: فرزندان پدرت بسيار اندكند.

گزاشت كى به زنان  ونه وى را فرزند بود در هر شبانه روز هزار ركعت نماز مىگفت: عجب بايد داشت كه چگ

رسيد! )مناقب( روايت است كه: چون سحر شد حسين عليه السّالم را خوابى سبك بگرفت و بيدار شد و  مى

من روى دانيد اكنون در خواب چه ديدم؟ گفتند: يا بن رسول اللّه چه ديدى؟ فرمود: ديدم سگانى به  فرمود: مى

تر بود بر من و گمان دارم آنكه مرا  اند تا مرا بدرند و در ميان آنها سگى دو رنگ ديدم كه از همه سخت آورده

 كشد از ميان اين مردم مردى پيس باشد. مى

                                                 
اند و مسلمانان را  منسوب به قرطبه از شهرهاى اندلس است و امروز جزو مملكت اسپانياست و مردم آن همه ترسايانند و مساجد آنجا را كليسا كرده -1

 مامت آن نواحى مسلمان بودند.اند. به عهد ابن خلدون مورّخ ت برانده

اند و لباس آنان پوشيده و مانند آنها زندگانى كنند و به اين جهت ناچار روزى زير  و در مقدمه تاريخ خود گويد: مسلمانان اندلس زىّ نصارى گرفته

با نصارى بساختند تا وقتى نصارى نيرو گرفتند  فرمان آنان درآيند و چنان شد كه اين مرد از پيش ديده بود امراى مسلمانان به عيش و نوش پرداختند و

رم شمردند تا آن امرا را برانداختند و با رعاياى مسلمانان در آغاز كار به نيكى رفتار كردند و مذاهب را آزاد گذاشتند و عدل كردند و مساجد را محت

 ند و همه را براندند.چون مسلمانان آرام شدند و فريفته گشتند و قوّت از دست بدادند يكباره حمله كرد

بحمد اللّه در تفصيل اين وقايع در كتاب نفح الطيب تصنيف احمد مقرّى بازنموده آمده است و خواندن اين تاريخ مسلمانان را الزم است تا عبرت گيرند و 

ر چه باشد قدر آن را بيايد دانست و روند و اين استقالل ه شوند و از حمايت نصارى بيرون مى عصر ما ممالك اسالمى يكى پس از ديگرى مستقل مى

 غنيمت شمرد.
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فرمود: اى  و باز جدّ خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ديدم و با و گروهى از اصحاب بودند مى

نمايند امشب افطار تو نزد من  تو شهيد آل محمدى و اهل آسمانها و صفيح اعلى از آمدن تو شادى مى پسرك من

اى است از آسمان فرود آمده تا خون تو را بگيرد در شيشه سبزى نگاهدارد. اين  باشد و تأخير مكن اين فرشته

 راز آمده است.شك هنگام كوچيدن از اين جهان ف خوابى است كه ديدم اجل نزديك است و بى

( طبرى از ابى مخنف از عبد اهلل بن عاصم از ضحّاك بن عبد اهلل مشرقى روايت كرده است كه گفت: چون 2) 

شام شد حسين عليه السّالم و اصحابش همه شب بايستادند به نماز و استغفار و دعا و تضرّع؛ و گفت: سوارانى 

 فرمود: السّالم تالوت مى دادند بر ما بگذشتند و حسين عليه كه شبانه پاس مى

وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ما كانَ اللَّهُ  وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً

1الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ  لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى
 

( مردى از آن سواران كه پاسبان ما بودند اين آيت بشنيد گفت: به پروردگار كعبه سوگند كه ما پاكيزگانيم و 1)

شناسى؟ گفت: نه. گفتم:  از شما جدا گرديده. ضحّاك گفت: او را شناختم و با برير بن خضير گفتم: اين مرد را مى

خوى ولوده و هم شريف و دالور است و چند بار   بن شهر نام دارد مردى ظريف و خوشابو حرب سبيعى عبد اهلل

 سعيد بن قيس وى را به جنايت، در زندان كرد.

برير بن خضير گفت: اى فاسق تو پندارى كه خداى در پاكيزگانت قرار داده است؟ او گفت: تو كيستى؟ گفت: 

 ران است كه تو هالك شوى و اللّه هالك شوى.برير بن خضير. او گفت: انّا للّه بر من سخت گ

برير گفت: اى ابا حرب آيا توانى از آن گناهان بزرگ سوى خدا بازگردى و توبه كنى به خدا قسم كه ماييم 

 پاكيزگان و شما همه پليديد. او گفت: من هم بر صدق سخن تو گواهى دهم.

م يزيد بن عذره عنزى انت بروم پس چه كسى نديمن گفتم: آيا اين معرفت به حال تو سودى ندارد؟ گفت: قرب

 بن وائل و او اكنون با من است؟ برير گفت: خدا رأى تو را زشت گرداند كه به هرحال مردى سفيهى.باشد از عنز

ضحّاك گفت: آن مرد بازگشت و پاسبان ما آن شب عزرة بن قيس احمسى بود و سواران وى را سپرده بود. از 

اعتبار است معلوم شد كه ضحّاك از اصحاب امام عليه السّالم بود امّا در جنگ كشته  اين روايت كه در كمال

 نشد و تفصيل آن بيايد ان شاء اللّه(.

 سيّد )ره( گفته است: در آن شب سى و دو تن از لشكر عمر سعد به اصحاب آن حضرت پيوستند.
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مر سعد كه فرمود: از سه كار يكى را از من بپذير ( و در كتاب العقد الفريد آن قول امام عليه السّالم را با ع2) 

آورده است و پس از آن گويد: سى تن كوفى از آنها كه با عمر سعد بودند گفتند: عجبا پسر دختر پيغمبر سه چيز 

 يك را نپذيرفتيد و سوى آن حضرت شتافتند و به جنگ با عبيد اهلل پرداختند. از شما خواست و هيچ

 امام علیه السّالم خطبۀآرایى لشکر از دو جانب و  عاشورا و صف حصب فصل نوزدهم/ وقایع

بامداد امام عليه السّالم با اصحاب نماز بگزاشت و براى خطبه برخاست و بايستاد و خداى را سپاس گفت و  

 ستايش كرد و اصحاب خود را گفت: خداى عزّ و جلّ خواست شما و من كشته شويم بر شما باد صبر كردن.

1 وايت را مسعودى در اثبات الوصيّة آورده است.و اين ر
 

                                                 
 از قول امام عليه الساّلم خطاب به اصحاب گويد: -رحمه اللّه -جدّ من مرحوم آخوند ملّا غالمحسين -1

 بياران سراييد پس شهريار             كه اى شير مردان اژدر شكار         

 جوشن خويش بر تن كشيد             بگردم حصارى ز آهن كشيد سيه             

 به چنگ اندر آريد روئينه گرز             به خفتان بپوشيد خود يال و برز             

 به آهن گسل تيغ دست آوريد             سر خصم در خاك پست آوريد             

  ه             بتارك نهادند ترك سپاهدليران به فرمان فرخنده شا             

  همه داده مر جنگ را ساز و برگ             بر آراسته پيكر از چرم كرگ             

  در آن دشت كين گرد تا گرد شاه             يالن پره زن همچو هاله به ماه             

 و سلّم كه مهر             بتابش ز عكس رخش بر سپهرمهين پور فرّخ محمد صلّى اللّه عليه و آله              

  گل باغ دين غنچه ناشكفت             پى پاسخ خار بستان بگفت             

  بگردون دين ماه تابان منم             به چرخ هنر مهر رخشان منم             

 رم دخت خير البشرمرا شير يزدان همايون پدر             بهين ماد             

 سحر دم كه دوشيزگان سپهر             زرينه برفع نهفتند چهر             

 شما هر يكى را زبرنا و پير             ببايد كمند و كمان تيغ و تير             

  ميانها پى كين ببنديد تنگ             بپوالد يا زيد روئينه چنگ             

  پى كينه پاينده داريد پى             مخواهيد رنج جهاندار كى             

  بفرمان فرمانده خويشتن             به خفتان آهن نهفتند تن             

  سراسر نهنگان روشن روان             سراپا بدرياى آهن نهان             

  همه گام زن جانب گام وىروان شد جهاندار و گردان ز پى                          

  همايون حسين عليه الساّلم آنكه كروبيان             پى خدمتش تنگ بسته ميان

 به شكر بيالوده بادام مغز             فرو ريخت از پسته بس نقل نغز             

  منم پور فرخنده بخت نبى             سزاوار ديهيم و تخت نبى             

  اى بر در آستان منم پور آن كش بلند آسمان             بود حلقه             

  شهان را نه شايسته در هيچ كيش             كه بوسند دست غالمان خويش             
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)ملهوف( آنگاه اسب رسول خدا را كه مرتجز نام داشت بخواست و بر آن نشست و صفوف اصحاب را براى رزم 

 آماده ساخت و بياراست.

 )ارشاد( با او سى و دو سوار بود و چهل پياده. 

هل و پنج سوار بودند و صد پياده. و غير اين هم روايت و از موالنا الباقر عليه السّالم روايت شده است كه: چ

 شده است.

و مترجم گويد: اين روايت عماره دهنى است و ابو جعفر طبرى آن را بطولها در تاريخ خود آورده است و در 

بيان آغاز آن گويد: عماره دهنى با امام باقر عليه السّالم عرض كرد كه: داستان قتل حسين عليه السّالم براى من 

تن مردم همه كشته  145نمايد كه اين  ام. و امام عليه السّالم بيان فرمود و چنان مى فرماى چنانكه گويا آنجا بوده

 نشدند بلكه بعضى قبل از عاشورا يا در وسط جنگ بگريختند.

از اوّل  ( )اثبات الوصيّة( و روايت شده است كه عدّه آنان در آن روز شصت و يكتن بود و خداى عزّ و جل1ّ) 

دهر تا آخر آن به هزار مرد دين خود را يارى داد و غالب گردانيد و امام را از تفضيل آن پرسيدند، گفت: سيصد 

و سيزده تن اصحاب طالوت بودند و سيصد و سيزده تن اصحاب بدر و سيصد و سيزده تن اصحاب قائم عليه 

 م كشته شدند روز طفّ انتهى.السّالم و شصت و يكتن بماند كه آنها با حسين عليه السّال

)ارشاد( پس زهير بن القين را بر ميمنه امير فرمود و حبيب بن مظاهر را بر ميسره و رايت را به عباس سپرد و  

ها فراهم كردند و در خندقى افكندند،  سراپرده را در پس پشت قرار دادند و بفرمود كه هيمه و نى از پشت خيمه

آنجا كنده بودند و آتش زدند تا دشمن از پشت خيام تاختن نتواند و سخت سودمند  )كامل( كه مانند جوى شبانه

 افتاد و عمر سعد برخاست و با مردم خود بيرون آمد.

طبرى( و بر جماعت كنده عبد اهلل بن زهير ازدى را بگماشت و بر مردم ربيعه و كنده قيس بن  -( )كامل2) 

د الرحمن ابى سبره حنفى و بر تميم و همدان حرّ بن يزيد رياحى و اشعث بن قيس را و بر مردم مذحج و اسد عب

همه اين سرهنگان در مقتل او حاضر بودند مگر حرّ بن يزيد رياحى كه توبه كرد و سوى حسين عليه السّالم 

را بر ميمنه و شمر بن ذى الجوشن بن شرحبيل بن اعور   بازآمد و با او كشته شد و عمر عمرو بن حجّاج زبيدى

بن عمر بن معاويه را از ضباب بنى كالب بر ميسره و عروة بن قيس احمسى را بر سواران و شبث بن ربعى 

 يربوعى تميمى را بر پيادگان گماشت و رايت را به موالى خود دريد سپرد.
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ربه  ( ابو مخنف گفت: حديث كرد مرا عمرو بن مرّة الجملى از ابى صالح الحنفى از غالم عبد الرحمن بن عبد1) 

انصارى كه گفت: با موالى خود بودم وقتى سپاه ابن سعد ساخته سوى ما تاختند امام عليه السّالم بفرمود خيمه بر 

سر پا كردند و مشگ بسيار آوردند در كاسه بزرگ در آب بسودند آنگاه حسين عليه السّالم به درون خيمه 

كردند و دوشها به هم  تاده بودند و مزاحمت هم مىرفت موالى من عبد الرحمن و برير بن خضير بر در خيمه ايس

 فشردند تا پس از امام عليه السّالم زودتر به درون خيمه روند براى دارو كشيدن و موى ستردن. مى

مترجم گويد: شرط است در جنگ و در نظر دشمن همه جا با تجمّل و وقار و معطّر و پاك بودن و خضاب لباس 

دن براى مردان جايز است تا در نظر دشمن مهيب نمايد و حضرت پيغمبر براى فاخر داشتن حتّى حرير پوشي

فرستاد و در اينگونه مواقع  سفارت روم دحيه كلبى را كه مردى بلند باال و تمام خلقت و نيكو روى بود مى

كه رتبت امارت  پوشى زهد نيست اما براى امراء مانند امير المؤمنين و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ژنده

كرد عبد  تكلف پوشيدن شرط است( برير با عبد الرّحمن مطايبت مى ظاهرى خود موجب وقار است جامه بى

 گفت: دست از من بدار كه اين ساعت لهو و شوخى نيست. الرّحمن مى

وده و ليكن گو نب ( برير گفت: به خدا سوگند همه عشيرت من دانند نه در جوانى و نه در كهولت هرزه و ياوه2) 

از آنچه در پيش داريم خرّم و خندانم مانعى ميان ما و حور العين نيست مگر اين جماعت با شمشير بر سر ما آيند 

 و من دوست دارم هم اكنون بيايند.

راوى گفت: ما هم درون خيمه رفتيم و موى سترديم و حسين عليه السّالم بر اسب سوار شد و مصحفى خواست و 

و اصحاب او رزمى سخت پيوستند من )يعنى غالم عبد الرحمن( چون افتادن آنها را بديدم پيش روى گذاشت 

 بگريختم و ايشان را به جاى گذاشتم.

( ابو مخنف ازدى از ابى خالد كابلى روايت كرده است و شيخ مفيد از موالنا على بن الحسين عليهما السّالم 3) 

 ها برداشت و گفت: ين عليه السّالم تاختند دستكه فرمود: چون بامدادان لشكريان كوفه بر حس

ثقة و عدّة كم من همّ يضعف  اللّهمّ انت ثقتى في كلّ كرب و رجائى في كلّ شدّة و انت لى في كلّ امر نزل بى» 

فيه الفؤاد و تقلّ فيه الحيلة و يخذل فيه الصّديق و يشمت فيه العدوّ انزلته بك و شكوته اليك رغبة منّى اليك 

 «.كلّ حسنة و منتهى كلّ رغبة  سواك ففرّجته )عنّى خ( و كشفته )و كفيته خ( فانت ولىّ كلّ نعمة و صاحبعمّن 

 هاى حسين عليه السّالم بگشتند. و آن قوم آمدند بر گرد سراپرده
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( و ازدى گفت: عبد اهلل بن عاصم براى من حكايت كرد از عبد اهلل بن ضحّاك مشرقى كه گفت: چون سوى ما 1) 

زد و در پشت خيام افروخته بوديم از آنجا بر  ها زبانه مى وى نهادند و آن آتش را نگريستند كه در هيمه و نىر

ما نتازند ناگهان مردى از ايشان دوان و تازان بيامد و بر اسبى تمام ساخته سوار بود هيچ نگفت تا بر 

يا حسين استعجلت »بانگ بلند فرياد زد:  هاى ما بگذشت هيمه ديد و آتش فروزان در وى بازگشت و به سراپرده

حسين عليه السّالم « شتاب كردى سوى آتش در دنيا پيش از روز قيامت؟« »النّار في الدّنيا قبل يوم القيمة

يا بن راعية المغرى »فرمود: كيست گويا شمر بن ذى الجوشن است؟ گفتند: آرى اصلحك اللّه اوست. فرمود: 

و مسلم بن عوسجه خواست بر وى « پسر زن بزچران تو به سوختن در آتش اولى ترىاى «: »انت اولى بها صليّا

تيرى افكند حسين عليه السّالم وى را بازداشت مسلم گفت: بگذار بر او تير افكنم كه او مردى نابكار و از 

 ستمگران بزرگ است و خداى ما را بر وى قدرت داده است.

 آغاز كارزار از من باشد.حسين عليه السّالم فرمود: ناخوش دارم 

( )طبرى( حسين عليه السّالم را اسبى بود نام آن الحق و پسرش على بن الحسين را بر آن سوارى فرموده بود 2) 

و چون مردم به وى نزديك گرديدند راحله خود بخواست و بر آن نشست )شتر اختيار فرمود تا بلندتر باشد و 

ر بشنوند مانند خطيب كه بر منبر بر آيد( و به بانگ بلند فرياد زد چنان كه مردم او را نيك بنگرند و خطبه او بهت

 معظم مردم بشنيدند فرمود:

ايّها النّاس اسمعوا قولى و ال تعجلونى حتّى اعظكم بما يحقّ لكم علىّ و حتّى اعذر اليكم من مقدمى عليكم فان » 

سكون صاد( كنتم بذلك اسعد و لم يكن لكم علىّ  قبلتم عذرى و صدقتم قولى و اعطيتمونى النّصف )بكسر نون و

سبيل و ان لم تقبلوا منّى العذر و لم تعطوا النّصف )كامل و طبرى( فاجمعوا امركم و شركاءكم ثمّ ال يكن امركم 

 «.عليكم غمّة ثمّ اقضوا الىّ و ال تنظرون انّ وليى اللّه الّذى نزّل الكتاب و هو يتولّى الصّالحين

م گفتار مرا بشنويد و شتاب منماييد تا آنچه حقّ شماست بر من از موعظه ادا كنم و عذر خود را اى مرد»يعنى: 

در آمدن نزد شما بازنمايم اگر عذر مرا بپذيريد و قول مرا باور داريد و داد دهيد نيك بخت باشيد و براى شما 

در كار خود استوار گرديد و كار بر شما  راهى نماند به قتال من و اگر نپذيريد و داد ندهيد پس شما و شريكانتان

مشتبه و پوشيده نماند آنگاه به من پردازيد و مرا مهلت ندهيد ولىّ من خداست خدا يار من است كه قرآن را 

 «.است  بفرستاد و او ولىّ نيكوكاران
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ردند پس عباس ( چون خواهران و دختران وى اين كالم بشنيدند فرياد زدند و بگريستند بانگ و شيون بر آو1) 

و فرزندش على را بفرستاد تا آنان را خاموش گردانند و گفت: به جان من سوگند كه بعد از اين بسيار بگريند و 

چون آرام گرفتند )ارشاد( خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و چنانكه سزاوار بود او را ياد كرد و درود بر نبى 

پيغمبران او فرستاد كه از هيچ سخنگوى هرگز منطقى بدان بالغت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فرشتگان و 

 شنيده نشد نه پيش از وى و نه پس از او، آنگاه گفت:

اما بعد نسب مرا به ياد آوريد ببينيد كيستيم و به خود آييد و خويش را مالمت كنيد و باز نيكو بنگريد كه آيا 

پيغمبر شما و فرزند وصىّ و پسر عمّ او نيستم آنكه  رواست كشتن من و شكستن حرمت من؟ مگر من پسر دختر

اول او ايمان آورد و رسول خداى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را تصديق كرد در هر چه از جانب خداى آورده 

بود آيا حمزه سيّد الشهداء عمّ من نيست؟ آيا جعفر طيّار كه خداى در بهشت دو بال بدو داد عمّ من نيست؟ آيا به 

ا اين خبر نرسيد كه پيغمبر درباره من و برادرم حسن عليه السّالم فرمود: اين دو سيد جوانان اهل بهشتند؟ اگر شم

سخن مرا باور داريد )دست از قتل من بداريد و بدانيد( كه من راست گويم به خدا سوگند از آن وقت كه دانستم 

اور نداريد در ميان شما كسى هست كه اگر از وى ام و اگر مرا ب خداوند دروغگوى را دشمن دارد دروغ نگفته

پرسيد شما را خبر دهد. جابر بن عبد اهلل انصارى، ابو سعيد خدرى، سهل بن سعد ساعدى، زيد بن ارقم، انس بن 

1مالك شما را خبر دهند كه اين كالم از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شنيدند
 

 گويى. آرامش دل و عقيده راسخ عبادت كنم اگر بدانم تو چه مى خداى را بى( پس شمر بن ذى الجوشن گفت: 2) 

كنى و من گواهى  حبيب بن مظاهر گفت: به خدا سوگند تو را بينم خدا را بر هفتاد گونه تزلزل و شك پرستش مى

بر دل تو مهر  خداى« طبع اللّه على قلبك»گويد:  دانى امام عليه السّالم چه مى دهم كه تو راست گويى و نمى مى

 نهاده است.

حسين عليه السّالم فرمود: اگر در اين شك داريد آيا در اين هم شك داريد كه من پسر دختر پيغمبر شمايم؟! و 

و نه در ميان غير شما واى بر  اللّه ميان مشرق و مغرب ديگرى غير من پسر دختر پيغمبر نيست نه در ميان شما

                                                 
بسيار دارند بيش از ديگر طبرى كه موثّقترين مورّخان است در كتاب منتخب از ابى هريره روايت كرده است و عامه بر روايات ابى هريره اعتماد  -1

مانده شد و ابو روات كه امام حسين عليه الساّلم با جماعتى به تشييع جنازه رفته بودند هنگام بازگشتن بر بلندى گذشتند كه امام عليه الساّلم خسته و 

كنى؟ ابو هريره گفت: مرا بگذار پاى تو  ار مىكرد امام فرمود: اى ابا هريره تو اين ك سترد و پاك مى هريره با جامه خويش خاك از پاى آن حضرت مى

 داشتند. دانم تو را بر دوش بر مى دانستند آنچه من مى پاك كنم كه اگر مردم مى
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( 1ه خون او خواهيد يا مالى تباه ساختم يا قصاص جراحتى از من خواهيد؟! )ام ك شما آيا كسى را از شما كشته

ها رسيده است و  آنها هيچ نگفتند پس بانگ زد: اى شبث! اى يزيد بن حارث! آيا به من نامه ننوشتيد كه ميوه

 اطراف زمين سبز شده است و اگر بيايى سپاهى آراسته در فرمان تو است روى بما آور.

 نين ننوشتيم.گفتند: ما چ

گفت: سبحان اللّه قسم به خدا نوشتيد. آنگاه فرمود: اى مردم اكنون كه آمدن مرا ناخوش داريد بگذاريد به جاى 

 خود بازگردم.

گويى به فرمان بنى اعمام خود سر فرود آر كه از جانب ايشان نيكى بينى يا  دانم چه مى قيس بن اشعث گفت: نمى

 چيزى كه دوست داشته باشى.

گفتند: نيكى بينى يعنى اگر  رجم گويد: اين مردم نظرشان به دنيا بود و نظر امام عليه السّالم بدين بود اينان مىمت

بيعت كنى يزيد تو را اكرام كند و بنوازد و مال دهد تو نيز بر كارهاى او اعتراض مكن. امام حسين عليه السّالم 

و قواعد آن آشكار نشده و سنّت نبويّه و تفسير قرآن  دانست دين اسالم هنوز رسوخ نكرده است و احكام مى

مدوّن نگشته مردم به عادت سابق سيرت خلفا را از دين شمرند چنان كه عمر و ابى بكر حكمها جعل يا نسخ 

ساخت و دشمنى  كرد و مخالفت آنان را با دين ظاهر نمى كردند اگر امام عليه السّالم تصديق اعمال بنى اميّه مى

پنداشتند مظالم بنى اميّه هم از دين است و  نمود مردم مى با پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آشكار نمىآنها را 

رفت حسين عليه السّالم فرمود: نه قسم به خدا چون ذليالن دست در دست شما ننهم و مانند  اسالم از ميان مى

 ( آنگاه فرياد زد:2بندگان نگريزم. )

 «.ى عذت بربّى و ربّكم ان ترجمون انّى اعوذ بربّى و ربّكم من كلّ متكبّر ال يؤمن بيوم الحسابيا عباد اللّه انّ» 

 آنگاه ستور را بخوابانيد و عقبة بن سمعان را فرمود پاى آن را به عقال بست و مردم به سوى او تاختند.

حاضر بود و او را كثير بن ازدى گويد: على بن اسعد شامى براى من حديث كرد از مردى شامى كه در واقعه 

گفتند گفت: وقتى بر حسين عليه السّالم تاختيم زهير بن قين سوى ما بيرون آمد بر اسبى  عبد اهلل شعبى مى

درازدم بسيار موى سوار بود غرق در اسلحه و گفت: يا اهل الكوفة نذار لكم من عذاب اللّه نذار انّ حقّا على 

 بترسيد از عذاب خدا، مسلمان را بايد نيكخواه برادر مسلمان خود بودن و ما بترسيد« المسلم نصيحة اخيه المسلم

اكنون برادريم بر يك دين و شريعت تا ميان ما و شما شمشير به كار نرفته است سزاواريد به نصيحت و 
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يگر، نيكخواهى ما، امّا وقتى شمشير در كار آمد پيوند ما گسيخته شود و ما امّت ديگر باشيم و شما امّت د

خداوند تبارك و تعالى ما را بيازمود به ذرّيت پيغمبرش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تا بداند ما و شما چه 

خوانيم و ترك اين گمراه گمراه زاده عبيد اهلل بن زياد كه از آنها جز بدى  كنيم و ما شما را به يارى ايشان مى مى

دست و پاى شما را ببرند و اعضاى شما را از پيكر جدا سازند و  نديديد و نبينيد چشمان شما را بيرون آورند و

 بر درختان خرما آويزند و نيكان و قرّائان شما را بكشند مانند حجر بن عدىّ و هانى بن عروه و امثال ايشان.

را با  راوى گفت: او را دشنام دادند و ابن زياد را ستايش كردند و گفتند: و اللّه از اينجا نرويم تا صاحب تو

 همراهان وى بكشيم و يا تسليم شده و فرمانبردار نزد عبيد اهلل فرستيم.

تر  را دوست داشتن و يارى كردن اولى -سالم اللّه عليها -( پس زهير گفت: اى بندگان خدا فرزندان فاطمه1) 

ن و او را با پسر عمّش دهم از كشتن ايشا كنيد شما را به خدا پناه مى است از فرزند سميّه اگر آنان را يارى نمى

 كشتن حسين عليه السّالم. يزيد بن معاويه گذاريد به جان خودم سوگند كه يزيد از شما راضى شود بى

پس شمر تيرى به جانب او رها كرد و گفت: خاموش باش خدا بانگ و غريو تو را فرو نشاند به بسيارى گفتار 

 خود ما را ستوه كردى.

تو چهار پاى زبان  1شاشيد هاى پاى خود مى گفت: اى پسر مردى كه پيوسته بر پاشنه با شمر -رحمه اللّه -و زهير

بسته نپندارم دو آيت از كتاب خدا را درست در ياد گرفته باشى مژده باد تو را به رسوايى روز قيامت و عذابى 

 دردناك.

 شمر گفت: خدا تو و صاحبت را پس از ساعتى خواهد كشت.

ترسانى به خدا قسم كه مرگ نزد من از جاويدان بودن با شما بهتر است.  مرگ مرا مى ( زهير گفت: آيا به2) 

آنگاه روى به مردم ديگر كرد و به بانگ بلند گفت: اى بندگان خدا اين مرد درشت بدخوى و اشباه وى شما را 

كه خون ذرّيه و اهل  رسند آنها فريب ندهند به خدا قسم كه به شفاعت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نمى

 بيت او را بريزند و ياوران و مدافعان حريم آل محمد را بكشند.

گويد به جان من بازگرد همچنان كه مؤمن آل  پس مردى از عقب بانگ زد بر وى كه: ابو عبد اهلل عليه السّالم مى

 اگر سود بخشد. فرعون قوم خود را نصيحت كرد تو نيز كردى و در خواندن ايشان به حق مبالغت نمودى

                                                 
 دانستند. شكافت و بول كردن را عالج آن مى كنايه از اعرابى بودن است چون صحرانشينان را پاشنه پا مى -1
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و اسب آوردند آن  ( و در بحار از محمد بن ابى طالب روايت كرده است كه: همراهان عمر سعد سوار شدند3) 

حضرت هم سوار شد و با چند تن از اصحاب نزد آنان رفت و برير بن خضير پيش او بود امام عليه السّالم فرمود: 

 با اين قوم تكلّم كن.

ى مردم از خداى بترسيد اين ثقل و حشم محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است و برير پيشتر رفت و گفت: ا

 اينان ذريّت و عترت و دختران و حرم اويند بگوييد مقصود شما چيست و با آنها چه خواهيد كرد؟

 رد.خواهيم فرمان عبيد اهلل را گردن نهند و بپذيرند تا هر چه او درباره ايشان بيند مجرى دا گفتند: مى

كنيد كه به همانجاى بازگردد كه از آنجا آمده است واى بر شما اى مردم كوفه آيا  ( برير گفت: آيا قبول نمى1) 

ها كه نوشتيد و پيمانها كه بستيد و خداى را گواه گرفتيد فراموش كرديد واى بر شما كه خاندان  آن همه نامه

وقتى آمدند آنها را به ابن زياد سپرديد و از آب فرات منع  پيغمبر خود را خوانديد كه در راه آنها جانبازى كنيد

كرديد چه بد پاس حرمت پيغمبر را داشتيد درباره فرزندان وى، چه مردمى هستيد خداوند روز قيامت شما را 

 سيراب نگرداند كه بد مردميد.

 گويى. دانيم تو چه مى پس چند تن از آنان گفتند: ما نمى

جويم از كار اين  ه به بصيرت من درباره شما بيفزود، خدايا من سوى تو بيزارى مىبرير گفت: سپاس خدا را ك

 مردم. خدايا ترس در ايشان افكن تا چون به لقاى تو رسند بر ايشان خشمناك باشى.

( پس آن مردم بخنديدند و تير انداختن گرفتند و برير به عقب بازگشت و حسين عليه السّالم پيش آمد تا 2) 

شان بايستاد و صفوف آنان را چون سيل نگريست و ابن سعد را ديد با اشراف كوفه ايستاده پس فرمود: برابر اي

خرد مرد  خداى را سپاس كه اين جهان را بيافريد رفتنى و نابود شدنى كه اهل خود را از حالى به حالى بگرداند بى

ريب دهد كه اميد هر كس را كه بدان گرايد آنكه فريب دنيا خورد و بدبخت آنكه فتنه دنيا شود مبادا شما را ف

ببرد و طمع آنكه در او دل بندد به نوميدى مبدّل كند. و شما را بينم به كارى پرداختيد كه خداى را به خشم 

آورد و روى از شما برتابد و عقاب بر شما نازل كند و از رحمت خويش دور دارد. نيكو پروردگارى است 

شما كه به طاعت او اقرار كرديد و به رسول او محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  پروردگار ما و بد بندگانيد

راه كرد و خداى  ايمان آورديد آنگاه بر ذريت و عترت وى تاختيد و كشتن آنها را خواهيد، شيطان شما را بى

ا إِلَيْهِ راجِعُونَ اين گروه پس از ايمان بزرگ را از ياد شما ببرد، هالك باد شما را و آنچه را خواهيد؛ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّ

 كافر گشتند پس دورى باد اين قوم ستمكار را.
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بايستد از گفتار در   ( پس عمر گفت: با او سخن گوييد اين پسر همان پدر است اگر يك روز ديگر همچنين3) 

گويى به ما  ست كه مىنماند و عاجز نشود پس شمر پيش آمد و گفت: اى حسين عليه السّالم اين چه سخن ا

 بفهمان تا بفهميم.

حرمتى كردن با من جايز نيست من پسر دختر  گويم از خداى بترسيد و مرا مكشيد كه كشتن من و بى فرمود: مى

الحسن و »پيغمبر شمايم و جدّه من خديجه زوجه پيغمبر شماست و شايد اين سخن پيغمبر به شما رسيده است. 

 الى آخر آنچه از ارشاد نقل كرديم.« نّةالحسين سيّدا شباب اهل الج

( و در بحار االنوار نيز از مناقب روايت كرده است به اسناده از عبد اهلل بن محمد بن سليمان بن عبد اهلل بن 1) 

حسن از پدرش از جدّش از عبد اهلل كه گفت: چون عمر سعد اصحاب خود را براى محاربه با حسين عليه السّالم 

ها در جاى معيّن برافراشت و ميمنه و ميسره را ساخته  يك را در جاى خود مرتّب داشت و رايت آماده كرد و هر

كرد با قلب لشكر گفت: در جاى خود پاى داريد، و از همه جانب حسين عليه السّالم را احاطه كرد و مانند حلقه 

خاموش شوند و گوش به سخن او را در ميان گرفتند آن حضرت بيرون آمد نزديك آن مردم و از آنها خواست 

وى فرا دهند خاموش نشدند فرمود: واى بر شما شما را چه زيان دارد كه گوش فرا دهيد و سخن مرا بشنويد من 

خوانم هر كس فرمان من برد بر راه صواب باشد و هر كه نافرمانى كند هالك شود و شما  شما را بر راه راست مى

دهيد كه شكمهاى شما از حرام انباشته و بر دلهاى شما  فتار من گوش نمىكنيد و به گ همه فرمان مرا عصيان مى

 دهيد. شويد و گوش نمى مهر نهاده است واى بر شما آيا خاموش نمى

حسين عليه السّالم بايستاد و گفت: هالك  پس اصحاب عمر سعد يكديگر را مالمت كردند و گفتند: گوش دهيد.

 ايت كنيم ان شاء اللّه تعالى.باد شما را الى آخره كه از ملهوف رو

( آنگاه فرمود: عمر كجاست عمر را نزد من خوانيد. عمر را خواندند او ديدار حسين عليه السّالم را ناخوش 2) 

كشى به گمان آنكه آن دعىّ بن دعىّ تو را واليت رى و گرگان دهد و اللّه  داشت امام فرمود: اى عمر آيا مرا مى

ار باشد عهدى است معهود هر چه خواهى بكن كه پس از من نه به دنيا شاد گردى و نه كه اين واليت تو را ناگو

افكنند و آن را آماج  اند و كودكان بر آن سنگ مى بينم سر تو را برنى در كوفه نصب كرده به آخرت و گويى مى

يد همه يكباره پس عمر خشمگين شد و روى بگردانيد و اصحاب خود را گفت: چه انتظار دار  اند. خود كرده

 بتازيد كه اينها يك لقمه بيش نيستند انتهى.
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و درود بر خاتم  در ملهوف اين است پس از حمد و ثنا -رضى اللّه عنه -( امّا خطبه به روايت سيّد بن طاوس3) 

 انبيا و مالئكه و رسل گفت:

سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم و تبّا لكم ايّتها الجماعة و ترحا حين استصرختمونا والهين فاصرخناكم موجفين » 

حششتم علينا نارا اقتد حناها على عدوّنا و عدوّكم فاصبحتم ألبا العدائكم على اوليائكم بغير عدل افشوه فيكم و 

ال امل اصبح لكم فيهم فهلّا لكم الويالت تركتمونا و السّيف مشيم و الجاش طامن و الرّاى لمّا يستحصف و لكن 

يرة الذّباب و تداعيتم اليها كتهافت الفراش فسحقا لكم يا عبيد االمة و شذاذ االحزاب و نبذة اسرعتم اليها كط

الكتاب و محرّفى الكلم و عصبة اآلثام و نفثة الشّيطان و مطفئ السّنن أ هؤالء تعضدون و عنّا تتخاذلون اجل و اللّه 

ثمر شجى للنّاظر و اكلة للغاصب اال و انّ غدر فيكم قديم و شجت عليه اصولكم و تأزّرت فروعكم فكنتم اخبث 

الدّعىّ بن الدّعى قد ركز بين اثنتين بين السّلّة و الذّلّة و هيهات منّا الذّلّة يأبى اللّه ذلك لنا و رسوله و المؤمنون 

حف و حجور طابت و طهرت و انوف حميّة و نفوس ابيّة من ان تؤثر طاعة اللّئام على مصارع الكرام اال و انّى زا

 «.بهذه االسرة مع قلّة العدد و خذلة النّاصر

اى مردم! هالك و اندوه بر شما باد كه به آن شور و وله ما را خوانديد تا به فرياد شما رسيم و ما شتابان » 

و آتشى كه خود ما بر دشمن ما و  1آمديم پس شمشير ما را كه خود در دست شما نهاده بوديم بر سر ما آختيد

خود شديد در پيكار با دوستانتان با اينكه نه به عدل ميان شما  2بوديم بر ما افروختيد يار دشمن شما افروخته 

رفتار كردند و نه اميد خيرى از آنها داريد واى بر شما چرا آنگاه كه شمشيرها در نيام بود و دلها آرام و فكرها 

ند پروانه در هم افتاديد پس هالك باد شما را ليكن مانند مگس سوى فتنه پريديد و مان 3خام، ما را رها نكرديد 

                                                 
لكى نبود مستقل و اين ملك را پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورد و بنى اميه را مالك روى زمين مقصود اين است كه عرب را پيش از اسالم م -1

س داند گردانيد كه قدرت يافتند آنگاه همين قدرت و مكنت را براى كشتن اوالد رسول و تباهى دين كه مبناى دولت خودشان است بكار بردند و همه ك

آب و آبادى كه بر حسب اسباب عادى  ع و مدد است و مردم آن محروم و گرسنه گرداگرد آن بيابانهاى دور و بىزر كه حجاز سنگالخى خشك و بى

عليه و آله تشكيل دولتى در آن ملك و لشكركشى از آنجا به نواحى ديگر و مسخّر كردن مردم آنجا ممالك ديگر را محال است و پيغمبر اكرم صلّى اللّه 

كند اين شمشير  نيروى الهى، جهان را بگرفت نه به آلت و عدّت جسمانى، و از اينرو امام عليه الساّلم اهل كوفه را سرزنش مى و سلّم به حشمت نبوّت و

 اند. اند و به دست شما داده ماست در دست شما و بنى اميه گرفته
كردند مانند زياد  هميشه عاملين بنى اميه مردم كوفه را عذاب مىبنى اميّه دشمن اهل كوفه بودند براى آنكه ميان آنها خداشناس و مؤمن بسيار بود و  -2

 كنيد؟ فرمود: شما چرا دشمن خودتان را يارى مى و پسرش و حجّاج بن يوسف، امام عليه الساّلم مى
ما پس از نامه نوشتن و بيعت كردن يعنى آن هنگام كه شما جنبش نكرده بوديد و با مسلم بن عقيل عقد بيعت نبسته بنى اميّه هنوز آماده نشده بودند ا -3

 شما با مسلم آنها بيدار شدند و ساخته گشتند براى دفاع از خود.
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و ترك كنندگان كتاب و تحريف كنندگان كه كلمات را از معانى  2و بازماندگان احزاب  1اى بندگان كنيز 

كنيد و ما را تنها  ها آيا يارى آنان مى ايد و خاموش كنندگان سنت و گناهكاران كه دم شيطان خورده برگردانيد

 گذاريد؟ مى

شكنى عادت ديرينه شماست ريشه شما با غدر هم پيوسته و آميخته است و  وفايى و پيمان خدا سوگند بى آرى به

ايد گلوگير در كام صاحب و گوارا براى غاصب، اينك دعىّ بن  شاخهاى شما بر آن پروريده شما پليدترين ميوه

پدر ميان دو چيز استوار پاى  ه آن بىپدر كه بنى اميه او را به خود ملحق كردند و زاد دعىّ يعنى اين مرد بى

فشرده و بايستاده است يا شمشير كشيدن يا خوارى كشيدن و هيهات كه ما به ذلّت تن ندهيم خداوند و رسول او 

اند( و سرهاى  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مؤمنان براى ما زبونى نپسندند و نه دامنهاى پاك )كه ما را پروريده

ايى كه هرگز طاعت فرومايگان را بر كشته شدن مردانه ترجيح ندهند و من با اين جماعت اندك پرحميّت و جانه

 «.با شما كار زار كنم هر چند ياوران مرا تنها گذاشتند

( ابن ابى الحديد گويد: سرور مردان غيرتمند كه مردمان را حميّت آموخت و مرگ زير سايه شمشير را بر 1) 

عبد اهلل الحسين عليه السّالم بود كه بر وى و اصحابش امان عرض كردند سرباز زد و خوارى كشيدن برگزيد ابو 

نقل كرده است و گويد: از نقيب ابى زيد يحيى « اال و انّ الدّعىّ بن الدّعىّ»ذلّت نخواست آنگاه اين كالم او را 

حميد طائى گفته است جز  گفت: گويى اين ابيات ابى تمّام كه درباره محمد بن بن زيد علوى بصرى شنيدم مى

 حسين عليه السّالم را سزاوار نيست:

 و قد كان فوت الموت سهال فرّه             اليه الحفاظ المرّ و الخلق الوعر         

 و نفس تعاف الضّيم حتّى كانّه             هو الكفر يوم الرّوع او دونه الكفر             

 الموت رجله             و قال لها من تحت اخمصك الحشرفاثبت في مستنقع              

                                                 
نهادند و از فروتنى و خوارى ننگ  كنايه از ذلّت است و شايد اشارت بدان است كه اهل يمن رعيّت بلقيس ملكه سبا بودند و حكم زن را گردن مى -1

 يل يمن بودند.نداشتند چون غالب اهل كوفه از قبا
و به هزيمت  احزاب آن قبايل كافر بودند كه در غزوه خندق با قريش هم پيمان شدند و به مدينه آمدند تا مسلمانان را از ميان بردارند و شكست يافتند -2

تا با كفر ديرينه را كه از ترس  دكوشيدن كند شايد بار ديگر غالب شود و بقاياى احزاب هم مى شدند اما هر گروهى كه مغلوب گردد تا چندى كوشش مى

ى اللّه عليه و آله و اسالم پنهان داشتند آشكار سازند؛ پس قريش گرد معاويه فراهم شدند و كفّار ساير قبايل نيز به يارى آنها برخاستند تا كينه پيغمبر صلّ

احزاب آن شهر مبارك را قتل عام كرد در حرّه واقم پس كشتن  كرد و يزيد هم به كينه سلّم بخواهند و هرگز معاويه دشمنى اهل مدينه را فراموش نمى

دادند و  فريب مى حسين عليه الساّلم دنباله همان جنگهاى پيغمبر است. نه آنكه همه مردم كوفه كافر بودند بلكه رؤسا و كارگردانان كافر بودند و عامه را

 رى دشمنان كرديد؟!فرمايد: چرا فريب آنان خورديد و يا آلت كرده بودند و امام مى
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 تردّى ثياب الموت حمرا فما اتى             لها اللّيل الّا و هى من سندس خضر             

( و سبط بن جوزى گويد: جدّ من در كتاب تبصره گفت كه: حسين عليه السّالم سوى آنها شتافت براى آنكه 2) 

است كوشش كرد تا پايه آن را استوار سازد و چون گرد او را فرو گرفتند و گفتند بر حكم ديد شريعت كهنه شده 

اند و اشعارى مناسب نقل  كنم و قتل را بر ذلّت اختيار كرد. و نفوس با حميّت همچنين ابن زياد فرود آى گفت: نمى

 كرده است.

 پيوست:  )به تصغير( مرادىبه بقيه خطبه بازگرديم: پس كالم خويش را با شعار فروة بن مسيك 

 فان نهزم فهزّامون قدما             و ان نغلب فغير مغلّبينا         

 و ما ان طبّنا جبن و لكن             منايانا و دولة آخرينا             

 اذا ما الموت رفّع عن اناس             كالكله اناخ بآخرينا             

 كم سروات قومى             كما افنى القرون االوّلينافافنى ذل             

 و لو خلد الملوك اذا خلدنا             و لو بقى الكرام اذا بقينا             

 فقل للشّامتين بنا افيقوا             سيلقى الشّامتون كما لقينا             

ايم عادت ما ترس  اگر مغلوب شويم بازهم مغلوب نشده ايم و اگر فيروز شويم ديرى است كه فيروز بوده»يعنى:  

كنيم و كشتن دشمن( براى آنكه كشتن ما با دولت ديگران قرين  نيست و ليكن )كوشش براى زنده ماندن خود مى

خوابد همين مرگ مهتران قوم مرا نابود كرد  است اگر مرگ سينه از يك دسته مردم بدارد روى دسته ديگر مى

ان را. اگر پادشاهان جاودان بودندى ما هم جاودان بوديمى و اگر بزرگان بماندندى ما نيز چنان كه پيشيني

شوند بگوى كه بيدار شويد كه ايشان هم بدانچه ما رسيديم خواهند  بمانديمى پس با آنها كه از غم ما شاد مى

 «.رسيد

كم دور الرّحى و تقلق بكم قلق المحور عهد ثمّ ايم اللّه ال تلبثون بعدها الّا كريث ما يركب الفرس حتّى تدور ب» 

عهده الىّ ابى عن جدّى فاجمعوا امركم و شركاءكم ثمّ ال يكن امركم عليكم غمّة ثمّ اقضوا الىّ و ال تنظرون انّى 

توكّلت على اللّه ربّى و ربّكم ما من دابّة الّا هو آخذ بناصيتها انّ ربّى على صراط مستقيم اللّهمّ احبس عنهم قطر 

السّماء و ابعث عليهم سنين كسنى يوسف و سلّط عليهم غالم ثقيف يسومهم كأسا مصبرة فانّهم كذّبونا و خذلونا و 

 «.انت ربّنا عليك توكّلنا و اليك انبنا و اليك المصير
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نگار طهرانى  ترجمه اين قسمت از خطبه را از كتاب فيض الدّموع تأليف مرحوم ميرزا محمد ابراهيم نوّاب بدايع

تغمّده اللّه في رحمته كه جدّ مادرى من است نقل كرديم تا خوانندگان از آن مرحوم ياد كنند و به طلب مغفرت 

روح او را شاد فرمايند خداوند گذشتگان ما و شما را بيامرزد به محمّد و آله. و همه خطبه را از آنجا نقل نكردم 

زالت بود و نظر ما به سهالت است و او را مراعات لطايف به ج -غفر اللّه له -براى آنكه بيشتر توجّه آن مرحوم

 نمود چنان كه در اول كتاب ياد كرديم. استعارات اهمّ و ما را سادگى عبارت الزم مى

ايد هرآينه صورت نبندد كه روزگار  و شما مردم پس از من البتّه نپاييد و آنچه بدان خيال بسته»( )ترجمه(: 1) 

دد و چون محور شما را در قلق و اضطراب آرد؛ و اين عهد را پدر من با من كرد و چون آسيا سنگ بر شما بگر

بنديد تا روزگار بر شما غم و اندوه نخواهد و  از نياى خويش شنيدم رأى خويش جمع آريد و بر قوّت كار

د و خداى هرآينه من كار خويش با خداى گذاشتم و نجنبد چيزى بر زمين مگر آنكه به دست قدرت او پايبند بو

 سبحانه بر راه راست و طريق صواب باشد.

بار خدايا باران آسمان را بر اين قوم فرو بند و عيش ايشان تلخ دار و در ايشان تنگى و قحط پديد آر و آن 

را بر ايشان بگمار تا زهر به جام بديشان چشاند كه ما را دروغگوى خواندند و خوار گذاشتند:  1جوان ثقيف

 «انتهى.« ليك انبنا و عليك توكّلنا و اليك المصيرانت ربّنا و ا»

و نوّاب مرحوم را اعتماد السّلطنه در كتاب المآثر و اآلثار مختصر شرح حالى ذكر كرده است و از كتب اوست 

فيض الدموع و ترجمه عهد امير المؤمنين عليه السّالم به مالك اشتر و اشعارى كه در متن و حواشى مخزن 

كلهر به طبع رسيده است و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد را تصحيح كرده به طبع رسانيده االنشاء به خط 

 است و در حواشى آن فوايدى افزوده حشره اللّه مع احبّته.

نام داشت بخواست و بر « مرتجز»پس از اين خطبه امام عليه السّالم از راحله فرود آمد و اسب رسول خدا را كه 

 حاب را مرتّب فرمود.آن نشست و صفوف اص

( )ملهوف( راوى گفت: پس عمر سعد پيش آمد و تيرى به جانب عسكر امام عليه السّالم افكند و گفت: نزد 1) 

امير گواه باشيد كه نخستين تير را من افكندم و تير از آن قوم مانند باران بيامد امام ياران را فرمود: خداى بر 

                                                 
عليه مقصود از غالم ثقيف حجّاج بن يوسف ثقفى است عامل عبد الملك كه ظلم و بيداد وى در كوفه به غايت رسيد و دير بماند اگر آن مردم حسين  -1

ن عليه الساّلم هم از حجّاج خبر داد و شايد گشتند. و امير المؤمني كشتند و يارى او كرده بودند مبتال به دولت بنى اميّه و حكومت حجّاج نمى الساّلم را نمى

 مقصود مختار بن ابى عبيده باشد.
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مدنى است بشتابيد كه اين تيرها فرستادگان اين مردم است به سوى شما. شما ببخشايد به سوى مرگ كه ناچار آ

 درپى آوردند تا جماعتى از اصحاب به شهادت رسيدند. پس ساعتى كار زار كردند و حمله پى

 جادوا بانفسهم في حبّ سيّدهم             و الجود بالنّفس اقصى غاية الجود         

 «.ساالر خود باختند و بخشيدن جان منتها بخشش است جانها را در راه دوستى»يعنى:  

راوى گفت: در اين وقت امام عليه السّالم دست بر محاسن كشيد و گفت: خداى بر يهود آن وقت خشم گرفت 

كه براى او فرزند ثابت كردند و بر نصارى آن هنگام كه او را يكى از سه خداى خود دانستند و بر مجوس وقتى 

ورشيد كردند و خشم او سخت گرديد بر اين قوم كه بر كشتن پسر دختر پيغمبر خود يك قول كه بندگى ماه و خ

 كنم تا آغشته به خون به لقاى پروردگار رسم. اجابت نمى خواهند شدند، به خدا قسم آنچه از من مى

عليه السّالم و  گفت: چون حسين از پدرم شنيدم مى»( و از موالنا الصادق عليه السّالم روايت است كه گفت: 1) 

به هم رسيدند و جنگ بر پاى شد خداوند پيروزى را بفرستاد تا بر سر حسين عليه السّالم  -لعنه اللّه -عمر سعد

 «.بال بگسترد و او را مخيّر گرداند ميان فيروزى بر دشمن و لقاى خداوند او لقاى خدا را اختيار كرد

اى از  ار عبد اهلل شبّر حسينى كاظمى نقل شده است كه: طايفهو از كتاب جال تأليف سيّد اجل صاحب تصانيف بسي

جنّ براى يارى او حاضر گشتند و از او دستورى خواستند اذن نفرمود و شهادت را با سربلندى بر اين زندگى 

 دون برگزيد، صلوات اللّه عليه.

دم كوفه غالبا جنگ با آن مترجم گويد: از فيروزى امام بر حسب اسباب ظاهرى نيز عجيب نبايد داشت چون مر

 «.قلوبهم معك و سيوفهم عليك»حضرت را كاره بودند چنان كه فرزدق گفت: 

و بسيارى از آنان را عبيد اهلل فريب داده بود كه ثغر رى آشفته است و شما را بدان جاى خواهيم فرستاد و چون 

كردند كار به جنگ و كشتار  باور نمىلشكر گرد شدند آنها را با عمر سعد به كربال روانه كرد و بسيارى هم 

 رسد مانند حرّ و سى نفر ديگر كه شبانه از سپاه ابن سعد جدا شدند و به امام عليه السّالم پيوستند.

 رفتيم. رود وگرنه ما هم با او مى دانستيم حرّ به يارى امام مى گفتند: نمى و بعضى ديگر مى

وقتى انبوهى لشكر را ببيند مانند امام حسن عليه السّالم صلح  كردند كه امام عليه السّالم و بعضى تصوّر مى

خواست ممكن بود در ميان سران سپاه پس از تصميم عمر سعد خالف افتاد و ليكن قضاى  كند و اگر خدا مى مى

 الهى طور ديگر بود تا دشمنى آل ابى سفيان با پيغمبر معلوم شود و منفور مردم گردند و چون منفور شدند دخل و
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تأثير در عقايد مردم نتوانند كه اگر ملحدى معاند زمام امور را به دست گيرد و محبوب مردم باشد فساد و زيان 

او بسيار است و همچنان مردم از آل ابى سفيان پس از قتل امام نفور شدند كه در اندك مدّتى ملك از ايشان 

 زائل شد.

   سّالماصحاب امام حسین علیه ال رزم و شهادتفصل بیستم/ 

ابو الحسن سعيد بن هبة اللّه معروف به قطب راوندى از علماى شيعه كه مزار وى در صحن جديد قم معروف 

اند اما بحار االنوار از مجموعه شهيد نقل كرده است كه هنگام  نگاشته 548است وفات او را بر لوح قبرش در 

ده است به اسناده از ابى جعفر عليه السّالم كه وفات كرد او روايت كر 573شوّال سال  14چاشت روز چهارشنبه 

گفت: حسين عليه السّالم پيش از كشته شدن با اصحاب گفت كه: رسول خداى فرمود: اى فرزند تو را بر رفتن 

نام « عمورا»عراق مجبور سازند و آن زمينى است كه انبياء و اوصياء يكديگر را ديدار كردند و در جايى كه 

 گروهى از ياران كه از زخم آهن در خويش الم نيابند آنگاه اين آيت تالوت فرمود: دارد شهيد گردى با

و جنگ بر تو سرد و سالم باشد پس شادان باشيد كه اگر ما را   1إِبْراهِيمَ  قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلى

 بكشند ما نزد پيغمبر رويم.

السّالم روايت كرده است كه: با پدرم بودم آن شب كه فرداى آن شهيد ( و ثمالى از على بن الحسين عليهما 2) 

شد و ياران خويش را فرمود: اين شب را سپر خود گيريد كه اين مردم مرا خواهند و اگر مرا بكشند سوى شما 

 ننگرند من عقد بيعت از شما بگسستم.

سپاس خداى را كه ما را به  يى نيابد. گفتند:كس رها گفتند: هرگز چنين نكنيم. فرمود: فردا همه كشته شويد و هيچ

كشته شدن با تو گرامى داشت. آنگاه دعا كرد و گفت: سر برداريد و بنگريد پس جاى و منزل خويش را در 

فرمود: اى فالن اين منزل تو است و اى فالن اين خانه تو است پس هر كدام به سينه و  بهشت بديدند. و امام مى

 شدند تا زودتر به منزل خويش در بهشت رسند. يرها روبرو مىها و شمش روى با نيزه

گفت: در كتاب  ( شيخ صدوق )ره( از سالم بن ابى جعده روايت كرده است گفت: از كعب االحبار شنيدم كه مى1)

شود و عرق  ما نوشته است كه مردى از فرزندان محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كشته مى

 ن آنها خشك نشده داخل بهشت گردند و حور عين را در آغوش گيرند پس حسن عليه السّالم بگذشت چهارپايا

                                                 
 .69سوره انبياء، آيه  -1
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 آرى. گفتيم اين است؟ گفت: نه. و حسين عليه السّالم بگذشت. گفتيم: اين است؟ گفت:

ه چگونه و نيز روايت كرد كه امام صادق عليه السّالم را گفتند: ما را خبر ده از اصحاب حسين عليه السّالم ك

زدند. فرمود: پرده از پيش چشم آنها برداشته شد تا منازل  مباالت خويشتن را در آن هنگامه به آب و آتش مى بى

شتافت تا حورى اى در آغوش كشد و به جاى خويش در  خويش را در بهشت ديدند پس هر يك سوى كشتن مى

 بهشت نائل گردد.

لقد كشف اللّه لكم الغطاء و مهّد »ل بر اسامى شهداست گويد: مؤلف گفت: در آن زيارت ناحيه شريفه كه مشتم

 «.لكم الوطاء و اجزل لكم العطاء

 «.خداى از پيش چشم شما پرده برداشت و زير پاى شما را نرم كرد و براى شما بخشش بزرگ فرمود»يعنى: 

ت كرده است كه علىّ بن الحسين ( و از معانى االخبار مسندا از امام محمد تقى از پدرانش عليهم السّالم رواي2) 

عليه السّالم فرمود: چون كار بر امام حسين عليه السّالم سخت شد اصحاب وى ديدند او بر خالف ايشان است هر 

شود رنگ آنان برگشته و پريده و دلهايشان لرزان و ترسان است اما آن حضرت و بعضى از  چه كار دشوارتر مى

گفتند:  تر گردد پس با يكديگر مى تر و جوارحشان آرام و قلبشان مطمئن هخواصّ ياران وى رنگشان برافروخت

صبرا بني الكرام فما »خندد از مرگ بيم ندارد. حسين عليه السّالم فرمود:  بينى چگونه در روى مرگ مى نمى

كره ان ينتقل من سجن الموت الّا قنطرة تعبر بكم عن البأس و الضّراء الى الجنان الواسعة و النّعيم الدّائمة فأيّكم ي

 «.الى قصر و ما هو ألعدائكم الّا كمن ينتقل من قصر الى سجن و عذاب

زادگان كه مرگ نيست مگر پلى كه شما را از رنج و سختى به باغهاى گشاده  شكيبايى كنيد اى بزرگ»يعنى: 

؟! او مرگ براى برد پس كيست از شما كه نخواهد از زندان بكوشك منتقل گردد فراخ و نعيم جاودانى مى

دشمنان شما چنان است كه كسى از كاخى به زندان و عذاب رود. و من از پدرم شنيدم از رسول خدا صلّى اللّه 

الدّنيا سجن المؤمن و جنّة الكافر و الموت جسر هؤالء الى جنانهم و جسر هؤالء »عليه و آله و سلّم روايت كرد: 

 «.الى جحيمهم ما كذبت و ال كذبت

  رّ بن یزید به امام علیه السّالمپیوستن ح

اما »فرمود:  چون حرّ بن يزيد مردم را ديد مصمّم بر قتل امام عليه السّالم شدند و فرياد آن حضرت بشنيد كه مى

من مغيث يغيثنا بوجه اللّه اما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آيا فريادرسى هست 
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ا به فرياد ما رسد؟ آيا مدافعى هست كه شرّ اين مردم را از حرم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه در راه خد

 «.بگرداند

و اللّه جنگى كنم كه  حرّ چون اين بديد با عمر سعد گفت: اى عمر راستى با اين مرد كار زار خواهى كرد؟ گفت:

 اشد.ها در آن آسانترين كارها ب افتادن سرها و بريدن دست

كنيد؟ عمر گفت: اگر كار به دست من بود  حرّ گفت: اين پيشنهاد كه كرد )يعنى بگذاريد بازگردد( قبول نمى

 پذيرفتم و ليكن امير تو راضى نشد. مى

پس حرّ بيامد و دور از مردم به كنارى ايستاد و يكتن از عشيرت او با وى بود با قرة بن قيس گفت: امروز اسب 

خواهد از جنگ كناره جويد و در  رّة گفت: و اللّه به خاطرم گذشت و انديشه كردم كه مىخويش را آب دادى ق

دهم. پس از  روم و آن را آب مى ام اكنون مى كارزار حاضر نگردد و دوست ندارد من ببينم. گفتم: آب نداده

او رفته بودم به امام  آنجاى كه بود دورتر شد و قسم به خدا كه اگر مرا بر كار خود آگاه كرده بود من هم با

پيوستم پس اندك اندك با حسين عليه السّالم نزديك شد مهاجر بن اوس گفت: چه انديشه دارى  عليه السّالم مى

 خواهى بر وى حمله كنى؟ مى

حرّ جواب نداد و اندام او را لرزه گرفته بود مهاجر با او گفت: در كار تو سخت حيرانم به خدا سوگند كه از تو 

گذشتم حرّ گفت: و اللّه خود را ميان  قفى نديدم و اگر مرا از دليرترين اهل كوفه پرسيدندى از تو در نمىچنين مو

گزينم هر چند مرا پاره پاره كنند و بسوزانند آنگاه اسب بر  بينم و بر بهشت چيزى نمى دوزخ و بهشت مخيّر مى

 انگيخت.

اللّهمّ اليك انبت و فتب علىّ »گفت:  ت بر سر نهاد مى( )ملهوف( و آهنگ خدمت حسين عليه السّالم كرد دس2) 

 «.فقد ارعبت قلوب اوليائك و اوالد بنت نبيّك

بار خدايا سوى تو بازگشتم توبه من بپذير كه هول و رعب در دل دوستان تو و فرزندان رسول تو »يعنى: 

 «.افكندم

داى تو شوم يا بن رسول اللّه منم كه راه )ارشاد و كامل( پس به حسين عليه السّالم بپيوست و با او گفت ف 

پنداشتم اين مردم پيشنهاد تو را  بازگشتن بر تو بستم و همراه تو شدم و در اينجاى بر تو تنگ گرفتم و نمى

 بينم هرگز راه بر تو  نپذيرند و كار را بدينجا كشانند و به خدا سوگند كه اگر دانستمى چنين شود كه اكنون مى
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 اى بينى؟ پشيمانم و به خدا از كار خويش توبه كنم آيا تو براى من توبهنگرفتمى و اينك 

حسين عليه السّالم فرمود: آرى خدا توبه تو را بپذيرد فرود آى. گفت: اگر سوار باشم براى تو بهترم از پياده و 

 بر اين اسب ساعتى پيكار كنم و آخر كار من به نزول كشد.

نگ تو آمدم خواهم پيش از همه نزد تو كشته شوم شايد دست در دست )ملهوف( و گفت: چون من نخست به ج 

جدّ تو زنم روز قيامت. و سيّد فرمود: مقصود حرّ اول قتيل پس از توبه او بود براى آنكه گروهى پيش از وى 

 كشته شدند. پس حسين عليه السّالم او را اذن جهاد داد.

د: خدا بر تو ببخشايد هر چه انديشه دارى بجاى آور او جلوى ( )ارشاد و كامل( پس حسين عليه السّالم فرمو1) 

حسين عليه السّالم بايستاد و گفت: اى اهل كوفه المّكم الهبل و الغير اين بنده صالح خدا را خوانديد وقتى آمد او 

ايد و  او شده ايد و گلوگير را رها كرديد و گفتيد در راه تو جانبازيم آنگاه شمشير بر او كشيديد او را نگاهداشته

گذاريد در اين زمين پهناور خدا به سويى رود و مانند اسير در دست شما  از همه جانب او را در ميان گرفته نمى

مانده است بر سود و زيان خويش قدرت ندارد او را و زنان و دختران و خويشان او را از اين آب فرات مانع 

غلطند و اينها از تشنگى  و خوك و سگ اين دشت در آن مىنوشند  شديد كه يهود و نصارى و مجوس از آن مى

اند پاس حرمت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در ذريّت او نداشتيد خدا روز تشنگى شما را  به جان آمده

 سيراب نگرداند. پس گروهى با تير بدو حمله كردند او پيش آمد و مقابل حسين عليه السّالم ايستاد.

  ان شد سوى جيش رحمت حق             به حق پيوست و با حق گشت ملحقرو         

  بگفت اى شه منم آن عبد گمراه             كه بگرفتم سر راهت به اكراه             

  دل دلدادگان عشق يزدان             شكستم من به نادانى و طغيان             

 ار             بود مقصودشان پيكار دادارندانستم كه اين قوم ستمك             

 خطايم بخش اى شاه عدوبند             گنه از بنده و عفو از خداوند             

  يم عفو ازل شد در تالطم             گنه گرديد از آن نامور گم             

  ان فارس خشچو بخشيدش خطا شاه خطابخش             روان شد سوى ميد             

 بگفت اى قوم بدكيش زنازاد             همان حرّم و ليكن گشتم آزاد             

  اميرى برگزيدم در دو عالم             كه باشد بهترين فرزند آدم             

  بود حق آشكارا از خميرش             نبى پيدا ز سيماى منيرش             

 اند و نصيحت كرد و تهديد             بر آن آهن دالن سودى نبخشيدرجز خو             
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بن الحارث ربعى وحجاز و قيس بن اشعث و زيد( سبط در تذكره گويد: حسين عليه السّالم بانگ زد شبث بن 2) 

ى از گويى؟ حرّ بن يزيد يربوع مى  دانيم تو چه را كه: مگر شما سوى من نامه نفرستاديد؟ آنان گفتند: ما نمى

مهتران آن قوم بود گفت: چرا به خدا نامه نوشتيم و ماييم كه تو را بدينجا كشانديم خدا باطل و اهل باطل را دور 

كنم آنگاه اسب خويش را برانگيخت و به سپاه حسين عليه السّالم پيوست  گرداند من دنيا را بر آخرت اختيار نمى

 ادى در دنيا و آخرت.و حسين عليه السّالم با او گفت: و اللّه تو آز

( )ابن نما( روايت شده است كه حرّ با حسين عليه السّالم گفت: چون عبيد اهلل مرا سوى تو روانه كرد از 1) 

كوشك او بدر آمدم و از پشت سر آوازى شنيدم كه اى حرّ شاد باش كه بخيرى رو دارى من سر به پشت 

روم و  بشارتى است كه من به پيكار حسين عليه السّالم مىگردانيدم و نگريستم كسى را نديدم و گفتم: اين چه 

 كردم كه پيروى تو كنم امام عليه السّالم فرمود: بخير بازرسيدى. با خود انديشه نمى

و عمر سعد بانگ زد: اى دريد رايت را نزديك آور او نزديك آورد آنگاه تير را در شكم كمان نهاد و گشاد داد 

 ل را من افكندم. و پس از وى آن سپاه تير انداختن گرفتند و در هم آويختند.و گفت: گواه باشيد تير او

 رضى اللّه عنهمقتل عبداهلل بن عمیر ) ام وهب( 

( )ملهوف( ابو مخنف روايت كرده است از ابى جناب كلبى گفت: مردى از ما از بنى عليم )به تصغير( كه عبد 2) 

بود و سرايى نزديك بئر جعد همدان گرفته و جفت او از قبيله نمر بن اهلل بن عمير نام داشت در كوفه فرود آمده 

كردند تا به جنگ حسين  قاسط با او بود نامش امّ وهب بنت عبد و اين مرد در نخيله ديد سپاهى را عرض مى

م و عليه السّالم فرستند از مقصد آنها بپرسيد و بدانست گفت: به خدا قسم كه من بر جهاد با مشركان حريص بود

اند ثوابش بيشتر و رسيدن به آن آسانتر  اكنون چنان بينم كه جهاد با اين مردم كه تيغ بر رخ پسر پيغمبر كشيده

 است از ثواب جهاد با مشركين پس نزد زوجه خود رفت و آنچه شنيده بود و عزم كرده بود با او بگفت زن گفت:

 ت كند همين كار كن و مرا هم با خود ببر.ترين راى دالل اى خداوند تو را به راست درست انديشيده

پس شبانه بيرون آمد تا به حسين رسيد و با او بود تا روز عاشورا صبح عمر بن سعد پيش آمد و تير افكند و 

مردم تير افكندند يسار نام از بستگان زياد بن ابى سفيان و سالم موالى عبيد اهلل بن زياد از ميان لشكر بيرون 

 واستند حبيب بن مظاهر و برير بن خضير برجستند حسين عليه السّالم فرمود: بنشينيد.آمدند و مبارز خ

 ( پس عبد اهلل بن عمير كلبى برخاست و گفت: يا ابا عبد اهلل رحمك اللّه مرا اذن ده كه به جهاد آنان بروم. 3) 
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 گمان دارم وى را  فرمود: گون بلند باال سخت بازو ميان دو منكب گشاده حسين عليه السّالم ديد مردى گندم

 كشنده حريفان خود اگر خواهى به جانب آنان رو.

شناسيم زهير بن قين يا حبيب بن مظاهر يا برير  پس بيرون آمد گفتند، كيستى؟ نسب خود بگفت. گفتند: تو را نمى

 بن خضير بيرون آيند و يسار پيشتر از سالم ايستاده بود كلبى گفت:

مردم ننگ دارى هر كس به جنگ تو آيد به از تو است و بر او بتاخت و تيغى بر او  يا بن الزانيه از جنگ با

زد سالم بر عبد اهلل حمله كرد اصحاب امام عليه السّالم  نواخت كه در جاى سرد شد و همچنان كه با تيغ بر او مى

تى فرود آورد كلبى دست بانگ برآوردند كه آن بنده تو را دريافت عبد اهلل اهتمامى بدو نكرد تا رسيد و ضرب

 چپ را وقايه كرد انگشتانش بپريد اما برگشت و شمشير بر وى زد و او را بكشت و رجزگويان بيامد:

  ان تنكرونى فانا ابن الكلب             حسبى ببيتي في عليم حسبى         

  انّى امرؤ ذو مرّة و عصب            و لست بالخوّار عند النكب             

  انّى زعيم لك امّ وهب             بالطّعن فيه )فيهم ظ( مقدما و الضّرب             

  ضرب غالم مؤمن بالرّبّ             

گفت: پيش اين پاكان ذرّيت محمّد صلّى اللّه عليه  ( پس امّ وهب زنش عمودى برگرفت و نزد شوهر آمد و مى1) 

برد و زن جامه شوهر را سخت چسبيده بود و  را كشان سوى زنان مىو آله و سلّم كار زار كن پس شوهرش او 

 كنم تا با تو كشته شوم. گفت: تو را رها نمى كشيد و مى سوى ديگر مى

حسين عليه السّالم زن را آواز داد و گفت: خداى شما خاندان را جزاى خير دهد سوى زنان بازگرد خدا تو را 

 زنان نيست سوى زنان بازگشت.رحمت كند و با آنها بنشين كه جنگ بر 

( )ارشاد. طبرى. كامل( عمرو بن حجّاج بر ميمنه اصحاب حسين عليه السّالم تاخت با آن كوفيان كه همراه 2) 

ها را رو به اسبان افراشتند  وى بودند و چون نزديك حسين عليه السّالم رسيد اصحاب بر سر زانو نشسته نيزه

شتند هنگام بازگشتن اصحاب امام عليه السّالم بر آنها تير باريدند و چند مرد اسبان پيش نيامدند و سواران بازگ

 بر زمين افكندند و گروهى را خستند.

گفتند آمد تا پيش روى حسين عليه السّالم  )طبرى. كامل( پس مردى تميمى كه او را عبد اهلل بن حوزه مى 

ادب( گفت: ابشر بالنّار. حسين عليه  هى؟ آن )گول بىخوا بايستاد و گفت: يا حسين يا حسين؟ امام فرمود: چه مى
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مرد كيست؟ اصحاب گفتند: ابن حوزه.   السّالم فرمود: هرگز، من نزد پروردگار مهربان و شفيع مطاع روم. اين

امام به مناسبت نام او گفت: ربّ حزه الى النّار؛ او را در آتش مقام ده. پس اسب تكانى خورد و او را بجنبانيد 

كه در جويى افكندش و پاى چپش در ركاب بماند و آويخته شد و پاى راستش را بلند كرد مسلم بن  چنان

دويد و سر او را بر  عوسجه بر وى تاخت و شمشير بر پاى راست او زد كه آن را بپرانيد و اسب همچنان مى

 كوفت تا بمرد و به زودى جانش به دوزخ رسيد. سنگ و درخت مى

 الوصيّة گويد امام گفت: اللّهمّ جره الى النّار؛ او را سوى آتش بكش.و مسعودى در اثبات 

پس چهار پاى او برميد و او را ناگهان به سر بر زمين انداخت و بكشت آنگاه حيوان بر او بگرديد و با سمّ او را 

 بكوفت و پاره پاره كرد چنان كه از او چيزى نماند مگر دو پايش.

اء بن سائب از عبد الجبّار بن وائل حضرمى از برادرش مسروق روايت كرده است ( )طبرى( ابو مخنف از عط1) 

گفتم در جلوى لشكر باشم  كه گفت: من در آن لشكرى بودم كه به جنگ حسين عليه السّالم آمدند و با خود مى

ليه السّالم شايد سر حسين عليه السّالم به دست من آيد و نزد عبيد اهلل منزلتى حاصل كنم چون نزديك امام ع

گفتند پيش رفت و گفت: آيا حسين عليه السّالم با شما است؟ امام عليه  رسيدم مردى كه او را ابن حوزه مى

السّالم هيچ نفرمود و بار دوّم پرسيد و امام چيزى نگفت بار سوّم فرمود: بگوييد آرى اين حسين عليه السّالم 

ادبانه  ر روى كشيده بود و آب در چشم نداشت بىشرم كه گويى پوست سگ ب است حاجت تو چيست؟ آن بى

 گفت: ابشر بالنّار.

 روم تو كيستى؟ امام عليه السّالم فرمود: دروغ گفتى من نزد پروردگار مهربان و شفيع مطاع مى

گفت، ابن حوزه. پس امام دست برداشت چنان كه سفيدى زير بغل او را از روى جامه ديديم و گفت: اللّهمّ حزه 

ار پس ابن حوزه خشمناك شد و خواست اسب را به جانب امام عليه السّالم بجهاند و در ميان جوئى بود الى الن

پايش در ركاب بياويخت و اسب او را بجنبانيد كه بيفتاد و پايش در مفاصل قدم و ساق و ران از جاى بدر رفت 

ت و سپاه را بگذاشت برادرش و جانب ديگر آويخته در ركاب بماند پس مسروق كه شاهد واقعه بود بازگش

گفت: از علّت آن پرسيدم گفت: از اين خانواده چيزى ديدم كه هرگز با آنها كار زار نكنم )اين معجزه به طرق 

مختلف نقل شده است شكّى در وقوع آن نيست و چون دشمن نقل كرده است در نهايت صحّت و اعتبار است و 

 سطه حسن عقيدت امر عادى خارق العاده نموده باشد(.شود در نظر مسروق به وا احتمال داده نمى
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  بن خضیر رضى اللّه عنه 1مقتل بریر

)طبرى( ابو مخنف گفت: حديث كرد مرا يوسف بن زيد از عفيف بن زهير بن ابى االخنس كه در آن واقعه حاضر 

القيس بيرون آمد و گفت:  بود گفت: يزيد بن معقل از بنى عميرة )كسفينه( بن ربيعه حليف بنى سليمه از بنى عبد

 اى برير بن خضير كار خدا را با خود چگونه بينى؟ گفت: به خدا سوگند كه او با من نيكى كرد و كار تو بد است.

رفتيم تو  گفت: دروغ گفتى و پيش از اين دروغگو نبودى آيا به ياد دارى كه وقتى در محلّت بنى لوذان با هم مى

كننده است و امام هادى و بر حقّ على بن ابى طالب  رد و معاويه گمراه و گمراهگفتى: عثمان بر خويش ستم ك مى

 عليه السّالم است؟

 دهم كه عقيده و قول من همين است. برير گفت: گواهى مى

خواهى با تو مباهله كنم و از  دهم. پس برير گفت: مى ( يزيد بن معقل گفت: من گواهى بر گمراهى تو مى2) 

خود را بر دروغگو فرستد و آنكه محقّ است مبطل را بكشد؟ )يزيد قبول كرد( و در يكديگر خداى خواهيم لعنت 

آويختند و دو ضربت ردّ و بدل شد يزيد بن معقل ضربتى سبك بر برير زد و او را زيانى نداشت و برير بر او 

ير افتاد و شمشير ابن خضير تيغى زد كه خود او را بشكافت و به مغز سر او رسيد و بغلطيد گويى از اوج هوا به ز

جنبانيد كه بيرون كشد پس رضىّ بن منقد عبدى بر برير تاخت و با او گالويز شد و  در سرش فرو رفته بود و مى

اش نشست رضى گفت: كجايند مردان ميدان  ساعتى با يكديگر كشتى گرفتند آنگاه برير او را بينداخت و بر سينه

 انند؟نبرد كه مرا از چنگ اين دشمن بره

برير بن خضير قارى است   كعب بن جابر بن عمرو ازدى نيزه به دست پيش آمد كه حمله كند من با او گفتم: اين

آموخت التفاتى نكرد و نيزه بر پشت او نهاد چون برير تيزى نيزه را بر  نشست و ما را قرآن مى كه در مسجد مى

ندان گرفت و طرف بينى او بركند. كعب بن جابر پشت خويش احساس كرد به روى رضى افتاد و روى او را بد

با نيزه قوّت كرد او را از سينه رضى به يكسو انداخت و پيكان نيزه در پشت برير فرو رفته بود پس با شمشير او 

 .-رضوان اللّه عليه -را بزد و بكشت

گفت: اى برادر ازدى بر من  افشاند و مى نگرم آن مرد عبدى برخاست و خاك از قبا مى ( عفيف گويد: گويا مى1) 

 انعامى كردى كه هرگز فراموش نكنم.

                                                 

 برير بر وزن امير و خضير به صيغه تصغير است. -1
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راوى حديث يوسف بن يزيد گويد: با عفيف گفتم تو اين سرگذشت به چشم ديدى )كه برير در مباهله غالب شد 

 و بر حق بودن امير المؤمنين عليه السّالم مسلّم گشت(؟ گفت: آرى به چشم ديدم و بگوش شنيدم.

به منزل خود بازگشت زنش و خواهرش نوار بنت جابر با او گفتند: تو دشمن پسر فاطمه  وقتى كعب بن جابر

عليه السّالم را يارى كردى و سيّد قاريان را كشتى به خدا قسم ديگر با تو سخن نگوييم و كعب بن جابر ابياتى 

 گفت كه اول آن اين است:

  حسين و الرّماح شوارعسلى تخبرى عنّى و انت ذميمة             غداة          

  انصارى 1مقتل عمرو بن قرظه

 گفت: عمرو بن قرظه انصارى بيرون آمد و پيش روى امام حسين عليه السّالم نبرد كرد و مى

 قد علمت كتبة االنصار             انّى سأحمي حوزة الذّمار         

  تى و دارىضرب غالم غير نكس شارى             دون حسين مهج             

كنم آن را كه حفظ آن بر من است، زدن من زدن جوانى است  اند كه من نگاهبانى مى سپاه انصار دانسته»يعنى:  

 افكند. جان من و سراى من فداى حسين عليه السّالم. گريزد و خود را پيشتر از همه در جنگ مى كه نمى

چون حسين عليه السّالم با او سخن گفت درباره صلح ( مؤلف گويد: به اين كالم تعريض بر ابن سعد كند كه 3) 

 كنند. ام را ويران مى عمر گفت خانه

حسين عليه السّالم او   سيّد )ره( پس از ذكر قتل مسلم بن عوسجه گويد: عمرو بن قرظه بيرون آمد و اذن خواست

تا گروهى بسيار از سپاه  را اذن داد او كار زار كرد كارزار مشتاقان و در خدمت پادشاه آسمان سخت بكوشيد

آمد مگر  كرد هيچ تير به جانب حسين عليه السّالم نمى ابن زياد بكشت و جلوى دشمن را گرفته بود و جهاد مى

داشت پس حسين عليه السّالم را  آمد مگر جان خود در پيش مى كرد. و هيچ شمشير نمى دست را سپر آن مى

 يد پس روى به امام عليه السّالم كرد و گفت: آيا وفا كردم؟آسيبى نرسيد تا آن مرد را زخمهاى سنگين رس

گفت: آرى تو زودتر از من به بهشت روى، سالم مرا به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برسان و با او 

 بگوى من هم در دنبالم پس كارزار كرد تا كشته شد.

قرظه در سپاه عمر سعد بود فرياد زد: يا حسين  كامل( و روايت شده است كه: برادرش علىّ بن -( )طبرى1) 

خداى عزّ و جلّ برادر تو  راه كردى و فريب دادى تا بكشتى. فرمود: عليه السّالم يا كذّاب بن الكذّاب برادر مرا بى
                                                 

 قرظه به فتح قاف و راء و طاء معجمه. -1
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را گمراه نكرد او را راه نمود و تو گمراه شدى. گفت: خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم يا در پيش تو كشته نشوم؛ 

بتاخت. نافع بن هالل مرادى راه بر او بگرفت و نيزه بر او فرو برد و بيفكندش پس ياران او آمدند و او را و 

 نجات دادند و پس از آن عالج كردند تا زخمش به شد.

( )طبرى( ازدى گفت: نضر بن صالح ابو زهير عبسى براى من حكايت كرد: كه: حرّ بن يزيد چون به حسين 2) 

يوست مردى از بنى تميم از بنى شقره كه از فرزندان حارث بن تميمند و نام او يزيد بن سفيان بود عليه السّالم پ

رفت ديده بودم  گفت: قسم به خدا اگر حرّ بن يزيد را وقتى مى نازيد و بادى در سر داشت مى بسيار به خود مى

 بردم. اين نيزه را بر پيكر او فرو مى

تاخت و به اين شعر عنتره تمثّل  م كار زار بودند و حرّ بن يزيد بر آن قوم مىراوى گفت: در بين اينكه مردم گر

 جست: مى

1 ما زلت ارميهم بثغرة نحره             و لبانه حتّى تسربل بالدّم         
 

گوش و ابروى اسب او زخم خورده و خون از آن زخمها روان بود حصين بن تميم با يزيد بن سفيان گفت: اينك 

ه با آن همه باد و دم آرزوى ديدار او داشتى )و اين حصين رئيس شرطه عبيد اهلل بود او را با عمر سعد حرّ ك

 را با شرطه بدو سپرده بود(. 2فرستاده بود و عمر مخفّفه

خواهى با من  يزيد بن سفيان چون سخن او بشنيد گفت: خوب آمد پس روى به حرّ آورد و گفت: اى حرّ مى

 آرى. مبارزت كنى؟ گفت،

گفت: قسم به خدا گويا جانش در كف حرّ بود و پيمانه عمرش به دست  راوى گفت: حصين بن تميم را شنيدم مى

 وى پر شده حرّ مهلتش نداد حمله آوردن همان بود و كشتن همان.

هشام بن محمد از ابى مخنف روايت كرده است كه گفت: يحيى بن هانى بن عروه براى من حكايت كرد كه: نافع 

 گفت: كرد و مى بن هالل در آن روز نبرد مى

  انا ابن هالل الجملى             انا على دين علىّ         

                                                 
 مؤلف گويد: اين رجز هم از حرّ منقول است: -1

  لضّيف             اضرب في اعناقكم بالسّيفانّى انا الحرّ و مأوى ا         

  عن خير من حلّ بارض الخيف             اضربكم و ال ارى من حيف             
ز شرطه در لغاتى كه به آن دسترسى داشتم اين كلمه را نيافتم گويا مقصود از آن دسته از سپاه خارج از صف باشد كه امروز چريك گويند و مقصود ا -2

 ست كه امروز دژبان گويند.آن ا
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 گفتندش بيرون آمد و گفت: ( پس مردى كه مزاحم بن حريث مى1) 

 انا على دين عثمان. نافع گفت: انت على دين شيطان و بر او تاخت و بكشتش.

كنيد با پهلوانان اين شهر گروهى  دانيد كه با كه قتال مى خردان مى ه: اى بىپس عمرو بن حجّاج بانگ بر آورد ك

تن به مرگ داده آستين بر جهان افشانده دست از جان شسته هرگز به جنگ تن به تن راضى نشويد كه گروهى 

ا توانيد افكنيد و اگر به سنگ انداختن هم باشد آنها ر اندكند آفتاب عمرشان به ديوار آمده كار پس گوش مى

كس به جنگ تن به  عمر سعد گفت: راست گفتى راى رأى تو است. و سوى مردم پيغام فرستاد كه هيچ  كشت.

 تن حاضر نشود.

اى اهل كوفه از  گفت: و روايت شده است كه: چون عمر بن حجّاج نزديك اصحاب حسين عليه السّالم رسيد مى

در كشتن آنكه از دين بيرون رفت و به خالفت سلطان  فرمان امير بيرون نرويد و از جماعت جدا نگرديد و

 برخاست شك به خود راه مدهيد.

ايم و  كنى آيا ما از دين بيرون رفته حسين عليه السّالم گفت: اى عمرو بن حجّاج مردم را به قتال من تحريص مى

يد خواهيد دانست كدام يك ايد به خدا قسم وقتى كه جان شما گرفته شد و با اين اعمال در گذشت شما ثابت مانده

 ما از دين بيرون رفته و به سوختن در آتش سزاوارتر است.

 مقتل مسلم بن عوسجه )ره(

مسلم بن عوسجه از بندگان نيك خدا و پارسا و بسيار نماز بود ابو حنيفه دينورى در اخبار طوال در ضمن قصّه 

لم بن عقيل بيرون آمد و به مسجد اعظم رفت مسلم بن عقيل گويد كه: معقل جاسوس عبيد اهلل در جستجوى مس

گزارد و با خود گفت: اين گروه شيعه بسيار  دانست چه كند مردى را ديد پشت ستون مسجد بسيار نماز مى نمى

 باشد و او مسلم بن عوسجه بود. نمازند و گمان دارم اين مرد از آنها

حسين عليه السّالم بتاخت در كنار فرات و ساعتى )طبرى( آنگاه عمرو بن حجّاج كه بر ميمنه عمر سعد بود بر  

نبرد كردند و مسلم بن عوسجه نخستين كس از اصحاب حسين عليه السّالم كشته شد و عمرو بن حجّاج 

 بازگشت.

وكيل مسلم بن عقيل بود در گرفتن اموال و خريد سالح و  -رحمه اللّه -( مؤلّف گويد: مسلم بن عوسجه1) 

 خواند: ربال كار زارى سخت كرد و اين رجز را مىگرفتن بيعت و او در ك
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 ان تسألوا عنّى فانّى ذو لبد             من فرع قوم من ذرى بنى اسد         

1فمن بغانا حامد عن الرّشد             و كافر بدين جبّار صمد             
 

 پس سخت در نبرد بكوشيد و بر بال شكيبايى نمود تا بر زمين افتاد.

)طبرى( وقتى گرد و غبار فرو نشست ناگهان مسلم را بر خاك افتاده ديدند و حسين عليه السّالم سوى او آمد  

 هنوز رمقى داشت و فرمود: اى مسلم خداى بر تو ببخشايد:

زديك او شد و گفت: افتادن تو و حبيب بن مظاهر ن  2نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا   فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى

 مرا سخت دشوار آيد اى مسلم دلت به بهشت خوش باد.

 مسلم آهسته گفت: خدا دل تو را خوش كند به نيكى.

( حبيب گفت: اگر نه آن بود كه من در پى تو بودمى و پس از ساعتى به تو پيوستمى دوست داشتم كه مهمّ 2) 

ى آرم و پاس حرمت هم دينى و خويشى كه سزاى تو است خويش را با من گويى و وصيت كنى تا به جا

 نگاهدارم.

كنم يارى وى كن تا  مسلم اشارت به حسين عليه السّالم كرد و گفت: رحمك اللّه، تو را به اين مرد وصيت مى

 پيش روى او كشته شوى.

اران جان داد. گويا گفت: به پروردگار كعبه كه چنين كنم و چيزى نگذشت كه در حضور حسين عليه السّالم و ي

 حافظ درباره او گفت:

  شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعين             اگر در وقت جان دادن تو باشى شمع بالينم         

مسلم بن عوسجه  ( كنيزكى داشت بانگ زد: يا بن عوسجتاه يا سيّداه! و اصحاب عمرو بن حجّاج فرياد زدند3) 

ث با چند تن از آنها كه گرد او بودند گفت: مادرتان داغ شما بيند و به سوگتان نشيند اسدى را كشتيم پس شب

شويد؟ از كشتن مانند مسلم بن عوسجه شادمانى  كشيد و زير دست غير خود زبون مى خودى را به دست خود مى

يدم روز جنگ سلق در ام در ميان مسلمانان از او موقفهاى بزرگ د نماييد قسم به خدايى كه بدين او گرويده مى

شود  آرايى كنند؛ شش مشرك بكشت آيا چون او مردى كشته مى آذربايجان ديدمش پيش از آنكه مسلمانان صف

                                                 
اى جبّار يعنى اگر از من پرسيد من نره شيرم از شاخه قومى از مهتران بنى اسد، هر كس بر ما ستم كند از راه راست روى تافته و كافر است بدين خد -1

 نياز. معبود بى
 .23سوره احزاب، آيه  -2
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شود كه شبث مسلمان بود و تعصّب اسالم داشت و براى طلب دنيا  كنيد؟! )از اينجا معلوم مى و شما شادى مى

 دگان كه بقاياى احزاب بودند(.پيروى عبيد اهلل كرده بود بر خالف بسيارى از سركر

 راوى گفت: آنكه مسلم بن عوسجه را كشت مسلم بن عبد اللّه جنابى و عبد الرحمن بن ابى خشكاره بجلى بودند.

( و شمر بن ذى الجوشن در ميسره بر اهل ميسره تركتازى كرد و اصحاب ابى عبد اللّه پايدارى نمودند و با 1) 

كار زارى سخت كرد و دو مرد ديگر غير آنكه اول  -رحمه اللّه -لّه بن عمير كلبىنيزه به هم آويختند پس عبد ال

كشته بود بكشت هانى بن ثبيت حضرمى و بكير بن حىّ تيمى از تيم اللّه بن ثعلبه بر وى تاختند و كار او 

 بساختند و اين مرد دوم قتيل از ياران حسين عليه السّالم است.

خت كردند و سواران ايشان سى و دو تن بودند و بهر سوى از سواران اهل و اصحاب پس از او كار زارى س

شكافتند چون عزرة بن قيس امير سواران اهل كوفه بديد در صف  دريدند و مى تاختند صفوف آنها مى كوفه مى

از اين بينى سپاه مرا  افتد عبد الرّحمن بن حصين را نزد عمر سعد فرستاد و گفت: مى سواران از هر سوى خلل مى

 اندك مردم چه رسد؟ مردان و تيراندازان بفرست.

 روى؟ پس عمر با شبث بن ربعى گفت: تو مى

فرستى ديگرى را غير من  شبث گفت: سبحان اللّه من پيرمرد شهر و سرور همه اين مردمم مرا با تيراندازان مى

 شد. ىنيافتى كه كفايت اين كار كند و هميشه در شبث كراهت از اين جنگ مشاهده م

گفت: خداى مردم اين شهر را خير ندهد  ( ابو زهير عبسى گفت: من از شبث در عهد امارت مصعب شنيدم مى2) 

و به راه راست ندارد از كار ما عجب بايد داشت كه پنج سال با امير المؤمنين عليه السّالم بوديم و سر بر خطّ 

م و با آل ابى سفيان حرب كرديم آنگاه بر فرزندش فرمان او داشتيم و پس از وى با حسن عليه السّالم بودي

حسين عليه السّالم تاختيم كه بهترين مردم روى زمين بود و به يارى آل معاويه و آل سميّه زانيه برخاستيم و با 

و عمر بن سعد حصين بن تميم را بخواند و با پانصد تيرانداز و  او كار زار كرديم گمراهى است چه گمراهى.

ستاد آنها نزديك حسين عليه السّالم و اصحاب او رسيدند تير باريدند چنان كه همه اسبان را پى مجففه بفر

 ببريدند همه پياده ماندند.

من پى اسب حرّ  گفت: ( ابو مخنف گويد: نمير بن وعله براى من حكايت كرد كه ايّوب بن مشرح خيوانى مى1) 

 ب بلرزيد و جنبشى كرد و از رفتن بماند پس حرّ تيغ در دست درنگ اس بن يزيد را ببريدم تيرى بر وى زدم و بى
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 مانند شير از اسب به زمين جست و گفت:

 ان تعقرونى فانا بن الحرّ             اشجع من ذى لبد هزبر         

 و من كسى را به تردستى و چاالكى او نديدم پس پيران قبيله با ايّوب گفتند: تو او را كشتى؟ 

 خدا ديگرى كشت و دوست هم نداشتم كشنده او باشم. ابو الوداك پرسيد: چرا؟گفت: نه به 

شمردند و اگر در حضور خدا گناهكار بايد بود همان حضور من در  گفت: براى اينكه مردم او را از صالحان مى

 آن جايگاه و پى كردن اسب حرّ بس است ديگر چرا به گناه كشتن يكى از آنان گرفتار آيم.

الوداك گفت: چنان بينم كه تو پيش خداوند به گناه كشتن همه آنان گرفتار باشى نبينى كه چون تير  ( ابو2) 

افكندى و آن اسب را پى بريدى و باز تير انداختى و در آنجا بايستادى و يا تاختى و ياران خود را به تاختن 

م بر تو تاختند و تو را از گريختن واداشتى و مردم بسيار گرد خود فراهم آوردى يا اصحاب حسين عليه السّال

ننگ آمد و ديگرى از ياران تو مانند تو كرد و ديگرى همچنين كردند به سبب اين كارها بود كه حسين عليه 

1السّالم و اصحابش كشته شدند و شما هم در خونشان شريك شديد
 

ا روز قيامت به تو واگذارند خدا كنى اگر حساب ما ر ايّوب گفت: اى ابو الوداك ما را از رحمت خدا نوميد مى

 تو را نيامرزد اگر ما را بيامرزى. ابو الوداك گفت: همين است كه گفتم:

  أترجو امّة قتلت حسينا             شفاعة جدّه يوم الحساب              

  فال و اللّه ليس لهم شفيع             و هم يوم القيمة في العذاب             

توانستند كرد مگر از يك جهت براى آنكه  گفت: تا نيمروز سخت بجنگيدند و سپاه ابن سعد حمله نمى( راوى 3) 

ها راه عبور نبود و همه مردان در يك طرف  ها نزديك يكديگر زده بودند )و از بين خيمه اصحاب امام سراپرده

راست و چپ بر كنند و از همه طرف بر تا آن خيام را از  بودند( چون عمر ابن سعد اين بديد مردانى چند بفرستاد

 مردان احاطه كنند.

( پس اصحاب حسين عليه السّالم سه تن و چهار تن در ميان هر دو خيمه ايستادند و چون يكى از سپاهيان 1) 

كشتند يا از  كردند و او را مى شد بر وى حمله مى آمد و به كندن خيمه و غارت كردن مشغول مى ابن سعد مى

ها نشويد و  ها زنيد و داخل خيمه بريدند و عمر سعد گفت: آتش در خيمه انداختند و پى اسبش مى مىنزديك تير 

                                                 
ك به دليل عقل بدعت است در عصر اوّل معهود نبود چون اين مرد استحقاق عقاب را براى در اين حديث جوابى قاطع است اخبارييّن را كه گويند تمسّ -1

 اصحاب عمر به عقل ثابت كرد نه به دليل نقلى.
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آنها را از جاى نكنيد. پس آتش بياوردند و آتش زدن گرفتند حسين عليه السّالم فرمود: بگذاريد بسوزانند وقتى 

 رموده بود.توانند از آن بگذرند و سوى شما آيند و همچنان شد كه ف آتش گرفت نمى

)طبرى( زن عبد اللّه كلبى از خيمه بيرون آمد و نزديك شوهر خود رفت و باالى سر او نشست خاك از روى او  

گفت: بهشت تو را گوارا باد پس شمر بن ذى الجوشن با غالم خود رستم نام گفت گرز بر سر  كرد و مى پاك مى

و شمر بن ذى الجوشن بتاخت و نيزه بر  -عليهارحمة اللّه  -او زد و بشكست و زن در جاى خود در گذشت

ها را با اهلش بسوزانيم. زنان شيون كنان  خرگاه حسينى عليه السّالم فرو برد و فرياد زد آتش بياوريد تا اين خيمه

خواهى تا سراپرده مرا با اهلش  بيرون دويدند و حسين عليه السّالم بانگ بر او زد: اى پسر ذى الجوشن آتش مى

 ى خدا تو را به آتش بسوزاند.بسوزان

 ( ابو مخنف ازدى گفت: سليمان بن ابى راشد براى من حديث كرد از حميد بن مسلم گفت:2) 

خواهى دو كار بسيار زشت با هم مرتكب شوى به آتش  با شمر بن ذى الجوشن گفتم: اين كار شايسته نيست مى

كودكان را بكشى با آنكه امير به كشتن مردان بسوزانى و عذاب به آتش خاصّ خداست و ديگر آنكه زنان و 

 تنها از تو خوشنود گردد.

حميد گفت: شمر از من پرسيد: كيستى؟ گفتم: نام خود را با تو نگويم و ترسيدم اگر مرا بشناسد نزد سلطان 

 سعايتى كند و مرا آسيبى رساند.

تر از سخن تو  ى و گفت: سخنى زشتتر بود از من نامش شبث بن ربع پس مردى ديگر آمد كه شمر وى را مطيع

دهى؟ حميد گفت: ديدم حيا كرد و  تر از موقف تو نديدم آيا زنها را بيم و هراس مى نشنيدم و موقفى زشت

ها دور كردند و ابا غره  خواست بازگردد زهير بن قين با ده كس از اصحاب خود بر او بتاختند و آنها را از خيمه

و او از همراهان شمر بود اهل كوفه چون اين بديدند بسيار به يارى شمر آمدند و ضبابى را بيفكندند و بكشتند 

رسيد پديدار  شد و چون يك تن يا دو تن از آنها به شهادت مى پيوسته از اصحاب حسين عليه السّالم كشته مى

 آمد. شد به نظر نمى بود و سپاه عمر سعد بسيار بودند و هر چه از آنها كشته مى

 ى ثمامه صائدى نماز را و كشته شدن حبیب بن مظاهریادآورى اب

)طبرى( ابو ثمامه صائدى عمرو بن عبد اللّه چون اين بديد )يعنى گم شدن اصحاب( حسين عليه السّالم را گفت:  

 يا ابا عبد اللّه جانم فداى تو باد اين مردم را بينم با تو نزديك شدند و تو كشته نشوى تا من پيش تو كشته شوم 
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 دوست دارم كه اين نماز پيشين كه وقت آن نزديك است گزارده به لقاى پروردگار رسم.و 

پس حسين عليه السّالم سر برداشت و گفت: نماز را به ياد آوردى خداى تو را از نمازگزاران و ذاكران محسوب 

 تا نماز گزاريم. گرداند آرى اينك اول وقت نماز است آنگاه گفت: از اين مردم بخواهيد دست از ما بدارند

 حصين بن تميم گفت: نماز شما مقبول نيست.

( حبيب بن مظاهر گفت: اى خر گمان برى كه نماز آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مقبول نيست و 2) 

نماز تو مقبول است پس حصين بر آنها تاخت و حبيب بن مظاهر به مقابلت او بيرون شد و روى اسب او را به 

مشير بزد و بخست و حصين را بر زمين انداخت اصحاب او آمدند و او را رها كردند و حبيب اين ابيات گفتن ش

 گرفت:

1 يا شرّ قوم حسبا و آدا                     اقسم لو كنّا لكم اعدادا             أو شطركم ولّيتم االكتادا         
 

 خواند: و هم در آن روز اين رجز مى

 فارس هيجاء و حرب تسعر            2انا حبيب و ابى مظهّر          

 انتم اعدّ عدّة و اكثر             و نحن اوفى منكم و اصبر             

 و نحن اعلى حجّة و اظهر             حقّا و اتقى منكم و اعذر             

 و نبردى سخت كرد. 

  مقتل محمد بن ابى طالب موسوى

  3است كه: شصت و دو مرد را هالك ساخت حكايت شده

گفتند  ( )طبرى( پس مردى از بنى تميم از بنى عقفان كه او را بديل )بر وزن شريف( بن صريم )به تصغير( مى1)

و مردى ديگر تميمى بر پيكر او نيزه فرو برد حبيب بر زمين  -رحمه اللّه -شمشير بر فرق او زد و او را بكشت.

زد حصين بن تميم بر سر او باز شمشيرى زد بيفتاد و آن مرد تميمى فرود آمد و سر او جدا افتاد و خواست برخي

كرد پس حصين بن تميم گفت: من در كشتن حبيب با تو شريك بودم او گفت: و اللّه غير من كسى او را نكشت 
                                                 

ه از نيروترين مردم. و مقصود از كلمه اخير اين است ك كرديد اى بدگوهرترين و بى يعنى: اگر ما به شماره شما بوديم يا نيمه شما بوديم شما پشت مى -1

 خود اراده نداريد و آلت دست اين و آن شويد.
 است« مظاهر»در تاريخ طبرى  -2
كند و عجب نبايد داشت و نظير اين در قصّه جنگ مسلم  در تاريخ طبرى ذكر اين عدّه نيست و نوعا اين اعداد را مناقب ابن شهر آشوب روايت مى -3

  ز همه مقاومت آن اندك مردم است از صبح تا عصر با آنكه بايد يكتر ا )ره( نيز بگذشت كه چهل و دو تن را بكشت و عجب
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در كشتن او شريك بودم حصين گفت: آن سر را به من ده بر گردن اسب خود بياويزم تا مردم ببينند و بدانند من 

پس از آن تو بگير و نزد عبيد اهلل بر كه من حاجتى به آن انعام كه تو را دهد ندارم او نپذيرفت پس از مشاجرات 

خويشان در ميان افتادند و بر همين اصالح كردند؛ پس سر حبيب را بدو داد و بر گردن اسب بياويخت و در 

به كوفه آمدند سر را بر گردن اسب آويخت و روى به قصر ابن زياد  لشكر بگرديد و باز به اوّلى داد و چون

آورد پسرش قاسم بن حبيب او را بديد و آن وقت كودكى مراهق بود با آن سوار بيامد چون سوار داخل قصر 

آمد مرد بدو بدگمان شد و گفت: اى پسرك من  آمد او هم بيرون مى شد و چون بيرون مى شد او هم داخل مى مى

 در پى من افتاده؟ گفت: هيچ.چرا 

دهى تا  موجبى نيست با من بگوى. گفت، اين سر كه با تو است سر پدر من است آيا به من مى ( گفت: البته بى2) 

خواهم به ساعت جنگ تمام شده باشد و ليكن  شود و من مى به خاك سپارم؟ گفت: اى پسرك امير راضى نمى

نقطه حمله كند و از جاى ديگر نتواند بسيارى عدد آنها را فايده ندارد علّت آن است كه وقتى دشمن تنها از يك 

دارند مسلم بن عقيل  بندند و مدتها نگاه مى مانند اينكه چند نفر معدود بر تنگناى كوهى راه بر سپاه عظيمى مى

امام عليه السّالم از هاى  توانستند از اطراف او را فراگيرند گرد سراپرده هم بر در خانه بود در كوچه تنگى كه نمى

 همه طرف خندق كنده و آتش افروخته بود.

و در تاريخ طبرى گويد: در ابتدا حسين عليه السّالم مكانى را براى سراپرده برگزيد كه در پشت آن با تالق و 

نيزار بود و هر كس كربال و آن زمينها را ديده باشد داند عبور از آن چگونه است تنها از راه باريكى 

و »توانستند حمله كنند و آن راه را اصحاب حسين عليه السّالم بسته بودند كه سپاه عمر سعد از آنجا نگذرد  مى

 «.ء يذكر ء بالشى الشى

و من بنده، مترجم اين كتاب را با ملحدى اتّفاق بحثى افتاد كه ذكر آن فايدت بسيار دارد گفت: در قرآن است كه 

اند اين عدد براى چيست؟ گفتم: عدد را گاه براى مبالغه  ر جهنم گماشتهنوزده نگاهبان ب« عليها تسعة عشر»

اگر هفتاد « ان تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللّه لهم»آورند و غرض به خصوص آن عدد نيست چنانكه فرمود: 

م به خانه من بار استغفار كنى براى ايشان خدا آنان را نيامرزد. و در محاورت گوييم: ده بار تو را دعوت كرد

 نيامدى صد بار تو را نصيحت كردم نشنيدى.
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گفت: نوزده عدد اندك است و مبالغه را نشايد؟ گفتم: مبالغت در هر جا به تناسب محل است بر در زندان دو 

پاسبان بس است هر چند هزار كس بدرون باشند پس نوزده در اينجا مبالغه را كافى است گفت: گيرم كه چنين 

را اختيار افتاد ده چرا نگفت؟ گفتم، بزرگتر عددى كه ممكن بود در سياق آيتها آورده شود آورد است نوزده چ

انّه فكّر و قدّر فقتل كيف قدّر ثمّ قتل كيف قدّر ثمّ نظر ثمّ عبس و »زيادتى مبالغت را كه فواصل همه راه است: 

فرمود مناسب بود  تسعة عشر هر يك را مى و در اينجا از عشر« بسر و همچنين تا لوّاحة للبشر عليها تسعة عشر

و تسعة عشر بزرگتر عدد مناسب بود آن اختيار افتاد. چون اين بشنيد سخت شگفت آمدش و گفت: بسيار در 

كنيد؟ گفتم: قرآن براى همين آمد كه تفكّر كنند در آن قوله تعالى: أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ  آيات قرآن تفكر مى

 .24قُلُوبٍ أَقْفالُها. سوره محمد، آيه   عَلى

كشتن آن مرا پاداش نيكو دهد. آن پسر گفت: خدا تو را پاداش ندهد مگر بدترين عذاب به خدا قسم آن را كه 

 كشتى به از تو بود و بگريست.

ند و به آنگاه آن پسر صبر كرد تا بالغ شد و همّى نداشت غير آنكه در پى قاتل پدرش رود تا غفلتى از او بي

قصاص پدرش بكشد؛ چون زمان مصعب بن زبير شد و مصعب به غزاى باجميرا رفت )باجميرا بضمّ جيم و فتح 

ميم و سكون يا جايى است نزديك تكريت( قاسم بن حبيب در سپاه رفت قاتل پدر را در چادرى ديد پاس او 

 و با تيغ بزدش تا در جاى سرد شد.داشت تا كى غافل باشد نيمروزى او را خفته يافت به چادر او رفت  مى

( ابو مخنف ازدى گفت: حديث كرد مرا محمد بن قيس كه چون حبيب بن مظاهر كشته شد حسين عليه السّالم 1) 

 را سخت دشوار آمد و دلش بشكست و گفت: از خداى چشم دارم بر خود و ياران خود كه مرا حمايت كردند.

لّه درّك يا حبيب خدا بركتت داد چه برگزيده مردى بودى يك شب و در بعض مقاتل است كه آن حضرت گفت: ل

 كردى. ختم قرآن مى

 كشته شدن حرّ بن یزید )ره(

 گفت: )طبرى( پس حرّ رجز خواندن گرفت و مى 

 آليت ال اقتل حتّى اقتال             و لن اصاب اليوم الّا مقبال         

 النا كال عنهم و ال مهلاّل          اضربهم بالسّيف ضربا مقصال                

 گفت: و هم مى 
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  انّى انا الحرّ و مأوى الضّيف             اضرب في اعناقكم بالسّيف               

  عن خير من حلّ منى و الخيف             اضربكم و ال ارى من حيف             

تاخت و او را  شد ديگرى مى كرد و گرفتار مى له مىپس او و زهير بن قين كار زارى صعب كردند اگر يكى حم 

عبيد اهلل بن عمرو بدائى از بنى 1رهانيد و ساعتى چنين كردند آنگاه پيادگان بر حرّ حمله كردند و او را كشتند مى

 البدار بطنى از كنده گفت:

 قسر سعيد بن عبد اللّه ال تنسينّه             و ال الحرّ اذ واسى زهيرا على         

نزديك او آمد و  قتال نيشابورى در روضة الواعظين آورده است كه حسين عليه السّالم پس از كشته شدن حرّ 

به اى حرّ تو حرّى، )...( يعنى آزاد مردى )...( يعنى آزاد مردى )...( در دنيا و آخرت  خون از او جارى بود گفت: به

 چنان كه ناميدندت. آنگاه اين اشعار خواند:

  لنعم الحرّ حرّ بنى رياح             صبور عند مختلف الرّماح               

  و نعم الحرّ اذ واسى حسينا             فجاد بنفسه عند الصّفاح             

و مانند اين شيخ صدوق از امام صادق عليه السّالم روايت كرد كه شيخ ابو على در منتهى المقال گويد: حر بن  

 اجية بن سعيد از بنى يربوع سين )يعنى از اصحاب حسين عليه السّالم.(يزيد بن ن

( سيد نعمة اللّه جزايرى در انوار النّعمانيه گفته است: جماعتى از ثقات براى من حكايت كردند كه چون شاه 1) 

فت و به زدند نزديك قبر او ر اسماعيل بغداد را بگرفت به كربال آمد و از بعض مردم شنيد بر حرّ طعن مى

شكافتن آن فرمود بشكافتند او را مانند مردى خفته يافتند به آن هيأت كه كشته شده بود و دستمالى بر سرش 

بسته چون دستمال بگشودند خون روان شد هر چند خواستند به تدبيرى خون را بند آورند به دستمال ديگر ميسر 

 يى فرمود كردن و خادمى معيّن انتهى.نگشت پس حسن حال او ايشان را معلوم شد و بر قبر او بنا

 مترجم گويد: در حديث پنجم از چهل حديث اول كتاب چيزى مناسب اين قصه بگذشت.

پيوندد به طورى كه برادرش  ( و مؤلف گويد: نسب شيخ حرّ عاملى صاحب وسائل به حر بن يزيد رياحى مى2) 

 شيخ على در درّ المسلوك گفته است.

دى پسر عمّى داشت دشمن وى بود در لشكر عمر سعد او را بكشت آنگاه نماز ظهر را )طبرى( ابو ثمامه صائ 

 بگزاشتند نماز خوف.

                                                 
 اين عبارت را در نسخه طبرى نيافتم. -1
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)ملهوف( روايت شده است كه: امام عليه السّالم زهير بن قين و سعيد بن عبد اللّه را فرمود جلو ايستيد تا من  

 از خوف گزاشت.نماز پيشين گزارم، آنها جلو ايستادند و با يك نيمه از اصحاب نم

( و روايت شده است كه: سعيد بن عبد اللّه حنفى پيش حسين عليه السّالم ايستاد و خويشتن را هدف تيرها 3) 

ايستاد، و پيوسته بر او تير افكندند تا بر زمين افتاد و  آمد پيش آن مى كرد هرگاه تير از جانب راست يا چپ مى

ن كه عاد و ثمود را فرستادى. خدايا سالم مرا به رسول خود برسان و گفت: خدايا اين مردم را لعنت فرست چنا مى

آنچه مرا رسيد از رنج اين زخمها بگوى كه من در يارى فرزندان رسول پاداش از تو خواهم و در گذشت رحمه 

 نماز اند كه: آن حضرت اللّه و سيزده زخم تير بر وى يافتند سواى زخم شمشير و نيزه. ابن نما گويد: بعضى گفته

 فرادى كرد به ايماء.

اند: بعد از ظهر قتال كردند سخت و نزديك حسين عليه السّالم رسيدند  ( )طبرى( و ابن اثير و غير آنان گفته1) 

امام، سعيد بن عبد اللّه حنفى را پيش خود خواند او خويشتن را هدف تير آنان كرد از راست و چپ بر او تير 

 افكندند تا بر زمين افتاد. مى

 مؤلف گويد: در زيارت ناحيه مقدّسه كه مشتمل بر اسماء شهد است اين عبارت آمده است:

السالم على سعيد بن عبد اهلل الحنفى القائل للحسين عليه السّالم و قد اذن له في االنصراف ال و اللّه ال نخلّيك تا 

ي دار المقامة حشرنا اللّه معكم في آنكه گويد: فقد القيت حمامك و واسيت امامك و لقيت من اللّه الكرامة ف

 المستشهدين و رزقنا مرافقتكم فى اعلى علّيين.

ابن نما )ره( شهادت اين حنفى را مطابق روايت طبرى و ابن اثير ذكر كرده است آنگاه گويد: عمر بن سعد عمرو 

مانده بود تير باران  بن حجّاج را با گروهى كماندار بفرستاد تا هر كس از اصحاب حسين عليه السّالم را كه

 گفت: كردند و اسبان آنها را پى بريدند كه ديگر سوار با او نماند و به زبان حال مى

 تحت غير لوأئنا             و نحن على اربابها امراء 1أ تمسي المذاكى         

 و اىّ عظيم رام اهل بالدنا             فانا على تغييره قدراء             

 و ما سار في عرض السّماوة بارق             و ليس له من قومنا خفراء             

                                                 
ان آنها مذاكى جمع مذكّى به صيغه اسم فاعل از باب تفعيل اسب نيكو است؛ يعنى: آيا اسبان زير پرچم ديگران باشند با آنكه ما فرمان فرماى صاحب -1

توانيم آن را بازگردانيم در دشت سماوه ابرى نگذشت كه از قوم ما چند تن او را در پناه  كه به مردم كشور ما روى آورد ما مىهستيم و هر چيز دشوارى 

 خود نگرفته باشند )ابر را در پناه گرفتن كنايه از غايت قدرت است(.
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 شهادت زهیر بن قین )رض(

 قتال كرد قتالى سخت و اين رجز خواندن گرفت: -رحمه اللّه -)طبرى( زهير بن قين 

  انا زهير و انا ابن القين             اذودكم بالسّيف عن حسين         

  ار( انّ حسينا احد السّبطين             من عترة البرّ التّقى الزّين)بح             

  ذاك رسول اللّه غير المين             اضربكم و ال ارى من شين             

 گفت: زند و مى )طبرى( و دست بر دوش حسين عليه السّالم مى 

 ك النّبيّااقدم هديت هاديا مهديّا             فاليوم تلقى جدّ         

 و حسنا و المرتضى عليّا             و ذا الجناحين الفتى الكميّا         

 و اسد اللّه الشّهيد الحيّا             

 محمد بن ابى طالب گويد: كار زار كرد و صد و بيست مرد بكشت.

كشتند و محمد بن ابى  )طبرى و كامل( پس كثير بن عبد اللّه شعبى و مهاجرين اوس تميمى تاختند و او را 

طالب گفت: حسين عليه السّالم پس از كشته شدن زهير فرمود: خدا تو را از رحمت خود دور نگرداند و قاتل تو 

 را لعنت كند چنان كه لعن فرستاد بر آنها كه به صورت بوزينه و خوك مسخ شدند.

 در بحار اين رجز را به حجّاج مسروق نسبت داده است.

 هالل )ره(شهادت نافع بن 

 گفت: )طبرى( نافع بن هالل جملى نام خود را بر سوفار تيرهايش نوشته بود و تيرهايش زهرآگين بود )بحار( مى 

 ارمى بها معلمة افواقها             و النّفس ال ينفعها اشفاقها         

 مسمومة يجرى بها اخفاقها             ليمألنّ ارضها ارشاقها             

اندازم اين تيرها را كه سوفارش نشاندار است، ترس براى نفس سودى ندارد تيرها زهرآگين است و  نى: مىيع 

افكند تا وقتى ديگر تير به تركش نداشت  كند انداختن آن تيرها. پيوسته تير مى رود و زمين را پر مى پرّان مى

 دست به تيغ برد و از نيام بيرون كشيد و اين رجز خواندن گرفت:

  انا الغالم اليمنىّ البجلى             دينى على دين حسين و علىّ         

  ان اقتل اليوم فهذا املى             فذاك رأيى و االقي عملى             
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( طبرى و جزرى گفتند: دوازده تن از اصحاب عمر سعد را بكشت غير آنها كه خسته كرد پس او را چندان 2) 

 بشكست و از پاى در آمد و او را اسير گرفتند.زدند كه بازوانش 

كشان بردند تا نزديك عمر  بن ذى الجوشن بگرفت به يارى همراهان خود او را كشان 1راوى گفت: او را شمر 

با جان خود چنين كنى؟ گفت: خدا   سعد، عمر سعد با او گفت: اى نافع واى بر تو تو را چه بر آن داشت كه

گفت: من دوازده كس از شما بكشتم غير از  واستم و خون بر ريش او روان بود و مىخ داند كه من چه مى مى

كرديد. پس شمر  كنم و اگر ساعد و بازو داشتم مرا دستگير نمى مجروحان و خويشتن را بر اين جهاد مالمت نمى

ش پس شمشير با عمر گفت: او را بكش اصلحك اللّه. عمر گفت: تو او را آوردى اگر خواهى هم تو او را بك

آمد كه خون ما در گردن تو باشد و به لقاى پروردگار  بكشيد نافع با او گفت: اگر مسلمان بودى بر تو بزرگ مى

روى پس سپاس خداى را كه مرگ ما را به دست نابكاران خلق خود مقرّر فرمود پس او را بكشت آنگاه شمر بر 

 گفت: تاخت و مى آنها مى

 خلّوا عن شمر             يضربكم بسيفه و ال يفرّ خلّوا عداة اللّه         

 و سمّ و مقرّ  2و هو لكم صاب             

  مقتل عبد اللّه غفارى و عبد الرّحمن غفارى

)طبرى( چون همراهان حسين عليه السّالم فزونى دشمن را بر خويش بديدند و دانستند كه دفع شرّ از حسين عليه  

جستند پس عبد اللّه بن  انند در كشته شدن پيش روى آن حضرت بر يكديگر پيشى مىتو السّالم و از خود نمى

عرزه غفارى و برادرش عبد الرحمن نزد او آمدند و گفتند: يا ابا عبد اللّه عليك السّالم دشمن ما را فرو گرفت و 

و دور كنيم: فرمود: به تو نزديك شد ما دوست داريم پيش روى تو كشته شويم جان پناه تو باشيم و شرّ از ت

 گفت: كردند يكى از آن دو مى مرحبا بكما نزديك من آييد نزديك او شد و نبرد مى

 قد علمت حقّا بنو غفار             و خندف بعد بنى نزار         

 لنضر بن معشر الفجّار             بكلّ عضب صارم بتّار             

 الحرار             بالمشرفىّ و القنا الخطّاريا قوم ذودوا عن بنى ا             

 و مؤلف در حاشيه گويد: اين مرد عبد الرحمن بود و گويد كه: جنگ كرد تا كشته شد. 

                                                 
 ين به شمر را چنين ضبط كرده است.شمر بر وزن كتف صحيح است نه شمر بر وزن حبر كه معروف است و غالبا قاموس مسمّ -1
 صاب درختى است تلخ، و مقرّ درخت صبر يا زهرى است. -2
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و طبرى گويد: دو جوان جابرى كه پسر عمّ يكديگر بودند و برادران مادرى يكى سيف بن حارث بن سريع )به 

ن نزد حسين عليه السّالم آمدند با آنها فرمود: اى برادرزادگان از تصغير( و ديگرى مالك بن عبد بن سريع گريا

 چه گريانيد اميدوارم پس از ساعتى چشم شما روشن شود.

اند و  را گرفته بينيم دشمنان گرد تو گرييم كه مى كنيم بر تو مى گفتند: فداى تو شويم براى خويش گريه نمى

ادرزادگان خداوند شما را جزاى خير دهد بر اين اسف و اندوه و توانيم از تو دورشان سازيم. فرمود: اى بر نمى

 مواسات شما با من بهترين جزا كه پرهيزگاران را باشد.

 مؤلف گويد: پس پيش رفتند و گفتند: عليك السالم يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امام فرمود:

 شدند.و عليكما السالم آنگاه كار زار كردند تا كشته 

  امىبحنظلۀ بن اسعد الشّ شهادت

)طبرى. كامل( حنظلة بن اسعد شبامى بيامد و پيش حسين عليه السّالم بايستاد. )ملهوف( روى و گلو را سپر  

 زد: ها و شمشيرها كرده بود )طبرى و كامل( و فرياد مى تيرها و نيزه

عاد و ثمود و الّذين من بعدهم و ما اللّه يريد  يا قوم انّى اخاف عليكم مثل يوم االحزاب مثل دأب قوم نوح و» 

ظلما للعباد يا قوم انّى اخاف عليكم يوم التّناد يوم تولّون مدبرين مالكم من اللّه من عاصم و من يضلل اللّه فماله 

 «.من هاد

ا گويد اى قوم حسين عليه السّالم را نكشيد كه خداى به عذابى شما را هالك كند و هر كس دروغ بندد و افتر

 زيان كرده است.

دالن آب در هاون  )طبرى( پس حسين عليه السّالم با او گفت: يا بن اسعد خداى بر تو ببخشايد )پند دادن اين سيه 

 سودن است و آهن سرد كوفتن(.

اين قوم پيش از اين مستحقّ عذاب شدند آن وقت كه آنها را به سوى حق خواندى و ردّ تو كردند و به خونريزى 

 يارانت برخاستند تا چه رسد بدين هنگام كه برادران نيكوكار تو را كشتند. تو و

حنظله گفت: درست گفتى فداى تو شوم آيا به جانب آخرت نرويم و به برادران نپيونديم؟ گفت: بلى. )ملهوف و 

 طبرى( سوى چيزى رو كه براى تو بهتر است از دنيا و ما فيها پادشاهى كه زوال نپذيرد.
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السالم عليك يا ابا عبد اللّه خداى تعالى بر تو و بر خاندان تو درود فرستد و ميان ما و تو در بهشت پس گفت: 

آشنايى قرار دهد. آن حضرت گفت: آمين آمين پس پيش رفت و قتال كرد تا كشته شد. پس آن دو جوان جابرى 

رسول اللّه. فرمود: عليكم السّالم و  پيش آمدند سوى حسين عليه السّالم نگريستند و گفتند: السالم عليك يا بن

 .-رضوان اللّه عليهما -رحمة اللّه پس جنگ كردند و كشته شدند

 كشته شدن شوذب و عابس )رض(

)طبرى( عابس بن ابى شبيب شاكرى آمد و شوذب با وى بود از بستگان بنى شاكر و عابس با او گفت: اى  

نم؟ نزد پسر دختر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كار شوذب چه در دل دارى و چه خواهى كرد؟ گفت: چه ك

 كنم تا كشته شوم. زار مى

عابس گفت: من هم به تو همين گمان دارم پس نزد ابى عبد اللّه عليه السّالم رو تا تو را هم در شمار ياوران 

ى در مصيبت تو از خداى خويش بيند چنان كه غير تو را ديد و من نيز به سبب تو آزمايش بينم و پاداش اله

چشم دارم و اگر با من اكنون كسى بود نزديكتر از تو باز خوش داشتم او را پيش از خود فرستم تا در مصيبت او 

اجر يابم كه امروز روزى است كه ما را بايد تا بتوانيم در تحصيل ثواب بكوشيم كه فردا روز عمل نيست بلكه 

 روز حساب است و بس.

 و بر حسين عليه السّالم سالم كرد و به ميدان آمد و نبرد كرد. پس شوذب پيش رفت

رسد و عابس  اى است در يمن از همدان و نسب آنها به شاكر بن ربيعة بن مالك مى ( مؤلف گويد: شاكر قبيله2) 

1خود از اين قبيله بود امّا شوذب بسته با آنها بود
 

يا هم سوگند بود با آنان نه آنكه بنده عابس يا آزادشده او  يعنى در آنها فرود آمد و ميان آن قبيله منزل داشت

گفت: شايد مقام او از  -عليه الرحمة -بلكه شيخ ما محدّث نورى صاحب مستدرك بود چنانكه بعضى پنداشتند.

اش گفتند: شوذب متقدّم بود شيعه. و اين عبارت را از كتاب حدايق النّدية تأليف يكى  عابس برتر بود كه درباره

 از علماى زيديّه اقتباس كرده است.

                                                 
شود كه هر كس اصال عربى بود او  كنيم و موالى جمع مولى را به بستگان و از تتبّع و تاريخ و سير معلوم مى مولى را در اين كتاب ما ببسته ترجمه مى -1

شد و بدانها  ند تميمى و هاشمى و اموى و قرشى و اگر اصال عرب نبوده با آن قبيله آميزش داشت از آنها منسوب مىدادند مان را نسبت به قبيله خود مى

گفتند: تميمى بالوالء يا هاشمى مولى لهم. و اين بستگى به دو چيز است: يا در جنگها اسير شده بودند و بنده گشته و صاحبشان  گشت مثال مى منسوب مى

شد و با يكى از آنها پيمان  شدند. دوم آنكه شخصى از غير عرب داخل طايفه آنها مى ده بود يا نه از همان قبيله صاحبشان محسوب مىآنها را آزاد كر

 شدند او را حفظ كنند و ميراث او برند و اگر جنايتى كند ديه جنايت او را بدهند. و بدين جهت درباره هر كس گويند مولى بست و آن طايفه ملزم مى مى

 يا موالى حتما از غير عرب بوده است. و در فقه اين دو معنى را عتق و ضمان جريره گويند.
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)طبرى( راوى گفت: عابس بن ابى شبيب شاكرى با ابى عبد اللّه عليه السّالم گفت: به خدا قسم روى زمين  

توانستم كشته شدن را از تو دفع كنم به  تر و محبوبتر از تو نيست و اگر مى خويش يا بيگانه نزد من گرامى

گيرم كه من بر  كردم السّالم عليك يا ابا عبد اللّه خدا را گواه مى خودم دفع مى تر از جان چيزى عزيزتر و محبوب

 روم پس با شمشير آخته به جانب آنان تاخت و نشان زخمى بر پيشانى داشت. راه تو و پدرت مى

م بن تمي  ( ازدى گويد: نمير بن وحله براى من حديث كرد از مردى از بنى عبد از همدان كه او را ربيع3) 

 گفتند و آن روز در كربال حاضر بود گفت: من عابس را ديده بودم دالورترين مردم بود. مى

 زد: گفتم: اى مردم اين شير سياه است پسر ابى شبيب كسى به مبارزه او نرود و او فرياد مى

خود  اال رجل اال رجل: آيا مردى هست؟ عمر سعد گفت: از هر طرف سنگ ريزان كنيد. چون چنين ديد زره و

بيفكند آنگاه حمله كرد به خدا سوگند ديدم بيش از دويست مرد را پيش كرده بود اما آنها بر وى احاطه كردند و 

گفت: من او را كشتم تا نزد عمر سعد آمدند او  او را كشتند و سر او را در دست چند تن مردم ديدم هر يك مى

 ن فصل نزاع كرد و اين اشعار مناسب حال اوست:گفت: مخاصمه نكنيد كه يك نفر او را نكشت و به اين سخ

 يلقى الرّماح الشّاجرات بنحره             و يقيم هامته مقام المغفر             

 ما ان يريد اذ الرّماح شجرنه             درعا سوى سربال طيب العنصر             

  غفر ز سر فكند كه بازم نيم خروسجوشن زبر گرفت كه ما هم نه ماهيم             م          

برد هنگامى كه  كند به گلوى خويش و سر خود را به جاى خود به كار مى هاى برّان و تيز را مالقات مى نيزه 

 خواهد همان گوهر پاك پوشش و حافظ اوست. روند هيچ زره نمى ها بر پيكرش فرو مى نيزه

 ت بگذشت.و در قصه مسلم بن عقيل كالم عابس در نصرت آن حضر

 كشته شدن ابى الشعثاء كندى )رض(

)طبرى( ابو مخنف گفت: حديث كرد براى من فضيل بن خديج كندى كه يزيد بن زياد مكنّى به ابى الشعثاء از  

بنى بهدله بر سر زانو نشست پيش روى امام عليه السّالم صد تير افكند همه به هدف رسيد مگر پنج تير و او 

 فرسان العرجلة. -گفت: انا ابن بهدله هر تير كه افكند مىتيراندازى ماهر بود و 

 يعنى: من پسر بهدله هستم آنها سوارند و ديگر مردم پياده.

 خدايا تيرهاى وى را به آماج رسان و « اللّهمّ سدّد رميته و اجعل ثوابه الجنّة»كرد:  حسين عليه السّالم دعا مى
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فكند برخاست و گفت: از اين تيرها تنها پنج تن بر زمين افتاد و مرا پاداش او را بهشت گردان. و چون تيرها را بي

 محقّق آيد كه پنج تن بكشتم. و از كسانى بود كه اوّل كشته شد و رجز او اين بود:

 انا يزيد و ابى مهاجر             اشجع من ليث بغيل خادر         

 سعد تارك و هاجريا ربّ انّى للحسين ناصر             و البن          

و اين يزيد بن زياد بن مهاجر از آنها بود كه با عمر سعد آمده بود و چون شروط حسين عليه السّالم را ردّ  

 كردند به جانب او شتافت و كارزار كرد تا كشته شد.

  شهادت جمعى از اصحاب حسین علیه السّالم

عد موالى عمر بن خالد و مجمع بن عبد اللّه )طبرى( عمرو بن خالد صيداوى و جابر بن حارث سلمانى و س 

عائذى در آغاز جنگ كارزار كردند و با شمشير بر دشمن تاختند چنان كه از همراهان و ياوران دور شدند و در 

سپاه دشمن پيش رفتند دشمن گرد آنها بگرفت و از ساير اصحاب جدا كرد پس عبّاس بن على عليهما السّالم بر 

پشت يافتند دشمن پهلو تهى كرد و عباس عليه السّالم آنها را از چنگ دشمن برهانيد  دشمن تاخت چون آنها

 خسته و ناالن آمدند و چون باز دشمن نزديك شد با شمشير تاختند و كار زار كردند تا يكجا به شهادت رسيدند.

  سوید بن عمرو بن ابى المطاع

 بن زهير خثعمى گفت: ابو مخنف ازدى گفت: حديث كرد مرا زهير بن عبد الرحمن

آخر كس از اصحاب حسين عليه السّالم سويد بن عمرو بن ابى المطاع خثعمى بود زخم سنگين وى را رسيده و 

گفتند: حسين كشته شد شمشير از او گرفته بودند كاردى همراه  افتاده بود بيهوش وقتى به هوش آمد كه شنيد مى

طار تغلبى و زيد بن رقاد جنبى او را بكشتند و او آخر قتيل بود. داشت و با آن حرب كرد و كشته شد. عروة بن ب

در وصف او سيّد گفته است: مردى شريف و بسيار نماز بود مانند شير خشمگين جنگ كرد و بر مصيبت بزرگ 

 شكيب نمود تا ميان كشتگان بيفتاد.

و رجز و عدد اصحاب مختلف  ( مؤلف گويد: كلمات مورّخين و اهل حديث و ارباب مقاتل در ترتيب شهادت3) 

اند و  است يكى را مورّخى مقدّم ذكر كرده است و مورّخ ديگر مؤخّر و بعضى به ذكر نام و رجز آنها اكتفا كرده

اند و من تا اينجا متابعت قدماء و مورّخين معتبر كردم و ليكن  بعضى چند تن را نام برده و از باقى ساكت مانده

 شد كه بايد به ذكر آنان تبرّك جست.نام جماعتى از آنها برده ن

پس به ترتيبى كه شيخ رشيد الدين محمد بن على بن شهر آشوب در مناقب آورده است شهادت آنها را ذكر 

از پيش بگذشت آنگاه وهب بن  كنم و گويم: اول حرّ به مبارزه آمد الخ آنگاه برير بن خضير و ذكر اين دو مى
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با وى بود گفت: اى پسرك من برخيز و پسر دختر پيغمبر را يارى كن. گفت: عبد اللّه بن حباب كلبى و مادرش 

 خواند: در اين كار كوتاهى نكنم؛ و بيرون آمد و اين رجز مى

  ان تنكرونى فانا ابن الكلب             سوف ترونى و ترون ضربى             

  بعد ثار صحبى و حملتى و صولتى في الحرب             ادرك ثارى             

  و ادفع الكرب امام الكرب             ليس جهادى في الوغى باللّعب             

و حمله كرد و بكوشيد تا چند تن بكشت و نزد مادر و زنش آمد و بايستاد و گفت: اى مادر آيا راضى شدى؟  

گفت: دل مرا ريش مكن به شوم مگر اينكه پيش روى حسين عليه السّالم كشته شوى. زنش  گفت: راضى نمى

مرگ خود. مادرش گفت: اى فرزند قول او را مشنو و بازگرد نزد پسر دختر پيغمبر كارزار كن كه فردا شفيع تو 

 گفت: باشد نزد خداى تعالى. پس بازگشت و مى

  انّى زعيم لك امّ وهب             بالطّعن فيهم تارة و الضّرب             

  م مؤمن بالرّبّ             حتّى يذيق القوم مرّ الحربضرب غال             

  انّى امرؤ ذو مرّة و عصب             و لست بالخوّار عند النّكب             

  حسبى ببيتى من عليم حسبى             

مودى كرد تا نوزده سوار و دوازده پياده را بكشت و دستهايش ببريدند مادرش ع ( و پيوسته جنگ مى1) 

برگرفت و نزد او آمد و گفت: پدر و مادرم فداى تو در پيش اين پاكان حرم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

گردم تا با  كارزار كن پسر خواست او را نزد زنان برگرداند مادر نيز جامه پسر را گرفت و گفت: هرگز بازنمى

جزاى نيكو دهد سوى زنان بازگشت و  1ا از اهل بيت منتو كشته شوم. حسين عليه السّالم فرمود: خدا شما ر

                                                 
. و مترجم گويد: نظير اين نسبت به عبد اللّه بن عمير كلبى گذشت و تكرار اين روايت نسبت به دو شخص دليل قطعى بر وقوع اصل اين واقعه است -1

اى اندوه و اسف او را بگرفت كه راضى به  ت و مصيبت آنان را كه چون اين زن حال آنها را بديد به اندازهبايد از اينجا دانست شدّت حال زنان اهل بي

 كشتن فرزند خود شد.

ل اند دلي اند و اگر يكى را پيشتر ذكر كرده و نيز بايد دانست كه اختالف مورخين در تقديم و تأخير شهداء دليل بر آن است كه از تقديم واقعه را نخواسته

 آن نيست كه او پيشتر به شهادت رسيد.

نمايد كه در يك روز هفتاد نفر بلكه چهل و سى نفر هم يكى يكى به ميدان روند و هر يك تنها جنگ كند و هر يك پنج يا ده يا بيست  و نيز مستبعد مى

ى كه مهيّاى دفاع باشد تا يكى از آنها بر زمين افتد و كشته اند بكشد تا خود كشته شود؛ چون نبرد كردن با كس تا شصت و هفتاد نفر را چنان كه نقل كرده

گذرد و روز ميزان بيشتر از دوازده ساعت نيست. و اقرب به ذهن آن است كه تا آتش در خندق اطراف  شود و ديگرى غالب گردد و مدتى وقت مى

كردند و پس از آنكه آتش خاموش شد لشكر  م دشمن جلوگيرى مىسراپرده افروخته بود چند تن از اصحاب نزديك همان راهى كه گذاشته بودند از هجو

پرداختند و تعيين  ها هم بود و در يك وقت چند تن از اصحاب به جنگ مى ها را پى كردند و جنگ در ميان خيمه ابن سعد از همه طرف آمدند و اسب

 اندازه مشكل است. مقدّم و مؤخّر آنها در شهادت بى
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كرد تا كشته شد )رض(. پس زنش رفت تا خون از روى شوهر پاك كند شمر او را بديد و غالم  وهب نبرد مى

خويش را گفت: با عمودى بر سر زن كوفت و آن را بكشت و اين اوّل زن بود كه در لشكر حسين عليه السّالم به 

 قتل رسيد.

و در روضة الواعظين و امالى صدوق است كه: وهب بن وهب بيرون آمد و او نصرانى بود و به دست ( 1) 

حسين عليه السّالم مسلمانى گرفته بود او و مادرش و در پى او به كربال آمدند پس وهب بر اسبى سوار شد و 

و او را نزد عمر سعد تيرك خيمه را به دست گرفت و كارزار كرد و هفت يا هشت نفر بكشت پس اسير گشت 

 آوردند بگردن زدن او فرمود.

و علّامه مجلسى گويد: در حديث ديدم كه: اين وهب نصرانى بود، او و مادرش به دست حسين عليه السّالم 

مسلمان شدند و در نبرد بيست و چهار پياده و دوازده سوار بكشت و او را دستگير كردند و نزد عمر بردند عمر 

زنده سوارى و فرمود تا گردنش بزدند و سر او را سوى سپاه حسين عليه السّالم پرتاب گفت: چه سخت تا 

كردند مادرش آن را برداشت و ببوسيد و باز سوى عسكر عمر بينداخت و به مردى رسيد او را بكشت آنگاه با 

و پسرت نزد رسول ديرك خيمه حمله كرد و دو مرد را بكشت حسين عليه السّالم فرمود: اى امّ وهب بازگرد تو 

گفت: خدايا مرا نوميد مكن. حسين عليه السّالم  خداييد و جهاد از زنان برداشته شده است؛ پس زن بازگشت و مى

 گرداند. فرمود: خدا تو را نوميد نمى

 ( پس از وى عمرو بن خالد ازدى صيداوى بيرون آمد و سيّد )ره( گويد: با حسين عليه السّالم گفت:2) 

خواهم به اصحاب تو پيوندم و دوست ندارم از تو كناره گيرم و تو را تنها و  اللّه فداى تو شوم مىيا ابا عبد 

 كشته بينم. حسين عليه السّالم فرمود: پيش رو كه ما نيز بعد از ساعتى به تو ملحق شويم.

 گفت: او رفت و اين رجز مى

  ح و الرّيحاناليك يا نفس من الرّحمن             فابشرى بالرّو         

  اليوم تجزين على االحسان             قد كان منك غابر الزّمان             

  ما حطّ في اللّوح لدى الدّيّان             ال تجزعى فكلّ حىّ فان             

  و الصّبر احظى لك باالمان             يا معشر االزد بنى قحطان             

 تا كشته شد.پس كارزار كرد  

 گفت: ( و در مناقب است كه: پس از وى خالد فرزندش بيرون آمد به جنگ و مى3) 
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  صبرا على الموت بنى قحطان             فيما تكونوا في رضى الرّحمن         

  ذى المجد و العزّة و البرهان             و ذى العلى و الطّول و االحسان             

  تا قد صرت في الجنان             فى قصر درّ حسن البنيانيا أب         

 و پيش رفت و جنگ كرد تا كشته شد. 

 گفت: ( آنگاه سعد بن حنظله تميمى بيرون آمد و او از اعيان سپاه بود و مى1) 

 صبرا على االسياف و االسنّة             صبرا عليها لدخول الجنّة         

 ناعمات هنّة             لمن يريد الفوز ال بالظنة و حور عين             

  يا نفس للرّاحة فاجهدنّه             و في طالب الخير فارغبنّه             

 و بتاخت و جنگى سخت پيوست و كشته شد. 

 خواند: ( و پس از وى عمير بن عبد اللّه مذحجى )رض( بيرون آمد و رجز مى2) 

  حىّ مذحج             انّى لدى الهيجاء ليث محرجقد علمت سعد و          

  اعلو بسيفى هامة المذحّج             و اترك القرن لدىّ التعرّج             

  فريسة الضّبع االزلّ االعرج             

د و ذكر و قتال پيوست تا مسلم ضبابى و عبد اللّه بجلى او را بكشتند و پس از وى مسلم بن عوسجه بيرون آم 

 او برفت.

 گفت: ( و پس از وى عبد الرحمن بن عبد اللّه يزنى و مى3) 

  انا ابن عبد اللّه من آل يزن             دينى على دين حسين و حسن         

  اضربكم ضرب فتى من اليمن             ارجو بذاك الفوز عند المؤتمن             

 گفت: زنى بيرون آمد و مى( و پس از وى يحيى بن سليم ما 4) 

 الضربنّ القوم ضربا فيصال             ضربا شديدا في العدا معجّال         

 ال عاجزا فيها و ال مولوال             و ال اخاف اليوم موتا مقبال             

 گفت: ( و پس از وى قرّة بن ابى قرّه غفارى و مى5) 

 و خندف بعد بنى نزار           قد علمت حقّا بنو غفار           
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 ضربا وجيعا عن بنى االخيار               بانّنى اللّيث لدى الغبار             الضربنّ معشر الفجّار             

 پس شصت و هشت مرد بكشت.

 بعد از او انس بن حارث كاهلى و ذكر او بگذشت.

 آنگاه مالك بن انس كاهلى بيرون آمد و گفت:

  آل عليّ شيعة الرّحمن             و آل حرب شيعة الشيطان         

 پس چهارده مرد بكشت. و بعضى گويند: هيجده تن و كشته شد. 

 دهم كه اين مالك بن انس كاهلى انس بن حارث كاهلى صحابى باشد. ( مؤلف گويد: احتمال قوى مى1) 

 اصحاب نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از اهل صفّه بود.ابن اثير در كتاب اسد الغابه در حارث بن نبيه گويد: از 

و درباره پسرش انس بن حارث گويد: وى از اهل كوفه بشمار است. و حديث وى را اشعث بن سليم از پدرش 

شود هر  سليم از وى روايت كرده است كه پيغمبر فرمود كه: اين فرزند من در زمينى از زمينهاى عراق كشته مى

 دريافت بايد يارى او كند و او با حسين عليه السّالم كشته شد.كس او را 

 گفت: ( شيخ ابن نما در كتاب مثير االحزان گويد: پس از وى انس بن حارث كاهلى خروج كرد و مى2) 

  قد علمت كاهلنا و ذودان             و الخندفيّون و قيس عيالن         

  يا قوم كونوا كاسود خفّان          بانّ قومى آفة لالقران                

  و استقبلوا القوم بضرب اآلن             آل على شيعة للرّحمن             

  و آل حرب شيعة للشيطان             

يعنى: قبيله ما كاهل دانستند و همچنين قبيله ذودان و اوالد خندف و طايفه قيس عيالن كه قوم من آفت جان  

حريفان خويشند اى قوم من مانند شير خفان باشيد )خفّان بفتح خاء و تشديد فاء ناحيتى است شيرناك آوردان و  هم

نزديك كوفه( و هم اكنون با اين قوم روبرو شويد بزدن. آل على عليه السّالم حزب خدايند و آل حرب يعنى ابو 

على عليه السّالم و طرفداران بنى اميه سفيان شيعه شيطان. )وقتى عثمان كشته شد مسلمانان دو فرقه شدند شيعه 

و در جنگ صفين فرقه خوارج بر آنها افزود و همه مسلمانان سه فرقه شدند شيعه يعنى دوستان على عليه السّالم 

كردند و خوارج كه دشمن هر دو بودند و اين  و نواصب دوستان عثمان و معاويه كه امير المؤمنين را سبّ مى

ثمان و معاويه را دوست دارند و هم على عليه السّالم و حسن و حسين عليه السّالم را مذهب اهل سنّت كه هم ع
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كردند تا دل همه  فرقه را احترام مى در صدر اسالم نبود و در زمان بنى العباس حادث گرديد و آنان سران هر دو

 را به دست آرند( پس از وى عمرو بن مطاع جعفى بيرون آمد و گفت:

  قد طاب لنا القراع             دون حسين الضّرب و السّطاعاليوم          

  نرجو بذاك الفوز و الدّفاع             من حرّ نار حين ال امتناع             

( آنگاه جون بن ابى مالك مولى ابى ذرّ الغفارى بيرون آمد و در مناقب گويد: او بنده سياه بود حسين عليه 1) 

و را مرخّص كردم كه در پى ما آمدى عافيت جوى مبادا در اين راه آسيبى به تو رسد. جون السّالم با او گفت: ت

گفت: يا بن رسول اللّه من در فراخى كاسه ليس شما باشم و در سختى شما را تنها گذارم؟! )يعنى نمك خوردن 

و رنگم سياه،  وفايان است( به خدا قسم كه بوى من ناخوش است و حسب من پست و نمكدان شكستن كار بى

بهشت را براى من دريغ دارى تا بويم خوش شود و جسمم شريف و رويم سفيد گردد نه به خدا سوگند از شما 

1جدا نگردم تا خون سياه من با خون شما آميخته گردد
 

 خواند: و محمد بن ابى طالب گفت او اين رجز مى

 ضربا عن بنى محمّد كيف ترى الكفّار ضرب االسود             بالسّيف         

 اذبّ عنهم باللّسان و اليد             أرجو به الجنّة يوم المورد             

 و قتال كرد؛ سيد گويد: بيست و پنج مرد را بكشت و كشته شد. 

( و محمد بن ابى طالب گفت: حسين عليه السّالم بر سر او بايستاد و گفت: خدايا روى او را سفيد گردان و 2) 

او را خوش كن و حشر او با نيكان قرار ده و او را با محمّد و آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آشنا و  بوى

 معاشر گردان.

                                                 
 اى عبد وفادار             تو آزادى از اين ميدان پيكارشهش فرمود ك          -1

  تو تابع آمدى ما را به راحت             نيفكن خويش را در رنج و زحمت             

  غمين شد جان جون سخت پيمان             به شه گفت اين سخن با چشم گريان             

  مانده آن خوان نعمت ز باقى             رنج و زحمت بپروردم بسى بى             

  ليسى است نمك نشناسى اى شه از بليسى است             فدا گشتن جزاى كاسه             

 قدر و بويم همچو مردار ام ما             تنم بى نسب باشد لئيم و چهره             

  ام خون كه گردد رشك مشگ نافه   به من منّت نه اى داراى گردون                       

  بشير عشق دادش اين بشارت             كه خوش باد آن مقام كامكارت             

  اجازت يافت جون با سعادت             روان شد سوى ميدان شهادت             
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سپردند  آمدند و كشتگان را به خاك مى ( و از امام باقر عليه السّالم روايت است كه: مردم در آن ميدان مى1)

 شد. و شنيده مىجون را پس از ده روز ديدند بوى مشگ از ا

 گفت: پس از وى انيس )به تصغير( بن معقل اصبحى به ميدان آمد و مى

  انا انيس و انا ابن معقل             و في يمينى نصل سيف مصقل         

  اعلو بها الهامات وسط القسطل             عن الحسين الماجد المفضّل             

  ر مرسلابن رسول اللّه خي             

 و بيست و چند تن كشت تا كشته شد. 

 پس از وى يزيد بن مهاجر بيرون آمد و ذكر او بگذشت.

 گفت: آنگاه حجّاج بن مسروق مؤذّن حسين عليه السّالم به ميدان آمد و مى

 اقدم حسين هاديا مهديّا             فاليوم تلقّى جدّك النّبيّا         

 نّدى عليّا             ذاك الّذى نعرفه وصيّاثمّ اباك ذا ال             

 .-رضوان اللّه عليه -بيست و پنج مرد بكشت و كشته شد 

( پس از وى سعيد بن عبد اللّه حنفى و حبيب بن مظاهر اسدى و زهير بن قين بجلى و نافع بن هالل جملى 2) 

 شهيد شدند و ذكر آنان بگذشت.

 گفت: د و مىآنگاه جنادة بن حارث انصارى بيرون آم

  انا جناد و انا ابن الحارث             لست بخوّار و ال بناكث         

  عن بيعتى حتّى يرثنى وارثى             اليوم شلوى في الصّعيد ماكث             

 و شانزده تن را بكشت. 

 گفت: ( و پس از وى پسرش عمرو بن جناده به ميدان رفت و مى3) 

 خناق من ابن هند و ارمه             من عامه بفوارس االنصاراضق ال         

 و مهاجرين مخضّبين رماحهم             تحت العجاجة من دم الكفّار             

 خضبت على عهد النبىّ محمد             فاليوم تخضب من دم الفجّار             

 رفضوا القرآن لنصرة االشرار     فاليوم تخضب من دماء اراذل                     
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 طلبوا بثارهم ببدر اذ أتوا             بالمرهفات و بالقنا الخطّار             

 و اللّه ربّى ال ازال مضاربا             فى الفاسقين بمرهف بتّار             

 كرارهذا على االزدىّ حقّ واجب             فى كلّ يوم تعانق و              

 پس جهاد كرد تا كشته شد.

مترجم گويد: به گمان من اين اشعار را يكى از اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم از طايفه ازد پيش از جنگ 

 صفين خطاب به آن حضرت در تحريض به قتال معاويه گفته است و معنى اشعار اين است:

ه كن همين امسال سواران انصار و مهاجرين را كه گلوى پسر هند يعنى معاويه را بفشار و به جانب او روان

بود  هاشان زير گرد و غبار از خون كافران در زمان پيغمبر محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رنگين مى نيزه

 شود. امروز هم از خون فاجران رنگين مى

ا كردند در طلب آن خونها شود از خون مردم فرومايه كه در راه يارى بدكاران قرآن را ره امروز رنگين مى

زنم در اين  برخاستند كه در بدر ريخته شد و آمدند با شمشير تيز و نيزه جنبنده، به خدا سوگند كه پيوسته مى

وتاز، انتهى  قوم بد عمل شمشير باريك و برّان را، اين كار بر هر مرد ازدى واجب است در روز نبرد و تاخت

 الترجمة.

شود شاعر ازدى بوده است و ازد از قبايل يمن است نه انصارى و اينكه در بيت  لوم مىو چنان كه از بيت اخير مع

 اول گويد: همين امسال بفرست دليل آن است كه هنوز لشكر به جنگ بيرون نرفته بودند.

و به هر حال جنگ صفين و كربال دنباله همان غزوات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جنگ ميان اسالم و 

و به سياق كتاب « طلبوا بثارهم ببدر اذ أتوا»كفر است چنان كه اين شاعر معاصر با آن زمان فهميده و گفته است 

 بازگرديم.

( پس از او جوانى بيرون آمد كه پدرش در هنگامه كشته شده بود مادرش )زنى مردانه بود( با او گفته بود: 1) 

 ى اللّه عليه و آله و سلّم جهاد كن.اى پسرك من بيرون رو و پيش روى پسر پيغمبر صلّ

 حسين عليه السّالم فرمود: پدر اين جوان كشته شده است و شايد مادرش از خروج وى راضى نباشد.

 گفت: آن جوان گفت: مادر مرا به خروج فرمود پس به جنگ آمد و مى

 اميرى حسين و نعم االمير             سرور فؤاد البشير النّذير         



 225 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

 علىّ و فاطمة والداه             فهل تعلمون له من نظير             

 له طلعة مثل شمس الضّحى             له غرّة مثل بدر منير             

و جنگ پيوست تا كشته شد و سرش را جدا كردند و سوى عسكر حسين عليه السّالم انداختند مادرش آن سر  

  كوكارى كردى اى مايه خرمى دل و روشنىرا برداشت و گفت: اى پسرك من ني

چشم من آنگاه سر پسر را به جانب مردى پرتاب كرد و او را بكشت و ديرك چادر برگرفت و بر آنها تاخت و 

 گفت: مى

  انا عجوز سيّدى ضعيفه             خاوية بالية نحيفه         

  مة الشّريفهاضربكم بضربة عنيفة             دون بنى فاط             

 و دو مرد را با آن عمود بزد و بكشت و حسين عليه السّالم او را فرمود بازگردانند و دعا كرد. 

دهم كه اين جوان پسر مسلم بن عوسجه بود؛ چون نزديك به اين حكايت را در  ( مؤلف گويد: احتمال مى1) 

 است.روضة االحباب و روضة الشهداء از پسر مسلم بن عوسجه روايت كرده 

 آنگاه غالمى ترك از آن حسين عليه السّالم بيرون آمد و او قارى قرآن بود نبرد كرد و گفت:

  البحر من طعنى و ضربى يصطلى             و الجوّ من نبلى و سهمى يمتلى         

  اذا حسامى في يمينى ينجلى             ينشقّ قلب الحاسد المبجّل             

بكشت و گويند هفتاد تن را و بيفتاد پس حسين عليه السّالم گريان به كنار او آمد و روى بر روى  و جماعتى را 

 او نهاد غالم چشم بگشود و لبخندى زد و جان تسليم كرد.

  گر دست دهد هزار جانم             در پاى مباركت فشانم         

 ( پس از وى مالك بن ذودان بيرون شد و گفت:2) 

  اليكم من مالك الضّرغام             ضرب فتى يحمى عن الكرام         

  يرجو ثواب اللّه ذى االنعام             

 آنگاه ابو ثمامه صائدى بيرون آمد و گفت: 

 عزاء آلل المصطفى و بناته             على حبس خير النّاس سبط محمّد         

 خزانة علم اللّه من بعد احمد             عزاء لزهراء النبىّ و زوجها             
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 عزاء الهل الشّرق و الغرب كلّهم             و حزنا على جيش الحسين المسدّد             

 فمن مبلغ عنّى النّبىّ و بنته             بانّ ابنكم في مجهد اىّ مجهد             

 خواند: د و رجز مى( پس از وى ابراهيم بن حصين اسدى به مبارزت آم3) 

 اضرب منكم مفصال و ساقا             ليهرق القوم دمى اهراقا         

 و يرزق الموت ابو اسحاقا             اعنى بنى فاجرة الفسّاقا             

 و هشتاد و چهار تن بكشت؛ ابو اسحاق كنيت اين مرد است. 

 .پس از وى عمرو بن قرظه بيرون آمد و ذكر او گذشت

 آنگاه احمد بن محمد هاشمى به مبارزت برخاست و گفت:

  اليوم ابلو حسبى و دينى             بصارم تحمله يمينى         

  احمى به يوم الوغى عن دينى             

 -2نعيم بن عجالن  -1( در مناقب گويد: كشتگان در حمله اولى از اصحاب حسين عليه السّالم اينانند: 1) 

عمرو بن  -6كنانة بن عتيق  -5قاسط بن زهير  -4حنظلة بن عمر شيبانى  -3بن كعب بن حارث اشجعى عمران 

مجمع  -11عبد الرحمن ارحبى  -10سيف بن مالك نميرى  -9عامر بن مسلم  -8ضرغامة بن مالك  -7شيعه 

عمير فهمى  سوار بن ابى -15حالس بن عمرو راسبى  -14عمرو الجندعى  -13حباب بن حارث  -12عائذى 

جبلّة بن  -19زاهر مولى عمرو بن الحمق  -18نعمان بن عمرو راسبى  -17عمّار بن ابى سالمة الداالنى  -16

 -24عماد بن حسان  -23زهير بن بشر خثعمى  -22عبد اللّه بن عروه غفارى  -21مسعود بن حجّاج  -20على 

 عبد اللّه و عبيد اهلل پسران زيد بصرى. -28و  27زهير بن سليم  -26مسلم بن كثير  -25عبد اللّه بن عمير 

 ده تن از موالى يعنى بستگان حسين عليه السّالم و دو تن موالى امير المؤمنين عليه السّالم.

 )و ما معنى مولى و بسته را پيش از اين بازنموديم( و جمله اينها چهل تنند. 

كه مؤلف زاهر مولى عمرو بن الحمق را بر آن  و در كتاب مناقب زاهر بن عمرو مولى بن الحمق مسطور است

ترجيح داده است چنان كه در زيارت ناحيه مشتمله بر اسماء شهداء و زيارت رجبيّه منقول از مصباح الزائر بدين 

 گونه نقل شده است.
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 ( مؤلف گويد: در اين مقام مناسب است اشارت به حال زاهر مولى عمرو بن الحمق و گوييم كه حبر خبير2) 

استاد خود صاحب مستدرك  در كتاب شرح االخبار آورده است و ما آن را به توسّط 1قاضى نعمان مصرى

 كنيم: الوسائل نقل مى

( عمرو بن حمق يكى از اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است از مهاجران عرب و تابعين كه 1) 

صريح بگفت و او با على عليه السّالم بود پس از آن حضرت رسول خدا بهشت را بر ايشان واجب كرد و نام آنها 

اى بگريخت و يكى ديگر از اصحاب على عليه السّالم با او  هم بماند و معاويه در طلب وى بود تا سوى جزيره

اى فرود آمد در دل شب مارى او را بگزيد و آماس كرد گفت: اى زاهر از من اندكى  بود نامش زاهر و در وادى

كه حبيب من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا خبر داده است كه در خون من جن و انس با هم دور شو 

شوند و ناچار من كشته شوم در اين ميان پيشانى اسبان نمودار شد و سوارانى كه در طلب او بودند  شريك مى

بدن جدا كنند و بروند تو بيرون آى و  بيامدند گفت: اى زاهر پنهان شو و چون من كشته شوم اينان سر مرا از

 پيكر مرا به خاك سپار.

( زاهر گفت: چنين نكنم بلكه هر چه تير دارم بر آنها افكنم و چون ديگر تير نماند مرا هم با تو بكشند. گفت: 2) 

 نه بلكه همان كار كه از تو خواستم همان كن خدا تو را بدان نفع رساند.

                                                 
وسائل غلط طبع است( مكنّى به ابى حنيفه بوده در ابتداى دولت مترجم گويد: نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون )حيوان در مستدرك ال -1

آنان  فاطميين به آنها پيوست و مردم مغرب همه مذهب مالك دارند و نعمان از علماى مالكى بود چون دولت فاطميان اوج گرفت قاضى نعمان از جمله

ند و آنها به مذهب اسماعيليه بودند و خلفاى فاطمى خود از فرزندان محمد شد و تا دولت فاطمى در مغرب برپا بود او و فرزندانش قاضى القضاتى داشت

 اند. بن اسماعيل بن جعفر بن صادق عليه الساّلم

كند چنان كه در شرح حال  ابن خلّكان ترجمه قاضى را آورده است گويد: از مذهب مالك منتقل به مذهب اماميه شده و اماميه را بر اسماعيليه اطالق مى

 دين ايّوبى گويد: او دولت اماميه را از مصر بر انداخت يعنى اسماعيليه را.صالح ال

كرده است اما دليلى بر اين  -رحمه اللّه -كرد و در اين عقيده متابعت از مجلسى گويد: وى اثنى عشرى بود و تقيه مى -رحمه اللّه -صاحب مستدرك

او هم قاضى دولت آنها بلكه مؤسّس فقه آنها بود و پيش از وى فقه نداشتند تا او مذهبى  دعوى نيست و همه مردم دانند فاطميان مصر اسماعيلى بودند

ت مخالفين آميخته از مذهب مالك و مذهب اماميه براى آنها ساخت اگر دليلى بر اثنى عشرى بودن او داشتيم مانند قاضى نور اللّه منصب وى را در دول

ك گويد: اسماعيليه مالحده بودند و منكر شريعت كليا صحيح نيست؛ زيرا كه به تواتر و ضرورت ثابت است كرديم اما اينكه در مستدر حمل بر تقيه مى

شريعت و فقه ممكن نيست و در آن زمان قانون مملكتى غير از  دين نبودند و سياست آن ممالك بزرگ بى كه خلفاى فاطمى مصر مانند مالحده الموت بى

جد و معابد داشتند و جامع از هزار مأثر آنان هنوز باقى است و عزادارى حضرت ابى عبد اللّه عليه الساّلم را در مصر فقه نبود و نيز آنها در مصر مسا

 رواج دادند.

  البس الذلّ في ديار االعادى             و بمصر الخليفة العلوى          و سيد رضى در شعرى اظهار اشتياق بدانها نموده است:

چسبند گاهى قرمطى گاهى اسماعيلى گاهى آزادى  هر عصر هستند و هر وقت دولت نوى روى كار آيد يا مرامى تازه ظاهر گردد بدان مىاما مالحده در  

 طالب و گاهى ضد آزادى و گاهى طرفدارى فقرا و غيره در آن زمان هم خود را به اسماعيليه بسته بودند.
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آمدند و عمرو را بكشتند و سر او جدا كردند و به شام بردند اين اول سر است  پس زاهر پنهان شد و آن مردم

در اسالم كه از شهرى به شهرى بردند و در منظر مردم نصب كردند و چون آنها بازگشتند زاهر بيرون آمد و 

 پيكر او را به خاك سپرد و زاهر بماند تا با حسين عليه السّالم كشته شد.

كه زاهر از اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم بود و مخصوص به متابعت عمرو بن حمق از اينجا معلوم گشت 

خزاعى گشت از صحابه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حوارى امير المؤمنين عليه السّالم آن بنده 

د تا او را به خاك صالح كه عبادت او را فرسوده بود و چشم او نزار و رنگش زرد شد و زاهر مصاحبت وى كر

اش پنهان كند و نيكبختى او را بدانجا كشانيد كه در يارى حسين عليه السّالم به شهادت رسيد و از  سپارد و جثه

سالم  -اخالف اوست ابو جعفر زاهرى محمد بن سنان از اصحاب حضرت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد

 .-اللّه عليهم

پيش از اين بگذشت و او در قتل عثمان شركت داشت و معاويه فرستاد مترجم گويد: شرح شهادت عمرو بن حمق 

او را كشتند امّا اينكه مار او را گزيد محتمل است از مكايد معاويه باشد چنين شهرت داد تا به كشتن پيرمردى 

يار داشت و ها بس اينگونه مكيدت صالح از اصحاب پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدنام نگردد و معاويه از

در بودن امثال عمرو بن حمق از صحابه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در قاتلين عثمان شيعيان را حجّتى 

 قوى است بر اهل سنت كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت كردند:

 اصحاب من به منزلت ستارگانند به هر يك اقتدا كنيد هدايت يابيد.

در تبرّى از عثمان به عمرو بن حمق كميل بن زياد و امثال آنان از صحابه رسول صلّى اللّه عليه و آله و  و گوييم

 سلّم اقتدا كرديم باز بر سر سخن رويم.

( بدان كه مورّخان جماعتى را نام بردند كه در وقعه طفّ حاضر بودند و جان بدر بردند يكى از آنان غالم 1) 

شدند و بر زمين  ه انصارى بود و ذكر او بگذشت گفت: چون ديدم اصحاب كشته مىعبد الرحمن بن عبد ربّ

 افتادند آنها را بگذاشتم و گريختم و ديگر مرقع بن ثمامه اسدى است. مى

طبرى و جزرى گفتند: بر سر زانو نشست و هر چه تير در تركش داشت بينداخت چند تن از كسان وى نزديك او 

ردندش و با عمر سعد نزد عبيد اهلل زياد رفت و قصه او بگفت عبيد اهلل او را به زاره نفى آمدند و امانش دادند و ب

 كرد.



 229 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

مترجم گويد: زاره جايى است در بحرين بگرمى و بدى هوا معروف بود و آن وقت از اعمال عمّان بود و عمّان هم 

 به بدى هوا معروف است.

ايى است در صعيد و دهى است نزديك طرابلس غرب و دهى ( و فيروزآبادى گفته: زاره نيزار است و روست2) 

 است در بحرين انتهى.

ابو حنيفه در اخبار الطّوال گفت كه: ابن زياد او را به ربذه روانه كرد و او بدانجا بود تا يزيد بمرد و عبيد اهلل به 

 شام گريخت مرقع به كوفه بازگشت.

اند: او موالى  بضمّ عين و سكون قاف( طبرى و جزرى گفته ديگر از نجات يافتگان عقبة بن سمعان است )عقبه

رباب دختر امرؤ القيس كلبى زوجه ابى عبد اللّه الحسين عليه السّالم است كه مادر سكينه عليه السّالم بود چون 

او را دستگير كردند عمر سعد با او گفت: تو كيستى و اينجا به چه كارى؟ گفت: من بنده مملوكم دست از او 

 اشت و رها كردش.بد

است و ذكر قصه او در اينجا مناسب آمد لوط بن يحيى ازدى يعنى ابى  ( ديگر ضحّاك بن عبد اللّه مشرقى3) 

مخنف از عبد اللّه عاصم فائشى روايت كرده است )و فائش بطنى است از همدان( از ضحاك بن عبد اللّه مشرقى 

م رفتيم و بر او سالم كرديم و بنشستيم جواب سالم ما بداد گفت: با مالك بن نضر ارحبى نزد حسين عليه السّال

و مرحبا گفت و از سبب آمدن ما بپرسيد گفتيم: آمديم بر تو سالم كنيم و براى تو از خداى تعالى عافيت طلبيم و 

 مردم را با تو بازگوييم و اينكه بر حرب تو متّفق گشتند تا رأى خويش بينى. عهدى نو كنيم و خبر

ين عليه السّالم گفت: خدا مرا بس است و او نيكو وكيلى است. پس ما دلتنگى نموديم از مردم و از ( حس1) 

دارد از يارى من؟!  روزگار و بر او سالم و وداع و خداحافظى كرديم و دعا كرديم فرمود: شما را چه بازمى

عيال و ليكن اگر رخصت فرمايى مند. من گفتم: من هم وام دارم و  مالك بن نضر ارحبى گفت: بدهكارم و عيال

تا كسى از ياران تو باقى باشد و توانم خدمتى مفيد به تقديم رسانم و دفع شرّى كنم به يارى تو در مقاتلت 

 بكوشيم و اگر مقاتلى نماند بازگردم.

 گفت: رخصت دادم پس با آن حضرت بودم و اين مرد بعض وقايع شب و روز عاشورا را روايت كرده است.

ى( ضحّاك گفت: چون ديدم اصحاب حسين عليه السّالم همه كشته شدند و لشكر يكسره به آن حضرت و )طبر 

كس نماند مگر سويد بن عمرو بن ابى المطاع خثعمى و بشير )به تصغير( بن  اهل بيت او روى آوردند و هيچ
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تا مقاتلى باشد من هم از تو دفاع عمرو حضرمى، گفتم: يا بن رسول اللّه ياد دارى آن پيمان كه با تو كردم و گفتم 

 كنم و چون هوادارى نبينم دستورى دهى مرا كه بازگردم گفتى چنين باشد.

 امام فرمود: راست گفتى اما چگونه توانى رست از دست اين مردم اگر توانى تو را آزاد كردم.

هاى  ا در يكى از خيمهبريدند من اسب خود ر مى 1( ضحّاك گفت: وقتى سپاه عمر سعد اسبهاى ما را پى2) 

كردم و در آن روز پيش آن حضرت دو مرد را  ها پنهان كرده بودم و پياده جنگ مى اصحاب در وسط سراپرده

 بكشتم و دست يكى را بينداختم و چند بار حسين عليه السّالم با من گفت:

اد و چون مرا رخصت داد دستت خشك مباد و خداى دست تو را مبرد و از اهل بيت پيغمبر تو را جزاى نيكو ده

اسب را از خيمه بيرون آوردم و بر پشت آن نشستم )حتّى اذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم( و اسب 

را بمهميز برانگيزيدم تا پاى بجست و خيز گرم كرد به ميان لشكر زدم و راه گريز براى من بازشد تا از صفوف 

دند تا به شفيّه رسيديم دهى نزديك فرات و چون به من رسيدند روى به بيرون شدم و پانزده مرد در پى من افتا

و قيس بن عبد اللّه صائدى مرا شناختند  2سوى آنها بگردانيدم كثير بن عبد اللّه شعبى و ايّوب بن مشرح خيوانى

يد سه تن از از او بدار  و گفتند: اين پسر عمّ ما ضحّاك بن عبد اللّه مشرقى است شما را به خدا قسم كه دست

آوريم و دست از  كنيم و آن حاجت كه خواستند بر مى بنى تميم با آنها بودند گفتند: برادران خويش را اجابت مى

 داريم. اينها كه چنين گفتند: صاحب ايشان بازمى

 ديگران هم پذيرفتند و خدا مرا برهانيد.

ر قم در كتاب بصائر الدرجات باسناده از د 290( شيخ ثقة جليل محمد بن حسن صفّار قمى متوفّى در سنه 1) 

حذيفة بن اسيد غفارى صحابى روايت كرده است )و اين حذيفه از آنهاست كه با پيغمبر تحت شجره، بيعت كرد و 

در كوفه در گذشت و كشّى او را از حواريّون حسن عليه السّالم شمرده است( گفت: چون حسن عليه  42سال 

راندند كه آن  و به مدينه بازگشت من همراه او بودم در پيش روى او شترى با بار مىالسّالم با معاويه صلح كرد 

كردند، روزى با او گفتم: جعلت فداك يا ابا محمّد بار  كرد آن شتر را از او جدا نمى حضرت به هر جاى رو مى

 فتم: نه.دانى چيست؟ گ كنى هر جا كه روى؟ گفت: اى حذيفه نمى اين شتر چيست كه از خود جدا نمى

 گفت: ديوان است. گفتم: چه ديوان؟ گفت: ديوان شيعيان ما و نام ايشان در آن نوشته است.

                                                 
 رگ پشت ران اسب -1
 ء و خيوان بفتح خاء معجمه است.مشرح به كسر ميم و فتح را -2
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 گفتم: فداى تو شوم نام مرا به من بنماى. گفت فردا بامداد نزد من آى.

ام دانستم ام دانست و من نمى ( من بامداد نزد او رفتم و برادرزاده خويش را با خود بردم او خط خواندن مى2) 

عليه السّالم فرمود: براى چه آمدى؟ گفتم: آن حاجت كه ديروز وعده دادى. گفت: اين جوان همراه تو كيست؟ 

توانم. گفت: بنشين، نشستم فرمود: آن ديوان اوسط را بياوريد  تواند و من نمى ام كه خواندن مى گفتم: برادرزاده

گفت: اى عمّ اينك نام من. گفتم: داغت بدل مادرت  آوردند پس آن جوان نگريست نامها در آن آشكار بود ناگاه

)تلطّف است نه نفرين( ببين نام من كجاست. گفت: لختى بجست آنگاه گفت: اينك نام تو پس خرسند شديم و آن 

 جوان با حسين عليه السّالم كشته شد.

خواران و اندازه عطاى هر مترجم گويد: ديوان در اصطالح آن زمان دفترى بود كه نام عمّال و لشكريان و وظيفه 

 نوشتند و در ايام ما آن را ليست حقوق گويند. يك را در آن مى

و چون حضرت امام حسن عليه السّالم مدتى خالفت كرد ديوانها و اسناد خالفت و عهود و سواد عزل و نصب 

مت او بود و اين والة و امثال آن در زمان خود آن حضرت و زمان پدرش امير المؤمنين عليه السّالم در خد

مكاتيب براى سالطين و امراء و خلفاء بسيار مهم است از اين جهت حضرت امام حسن عليه السّالم چون به 

كرد. و نيز آن حضرت  مدينه رفت آن دفاتر و مكاتيب را با خود ببرد و در راه هم هرگز آنها را از خود جدا نمى

هروان وظيفه مقرّر داشته بود و پنج مليون درهم از بيت المال براى شيعه و بازماندگان شهداى صفّين و جمل و ن

كوفه و خراج دارا بگرد را هر سال در ضمن عقد صلح از معاويه گرفته بود و تقسيم اين مال متوقّف بر ديوان و 

و نوشتن اسامى و تفاصيل احوال شيعه است و چون امام نام كسى را در زمره شيعيان خويش نويسد و   حساب

ا از سهو و خطا معصومند موجب خرسندى آن شيعى گردد؛ چون يقين داند كه بر امام حالت كسى مشتبه آنه

گيران نباشد. و شايد در آن ديوانها نام همه شيعيان خالص الى آخر الدّهر يا تا زمانى  گردد هر چند از وظيفه نمى

اشد محفوظ عند اهله و اللّه العالم. و در تأييد معيّن نوشته بوده است از جانب خداى تعالى و آن از اسرار امامت ب

  1اين احتمال احاديثى وارد است بدون ذكر دفتر محسوس

                                                 
ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ    عَلىعلى بن احمد واحدى نيشابورى كه از بزرگان مفسرين اهل سنت است در كتاب اسباب النزول در آيه ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ -1

صورتهاى خودشان بر من نمودند چنانكه بر آدم و مرا بياگاهانيدند كه به من كه  گويد: سدّى گفت: پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: امت مرا در

شود و اين قصه به منافقين رسيد استهزا و افسوس كردند و گفتند: محمد گمان دارد كه هر كس را بدو ايمان آورده  آورد و كه كافر مى ايمان مى

 شناسد خداوند اين آيت بفرستاد. م و ما را نمىشناسد و هر كس را كافر باشد نيز با آنكه ما با اويي مى
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مؤلف گويد: ابن عباس را بر ترك يارى حسين عليه السّالم مالمت كردند گفت: اصحاب حسين عليه السّالم 

 شناختيم. به نام مىمردمى بودند معيّن كاسته و افزون نگردند و ما آنها را پيش از مشاهده 

و محمد بن حنفيه گفت: نام اصحاب امام حسين عليه السّالم نزد ما نوشته شده است با نام پدرانشان پدر و مادرم 

 شدم. فداى آنها كاش با آنها بودم و به رستگارى بزرگ فائز مى

نام همه كافران و فاسقان شود؛ چون خداوند  گويم: اگر ابن عباس مقصّر بود اين سخن عذر تقصير او نمى من مى

 داند و علم او تخلّف نپذيرد و اين همان شبهت اهل جبر است كه گفتند: را از پيش مى

 دانست             گر مى نخورم علم خدا جهل بود مى خوردن من حق ز ازل مى         

و چون من درباره ابن  و جواب آن در كتب كالم به تفصيل مذكور است كه علم خدا موجب اجبار بندگان نيست 

 گويم. عباس متوقّفم از جانب وى جوابى نمى

امّا محمد بن حنفيه ارجح در عذر وى همان است كه در اول كتاب گذشت كه او به دستور امام عليه السّالم بماند 

و جاسوس آن حضرت بود در مدينه. و همچنين هر يك از بنى هاشم و غير آنها كه عدالت ايشان ثابت باشد 

تخلّف ايشان به اجازت و رخصت خود آن حضرت بود تا يكباره اين سلسله منقرض نشود و شيعه بر نيفتند؛ چون 

 مقدّر بود هر كس با آن حضرت برود كشته شود.

امّا نجات امثال ضحّاك بن عبد اللّه و آن گروهى كه امام عليه السّالم آنها را مرخّص فرمود و رفتند به جهت 

ايمان اميد از عاطفه و مهر حسينى است كه در آخرت بر آنها ببخشايد چنان كه در اين  كمى معرفت و ضعف

و در ضمن حكايت حرّ كه راه بر آن حضرت گرفته بود گذشت كه امام  جهان بر آنها ببخشود و مرخّص كرد.

گذاشت و  مد و نمىآ خواست مردمى كه همراه او بودند پراكنده سازد و متفرّق كند حرّ پيش مى عليه السّالم مى

 سببى كشته شوند. خواست آنها بى گرفت و اين از غايت رأفت بود كه به مردم داشت و نمى سخت مى

خواست از روى معرفت باشد و دانسته. پس از لطف وى بعيد نيست كه  طلبيد مى و اگر كسى را به يارى خود مى

شامل حال آنان شود كه رحمت حسينى را در قيامت هم از آنها كه مرخّص فرمود شفاعت كند و رحمت او 

 كوچك نبايد شمرد رزقنا اللّه التوفيق و العصمة.

گفتند:  كردند و مى آمدند وداع مى ( باز بر سر سخن رويم ارباب مقاتل گويند: اصحاب در پى يكديگر مى1) 

اد عليك السالم ما در اثر د السالم عليك يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و آن حضرت جواب مى
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تا همه كشته  1نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا  فرمود: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى رسيم و اين آيت تالوت مى شما مى

 .-رضوان اللّه عليهم -شدند

 ء ذى سكراديرت كؤس للمنايا عليهم             فاغفوا عن الدّنيا كاغفا         

  فاجسامهم في االرض قتلى بحبّه             و ارواحهم في الحجب نحو العلى تسرى             

 فما عرسوا الّا بقرب حبيبهم             و ما عرجوا من مسّ بؤس و ال ضرّ             

مست، پيكرهاى ايشان  جامهاى مرگ بر آنها پيموده شد و چشم از دنيا پوشيدند مانند چشم پوشيدن»يعنى:  

رود. پس منزل نكردند مگر  روى زمين در دوستى او كشته شده و جانهاى ايشان در حجابها سوى عالم باال مى

 «.نزديك دوست خود و به سختى و رنج از رفتن راه فرو نماندند

و چنان بودند كه گرفتند  ( سيّد )ره( گويد: اصحاب حسين عليه السّالم سوى كشته شدن بر يكديگر پيشى مى2) 

 گويى درباره ايشان گفته شد:

  قوم اذا نودوا لدفع ملمّة             و الخيل بين مدعّس و مكردس         

  لبسوا القلوب على الدّروع كانّهم             يتهافتون على ذهاب االنفس             

عضى به نيزه زدن سرگرم باشند و بعضى به گرد گروهى كه چون براى دفع بال و سختى خوانده شوند و سپاهيان ب 

جويند. در وصف اصحاب ابى عبد  پوشيدند مثل اينكه به رفتن جان سبقت مى آوردن دليران دلها را روى زره مى

 شود گفت كه او خود فرمود: اللّه باالتر از آن نمى

 اعلى اللّه مقامه گويد:نديدم اصحابى باوفاتر از اصحاب خود. جدّ من مرحوم آخوند مال غالم حسين 

 پنجه شيران او آشوب هر پوالد حصن             مشته گردان او آسيب هر روئين حصار         

 سپار پوشان پرگشاى             گاه جوالن چون سمند بادپاشان بى روز ميدان چون عقاب چرخ             

 پوى پويان همچو طفل نى سوار مهر رخشان           عصا   لنگان همچو پير بى زال گردون لنگ             

( ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغة گويد: مردى را كه در طفّ با عمر سعد بود گفتند: واى بر تو چگونه 1) 

ذريّه پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كشتيد؟! گفت: سنگ زير دندان تو باد اگر تو هم با ما بودى و 

كردى، گروهى بر سر ما ريختند دست به دسته شمشير  ديدى همان كار كه ما كرديم تو نيز مى نچه ديديم مىآ

                                                 
 .23سوره احزاب، آيه  -1
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افكندند، امان  ماليدند و خويشتن را به خود در مرگ مى مانند شير درنده، سواران را از چپ و راست به هم مى

آبشخور مرگ بنوشند يا بر مرگ مستولى خواستند يا از  پذيرفتند و به مال رغبت نداشتند مى داديم نمى مى

گردند و اگر ما دست از آنها بازداشته بوديم جان همه افراد سپاه را گرفته بودند اى مادر مرده اگر آن كار 

كرديم؟! و شيخ ابو عمرو كشّى گويد: حبيب از آن هفتاد تن است كه يارى امام حسين عليه  كرديم چه مى نمى

دادندشان  ها را دم شمشير دادند امان مى ها جلوى نيزه و روى آهن رفتند و سينهالسّالم كردند به پيشباز 

گفتند: اگر حسين عليه السّالم كشته شود و  زدند و مى داشتند سرباز مى پذيرفتند و مال بر آنها عرضه مى نمى

شد؟! چنين كردند تا چشمى از ما در كاسه بگردد بهانه ما پيش رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چه با

 كشته شدند.

 فصل بیست و یکم/ به میدان رفتن اهل بیت امام حسین علیه السّالم و كشته شدن آنها 

  رزم و شهادت حضرت علی اكبر علیه السالم 

چون ياران امام عليه السّالم كشته شدند و غير اهل بيت او كس نماند و ايشان فرزندان على عليه السّالم و جعفر 

ر و عقيل و اوالد امام حسن عليه السّالم و اوالد خود آن حضرت عليه السّالم بودند گرد هم آمدند و يكديگر طيّا

 را وداع كردن گرفتند و دل بر مرگ نهادند. و مناسب حال ايشان است اين ابيات:

 قوم اذا اقتحموا العجاج رايتهم             شمسا دخلت وجوههم اقمارا         

 ال يعدلون برفدهم عن سائل             عدل الزّمان عليهم اوجارا             

 و اذا الصّريخ دعاهم لملمّة             بذلوا النّفوس و فارقوا االعمارا             

  آييد تا بگرييم چون ابر در بهاران             كز سنگ گريه خيزد وقت وداع ياران             

 و كنت ساعة بيننا ما بيننا             و شهدت كيف نكرّر التوديعال             

 القيت انّ من الدّموع محدّثا             و علمت انّ من الحديث دموعا             

 ( و كعب بن مالك گفت:2) 

  قوم عال بنيانهم من هاشم             فرع اشمّ و سؤدد و ما ينقل         

  بهم نظر االله لخلقه             و بجدّهم نصر النبىّ المرسل قوم             

  بيض الوجوه ترى وجوه اكفّهم             تندى اذا اعتذر الزّمان الممحل             

)ارشاد( پس على اكبر ابن الحسين عليهما السّالم پيش رفت و مادرش ليلى بنت ابى مرّة بن عروة بن مسعود ثقفى 

 است.
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شمردند و يكى از  و مؤلف گويد: عروة بن مسعود يكى از چهار تن است كه در اسالم آنان را مهتر عرب مى( 1) 

آن دو مرد است كه كفار قريش پنداشتند اگر خدا كسى را به رسالت خواهد برگزيد آنها سزاوارند بدان قال 

و همو است كه قريش او را در صلح حديبيه  1الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ  رَجُلٍ مِنَ  تعالى: وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى

فرستادند و كافر بود و با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلح كرد و در سال نهم )هشتم( هجرت كه 

ت كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از حصار طائف بازگشت مسلمانى گرفت و از آن حضرت دستورى ياف

گفت يكى او را تيرى افكند و از  به منزل خود بازگردد و قوم خويش را به اسالم خواند هنگامى كه اذان نماز مى

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چون بشنيد گفت: مثل عروه مثل آن رسول است كه  آن درگذشت.

 اند و او را بكشتند.ياد كرده است قوم خويش را سوى خدا خو 2خداوند در سوره ياسين

                                                 
 .31سوره زخرف، آيه  .1
ها در آن برده شد دليل قطعى است كه اين سور در  برد و همچنين احاديث متواتره بسيار كه نام سوره در اين حديث نبوى كه سوره ياسين را نام مى .2

شناختند و در حافظه يا مكتوب داشتند كه تا  ه و سلّم مرتب شده و آيات در جاى خود قرار گرفته بود و مردم آنها را مىزمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آل

 فرمايد. شدند كدام سوره را مى فرمود سوره بقره يا احزاب يا ياسين مردم ملتفت مى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى

شود كه در ترتيب آيات و تركيب سور ذوق و سليقه مردم بكار نرفته و محض متابعت نصّ  ه ندارد به خوبى معلوم مىو از اينكه سوره برائت بسم اللّ

 اند و اخبار آحادى كه مخالف اين ادلّه قطعيه است قابل اعتماد نيست. رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كرده

ها و اينكه كدام آيه در كدام سوره  شود اين سوره مِثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ از آنها معلوم مى و نيز در خود قرآن كريم است فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ

مّ است بينيم در اول سوره المر است و در سوره ديگر الر در چند سوره ح باشد در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و به دستور او بود و هم مى

ها را تنظيم كردند در عهد خود پيغمبر و سليقه  در يك سوره حمعسق در سوره طمس در سوره طسم و به همين ترتيب با عنايت خاص به حروف اين سوره

 بكار نبردند.

د و هزاران مردم از حفظ ش هاى بسيار برداشته مى نوشتند و از روى آن نسخه شد نويسندگان وحى مى اى وحى مى و نيز معلوم است كه وقتى سوره

ها را يكجا از بر نداشت يا  شد و هر سوره را هزاران نفر از برداشتند و نوشته بودند و لو اينكه يك نفر همه سوره كردند و در تمام عربستان منتشر مى مى

راويان قرآن كه هزاران نفر بودند نسبت سهو و غلط دهند كه غالبا يك نفرند و به  دانيم چرا بعضى مردم به راويان حديث نسبت سهو نمى ننوشته بود نمى

ست كه در دهند؟! و شيخ صدوق در اعتقادات خود گويد: اعتقاد ما آن است قرآن كه خداوند بر پيغمبرش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرستاد همين ا مى

گوييم بيش از اين است  ه گويد: و هركس به ما نسبت دهد كه ما مىهاى آن صد و چهارده است تا اينك دست مردم است بيش از اين نيست و شماره سوره

 دروغ گويد.

قرآن امروزى   و شيخ طبرسى در مجمع البيان گفته است و باالتر از همه علّامه حلّى )ره( در تذكره گويد كه: اين -رحمه اللّه -و مانند همين سيد مرتضى

طالب عليه الساّلم داشت و همان است كه صحابه پيغمبر قبول كردند و عثمان قرآنهاى ديگر را  ما همان مصحفى است كه امير المؤمنين على بن ابى

واست و نيز گوييم كه: اختالف در قرائت از زمان پيغمبر تاكنون بود و پيغمبر خود نوع اين اختالف را جايز دانسته بود و عثمان خطا كرد كه خ سوزانيد.

ديدند كه اختالف قرائت در آن  نكه سيد مرتضى در شافى فرموده است. و اگر عثمان آنها را نسوزانيده بود مردم مىاختالف در قرائت را براندازد چنا

 مصاحف مهم نيست.

خواندند. و اگر كسى گويد: آن يك نفر سهو نكرد كه سورة حمد را طور  و نيز گوييم سوره فاتحه را چند مليون مسلمان روزى ده مرتبه به همين طور مى

 خرد و بسيار سفيه است و بايد گفت اين يك نفر سهو كرد نه ميليونها نفوس. يگر نقل كرد همه سهو كردند سخت بىد
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و شيخ فاضل المعى على بن عيسى اربلى از كتاب معالم العترة از عوام بن حوشب روايت كرده است گفت: اين 

حديث به من رسيده است كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به چند تن از جوانان قريش نگريست رويها 

نشانه اندوه پديدار گشت چنان كه همه   در روى آن حضرت مانند شمشير پرداخته و صيقل زده درخشان و

دانستند و گفتند: يا رسول اللّه تو را چه شد؟ گفت: ما آن خاندانيم كه خداوند آخرت را براى ما بر دنيا برگزيد. 

 رسد از كشتن و از وطن دور كردن و آواره ساختن. به ياد آوردم آنچه را از امّت من به خاندان من مى

 اين حكايت را در شرح شمائل محمديه در شرح قول رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه گفت: عيسى( 1) 

تر است نقل كرده است. و جزرى  ام عروة بن مسعود بدو ماننده بن مريم را مشاهده كردم و از همه كس كه ديده 

 ه عليه و آله و سلّم گفت:در أسد الغابه از ابن عباس روايت كرده است كه رسول خدا صلّى اللّ

چهار كس در اسالم مهترانند: بشر بن هالل عبدى، عدىّ بن حاتم طائى، سراقة بن مالك مدلجى و عروة بن 

 مسعود ثقفى.

ترين مردم بود از پدر  )ملهوف( و آن حضرت )يعنى: على بن الحسين عليه السّالم( از نيكو صورت و زيباخلقت 

رب رود او را دستورى داد آنگاه با نوميدى بدو نگريست و چشم به زير خويش دستورى خواست كه به ح

 انداخت و بگريست.

گردد كه، على اكبر پس از عبد اللّه بن مسلم بن عقيل به  و از امالى صدوق و روضة الواعظين مستفاد مى

فقد برز اليهم ابن  اللهمّ كن انت الشّهيد عليهم»مبارزت بيرون رفت پس حسين عليه السّالم بگريست و گفت: 

 «.رسولك و اشبه النّاس وجها و سمتا به

 «.ترين مردم به او در روى و خوى خدايا گواه باش كه به مبارزت آنها رفت فرزند پيغمبر تو و شبيه»يعنى: 

( و محمد بن ابى طالب گويد كه: آن حضرت انگشت سبّابه سوى آسمان بلند كرد و در نسخه محاسن روى 2) 

 چنان كه شاعر گويد:دست گرفت 

  شه عشّاق خالق محاسن             بكف بگرفت آن نيكو محاسن         

  به آه و ناله گفت اى داور من             سوى ميدان كين شد اكبر من             

 بخلق و خلق آن رفتار و كردار             بد اين نور سته همچون شاه مختار             

 اللّهمّ اشهد على هؤالء القوم فقد برز اليهم غالم اشبه النّاس خلقا و خلقا و منطقا برسولك كنّا اذا اشتقنا »و گفت:  
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الى نبيّك نظرنا الى وجهه اللّهمّ امنعهم بركات االرض و فرّقهم تفريقا و مزّقهم تمزيقا و اجعلهم طرائق قددا و ال 

 «.ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا ترض الوالة عنهم ابدا فانّهم دعونا لينصرونا

در خلقت و خوى و   ترين مردم خدايا گواه باش بر اين قوم كه جوانى به مبارزت آنان بيرون رفت شبيه»يعنى: 

شديم نگاه به روى او  گفتار به رسول تو كه هرگاه مشتاق ديدار رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تو مى

ايشان بازدار و آنها را پراكنده ساز و جدايى افكن ميان آنها هر يك را براهى  كرديم خدايا بركات زمين را از مى

كه ما را خواندند تا يارى ما كنند اكنون بر ما تاختند و بكار  1ديگر دار و واليان را هرگز از ايشان راضى مكن

 زار پرداختند.

گاه بر تو مبارك نگرداند و بر  و هيچ 2( آنگاه آن حضرت بانگ بر عمر سعد زد كه خدا رحم تو را قطع كند1) 

تو گمارد كسى كه بعد از من در بستر سرت را ببرد همچنان كه رحم مرا بريدى و پاس قرابت مرا با رسول خدا 

 عليه السّالم نداشتى. آنگاه به آواز بلند اين آيت تالوت كرد:

  3عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى

 خواند )ارشاد(: آنگاه على بن الحسين عليهما السّالم بر آن سپاه تاخت و اين رجز مى

  انا علىّ بن الحسين بن علىّ             نحن و بيت اللّه اولى بالنّبىّ         

  ذاك الدّنىّ             اضربكم بالسّيف حتّى أنثني  4من شبث و شمر              

  ضرب غالم هاشمىّ علوىّ             و ال ازال اليوم احمى عن ابى             

  تاللّه ال يحكم فينا ابن الدّعى             

نه خدا ما به نبى صلّى اللّه عليه و آله و من على پسر حسين پسر على عليه السّالم هستم، سوگند به خا»يعنى:  

زنم تا شمشير بپيچد و بتابد، زدن جوان هاشمى  تريم از شبث و شمر دون، آن قدر به شمشير بر شما مى سلّم اولى

                                                 
كردند تا وقتى شهر بغداد ساخته شد كوفه به  شمردند و آزار مى دعاى امام عليه الساّلم درباره اهل كوفه مستجاب شد و هميشه والت آنان را ياغى مى .1

 فت.تدريج از ميان ر
ش بود با عمر بن سعد بن ابى وقّاص از قريش بود از بنى زهرة بن كالب و امام عليه الساّلم از اوالد عبد مناف بن قصىّ بن كالب، پس عمر سعد خوي .2

الفى آن كه خدا او را به امام عليه الساّلم اما پاس قرابت نداشت و قطع رحم كرد امام عليه الساّلم نيز او را نفرين كرد به قطع رحم، يعنى قصاص و ت

كند چون با كسى خويشى ندارد. و گاهى  وگرنه خداوند قطع رحم نمى« من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»مجازات آن برساند نظير 

را قطع كند يعنى به جزاى قطع رحم تو را  كنند چنان كه باران را بر گياه؛ در اينجا نيز خدا رحمت در عربى نام چيزى را بر ثمره و نتيجه آن اطالق مى

 عذاب كند.
 .33و  34سوره آل عمران، آيه  .3
 بر وزن كتف. .4



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

238 

 

كنم، قسم به خدا كه نبايد پسر زياد دعى درباره ما حكم كند. و چند بار بر سپاه  علوى، امروز از پدرم حمايت مى

 يارى بكشت.تاخت و بس

 در روضة الصفا گويد: دوازده بار. )محمد بن ابى طالب( تا مردم از بسيارى كشتگان به خروش آمدند.

 و روايت شده است كه: با تشنگى صد و بيست مرد بكشت.

 ( )مناقب( هفتاد مبارز بينداخت و نزد پدر بازگشت زخمهاى بسيار بدو رسيده.1) 

: اى پدر تشنگى مرا كشت و سنگينى آهن تاب از من ببرد آيا شربت آبى )ملهوف و محمد بن ابى طالب( گفت 

)ملهوف( حسين عليه السّالم بگريست و گفت: وا   1هست )محمد بن ابى طالب( تا بر دفاع دشمن قوّت يابم؟! 

ه غوثاه يا بنىّ اى پسرك من اندكى جنگ كن به زودى جدّ خويش را ديدار كنى و او جامى پر به تو نوشاند ك

ديگر تشنه نشوى. )محمد بن ابى طالب( روايت شده است كه: حسين عليه السّالم گفت: اى فرزند زبان خود را 

نزديك آور پس زبان او را در دهان گرفت و بمكيد و انگشترى بدو داد كه نگين در دهان نه و گفت: به جنگ 

گشت و  ند كه ديگر تشنه نشوى، او بازمىدشمن بازگرد كه اميدوارم پيش از شام جدّ تو جامى پر به تو بنوشا

 گفت: مى

  الحرب قد بانت لها الحقايق             و ظهرت من بعدها مصادق             

  و اللّه ربّ العرش ال نفارق             جموعكم او تغمد البوارق             

گردد، به خداى  گ روشن مىكند و درستى دعاوى پس از جن جنگ است كه گوهر مردان را آشكار مى 

كرد تا  شويم مگر تيغها در نيام برود. و همچنان كار زار مى هاى سپاه جدا نمى پروردگار عرش كه از اين دسته

 كشتگان او به دويست تن رسيد.

 كردند. )ارشاد( و اهل كوفه از كشتن وى پرهيز مى 

او را بديد و گفت: گناه همه عرب بر گردن من اگر )ارشاد و طبرى( پس مرّة بن منقذ بن نعمان العبدى اللّيثى  

تاخت،  اين جوان بر من گذرد و همين كار كند و من پدرش را به داغ او ننشانم پس بر او بگذشت و با شمشيرمى

 مرّه را بر او بگرفت و بر او نيزه زد و او را بينداخت مردم گرد او بگرفتند و با شمشير او را پاره پاره كردند.

                                                 
دانست آب در آنجا موجود نيست از مدينة المعاجز حديثى نقل كرده است از ابى جعفر  مؤلف: براى دفع استعجاب از آب خواستن على اكبر با آنكه مى .1

كه گفت: حسين بن على عليه الساّلم را ديدم كه فرزندش على اكبر در غير موسم از او انگور خواست حسين عليه الساّلم  طبرى از عبيد اللّه بن الحرّ

 دست بر ستون مسجد زد و انگور و موز بيرون آورد و گفت: آنچه نزد خداست براى دوستانش بيش از اين است.
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 قب( مرّة بن منقذ ناگهان نيزه بر پشت او فرو برد و مردم با شمشير بر او ريختند.)منا 

كرد تا تيرى افكندند و در گلوى او آمد و بشكافت و على در خون خود  درپى حمله مى ابو الفرج گويد: پى 

لّه عليه و آله و سلّم بغلطيد و فرياد زد: يا أبتاه عليك السالم اى پدر خدا حافظ اين جدّ من رسول خدا صلّى ال

رفت. و در بعضى مقاتل است  گويد: بشتاب نزد ما آى؛ و نعره كشيد و از دنيا رساند و مى است تو را سالم مى

زدند پس دست در گردن اسب آورد و  كه منقذ بن مرّه عبدى ضربتى بر سر او زد كه بيفتاد و مردم با شمشير مى

ا شمشير او را ريزريز كردند وقتى روح به حنجر او رسيد به بانگ بلند اسب او را سوى لشكر دشمن برد و آنها ب

گفت: اى پدر اين جدّ من پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه جامى پر به من نوشانيد كه ديگر تشنه 

 گفت: العجل العجل: بشتاب بشتاب كه تو را جامى آماده است و اين ساعت آن را بنوشى. نشوم و مى

 ( سيّد )ره( گفت: پس حسين عليه السّالم بيامد و بر سر او بايستاد روى بر روى او نهاد.1) 

قتل اللّه قوما قتلوك »گفت:  )طبرى( حميد بن مسلم گفت: آن روز اين سخن از حسين عليه السّالم شنيدم كه مى 

روهى را كه تو را كشتند چه دليرند خدا بكشد آن گ«: يا بنىّ ما اجرأهم على الرّحمن و على انتهاك حرمة الرّسول

 بر خداوند رحمان و بر شكستن حرمت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

 پس از تو خاك بر سر دنيا.«: على الدّنيا بعدك العفا»)ارشاد( و اشك از ديدگانش روان گشت و گفت:  

تا آن زمان صداى گريه او را نشنيده  ( و در روضة الصفا گويد: صداى آن حضرت به گريه بلند شد و كسى2) 

 و در اين مقام جدّ من گويد:  بود.

  گر از رخ هزار مينويش             زباد حادثه بنگر به خاك ره رويش گلى كه جلوه         

  ز شاخسار امامت سپهر چيد گلى             كه بود باغ رسالت معطّر از بويش             

  مهى كه مدام             صد آفتاب دميدى ز شام گيسويش چرخ به خاك سيه فكند             

  ز تيشه ستم از پا در آمد آن سروى             كه جويبار دل مصطفى بدى خويش             

  جمال وى چو به ميزان عدل سنجيدند             بجز رسول نديدند همترازويش             

  د خاك به فرق جهان و اهل جهان             بخاك و خون چو شه آغشته ديد گيسويشفشان             

  نه جز غبار گرفته تنى در آغوشش             نه غير تير نشسته كسى به پهلويش             

  چو ديد چشم زره خونفشان به پيكر وى             هزار چشمه خون شد روان زهر مويش             
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  سياه گشت چو شب روز روشنش در چشم             به خاك تيره چو ديد آفتاب سان رويش             

  به صد خروش چو چوگان عقاب در ميدان             كزان ميانه ربايد ز خصم چون گويش             

  بسر زهر سويش فشاند چو باران ولى چه سود كه ابر بال خدنگ جفا             همى             

 و در معراج المحبّة است: 

  سوى لشكرگه دشمن شدى تفت             ندانم كه كرا برد و كجا رفت          

  دانم كه چشم جان جانان             مقطّع گشت چون آيات قرآن همى             

 گم گشته فرزند چو رفت از دست شاه عشق دلبند             دوان شد از پى             

  صف دشمن دريدى از چپ و راست             نواى الحذر از نينوا خاست             

  عقابى ديد ناگه پر شكسته             على افتاده زين از هم گسسته             

  افسر و فرقى دريده             به جانان بسته جان از خود بريده سرى بى             

  فرود آمد ز زين آن با جاللت             چو پيغمبر ز معراج رسالت             

  بگفت با آن چكيده جان عشقش             پس از تو خاك بر دنيا و عيشش             

بابى انت و امّى من مذبوح و مقتول من »( در آن زيارت كه از حضرت صادق عليه السّالم مروى است گويد: 1) 

رم دبابى انت و امّى من دمك المرتقى الى حبيب اللّه و بابى انت و امّى من مقدّم بين يدىّ ابيك يحتسبك غير ج

و يبكى عليك محترقا عليك قلبه يرفع دمك بكفّه الى عنان السّماء ال يرجع منه قطرة و ال تسكن عليك من 

 «.ابيك زفرة

زد: يا اخيّاه و يا بن اخيّاه  م شتابان بيرون آمد و فرياد مىو شيخ مفيد گفت: زينب خواهر سيد الشهداء عليه السّال

و آمد تا خويش را بر او افكند حسين او را بگرفت و به خيمه بازگردانيد و جوانان را فرمود: برادر خويش را 

 برداريد و ببريد.

 كردند نهادند. مىاى كه جلوى آن كارزار  )طبرى و ابو الفرج( پس او را از مصرع برداشتند و نزديك خيمه 

 و جدّ من آخوند ملّا غالمحسين گويد:

  گه رويش ديد هيچ چو آفتاب بر آمد ز خيمه خورشيدى             كه آفتاب نمى         

  ز داغ سرو قدى موكنان و مويه كنان             بسان فاخته هر سو خروش كوكويش             
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شهيد از اهل بيت مختلف است كه على اكبر بود يا عبد اللّه بن مسلم بن  ( مؤلف گويد: كالم علماء در اوّل2) 

عقيل و آنچه ما ذكر كرديم و اول على را گفتيم اصحّ است. و ابو جعفر طبرى و ابن اثير و ابو الفرج اصفهانى و 

مشتمل بر ابو حنيفه دينورى و شيخ مفيد و سيد بن طاوس و ديگران همين قول را برگزيدند و در آن زيارت 

 «.السّالم عليك يا اوّل قتيل من نسل خير سليل»اسامى شهدا وارد است: 

  و مترجم گويد: پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در غزوات هر كس را اخصّ به او بود پيشتر به جنگ

ران در جان باختن؛ و فرستاد چنان كه امير المؤمنين در نهج البالغه فرموده است: براى رفع تهمت و تأسّى ديگ مى

دارند، در كربال نيز امام عليه  اين بر خالف روش ملوك ديگر است كه نزديكان خويش را از معركه دور مى

السّالم فرزند بزرگتر خود را كه اعزّ مردم بود بر وى، در راه خدا داد و جهاد فرمود تا شهادت بر ديگران ناگوار 

 نباشد.

لّ نجم الدين جعفر بن نما كه گويد: چون كسى با او نماند مگر اقل از اهل بيت ( و مؤلف گويد: قول شيخ اج1) 

اند هر  او على بن الحسين عليه السّالم بيرون آمد، ضعيف است. و شايد مقصود وى همان است كه ديگران گفته

 چند سياق كالم وى را بر آن حمل نتوان كرد و در سنّ او نيز اختالفى عظيم است.

ساله بود. و شيخ مفيد گفت: نوزده سال داشت  آشوب و محمد بن ابى طالب موسوى گفتند: هيجده محمد بن شهر

 و بنابراين، از برادرش امام زين العابدين عليه السّالم بسال خردتر بود.

اين اند و او بزرگتر بود از امام زين العابدين عليه السّالم و  و بعضى گويند: بيست و پنج سال و غير آن هم گفته

 اشهر است.

 و ابو الفرج سنّ او را ذكر نكرده است و همين گويد: به عهد خالفت عثمان متولّد گشت.

اند او خود بهتر داند و ما  و اينكه علّامه مجلسى گويد: ابو الفرج و محمد بن ابى طالب سنّ او را هيجده سال گفته

 در مقاتل الطالبيين ابو الفرج نيافتيم.

فقيه محمد بن ادريس حلّى در سرائر در آخر كتاب حجّ گويد كه: اگر زيارت ابى عبد اللّه عليه ( شيخ بزرگوار 2) 

السّالم باشد بايد فرزندش على اكبر هم زيارت شود. و مادرش ليلى بنت ابى مرّة بن عروة بن مسعود ثقفى است 

از جدّش على بن ابى طالب عليه  اول قتيل آل ابى طالب در جنگ يوم الطفّ و او در امارت عثمان متولّد شد و

 اند. السّالم روايت كرد و شعرا او را مدح گفته
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اند آنكه  از ابى عبيده و خلف احمر روايت است كه اين ابيات را در مدح على اكبر بن الحسين عليه السّالم گفته

 در كربال به شهادت رسيد:

  و ال ناعللم تر عين نظرت مثله             من محتف يمشى          

  اللّحم حتّى اذا             انضج لم يغل على اآلكل  1يغلى بنيّ              

  كان اذا شبّت له ناره             يوقدها بالشّرف الكامل         

  كيما يراها بائس مرسل             او فرد حىّ ليس باآلهل             

  دى و النّدى             اعنى ابن بنت الحسب الفاضلاعنى ابن ليلى ذا السّ             

  ال يؤثر الدّنيا على دينه             و ال يبيع الحقّ بالباطل             

( و شيخ مفيد )ره( در كتاب ارشاد گويد: آن على كه در يوم الطّف شهيد شد اصغر بود از امام زين العابدين و 1) 

 ود از وى و مادرش امّ ولد بود مسمّاة بشاه زنان دختر كسرى يزد گرد.امام عليه السّالم بزرگتر ب

محمد بن ادريس گويد: در اين باب رجوع به اهل اين فن كه علماى نسب و سير و تواريخ و اخبارند مانند زبير 

اكبر در كربال  اند كه على بن بكّار اولى است. و جماعتى از آنان را نام برده است و گويد: اينها همه اتّفاق كرده

شهيد شد و ايشان در اين فنّ بيناترند. كالم ابن ادريس به انجام رسيد و در اين ميدان سوارى چون او بايد كه 

 اين راز را آشكار كند و حقيقت را شكفته بگويد.

ن العابدين اند على شهيد بزرگتر از امام زي مترجم گويد: آنها كه ابن ادريس در كتاب سرائر نام برده است و گفته

عليه السّالم بود اينانند: زبير بن بكّار در كتاب انساب قريش و ابو الفرج اصفهانى و بالدرى و مزنى صاحب 

كتاب لباب اخبار الخلفاء و عمرى نسّابه در كتاب مجدى و صاحب كتاب زواجر و مواعظ و ابن قتيبه در معارف 

ابو حنيفه دينورى در اخبار الطوّال و صاحب كتاب فاخر از  و ابن جرير طبرى و ابن ابى االزهر در تاريخ خود و

اماميّه و ابو على بن همّام در كتاب انوار در تاريخ اهل بيت و ده تن از اينها از غير اماميه و از اهل سنّتند. و از 

                                                 
پز است باء حرف جرّ بر آن در آمده و معنى  ء بر وزن سيّد به معنى نيم ر آن همزه تسهيل شده و نىبنىّ بكسر باء و فتح نون و تشديد ياء مكسور در آخ .1

جوشاند تا وقتى كه نيك پخته  پز را مى اشعار اين است: هيچ ديده بينا مانند او نديده است نه كسى كه پاى برهنه راه رود و نه كفش پوشيده. گوشت نيم

كند تا چون بيايد به انتظار پختن  ين وصف جود و بخشش اوست كه پيش از آمدن مهمان خوراك او را پخته و آماده مىشود در حضور خورنده نجوشد )ا

فقير آتش را  ننشيند و به خاييدن ناپخته از خوردن نماند( چنان بود كه چون آتش او براى طبخ افروخته شود آن را كريمانه بر مال برافروزد كه بيچاره

كس در ميان قبيله، مقصودم پسر ليلى است خداوند روزى و بخشش پسر زنى پاك گوهر گرانمايه )يعنى مادرش بانويى  مرد تنها و بىببيند و هم آن 

 فروشد. گزيند و حق را به باطل نمى بزرگ زاده و شريف است( دنيا را بر دين نمى
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ابن ادريس  شود كه اگر كسى در فنّ خود بصير و ماهر و موثّق باشد هر چند از اهل سنّت بود اين كالم واضح مى

شمارد و چنان كه بعض جهّال  قول او را بر قول عالم شيعى كه بدان مرتبه بصيرت و مهارت نباشد مرجّح مى

 پندارند مطلقا روايات اهل سنت در تواريخ و سير مردود نيست. مى

ل سنت و اكثر مطالب مقاتل را علماى شيعه مانند مفيد و ابن طاووس و ابن شهر آشوب و ديگران از كتب اه

اند  اند مانند زبير بن بكّار و مدائنى و طبرى و دينورى و غير آنها و آنها هم بسيار از شيعه نقل كرده روايت كرده

مانند كلبى و ابى مخنف و نصر بن مزاحم. و نيز محمد بن ادريس را در كتاب سرائر در اين باب كالمى است كه 

 ت.مؤلف نقل نكرده است ذكر آن خالى از فائدت نيس

و كان علىّ  اىّ غضاضة تلحقنا و اىّ نقص يدخل على مذهبنا اذا كان المقتول عليّا االكبر»ابن ادريس گويد: 

االصغر االمام المعصوم بعد أبيه الحسين عليه السّالم فانّه كان لزين العابدين عليه السّالم يوم الطّفّ ثالث و 

و اشهر ثمّ بعد ذلك كلّه فسيّدنا و موالنا علىّ بن أبي طالب عشرون سنة و محمّد ولده الباقر حىّ له ثالث سنين 

 «.كان أصغر ولد أبيه سنّا و لم ينقصه ذلك

ما را چه زيان دارد و بر دين ما چه نقصى آرد اگر مقتول در كربال على اكبر باشد و آن امام معصوم پس »يعنى: 

ساله بود و امام محمد باقر سه سال و چند ماه  از پدرش على اصغر چون زين العابدين در يوم الطفّ بيست و سه

داشت. و نيز سيد و موالى ما على بن ابى طالب عليه السّالم خردترين فرزندان پدرش بود و از او چيزى 

 «.نكاست

مترجم گويد: آنچه به عقل ثابت است و در علم كالم محقّق و از ضروريات مذهب ماست و آن است كه در هر 

عالم به احكام الهى معصوم از معاصى و سهو و خطا اما بزرگتر بودن در سنّ از برادران عقال زمان حجّتى بايد 

شرط نيست و به نقل متواتر ثابت نشده است و اخبار آحاد در اصول دين حجّت نيست. و نيز گوييم عبد اللّه 

 افطح سنّا بزرگتر بود از امام موسى بن جعفر عليه السّالم.

نمايد كه شاعر عرب با قلّت  دن على شهيد است آن ابيات كه در مدح او آورديم؛ چون دور مىو هم مؤيّد اكبر بو

 ساله بگويد. معرفت درباره واليت ائمّه عليهم السّالم آن مدايح را درباره كودكى هيجده

براى خالفت ترين مردم  ( و هم ابو الفرج از مغيره روايت كرده است كه معاويه از ندماى خود پرسيد: شايسته1) 

كيست؟ گفتند: تو. گفت: نه على بن الحسين بن على عليه السّالم به اين امر اولى است كه جدّ او رسول خدا 
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صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است و در او است شجاعت بنى هاشم و سخاى بنى اميّه و ناز و زيبايى ثقيف و اين 

 ساله نگويد. كالم را معاويه درباره كودك هيجده

گردد كه على اكبر را اهل و فرزند بود از شيخ كلينى از على بن ابراهيم قمى از  و باز از بعض روايات آشكار مى

پدرش از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى )رض( از حضرت رضا عليه السّالم روايت شده است كه گفت: 

و امّ پدر آن زن را نيز عقد كند فرمود: پرسيدم آن حضرت را از اين مسأله كه مردى زنى را به عقد خود آورد 

باكى نيست گفتم: به ما حديثى رسيده است از پدرت عليه السّالم كه على بن الحسين عليهما السّالم )يعنى امام 

زين العابدين( دختر حسن بن على عليهما السّالم را عقد كرد با امّ ولد حسن عليه السّالم با هم و مردى از 

واست از تو بپرسم. آن حضرت فرمود: چنين نيست امام زين العابدين دختر امام حسن عليه اصحاب ما از من خ

 السّالم را عقد كرد با امّ ولد على بن الحسين مقتول كه قبر او نزديك شماست.

حضرت صادق عليه  و حميرى به اسناد صحيح مانند اين روايت كرده است و در زيارت طوالنى كه از ثمالى از

 روايت شده است در زيارت على بن الحسين مقتول در طفّ گفته است:السّالم 

 صلى اللّه عليك و على عترتك و اهل بيتك و آبائك و ابنائك.

 اما اينكه مادر او در كربال بود يا نبود در اين باب چيزى نيافتم.

مادر على آمنه بنت ابى مرّة مترجم گويد: ابو جعفر طبرى در منتخب ذيل المذيّل در تاريخ صحابه و تابعين گويد: 

 بن عروة بن مسعود است و مادر آمنه دختر ابو سفيان. و حسّان بن ثابت در مديح مادر على اكبر گفته است:

  طافت بنا شمس النّهار و من راى             من النّاس شمسا بالعشاء تطوف         

  اعمامها امّا سألت ثقيف ابو امّها اوفى قريش بذمّة             و             

و بعضى اين دو بيت را به عمر بن ربيعه نسبت دهند و به جاى شمس النّهار شمس عشاء روايت كنند و هم او  

 گفته است كه: على بن الحسين اكبر عقب نداشت.

 سنايى از على االصغر امام زين العابدين عليه السّالم را خواست در حديقه كه گويد و صحيح گويد:

  على االصغر ايستاده بپاى             و آن سگان ظلم را بداده رضاى         

  دیگر از شهداى اهل بیت علیهم السّالم عبد اللّه بن مسلم بن عقیل )رض( است

محمّد بن ابى طالب گفت: اول كسى كه از اهل بيت سيد الشهداء عليه السّالم به مبارزت بيرون آمد عبد اللّه بن 

 خواند: عقيل است و رجز مىمسلم بن 
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  اليوم القى مسلما و هو ابى             و فتية بادوا على دين النبىّ         

  ليسوا بقوم عرفوا بالكذب             لكن خيار و كرام النّسب             

مالك در شهيد پس كارزار كرد تا نود و هشت تن را در سه حمله بكشت. و عمرو بن صبيح صيداوى و اسد بن  

 كردن او شريك شدند.

 و ابو الفرج گويد: مادرش رقيه دختر على بن ابى طالب است.

گفتند بر عبد اللّه بن  ( شيخ مفيد و طبرى گفتند: مردى از همراهان عمر سعد كه او را عمرو بن صبيح مى2) 

ست او را سوراخ كرد و بر پيشانى مسلم تيرى افكند و عبد اللّه دست بر پيشانى نهاد كه سپر تير شود پس تير د

آهنگ او كرد و سنان در دل او فرو برد و او   بدوخت چنان كه نتوانست آن را جدا كند. پس مردى ديگر با نيزه

 .-قدّس اللّه روحه -را شهيد كرد

ه دست بر ابن اثير گويد: مختار سوى زيد بن رقاد حبانى فرستاد و اين زيد گفته بود من بر جوانى تيرى افكندم ك

پيشانى نهاده بود و اين جوان عبد اللّه فرزند مسلم بن عقيل بود و چون من تير بر او افكندم گفت: بار خدايا اينان 

ما را اندك يافتند و خوار كردند آنان را بكش چنان كه ما را بكشتند، آنگاه تيرى ديگر سوى آن جوان افكندم و 

در گذشته پس آن تير كه بر شكم او زده بودم بيرون آوردم و آن تير  گفت: نزديك او رفتم وى را يافتم زيد مى

ديگر را بجنبانيدم تا از پيشانى او بيرون آورم امّا پيكان آن در پيشانى بماند و چون اصحاب مختار آمدند تا او 

و سنگ بر او  را دستگير كنند تيغ به دست بيرون آمد ابن كامل گفت: او را با شمشير و نيزه مزنيد و ليكن تير

 افكنيد چنان كردند از پاى در آمد و زنده بود گرفتند و همچنان زنده سوختندش.

  دیگر از شهداى اهل بیت عون بن عبد اللّه بن جعفر )رض( است

)طبرى( مردم از همه سوى آنها را فرو گرفتند و عبد اللّه بن قطبه طائى به نهانى بر عون بن عبد اللّه بن جعفر  

 الب تاخت و او را شهيد كرد.بن ابى ط

 گفت: و در مناقب است كه بيرون آمد و مى

 ان تنكرونى فانا ابن جعفر             شهيد صدق في الجنان ازهر         

 يطير فيها بجناح اخضر             كفى بهذا شرفا في المحشر             

 به طائى او را شهيد كرد.پس سه سوار و هيجده پياده را بكشت و عبد اللّه بن قط 
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 -سالم اللّه عليها -دختر على بن ابى طالب عليه السّالم و مادرش فاطمه 1ابو الفرج گفت: مادرش زينب عقيله 

 دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است و سليمان بن قته در اين ابيات او را خواسته است:

  ليس فيما ينوبهم بخذول          و اندبى ان بكيت عونا اخاه            

  فلعمرى لقد اصيب ذو و القربى             فبكّى على المصاب الطّويل             

و يكى مادرش زينب  مؤلف گويد: عبد اللّه بن جعفر دو پسر داشت عون نام يكى عون اكبر و ديگرى عون اصغر

آنكه با حسين فزارى و مورّخان را خالف است در ب بن نجبهمسيّ)جمانه( دختر ديگرى جماعه است و عليها السّالم

 -سالم اللّه عليها -نمايد كه مقتول در طفّ عون اكبر فرزند زينب عليه السّالم كشته شد كدام است و چنان مى

 است و عون اصغر در حرّه واقم كشته شد و او را مسرف بن عقبه ملعون بكشت و اين را ابو الفرج گفته است.

  از شهداى اهل بیت محمّد بن عبد اللّه بن جعفر )رض( استدیگر 

 )طبرى( و عامر بن نهشل تيمى بر محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن ابى طالب عليه السّالم تاخت و او را بكشت. 

 )ابو الفرج( مادرش خوصاء بنت حفص از بنى بكر بن وائل است و سليمان بن قته در اين اشعار او را خواست: 

  و سمىّ النبىّ غودر فيهم             قد علوه بصارم مصقول         

  فاذا ما بكيت عينى فجودى             بدموع تسيل كلّ مسيل             

 خواند: و در مناقب است كه او بيرون آمد به جنگ و مى 

  اشكوا الى اللّه من العدوان             فعال قوم في الرّدى عميان         

  قد بدّلوا معالم القرآن             و محكم التّنزيل و التّبيان             

  و اظهروا الكفر مع الطّغيان             

پس ده نفر را بكشت و عامر بن نهشل تيمى او را شهيد كرد. و ابو الفرج گفته است كه: پس از او برادر پدر و  

 بن حويطر قانصى شهيد كرد.اهلل مذكور را بشرروايت شده است كه: عبيد مادرى او عبيد اهلل بن جعفر شهيد شد و

  دیگر عبد الرحمن بن عقیل است

)طبرى و كامل( عثمان بن خالد بن جهنى و بشر بن سوط همدانى قانصى بر عبد الرحمن بن عقيل بن ابى طالب  

 تاختند و او را شهيد ساختند.

                                                 
كرامت شناخته باشند و نزد او كوچكى كنند و زينب را عقيله بنى هاشم  عقيله در هر طايفه آن زن محترمه را گويند كه همه وى را به بزرگى و .1

 كنم گفتند و من غالبا عقيله را مهين بانو ترجمه مى مى
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 خواند: و در مناقب است كه او رجز مى

  ابى عقيل فاعرفوا مكانى             من هاشم و هاشم اخوانى         

  كهول صدق سادة االقران             هذا حسين شامخ البنيان             

 و سيّد الشّيب مع الشّبّان پس هفده سوار را به خاك انداخت و عثمان بن خالد جهنى او را بكشت.

ر دو تن را دستگير كرد كه در خون عبد الرّحمن بن عقيل بن ابى طالب و و از تاريخ طبرى نقل است كه: مختا

هاى او شريك بودند و اين دو در جبّانه كوفه بودند، يعنى ميدان يا قبرستان و گردن آنها را بزد و  ربودن جامه

 -لعنة اللّه عليهما -شان را به آتش بسوخت جثه

 دیگر جعفر بن عقیل )رض(

ت عامر از بنى كالب است و بعضى گويند: مادرش خوصاء بنت عمر بن عامر كالبى است به مادر او ام الثّغر بن

 گفت: جنگ بيرون شد و مى

  انا الغالم االبطحىّ الطّالبي             من معشر في هاشم من غالب         

  و نحن حقا سادة النّوائب             هذا حسين اطيب األطايب             

بو الفرج و كامل( پس عبد اللّه بن عزرة خثعمى تيرى بر او افكند و او را بكشت )مناقب( و او دو تن )طبرى ا 

 بكشت و به قول ديگر پانزده سوار و بشر بن سوط همدانى او را شهيد كرد.

  و عبد اللّه اكبر ابن عقیل

 ن اشيم جهنى و مردى از همدان بود.عثمان بن خالد ب نقل شده مادرش امّ ولد است و قاتل وى چنان كه از مدائنى

  و دیگر محمد بن مسلم بن عقیل

( مادرش امّ ولد بود و قاتل او ابو مرهم ازدى و لقيط بن اياس جهنى است به روايت ابى الفرج از ابى جعفر 3) 

 محمد بن على باقر عليهما السّالم.

  دیگر محمد بن ابى سعید بن عقیل

لد و به روايت مدائنى از ابى مخنف از سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم قاتل ابو الفرج گفت: مادر او امّ و

او لقيط بن ياسر جهنى بود به تيرى كه بيفكند بر وى. و محمد بن على بن حمزه گفت كه: جعفر بن محمّد بن 

 گفت: وى در روز حرّه شهيد گشت. مى  عقيل با وى كشته شد و هم گفت: شنيدم از مردى كه
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( و ابو الفرج گفت: در كتاب انساب نديدم محمد بن عقيل را فرزندى جعفر نام. و نيز محمد بن على بن حمزه 1) 

از عقيل بن عبد اللّه بن عقيل بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن ابى طالب روايت كرده است كه: على 

كه روز طف از فرزندان ابى طالب كشته شدند  بن عقيل مادرش امّ ولد بود و در آن روز كشته شد پس همه آنها

 بيست و دو تن بودند غير از آنها كه درباره آنها اختالف است انتهى كالم ابى الفرج.

و از كتاب معارف ابن قتيبه است كه: از فرزندان عقيل نه تن با حسين عليه السّالم بودند و كشته شدند و مسلم 

 از همه دليرتر بود انتهى.

اشيه گويد: ابو سعيد بن عقيل كه فرزندش در كربال شهيد شد همان است كه در مجلس معاويه با عبد مؤلف در ح

اللّه بن زبير گفتگو كرد و او را مفحم ساخت. و چگونگى اين داستان را ابن ابى الحديد از ابى عثمان روايت 

بن زبير نزد او بود و معاويه دوست  كرده است گويد: حسن بن على عليه السّالم بر معاويه در آمد و عبد اللّه

داشت ميان مردان قريش خصومت افكند و مجادلت آنها را با هم بنگرد پس با امام حسن گفت: اى ابا محمد! 

 على عليه السّالم بزرگتر بود به سال يا زبير؟

رحم  -ر بود از زبيرحسن عليه السّالم فرمود: سال آنان به يكديگر نزديك بود و على عليه السّالم اندكى بزرگت

. ابن زبير گفت: رحم اللّه زبيرا ابو سعيد بن عقيل آنجا بود گفت: اى عبد اللّه آيا از اينكه كسى بر -اللّه عليا

شوى؟ ابن زبير گفت: من هم بر پدرم رحمت فرستادم. ابو سعيد گفت:  پدرش رحمت فرستد آشفته و دلتنگ مى

 د و هم شأن زبير بود؟ گفت:آيا پندارى كه على عليه السّالم همانن

فهميم آن است كه هر دو از قريش بودند و هر دو مردم را سوى خويش خواندند و  رسد و مى آنچه به عقل ما مى

مدّعى خالفت شدند و مقصود ايشان انجام نگرفت. ابو سعيد گفت: اين سخن را بگذار و ديگر مانند اين كالم 

زبير از قريش بودند آيا منزلت على عليه السّالم در قريش و نزد  مگوى راست است كه على عليه السّالم و

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چنان است كه تو دانى و وقتى على عليه السّالم مردم را به خود خواند 

رو همه او را پيرو شدند خود صاحب امر بود اما زبير بكارى خواند كه صاحب آن زنى بود چون دو لشكر روب

شدند بگريخت و پيش از آنكه حق غالب گردد و باطل از پاى در آيد پشت به رزم داد پس مردى او را دريافت 

در شأن كوچكتر از عضوى از اندام وى، و گردن او ببريد و پوشش و جامه او را برداشت و سر او را بياورد و 
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لّى اللّه عليه و آله و سلّم وى را بود در على عليه السّالم با همان حشمت كه در زمان پسر عمش رسول خدا ص

 كار خويش پاى استوار داشت.

 مانم. عاجز نمى  عبد اللّه بن زبير گفت: ابا سعيد اگر غير تو اين سخن گفتى دانستى كه من در جواب وى

 كشى از تو بيزار است )مقصود وى آن كسى را كه پيش مى«: انّ الّذى تعرض به يرغب عنك»ابو سعيد گفت: 

خواهى بگويى معاويه بر على عليه السّالم غالب آمد و ملك بستد و به وجود معاويه فخر كنى  اين است كه مى

 شود(. اما معاويه از تو بيزار است و غلبه معاويه فخر زبير نمى

و پس معاويه ابو سعيد را از گفتار بازداشت و آنها خاموش شدند و عايشه را خبر گفتگوى آنان برسيد وقتى اب

گذشت عايشه وى را آواز داد: يا ابا سعيد تو با خواهرزاده من چنين و چنان  سعيد از نزديك سراى عايشه مى

گفتى؟ ابو سعيد بدين سوى و آن سوى نگريست كسى را نديد گفت: شيطان تو را بيند اما تو او را نبينى عايشه 

 چه تيززبانى!« للّه ابو ك ما اذلق لسانك»بخنديد و گفت: 

  دت قاسم بن الحسن بن على علیهم السّالمشها

مادرش امّ ولد بود محمد بن ابى طالب گويد: چنين آمده است كه چون حسين عليه السّالم او را ديد به جنگ 

بيرون آمده در آغوشش گرفت و با هم گريستند چندان كه بيهوش شدند و پس از آن كه به هوش آمد از حسين 

داد تا  است آن حضرت اذن نداد پس آن جوان بر دست و پاى عمّ افتاد و بوسه مىعليه السّالم دستور جهاد خو

 گفت: هايش روان بود و مى اذن گرفت و به جنگ بيرون آمد و اشك بر گونه

  ان تنكرونى فانا ابن الحسن             سبط النّبىّ المصطفى المؤتمن         

  بين اناس السقوا صوب المزن        هذا حسين كاالسير المرتهن                  

 گفت: پس جنگى سخت پيوست چنان كه با خردى سى و پنج مرد بكشت. و در مناقب است كه اين رجز مى 

  انّى انا القاسم من نسل علىّ             نحن و بيت اللّه اولى بالنّبىّ         

  من شمر ذى الجوشن او ابن الدّعىّ             

 گفت: مالى صدوق است كه پس از او يعنى پس از على اكبر، قاسم بن حسن به جنگ بيرون شد و مىو در ا 

  ال تجزعى نفسى فكلّ فان             اليوم تلقين ذوى الجنان         

 ست.مانند اين گفته ا  و فتّال نيشابورى ؛رضوان اللّه عليه -و سه تن از آنها بكشت آنگاه او را از اسب بيفكندند 
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اند كه گفت:  ( )ابو الفرج، ارشاد و طبرى( از ابى مخنف از سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم روايت كرده1) 

پسرى به جنگ ما بيرون آمد گويى رويش پاره ماه بود شمشيرى در دست پيراهن و ازارى در بر و نعلين در 

 -ل پاى چپ بود پس عمرو بن سعد بن نفيل ازدىكنم كه آن نع پاى داشت كه بند يكى گسيخته بود فراموش نمى

 گفت: به خدا سوگند كه بر او حمله كنم. -لعنه اللّه

اند وى را كفايت كنند. گفت:  من گفتم: سبحان اللّه اين چه كار است كه تو خواهى كرد آن گروهى كه بر گرد وى

جوان زد كه به روى افتاد و گفت: يا  و اللّه بر وى حمله كنم پس حمله كرد و بتاخت ناگهان با شمشير بر آن

چنان كه باز سر بر   1عمّاه. حميد بن مسلم گفت: پس حسين عليه السّالم سر برداشت و بدو تيز تيز نگريست

نگرد آنگاه مانند شير خشمگين حمله كرد و عمرو را با شمشير بزد عمرو دست را سپر كرد و  دارد و تيز مى مى

 را از مرفق جدا ساخت.حسين عليه السّالم دست او 

سواران اهل كوفه تاختند تا  2)ارشاد( پس فريادى زد كه سپاهيان شنيدند و حسين عليه السّالم كنارى رفت 

 عمرو را از دست حسين عليه السّالم برهانند.

ب كردند ( )ابو الفرج( و چون سواران تاختند سينه اسبان با عمرو برخورد و او بيفتاد و اسبان عمرو را لگدكو2) 

كه جان بداد لعنة اللّه و اخزاه. گرد فرو نشست حسين عليه السّالم را ديديم بر سر آن پسر  3چيزى نگذشت

گفت: دور باشند از رحمت اين قوم كه تو را كشتند و  سود و حسين عليه السّالم مى ايستاده و او پاى بر زمين مى

دا سوگند بر عمّ تو سخت گران آيد كه تو او را بخوانى و جدّ تو دشمن ايشان باد روز قيامت. آنگاه گفت: به خ

 اجابت تو نكند يا اجابت او تو را سودى ندهد.

                                                 
تجليه سر برداشتن و نگريستن است. مؤلف در منتهى االمال گويد: تعجيل كرد مانند عقابى كه از بلندى به زير آيد و « جلى الحسين كما يجلى الصّقر» .1

 يكن تجليه به اين معنى نيامده است.ل
و بايد اين عبارت را « فضرب عمرا بالسّيف فاتّقاه بالسّاعد فاطنّها من لدن المرفق فصاح ثمّ تنحّى عنه»و عبارت ابى مخنف در تاريخ طبرى چنين است:  .2

د پس ساعد او را از مرفق جدا كرد و عمرو فريادى زد و از چنين ترجمه كرد كه: حسين عليه الساّلم شمشير بر عمرو زد و عمرو ساعد را سپر قرار دا

 امام عليه الساّلم يا از قاسم دور شد. و از آنچه در متن گفتيم معلوم شد عمرو بن سعد پامال سمّ ستوران شد.

ين سهوى است از آن مرحوم در ترجمه امّا در جالء العيون در ترجمه اين داستان گفته است: آن طفل معصوم در زير سم اسبان مخالفان كوفته شد. و ا

ى اصالح دارم عبارت و معصوم از سهو نيست مگر پيغمبران و ائمّه عليهم الساّلم و البته مترجم اين كتاب را هم سهو بسيار است كه از خوانندگان تقاضا

براى رفع اشتباه در حال رفع و جرّ آن را و او نويسند و در و بايد دانست كه نام اين مرد عمرو به فتح عين و سكون ميم است نه به ضمّ عين و فتح ميم و 

 كند. واو براى اينكه عمر بضمّ عين غير منصرف است و بفتح عين منصرف و نوشتن يا ننوشتن الف تنوين خود رفع اشتباه مى حال نصب بى
 به كسر راء يعنى ما زلت به.« ما رمت بالمكان»گويند « فلم يرم حتّى مات» .3
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نگرم دو  )ملهوف( امروز كينه جوى بسيار است و ياور اندك. پس او را برداشت بر سينه خود و گويى اكنون مى

 شد. پاى آن پسر بر زمين كشيده مى

خواهد چه  نه او را بر سينه خود نهاده بود حميد گفت: من با خود گفتم: آيا مى)طبرى( و حسين عليه السّالم سي 

كند؟ پس او را آورد و نزديك پسرش على بن الحسين عليه السّالم نهاد با كشتگان ديگر از اهل بيت خود كه 

 .برگرد او بودند پرسيدم اين پسر كيست؟ گفتند: قاسم بن حسن بن على بن ابى طالب عليه السّالم

( و روايت شده است كه: حسين عليه السّالم گفت: خدايا شماره اينها را برگير و آنها را پراكنده ساز و بكش 1) 

و هيچ از آنها باقى نگذار و هرگز آنها را نيامرز. اى عموزادگان من شكيبايى نماييد اى اهل بيت من صبر كنيد 

 كه بعد از امروز ذلّت و خوارى نبينيد هرگز.

السّالم على القاسم بن الحسن »خواند گفت:  -رضى اللّه عنه -يارت طويله كه سيد مرتضى علم الهدىدر آن ز

بن علىّ و رحمة اللّه و بركاته السّالم عليك يا بن حبيب اللّه السّالم عليك يا بن ريحانة رسول اللّه السّالم عليك 

درا حتّى عاجله االجل وفاته االمل فهنيئا لك يا من حبيب لم يقض من الدّنيا وطرا و لم يشف من اعداء اللّه ص

 «.حبيب رسول اللّه ما اسعد جدّك و افخر مجدك و احسن منقلبك

مترجم گويد: ظاهرا اين زيارت انشاى خود سيد مرتضى )ره( است و خواندن ادعيه و زيارات كه از ائمّه عليهم 

و خصوصيّت نباشد؛ يعنى خواننده بداند از ائمّه  السّالم وارد نيست جايز است مشروط به اينكه به نيّت ورود

عليهم السّالم وارد نيست و با همين قصد قرائت كند چنان كه صدوق )ره( در كتاب من ال يحضره الفقيه زيارتى 

براى حضرت فاطمه زهرا عليها السّالم نقل كرده است و گويد: اين انشاى خود من است و زيارت مأثور براى آن 

و هر محدّثى كه زيارت يا دعايى غير مأثور در كتاب خود نقل كند بايد صريحا بگويد از امام  حضرت نيافتم

گردد و اگر صريح گفت اضالل  نيست تا تدليس نشود و تدليس از گناهان كبيره است كه موجب اضالل مى

 نيست.

خ مفيد در ارشاد گويد: و بايد دانست حسن بن حسن عليه السّالم معروف به حسن مثنى نيز در كربال بود شي

حسن بن حسن عليه السّالم با عمّش حسين عليه السّالم در طفّ بود و چون حسين عليه السّالم به شهادت رسيد 

و اهل بيت او اسير شدند اسماء بن خارجه او را از ميان اسرا بر بود و گفت: به خدا قسم دست كسى به پسر 
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فزارى بود و با اسماء بن خارجه فزارى از يك قبيله بودند و اينكه  رسد )و خوله بنت منظور مادر او خوله نمى

 بعضى گويند: اسماء خال حسن مثنى بود به معنى حقيقى كلمه صحيح نيست.(

عمر بن سعد گفت: خواهرزاده ابى حسّان را به خود واگذاريد. و بعضى گويند: حسن، زخمى خطرناك داشت )قد 

 ا يافتن(.اشفى منه بمعنى خطرناك است نه شف

و روايت شده است كه: حسن بن حسن از عمّ خويش يكى از دو دختر او سكينه و فاطمه را خواستگارى كرد، 

حسين عليه السّالم فرمود: هر يك را كه بيشتر دوست دارى اختيار كن. حسن شرم كرد و جواب نداد. حسين 

ادرم فاطمه بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليه السّالم فرمود: من براى تو فاطمه را اختيار كردم كه به م

 تر است انتهى كالم المفيد. سلّم شبيه

مترجم گويد: تزويج يا زفاف حسن مثنى و فاطمه در همان ايام خروج امام عليه السّالم از مدينه يا در راه ميان 

اوقات بالغه گرديده و نه سالش تمام مدينه و كربال بوده است و فاطمه در كربال نو عروس بود براى آنكه همان 

شده بود چون مادرش امّ اسحاق بنت طلحه زوجه امام حسن عليه السّالم بود و امام حسن عليه السّالم در ماه 

صفر سال پنجاهم به شهادت رسيد و امّ اسحاق پس از گذشتن عدّه به عقد امام حسين عليه السّالم در آمد. البته 

 نبوده است. 51يع الثانى سال تولّد فاطمه پيش از رب

پس وجود فاطمه نو عروس در كربال قابل شك و ترديد نيست و اگر زوجه قاسم نبود زوجه حسن مثنّى بود و 

اگر تزويج قاسم به طورى كه مشهور است صحيح باشد بايد يكى از دو احتمال را قبول كرد اول اينكه حضرت 

ت فاطمه نام غير از آنكه به عقد حسن مثنّى در آورده بود چون مسلّم سيد الشهداء عليه السّالم دخترى ديگر داش

 نيست كه دختر آن حضرت منحصر به سكينه و فاطمه بوده است.

 و در كشف الغمّه گويد: چهار دختر داشت سكينه و فاطمه و زينب و چهارمى را نام نبرده است.

 و ابن شهر آشوب گويد: سه دختر داشت.

 اند. به قاسم تزويج كرد نام ديگر داشت و به غلط و اشتباه بعضى روات فاطمه گفتهدوم آنكه دخترى كه 

و اگر تزويج حضرت قاسم را صحيح ندانيم بايد بگوييم همان تزويج حسن مثنّى با قاسم اشتباه شده است مثال 

الم بود خوانده است و يكى از روات در كتابى قصّه فاطمه نو عروس را با تازه داماد كه پسر امام حسن عليه السّ

 در ذهن خود پسر امام حسن عليه السّالم را منطبق با قاسم دانسته همانطور نقل كرده است.
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به نظر ما هيچ علّتى ندارد كه تزويج قاسم را انكار كنيم؛ چون ملّا حسين كاشفى در روضة الشهداء نقل كرده 

زيست معاصر با صاحب روضة الصفا و امير على  ىاست و او مردى جامع و عالم و متبحّر بود در شهر هرات م

كه آن وقت در هرات بود در هيچ زمان در هيچ شهر  شير وزير علم دوست و آن قدر كتب ادب و تواريخ و وسائل

فراهم نشد از غايت حرص و ولهى كه وزير مزبور به علوم مخصوصا به تواريخ داشت و به همين موجب روضة 

نمايد صحيح نيست؛ چون مصالح اعمال  . و اينكه گويند: تزويج در آن گير و دار بعيد مىالصفا را براى او نوشتند

 ائمّه معصومين براى ما معلوم نيست.

و اگر كسى گويد: كاشفى سنّى بوده است گوييم: اوال سنّى بودن او معلوم نيست. و ثانيا همه علماى ما از سنّيان 

و زبير بن بكّار و طبرى و غير ايشان روايت كرد و ابن شهر آشوب از روايت كنند چنان كه شيخ مفيد از مدائنى 

روايات غالب اهل سنّت در مناقب آورده است. و همچنين ابو مخنف و هشام بن محمد كلبى كه در عهد ائمّه 

ز نبود اين عليه السّالم بودند از سنّيان بلكه از افراد لشكر عبيد اهلل روايت كردند. و اگر روايت از اهل سنّت جائ

 كردند. باز به سياقت كتاب بازگرديم. همه علما در غير مورد احتجاج اين همه اخبار روايت نمى

 گفت: در بحار است كه: پس از كشته شدن قاسم بن الحسن عبيد اهلل به جنگ بيرون آمد و مى

  ان تنكرونى فانا ابن حيدره             ضرغام آجام و ليث قسوره         

 على األعادى مثل ريح صرصرة             

 پس چهارده مرد بكشت و او را هانى بن ثبيت خضرمى به شهادت رسانيد و رويش سياه شد. 

 گفت: حرملة بن كاهل اسدى او را بكشت. و ابو الفرج گويد: ابو جعفر باقر عليه السّالم مى

 م بياوريم.مؤلف گويد: داستان شهادت او را در ضمن شهادت امام عليه السّال

  بکر بن حسن بن على بن ابى طالب علیه السّالم ابو شهادت

ابو الفرج به اسناد خود از مدائنى از ابى  مادرش امّ ولد بود و او برادر ابوينى قاسم بن حسن عليه السّالم است.

 مخنف از سليمان بن ابى راشد روايت كرده است كه:

 مان بن قته او را خواست در اين بيت:عبد اللّه بن عقبه غنوى او را بكشت و سلي

 و عند غنّى قطرة من دمائنا             و في اسد اخرى تعدّ و تذكر         

 و ابو الفرج گويد: ابو بكر پيش از برادرش قاسم به شهادت رسيد. و ليكن طبرى و جزرى و شيخ مفيد پس از  
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 نظرى به ترتيب و مقدّم و مؤخّر -چنان كه سابقا گذشت -و مترجم گويد: مورّخين قديم اند. قاسم ذكر او كرده

 نداشتند و تقديم و تأخير فقط در ذكر است.

  شهادت اوالد امیر المؤمنین علیه السّالم

)ارشاد( چون عبّاس بن على عليه السّالم بسيارى كشتگان اهل بيت بديد با برادران مادرى خود عبد اللّه و جعفر  

ن مادر من پيش رويد تا من اخالص شما را در راه خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و و عثمان گفت: اى فرزندا

سلّم ببينم شما را فرزند نيست )تا غم فرزند خوريد( پس عبد اللّه پيشتر رفت و كارزارى صعب كرد او و هانى 

 براى او ذكر شده است:بن شبيث حضرمى دو ضربت ردّ و بدل كردند و هانى او را بكشت. و در مناقب اين رجز 

  انا ابن ذى النّجدة و االفضال             ذاك علىّ الخير ذو الفعال         

  سيف رسول اللّه ذو النّكال             فى كلّ يوم ظاهر االحوال             

پاه رفت. و در ساله بود پس از وى جعفر بن على پيش س و ابو الفرج روايت كرد كه: او آن روز بيست و پنج 

 خواند: مناقب گويد: اين رجز مى

  انّى انا جعفر ذو المعالى             ابن علىّ الخير ذى النّوال         

  ذاك الوصىّ ذو السّنا و الوالى             حسبى لعمّى شرفا و خالى             

  احمى حسينا ذا النّدى المفضال             

. ابو الفرج( هانى بن شبيث بروى تاخت و او را بكشت. و ابو الفرج از ابى جعفر محمد بن على ( )ارشاد. طبرى2) 

 عليه السّالم روايت كرده است كه: خولى بن يزيد اصبحى جعفر بن على عليه السّالم را شهيد كرد.

ويد: خولى به ضمّ و ابن شهر آشوب گويد كه: خولى بن يزيد اصبحى تير بر شقيقه يا چشم او افكند. )مترجم گ

 خاء غلط است و صحيح آن به فتح خاء و فتح واو و تشديد ياء است بر وزن جدلىّ(.

 گفت: و عثمان بن على عليه السّالم به مبارزت بيرون آمد و مى

 انّى انا عثمان ذو المفاخر             شيخى علىّ ذو الفعال الظّاهر         

 ير             و سيّد الصّغار و االكابرهذا حسين سيّد االخا             

و ابو الفرج روايت كرده است كه: خولى بن  ساله بود و راهى را كه دو برادر برفتند او نيز برفت. و بيست و يك 

 يزيد بر او تيرى افكند و از پاى در انداختش.
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نى ابان بن دارم بر او تاخت و او و در مناقب گويد كه: تيرى بر پهلوى او نشست و از اسب بيفتاد پس مردى از ب

 را شهيد ساخت و سر او برگرفت.

 مؤلف گويد: از على عليه السّالم روايت شده است كه فرمود: من او را به نام برادرم عثمان بن مظعون ناميدم.

جايز نيست؛ مترجم گويد: اين حديث داللت بر آن ندارد كه ناميدن ائمه عليهم السّالم اوالد خود را به نام خلفاء 

 چون امير المؤمنين عليه السّالم هم ابو بكر داشت و هم عمرو هم عثمان.

  دیگر از شهداء محمد اصغر بن على علیه السّالم است

 مادرش ام ولد بود و مردى از بنى ابان بن دارم تيرى بر او افكند و او را بكشت و سرش را برداشت.

  لسّالم استدیگر ابو بکر بن على بن ابى طالب علیه ا

 مادرش ليلى بنت مسعود بن خالد است و مردى از همدان او را شهيد كرد.

 و از مداينى روايت شده است كه: او را در جويى كشته يافتند و معلوم نشد قاتل او كه بوده است.

 گفت: و در مناقب گويد: ابو بكر بن على عليه السّالم به مبارزت آمد و مى

  الفخار االطول             من هاشم الخير الكريم المفضل شيخى علىّ ذو         

  هذا حسين ابن النّبىّ المرسل             عنه نحامى بالحسام المصقل             

  تفديه نفسى منى اخ مبجّل             

 و جنگ پيوست تا رجز بن بدر جحفى )كذا( و گويند: عقبه غنوى او را شهيد كرد. 

 خواند: است كه: پس از وى عمر بن على عليه السّالم به مبارزت آمد و اين رجز مى و در مناقب

 خلّوا عداة اللّه خلّوا عن عمر             خلّوا عن اللّيث الحصور المكفهرّ         

 يضربكم بسيفه و ال يفرّ             يا زجر يا زجر تدان من عمر             

 ا بكشت آنگاه داخل هنگامه جنگ شد.و زجر قاتل برادر خود ر 

 مؤلف گويد: مشهور بين اهل تاريخ اين است كه عمر با برادرش به كربال نيامد.

  و مترجم گويد: اين رجز را به اندكى اختالف طبرى از شمر بن ذى الجوشن نقل كرده است

 و مصرع اول اين است:

گويد: عمر بن على عليه السّالم با برادرش به كوفه نرفت  ( صاحب عمدة الطّالب1خلّوا عداة اللّه خلّوا عن شمر )

 ساله. و آن روايت كه وى در كربال حاضر بود صحيح نيست بلكه در نسع در گذشت هفتاد و پنج يا هفتاد و هفت
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ابو الفرج گفت: محمد بن على بن حمزه گفته است كه: ابراهيم بن على بن ابى طالب عليه السّالم آن روز به 

 يك از كتب انساب نام ابراهيم را نيافتم. رسيد و من در هيچشهادت 

سيّد )ره( گفت: مصنّف كتاب مصابيح روايت كرده است كه: حسن بن حسن عليه السّالم معروف به مثنّى در آن 

روز پيش عمّش جنگ كرد و هفده تن بكشت و هيجده زخم بدو رسيد و بيفتاد پس خالوى او اسماء بن خارجه او 

 شت و به كوفه برد و عالج كرد تا بهتر شد آنگاه او را به مدينه روانه كرد.را بردا

و در بحار است و هم از مقتل خوارزمى روايت شده است كه: پسرى از سراپرده بيرون آمد ترسان و دو گوشوار 

ر او نگريست و دو گوشواره او لرزان بودند پس هانى بن بعيث ب مرواريد در گوش داشت به راست و چپ مى

توانست و زبانش بند  نگريست و از غايت دهشت چيزى گفتن نمى حمله كرد و او را بكشت شهربانو بدو مى

 آمده بود.

و مؤلّف در حاشيه گفته است: اين شهر بانويه مادر امام زين العابدين نيست؛ چون او در ايّام والدت فرزندش از 

 .دنيا رفت و در آخر كتاب به اين اشارتى خواهم كرد

( )طبرى( از هشام كلبى از ابو الهذيل سكونى از هانى بن ثبيت حضرمى روايت كرده است كه ابو الهذيل 2) 

گفت: من از  گفت: هانى را در مجلس حضر ميان نشسته ديدم در زمان خالد بن عبد اللّه پيرى سالخورده بود مى

ديم همه اسب سوار ناگاه پسرى از آل حسين آنها بودم كه در مقتل حسين عليه السّالم حاضر بودند ده مرد بو

هاى خيمه در دست داشت ازار و پيراهنى در بر، ترسان بود به راست و  عليه السّالم بيرون آمد چوبى از ستون

لرزيد ناگاه  اش مى گردانيد مرواريدهاى گوشواره بينم كه چون سر خويش مى نگريست گويى اكنون مى چپ مى

 يك او شد از روى اسب سوى او بگرديد و آن پسر را با شمشير دو نيمه كرد.مردى تازان بيامد تا نزد

هشام گفت سكونى گفت: كشنده آن پسر خود هانى بود و نام خود را صريح نگفت و پوشيده داشت. و مؤلف به 

 اين شعر تمثّل كرد:

 مرفلم تر عينى كالصّغار مصابهم             يقلّب اكباد الكبار على الج         

 كند. و كباب مى گرداند يعنى: ديده من نديد مانند كودكان كه مصيبتشان جگر بزرگان را به روى آتش مى 

ابو حنيفه دينورى گفت گويند كه: چون عبّاس كثرت كشتگان بديد با برادران خود عبد اللّه و جعفر و عثمان گفت 

(: جانم فداى شما پيش رويد و از ساالر خويش حمايت )و اين برادران مادرشان امّ البنين عامريّه بود از آل وحيد
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كنيد تا پيش روى آن جان دهيد؛ پس همه با هم پيش رفتند و جلوى حسين عليه السّالم بايستادند به روى و گلو 

كردند پس هانى بن ثويب حضرمى بر عبد اللّه بن على حمله كرد و او را بكشت  و سينه او را از دشمن حفظ مى

رادرش جعفر تاخت و او را نيز بكشت و يزيد اصبحى تيرى بر عثمان افكند و او را بكشت و سر او را آنگاه بر ب

جدا كرد و آن را نزد عمر سعد برد و گفت: انعام و پاداش مرا بده. گفت: انعام از امر خود طلب، )يعنى عبيد اهلل( 

حسين عليه السّالم ايستاده بود و نزديك او  كه او پاداش تو را بدهد. اما عباس بن على عليه السّالم پيش روى

 .-رحمه اللّه -گرديد با او بود تا كشته شد كرد و حسين عليه السّالم به هر سو مى جهاد مى

  عبّاس علیه السّالمحضرت ابولفضل شهادت 

سپاه او غالب شيخ مفيد در ارشاد و طبرسى در اعالم الورى گويند: آن گروه بر حسين عليه السّالم بتاختند و بر 

باال رفت و آهنگ فرات فرمود و برادرش عباس پيشاپيش  1گشتند و تشنگى بر حضرتش مستولى شد بر بند آب

كربال تا شطّ مسافت بسيار است( كرده بودند براى مزارع وگرنه از فرات جدا)غرض نهرى است كه از رفت او مى

ارم با آنها بود گفت: واى بر شما ميان او و فرات حايل پس سواران ابن سعد راه بر ايشان بگرفتند مردى از بنى د

شويد و مگذاريد بر آب دست يابد. حسين عليه السّالم گفت: خدايا او را تشنه گردان. دارمى خشمگين شد و 

تيرى افكند كه بر زير زنخ آن حضرت نشست و دست زير حنك بگرفت چنان كه هر دو دست از خون پر شد و 

كنند پس به جاى خود  كنم از آنچه با پسر دختر پيغمبرت مى : خدايا سوى تو شكايت مىآن را بريخت و گفت

بازگشت و تشنگى بر او سخت شده بود و مردم گرد عباس را بگرفتند و او را از حسين عليه السّالم جدا كردند 

ز گشت و قاتل او وى را رسيد و از حركت فرو ماند و به شهادت فائ  پس تنها جنگ پيوست تا زخمهاى سنگين

 زيد بن ورقاء حنفى )رقاد جنبى ظ( و حكيم بن طفيل سنبسى بود.

 و سيد قريب همين روايت آورده است.

و حسن بن على طبرسى روايت كرده است كه: مردى بر حسين عليه السّالم تيرى افكند و آن در پيشانى او 

 زنخ آن حضرت بنشست مشهورتر است.بنشست عباس آن را بيرون آورد. و آنكه ذكر كرديم كه در زير 

                                                 
و از بعض كتب مانند  بارت عربى به جاى بند آب، مسناة است و ركب المسناة يعنى بر آن خاك توده كه براى جلوگيرى از آب بود باال رفت.در ع .1

شود كه: مسناة نام اسبى است اما اگر مدرك آن همين عبارت عربى باشد داللت بر آن ندارد كه مسناة نام اسب است و اگر  ناسخ التواريخ معلوم مى

 مدرك ديگر دارد ما نيافتيم.

 كور است.و در ناسخ التواريخ گويد: اسبى به نام ذو الجناح در كتب معتبره نيافتيم براى حضرت سيد الشهداء عليه الساّلم همان مرتجز و مسناة مذ

سبها بسيار داشتند. و ملّا حسين كاشفى كه نام و اين بنده مترجم گويد: معقول نيست كه اسبان اردوى امام عليه الساّلم منحصر به دو اسب باشد البته ا

سابقا اسب ذو الجناح را در روضة الشهداء آورده است كتاب تواريخ بسيار در دسترس خود داشت كه اكنون براى مادر اين زمان ميسر نيست چنان كه 

 مرقوم آمد.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

258 

 

( طبرى از هشام از پدرش محمد بن سائب از قاسم بن اصبغ بن نباته )بضمّ نون( روايت كرده است از مردى 1) 

 كه حسين عليه السّالم را در عسكرش ديده بود و او براى قاسم حكايت كرد كه:

ود بر بند آب بر آمد تا به فرات رود مردى از سپاه چون سپاه حضرت ابى عبد اللّه عليه السّالم مغلوب شدند او خ

ابن سعد از بنى ابان بن دارم بر كسان خود بانگ زد: واى بر شما ميان حسين عليه السّالم و آب حائل شويد كه 

 شيعه بر وى اجتماع نكنند. و خود اسب برانگيخت و مردم در پى او رفتند تا ميان او و آب فرات حائل شدند.

السّالم گفت: خدايا او را تشنه گردان و آن مرد ابانى تيرى افكند كه زير زنخ حسين عليه السّالم  حسين عليه

 بنشست آن حضرت تير بركند و دو دست زير آن گرفت تا از خون پر شد و گفت:

 كنند. كنم از آنچه با پسر دختر پيغمبر تو مى خدايا سوى تو شكايت مى

شد. قاسم بن  كه خداوند تشنگى بر وى مسلّط كرد و او هرگز سيراب نمى راوى گفت: به خدا قسم ديرى نكشيد

گردانيديم آب سرد  كرديم و رنج او سبك مى اصبغ گفت: گاهى من خود از آنها بودم كه وى را پرستارى مى

گفت: آبم دهيد كه تشنگى مرا  ها از آب و او مى آوردند آميخته با شكر و طاسهاى پرشير و كوزه برايش مى

آشاميد و چون از  كرد او مى اى را سيراب مى دادند كه يكى از آنها خانواده كشت پس كوزه يا طاسى به او مىب

گفت: واى بر شما مرا آب دهيد كه تشنگى مرا بكشت. به خدا  افتاد بازمى داشت اندكى بر پهلو مى لب خود بر مى

 س كرد.قسم كه نگذشت مگر اندكى و شكمش مانند شكم شتر بر آمد و آما

شود كه نام اين مرد زرعه )بضمّ زاء( بن ابان بن دارم بود. گفت:  ( مؤلف گويد: از كالم ابن نما معلوم مى2) 

كنم به اسناد متّصل از قاسم بن اصبغ بن نباته گفت: حديث كرد براى من كسى كه حسين عليه السّالم  روايت مى

پيش روى او بود و عبيد  -قدّس اللّه روحه -موده و عباسرا مشاهده كرده بود راه مسناة گرفته آهنگ فرات فر

اى نچشد پس  اهلل زياد به عمر بن سعد نوشته بود ميان حسين و ياران وى و آب فرات حايل شود كه از آن قطره

عمرو بن حجّاج را با پانصد سوار بر شريعه فرستاد و حسين عليه السّالم را از آب بازداشت و عبد اللّه بن حصين 

آب را مانند جگر آسمان )يعنى كبود به رنگ ميان آسمان( به خدا سوگند كه   بينى زدى بانگ زد: اى حسين نمىا

 از آن نچشى تا تو و اصحابت تشنه جان دهيد.

پس زرعة بن ابان بن دارم گفت: ميان او و آب مانع شويد و تيرى افكند زير زنخ امام عليه السّالم جاى گرفت 

يا او را از تشنگى بكش و هرگز وى را نيامرز. و براى آن حضرت شربتى آب آوردند خون آن حضرت گفت: خدا
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گرفت )و يقول هكذا الى السّماء( روى به آسمان همان  از نوشيدن آب مانع آمد پس امام عليه السّالم خون را مى

 گفت: كالم مى

 پاشيد(. به آسمان مى اند كه: خون را )خدايا او را از تشنگى بكش آه. و بعضى ترجمه كرده 

زد  كنم از شيخ عبد الصّمد از ابى الفرج عبد الرّحمن بن جوزى كه آن مرد ابانى پس از آن فرياد مى و روايت مى

 از گرمى و سوزش شكم و سردى پشت تا آخر آنچه از طبرى نقل كرديم.

احب عمدة الطالب پس از ( به داستان شهادت حضرت عباس )قدس سره( بن على عليه السّالم بازگرديم ص1) 

ذكر فرزندان عباس )قدس سره( گويد: كنيت وى ابو الفضل بود و او را سقّا گفتند چون روز طف براى برادرش 

حسين عليه السّالم به طلب آب رفت و پيش از آنكه آب بدو رساند كشته شد و قبر او نزديك شريعه است 

 عليه السّالم بود.همانجاى كه كشته شد و او بدان روز علمدار حسين 

و شيخ ابو نصر بخارى از مفضّل بن عمر روايت كرده است از امام صادق جعفر بن محمد عليهما السّالم كه: عمّ 

ما عباس با بصيرت و ثابت ايمان بود با ابى عبد اللّه عليه السّالم جهاد كرد و نيكو كفايت نمود تا كشته شد و 

گاه كه كشته شد سى و چهار سال داشت و مادر او و عثمان و جعفر و خون عباس در قبيله بنى حنيفه است آن

 عبد اللّه امّ البنين است بنت حزام بن خالد بن ربيعه.

اند: عقيل نسّابه بود و به انساب و اخبار عرب دانا، و امير المؤمنين عليه السّالم گفت:  تا اينكه گويد: روايت كرده

راى من زاده دليران تا تزويج كنم و از او پسرى دالور به وجود آيد. عقيل با وى در ميان قبايل عرب زنى جوى ب

 گفت: امّ البنين كالبيه را تزويج كن كه در همه عرب دالورتر از پدران وى نيست.

پس امير المؤمنين عليه السّالم او را تزويج كرد و روز طف شمر بن ذى الجوشن كالبى عبّاس و برادران وى را 

خواهرزادگان من كجايند؟ آنان پاسخ ندادند حسين عليه السّالم فرمود: او را اجابت كنيد اگر چه  خواست و گفت:

خواهى؟ گفت: شما در امانيد به من پيونديد و خويش  فاسق است امّا از خالوهاى شماست آمدند و گفتند: چه مى

اى آيا سرور و  ت آن امان كه آوردهو گفتند: چه زشتى تو و چه زشت اس را به كشتن مدهيد. او را دشنام دادند

 برادر خويش را رها كنيم به زينهار تو درآييم؟! و او با هر سه برادرش در آن روز كشته شدند.

 ( و صدوق روايت كرده است در امالى از على بن الحسين عليهما السّالم در ضمن حديثى كه فرمود:1) 

 كفايت فرانمود و جان خويش را فداى برادر كرد تا هر دو خداى رحمت كند عباس را برادر خويش را برگزيد و 
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دست او جدا گشت و خداوند به جاى دستها دو بال وى را عطا فرمود كه با فرشتگان در بهشت پرواز كند چنان 

 كه جعفر بن ابى طالب را و عبّاس را منزلتى است نزد خداى تعالى روز قيامت كه شهدا دريغ آن خورند.

: عباس بن على بن ابى طالب عليه السّالم كنيت او ابو الفضل بود و مادرش امّ البنين و او بزرگتر ابو الفرج گفت

فرزند ام البنين بود و پس از برادران ابوينى خويش شهيد شد چون عباس فرزند داشت و آنها نداشتند آنها را 

ارث همه آنها عبيد اهلل بن عباس پيش فرستاد تا كشته شدند وارث آنان بدو رسيد آنگاه خود كشته شد پس و

 1گشت و عمر بن على با او در ارث برادران خصومت كرد و به چيزى صلح كردند

ناميدند  كرد كه: فرزندان عباس او را سقّا مى ( و جرمى بن ابى العال گفت: از زبير شنيدم از عمّش حكايت مى2) 

ابى العال( گويم كه: از فرزندان عبّاس نديدم كسى كه  و به ابو قربه مكنّى كرده بودند اما من، )يعنى جرمى بن

وى را بدين لقب و كنيت خواند و نه از گذشتگان اوالد وى شنيدم كسى نقل كند همين زبير از عمّش حكايت 

 كرده است.

ن مترجم گويد: جرمى بن ابى العال نامش احمد بن محمد بن اسحاق ابو عبد اللّه است و ابن نديم وى را در نحوييّ

و عمّ  84به سنّ  256نام برده است و زبير مذكور، زبير بن بكّار نسّابه و مورّخ معروف است قاضى مكه متوفّى 

 او مصعب بن عبد اللّه نام داشت، ابو الفرج گفت: و درباره عباس شاعر گفت:

 احقّ النّاس ان يبكى عليه             فتى ابكى الحسين بكربالء         

 اخوه و ابن والده علىّ             ابو الفضل المضرّح بالدّماء             

 ء             و جادله على عطش بماء و من واساه ال يثنيه شى             

 و كميت درباره او گويد: 

  و أبو الفضل انّ ذكرهم الحلو             شفاء النّفوس من اسقام         

  اذ قتلوه             اكرم الشّاربين صوب الغمامقتل االدعياء              

كشيد و او را قمر بنى  شد پاى او بر زمين مى ( و عباس مردى زيبا و نيكو روى بود بر اسب بلند سوار مى1) 

 گفتند و علمدار حسين عليه السّالم بود. هاشم مى

د كه: حسين بن على عليهما السّالم اصحاب آنگاه ابو الفرج به اسناده از جعفر بن محمد عليه السّالم روايت كر

 خويش را آماده حرب ساخت و رايت را به عباس سپرد.

                                                 
 سد و برادر ابى محروم است مگر ابوينى موجود نباشد.ر مترجم گويد: اگر كسى فرزند نداشته باشد ميراث او به برادر ابوينى مى .1

 گاه نبود.ابو الفرج و هر كس ديگر كه گفت: عباس براى ارث بردن فرزندان خود از برادرانش آنها را پيش فرستاد از گمان خود گفت و از راز دل او آ
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 و حكيم بن طفيل طائى عباس را شهيد كردند. 1و از ابى جعفر عليه السّالم روايت كرد كه: زيد بن رقاء جهنى

ت كه: ام البنين مادر اين چهار برادر و مسندا از معاوية بن عمّار از امام جعفر صادق عليه السّالم روايت كرده اس

انگيزتر و سوزناكترين شيونى و مردم بر  گرفت غم كرد و زبان مى رفت و بر پسران خويش شيون مى به بقيع مى

 گريست. شنيد و مى آمد با مردم ديگر و زارى او مى شنيدند مروان هم مى شدند و شيون او مى گرد او جمع مى

يد: عبّاس سقّاى ماه بنى هاشم علمدار حسين عليه السّالم بود و از برادران مادرى ابن شهر آشوب در مناقب گو

 گفت: خويش بزرگتر بود به طلب آب رفت بر او حمله كردند و او هم بر آنها تاخت و مى

 ال ارهب الموت اذ الموت زقا             حتّى أوارى في المصاليت لقا         

 صطفى الطّهر وقا             انّى انا العبّاس اغدو بالسّقانفسى لنفس الم             

  و ال اخاف الشرّ يوم الملتقى             

ترسم هنگامى كه بانگ زند، تا وقتى كه ميان مردان  زقا )به زاى نقطه دار(: بانگ كرد. يعنى: از مرگ نمى

آيم  صطفى است من عبّاس هستم با مشگ مىكارآزموده افتاده و به خاك پوشيده شوم جان من وقايه جان پاك م

ترسم پس آنها را پراكنده ساخت و زيد بن ورقا جهنى از پشت خرما بنى كمين كرد و  و روز نبرد از شرّ نمى

حكيم بن طفيل سنبسى ياور او گشت و شمشير به دست راست عباس زد و عباس تيغ به دست چپ گرفت و 

 خواند: حمله كرد و رجز مى

  اللّه ان قطعتم يمينى             انّى احامى ابدا عن دينى و         

  و عن امام صادق اليقين             نجل النّبىّ الطّاهر االمين             

( و كار زار كرد تا ضعف بر او مستولى گشت پس حكيم بن طفيل طائى از پشت درخت خرما كمين ساخت و 1) 

 بر دست چپ او زد عباس گفت:

 يا نفس ال تخشى من الكفّار             و ابشرى برحمة الجبّار         

  مع النّبىّ السّيّد المختار             قد قطعوا ببغيهم يسارى             

 فأصلهم يا ربّ حرّ النّار             

                                                 
همين كتاب گذشت و به جاى جهنى در بعض نسخ حنفى و در بعضى در نسخى كه به صحّت آن اعتماد بيشتر است رقاد است چنان كه در بعض موارد  .1

نب حنانى يا جعفى يا جحفى و غير آن است و در بعضى جنبى به جيم و نون و باء بر وزن فلس است و در چنين موارد آنكه غير مشهور است يعنى ج

دهند نظير عبد اللّه  ت بسيار از علما در تراجيح خالف اصل را ترجيح مىكند و به همين جه تر تبديل مى ترجيح دارد؛ زيرا كه غالبا ناسخ لفظ غير مأنوس

 كنند. ابن بقطر بباء يك نقطه كه غالبا به يقطر تصحيف مى
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است و اصالء در  معنى مصرع اخير اين است كه: اى پروردگار آنها را به گرمى آتش بسوزان. و صال آتش 

پس آن ملعون با گرز آهنين بر سر او كوفت و چون حسين او را بر كنار فرات بر زمين افتاده  آتش سوزانيدن.

 ديد بگريست و گفت:

 تعدّيتم يا شرّ قوم بفعلكم             و خالفتم قول النّبىّ محمّد              

 اما نحن من نسل النّبىّ المسدّد          اما كان خير الرّسل وصّاكم بنا                

 اما كانت الزّهراء امّى دونكم             اما كان من خير البريّة احمد             

 لعنتم و اخزيتم بما قد جنيتم             فسوف تالقوا حرّ نار توقد             

چون تنهايى خويش ديد نزد  -رضى اللّه عنه -( در بحار از بعض تأليفات اصحاب نقل كرده است كه عباس2) 

برادر آمد و گفت: اى برادر آيا رخصت هست به جهاد روم؟ حسين عليه السّالم سخت بگريست و گفت: اى 

 برادر تو علمدار منى و اگر بر وى لشكر من پراكنده شود.

خونخواهى كنم. حسين عليه خواهم از اين منافقين  ام تنگ شد و از زندگى بيزار شدم و مى عباس گفت: سينه

السّالم فرمود: پس براى اين كودكان اندكى آب به دست آور پس عباس برفت و وعظ گفت و تحذير كرد 

زنند: العطش العطش! پس بر اسب  سودى نبخشيد سوى برادر آمد و خبر بازگفت و شنيد كودكان فرياد مى

ر هزار نفر گرد او بگرفتند و تير انداختند خويش نشست و نيزه و مشگ برداشت و آهنگ فرات كرد پس چها

 عباس آنها را متفرّق ساخت.

آب بنوشد يادى از   و چنان كه در روايت آمده است هشتاد تن بكشت تا وارد نهر آب شد چون خواست كفى

تشنگى حسين عليه السّالم و اهل بيت او كرد و آب را بريخت و مشگ پر كرد و بر دوش راست گرفت و روى 

انب خيمه كرد راه بر او بگرفتند و از هر طرف بر وى احاطه كردند عباس با آنها كارزار كرد تا نوفل ارزق به ج

تيغى بر دست راست او زد و آن را ببريد پس مشگ به دوش چپ گرفت و نوفل ضربتى زد كه دست چپ آن 

و آب آن را بريخت و  حضرت نيز از مچ جدا گشت پس مشگ به دندان گرفت و تيرى بيامد و بر مشگ رسيد

تيرى ديگر آمد و به سينه آن حضرت رسيد و از اسب بگرديد و فريادى زد و برادرش حسين عليه السّالم را 

 بطلبيد چون حسين عليه السّالم بيامد ديد بر زمين افتاده است بگريست.

 او حمله كرد و بگرزىگويد: مردى بر  -سالم اللّه عليه -( مؤلف گويد: طريحى در كيفيت قتل آن حضرت1) 
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 زد: يا ابا عبد اللّه عليك منّى السّالم. آهنين بر فرق سر او زد كه سر او بشكافت و بر زمين افتاد فرياد مى 

شود  مترجم گويد: اينكه از قول حضرت سيد الشهداء روايت كرده است: اگر تو بر وى لشكر من پراكنده مى

لفضل وقتى بود كه اغلب اصحاب كشته نشده بودند و اين بر خالف داللت دارد كه به ميدان رفتن حضرت ابى ا

روايت همه اهل سير و اخبار است و حق اين است كه وقتى عباس رفت و كشته شد لشكرى باقى نمانده بود؛ و 

قاتل او را در اين روايت نوفل ازرق گفته است با آنكه موافق روايات صحيحه حكيم بن طفيل و زيد بن رقاد 

اين روايت از جهتى مانند دامادى حضرت قاسم است براى اينكه در كتب تواريخ معتبره كه در دست است و 

يك از اين دو قصه مذكور نيست جز اينكه دامادى حضرت قاسم را ملّا حسين كاشفى ذكر كرده است  ماست هيچ

تأليفات اصحاب كه و او مردى عالم و متتبّع بود و روايت آب آوردن حضرت عباس را مجلسى از يكى از 

 شناسيم نقل فرموده است. نمى

اند غايت اينكه  فرق بين دو قصّه اين است كه: مورّخين معتبر چيزى مخالف و مضادّ با دامادى او نقل نكرده

اند چنان كه گذشت  اند امّا مطالب مخالف با اين حكايت حضرت عبّاس عليه السّالم بسيار نقل كرده ساكت مانده

شد و تا  و ابو الفرج و ابو مخنف و طبرى و ابو حنيفه دينورى گويد: از حسين عليه السّالم جدا نمىاز شيخ مفيد 

 كرد تا لشكر اعداء قهرا او را جدا كردند. آخر با او بود جهاد مى

چنان كه جمع بين روايات معتبره مورّخين و اين روايت نهايت تكلّف دارد مگر اينكه بگوييم چون كاشفى سنّى 

ه است بايد روايت او مردود باشد و اين مرد مجهول شيعى بوده است و او صحيح گفته است و ما پيش از اين بود

اند و اين اخبار كه در ارشاد و ملهوف و مناقب ابن شهر  گفتيم همه علماء در مقتل از اهل سنت روايت كرده

طبرى و ابن اثير و امثال آنهاست و اگر از ابى منقول از مداينى و زبير بن بكّار و   بينيم همه آشوب و غير آن مى

مخنف و هشام بن محمد بن سائب كه شيعى بودند چيزى نقل كنند باز غالبا اينها از اهل سنّت بلكه از لشكريان 

اند و اگر بايد روايات اهل سنّت را ترك كرد بايد اكثر اخبار مقاتل را ترك  ابن سعد كه در كربال بودند نقل كرده

كه بايد تواريخ و تفاسير و غزوات و سير را دور انداخت حتّى تفسير مجمع البيان و تبيان را كه غالبا كرد بل

توان آنها را نقل كرد دامادى حضرت قاسم را كه ملّا حسين كاشفى نقل كرده  منقول از اهل سنّت است. و اگر مى

احكام اخبار اهل سنت را نيز روايت  توان نقل كرد و حق آن است كه علماى ما در غير فقه و است نيز مى

 دادند. نمودند بلكه در فقه نيز گاهى به قرائن روايت اهل سنت را ترجيح مى كردند و بر آنها اعتماد مى مى
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 ( ابن نما گويد كه: حكيم بن طفيل سنبسى جامه و سالح عباس را برداشت او تير بر آن حضرت افكنده بود.1) 

« االن انكسر ظهرى و قلّت حيلتى»عباس كشته شد حسين عليه السّالم فرمود:  در بحار است گويند كه: چون

 اكنون پشت من شكست و چاره من كم شد.

 در معراج المحبّة اين ابيات در ذكر شهادت عباس نيكو گفته است:

  صف دشمن دريدى همچو كرباس             رسيد آنگاه بر بالين عباس         

 بوييد خونين پيكرش را برگرفت آنگه سرش را             همى بدامان             

  بر آورد از دل تفتيده آهى             كه سوزانيد از مه تا به ماهى             

  بگفتش كاى سپهدار قبيله             ز مرگت مر مرا كم گشت حيله             

  بايد درستى تا قيامت نمى     شكستى پشتم اى شمشاد قامت                     

  دريغ از بازوى زورآزمايت             دريغ از پنجه خيبرگشايت             

  پناهم             دريغ از ياور و مير سپاهم دريغ از اهل بيت بى             

عليه السّالم و  مؤلف به مناسبت مواسات حضرت عباس عليه السّالم كالمى در وصف حضرت امير المؤمنين 

 مواسات او با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از ابن ابى الحديد نقل كرده است.

ديدند در مكه پيش از  كشيدند و شكنجه مى ( جاحظ در كتاب عثمانيه گفت: ابو بكر از آنها بود كه آزار مى2) 

 لب او بود و نه او در طلب كسى.هجرت و على بن ابى طالب عليه السّالم آسوده بود نه كسى در ط

ايم كه على عليه السّالم  ابو جعفر اسكافى در رد اين كالم گفت كه: ما به اخبار صحيح و حديث مسند معلوم كرده

كرد و بر آنها  قريش مخاصمت مى  آن روز كه به پيغمبر ايمان آورد بالغ بود و كامل به دل و زبان با مشركان

ر شعب او بود نه ابو بكر و در آن خلوات و تاريكيها مالزم رسول بود آن تلخيها را وجود او گران بود در حصا

سوخت و در هر رنج با پيغمبر خويش شريك بود بار  كرد و در آتش مكاره مى از ابى لهب و ابى جهل نوش مى

 سنگين بر دوش او بود و كار دشوار در عهده او.

آمد سوى بزرگان قريش مانند مطعم بن عدىّ و غير او هر  ن مىكيست كه شبانه پنهان و پوشيده از شعب بيرو

آورد با آن بيم  رفت و براى بنى هاشم بارهاى آرد و گندم را به پشت خود مى فرستاد مى كس كه ابو طالب مى

ريختند آيا على عليه  يافتند خون او مى كه از دشمنان چون ابى جهل و غير او داشت كه اگر بر وى دست مى

 كرد يا ابو بكر؟ حال خويش را على عليه السّالم در خطبه مشهوره بازنموده است: م اين كار مىالسّال



 265 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

فتعاقدوا الّا يعاملونا و ال يناكحونا و اوقدت الحرب علينا نيرانها و اضطرّونا الى جبل و غير مؤمننا يرجو الثواب » 

يهم و قطعوا عنهم المارة و الميرة فكانوا يتوقّعون و كافرنا يحامى عن االصل و لقد كانت القبائل كلّها اجتمعت عل

 «.الموت جوعا صباحا و مساء ال يرون وجها و ال فرجا قد اضمحلّ عزمهم و انقطع رجاءهم

قريش با يكديگر پيمان بستند كه با معامله نكنند و زن بما ندهند و نگيرند و جنگ بر ما آتش افروخت و »يعنى: 

جأ كردند مؤمن ما اميد ثواب الهى داشت و كافر ما پاس خويشى و نسب قبائل ديگر ما را به كوه و سنگالخى مل

با آنان بودند خوار بار و فروشندگان آن را از كسان ما ببريدند بامداد و شام منتظر مرگ بودند نه اميد راهى و 

 «.نه رويى به جايى عزم ايشان پريشان و اميدشان بريده

ك نيست كه ابا عثمان جاحظ را و هم باطل از راه برده و گمان خطاء وى را از ( ابو جعفر اسكافى گفت: ش1) 

ثبات بر حق مانع آمده است و خذالن الهى موجب حيرت او شده و ندانسته و نسنجيده آن سخن گفت و پنداشت 

عب را على عليه السّالم آزار نديد و سختى نكشيد تا روز بدر و از آن وقت زحمتهاى وى آغاز شد و حصار ش

نشست آزاد و خوش با  خواست مى خورد و با هر كه مى خواست مى فراموش كرد كه ابو بكر آسوده بود هر چه مى

كشيد گرسنه و تشنه بود و بامداد و  كرد و رنجها مى دل آرام و آسوده و على عليه السّالم سختيها را هموار مى

ار بود شايد اندك قوتى از شيوخ قريش و انديش و كارگذ شام منتظر كشته شدن براى اينكه او چاره

خردمندانشان پنهان براى بنى هاشم فراهم كند نيمه جانى از بنى هاشم كه در حصار بودند و پيغمبر صلّى اللّه 

عقبة بن ابى  وقت از هجوم ناگهانى دشمن مانند ابو جهل بن هشام و عليه و آله و سلّم را محفوظ دارد و هيچ

ه و عتبة بن ربيعه و غير ايشان از فراعنه و جبّاران قريش ايمن نبود و آن حضرت خويش را معيط و وليد بن مغير

ماند و آب را به رسول  كرد و خود تشنه مى داشت و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را سير مى گرسنه مى

ر بود و چون تنها بود مايه انس او بود. و شد او پرستا نوشانيد و اگر بيمار مى خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى

رسيد و از اخبار آنان مجملى  شد و آسيبى به وى نمى ابو بكر از اينها دور بود از اين دردها چيزى نصيب او نمى

دانست. سه سال چنين بودند معاملت و مناكحت با آنها ممنوع و با ايشان نشستن حرام،  شنيد و مفصّل نمى مى

نظير را  بودند و از بيرون آمدن از شعب و از هر كار ممنوع، چگونه جاحظ اين فضيلت بىگرفتار و محصور 

 مهمل گذاشت و فراموش كرد انتهى.

 و شيخ ازرى در اين باره گفت:
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 هذه من عاله احدى المعالى             و على هذه فقس ما سواها         

 اذ جدّ من قريش جفاها        من غدا منجدا له في حصار الشّعب                  

 يوم لم يرع للنّبىّ ذمام             و تواصت بقطعه قرباها             

 فئة احدثت احاديث بغى             عجّل اللّه في حدوث بالها             

 ففدا نفس احمد منه بالنّفس             و من هول كلّ بؤس وقاها             

 كيف تنفكّ في الملمّات عنه             عصمة كان في القديم اخاها             

شد او پرستار بود، ابن ابى الحديد از سلمان  ( و در تأييد قول ابى جعفر اسكافى كه گفت: چون بيمار مى1) 

فارسى )رض( روايت كرده است كه: بامداد بر رسول خدا در آمدم يك روز پيش از اينكه رحلت كرد با من 

پرسى كه دوش چه كشيدم از درد و بيدارى من و على عليه السّالم؟ گفتم: يا رسول اللّه امشب من به  فت: نمىگ

 جاى او با تو بيدار باشم. فرمود: نه او سزاوارتر است از تو به اين كار. بابى انت و امّى يا امير المؤمنين.

 صفىّ الدين حلّى گويد:

 و و ابن العمّ             و الصّهر و االخ المستجادانت سرّ النّبىّ و الصّن         

 لو رأى مثلك النّبىّ آلخاه             و الّا فاخطأ االنتقاد             

 بكم باهل النّبىّ و لم يكف             لكم خامسا سواه يزاد             

 ساء و االوالدكنت نفسا له و عرسك و ابنا             ك لديه النّ             

 جلّ معناك ان يحيط به الشّعر             و يحصى صفاته النّقاد             

 و اول قصيده اين است:

 جمعت في صفاتك االضداد             فلهذا عزّت لك االنداد         

 زاهد حاكم حليم شجاع             فاتك ناسك فقير جواد             

 تخجل النّسيم من اللّطف             و باس يذوب منه الجماد خلق             

 و مناسب اين مقام جد من مرحوم آخوند ملّا غالمحسين گويد: براى ذكر آن مرحوم و طلب مغفرت ثبت افتاد. 

 در استقبال قصيده سنائى گويد:

  اك كوى دلبر داشتنخوش بود زين خاكدان تيره دل برداشتن             چشم جان روشن ز خ         
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  آسا چند جا در كاخ شش در داشتن خاكدانى بيش نبود اين سراى شش درى             روبه             

  زين خراب آباد دل بگسل كه بايد مر تو را             روى دل زين شهر سوى شهر ديگر داشتن             

 تا اينكه گويد: 

  مهر حيدر داشتن هر حيدر دين وى             دين داور كى توان بىدين داور مهر حيدر م         

  ابلهى بنگر خران چند را در روزگار             ديده پوشى از مسيحا چشم بر خر داشتن             

  برتر از اين ابلهى چه بود بر داناى راز             مصطفى بگذاشتن بوجهل ابتر داشتن             

  غول وانشناختن از خضر و ابليس از سروش             آدم و ابليس را همسنگ و همسر داشتن             

  ابلهى باشد حباب سست پى را در شنا             هم ترازو با نهنگ كوه پيكر داشتن             

  ا بايد از خر مهره زيور داشتنآن خران را اين خران شايسته مهرند و بس             مر خران ر             

  كو مگس را پرّ طوطى پشّه را فرّ هماى             يا خراطين را چو روح القدس شهپر داشتن             

  مهر حيدر را دل سلمان و بوذر هست جاى             كيست غير از گوهرى شايان گوهر داشتن         

  تذییل

رده است نيكو و گويد: شجاعت دالورى است و آن صفتى است نفسانى كه مؤلف فصلى در تعريف شجاعت آو

شود مگر آثار آن، پس اگر كسى خواهد دالورى مردى را بيازمايد بنگرد چون دشمن وى را  با چشم ديده نمى

تابى نمود و جزع كرد و گريختن خواست  فرو گرفت و مرگ از همه سوى روى آورد و چاره مسدود شد اگر بى

گريز را بر جنگ و ستيز برگزيد از شجاعت بسى دور است و اگر پاى فشرد و بايستاد و شكيبايى نمود و ننگ 

قعقعه سالح را زمزمه مزامير، و بانگ يالن را نغمه طنابير انگاشت مرگ را به هيچ در نگرفت و اجل را در 

 آغوش كشيد دالور است چنان كه شاعر گفت:

  نّما             فى قلبه عود من الرّيحانيلقى الرّماح بنحره فكأ         

  و يرى السّيوف و صوت وقع حديدها             عرسا تجلّيها عليه غوان             

يعنى: به گلو پيش نيزه بازرود كه گويى شاخه ريحان است و شمشير و بانگ آن در نظر وى عروسى است كه  

 رامشگران براى او آورند.

 ى تو را معلوم گرديد كه همه ياران ابى عبد اللّه در شجاعت طاق بودند اما عباس بن على عليه چون اين را دانست
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السّالم يگانه آفاق بود كه در ايمان استوارتر و بصيرت وى بيشتر بود و منزلتى داشت نزد خداى تعالى كه همه 

 شهدا غبطه خورند.

يمنه و ميسره لشكر امير المؤمنين عليه السّالم تاختند ( مسعودى در مروج الذّهب گفته است كه: اصحاب بر م2) 

و آنان را از جاى كندند يكى از فرزندان عقيل نزديك آن حضرت آمد ديد سر بر قربوس زين نهاده و در خواب 

است گفت: يا عمّ ميمنه و ميسره در هم ريخت و شما همچنان در خوابيد. گفت: اى برادرزاده روز اجل عمّت 

گذرد به خدا سوگند كه عمّت باك ندارد او به اختيار بر مرگ افتاد يا مرگ بر او  از آن در نمى معيّن است و

 اختيار. بى

آنگاه سوى محمد حنفيّه فرستاد و او علمدار بود كه بر اين قوم بتاز، محمد درنگ كرد و كندى نمود چون پيش 

ون تير نماند بر آنها تازد پس على عليه السّالم خواست تيرهاى آنها به آخر رسد و چ روى او تيراندازان بود مى

بينم كه هر كس پيش رود در پيش تير و نيزه رود   نزديك او شد و گفت: چرا حمله نكردى؟ جواب داد: چنين

ها بتاز  كنم تا تير در تركش آنان نماند آنگاه بر آنها تازم. على عليه السّالم فرمود: در ميان نيزه اندكى درنگ مى

 تو سپرى است از مرگ.كه بر 

 ال تحذرنّ فما يقيك حذار             ان كان حتفك ساقة المقدار               

 و ارى الضّنين على الحمام بنفسه             ال بدّ ان يفنى و يبقى العار             

 للضّيم في حسب االبىّ جراحة             هيهات يبلغ قعرها المسبار             

 فاقذف بنفسك في المهالك انّما             خوف المنيّة ذلّة و صغار             

 1و الموت حيث تقصّفت سمر القنا             فوق المطهّم عزّة و فخار             

ر بر او ها بايستاد على عليه السّالم نزديك او آمد و با دسته شمشي ( پس محمد حنفيّه بتاخت و ميان تير و نيزه1)

بزد و گفت: رگى از مادر تو را دريافت و علم از او بگرفت و حمله كرد مردم هم با آن حضرت حمله كردند 

دشمنان مانند خاكستر كه باد سخت بر آن وزد پراكنده گشتند اين محمد بن حنفيّه پسر امير المؤمنين است كه 

محمد بن حنفيّه همه مردم آينده و رونده و  خردمندتر و دالورتر مردم بود به قول زهرى و جاحظ گفت كه:

                                                 
 شود و ننگ براى او كند البته نابود مى بينم آن را كه از بذل جان دريغ مى يعنى: نترس كه ترس نگاهدار تو نيست اگر مرگ تو مقدّر شده باشد مى .1

رسد. پس خويشتن را در خطرها بيفكن كه ترس از  ماند گوهر مردان غيرتمند را خوارى كشيدن زخمى است عميق كه ميل جرّاحان به ته آن زخم نمى مى

 هاى شكسته و بر اسب فربه مايه ناز و فخر است. مرگ ذلّت و زبونى است اما مرگ زير نيزه
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شهرى و چادرنشين اعتراف دارند كه او يگانه آن روزگار و مردان عصر بود كاملترين مردم بود و دالورى او از 

و همين او را كافى  1گردد  اند آشكارا مى هاى مورّخين و داستانها كه در جنگ جمل و صفّين روايت كرده نوشته

امير المؤمنين بود اما با اين دالورى و بزرگى در تاختن كندى نمود تا براى دشمن تير نماند و است كه علمدار 

 ليكن پدر و مادرم فداى عباس علمدار حسين عليه السّالم و پهلوان لشكر او.

  شاه جهان فضل ابو الفضل نامدار             تابنده آفتاب بلند آسمان عشق              

  ماهى چنان نتافت زاوج سپهر فضل             شاهى چنين نديد كس اندر جهان عشق             

  بر باد شد ز غيرت او دودمان عقل             آباد كرد همّت او خاندان عشق             

در  مانند كوه ( يلى كه چون آهنگ فرات كرد چهار هزار تن موكّالن آب بر وى تاختند و بر او تير باريدند2) 

 ..... ال ارهب الموت اذ الموت زقا  گفت: برابر باد استوار بايستاد و مى

  مرگ اگر مرد است گو پيش من آى             تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ          

  من از آن عمرى ستانم جاودان             آن زمن دلقى ستاند رنگ رنگ             

تاخت  كرد عباس مى : اصحاب حسين عليه السّالم هرگاه دشمن بر ايشان احاطه مى( و پيش از اين بگذشت كه1) 

 رهانيد و دانستى كه خويش را سپر برادر كرد هر جا برادرش بود. بابى انت و امّى يا ابا الفضل. و آنان را مى

 كم من كمىّ في الهياج تركته             يهوى لفيه مجدّال مقتوال           

 جلّلت مفرق رأسه ذا رونق             عضب المهزّة صارما مصقوال             

چه بسيار پهلوان را كه روز نبرد كشته و به خاك و خون آغشته گذاشتى به دهن بر زمين افكنده از تارك او  

 نيام ساختى براى تيغ جوهر دار تيز گذار برّان پرداخته و درخشان خود.

 يده ازريه در رثاى او بياوريم:و اين ابيات معروف را از قص

 اللّه اكبر اىّ بدر خرّ عن             افق الهداية فاستشاط ظالمها               

 فمن المعزىّ السّبط سبط محمّد             بفتى له االشراف طأطأ هامها             

 ها اقدامهاو اخ كريم لم يخنه بمشهد             حيث السّراة كباب             

                                                 
اخسئوا يا ذربة النّفاق و حشو النار و حصب جهنّم عن »بين صفّين آمد و به اهل شام اشارت كرد و گفت:  روايت است كه: روزى محمد حنفيّه در صفّين .1

قبل ان نطمسو وجوها فردّها على البدر الزّاهر و القمر الباهر و النّجم الثّاقب و السّنان النّافذ و الشّهاب المنير و الصّراط المستقيم و البحر الخضيم العليم من 

 الى آخر آنچه در فضائل پدر خويش گفت چنانكه فريقين اعتراف به فضل او كردند.« ها و تلعنهم كما لعنّا السّبت؟ و كان امر اللّه مفعوالادبار

 و من بنده مترجم چون ديد لطف و فصاحت آن در عين عبارت عربى است آن را بعينه آوردم.
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 تاللّه ال انسى ابن فاطم اذ جال             عنه العجاجة يسبكّر قتامها             

 من بعد ان حطم الوشيج و ثلّمت             بيض الصّفاح و نكّست اعالمها             

 حتّى اذا حمّ البالء و انّما             ابرى القضاء جرت به اقالمها             

 وافى به نحو المخيّم حامال             من شاهقى علياء عزّ مرامها             

 و هوى عليه ما هنالك قائال             اليوم بان عن اليمين حسامها             

 اليوم سار عن الكتائب كبشها             اليوم غاب عن الصّالة امامها             

 الى التّفرّق جمعنا             اليوم حلّ على البنود نظامهااليوم آل              

 اليوم نامت اعين بك لم تنم             و تسهّدت اخرى فعزّ منامها             

 أ شقيق روحى هل تراك علمت إذ             غودرت و انثالت عليك لئامها             

 ثّرى             او دكدكت فوق الرّبى اعالمهاان خلت طبّقت السّماء على ال             

 لكن اهان الخطب عندك انّنى             بك الحق امر مضى علّامها             

 براى سهولت ترجمه هر بيت را با شماره آن آورديم تا هر كس ترجمه هر بيت را خواهد آسان بيابد:

 و افتاد و تاريكى غالب گشت.. اللّه اكبر چه ماه تمامى از افق هدايت فر1( 1) 

 . كيست كه دلدارى دهد نواده محمد را در مرگ جوان مردى كه همه سروران را پيش او سر فرود آمد.2

 وفايى ننمود آنجايى كه قدم بزرگان آنها را بلغزاند. . برادر بزرگوارى كه در هيچ ميدان آوردگاه بى3

ه را وقتى كه گرد و غبار فرو بنشست گردى كه برانگيخته كنم فرزند فاطم . به خدا سوگند كه فراموش نمى4

 شده بود.

 . بعد از اينكه نيزه بشكست و تيغهاى درخشان خرد گرديد و علمها سرنگون شد.5

 . تا وقتى بال نازل گرديد و آنچه قضا بدان رفته بود قلم آن را جارى كرد )و عباس شهيد شد(.6

 جايى كه رسيدن و آهنگ آن دشوار بود. . او را روى به خرگاه آورد از بلندى7

 . خود را به روى افكند و گفت: امروز شمشير از دست من جدا شد.8

 . امروز پهلوان لشكر دور شد از آن و امام نماز به نماز حاضر نگشت.9

 . امروز جمعيّت ما به پريشانى گراييد و امروز نظام فوجها گسيخته شد.10
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خوابيد و چشمهاى ديگرى بيدار ماند و خواب براى آنها دشوار  از ترس تو نمى . امروز خوابيد چشمهايى كه11

 گشت.

 . اى پيوند جان من هيچ دانستى كه وقتى افتادى و فرومايگان و دونان بر تو ريختند.12

 . من پنداشتم آسمان بر زمين افتاد و كوههاى روى زمين از هم ريخت.13

 د اينكه من به زودى به تو خواهم پيوست حكم پروردگار دانا اين است.گردان . ليكن كار دشوار را آسان مى14

 رزم و شهادت سیدالشهدا فصل بیست و دوم

در شهادت سيّدنا ابى عبد اللّه الحسين المظلوم عليه السّالم و طفل شيرخوار و عبد اللّه بن الحسن عليه السّالم 

كند آتش غم را در دل مؤمن افروخته  تازه مى بارد و اندوه را اين فصلى است كه سرشك از ديدگان مى

 گرداند والى اللّه المشتكى و هو المستعان. مى

در بعض مقاتل روايت شده است كه: حسين عليه السّالم چون هفتاد و دو تن از خاندان و كسان خويش را كشته 

پس سكينه «. ليكنّ منّى السّالميا سكينه يا فاطمه يا زينب يا امّ كلثوم ع»ديد روى به جانب خيمه كرد و گفت: 

آيا تن به مرگ دادى و دل بر رحيل نهادى؟ فرمود: چگونه تن به مرگ « يا ابة استسلمت للموت؟»فرياد زد: 

هيهات لو »ما را به حرم جدّمان بازگردان. گفت: «: ردّنا الى حرم جدّنا»ندهد كسى كه يار و ياورى ندارد. گفت: 

خوابد )مثل است و قطا مرغى است فارسى آن اسفرود و  طا را به حال خود گذارند مىاگر مرغ ق«: ترك القطا لنام

قره معروف است يعنى آغوش سياه( پس زنان آواز در هم انداختند و حسين عليه السّالم آنها  در تركى به باغرى

 را خاموش گردانيد.

يعنى: وصيت « اوصيك بنفسك خيرا» ( و در همان مقتل است كه روى به امّ كلثوم كرد و گفت: اى خواهر2) 

روم. پس سكينه فرياد كنان نزد او آمد و امام  كنم كه خويشتن را نيكو بدارى و من به جنگ اين لشكر مى مى

 حسين عليه السّالم سكينه را بسيار دوست داشت او را به سينه چسبانيد و اشك او پاك كرد و گفت:

  منك البكاء اذ الحمام دهانى          سيطول بعدى يا سكينه فاعلمى            

  ال تحرقى قلبى بدمعك حسرة             مادام منّى الرّوح في جثمانى             

  فاذا قتلت فانت اولى بالّذى             تاتينه يا خيرة النّسوان             

اهد كشيد. دل مرا به سرشك خويش يعنى: اى سكينه بدان كه گريه تو پس از آنكه مرگ من برسد بسيار خو

مسوزان به افسوس تا جان در تن من است و چون كشته شوم تو اولى هستى به بدن من كه البتّه نزد آن آيى اى 
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برگزيده زنان )اين شعر اعمّ از اينكه از زبان خود امام يا ديگرى از زبان امام عليه السّالم گفته باشد مصداق دارد 

ى يافت و دير بماند و برگزيده زنان بود در كمال شرف و ادب و بزرگى مانند او نيامد چون سكينه عمر طوالن

اش مجمع اهل فضل و شعر بود و همه از وى توقّع انعام وصلت داشتند و براى زيارت او از شهرهاى دور  خانه

 كردند(. سفر مى

رت حسين بن على عليهما السّالم ( از ابى جعفر باقر عليه السّالم روايت است كه: چون وقت شهادت حض1) 

اى به او داد و وصيّتى زبانى هم با او فرمود و على بن  برسيد دختر بزرگ خود فاطمه را بخواند و نامه پيچيده

الحسين عليه السّالم مبطون بود ال يرون الّا انّه لما به معتقد بودند او در گرو همان رنجورى است كه دارد يعنى 

شتند پس فاطمه آن نوشته را به على بن الحسين عليه السّالم تسليم كرد و پس از آن به ما اميد بهبودى او ندا

 رسيد.

دانست  مترجم گويد: مردم اميد بهبودى او نداشتند بدين جهت بصيغه جمع آورد وگرنه خود امام عليه السّالم مى

 از پيش براى آنان معلوم بود. -يهمسالم اللّه عل -كه وصىّ او على بن الحسين است و اسامى ائمّه اثنى عشر

و در دو كتاب حديث اهل سنّت صحيح بخارى و صحيح مسلم به روايات مختلف از پيغمبر اكرم عليه السّالم 

اند كه فرمود: دوازده امام پس از آن حضرت خواهد بود و اين دوازده امام خلفاى اهل سنّت نيستند؛  روايت كرده

 وازده بودند.زيرا كه خلفاى آنها بيش از د

و اين حديث روايت شيعه نيست و از احاديث ضعيف نيست و بخارى و مسلم هر دو پيش از والدت امام 

دوازدهم از دنيا رفتند و به هر حال دوازده امام از پيش معلوم بود و سيّد الشهداء عليه السّالم احتمال رحلت على 

 داد. عليه السّالم را نمى

 1دى است كه: على بن الحسين عليهما السّالم را حاضر كرد و او بيمار بود و اسم اعظم و در اثبات الوصيّة مسعو

رضى اللّه  -سالح نزد امّ سلمه و مواريث پيغمبران را به او موهبت كرد و گفت كه علوم و صحف و مصاحف و

 است و امّ سلمه را فرموده است كه آن امانت را به اهلش بازگرداند. -عنها

                                                 
آوريم اسم االسم است به روايت كافى و دعوت خداوند به اسم اعظم يا اسم ديگر به آن  بر زبان مى اسم اعظم لفظ نيست بلكه ساير اسما نيز و آنچه ما .1

 است كه داعى در آن اسم فانى شود و چون فانى در آن شد خاصيت اسم در او ظاهر گردد و دعا مستجاب گردد.

الى غير ذلك. و اسم اعظم داراى خاصيّت همه « للفتح بالرّحمة انفتحتباسمك الّذى اذا دعيت به على مغالق ابو اب السّماء »و در دعاى سمات است: 

كردند از مرده زنده كردن و شفا دادن  شدند هر معجزه اظهار مى خواند و بدان متحقّق مى اسماء است كه ائمّه عليهم الساّلم وقتى بدان اسم خدا را مى

آن از اسرار امامت بود كه كيفيت آن بر ما مجهول است و اصليّت آن معلوم زيرا كه ما  خواستند و شد كه مى بيماران و خرق قواعد طبيعت و همان مى

 نسبت به حقيقت واليت چنانيم كه عامى نسبت به معنى اجتهاد و همچنان كه تعريف اجتهاد براى عوام ممكن نيست واليت براى ما همچنان است.
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تاب است از خديجه دختر امام محمد تقى عليه السّالم كه در ظاهر خواهر خويش زينب را وصىّ و در همان ك

 گردانيد براى آنكه امامت على بن الحسين عليه السّالم پوشيده باشد براى تقيّه و حفظ وى.

آن روز ( و قطب راوندى در كتاب دعوات از زين العابدين عليه السّالم روايت كرده است كه: پدرم در 1) 

گفت: اى فرزند از من اين دعا فراگير كه فاطمه به من آموخت و  خونين كه كشته شد مرا به سينه چسبانيد و مى

فرا گرفته بود در هر حاجت و مهم و مصائب كه پيش آيد  -صلوات اللّه عليهم -او از رسول خدا و او از جبرئيل

 و امر عظيم دشوار بگوى:

و بحقّ طه و القرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السّائلين يا من يعلم ما في الضّمير بحقّ يس و القرآن الحكيم » 

يا منفّسا عن المكروبين يا مفرّجا عن المغمومين يا راحم الشّيخ الكبير يا رازق الطّفل الصّغير يا من ال يحتاج الى 

 «.التّفسير صلّ على محمّد و آل محمّد و افعل بى كذا و كذا

د: دعاى ديگر از آن حضرت نقل كرديم در ضمن نقل وقايع صبح عاشورا و دعاى سيّمى نيز از آن مؤلف گوي

حضرت در اين روز روايت شده است و آن را شيخ طوسى در مصباح المتهجّدين در اعمال روز سيّم شعبان نقل 

آن حضرت روز عاشورا  كرده است كه گويد: پس از آن دعاى حسين عليه السّالم را بخوان و آن دعايى است كه

 خواند.

( و در روايت كفعمى اين آخر دعاى او است در روز طفّ: اللّهمّ انت متعالى المكان الخ، و در بحار شهادت 2) 

آن پسرى كه از خيمه بيرون آمد نقل كرد پس از آن گفت: آنگاه حسين عليه السّالم به جانب راست نگريست 

ديد پس على بن الحسين عليهما الساّلم بيرون آمد بيمار بود شمشير كس نديد و روى به جانب چپ كرد كس ن

زد: اى فرزند بازگرد. گفت: عمّه بگذار پيش روى فرزند  توانست و امّ كلثوم از پشت فرياد مى برداشتن نمى

 اند.پيغمبر جهاد كنم. حسين عليه السّالم فرمود: اى امّ كلثوم او را بگير تا زمين خالى از نسل آل محمد نم

 -مترجم گويد: اين حديث از كتب معتبره نقل نشده است و موافق اصول مذهب ما صحيح نيست؛ چون كه ائمّه

دانيم و لو  را از اوّل بلوغ تا آخر عمر حتّى از قصد امرى كه خالف رضاى خدا باشد معصوم مى -عليهم السالم

داشت نه كشته شدن و آن نيز با عصمت منافات سهوا و غفلتا مگر آنكه بگوييم امام زين العابدين قصد تعارف 

 دارد. و به هر حال نسبت سهو و غلط به راوى اولى است از نسبت غفلت به امام.

 

 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

274 

 

 ) حضرت علی اصغر( شهادت طفل شیرخوار

 1و مادرش رباب دختر امرؤ القيس و مادر رباب هند الهنود است

ان خويش را كشته ديد آهنگ جنگ كرد به نفس خويش )ملهوف( چون امام حسين عليه السّالم جوانان و دوست 

هل من ذاب يذبّ عن حرم رسول اهلل هل من موحّد يخاف اللّه فينا هل من مغيث يرجوا اللّه باغاثتنا »و فرياد زد: 

آيا كسى هست كه دشمن را از حرم پيغمبر براند و دور كند؟ آيا «. »هل من معين يرجو ما عند اللّه في اغاثتنا

 ستى هست كه از خدا بترسد و ما را اعانت كند؟خداپر

 آيا فريادرسى هست كه براى ثواب ما را يارى كند؟

پس صداى زنان به شيون بلند شد و امام عليه السّالم نزديك خيمه آمد و با زينب گفت: آن فرزند صغير را به 

تيرى بيفكند  -لعنة اللّه عليه -سدىمن ده تا او را وداع كنم پس او را بگرفت و خواست ببوسد حرملة بن كاهل ا

 كه در گلوى طفل آمد و او را ذبح كرد و اين شاعر نيكو گفته است:

 و منعطف اهوى لتقبيل طفله             فقبّل منه قبله السّهم منحرا         

به زينب داد و پس آن طفل را  يعنى: براى بوسيدن طفل خود خم شد اما تير پيش از وى بر گلوگاه او بوسه داد. 

هوّن علىّ »گفت: او را نگاه دار، خود دو دست زير گلوى او گرفت و چون پر شد به طرف آسمان پاشيد و گفت: 

 «.بيند آنچه بر من آمد سهل باشد چون چشم خدا مى»يعنى: « ما نزل بى انّه بعين اللّه

                                                 
ر طلحه زوجه امام حسن عليه الساّلم پس از آن حضرت به وصيت او به عقد حسين عليه الساّلم ابو جعفر طبرى در كتاب منتخب گويد: امّ اسحاق دخت .1

 در آمد و براى او فاطمه و عبد اللّه را بياورد و عبد اللّه با پدرش كشته شد.

ت پيغمبر اكرم از دنيا رفت بلكه او امرؤ و بايد دانست كه اين امرؤ القيس نه آن امرؤ القيس بن حجر كندى شاعر معروف است كه هشتاد سال پيش از بعث

 القيس بن عدىّ بن اوس بن جابر كلبى است.

كند كه: عمر بن الخطّاب او را  ابن حجّر عسقالنى در اصابه از ابن الكلبى نسّابه كه از بزرگان اماميه و معاصر امام جعفر صادق عليه الساّلم بود نقل مى

شام كه مسلمان شده بودند و امير المؤمنين عليه الساّلم از او دخترش را خواستگارى كرد و دو فرزندش حسن و  امارت داد بر جمعى از قبيله قضاعه در

 حسين عليهما الساّلم با او بودند و او دختران خود را به آنها تزويج كرد.

زد عمر بودم به عهد خالفتش مردى كم موى گام بر گردن كند به اسناده از عوف بن خارجه كه گفت: ن و داستان آن را مفصّلتر از امالى ثعلب روايت مى

نهاد وى آمد تا پيش عمر بايستاد و به خالفت تحيّت گفت: عمر پرسيد: كيستى؟ گفت: مردى نصرانى نامم امرؤ القيس بن عدى كلبى. عمر او  مردمان مى

 رسيد: چه خواهى؟را نشناخت مردى گفت: همان است كه در جاهليت بكر بن وائل را غارت كرد. عمر پ

د خواهم مسلمان شوم عرض اسالم كرد بر وى و او مسلمان شد پس عمر نيزه طلبيد و او را بر آن بست او را امير مسلمانان قصاعه فرمود پيرمر گفت: مى

 برخاست و آن پرچم باالى سر وى. عوف گفت: نديدم كسى را نماز نخوانده امير مسلمانان كرده باشند مگر او.

عليه و آله و عليه الساّلم با دو پسرش برخاستند و او را دريافتند على عليه الساّلم با او گفت: من على بن ابى طالبم پير عمّم پيغمبر صلّى اللّه پس على 

ه تو تزويج كردم و اى سلّم و اين دو فرزند من از دختر آن حضرت و رغبت به مصاهرت تو داريم. امرؤ القيس گفت: يا على عليه الساّلم محياة دخترم را ب

 حسن عليه الساّلم سلمى را به تو دادم و اى حسين عليه الساّلم رباب را به تو دادم.
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الحسين   ادر بنشست و عبد اللّه بن( و شيخ مفيد در مقتل اين طفل گفت كه: حسين عليه السّالم جلوى چ2) 

 فرزند او را آوردند طفل بود او را بر دامن نشانيد مردى از بنى اسد تيرى افكند و او را ذبح كرد.

با من  -عليهم السالم -( ابو مخنف گفت: عقبة بن بشير اسدى گفت كه: ابو جعفر محمد بن على بن الحسين1) 

لب داريم. گفتم: گناه من چيست رحمك اللّه يا ابا جعفر آن چه خون است؟ فرمود: اى بنى اسد ما از شما خونى ط

فرمود: پسركى از آن حسين عليه السّالم را نزد او آوردند در دامنش بود كه يكى از شما تير افكند و او را ذبح 

رت را از كرد پس حسين عليه السّالم دست از خون او پر كرد و بر زمين ريخت و گفت: اى پروردگار اگر نص

 اى پس بهتر از آن نصيب ما كن و از اين ستمكاران انتقام ما را بگير. آسمان بر ما بسته

( و سبط در تذكره از هشام بن محمد كلبى حكايت كرد كه: چون حسين عليه السّالم آنها را ديد بر كشتن 2) 

ما اين كتاب خدا و جدّم محمد وى متّفق، مصحف را بگرفت و بگشود و بر سر نهاد و فرياد زد: ميان من و ش

داريد؟! و كلبى نظير آنكه در اول صبح عاشورا گذشت آورده  رسول او، اى مردم به چه سبب خون مرا حالل مى

گريد دست او  است تا گويد: آنگاه حسين عليه السّالم روى بگردانيد طفلى از آن خويش را شنيد از تشنگى مى

كنيد بر اين طفل ترحّم كنيد. پس مردى از آنها تيرى افكند و  من رحم نمىرا بگرفت و فرمود: اى مردم اگر بر 

گفت: خدايا حكم كن ميان ما و اين مردمى كه ما را  آن طفل را ذبح كرد و حسين عليه السّالم بگريست و مى

را در  خواندند تا يارى كنند، آنگاه ما را كشتند. پس ندايى از آسمان رسيد: اى حسين او را رها كن كه وى

 اى معيّن است. بهشت دايه

و بعد از آن گويد: حصين بن تميم تيرى افكند كه در لب آن حضرت جاى گرفت و خون از دو لبش روان گشت 

كنم از آنچه با من و برادران و فرزندان و خويشان من  گفت: خدايا سوى تو شكايت مى گريست و مى و مى

 كنند. مى

 شتگان اهل بيت بنهاد.و ابن نما گويد: آن طفل را با ك

( و محمد بن طلحه در مطالب السّؤل از كتاب الفتوح نقل كرده است كه: امام عليه السّالم فرزند صغيرى 3) 

داشت تيرى آمد و او را بكشت پس او را به خون آغشته كرد و با شمشير زمين را بكند و نماز بگزاشت بر وى 

 و قدما رغبوا. و به خاك سپرد و اين ابيات گفت: كفر القوم
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و در احتجاج است كه: چون تنها بماند و كسى با او نبود مگر على بن الحسين عليه السّالم و پسرى ديگر 

شيرخوار نامش عبد اللّه آن پسر را روى دست بگرفت تا وداع كند ناگهان تيرى بيامد و بر باالى سينه او 

ه زير آمد و با غالف شمشير قبرى كند و او را به خون نشست و او را ذبح كرد پس امام عليه السّالم از اسب ب

 گفت همان ابيات را. بياغشت و دفن كرد آنگاه برخاست و مى

 گفت: ( ارباب مقاتل گويند كه: چون حسين عليه السّالم بر اسب خويش سوار شد و آهنگ قتال كرد مى1) 

  لّه ربّ الثّقلينكفر القوم و قدما رغبوا             عن ثواب ال              

  قتلوا القرم عليّا و ابنه             حسن الخير كريم االبوين             

  حنقا منهم و قالوا اجمعوا             احشروا النّاس الى حرب الحسين             

  يا لقوم من اناس رذّل             جمعوا الجمع الهل الحرمين             

  لرضاء الملحدين 1ثمّ صاروا و تواصوا كلهم             باجتياحى             

  لم يخافوا اللّه في سفك دمى             لعبيد اللّه نسل الكافرين             

  الهاطلين 2و ابن سعد قد رمانى عنوة             بجنود كوكوف              

  غير فخرى بضياء الفرقدين        ء كان منّى قبل ذا      ال لشى             

  بعلىّ الخير من بعد النّبىّ             و النّبىّ القرشىّ الوالدين             

  خيرة اللّه من الخلق ابى             ثمّ امّى فانا ابن الخيرتين             

  هبينفضّة قد خلصت من ذهب             فانا الفضّة و ابن الذّ             

  من له جدّ كجدّى في الورى             او كشيخى فانا بن العلمين             

  فاطم الزّهراء امّى و ابى             قاصم الكفر ببدر و حنين             

  عبد اللّه غالما يافعا             و قريش يعبدون الوثنين             

  العزّى معا             و علىّ كان صلّى القبلتينيعبدون اللّات و              

  فابى شمس و امّى قمر             فانا الكوكب و ابن القمرين             

                                                 
 از بيخ كندن. .1
 و كوف: ريزش سخت و هاطل باران پيوسته. .2

. 
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  و له في يوم احد وقعة             شفت الغلّ بفضّ العسكرين             

  اهل الفيلقين ثمّ في االحزاب و الفتح معا             كان فيها حتف             

  فى سبيل اللّه ما ذا صنعت             امّة السّوء معا بالعترتين             

  يوم الجحفلين  1عترة البرّ النّبىّ المصطفى             و علىّ الورد             

 ت:گف ( آنگاه مقابل مردم بايستاد شمشير برهنه در دست، نوميد از زندگى، آماده مرگ و مى2) 

 انا ابن علىّ الطّهر من آل هاشم             كفانى بهذا مفخرا حين افخر               

 و جدّى رسول اللّه اكرم من مشى             و نحن سراج اللّه في الخلق يزهر           

 و فاطم امّى من ساللة احمد             و عمّى يدعى ذا الجناحين جعفر             

 و فينا كتاب اللّه أنزل صادقا             و فينا الهدى و الوحى بالخير يذكر             

 و نحن امان اللّه للنّاس كلّهم             نسرّ بهذا في االنام و نجهر             

 و نحن والة الحوض تسقى والتنا             بكأس رسول اللّه ما ليس ينكر             

 و شيعتنا في النّاس اكرم شيعة             و مبغضنا يوم القيمة يخسر             

( محمد بن ابى طالب گفت كه: ابو على سالمى در تاريخ خود ياد كرده است كه اين ابيات را حسين عليه 1) 

 السّالم خود انشاء كرد و كسى را مانند اين نيست:

  فانّ ثواب اللّه اعلى و انبل          فان تكن الدّنيا تعدّ نفيسة                  

  و ان يكن االبدان للموت انشئت             فقتل امرئ بالسّيف في اللّه افضل             

  و ان يكن االرزاق قسما مقدّرا             فقلّة سعى المرء في الكسب اجمل             

  فما بال متروك به المرء يبخل          و ان تكن االموال للتّرك جمعها                

شود كه محتمل است ساير ابيات را ديگران از زبان آن حضرت ساخته باشند چون  )و از عبارت فوق معلوم مى 

 ساختن زبان حال در اين موارد معهود است.(

 ا كرد.كشت تا كشتارى بزرگ از آنه شد مى آنگاه مردم را به مبارزت خواست و هر كس نزديك او مى

 پس به ميمنه حمله كرد و گفت:

                                                 
 ورد مرد دلير است. .1

. 
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 الموت خير من ركوب العار             و العار اولى من دخول النّار               

 گفت: بعد از آن به ميسره حمله كرد و مى 

  انا الحسين بن علىّ             آليت ان ال انثنى                    

  امضى على دين النّبىّ           احمى عياالت ابى                   

( يكى از روات گفت: نديدم كسى كه دشمن بسيار بر او بتازد و فرزندان و اهل بيت و يارانش كشته شده 2) 

كرد و آنان را مانند گلّه بز كه گرگ  تاختند او با شمشير حمله مى باشند دلدارتر از وى، چنان كه مردان بر او مى

شدند و مانند ملخ پراكنده  كرد و آنان سى هزار بودند منهزم مى ساخت وقتى امام حمله مى در آن افتد پراكنده مى

 «.ال حول و ال قوّة الّا باللّه العلى العظيم»گفت:  مى گشت و و آن حضرت به جاى خويش بازمى

 و در قصيده ازريّه معروف گويد:

 لى الكماة رحاهامن ترى مثله اذا دارت الحرب             و دارت ع         

 لم يخض في الهياج الّا و ابدى             عزمة يتّقى الرّدى ايّاها             

 صاحب الهمّة الّتى لو ارادت             وطأت عاتق السّهى قدماها             

 مأل االرض بالزّالزل حتّى             زاد من ارؤس الكماة رباها             

 ال تخل سيفه سوى نفخة الصّور             تسلّ االرواح من اشالها             

 فكأن االنفاس قد عاهدته             فى جفاء النّفوس مهما جفاها             

 فابان االعناق عن مركز االبدان             حتّى كانّ ناف نفاها             

 انّما افضل الظّبى امضاها       ال تقس بأسه ببأس سواه                   

( كه را بينى مانند او كه چون آسياى عرب بگردد و پهلوانان را خرد كند در جنگ فرو نرود مگر با عزمى كه 1) 

مرگ از آن بترسد و پرهيز كند، صاحب همّتى كه اگر خواهد گام بر شانه ستاره سها گذارد، زلزله در همه زمين 

و كوههاى زمين از انباشته شدن سرهاى پهلوانان بيفزايد. مپندار شمشير او را مگر دميدن افكند؛ چنان كه بلنديها 

ستانى  كشد گويى جانهاى مردم او را هميشه دشمن خود ديدند از بس جان صور كه جانها را از كالبد بيرون مى

خت دليرى او را با ديگران كرد پس جدا كرد گردنها را از جاى اتّصال به بدن گويا نابود كننده آن را بر اندا

 مسنج بهترين شمشير آن است كه تيزتر باشد.



 279 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

 جدّ من مرحوم آخوند ملّا غالمحسين مناسب اين مقام در ضمن قصيده گويد:

 روز وغا چون ببر كند جوشن             گاه وغا چون بسر نهد مغفر              

 چون به كف آرد بخشم سرد آذر جان دليران قرين گرم آتش                         

 دشت ستيز و خروش رستاخيز             عرصه ناورد و شورش محشر             

 كه به ستوه از سران غوغا جوى             دشت به رنج از يالن كندآور             

 كوه به كاهش ز نعل رويين سمّ             چرخ به كاوش ز رمح آهن سر             

 دست دليران به تيغ خاره گسل             شست حريفان به تير خارا در             

 سوز اخگر پيكر شيران و كوه كاه آتش             جان دليران و چرخ             

 زهر بريزند از دو دم هندى             مار ببارند از دو سر اژدر             

 آتش سوزان             خرمن گردون و فتنه صرصرحاصل دوران و              

 تن سر سر تن             سر به فلك آورد چه بى كوهه بگردون زند چه بى         

 مور پرنگش به آهنين پنجه             روح قدس را فروهلد شهپر             

 ا به پاى آرد سرچرخ برين را نهد به گردن بند             كوه گران ر             

 تنان را ازو بسر كوپال             شير دالن را ازو به دل خنجر پيل             

چند جاى از او نام برديم تا خوانندگان طلب مغفرت كنند و آن مرحوم با مقام علم و تقوا فضلى وافر داشت و  

وى و از همه فضائل برتر از مخلصين جامع فنون بسيار بود مجوّد الخط و مجيد الشّعر، خوش طبع و بذله گ

 كرد: زد و افتخار مى حضرت ابى عبد اللّه الحسين عليه السّالم بود و به نام خود تفأّل مى

  من غالم شاه فردوسم به دوزخ چون روم             شاه را بايد همى ديرين غالم اندر ركاب         

  م             آفتاب از سايه ديوار من نايب منابآسمان از پايه ايوان من قائم مقا             

  آسمان را گو منه در راه من دام از نجوم             كارتن را گو متن در كاخ من تار از لعاب             

قمرى و  1313هاى مرحوم عبرت ديدم وفاتش به سال  و تمام اين قصيده را به خطّ خود آن مرحوم در يادداشت 

 اى از اشعار عربى در  فون گشت اعتماد السّلطنه در مآثر و اآلثار ذكر او كرده است و خود او قطعهدر نجف مد
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 1آخر تحفة الناصريه نوشته است

 ( در اثبات الوصيّة است كه: به روايتى او هزار و هشتصد مرد جنگى را بكشت.1) 

ه جنگ كرد تا هزار و نهصد و پنجاه مرد و در بحار است كه ابن شهر آشوب و محمد بن ابى طالب گويند: پيوست

كنيد اين پسر  دانيد با كه كارزار مى بكشت غير از مجروحان. عمر سعد قوم خود را گفت: واى بر شما آيا مى

االنزع البطين است پسر كشنده عرب است از هر سوى بر او تازيد و چهار هزار كماندار تير باريدند بر وى و 

 شدند.ميان او و سراپرده حائل 

در دو كتاب فوق و ملهوف است كه: آن حضرت بانگ زد: واى بر شما اى پيروان آل ابى سفيان اگر دين نداريد 

گوهر خود بازگرديد. شمر فرياد زد: اى پسر   ترسيد پس در دنيا آزاده مرد باشيد و اگر از عربيد به و از معاد نمى

ام )عتات( آن  كنيم و بر زنان گناهى نيست تا من زنده گويى؟ گفت: من و شما با هم كارزار مى فاطمه چه مى

 سركشان خود را از حرم من بازداريد.

شمر گفت: حق دارى و درست گفتى. آنگاه فرياد زد: از حرم اين مرد دور شويد و آهنگ خود او كنيد كه حريفى 

ت رو به سوى شريعه خواست و هر وق جوانمرد و بزرگوار است. پس مردم روى بدو آوردند يك شربت آب مى

 ساختند. كردند و او را از آب دور مى كرد همه يكباره حمله مى مى

( ابن شهر آشوب گويد: ابو مخنف از جلودى روايت كرد كه: حسين عليه السّالم بر اعور سلمى و عمرو بن 1) 

ر آب كرد كه بنوشد حجّاج تاخت و اينها با چهار هزار مرد بر شريعه بودند و اسب در آب راند چون اسب سر د

خورم تا تو آب بنوشى. چون اسب  ام و اللّه من آب نمى اى و من هم تشنه حسين عليه السّالم فرمود: تو تشنه

 نوشم  آواز امام بشنيد سر بلند كرد گويى كالم آن حضرت را فهميد پس حسين عليه السّالم فرمود: من آب مى

 برى سوارى گفت: يا ابا عبد اللّه تو از خوردن آب لذّت مى تو هم بنوش پس دست دراز كرد مشتى آب برداشت

                                                 
هاى  د يا جهات ادبى تناسب لفظى و معنوى و علمى نظير الحجّهآن مرحوم را تحقيقاتى است در ترجيح قراءات سبع بعضى بر بعضى از جهت قوّت سن .1

داد براى آنكه اكثر قرّاء به  مجمع، افسوس مبيضّه نشده و ناتمام است و غالبا عاصم را مرجّح داند و نادرا قرائت غير او را مثال كفوا بهمزه را ترجيح مى

آورديم داللت دارد كه تسهيل همزه در قرآن  رآن به همزه نازل نشده بود همزه در كالم نمىهمزه خواندند. و ديگر براى اين قول معروف كه گفتند: اگر ق

تكلّف بودن معنى به تفصيلى كه ذكر  بر خالف اصل است و كمتر تسهيل در آن روا دارند. و خاتم النّبيين بكسر تا ارجح است به متابعت اكثر قرّاء و بى

ت سبع يا عشر آن است كه علم داريم لفظ منزل در اينها منحصر است و خارج از اينها شاذّ است يعنى به تواتر از كرده است و گفت: معنى تواتر در قراءا

ربيع االوّل طرف علم اجمالى خارجند نظير جهت در قبله كه گويند: محصّل عين نيست و خارج از آن هم قبله نيست. و نظير والدت خاتم انبيا كه در ماه 

 دّدا بين بعض ايّامهبه تواتر، مراست 

. 
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 و حريم تو را غارت كردند پس آب را بريخت و بر آن قوم بتاخت و آنها را دور ساخت ديد سراپرده سالم است. 

مترجم گويد: اين گونه غفلت و فريب شايسته مقام امامت نيست هر چند جلودى از مشاهير اخباريّين است. و امير 

 المؤمنين فرمود: ال استغفل عن مكيدة و اگر از امامت هم قطع نظر كنيم فطانت آنان قابل انكار نيست.

و كمال العقل و الذّكاء و الفطنة و قوّة الرّأى و عدم »و خواجه طوسى در سياق شرايط نبوّت در تجريد فرمايد: 

 «.السّهو

و كسى را كه اين گونه فريب دهند « عظم المنفّرات عنهالنّ ذلك من ا»و علّامه حلّى در شرح آن فرموده است: 

كنند و پيغمبر و امام از اين منفّرات منزّهند تا  خندند و افسوس و مسخره مى و او فريب خورد مردم به او مى

كرد كه فعل و  خورد و رأى كامل نداشت چگونه ادّعا مى حجت بر مردم تمام شود و نگويند امامى كه فريب مى

 گفت. ت است و اسب با او سخن مىقولش حجّ

( مجلسى در جال گويد: بار ديگر با اهل بيت وداع كرد و به صبر و شكيبايى فرمود و نويد ثواب و اجر داد و 2) 

فرمود: ازارها بپوشيد و آماده بال باشيد و بدانيد كه حافظ و حامى شما خداست و از شرّ دشمنان شما را نجات 

نيكو گرداند و دشمنان شما را به انواع بال عذاب كند و در عوض اين بليّت به انواع دهد و عاقبت امر شما را 

 ننماييد و چيزى كه از قدر شما بكاهد به زبان نگوييد.  نعمتها و كرامات برساند پس شكايت

گفت،  ىادبانه م شرم جوابى بى خواست و شمر بى ( در بحار گويد: ابو الفرج گفت: حسين عليه السّالم آب مى1) 

گذارند.  به هر حال جهنّم جاى شمر و امثال او از دنياپرستان است كه براى حفظ دنياى خويش دين را زير پا مى

درخشد به خدا سوگند از آن نچشى تا از  بينى آب فرات مانند شكم ماهى مى مردى گفت: اى حسين آيا نمى

گفت: مرا آب  به خدا قسم اين مرد پيوسته مى« االلّهمّ امته عطش»تشنگى جان دهى. حسين عليه السّالم گفت: 

گفت: تشنگى مرا كشت مرا آب دهيد. و  آمد بازمى آشاميد تا از دهانش بيرون مى آوردند و مى دهيد آب مى

 همچنين بود تا بمرد.

سّالم و گويند: مردى كه ابو الحتوف نام داشت از لشكر عبيد اهلل تيرى افكند و آن تير بر پيشانى امام عليه ال

اللّهمّ انّك ترى ما انا فيه من »نشست آن را بركند و خون بر روى و محاسن آن حضرت روان گشت و گفت: 

«. عبادك هؤالء العصاة اللّهمّ أحصهم عددا و اقتلهم بددا و ال تذر على وجه االرض منهم احدا و ال تغفر لهم ابدا

رسيد به شمشير  خشمگين بر آنها تاخت و به هر كس مى)ترجمه عبارتى قريب به اين بگذشت(. آنگاه مانند شير 
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نشست و  باريدند و بر گلو و سينه آن حضرت مى كشت و تير از همه جانب بر آن حضرت مى زد و مى او را مى

يك  گفت: اى امّت نابكار حرمت پيغمبر خود محمد را درباره اوالد او نگاه نداشتيد پس از من از كشتن هيچ مى

هراسى نداريد و كشتن همه كس بر شما آسان است به خدا سوگند كه من اميدوارم مرا به عوض  از بندگان خدا

 خوار كردن شما كرامت عطا فرمايد و از شما انتقام بكشد از جايى كه ندانيد.

( حصين بن مالك سكونى گفت: يا بن فاطمه خدا از ما چگونه انتقام كشد؟ فرمود: جنگ در ميان شما افكند 2) 

كرد تا زخمهاى سنگين به بدن  ن شما را بريزد آنگاه عذابى دردناك فرستد بر شما. و آن حضرت قتال مىو خو

 مباركش آمد.

 گفتند: هفتاد و دو زخم بر آن حضرت آمد. -رحمه اللّه -صاحب مناقب و سيّد

 و ابن شهر آشوب گفت: ابو مخنف از حضرت امام جعفر صادق عليه السّالم روايت كرد كه:

 حسين عليه السّالم سى و سه زخم نيزه و سى و چهار زخم شمشير يافتيم. و امام باقر عليه السّالم فرمود:بر 

 چون حسين عليه السّالم شهيد شد بر او سيصد و بيست و چند زخم يافتند از نيزه و شمشير و تير.

 غير از زخم تير.و در روايتى وارد است كه: سيصد و شصت زخم. و در روايت ديگر: سى و سه ضربه 

 و بعضى گويند: يك هزار و نهصد زخم ديدند و تير بر تن آن مظلوم مانند خار بود بر تن خار پشت.

( و روايت شده است كه: آن همه تير بر پيش تن آن حضرت بود. و گويند: ايستاد تا ساعتى بياسايد از 1) 

او رسيد پس جامه برداشت  كه خون را از  خستگى جنگ و همچنان كه ايستاده بود سنگى بيامد و بر پيشانى

روى بسترد و پاك كند تيرى تيز سه شاخه و زهرآلوده بيامد و بر سينه آن حضرت نشست. و به روايتى بر دل 

 آن حضرت. جدّ من گويد:

  تيرى كه عقل ديد رها از كمان عشق             بدريد ناف و كرد دل شه نشان عشق                

دانى مردى  بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه و سر به سوى آسمان بلند كرد و گفت: خدايا تو مىو گفت:  

كشند كه روى زمين پسر پيغمبرى غير او نيست. آنگاه آن تير را بگرفت و از پشت بيرون آورد و خون  را مى

پاشيد و يك قطره از آن برنگشت مانند ناودان بر جست پس دست بر آن زخم گذاشت چون پر شد سوى آسمان 

و سرخى در آسمان ديده نشده بود تا آنگاه حسين عليه السّالم آن خون را به آسمان پاشيد. و بار دوم دست بر 

 آن نهاد و روى و محاسن را بدان آغشته كرد و فرمود: جدّ خويش رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را 
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 يا رسول اللّه فالن و فالن مرا كشتند. ويم:چنين خضاب شده ديدار كنم و گ

)مترجم گويد: مراد از سرخى آسمان سرخى غير شفق مشرق و مغرب است. و به روايت كامل ابن اثير در آن  

وقت سرخى زائد بر عادت در آسمان پديد آمد چند ماه بود و زائل شد و اين سرخى شفق كه اكنون هست از 

 مبر آن را عالمت نماز مغرب قرار داد(.پيش در آسمان بود و حضرت پيغ

 و در معراج المحبّة اين قضيه را نيكو به نظم آورده است:

 به مركز بازشد سلطان ابرار             كه آسايد دمى از رزم و پيكار              

  فلك سنگى فكند از دست دشمن             به پيشانى وجه اللّه احسن             

 چو زد از كينه آن سنگ جفا را             شكست آئينه ايزد نما را             

 كه گلگون گشت روى عشق سرمد             چو در روز احد روى محمّد             

  به دامان كرامت خواست آن شاه             كه خون از چهره بزدايد بناگاه             

  يد روشن             نمايان شد ز زير ابر جوشندل روشنتر از خورش             

 وش تيرى ز لشكر             گرفت اندر دل شه جاى تا پر يكى الماس             

  كه از پشت پناه اهل ايمان             عيان گرديد زهرآلوده پيكان             

  پيكان گشت پرخون مقام خالق يكتاى بيچون             ز زهرآلوده             

  سنان زد نيزه بر پهلو چنانش             كه جنب اللّه بدريد از سنانش             

  به ديدار دالرا رايت افراشت             سمند عشق بار عشق بگذاشت             

  گفت اندر آن دم به شكر وصل فخر نسل آدم             به رو افتاد و مى             

 تركت الخلق طرّا في هواكا             و ايّمت العيال لكى اراكا             

 فلو قطّعتنى في الحبّ اربا             لما حنّ الفؤاد الى سواكا             

پس از اينكه رفتن حسين عليه السّالم به جانب بند آب و كشته شدن برادرش عباس  -رحمه اللّه -( شيخ مفيد1) 

السّالم را ذكر كرده است گويد: چون حسين عليه السّالم به سراپرده بازگشت شمر بن ذى الجوشن با  عليه

گفتند  جماعتى از همراهان خود بر وى تاختند و او را فرو گرفتند مردى از ايشان كه مالك بن نسر كندى مى

و قلنسوه بر سر داشت آن را بدريد  شتابان آمد و حسين عليه السّالم را دشنام داد و شمشير بر سر آن حضرت زد
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و به سر مبارك رسيد خون روان گشت و قلنسوه از خون پر شد حسين عليه السّالم فرمود: به دست راست خود 

نخورى و نياشامى و خداى حشر تو را با ستمكاران كند و آن كاله بينداخت و دستمالى خواست و زخم سر 

 مامه بر بست.ببست كالهى ديگر خواست بر سر نهاد و ع

 و طبرى همچنين آورده است مگر آنكه به جاى قلنسوه برنس ذكر كرده.

 مترجم گويد: هر دو يكى است.

و پس از آن گويد: مانده شده بود پس آن مرد كندى بيامد و آن كاله اول را برداشت خز بود چون نزد جفت 

شست از خون. زنش گفت: آيا  بود و آن را مىخويش برد و او امّ عبد اللّه بنت حرّ خواهر حسين بن حرّ بدىّ 

 اى در خانه من آوردى بيرون بر. جامه پسر دختر پيغمبر را كه ربوده

 گفتند: اين مرد هميشه درويش و بيچاره بود تا بمرد. و دوستان وى مى

دگان ( طبرى گفت: ابو مخنف در حديث خويش آورده است كه: شمر بن ذى الجوشن با قريب ده نفر از پيا2) 

كوفى سوى آن منزل آمدند كه با روبنه و عيال او بدانجا بودند و ميان او و آن منزل حايل گشتند حسين عليه 

ترسيد در دنيا آزاد مرد باشيد و اصل و گوهر  السّالم فرمود: واى بر شما اگر دين نداريد و از روز رستاخيز نمى

 ردان خود حفظ كنيد.خ داشته باشيد، رحل و عيال مرا از اين سركشان و بى

شمر گفت: ذلك لك يا بن فاطمة يعنى اين كار كنيم و تو حق دارى و با پيادگان نزديك او شدند و در ميان آنها 

بود ابو الجنوب كه عبد الرحمن جعفى نام داشت و ديگر قشعم بن عمرو بن يزيد جعفى و صالح بن وهب يزنى و 

 كرد و بر ابى الجنوب گذشت. شمر آنها را تحريص مى سنان بن انس نخعى و خولى بن يزيد اصبحى و

 خوانند. مترجم گويد: همين ابى الجنوب است كه گاهى به تصحيف ابو الحتوف و ابو الخنوق مى

شود؟ شمر گفت: با من  و او تمام ساخته بود به آالت حرب و گفت: پيش رو ابو الجنوب گفت: تو را چه مانع مى

 كنى؟ گفت: تو با من گستاخى مى كنى؟ او هم چنين گستاخى مى

و يكديگر را دشنام دادن گرفتند ابو الجنوب پهلوانى پردل بود با شمر گفت: اينك اين نيزه را در چشم تو 

 سپوزم شمر بازگشت و گفت: به خدا سوگند اگر دست رسى يافتم تو را به سزا خواهم رسانيد. مى

راند  تاخت و آنها را مى رسيد حسين عليه السّالم بر ايشان مى آنگاه شمر با پيادگان نزديك حسين عليه السّالم

باز او را در ميان گرفتند و پسرى خردسال از خاندان او بيرون آمد زينب دختر امير المؤمنين او را گرفت شايد 
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 نگاه داردش و حسين عليه السّالم فرمود: او را نگاهدار. و آن پسر خود را از دست عمّه رها ساخت و سوى

 دويد تا كنار او بايستاد. حسين مى

( و شيخ مفيد گفت: عبد اللّه بن حسن عليه السّالم از نزد زنان دوان دوان بيرون آمد و او پسرى بود به بلوغ 1) 

نرسيده تا كنار حسين عليه السّالم بايستاد و زينب دختر امير المؤمنين خويش را بدو رسانيد كه نگذاردش و 

فرمود: اى خواهر او را نگاهدار آن پسر سخت امتناع نمود و گفت: نه به خدا سوگند از عمّ حسين عليه السّالم 

 خويش جدا نگردم.

)طبرى( بحر بن كعب شمشير به قصد حسين عليه السّالم فرود آورد آن پسر گفت: اى فرزند زن زشت كار عمّ  

دست او را جدا ساخت چنان كه به شمشير زد آن پسر دست را سپر كرد و شمشير  1مرا خواهى كشت؟! ابحر

پوست آويخته ماند پسر فرياد زد: يا أبتاه. پس حسين عليه السّالم او را بگرفت و به خويش چسبانيد و گفت: اى 

برادرزاده بر اينكه بر تو نازل شد شكيبايى كن و خير از خداى تعالى چشم دار كه او تو را به پدران صالح تو 

اى كه تا مدّتى اينان را  يه السّالم دست برداشت و گفت: خدايا اگر مقدّر فرمودهملحق گرداند. پس حسين عل

در ايشان افكن و هر يك را به راهى ديگر بدار و والت را از ايشان خوشنود   برخوردارى دهى پس جدايى

 مگردان هرگز كه ايشان ما را خواندند كه يارى كنند اما بر ما تاختند و ما را كشتند.

 گفت: حرملة بن كاهل تيرى افكند و او را ذبح كرد در دامان عمّش حسين عليه السّالم.و سيّد 

ترين مردم و  مردى از اهل شام عبد اللّه بن حسن بن على را ديد زيباروى ( ابن عبد ربّه در عقد الفريد گويد:1) 

ر. نپذيرفت و بروى حمله كرد و او كار او را واگذا كشم. مردى به او گفت: تو را به اين چه گفت: اين جوان را مى

را به شمشير زد و بكشت چون ضربت به وى رسيد فرياد زد: يا عمّاه، عمش گفت: لبّيك اين فريادى است كه 

ياور اندك دارد و كينه خواه بسيار و حسين عليه السّالم بر كشنده او تاخت و دست او را جدا كرد و ضربت 

 تند.ديگر زد و او را بكشت پس جنگ پيوس

 مؤلف گويد: ظاهرا ابن عبد ربّه را عبد اللّه بن حسن عليه السّالم به قاسم مشتبه شده است.

 طبرى گويد: حسين عليه السّالم با پيادگان رزم كرد تا آنها را بپراكند و از او دور شدند.

                                                 
همزه است چنان كه در تاريخ طبرى  در بعض كتب مقاتل ابحر به صيغه تفضيل به حاء مهمله است و در بعضى به همان صيغه به جيم و گويا اصحّ بحر بى .1

در روز شهادت امير المؤمنين عليه الساّلم است و اين غير ابجر پدر حجار بن ابجر است كه نام او مكرّر در مقاتل مذكور است؛ چون ابجر نصرانى بود و 

 بر همان دين مرد و در تاريخ طبرى مذكور است.

. 
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ودند بتاختند و آنها را ( و مفيد گفت: پيادگان از راست و چپ بر آن همراهان حسين عليه السّالم كه مانده ب2) 

 كشتند تا سه يا چهار نفر بماند.

طبرى و ابن اثير گفتند: چون نماند با حسين عليه السّالم مگر سه يا چهار تن سراويلى خواست محكم بافته از 

شد و آن را چند جاى بدريد و بشكافت تا از تن او بيرون نياورند يكى از  هاى يمن كه چشم در آن خيره مى بافته

 اصحاب گفت: كاش زير آن تبّانى پوشى. فرمود: آن جامه مذلّت است و پوشيدن آن مرا شايسته نيست.

همزه اول( آن جامه را هم  راوى گفت: چون آن حضرت شهيد شد ابحر بن كعب )در تاريخ طبرى بحر است بى

 بيرون آورد.

نگ كه امروز ما تنكه گوييم، و ملّاحان مترجم گويد: سراويل زير جامه گشاده است و فراخ و تبان خرد است و ت

 پوشيدند. و شناگران مى

ازدى يعنى ابو مخنف گفت: حديث كرد براى من عمرو بن شعيب از محمد بن عبد الرحمن كه از دو دست بحر 

 شد. تراويد و تابستان مانند دو چوب خشك مى بن كعب در زمستان آب چرك مى

لسّالم فرمود: جامه براى من بجوييد كه كسى در آن رغبت نكند تا مرا ( سيد گويد: راوى گفت: حسين عليه ا3) 

برهنه نسازند. تبانى آوردند فرمود: نه، اين لباس ذلّت است پس جامه كهنه برداشت و آن را بدريد و زير 

هاى خويش پوشيد )و چون به شهادت رسيد آن را هم برگرفتند( آنگاه سراويلى از حبره خواست و نظير  جامه

 اى است يمنى كه در آن زمان گرانبها بود(. )حبره جامه   نچه از طبرى نقل كرديم ذكر كرده استآ

( شيخ مفيد گفت: چون با حسين عليه السّالم نماند مگر سه تن از اهل بيت او روى به آن قوم آورد و آنها را 1) 

و امام عليه السّالم تنها ماند و  كردند تا آنها كشته شدند ساخت و آن سه تن حمايت مى راند و دور مى مى

شدند.  زد و آنان از راست و چپ پراكنده مى زخمهاى سنگين بر پيكر شريفش آمده بود پس شمشير بر آنها مى

اى كه فرزندان و اهل بيت و ياران او كشته شوند بدان  اى و تنها شده يار مانده حميد بن مسلم گفت: نديدم بى

راند چنان كه  كردند و آنها را از راست و چپ مى ود و پيادگان بر او حمله مىقوّت قلب و ضبط نفس كه او ب

كلّه بزان وقتى گرگ بر آنها حمله كند؛ چون شمر اين بديد سواران را به مدد خود طلبيد كه از پشت پيادگان 

پشت شد و دست از باشند )و مانع فرار آنها شوند( و كمانداران را گفت تير افكندند بدن شريف امام مانند خار 

پيكار بداشت و آن سپاه پيش روى او بايستادند و زينب به در خيمه آمد و فرياد زد عمر بن سعد را: واى بر تو 
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نگرى؟ عمر هيچ جواب نداد زينب فرياد زد: واى بر شما آيا  كشند و تو خيره بدو مى آيا ابو عبد اللّه را مى

 .كس جواب نگفت مسلمانى ميان شما نيست؟ هيچ

( و در روايت طبرى است كه عمر بن سعد نزديك حسين عليه السّالم آمد زينب گفت: اى عمر بن سعد آيا 2) 

ريخت و  كنى؟ راوى گفت: گويى ديدم سرشك عمر بر گونه و ريشش مى كشند و تو نگاه مى ابى عبد اللّه را مى

 روى از او بگردانيد.

بسيار شد و مانند خار پشت گشت صالح بن وهب يزنى نيزه  و سيّد گويد: چون زخم بر پيكر مبارك آن حضرت

 گفت: بر تهيگاه آن حضرت زد كه امام عليه السّالم از اسب به زمين افتاد بگونه راست و مى

راوى گفت: زينب دختر على عليه  -صلوات اللّه عليه -بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه آنگاه برخاست

وا اخاه وا سيّداه وا اهل بيتاه ليت السّماء اطبقت على األرض و »زد:  بيرون آمد و فرياد مى السّالم از در خيمه

 «.ليت الجبال تدكدكت على السّهل

و شمر بن ذى «. ريخت افتاد و اى كاش كوهها خرد و پراكنده بر هامون مى اى كاش آسمان بر زمين مى»يعنى: 

 را چرا منتظر گذاشتيد و از هر سوى بر وى تاختند انتهى. الجوشن بر اصحاب خويش بانگ زد كه: اين مرد

و عمامه بر  پوشيده بود  1اى از خز ( و از حميد بن مسلم روايت شده است كه گفت: حسين عليه السّالم جبّه3) 

 سر داشت و به وسمه يعنى رنگ خضاب كرده بود.

افكندند احتراز  كرد و از تيرها كه مى نگ مىپيش از كشته شدن او را ديدم پياده بود اما مانند سوارى دلير ج

فرمود: آيا بر كشتن  كرد و مى دريد و حمله مى زد و مى جست و بر پيكر هر سوارى كه رخنه آشكار بود مى مى

من مصمّم شديد به خدا قسم كه خداوند خشم گيرد بر شما از كشتن من بيش از كشتن هر بنده ديگر و اميدوارم 

 ى دارد چنان كه شما خوار گرديد و از شما انتقام كشد از جايى كه گمان نداشته باشيد، بهكه خداوند مرا گرام

 گردد و عذاب خدا سوگند كه اگر مرا بكشيد تيغ در ميان شما نهد و خونهاتان بريزد و هرگز از شما خوشنود نمى
                                                 

الق مترجم گويد: پيش از اين گفتيم كه: در جنگ و در نظر دشمن مطلقا لباس فاخر پوشيدن سنت است اما خز در ازمنه مختلف بر معانى مختلفه اط .1

 ند و در همه زمان سخت گرانبها بود.ا گشت و اهل لغت در معنى آن خالف كرده مى

 آيد. و ابن اثير گويد: در زمان ما جامه ابريشيمينه است. و در بعضى روايت آمده كه: آن حيوان دريايى است كه گاه در خشكى نيز مى

نتواند اما بعيد   است بيرون آب زيست اند: مانند ماهى و در مصباح المنير گويد: خز پشم گوسفند دريايى است پس جامه بافتنى است. و بعضى فقها گفته

زهّاد قديم  نمايد و كالم اهل لغت و ديگران بر آن داللت ندارد و آنها كه گفتند بر حسب ذوق خود و جمع بين روايات و اقوال مورخين و علما گفتند و مى

دانستند و در اخبار ما تجويز آن وارد شده است و  ر نماز جايز نمىدر زمان ائمّه براى گرانى و عزّت و اينكه لباس جبّاران است پوشيدن آن را مطلقا يا د

 فقها گويند: چون خز در آن زمان حيوان غير مأكول بود و ائمّه آن را تجويز كردند پس اين حيوان از ديگر حرام گوشتها مستثنى است.
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 دردناكتان چشاند. 

كردند و هر كدام اين كار به ديگرى  مى( راوى گفت: مدتى گذشت و مردم از كشتن آن حضرت پرهيز 1) 

كرد پس شمر بانگ زد مادرتان به عزاى شما نشيند چه انتظار داريد و آن مردم از هر سوى حمله  حوالت مى

 كردند.

و شيخ مفيد گفت: زرعة بن شريك شمشيرى بر دست چپ آن حضرت زد و ببريد و ديگرى تيغ بر شانه او زد 

 كه به روى درافتاد.

خاست  خيزان بود به مشقّت برمى آنها بازگشتند و حسين عليه السّالم )ينوء و يكبو( يعنى افتان)طبرى(  

 افتاد. بازمى

بر او حمله كرد و نيزه بر آن حضرت زد و خولى بن يزيد   1گفت: سنان ابن انس نخعى -رحمه اللّه -و مفيد

رزيد شمر گفت: خدا بازوى تو را سست بشتاب از اسب فرود آمد كه سر مبارك آن حضرت جدا كند بر خود بل

 .-لعنه اللّه تعالى -لرزى؟ و خود فرود آمد و سر مطهّر را جدا كرد كند از چه مى

اش سر  كينه در ترجمه طبرى و روضة الصّفا مسطور است كه: سنان نيزه بر پشت آن حضرت زد كه از سينه بى

 ن رسيد.زد و چون نيزه را بيرون كشيد روح مقدّسش به اعال علييّ

تشنگى بر آن  در اخبار الدّول گويد: 1019( ابو العبّاس احمد بن يوسف دمشقى قرمانى متوفّى در سال 2) 

شدند حتى وقتى شربتى آب به دست آورد خواست بنوشد حصين بن  حضرت سخت شد و او را از آب مانع مى

اللّهمّ احصهم »مان برداشت و گفت: نمير تيرى افكند كه در كام آن حضرت نشست و آب خون شد و دست به آس

آنگاه مردم بر او حمله كردند از هر جانب او به راست و « عددا و اقتلهم بددا و ال تذر على األرض منهم احدا

زد تا زرعة بن شريك شمشيرى بر دست چپ او فرود آورد و ديگرى بر دوش او و سنان بن انس نيزه  چپ مى

االى اسب به زير افتاد و شمر فرود آمد و سر او را جدا كرد و به خولى سپرد بر پيكر مباركش فرو برد كه از ب

 هاى او را غارت كردند. آنگاه جامه

                                                 
وقتى حجّاج با مردم گفت: هر كس خدمتى كرده است يعنى به دولت بنى طبرى در منتخب ذيل المذيل باسناده از پيرمردى از نخع روايت كرده است كه:  .1

 اميّه برخيزد. جماعتى برخاستند و خدمت خويش بگفتند و سنان بن انس هم برخاست و گفت: من كشنده حسينم.

خورد و كار ديگر  سته بود مىحجّاج گفت: نيكو خدمتى است و چون به منزل خود بازگشت زبانش بسته شد و عقلش زايل گشت و در همانجا كه نش

 كرد تا به جهنم رفت )مترجم(. مى
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( مؤلف گويد: در روايت سيّد و ابن نما و صدوق و طبرى و جزرى و ابن عبد ربّه و مسعودى و ابى الفرج 1) 

 سر آن حضرت را سنان جدا كرد.

الم تشنه شد و قدح آب خواست چون نزديك دهان برد حصين بن نمير تيرى بر و دينورى گفت: حسين عليه السّ

 وى افكند كه بر دهانش نشست و از نوشيدن مانع آمد پس قدح از دست بگذاشت.

گفت: من سر تو را  گفت: سنان بن انس نخعى فرود آمد و شمشير بر حلق شريف او زد و مى -رحمه اللّه -سيّد

 سر پيغمبرى و مادر و پدرت از همه بهترند آنگاه آن سر مقدّس را جدا كرد.دانم پ كنم و مى جدا مى

 شاعر در اين باره گويد:

  فأيّ رزيّة عدلت حسينا             غداة تبيره كفّا سنان                             

السّالم كه فرمود:  ( ابو طاهر محمد بن حسن برسى روايت كرد در كتاب معالم الدّين از حضرت صادق عليه2) 

چون كار حسين عليه السّالم بدانجا كشيد فرشتگان بانگ به گريه بلند كردند و گفتند: اى پروردگار اين حسين 

كشم  برگزيده تو و پسر دختر پيغمبر تو است پس خداى تعالى سايه قائم را به آنها نمود و گفت: به اين انتقام مى

 خون او را.

را مختار بگرفت بند بند انگشتان او ببريد پس از آن دست و پاى او جدا كرد در  روايت است كه: ابن سنان

 ديگى از روغن زيتون جوشانيده انداختش و او دست و پا ميزد.

راوى گفت: در آن وقت كه امام شهيد شد گردى سخت سياه و تاريك برخاست و بادى سرخ وزيد كه هيچ چيز 

 د آمد ساعتى همچنان بود آنگاه هوا بازشد.پيدا نبود و مردم پنداشتند عذاب فرو

 كه مردى فرياد زد: -لعنة اللّه -( و هالل بن نافع گويد: من ايستاده بودم با اصحاب عمر سعد3) 

ديدم به  ايّها االمير مژده كه اينك شمر، حسين عليه السّالم را كشت من ميان دو صف آمدم و جان دادن او را

شته را نيكوتر و درخشنده روى تر از وى نديدم تاب رخسار و زيبايى هيئت او خدا قسم هيچ كشته به خون آغ

و اللّه ال تذوق »گفت:  خواست شنيدم مردى مى انديشه قتل وى را از ياد من ببرد و در آن حال شربتى آب مى

لى الحامية و ال انا ال ارد ع»گفت:  امام عليه السّالم را شنيدم مى« الماء حتّى ترد الحامية فتشرب من حميمها

من نزد جدّ خويش روم و از آب غير آسن بنوشم و از آنچه شما با من كرديد بدو شكايت « اشرب من حميمها

كنم پس همه خشمگين شدند كه گويى خداوند در دل آنها رحمت نيافريده بود و من گفتم: به خدا قسم ديگر در 

 هيچ كار با شما شريك نشوم.
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ن طلحه در مطالب السّؤال گويد كه: سر حسين نبيره پيغمبر را جدا كردند به تيغ تيز و ( كمال الدّين محمد ب1) 

و در شهرها ميان مردم گردانيدند و حرم و فرزندان او را خوار كردند و بر   1مانند سر ملحدان بر سر نيزه كردند

ه صريح قرآن و اعتقاد درست دانستند اينها ذرّيت رسولند. و ب كشانيدند و مى روپوش به هر سوى مى جهاز بى

كردند  كند اگر آسمان و زمين زبان داشتند بر آنها ناله و شيون مى دوستى آنها واجب است و خدا بازخواست مى

نمودند و اگر سركشان عهد جاهليت در مصرع ايشان بودند آنها  و اگر كفّار آنها را ديده بودند گريه و زارى مى

شتافتند چه  دند و اگر ستمكاران و جبّاران آن وقعه ديده بودند به يارى آنها مىش گريستند و سوگوار مى نيز مى

سرايى داشت و چه بليّتى است  بزرگ مصيبتى است كه دل خداپرستان را داغدار ساخت و آنها را به رثاء و نوحه

يگان ريخته شد و كه مؤمنان را از سلف و خلف اندوهناك گردانيد دريغ از آن ذريّت نبويّه كه خونشان به را

يار  افسوس بر آن عترت محمّديه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه تيغ آنها كند گرديد آوخ كه آن گروه علويه بى

ماندند و سرورشان از دستشان رفت، دردا كه آن زمره هاشميّه را حرمت حرم بشكستند و هتك آن را حالل 

 شمردند.

عليه السّالم كشته شد جمعه دهم محرّم بود سال شصت و يكم هجرت ( مؤلف گويد: روز عاشورا كه حسين 2) 

 بعد از نماز ظهر و سنّ آن حضرت پنجاه و هشت سال بود.

 و بعضى گويند: شنبه بود. و بعضى گويند: دوشنبه. اوّل صحيح است.

حساب هندى از به  ابو الفرج گفت: اينكه عوام گويند عاشورا دوشنبه بود روايت بر طبق آن نيامده است و ما

چهارشنبه بود پس دهم آن ماه جمعه باشد و اين حساب دليلى  61همه زيجات استخراج كرديم اول محرّم سال 

 است روشن. و روايت مؤيّد آن است.

( و شيخ مفيد گويد: عمر سعد بامداد كرد آن روز و جمعه بود. و بعضى گويند: شنبه. و بنابر خبرى كه پيش 1) 

 .61ز جمعه بود و در ورود آن حضرت به كربال گفت: روز دوم محرّم روز پنجشنبه سال آورديم تحقيقا رو

                                                 
  شاهان همه به خاك فكندند تاجها             تا زيب نيزه شد سر شاه جهان عشق               .1

  بر پاى دوست سر نتوان سود جز كسى             كورا بلند گشت سر اندر سنان عشق             

  براق             اين مصطفى كه رفت سوى آسمان عشق مكان گذشت به يك لحظه بىاز ال             

  شاه جهان عشق كه جانانش از الست             گفت: اى جهان حسن فداى تو جان عشق             

  تو كشته منى و منم خونبهاى تو             بادا فداى خون تو كون و مكان عشق             

. 



 291 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

و در تذكره سبط است كه: مقتل او روز جمعه بود ما بين نماز ظهر و عصر براى آنكه نماز ظهر را به كيفيت 

 1صالة خوف با اصحاب خواند. و بعضى گويند: شنبه بود

 61اند در سال  ى و شيخ طوسى در تهذيب روز عاشورا را دوشنبه گفتهمترجم گويد: ابو جعفر كلينى در كاف

 هجرت.

و شيخ در آخر كتاب الصّوم در باب صوم عاشورا در حديث محمد بن عيسى بن عبيد از برادرش از حضرت رضا 

اكرم  كنيم فرمود: روز دوشنبه روزى است كه پيغمبر عليه السّالم روايت كرده است و ما محلّ حاجت را نقل مى

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آن روز رحلت فرمود و مصيبت به آل محمّد نرسيد مگر روز دوشنبه پس ما آن 

 را نامبارك شمرديم و دشمنان ما بدان تبرّك جستند.

 و شيخ طوسى جمعه و شنبه را نسبت به قول داده است. پس شكّى در دوشنبه نيست و الحمد للّه.

 ذكره است كه در قاتل آن حضرت اختالف كردند به چند قول: اول آنكه:( هم در كتاب ت2) 

 سنان بن انس نخعى قاتل بود و اين قول هشام بن محمد است.

دوّم: حصين بن نمير كه تيرى افكند بر وى آنگاه از اسب فرود آمد و سر او ببريد و بر گردن اسب خويش 

 آويخت تا به ابن زياد تقرّب جويد.

 اجر بن اوس تميمى.قول سوّم: مه

 چهارم: كثير بن عبد اللّه شعبى.

 پنجم: شمر بن ذى الجوشن انتهى.

مؤلف گويد: قول ششم خولى بن يزيد اصبحى است؛ زيرا كه محمد بن طلحه شافعى و على بن عيسى اربلى 

بن حرشه اند كه: عمر سعد با همراهان خويش گفت: پياده شويد و سر او جدا كنيد پس نضر  امامى نقل كرده

كشيد و كارى نساخت ابن سعد برآشفت و به مردى كه  ضبابى پياده شد شمشير بر حلقوم مبارك آن حضرت مى

 -خلّده اللّه في النار -در جانب راست او ايستاده بود گفت: واى بر تو فرود آى و او را آسوده كن پس خولى

 حضرت جدا كرد.  فرود آمد و سر آن

                                                 
 جوع به حاشيه فصل بعد شودر .1

. 
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: سنان بن انس قاتل آن حضرت بود و خولى بن يزيد از قبيله حمير سر مطهّر او را جدا ( و ابن عبد ربّه گويد1) 

 ساخت و براى عبيد اهلل آورد و گفت: اوفر ركابى الخ.

و ابو حنيفه دينورى گويد: سنان بن انس نخعى بر وى تاخت و نيزه بر او زد كه از اسب بر زمين افتاد و خولى 

ضرت جدا كند دستش بلرزيد برادرش شبل بن يزيد فرود آمد و سر آن حضرت جدا بن يزيد پياده شد تا سر آن ح

 كرد و به خولى داد.

مترجم گويد: در اين گونه امور ناچار مردم خالف كنند؛ چون بسيارى از رجّاله بر گرد آن حضرت بودند و زخم 

يه السّالم را به سعادت شهادت بسيار بر پيكر آن حضرت زدند و در ميان اين زخمها آن زخم كارى كه امام عل

رسانيد بايد به حدس و تخمين معيّن گردد و اين مردم كه از قاتالن شمرده شدند همه بر گرد آن حضرت بودند و 

اينكه شمر از همه مشهورتر است براى آن است كه وى سرهنگ فوج پياده بود و هر كار كه افراد فوج كنند به 

شود كه اطمينان به صحّت  تالف علماء درباره قاتل آن حضرت معلوم مىسركرده آنها منسوب شود. و از اخ

زيارت معروفه به ناحيه نداشتند؛ چون در آن زيارت نام شمر صريحا مذكور است و اگر اطمينان داشتند به 

 كردند. صحّت آن خالف نمى

م را به شمشير زدند و از ( از حضرت صادق عليه السّالم روايت است كه: چون حسين بن على عليهما السّال2) 

 اسب بيفتاد و مردم براى جدا كردن سر مبارك او شتاب نمودند منادى از بطنان عرش فرياد زد:

 ايد خداوند شما را به اضحى و فطر موفّق ندارد. اى امّتى كه بعد از پيغمبر خود متحيّر و گمراه شده

لّه گفت: الجرم به خدا قسم كه موفّق نشدند و موفّق و در روايتى است براى روزه و افطار راوى گفت ابو عبد ال

 نخواهند شد تا آن كسى كه بايد به خونخواهى حسين بن على عليه السّالم برخيزد.

مترجم گويد: محتمل است معنى اين باشد كه عيد اضحى و فطر صحيح كه شرط آن حضور امام است محقّق 

نيست؛ چون ضرورت مذهب ما بر خالف اين است و چون ماه  نشود نه آنكه رؤيت هالل عامّه هرگز موافق واقع

نو ديديم آن را اول ماه گيريم هر چند اهل سنت هم همان شب ببينند؛ و اگر ديدن آنها موافق واقع نباشد وقتى هم 

 كس بدان ملتزم نشود حتّى اخباريين. كه اول ماه ما با آنها موافق باشد بايد به رؤيت خود اعتنا نكنيم و هيچ

 شيخ ابو القاسم جعفر بن قولويه قمى از حلبى از حضرت صادق عليه السّالم روايت كرده است كه:

 چگونه  زد، او را از فرياد منع كردند گفت: چون حسين عليه السّالم كشته شد كسى در لشكر آمد و فرياد مى
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كند و جنگ  ايستاده نگاه به زمين مى بينم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را فرياد نزنم و حال آنكه مى

ترسم بر اهل زمين نفرين كند و من با آنها هالك شوم. آنها با يكديگر گفتند: ديوانه  نگرد و من مى شما را مى

است؛ و آنها كه پشيمان شده بودند و توبه كرده گفتند: به خدا قسم كه بد كارى كرديم با خويشتن و براى خاطر 

 ان اهل بهشت را كشتيم پس بر ابن زياد خروج كردند و كارشان بدانجا رسيد كه رسيد.ابن سميّه سيد جوان

 حلبى گفت: به ابى عبد اللّه گفتم: فداى تو شوم آن فريادزننده كه بود؟ گفت: به اعتقاد ما جز جبرئيل نباشد.

: گريه تو از چيست؟ گريست گفتم ( و مسندا از سلمه روايت كرده است كه: بر امّ سلمه درآمدم ديدم مى1) 

 گفت: رسول خدا را در خواب ديدم بر سر و محاسن مباركش خاك نشسته گفتم:

 آلودى؟ گفت: اكنون در مشهد حسين عليه السّالم بودم. يا رسول اللّه از چه خاك

و در صواعق ابن حجر است كه گفت: و از آياتى كه روز قتل آن امام ظاهر شد اين است كه آسمان تاريك 

د و ستارگان ديده شدند و هيچ سنگى را بر نداشتند مگر زير آن خون سرخ تازه بود. و هم گفت: آسمان گردي

سرخ گرديد و آفتاب بگرفت چنان كه ستارگان در روز پديدار آمدند و مردم پنداشتند قيامت آمد و در شام هيچ 

 سنگ از زمين برنداشتند مگر زير آن خون سرخ تازه ديدند.

بر حسب قواعد نجومى در دهم ماه خورشيد نگيرد و چون در روايت نصارى نظير اين كسوف براى مترجم گويد: 

حضرت عيسى على نبينا و آله و عليه السالم نيز آمده است و منجمين اروپا بر حسب زيجات خود حساب كردند 

فالماريون كتابى عظيم وقوع كسوف را در آن وقت محتمل نديدند يكى از بزرگان ايشان از اهل نجوم موسوم به 

الحجيم در اين علم تصنيف كرده است و اين مسأله را متعرّض گرديده است و گويد: امثال اين كسوفات در غير 

وقت مشخّص كه روايات موثّق وقوع آن را ثابت كند نه به واسطه حائل شدن جرم ماه است چنان كه در 

وات االذناب كه مقادير و كيفيات حركات آنها بر ما كسوفات عادى، بلكه به سبب كرات ديگرى است مانند ذ

 معلوم نيست و در زيجات ثبت نشده است.

كنم و از ناظران و مطالعه كنندگان  و اين باب را به ابياتى چند از مرحوم آخوند ملّا غالمحسين جدّ خود ختم مى

  التماس دعا دارم

 شرم دار، شرم دار آزرم دار        شرم دار اى آسمان از روى احمد شرم دار               

 مدار             شرم دار، شرم دار آزرم دار مدارى چند و تا كى اى سپهر كج كج             

 پرده ناموس احمد را گسستى تاروپود             اى حسود، آتش بيداد زود             
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 شرم دار، شرم دار آزرم دار           ز اطلس زرتارت از كين بگسالند پود و تار               

  دل ملول از غم بشكسته پر مرغان بستان رسول             هم بتول، بلبل بى             

 و آنچنان خود كه نشناسد قفس از شاخسار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

  زان ميان، گشته برق آشيان          طائران قدس را هر لحظه آه كودكان                

 بس كه بر شد بر بگرد و نشان شرار شعله بار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

 گر، هم حريمش در بدر خسرو دين را سر بريده اندر طشت             جلوه             

 شرم دار، شرم دار آزرم دار           كافرى را بر بتارك راست تاج زرنگار               

  مكيدى با عجب آن لب و دندان كه با دندان و لب مير عرب             روز و شب مى             

 خستش از چوب جفا بيشرم روئى باده خوار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

  ى ثياب             دل كباب، ز آتش غم جان بتابنو عروسى را ز جعد عنبرين كحل             

 بامداد وصل دامادى چو شام هجر تار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

  شد به خون آغشته آن كاكل كه در هر صبح و شام             ز اهتمام، با هزاران احترام             

 حورش برافشاندى غبار             شرم دار، شرم دار آزرم دارروح قدس از سنبل              

  هر طرف نورسته سروى را خط زنگارگون             غرق خون، نخل قامت سرنگون             

 هر طرف ناالن تذروى را خروش زارزار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

  ثبات، از سموم حادثات ى كرد فخر كائنات             بىگلشنى كش باغبان             

 عندليبانش پراكنده بهر شهر و ديار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

  وه چه زرّين بال مرغان كز سرابستان دين             بر زمين، بال پر در خون عجين             

 برگ و بار             شرم دار، شرم دار آزرم دار ر درختان كز جفا بىوه چه شيرين ب             

 نوا، در زمين نينوا تا شباهنگان باغ دين فتادند از نوا             بى               

 از نوا بستند لب مرغان زار مرغزار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

 س جاويد از هجوم آه جور             در قصور، كرده بدرود سرورساحت فردو             

 هم ز غم فردوسيان را اشك ماتم بر عذار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             
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 كه ديد، يوسف دين ناپديد صبح صادق راز فرط غم جهان بين شد سفيد             چون             

 باريد اشك انجم از بصر يعقوب وار             شرم دار، شرم دار آزرم دار بس كه             

  نامه در هم پيچ شعرى كى توانى شرح غم             اى اصم، روبه بند از نوحه دم             

 كلكت اينك آتش افشان خامه اينك اشكبار             شرم دار، شرم دار آزرم دار             

  در وقایع پس از شهادت و در آن چند فصل است باب سوم

 ، غارت اموال و لباس های سیدالشهدا فصل اول

)ملهوف( راوى گفت: به ربودن ملبوس آن حضرت پرداختند پيراهن او را اسحاق بن حيوه )به فتح حاء مهمله و  

 موى او بريخت. سكون ياء دو نقطه و فتح واو بر وزن خيمه( حضرمى بر گرفت و بپوشيد و پيس شد و

و روايت شده است كه: در پيراهن او بيش از صد و ده زخم يافتند از اثر تير و نيزه و شمشير و امام صادق عليه 

السّالم فرمود: بر پيكر مبارك امام عليه السّالم سى و سه جاى نيزه و سى و چهار جاى شمشير يافتند و سراويل 

 همزه آمده است( بن كعب تميمى برداشت. عتماد بيشتر است بحر، بىاو را ابحر )در كتبى كه به صحّت آنها ا

گير شد و پاهاى او خشك گرديد و از حركت بماند و عمامه او را اخنس بن مرثد بن  و روايت است كه: او زمين

 برداشت و بر سر بست و ديوانه شد. -لعنه اللّه -علقمه حضرمى و بعضى گويند جابر بن يزيد اودى

: اگر شيعى اندكى از خاك قبر او بردارد شفاست براى او و اين دشمنان جامه تن امام را برداشتند و مترجم گويد

آنان را موجب مرض شد كه مؤثّر در اينجا نيّت و اخالص است، و نعلين او را اسود بن خالد گرفت و انگشترى 

سليم به صيغه تصغير بر وزن زبير( را بجدل بن سليم كلبى )بحدل به حاء مهمله صحيح و به جيم مشهور است و 

و انگشت آن حضرت را با خاتم ببريد و چون مختار او را دستگير كرد هر دو پا و هر دو دست او را جدا كرد و 

غلطيد تا هالك شد و قطيفه آن حضرت را كه از خز بود قيس بن اشعب  همچنان گذاشت در خون خود مى

ود عمر سعد بر گرفت و چون به امر مختار عمر سعد را بكشتند آن زره برداشت وزره او را كه موسوم به تبراء ب

برداشت و بعضى گويند: اسود بن   را به قاتل وى ابى عمره بخشيد و شمشير آن حضرت را جميع بن خلق اودى

حنظله تميمى و بقول بعضى فالن نهشلى و اين شمشير ذو الفقار نيست؛ چون ذو الفقار نزد اهل خود مصون و 

فوظ است با ساير ذخاير نبوّت و امامت و همچنين آن انگشتر كه بجدل برداشت نه انگشتر رسول خدا صلّى مح

 اللّه عليه و آله و سلّم است كه از ذخاير نبوّت است.
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( شيخ صدوق از محمد بن مسلم روايت كرده است كه: حضرت صادق عليه السّالم را پرسيدم از انگشترى 1) 

 به كه رسيد و با او گفتم كه: من شنيدم از انگشت مبارك عليه السّالم ربودند؟حسين عليه السّالم 

فرمود: چنان نيست كه پنداشتند حسين عليه السّالم علىّ بن الحسين را وصىّ خويش گردانيد و انگشترى در 

ن امر را با امير انگشت او كرد و امر امامت به او واگذاشت چنان كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اي

المؤمنين عليه السّالم گذاشت و آن حضرت با امام حسن عليه السّالم و امام حسن عليه السّالم با امام حسين عليه 

السّالم و آن انگشترى به پدر من رسيد پس از پدرش و اكنون به من رسيده است و نزد من است هر جمعه در 

 گزارم. كنم و در آن نماز مى دست مى

گزاشت چون نماز تمام شد دست سوى من دراز كرد و  محمد بن مسلم گفت: روز جمعه نزد او رفتم نماز مى( 2) 

و گفت: اين است انگشترى « ال اله الّا اللّه عدّة للقاء اللّه»در انگشت او ديدم خاتمى كه نقش نگينش اين بود: 

و روضة الواعظين روايت شده است: اسب امام ( و در امالى صدوق 3جدّم ابى عبد اللّه الحسين عليه السّالم )

دويد و شيهه  عليه السّالم آمد كاكل و موى پيشانى را به خون حسين عليه السّالم آغشته كرده بود و مى

سوار ديدند و دانستند آن  ها بيرون آمدند اسب را بى كشيد دختران پيغمبر بانگ او شنيدند و از سراپرده مى

 ت.حضرت به شهادت رسيده اس

و در مدينة المعاجز از مناقب ابن شهر آشوب آورده است كه ابو مخنف از جلودى روايت كرد كه: چون حسين 

افكند و او را زير پا  كرد تا سوار را بر زمين مى عليه السّالم بر زمين افتاد اسب به حمايت او بر سواران حمله مى

عليه السّالم آغشته كرد و به جانب خيمه روى آورد  ماليد و چهل تن را بكشت آنگاه خود را به خون حسين مى

 زد. كشيد و دستها بر زمين مى و بلند شيهه مى

 و شاعر گويد:

 و راح جواد السّبط نحو نسائه             ينوح و ينعى الظّامئ المترمّال         

 سّرح قد خالخرجن بنيّات الرّسول حواسرا             فعاين مهر السّبط و ال             

  فأدمين باللّطم الخدود لفقده             و اسكبن دمعا حرّه ليس يصطلى             

  يعنى: اسب سبط رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به جانب زنان رفت شيون كنان و خبر مرگ آن تشنه 

سلّم سر برهنه بيرون آمدند و اسب او را آلوده را به آنها داد و دختران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و  خاك
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آلوده كردند و با سوز درون اشك  ديدند زين از سوار خالى مانده. پس براى فقد او به سيلى چهره خويش را خون

 از چشم فرو ريختند )گويا اين شعر از فصحاى عرب نيست و يكى از متأخّرين گفته است الفاظ آن فصيح نيست(.

و محمد بن ابى طالب نقل است كه: اسب امام عليه السّالم از دست دشمن گريزان سوى  ( و از صاحب مناقب1) 

امام آمد و كاكل در خون او آغشته كرد و از آنجا سوى سراپرده زنان آمد شيهه زنان و نزديك خيام سر بر 

د به گريه و شيون بر سوار ديدند فريا كوفت تا بمرد. و چون خواهران و دختران و اهل بيت او اسب را بى زمين مى

 آوردند و امّ كلثوم دست بر سر نهاد و گفت:

وا محمّداه وا جدّاه وا نبيّاه وا ابا القاسماه وا عليّاه وا جعفراه وا حمزتاه وا حسناه هذا حسين بالعراء صريع » 

ر كربال سر او از قفا اين حسين است در ميدان افتاده د«: بكربالء محزوز الرّأس من القفا مسلوب العمامة و الرّداء

 اند؟! اين بگفت و بيهوش شد. بريده و عمامه و رداى او ربوده

و اسرع فرسك شاردا الى خيامك قاصدا محمحما باكيا فلمّا »( و در زيارت مرويّه از ناحيه مقدّسه است: 2) 

على الخدود الطمات رأين النّساء جوادك مخزيّا و نظرن سرجك عليه ملويّا برزن من الخدور ناشرات الشّعور 

الوجوه سافرات و بالعويل داعيات و بعد العزّ مذلالت و الى مصرعك مبادرات و الشّمر )با الف و الم( جالس 

على صدرك مولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنّده و قد سكنت حواسّك و خفيت 

 «.انفاسك و رفع على القناة رأسك

هاى تو شيهه زنان و گريان و چون زنان آن اسب را زبون ديدند و  آمد به آهنگ سراپرده اسب تو شتابان»يعنى: 

زين را بر آن واژگون از پرده بيرون آمدند موى بر روى ريخته و پريشان كرده و سيلى بر رخسار زنان و رويها 

ته و شمشير بر گلوى تو گشاده شيون كنان پس از عزّت خوار گشته سوى قتلگاه تو شتابان شمر بر سينه تو نشس

نهاده محاسن تو را به دست گرفته و تيغ هندى ... حواسّ تو خاموش و دم فرو بسته و سر مطهّر تو را باالى نيزه 

 «.زدند

مترجم گويد: اين اسب معروف به ذو الجناح است و در تواريخ و مقاتل معتبر قديم كه در دست ماست اين نام 

 حسين كاشفى؛ و چنان كه گفتيم اكثر كتب قديم به دست ما نرسيده است و نيست مگر در روضة الشهداء مال

 توان گفت همه مطالب آن كتب در اين كتابها كه داريم مندرج است. نمى
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تأليف كرده است سه، چهار هزار كتاب تاريخ و انساب و  377( ابن نديم در كتاب فهرست خود كه در سال 3) 

معتبر و شايد ما سى كتاب از آن قبيل در دسترس خود نداشته باشيم پس چگونه سير شمرده است همه از مصنّفين 

ملّا حسين كاشفى عالمى متبحّر بود و در مقتلى كه منسوب به ابى  توانيم عدم وجدان را دليل عدم وجود دانيم و

صلّى اللّه عليه و آله اسحاق اسفراينى است و اعتبار ندارد نام آن را ميمون آورده است و گويد: از اسبان پيغمبر 

 و سلّم بود و در اين امور كه صحّت و بطالن آن معلوم نيست توقّف بايد كرد.

  بنا گه رفرف معراج آن شاه             ابا زين نگون شد سوى خرگاه              

  پروبالش پر از خون ديده گريان             تن عاشق كشش آماج پيكان             

 به رويش صيحه زد دخت پيمبر             كه چون شد شهسوار روز محشر             

  كجا افكندى و چون است حالش             چه با او كرد خصم بدسگالش             

  گفت الظّليمه الظّليمه وش پيكر بهيمه             همى مر آن آدم             

 ن محشر             كه جويا گردد از حال برادرسوى ميدان شد آن خاتو             

  ندانم چون بدى حالش در آن حال             نداند كس بجز داناى احوال             

  فصل دوّم/ در تاراج كردن اثاث و شیون كردن حرم محترم بر آن حضرت

گفت: يا أمة اللّه ساالر تو كشته شد. آمد مردى با او  سيّد گويد: كنيزكى از جانب خرگاه حسين عليه السّالم مى

آن كنيزك گفت: من شتابان سوى بانوى خويش رفتم و فرياد زدم زنان حرم برجستند صيحه بر آوردند و آن 

سالم  -كردند بر غارت خيام پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نور چشم زهرا مردم بر يكديگر پيشدستى مى

كشيدند و دختران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حريم او  از سر زنان مى چنان كه چادر -اللّه عليها

 كردند. گريستند و از فراق حمات و احبّاء شيون مى همه مى

( حميد بن مسلم روايت كرد كه: زنى ديدم از بنى بكر بن وائل با شوهرش در سپاه عمر سعد بود و هنگامى 2) 

كنند شمشيرى در دست گرفت و جانب  عليه السّالم و خيام آنها در آمده غارت مىكه ديد مردم بر زنان حسين 

كنند ال  خيام آمد و گفت: اى آل بكر بن وائل آيا دختران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را تاراج مى

يزيد. شوهرش او را حكم الّا اللّه يا لثارات رسول اللّه فرمان خدا راست و بس، به خونخواهى رسول خدا برخ

 بگرفت به جاى خود بازگردانيد.
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هاشان ربوده پاى  راوى گفت: آنگاه زنها را از چادرها بيرون كردند و آتش در آنها زدند زنان سر برهنه جامه

برهنه گريان بيرون آمدند خوار و اسير و گفتند: شما را به خدا ما را نزديك مصرع حسين عليه السّالم بريد چون 

 و ديده زنان به آن كشتگان افتاد فرياد بر آوردند و بر روى زدند.بردند 

كرد و به آواز سوزناك و  كنم زينب دختر على عليه السّالم زارى مى ( راوى گفت: به خدا قسم فراموش نمى3) 

يا محمّداه! صلّى عليك مليك السّماء هذا حسين مرمّل بالدّماء مقطّع االعضاء و بناتك »گفت:  دلى پراندوه مى

فاطمة الزّهراء و الى حمزة سيّد الشّهداء.   المرتضى و الىسبايا الى اللّه المشتكى و الى محمّد المصطفى و الى علىّ 

تسفى عليه الصّبا قتيل اوالد البغايا. وا حزناه وا كرباه اليوم مات جدّى رسول اللّه يا  1يا محمّداه! هذا حسين بالعراء

 «.اصحاب محمّداه هؤالء ذرّية المصطفى يساقون سوق السّبايا

ن بر تو درود فرستند اين حسين است به خون آغشته اعضا از هم جدا گشته و يا محمداه! فرشتگان آسما»يعنى: 

دختران تو اسير شدند به خدا شكايت بريم و محمد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و على مرتضى عليه 

ن دشت افتاده و به حمزه سيد الشهداء يا محمداه! اين حسين است در اي -سالم اللّه عليها -السّالم و فاطمه زهرا

اى دريغ اى افسوس امروز جدّم  زادگان كشته شده پراكند به دست روسبى باد صبا گرد و غبار بر پيكر او مى

رسول خدا رحلت كرد اى اصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اينها فرزندان مصطفايند مانند اسيران آنها 

 «.برند كشند و مى را مى

محمّداه بناتك سبايا و ذرّيتك مقتّلة يسفى عليهم ريح الصّبا و هذا حسين محزوز الرّأس  يا»و در روايت ديگر: 

من القفا مسلوب العمامة و الرّداء بابى من اضحى عسكره في يوم االثنين نهبا بابى من فسطاطه مقطّع العرى بابى 

م حتّى قضى بابى العطشان حتّى مضى من ال غائب فيرتجى و ال جريح فيداوى بابى من نفسى له الفداء بابى المهمو

بابى من شيبته تقطر بالدّماء بابى من جدّه محمّد المصطفى بابى من جدّه رسول اهلل السّماء بابى من هو سبط نبىّ 

الهدى بابى محمّد المصطفى بابى خديجة الكبرى بابى علىّ المرتضى بابى فاطمة الزّهراء سيّدة النّساء بابى من 

 «.حتّى صلّى ردّت له الشّمس

پراكند اين فرزندت از  وا محمداه دختران تو اسيرند و فرزندان تو كشته، باد صبا بر آنها خاك مى»( يعنى: 1) 

پدرم فداى آنكه روز  هاى بند خيام او را گسيختند  پدرم فداى آنكه گرهقفا سر بريده است عمامه وردا ربوده 

                                                 
ر نسخه در جالء چنين ترجمه كرده است: اين حسين تو است به تيغ اوالد زنا شهيد شده است و عريان در صحراى كربال افتاده. و گويا عبارت عربى د .1

 ايشان طور ديگر بوده است.
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است تا اميد بازگشت او باشد و خسته و   ه به سفر نرفتهپدرم فداى آن كسى ك 1دوشنبه سپاهش تاراج شد

چكيد، پدرم فداى آنكه جدّش محمد مصطفى  دار نيست تا عالج شود پدرم فداى آنكه از محاسن او خون مى زخم

است، پدرم فداى آنكه نبيره پيغمبر رهنماست، پدرم فداى محمد مصطفى و خديجه كبرى و على مرتضى و 

 نّساء، پدرم فداى آنكه آفتاب براى او برگشت تا نماز بگزاشت. انتهى.فاطمه زهرا سيدة ال

 كرد كه دوست و دشمن را بگريانيد. همچنين زبان گرفته بود و شيون مى

آنگاه سكينه پيكر مبارك پدرش حسين عليه السّالم را در آغوش گرفت و جماعتى از اعراب چادرنشين ريختند 

 . جدّ من در زبان حال سكينه نيكو گفته است للّه درّه:او را كشيدند و از پدر جدا كردند

 پدر به دام غمت آسمان اسيرم كرد             به كودكى ز فراق تو چرخ پيرم كرد             

 به دولت سر تو چرخ سر بلندم ديد             سرت بريد و بر خصم سربزيرم كرد             

 نگشته بود هنوز             كه مام دهر زكين زهر غم بشيرم كردز شير مام لبم تر              

 هر آن قدر كه برت آسمان عزيزم ديد             همان قدر بر دشمن فلك حقيرم كرد             

 منم سكينه كهين عندليب گلشن تو             كه زاغ چرخ ز فرياد ناگزيرم كرد             

 چو شنيد آسمان صفير مرا             پرم شكست و به دام بال اسيرم كردز گلشنت              

                                                 
لطالبيين را نديده بودم وقت طبع اتّفاقا بدان برخوردم و مالحظه كردم در اين حديث عاشورا صريحا دوشنبه است و هنگام ترجمه اين كتاب مقاتل ا .1

هجرى در هيچ  61قلى ميرزا در حاشيه كتاب بر ابو الفرج كه گويد: عاشورا جمعه بود اعتراض كرده است كه اول محرّم سال  شاهزاده اعتضاد السلطنه على

دارند بلكه غرّه محرّم سال شصتم چهارشنبه است و اين بنده مترجم اين كتاب هم در زيج زيجى چهارشنبه نيست و زيجها در امثال اين امور اختالف ن

شود و ليكن حساب زيجات بر حسب امر اوسط است نه رؤيت حقيقى چنان كه  روز يكشنبه است و عاشورا سه شنبه مى 61هندى ديدم اول محرّم سال 

با حساب زيج كه به امر اوسط استخراج شده است فرق داشته باشد پس آنكه گويد: عاشورا  در همان زيج صريحا مرقوم است و شايد رؤيت يكى دو روز

دوشنبه بود مانند كلينى و طوسى قولش به صحّت نزديكتر است، چون ممكن است رؤيت هالل اول محرّم شنبه باشد يك روز پيش از حساب زيج و 

گفتند: دوشنبه بود دهان به دهان از پدران خود شنيده بودند و صحيح بود و فاصله زمان ابو  ىعاشورا دوشنبه و عوام اهل عراق كه در زمان ابو الفرج م

نبه بود حساب الفرج از قتل امام عليه الساّلم قريب دويست و پنجاه سال است و هم اين بنده چند واقعه را از آن سنوات كه مورّخان معيّن كردند چند ش

اند ديدم با زيج يك روز اختالف داشت و شهادت امير المؤمنين عليه الساّلم  پنجشنبه پانزدهم رجب سنه شصتم گفتهكردم مانند روز فوت معاويه كه در 

هجرى قمرى( كه تاريخ طبع اين كتاب است اول محرّم به رؤيت دوشنبه است و به حساب زيج يك  1369ديدم و در اين سال )  را در سال چهلم همچنين

 ف است.شنبه است و يك روز اختال

و ليكن اين طريق ترجيح خطاست؛ زيرا كه نبايد براى  و ناسخ التواريخ گويد: واقعه فاجعه در سال شصتم بود براى اينكه در اين سال دهم محرّم جمعه بود.

دانند مظفر  كنون اكثر مطّلعين مىشود تا سال چنان كه ا تصحيح روز در روايت آحاد خبر متواتر را در سال ردّ كرد و براى اهل تاريخ روز بيشتر شبهه مى

 داند چند شنبه بود مگر به مراجعه و اين تحقيق از خواصّ اين كتاب است فعرف قدره. كس نمى از دنيا رفت و هيچ 1324الدين شاه در 

. 
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 عدو يتيم و گرفتار و دستگيرم خواست             فلك يتيم و گرفتار و دستگيرم كرد             

 ز جان گذشتم اگر جان برون رود ز تنم             كه تازيانه شمر از حيات سيرم كرد             

 هلل له و لنا و حشرنا فى زمرة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.غفر ا 

 و شاعر عرب نيز نيكو گفته است:

  على الطّفّ خدرا             هو في حومة الحسام المنيع 1بابى كالئ                

  قطعوا بعده عراه و يا حبل             وريد االسالم انت القطيع                

  قوّضى يا خيام عليا نزار             فلقد قوّض العماد الرّفيع               

  و املئي العين يا اميّة نوما             فحسين على الصّعيد صريع               

  و دعى صكّة الجباه لوىّ             ليس يجديك صكّها و الدّموع             

 كر بر سر آمد             سوى خرگه سپه غارتگر آمدچو كار شاه و لش             

  مروّت             به يغما رفت ميراث نبوّت به دست آن گروه بى             

  هر آن چيزى كه بد در خرگه شاه             فتاد اندر كف آن قوم گمراه             

 كه سوزانيد دودش مهر و مه رازدند آتش همه آن خيمه گه را                          

 شد تا به خيمه شاه بيمار به خرگه شد محيط آن شعله نار             همى             

  بتول دوّمين شد در تالطم             نمودى دست و پاى خويشتن گم             

 ياى خون شداش در گهى در خيمه و گاهى برون شد             دل از آن غصّه             

  من از تحرير اين غم ناتوانم             كه تصويرش زده آتش به جانم             

 مگر آن عارف پاكيزه نيرو             در اين معنى بگفت آن شعر نيكو             

  اگر دردم يكى بودى چه بودى             و گر غم اندكى بودى چه بودى             

اح كفعمى است كه: سكينه بنت الحسين گفت: چون حسين عليه السّالم كشته شد من او را در آغوش و در مصب 

 فرمود: گرفتم و بيهوش شدم در آن حال شنيدم مى

                                                 
سام منيع كافى است و منيع جزم است و در نفس المهموم كالئا به نصب بود و قياس به رفع است. و نيز المنيع الف و الم الزم ندارد هو في حومة الح .1

الم امر باشد قوضى نيز فصيح نيست و فصيح فليقوّض خيام عليا نزار است؛ زيرا كه تقويض الزم استعمال نشده است و امر از آن بايد به صيغه مجهول و با

 يح نبوده است.و گويا اين شاعر عرب با اينكه مضامين دلپسند در اشعار خويش بكار برده است لفظا چنان فص
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  شيعتى ما ان شربتم رىّ عذب فاذكرونى             او سمعتم بغريب او شهيد فاندبونى         

 زد ناگهان هاتفى گفت: شده بود و لطمه بر روى مى پس ترسان برخاست و چشمش از گريه آزرده 

 بكت االرض و السّماء عليه             بدموع غزيرة و دماء         

 يبكيان المقتول في كربال             بين غوغاء امّة ادعياء             

 اءمنع الماء و هو منه قريب             عين ابكى الممنوع شرب الم             

كنند بر آنكه در كربال كشته شد ميان مردم  آسمان و زمين بر او گريستند اشك فراوان و خون، گريه مى»يعنى:  

پدر، از آب او را منع كردند با آنكه نزديك آب بود، اى چشم بگرى بر كسى كه از آب  فرومايه و بدگوهر بى

 «.نوشيدن ممنوع شد

است كه: چون از دفن   اد بن سلمه از ثابت از انس بن مالك روايت كردهابن عبد ربّه در كتاب عقد الفريد از حم

رو به من كرد و گفت: اى انس چگونه  -سالم اللّه عليها -پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فارغ شديم فاطمه

 دلت آمد و راضى شدى كه خاك بر روى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ريزى؟

 «.يا أبتاه أجاب ربّا دعاه يا أبتاه من ربّه ما ادناه»فرياد زد:  بازگريست و

بود پس از دفن پدرش پس حال سكينه چه بود كه بدن پدر  -سالم اللّه عليها -( مؤلف گفت: اين حال فاطمه1) 

رياد سر آغشته به خون عمامه و رداء ربوده پشت و سينه به سمّ اسبان دشمن كوبيده به زبان حال ف را ديد بى

 زد: چگونه دلتان آمد كه فرزند پيغمبر را بكشيد و اسب بر بدنش بتازيد؟! مى

  فصل سوّم

مردم بر ورس و حلّها و شتران ريختند و غارت كردند )ورس يعنى اسپرك و حلل همان است كه در فصل يازدهم 

 از باب اول شرح آن بگذشت(.

 هاى زنان را بر بودند. غارت كردند و جامهشيخ مفيد گفت: اثاث و شتران و باروبنه آن حضرت را 

شرمان بر سر جامه در  ديدم زنى از زوجات مكرّمات و بنات طاهرات را با آن بى ( حميد بن مسلم گفت: مى2) 

 ربودند. كشمكش بودند و عاقبت آن مردم جامه را از او سر مى

كه گفت: به على اصغر بن الحسين عليهما ابو مخنف گفت: حديث كرد مرا سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم 

السّالم رسيدم ديدم بيمار است بر بستر افتاده و شمر بن ذى الجوشن با رجّاله يعنى پيادگان بر سر وى بودند 
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كشى؟ من گفتم: سبحان اللّه آيا كودكان را هم بايد كشت اين كودك است )و انّه لما به(  گفتند: اين را نمى مى

خواست  آمد و مى او را از پاى در آورده است؟! كار من اين بود ايستاده بودم و هر كس مى يعنى همين بيمارى

كس داخل خيمه زنان نشود  كردم تا وقتى عمر سعد برسيد و گفت: هيچ آزارى به آن حضرت رساند جلوگيرى مى

 داند.و متعرّض اين جوان بيمار نگردد و هر كس از كاال و متاع ايشان چيزى برده است بازگر

 كس چيزى بازپس نداد. حميد گفت: و اللّه هيچ

مترجم گويد: يكى از قواعد مذهب ما اين است كه هر كس عمل نيكى كند پاداش آن يابد هر چند او خود كافر 

باشد و عمل او اندك مانند فرعون كه كافر بود و آن همه ستم كرد امّا بخشنده بود خداوند ملك واسع و عمر 

مت كرد و نفرين موسى عليه السّالم را بر وى مستجاب نفرمود و انوشيروان كافر بود و عادل دراز به او مرح

خداوند به مروحه دفع عذاب از او فرمايد كما فى الحديث. و عدل از اصول مذهب شيعه است پس خداوند هيچ 

كار نيك را حبط يعنى و عامّه پندارند عمل زشت «. كتب ربّكم على نفسه الرّحمة»عمل خير را ضايع نگذارد 

 كند چون عدل الهى را از اصول عقيده نشمرند. ناچيز و نابود مى

 و خواجه نصير الدّين طوسى فرمايد: االحباط باطل.

همچنين حميد بن مسلم هر چند در سپاه دشمن بود چون حفظ امام زين العابدين عليه السّالم كرد اميد است 

 خداوند عذاب را بر او سبك فرمايد.

( در اخبار الدّول قرمانى است كه: شمر خواست على اصغر يعنى امام زين العابدين عليه السّالم را بكشد 1) 

 زينب بنت على عليه السّالم بيرون آمد و گفت: او كشته نشود مگر من هم با او كشته شوم؛ شمر دست بداشت.

بن الحسين عليه السّالم در آنجا افتاده بود ( و در روضة الصّفاست كه: چون شمر به آن خيمه در آمد كه على 2) 

و سر بر بالين نهاده شمشير بر كشيد تا او را بكشد حميد بن مسلم گفت: سبحان اللّه آيا اين بيمار را خواهى 

 كشت؟ البته او را مكش.

را  خواهى اين جوان بيمار و بعضى گويند: عمر سعد دستهاى او بگرفت و گفت: آيا از خدا شرم ندارى و مى

گفت: فرمان امير است كه همه فرزندان حسين عليه السّالم را بكشم. عمر مبالغت كرد  -لعنه اللّه -بكشى؟ شمر

 هاى ايشان فرمود. در منع وى تا دست بازداشت و به سوختن سراپرده

لسّالم آن ( و در مناقب ابن شهر آشوب است از المقتل احمد بن حنبل گفت: سبب بيمارى زين العابدين عليه ا3) 

 بود كه زرهى پوشيد از باالى او بلندتر بود افزونى آن را به دست پاره كرد.
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( و در روايت شيخ مفيد است كه: چون عمر سعد بيامد زنان در روى او فرياد كشيدند و گريستند عمر گفت: 4) 

ها كه سپاهيان  ن جامهكس در خيام اين زنان نرود، و متعرّض اين جوان بيمار نشويد. و زنان خواستند آ هيچ

ستانيده بودند بازدهند تا خويشتن را بپوشند ابن سعد گفت: هر كس چيزى گرفته است بازدهد به خدا سوگند كه 

هاى زنان گروهى پاسبان برگماشت و گفت: پاس داريد  كس چيزى بازنداد پس بر آن چادر و بر سراپرده هيچ

من »ادر خويش بازگشت و در ميان همراهان خويش فرياد زد: كسى بيرون نرود و آنان را آزار نكنيد و به چ

 «.ينتدب للحسين

 ( طبرى گفت: سنان بن انس نخعى بر در چادر ابن سعد آمد و به بانگ بلند فرياد زد:5) 

 اوقر ركابى فضّة و ذهبا             انا قتلت الملك المحجّبا                       

 ت خير النّاس امّا و ابا             و خيرهم اذ ينسبون نسباقتل                       

شتر مرا از سيم و زر سنگين بار كن كه من پادشاه محجّب يعنى با فرّ و شكوه و آنكه در بند و دربان »يعنى: 

بسيار دارد و شكوه وى مانع ديدار او است بكشتم، كشتم كسى را كه بهتر مردم است از جهت پدر و مادر و 

 هر و نژاد و واالتر از همه.گو

اى او را در خيمه آوريد، وقتى او را در  اى و هرگز عاقل نبوده دهم تو ديوانه عمر بن سعد گفت: گواهى مى

گويى به خدا سوگند اگر ابن زياد  آوردند با چوبدستى او را بيازرد. و گفت: اى ديوانه اين چه سخن است كه مى

 زند. ىاين كالم تو بشنود گردن تو را م

گويى  كنى و مى مترجم گويد: مقصود عمر سعد اين است كه: چرا حسين عليه السّالم را اينگونه ستايش مى

 بهترين خلق است.

و هم طبرى گفت: مردم با سنان بن انس گفتند: تو حسين پسر على و فاطمه دختر رسول خدا عليهم السّالم را 

ى را از دست بنى اميه بستاند پس نزد اميران خويش رو و كشتى بزرگ و مهتر عرب بود و آمده بود پادشاه

 اند. پاداش خود بخواه كه اگر همه خزاين خويش را براى قتل حسين عليه السّالم به تو دهند كم داده

( مؤلف گويد: عمر بن سعد عقبة بن سمعان كه موالى رباب يعنى از بستگان وى بود بگرفت و رباب زوجه 1) 

 سّالم بود و از او پرسيد: تو كيستى؟ گفت: بنده مملوكم، او را رها كرد.امام حسين عليه ال

 و خبر او و مرقع بن ثمامه را پيشتر گفتيم.
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 فصل چهارم/ در ذكر وقایع عصر عاشورا 

پس «. من ينتدب للحسين و يوطئه فرسه»)طبرى( راوى گفت: آنگاه عمر سعد در ميان همراهان خود فرياد زد:  

ند از آنهاست اسحاق بن حيوه )بر وزن خيمه( حضرمى كه پيراهن آن حضرت را برده بود و ده تن حاضر گشت

پيش شد و اخنس بن مرثد بن علقمة بن سالمه حضرمى فداسوا الحسين عليه السّالم بخيولهم حتّى رضّوا ظهره و 

 .-لعنه اللّه -صدره. و من شنيدم اخنس در جنگى ايستاده بود تيرى تيز بيامد و دل او بشكافت و بمرد

ثمّ نادى عمر بن سعد في اصحابه من ينتدب للحسين فيوطئ الخيل ظهره و صدره فانتدب منهم »و سيّد فرمايد: 

عشرة و هم اسحاق بن حيوه الّذى سلب الحسين عليه السّالم قميصه و اخنس بن مرثد و حكيم بن طفيل السنبسى 

و سالم بن خثيمة الجعفى و واحظ بن ناعم و صالح بن وهب  و عمر بن صبيح الصّيداوى و رجاء بن منقذ العبدى

الجعفى و هانى بن شبيت الحضرمى و اسيد بن مالك لعنهم اللّه فداسوا الحسين عليه السّالم بحوافر خيلهم حتّى 

 «.رضّوا صدره و ظهره

 مضمون عبارات بسيار دلخراش است و خالصه آنها را يكى از شعرا در يك بيت گفته است:

  لباس كهنه چه حاجت كه زير سمّ ستور             تنى نماند كه پوشند جامه يا كفنش         

و بيش از اين شرح دادن الزم نيست. راوى گفت: اين ده تن آمدند و نزديك ابن زياد بايستادند اسيد بن مالك 

 سرنحن رضضنا الصّدر بعد الظّهر             بكلّ يعبوب شديد اال          گفت:

( ابن زياد پرسيد: كيستند؟ گفتند: آنها كه اسب تاختيم. عبيد اهلل جائزتى اندك مقرّر داشت، ابو عمر زاهد 1) 

گفت: ديديم هر ده نفر حرامزاده بودند و اينها را مختار گرفت و دست و پاى آنها را به بندهاى آهنين بست 

 فرمود اسب بر آنها تاختند و همه را هالك ساختند.

اى از مجاهيل از مردى موسوم به ادريس بن عبد اللّه كه فضّه خادمه  م گويد: در كافى روايتى است از عدّهمترج

به رخصت بانوى خويش زينب شيرى را به يارى طلبيد و آن شير آمد و اسبان پيش  -سالم اللّه عليها -فاطمه

 مشهورتر است.نرفتند. و مؤلّف اين روايت را نقل نكرد چون اخبار مخالف قويتر و 

سر حسين عليه السّالم را با خولى بن يزيد اصبحى و حميد بن مسلم  -لعنه اللّه -)ارشاد. ملهوف( عمر بن سعد

ازدى سوى عبيد اهلل فرستاد و سر ديگران از اصحاب و اهل بيت )ره( را بفرمود جدا كردند هفتاد دو سر بود با 

 جاج بفرستاد و آنها نزد ابن زياد آمدند.شمر بن ذى الجوشن و قيس بن اشعث و عمرو بن ح
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( طبرى گويد: خولى بن يزيد سر حسين عليه السّالم را به كوفه برد شب بود و كوشك را بسته يافت به 2) 

 1سراى خويش رفت و سر مبارك را زير طشتى نهاد و او را دو زن بود يكى از بنى اسد و ديگرى حضرمى

 شب نوبت وى بود هشام گفت: نامش نوار دختر مالك بن عقرب و آن

حكايت كرد مرا پدرم از نوار دختر مالك گفت: خولى سر حسين عليه السّالم را بياورد و آن را زير طشت نهاد 

 در سراى و خود در خانه آمد و به بستر رفت گفتم: چه خبر است و چه دارى؟

 ر حسين عليه السّالم در سراى تو است.گفت: براى تو ارمغانى آوردم كه تا روزگار است دولتمند باشى اينك س

زن گفت: من با او گفتم: واى بر تو مردم زر و سيم آرند و تو سر پسر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را 

اى به خدا سوگند هرگز با تو در يك خانه نباشم و از بستر برخاستم و از خانه به صحن سراى رفتم او زن  آورده

ديدم نور مانند ستونى از  كردم به خدا قسم كه مى و با خود به خانه برد و من نشستم نگاه مى اسديّه را بخواند

ديدم بر گرد آن، تا بامداد شد و خولى آن سر را نزد عبيد اهلل  آسمان تا آن طشت پيوسته بود و مرغان سفيد مى

 برد.

داشت و   عليه السّالم بشير بن مالك نام( و در كتاب مطالب السّؤل و كشف الغمّة است كه: حامل سر حسين 3) 

 چون سر را پيش عبيد اهلل نهاد گفت:

 امأل ركابى فضّة و ذهبا             فقد قتلت الملك المحجّبا              

 و من يصلّى القبلتين في الصّبا             و خيرهم اذ يذكرون النّسبا             

 مّا و اباقتلت خير النّاس ا             

دانستى چنين است چرا او را كشتى به خدا كه چيزى به تو  عبيد اهلل بن زياد از گفتار او برآشفت و گفت: اگر مى 

 ندهم و تو را هم بدو ملحق كنم، پس گردن او را بزد.

ابى ( و شيخ طوسى در مصباح المتهجّدين از عبد اللّه بن سنان روايت كرد گفت: داخل شدم بر سرور خود 1) 

عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّالم روز عاشورا او را ديدم گرفته و اندوهگين سرشك از ديدگان چون لؤلؤ 

باريد گفتم: يا بن رسول اللّه گريه از چيست خداى ديده تو را نگرياند؟ فرمود: چون است كه غافلى و  مى

 دانى امروز حسين عليه السّالم به شهادت رسيد. نمى

                                                 
اى به نام بنى حضرم در عرب  كنم قبيله حضرمى منسوب به حضرموت است اما در جالء العيون فرمايد: خولى زنى داشت از بنى حضرم من گمان نمى .1

 بوده است.
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آنكه شادى نمايى و آن را  نيّت شبانه و افطار كن بى ا سيّدى در روزه آن چه فرمايى؟ گفت: روزه دار بىگفتم: ي

تمام روزه مدار و افطار تو يك ساعت پس از نماز عصر باشد )يعنى فضيلت عصر( و به يك شربت آب افطار 

ه مصرع ايشان بر رسول خدا صلّى كن كه در چنين وقت جنگ پايان يافت و سى تن كشته بر خاك افتاده بودند ك

اللّه عليه و آله و سلّم سخت دشوار بود و اگر بدان روزگار بود بايد او را تسليت داد، و بگريست چندان كه 

 تر شد. محاسن مباركش از اشك ديده

 -مترجم گويد: در احاديث ما فضيلت و استحباب روزه عاشورا و هم نهى از آن وارد شده است. و شيخ طوسى

فرمود: هر كس براى حزن و اندوه روزه دارد نيكو كرده است و هر كس براى تبرّك و اعتقاد به  -رحمه اللّه

 سعادت آن روز روزه دارد گناهكار است و خطا كرده است.

اند كه: چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به مدينه هجرت  و نيز مترجم گويد: عامّه روايت كرده

گرفتند براى آنكه روز نجات آنان بود از فرعون، پس آن حضرت فرمود: ما احقّيم  ود عاشورا روزه مىفرمود يه

 به موسى عليه السّالم از يهود و آن روز روزه گرفتند.

و هم عامّه خالف كردند در نسخ اين حكم به وجوب رمضان. بعضى گويند: امر آن مطلقا منسوخ گشت نه واجب 

ى گويند: وجوب آن نسخ شده و استحباب بر جاى ماند امّا روزه يهود روز دهم از است نه مستحب. و بعض

تشرين ماه، ماه اوّل سال است شرح آن را ابو ريحان در آثار الباقية آورده است. و اين روز منطبق با دهم محرّم 

اند از اين  ست مانند همنيست اما چون آن روز دهم ماه اول سال يهود است و روز عاشورا نيز دهم ماه اول سال ا

همان روز نيست براى آن است كه ماه ذى الحجّة را در زمان جاهليت اول بهار قرار  جهت. اما اينكه گفتيم:

گشت و يهود و عرب ماهها را  دادند و روزه بزرگ يهود اوائل پائيز است؛ پس هرگز با يكديگر منطبق نمى مى

افزودند و عرب آن را  سال يك بار يك ماه بر دوازده ماه مى گرفتند و سال را شمسى و هر دو سه قمرى مى

دادند  گفتند و خاندانى موظّف بدين حساب بودند موسوم به قالمس و هر سال در ايّام حجّ خبر مى ء مى نسى

كردند تا ذى الحجّة به زمستان نيفتد و اين رسم همچنان تا سال  ماهه و اين كار مى ء است و سيزده امسال نسى

 ة الوداع خداوند در اين باب آيت فرستاد:حجّ

انّ عدّة الشّهور عند اللّه اثنا عشر شهرا في »و نيز فرمود: « ء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا انّما النّسى» 

 «.كتاب اللّه
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د و و به مفاد آن هرگز سال سيزده ماه نشود و از آن وقت آن رسم بر افتاد اما يهود هنوز اين عادت دارن

 گيرى پاييز است. عاشوراى آنها كه روزه

و از اينجا معلوم گرديد كه هر حساب كه از روى زيج نسبت به قبل از سال نهم هجرت استخراج شود درست 

 ء برافتاد حساب منظّم گشت. نيست؛ چون حساب مضبوط ندارد مگر پس از حجّة الوداع كه رسم نسى

عالوه بر ادلّه نقليه بر طبق رساله مرحوم حاجى نجم الدّوله در تطبيق  و اينكه گفتيم: ذى الحجّة در بهار بود

حمل منطبق است پس روز عيد  21تاريخ هجرى و مسيحى در سال دهم هجرى اول محرم با يازدهم آوريل يعنى 

 قربان اول حمل بوده است. باز به ترجمه كتاب بازگرديم:

ر روز عاشورا حرم حضرت حسين عليه السّالم و دختران وى ( سيّد بن طاوس )ره( در اقبال گفته است: عص1) 

همه اسير دشمن گشتند و به اندوه و گريه شام كردند روزى بر آنها گذشت كه قلم ياراى بيان حالت ايشان را 

نمودند و  كس، دشمنان از ايشان بيزارى مى ندارد و شب را بسر بردند نه مردى داشتند نه مددكارى، تنها و بى

دين يتيم كننده آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و  كردند براى تقرّب به عمر سعد بى توهين مى آزار و

 آيند ابن زياد زنديق و يزيد ملعون. مجروح كننده جگر آنان و خوش

در كتاب مصابيح خواندم باسناده روايت كرده است از جعفر بن محمد عليهما السّالم از پدرش كه او از على بن 

روپوش  الحسين عليهما السّالم پرسيد: شما را بر چه نوع ستورانى نشانيدند؟ فرمود: مرا بر شترى لنگ بى

نشانيده بودند و سر حسين عليه السّالم را بر علمى برافراشته بودند و زنان پشت سر من بر استرانى همه ناهموار 

ديدند اشك از چشمى  ند نيزه در دست اگر مىبود و معيوب و گروهى از شاطران چابك سوار در دنبال و برگرد

 زدند تا به دمشق در آمديم مردى فرياد زد: اينان اسيران آن خاندان ملعونند. روان است با نيزه بر سر او مى

سيّد گويد: آيا چنين باليى براى پدر و مادر و عزيزان تو هرگز اتّفاق افتاد؟! البتّه در انديشه تو و هيچ مسلمان 

 رى كه رتبت و شأن پادشاهزادگان را بداند تصوّر آن آسان نيست.بلكه كاف

( مؤلف گويد: چون اواخر روز عاشورا شد برخيز و بايست و بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و 1) 

كن و  موالنا امير المؤمنين عليه السّالم و موالنا حسن بن على و سيدتنا فاطمه زهرا و عترت طاهرين ايشان سالم

با دل شكسته و چشم گريان و زبانى خاضع آنان را تسليت ده به اين مصيبت و از خداى تعالى عذر خواه از 

 تقصير در واجب براى آنكه مشكل است كسى به لوازم اين مصيبت هائل چنان كه در خور آن است قيام كند.
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 و در معراج المحبّة در قضاياى شب يازدهم گويد:

 دان گردون چتر خورشيد             نگون چون رايت عباس گرديدچو از مي         

 به چتر نيلى اين زال مجدّر             كشيد از بهر ستر آل حيدر             

  ساالر و صاحب بتول دوّمين امّ المصائب             چو خود را ديد بى             

 آورى كرد بنات النّعش را جمع       به اطفال برادر مادرى كرد                   

 شفابخش مريضان شاه بيمار             غم قتل پدر بودش پرستار             

 شدندى داغدار آن پيمبر             درون خيمه سوزيده ز اخگر             

  بپاشد از جفا و جور امّت             قيامت بر شفيعان قيامت             

  غنوده شير حق در بيشه خاك             دل علم لدنّى گشته صد چاك             

 شبى بگذشت بر آل پيمبر             كه زهرا بود در جنّت مكدّر             

  شبى بگذشت بر ختم رسوالن             كه از تصوير آن عقل است حيران             

  ال             زبان صد چو من ببريده و اللز جمّال و حكايتهاى جمّ             

  وشنودش ز انگشت و ز انگشتر كه بودش             بود دور از ادب گفت             

  فصل پنجم/ روانه كردن عمر سعد اهل بیت را از كربال به كوفه

ى طالب( و كشتگان خودشان را آنگاه عمر سعد بقيّه روز عاشورا و فرداى آن تا ظهر در كربال بماند )محمد بن اب

 گرد كرد و نماز گزارد بر آنها و به خاك سپرد و حسين عليه السّالم و اصحاب او را همچنان در بيابان گذاشت.

مترجم گويد: طبرى از ابى مخنف نقل كرده است كه: همه كشتگان لشكر عمر سعد هشتاد و هشت نفر بودند 

 فرياد بزند كه لشكر روانه كوفه شوند.)طبرى( پس حميد بن بكير احمرى را گفت 

)ملهوف( و خود با هر كه از كسان حسين عليه السّالم مانده بود آماده رفتن شد گليمها بر جهاز شتر كشيدند و  

دوشكچه و ميان آن همه دشمن با روى باز، و امانتهاى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و  زنان را سوار كردند بى

 بردند و چه نيكو گفته آنكه گفت: كشان مى تر مصيبت و اندوه يران ترك و روم در سختسلّم را مانند اس

  يصلّى على المبعوث من آل هاشم             و يغرى بنوه انّ ذا لعجيب         
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ا و ابو حنيفه دينورى گويد: عمر سعد بفرمود زنان حسين عليه السّالم و خواهران و دختران و كنيزان و حشم او ر 

 هاى با روپوش بر شتر نشانيدند )پس روى باز بودن آنان مسلّم نيست(. در كجاوه

روز عاشورا و فرداى آن تا ظهر بماند و پيران و معتمدان  -لعنه اللّه -( و در كامل بهائى است كه: عمر سعد2) 

ن ديگر گماشت و آن همه بيست را بر امام زين العابدين عليه السّالم و دختران امير المؤمنين عليه السّالم و زنا

زن بودند و امام زين العابدين عليه السّالم آن روز بيست و دوساله بود و امام محمد باقر عليه السّالم چهار سال 

 داشت و هر دو در كربال بودند خداوند عزّ و جلّ آنها را حفظ كرد.

 ا در فرات افكند.و در مناقب گويد: زنان را اسير آوردند مگر شهر بانويه كه خويش ر

( ابن عبد ربّه در عقد الفريد گويد: دوازده پسر از بنى هاشم اسير شدند در آنها بود محمد بن الحسين )ظاهرا 1) 

پس اوالد حرب را پايه  -عليهم السالم -محمد بن علىّ بن الحسين( و علىّ بن الحسين فاطمه دختر آن حضرت

شد و عبد الملك مروان براى حجاج نوشت مرا دور دار از خون اين  دولت بر جاى نايستاد و ملك از آنها زائل

 خاندان چون كه ديدم وقتى حسين عليه السّالم را كشتند چگونه ملك از دست آل حرب بدر رفت.

)طبرى( ابو مخنف ازدى گويد: حديث كرد مرا ابو زهير عبسى از قرّة بن قيس تميمى كه گفت: آن زنان را ديدم  

سين عليه السّالم و كسان و فرزندان او بگذشتند فرياد كشيدند و سيلى بر رخسار زدند و از چون بر نعش ح

كنم گفتار زينب دختر فاطمه عليهما السّالم وقتى بر برادرش گذشت او را بر  چيزهايى كه هرگز فراموش نمى

سين بالعراء مرمّل بالدّماء مقطّع يا محمّداه يا محمّداه صلّى عليك مالئكة السّماء هذا ح»گفت  خاك افتاده ديد مى

 «.االعضاء يا محمّداه و بناتك سبايا و ذرّيتك مقتّلة تسفى عليها الصّبا

 گفت: به خدا قسم هر دشمن و دوستى را بگريانيد.

( و در حديث مشهور از زائده روايت شده است از امام زين العابدين عليه السّالم فرمود: چون در روز طفّ بر 2) 

رسيد كه رسيد و پدرم با همراهان وى از فرزندان و برادران و ساير كسان او كشته شدند و زنان و حرم ما آن 

را بر جهاز شتر سوار و به جانب كوفه روانه كردند و من كشتگان را بر زمين افكنده ديدم به خاك ناسپرده و بر 

ام زينب دختر بزرگ  تنم بيرون رود و عمّه ديدم سخت آشفته بودم نزديك بود جان از من گران بود و از آنچه مى

على عليه السّالم آثار آن حزن در من بديد با من گفت: اى بازمانده جدّ و پدر و برادرانم چون است كه جان خو 

 اى؟ را در كف نهاده
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كسان  بينم سيّد خود و برادران و عموها و عموزادگان و تابى نكنم و ناشكيبايى ننمايم كه مى گفتم: چگونه بى

ها ربوده و نه كسى آنها را كفن كرده است و نه به  خود را بر زمين افتاده و به خون آغشته در اين دشت جامه

 شود و گويى خانواده ديلم و خزرند؟ آيد و هيچ مردى نزديك آنها نمى كس سوى آنان نمى خاك سپرده هيچ

از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با جدّ و ام گفت: اينها تو را به جزع نياورد كه اين عهدى است  و عمّه

و خداوند پيمانى گرفته است از جماعتى از اين امّت كه فرعونان زمين آنها را  -عليهم السالم -پدر و عمّت

كنند و با اين پيكرهاى  شناسند و آنها اين استخوانهاى پراكنده را فراهم مى شناسند امّا فرشتگان آسمانها مى نمى

دارند كه اثر  سپارند و در اين طفّ براى قبر پدرت سيّد الشهدا عليه السّالم نشانى برپا مى آلود به خاك مى نخو

گردد و پيشوايان كفر و پيروان ضالل در محو  شود و رسم آن با گذشتن شبها و روزها ناپديد نمى آن كهنه نمى

 يرد.حال آن اثر ظاهرتر شود و كار باال گ  آن بكوشند و با اين

مترجم گويد: اين حديث از اخبار غيب و از معجزات ائمّه عليهم السّالم است و از آن زمان كه اين حديث در 

ليهلك من هلك »كتب مدوّن گشته است تاكنون بيش از هزار سال گذشته و مصداق آن محقّق گرديده است: 

 «.عن بيّنة و يحيى من حىّ عن بيّنه

  ند آن اسيران             به هم پيوست نيسان و حزيرانچو بر مقتل رسيد             

 يكى مويه كنان گشتى به فرزند             يكى شد موكنان بر سوك دلبند            

 كرد كرد             يكى داغ على را تازه مى يكى از خون به صورت غازه مى             

  بپاگرديد غوغاى قيامت       به سوگ گلرخان سرو قامت                   

 نظر افكند چون دخت پيمبر             به نور ديده ساقى كوثر             

 زد             به جان خلد نار دوزخى زد« هذا اخى»بناگه نعره              

  ز نيرنگ سپهر نيل صورت             سيه شد روزگار آل عصمت             

  تو را طاقت نباشد از شنيدن             شنيدن كى بود مانند ديدن             

  فصل ششم/ در دفن موالنا الحسین علیه السّالم

از كربال كوچ كرد گروهى از بنى اسد ساكن قريه غاضريه آمدند و بر حسين  -لعنه اللّه -)ارشاد( چون عمر سعد 

و حسين عليه السّالم را در همين جا كه قبر اوست به خاك  عليه السّالم و اصحاب او نماز خواندند و دفن كردند
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سپردند و على بن الحسين عليه السّالم را پايين پاى آن حضرت دفن كردند و براى ديگر شهداى اهل بيت و 

اصحاب كه در آن حوالى بودند حفره كندند از جانب پاى او و همه را با هم در يكجا به خاك سپردند و عباس بن 

 در آنجا كه كشته شده بود در راه غاضريه دفن كردند و اكنون قبر او بدان جاست.على را 

و در كامل بهائى است كه حرّ بن يزيد را خويشان او در آنجا كه كشته شد دفن كردند و گويد: بنى اسد بر ساير 

م و او را با اصحاب او باليدند كه ما بر حسين عليه السّالم نماز گزاشتي كردند و به خود مى قبائل عرب فخر مى

 دفن كرديم.

( و ابن شهر آشوب و مسعودى گفتند: يك روز پس از آنكه آنها به شهادت رسيدند اهل غاضريّه بدن آنها 2) 

  را به خاك سپردند.

يافتند و مرغانى سپيد  و ابن شهر آشوب بر اين افزوده است كه: بنى اسد براى بيشتر آنان قبرى كنده مى

 ديدند. مى

 ر تذكره سبط است كه: زهير بن قين با حسين عليه السّالم كشته شد و زنش با غالم وى گفت:و د

برو و موالى خود را كفن كن رفت و حسين عليه السّالم را برهنه ديد گفت: چگونه موالى خود را كفن كنم و 

م را در آن كفن پوشيد و حسين عليه السّالم را برهنه گذارم به خدا قسم كه چنين نكنم پس حسين عليه السّال

 زهير را كفنى ديگر كرد.

( مؤلف گويد: بدان كه در محلّ خود ثابت شده است كه واليت بر معصوم ندارد مگر معصوم و امام را بايد 3) 

 كند. جمع مى امام غسل دهد و اگر امام در مشرق باشد و وصىّ او در مغرب خداوند ميان آنها

تصر آوريم در معنى امامت و وجوب لطف بر خداوند تعالى و شرايط امام كه مترجم گويد: در اينجا فصلى مخ

 دانستن آن بر هر مكلّفى واجب است و تقليد در آن جايز نيست.

از اصول مذهب ما آن است كه خداوند تعالى عادل است و تا حجّت بر بندگان تمام نكند آنها را عذاب نفرمايد. 

 1«.كتب ربّكم على نفسه الرّحمة»ان كه خود فرمايد: و هم گوييم لطف بر او واجب است چن

كند تا  و معنى لطف آن است كه هر چه موجب نزديكى مردم به طاعت خدا و دورى از معصيت باشد فراهم مى

كند كه مجبور به اطاعت شوند بلكه كارى كه اگر خواهند  آن حد كه سلب اختيار از مردم نكند و كارى نمى

 اطاعت كنند بتوانند.

                                                 
 .54سوره انعام، آيه  .1
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و از جمله فروع اين اصل وجود امام است در هر عصرى كه احكام الهى را بداند و معصوم باشد از معصيت و 

سهو و خطا و اين دو شرط اساس امامت است؛ چون اگر احكام الهى را نداند مردم را از جهل نرهاند و اگر 

خطا كند بر قول و فعل او اعتماد نماند  معصوم از گناه نباشد مردم را نتواند به ترك معاصى خواند و اگر سهو و

 چون هرگاه از او سؤالى كردند و او جواب داد احتمال دهند او سهو كرده باشد.

چنان آفريند كه موجب رميدن  -بفتح و ضمّ -و باز با اين دو شرط واجب است خداوند عالم خلق و خلق او را

ى نباشد كه مردم نفرت كنند از آن. و اگر مردم را مردم از وى نباشد؛ يعنى نه در تن و نه در خوى او چيز

 پرسند: چرا عمل نيك نكرديد؟ و آنها بگويند:

فرمود چرا نزد او نرفتيد؟ آنها بگويند: نفرت كرديم و ديدن او را  دانستيم خدا بگويد: فالن مرد به نيكى مى نمى

 شد.ناخوش داشتيم از بس تو او را منفور آفريده بودى حجت مردم تمام با

و اگر بدخوى و زشت كردار باشد و مردم بدو رغبت نكنند يا حسب او بد و پست باشد و كارى نكوهيده كند و 

گوى و هرزه و پست فطرت و بخيل باشد و هر چيز كه موجب سبكى او در ديده مردم گردد و سبب نشنيدن  ياوه

پيغمبر در نماز سهو كرد و ذو اليدين  -وذ باللّهنع -فرمان او باشد امام از آنها منزّه است. و آن حديثى كه گويد:

به ياد او آورد و آن حضرت سجده سهو كرد، چون مخالف با اصول مذهب است ردّ بايد كرد و از كجا دانيم كه 

 راوى اين حديث سهو نكرده باشد و هر كس كه بر پيغمبر سهو روا دارد چرا بر راويان حديث روا ندارد.

رى دارد داند كه بسيار مسائل در معامالت و نكاح و غير آن هست كه يك بار اتّفاق و آن كس كه در فقه غو

به همان   افتاد و يك بار پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حكم آن را بفرمود و هيچ تكرار نشد و همه مسلمانان

اشد چگونه تمسّك توان كرد؟! يك بار تمسّك كنند و اگر سهو بر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روا ب

بازگوييم امورى ديگر از وظايف شخص امام است و ديگران را دانستن آن واجب نيست او خود تكليف خود داند 

ايم مثل اينكه آيا امام را  گوييم و اگر نگوييم و ندانيم نيز تقصير نكرده و ما گاهى بر حسب ظاهر ادلّه چيزى مى

گيرد و عقوبت او خواهد خانه او را خراب كند و بسوزاند چنان كه در تواريخ  جايز است چون بر مسلمانى خشم

آمده است كه چون على عليه السّالم جرير بن عبد اللّه بجلى را به شام فرستاد و او با معاويه مباهله كرد آن 

خود اوست و حضرت فرمود خانه او را خراب كردند اين عمل امير المؤمنين خود دليل جواز است ولى تكليف 

 ندانستن ما تقصير نيست.
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در فقه گويند: پسر بزرگتر اولى است به پدر خود در نماز و كفن و دفن و ساير امور وى و البتّه اگر امامى از 

دنيا برود و دو پسر داشته باشد يكى بزرگتر مانند عبد اللّه افطح فرزند حضرت صادق عليه السّالم و ديگرى 

ى بن جعفر عليهما السّالم واليت پدر با امام است كه وصىّ او است هر چند سنّا كوچكتر مانند حضرت موس

 كوچكتر باشد نه با آن پسر بزرگتر.

تواند ديگرى را مأمور كند يا راضى شود به عمل ديگرى؟  امّا اينكه آيا امام خودش بايد مباشر تجهيز باشد يا مى

 جب نيست.اينها وظايف خود امام است و دانستن آن بر ما وا

پس اگر امام زين العابدين عليه السّالم از كوفه به كربال آيد براى حضور در دفن پدرش چنان كه مضمون بعضى 

احاديث است يا نيايد و همانجا به عمل بنى اسد و دفن آنها راضى باشد چنان كه از كالم شيخ مفيد و حديث 

 خود داند و دانستن آن بر ما واجب نيست. شود زائده از على بن الحسين عليهما السّالم معلوم مى

اند در احكام غسل ميّت از معاوية بن عمّار كه  حديثى روايت كرده -رحمه اللّه -امّا علماى ما مانند شيخ طوسى

از خواصّ اصحاب امام جعفر صادق عليه السّالم است كه آن حضرت وصيت كرد معاوية بن عمّار او را غسل 

شود اكثر اين علما مانند شيخ  حديث تعجّبى ننمودند و آن را تأويل نكردند معلوم مىدهد، و پس از نقل اين 

 شمردند غير معصوم مباشر غسل معصوم گردد البتّه با رخصت يا رضايت ولىّ او. روا مى -رحمه اللّه -مفيد

و در ميان علماى و اينكه بايد حتما مباشر غسل معصوم، معصوم باشد بين متأخّرين اخباريين معروف شده است 

سابق كه عارف به مسائل كالم و عقايد اين فرقه بودند ثابت نبود و اين همه كتاب كه قدما در كالم و اصول 

 عقايد و يا خصوص امامت نوشتند و شرايط امام را بر شمردند از اين معنى نام نبردند.

: چون رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ( مؤلف گويد: از حضرت امام محمد تقى عليه السّالم روايت است كه1) 

آيند آمدند و ديده  جوار رحمت حق مشرف گشت جبرئيل با روح و فرشتگانى كه هر شب قدر فرود مى  و سلّم به

كنند  امير المؤمنين عليه السّالم گشوده شد و ديد چگونه آنان ميان آسمان و زمين را پر كرده و مددكارى او مى

ز گزاشتند بر وى و قبر كندند و كسى براى آن حضرت قبر نكند مگر ايشان و با امير در غسل پيغمبر و نما

المؤمنين در قبر رفتند و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در قبر نهادند و آن حضرت سخن گفت و گوش 

فرشتگان را به يارى او وصيت امير المؤمنين عليه السّالم بازشد و شنيد كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

 كنيم )و طواف كوى او را  گفتند: ما در سعى تقصير نمى كرد و بگريست و كالم فرشتگان را هم بشنيد كه مى مى
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 1 بر خويش واجب شماريم( كه ولىّ ما بعد از تو او است اما ما را ديگر به چشم نبيند.

ين عليهم السّالم مانند همين ديدند الّا آنكه پيغمبر را هم و پس از گذشتن امير المؤمنين عليه السّالم حسن و حس

 با آن فرشتگان و روح ديدند.

و چون حسن عليه السّالم در گذشت حسين عليه السّالم همان را بديد و پيغمبر و على عليهما السّالم را با 

 فرشتگان ديد و على بن الحسين عليهما السّالم پس از پدر همان ديد )الى آخر(.

( و در احتجاج موالنا الرّضا بر واقفيه است كه: على بن ابى حمزه با آن حضرت گفت: ما از پدران تو روايت 1) 

شود مگر امامى مثل او. حضرت فرمود: مرا خبر ده كه حسين عليه السّالم امام  ايم كه متولّى امر امام نمى كرده

گشت. على بن ابى حمزه گفت: على بن الحسين عليهما  بود يا نبود؟ گفت: امام بود. گفت: پس كه متولّى امر او

السّالم. امام فرمود: على بن الحسين عليهما السّالم كجا بود او كه محبوس و در دست عبيد اهلل اسير بود؟ على 

گفت: پنهان و پوشيده از كسان عبيد اهلل بيرون رفت و متولّى امر پدر شد و بازگشت. امام فرمود: آن كس كه 

دهد صاحب اين  الحسين عليهما السّالم را قدرت داد كه به كربال آيد و متولّى امر پدر گردد قدرت مى على بن

 امر به بغداد آيد و متولّى امر پدر شود و بازگردد در حالتى كه نه در زندان بود و نه اسير انتهى.

اب وفات موسى بن جعفر عليهما در عيون اخبار الرّضا احاديثى در ب -عليه الرّحمة -مترجم گويد: شيخ صدوق

 السّالم روايت كرده است متضمّن اينكه متولّى امر آن حضرت غير حضرت رضا عليه السّالم بود.

و در روايتى از عمر بن واقد آورده است كه او گفت: من آن حضرت را دفن كردم. و پس از آنها خود شيخ 

ايراد كنند براى آنكه امام صادق عليه السّالم فرمود: جايز فرمايد: واقفيه بدين احاديث نتوانند بر ما  صدوق مى

حق ارتكاب اين نهى كرد و امام را غسل  نيست امام را غسل بدهد مگر كسى كه امام باشد. پس اگر كسى بغير

شود. و نفرمود: امام نيست مگر كسى كه امام سابق را غسل  داد به سبب اين عمل او امامت امام الحق باطل نمى

 انتهى. بدهد

 و براى اختالف احاديث در اين مسأله توقّف بايد كرد.

( شيخ صدوق از ابن عباس روايت كرده است كه: پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در خواب ديد ژوليده 1) 

 موى و گردآلوده و شيشه پرخون در دست داشت پرسيد: يا رسول اللّه اين خون چيست؟

                                                 
بلكه براى اولياى خدا هر چند  -عليهم السالم -ان براى ائمهاين عبارت را اگر حديث به تمام الفاظ صحيح باشد بايد تأويل كرد؛ چون ديدن فرشتگ .1

 معصوم نباشند ممكن است.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

316 

 

ام و از آن روز حساب نگاهداشت تا  عليه السّالم است همين امروز از زمين برداشتهفرمود: اين خون حسين 

 معلوم گرديد آن حضرت همان روز كشته شده است.

و شيخ طوسى به اسناده از حضرت صادق عليه السّالم روايت كرد كه: بامدادى امّ سلمه را ديدند گريان و 

ه السّالم دوش كشته شد براى آنكه رسول خدا صلّى اللّه عليه گريى؟ گفت: پسرم حسين علي پرسيدند: از چه مى

و آله و سلّم را از زمان رحلت تا ديشب در خواب نديده بودم ديشب ديدم گرفته و اندوهناك با او گفتم: يا 

 بينم؟ فرمود: امشب براى حسين و اصحاب او رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چون است تو را محزون مى

 كندم. قبر مى

( و روايات به مضمون اين بسيار است. و در مناقب گويد كه: در اثر از ابن عباس روايت شده است كه: پس 2) 

از قتل حسين عليه السّالم پيغمبر را در خواب ديد گردآلود، پاى برهنه و گريان، دامن پيراهن به دست گرفته و 

فرمود: من به كربال رفته بودم و خون حسين عليه  1لًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فرمود: ال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِ تالوت مى

 روم تا با آنها مخاصمت كنم. السّالم را از زمين برداشتم و اينك در دامن من است و اكنون نزد پروردگار مى

ليه السّالم كشته شد در ( و در كامل ابن اثير است كه ابن عباس گفت: پيغمبر را در آن شبى كه حسين ع3) 

كرد گفتم: يا رسول اللّه اينها چيست؟ فرمود: خون  خواب ديدم شيشه در دست داشت و خون در آن جمع مى

برم. پس ابن عباس صبح برخاست و مردم را از قتل آن  حسين عليه السّالم و اصحاب اوست نزد خداوند مى

 آن حضرت در آن روز كشته شده بود.حضرت خبر داد و بعد از آن كه خبر رسيد و دانستند 

 ( مؤلف گويد: در كتب معتبر كيفيت دفن حسين عليه السّالم و اصحاب او به تفصيل بيان نشده است.4) 

شود كه بنى اسد بورياى نو آوردند و زير بدن امام بگستردند چون از  و از روايت شيخ طوسى چنان معلوم مى

ان نزديك و خواصّ خود آمدم و قبر مطهّر را شكافتم بورياى نو ديدم ديزج روايت كرده است گفت كه: با غالم

و بدن آن حضرت بر آن بوريا بود و بوى مشگ شنيدم پس آن را به حال خود گذاشتم و گفتم خاك ريختند و 

 آب جارى كردم.

د از آن بوى و نيز از ابى الجارود روايت كرده است كه: قبر آن حضرت را از جانب سر و از جانب پا بشكافتن

 مشگ اذفر شنيدند و در آن شكّ نكردند.

جبرئيل با رسول خدا  ( و در حديث مشهور از زايده كه صدر آن در آخر فصل سابق بگذشت وارد است كه:1) 

 گفت: اين نواده تو و اشارت به حسين عليه السّالم كرد با گروهى از فرزندان و اهل بيت و نيكان امّت تو در 
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وقتى اين گروه سوى خوابگاه خويش شتافتند  زمينى كه كربال خوانند كشته شوند. تا اينكه گفت:كنار فرات در 

خداى عزّ و جلّ به دست خود جان آنها را قبض كند و فرشتگان از آسمان هفتم به زمين آيند ظرفها از ياقوت و 

از بهشت آورند و بدان آب آنها هاى بهشتى و بوى خوش  زمرّد در دست داشته باشند پر از آب زندگانى با حلّه

ها كفن كنند و بدان بوى خوش حنوط نمايند و فرشتگان صف در صف بر آنها نماز  را بشويند و در آن حلّه

گزارند آنگاه خداوند برانگيزاند گروهى از امّت تو كه كافران، آنها را نشناسند و ايشان در اين خونها شريك 

و نه نيّت و آن اجسام را به خاك سپارند و براى قبر حسين عليه السّالم  نشده باشند نه بگفتار و نه بكردار

عالمتى نهند در آن بيابان تا براى اهل حق نشانه باشد و براى مؤمنين موجب رستگارى گردد و از هر آسمان در 

زوّار مغفرت هر شبانه روز صد هزار فرشته برگرد او باشند بر وى درود فرستند و خداى را تسبيح كنند و براى 

 از خداى خواهند و نام هر زائر كه آنجا آيد بنويسند، الخ.

  فصل هفتم/ ورود اهل بیت به كوفه

)ملهوف( چون ابن سعد با اسيران نزديك كوفه رسيد مردم شهر به نظاره گرد آمده بودند راوى گفت: زنى از  

ايد؟ گفتند: اسيران آل محمد صلّى  طايفهاهل كوفه از بلندى بر اسيران مشرف گشت و گفت: شما اسيران كدام 

 هايى ديگر بياورد به آنان داد تا خويش را بپوشيدند. اللّه عليه و آله و سلّم آن زن فرود آمد چادر و مقنعه و جامه

راوى گفت: على بن الحسين عليهما السّالم با آن زنان بود و از بيمارى ناتوان و حسن معروف به حسن مثنّى نيز 

ن بود و او عمّ خويش را يارى كرد و بر زخم شمشير و نيزه شكيب نمود تا زخمهاى بسيار وى را رسيد و با ايشا

فرمود: شما  نيز زيد و عمرو و فرزندان امام حسن عليه السّالم با ايشان بودند و على بن الحسين عليهما السّالم مى

ينب يد: از عقيله مهين بانوى خاندان هاشم زكنيد پس ما را كه كشت؟! مؤلف گو بر ما چنين شيون و زارى مى

المؤمنين عليه السّالم روايت است كه: چون ابن ملجم شمشير بر فرق همايون پدرش زد و نشانه مرگ دختر امير

در پدر بديد حديث امّ ايمن را بر آن حضرت عرض كرد و گفت: دوست دارم آن حديث از تو بشنوم. على عليه 

بينم تو را با زنان ديگر اين خاندان خوار  م حديث همان است كه امّ ايمن گفت و گويى مىالسّالم فرمود: اى دختر

ترسيد مردم از هر سوى شما را فروگيرند پس شكيبايى نماييد قسم به آن كس كه دانه را  و زار و گرفتار و مى

وستان شما و بس. بشكافت و جنين را بيافريد كه آن روز دوست خدا در روى زمين شماييد و شيعيان و د

 در حضور اهل كوفه درآن روز كه وارد كوفه شدند به نكوهش و سرزنش آنان.عليها الساّلم  )احتجاج( خطبه زينب
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( از حذام بن مستير اسدى روايت شده است كه چون على بن الحسين عليهما السّالم را با زنان از كربال 3) 

  گريستند ريبان چاك زده و مردان هم با آنها مىآوردند زنان اهل كوفه را ديدند زارى كنان و گ

كنند  زين العابدين عليه السّالم بيمار بود و از بيمارى ناتوان به آواز ضعيف آهسته گفت: اينان بر ما گريه مى

پس ما را كه كشت؟! آنگاه زينب دختر على بن ابى طالب عليه السّالم سوى مردم اشارت كرد كه خاموش باشيد 

نشين نديدم هرگز  سته شد و زنگ و درا از بانگ و نوا بايستاد حذام )حذلم ط( اسدى گفت: زنى پردهدمها فرو ب

راند پس خداى را ستايش كرد و درود بر  گوياتر از وى گويى بر زبان امير المؤمنين على عليه السّالم سخن مى

اال فال رقأت الدّمعة و ال بدأت الزّفرة انّما يا اهل الكوفة يا اهل الختل و الغدر و الخذل » رسول او فرستاد و گفت:

مثلكم كمثل الّتى نقضت غزلها من بعد قوّة انكاثا تتّخذون ايمانكم دخال دخال هل فيكم الّا الصّلف و العجب و 

الشنف و الكذب و ملق االماء و غمز االعداء او كمرعى على دمنة او كقصّة على ملحودة اال بئس ما قدّمت لكم 

ن سخط اللّه عليكم و في العذاب انتم خالدون أ تبكون اجل و اللّه فابكوا فانّكم احرياء بالبكاء فابكوا انفسكم ا

كثيرا و اضحكوا قليال فقد ابليتم بعارها و منيتم بشنارها و لن ترحضوها ابدا و انّى ترحضون قتل سليل خاتم النبوّة 

كم و مقرّ سلمكم و آسى كلمكم و مفزع نازلتكم و المرجع و معدن الرّسالة و سيّد شباب اهل الجنّة و مالذ حرب

اليه عند مقاتلتكم و مدر حجكم و منار محجّتكم بل ساء ما قدّمتم النفسكم و ساء ما تزرون ليوم بعثكم فتعسا 

تعسا و نكسا نكسا لقد خاب السّعى و تبّت االيدى و خسرت الصّفقة و بؤتم بغضب من اللّه و ضربت عليكم الذّلّة 

و المسكنة أ تدرون ويلكم اىّ كبد لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله فرثتم و اىّ عهد له نكثتم و اىّ كريمة له ابرزتم 

و اىّ حرمة له هتكتم و اىّ دم له سفكتم لقد جئتم شيئا ادّا تكاد السّماوات يتفطّرن منه و تنشقّ االرض و تخرّ 

ماء شوهاء خرقاء كطالع االرض و مالء السّماء أ فعجبتم ان تمطر الجبال هذا لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوآء فق

السّماء دما و لعذاب اآلخرة اخزى و هم ال ينصرون فال يستخفنّكم المهل فانّه عزّ و جلّ ال يخفره البدار و ال يخشى 

 «عليه فوت الثّار كلّا انّ ربّك لنا و لهم لبالمرصاد.

 ثمّ أنشأت سالم اهلل عليها تقول:

  ما ذا تقولون اذ قال النّبىّ لكم             ما ذا صنعتم و انتم آخر االمم              

  باهل بيتى و اوالدى و تكرمتى             منهم اسارى و منهم ضرّجوا بدم             

  ما كان ذاك جزائى اذ نصحت لكم             ان تخلفونى بسوء في ذوى رحمى             

  انّى الخشى عليكم ان يحلّ بكم             مثل العذاب الّذى اودى على ارم             
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بخواند چنان كه در فصاحت و بالغت مانند كالم پدرش  -سالم اللّه عليها -ثمّ دلّت عنهم اين خطبه كه زينب 

طايفه چنان كه جاحظ بود در معنى نيز بدان شباهت تامّ داشت؛ زيرا كه بيان اوصاف اصناف مردم و خوى هر 

 ديگر خلفا در اين معانى كالمى نقل نكردند. گفته است از خواصّ امير المؤمنين على عليه السّالم است و از

تان آرام نگيرد مثل  حميّت اشكتان خشك نشود و ناله اى مردم كوفه! اى گروه دغا و دغل و بى»( ترجمه: 1) 

كرد سوگندهاتان را دست  حكم تافتن و ريستن باز تار تار مىشما مثل آن زن است كه رشته خود را پس از م

ايد چه داريد مگر الف زدن و نازش و دشمنى و دروغ و مانند كنيزان چاپلوسى نمودن و چون  آويز فساد كرده

روى قبر بدان اندوده )ظاهر زيبا و به   1ايد و گچى كه چينى كردن يا چون سبزه بر پهن روييده دشمنان سخن

 و در باطن گنديده( چنان كه شاعر گفت:آرايش 

  ظاهرش چون گور كافر پرحلل             باطنش قهر خدا عزّ و جلّ                         

گرييد؟  اى پيش فرستاديد كه خداى را بر شما به خشم آورد و در عذاب جاودان مانيد آيا مى براى خود بد توشه 

يار بگرييد و اندك بخنديد كه عار آن شما را گرفت و ننگ آن بر شما آمد آرى بگرييد كه شايسته گريستنيد بس

ننگى كه هرگز از خويشتن نتوانيد شست. و چگونه از خود بشوييد اين ننگ را كه فرزند خاتم انبيا و معدن 

لح بود و در ص  2رسالت و سيّد جوانان اهل بهشت را كشتيد آنكه در جنگ سنگر شما و پناه حزب و دسته شما

ها التجاى شما بود و در محاربات مرجع شما او بود، بد  موجب آرامش دل شما و مرهم نه زخم شما و در سختى

است آنچه پيش فرستاديد براى خويش و بد است آن بار گناهى كه بر دوش خود گرفتيد براى روز رستاخيز 

ها بريده شد و  نوميدى انجاميد و دست خود. نابودى باد شما را نابودى و سرنگونى باد سرنگونى، كوشش شما به

 سودا زيان كرد و خشم پروردگار را براى خود خريديد و خوارى و بيچارگى شما را حتم شد.

                                                 
فرموده است: نقره كه آرايش قبرى كرده باشند و گويا در كتاب ايشان به جاى قصّه فضّه « قصّة على ملحوذه»در جالء العيون در ترجمه اين عبارت  .1

 بوده است.
و از ساير دانست كه اهل كوفه غالبا دشمن آل اميّه و شيعه امير المؤمنين بودند اما بنى اميه بعضى از رؤسا را فريفته بودند و مال و منصب داده  بايد .2

اده از آنها مردم به كشتن و بستن و آزار و ستم زهر چشم گرفته بودند و به تجربه معلوم گشته است كه چون مردم مدّتى زير فرمان جابر باشند ار

بيند شيرگير شود و خود را ببازد و دنبال دشمن رود و خداوند اين نعمت كه  نگرد يا مرد جبان كه شير مى گردد و مانند موش كه گربه را مى مسلوب مى

شند و به ضرر خويش اقدام كنند به انسان داد و بر ديگر جانورانش فضيلت نهاد كه عقل و اختيار است در دولت جبابره معطّل ماند لذا مردم آلت دست با

ن است كه آزادى فردى نماند و امروز دول مالحده بندگان خدا را چنين دارند تا آلت اجراى مقاصد آنها شوند به ضرر خويش و سنّت انبيا بر خالف اي

بندگان را بر اين فطرت بيافريد كه مرد  فرمايند و خداوند هم پرورند و مداخلت در مال و عرض ديگرى را حرام مى استقالل و آزادى افراد را مى

ينب فرمود: خواهد در كار و مال و همه چيز خود آزاد باشد و اگر كسى را حبس كنند و همه نعمتها براى او فراهم آورند باز در عذاب است اما اينكه ز مى

كرديد اما باز رشته  دشمن را از خود برانيد اگر متابعت ما مىمثل شما مثل آن زن است ... مقصود آن است كه ما را به كمك خود خواستيد و نزديك بود 

 خود را باز كرديد و برادرم را كشتيد و دشمن بر شما مسلّط گشت.
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دانيد چه جگرى از رسول خدا شكافتيد و چه پيمانى شكستيد و چه پردگى او را از پرده بيرون كشيديد  ( مى2) 

كه نزديك است از هول آن آسمانها  د؟! كارى شگفت آوريدو چه حرمتى از وى بدريديد و چه خونى ريختي

بتركند و زمين بشكافد و كوهها بپاشند و از هم بريزند مصيبتى است دشوار و بزرگ و بد و كج و پيچيده و 

و »در عظمت بپرى زمين و آسمان است آيا شگفت آوريد اگر آسمان خون ببارد  1شوم كه راه چاره در آن بسته،

پس تأخير و مهلت شما را چيره نكند كه خداى تعالى از شتاب و عجله « اخزى و هم ال ينصرون لعذاب اآلخرة

ترسد و او در كمينگاه ما و شماست. آنگاه اين اشعار از انشاى خود فرمود كه  منزّه است و از فوت خونى نمى

 معنى اين است:

با شما گويد: اين چه كارى است كه كرديد شما  چه خواهيد گفت هنگامى كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

كه آخرين امّت هستيد به خانواده و فرزندان و عزيزان من بعضى اسيرند و بعضى آغشته به خون، پاداش من كه 

ترسم عذابى بر شما نازل شود مانند  نيكخواه شما بودم اين نبود كه با خويشان من پس از من بدى كنيد؟! من مى

 ارم را هالك كرد. آن عذاب كه قوم

 پس از آنها روى بگردانيد.

گريست و  گزيدند پيرمردى در كنار من بود مى ( حذلم گفت: مردم را حيران ديدم و دستها به دندان مى1) 

گفت: پدر و مادرم فداى ايشان، سالخوردگان  ريشش از اشك، تر شده بود و دست سوى آسمان برداشته مى

خردساالن آنها بهترين خردساالن و زنان ايشان بهترين زنان و نسل آنها واالتر از  ايشان بهترين سالخوردگانند و

 همه و فضل آنها باالتر:

  كهولهم خير الكهول و نسلهم             اذا عدّ نسل ال يبور و ال يخزى         

ز گذشتگان عبرت گيرند و ماندگان را بايد ا پس على بن الحسين عليه السّالم فرمود: اى عمّه خاموش باش باقى 

گرداند آنگاه آن حضرت از  تو بحمد اللّه ناخوانده دانايى و نياموخته خردمند و گريه و ناله رفتگان را بازنمى

 مركب فرود آمد و چادرى زدند او زنان را فرود آورد و داخل چادر شد.

                                                 
كى داند اين الفاظ ترجمه تقريبى صلعاء عنقاء الى آخر است و اين غايت جهد ماست در ترجمه اين خطبه بليغه و آن كس كه از كالم و مزاياى آن اند .1

تواند بگويد و هل فيكم اال الصّلف و العجب و الشّنف الى  نيروى الهى و مدد غيبى متعذّر است كه مى نشين بلكه از مردان نيز بى چنين خطبه از زن پرده كه

ان دهند چنان كه در تام المعنى و صحيح اللفظ و موجز و وافى اگر بلغاء صفحات پر كنند مانند اين چند كلمه نتوانند خوى مردى را مجسّم نش« آخره

 آئينه بر فرض آنكه خود فهميده باشند.
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  شکنى وفایى و پیمان ىاحتجاج على بن الحسین علیهما السّالم بر اهل كوفه و سرزنش ایشان بر ب

حذام بن ستير گفت: زين العابدين عليه السّالم بيرون آمد و مردم را اشارت فرمود كه خاموش باشند خاموش 

فرستاد آنگاه  شدند و او ايستاده سپاس خداى گفت و ستايش او كرد و بر نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درود

شناسد )بگويم( من على فرزند حسينم عليه السّالم  شناسد و هر كس نمى شناسد مى گفت: اى مردم هر كس مرا مى

آنكه خونى طلبكار باشند و قصاصى خواهند. من پسر آن كسم كه حرمت او را  كه در كنار فرات او را كشتند بى

كشتند و بشكستند و مال او را تاراج كردند و عيال او را به اسيرى گرفتند. منم پسر آن كس كه او را به زارى 

 اين فخر ما بس.

دهم آيا در خاطر داريد سوى پدر من نامه نوشتيد و او را فريب داديد و پيمان  اى مردم شما را به خدا سوگند مى

اى براى خود  ياور گذاشتيد هالك باد شما را چه توشه و عهد و ميثاق بستيد و باز با او كارزار كرديد و او را بى

افكنيد  ى شما به كدام چشم به روى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نظر مىپيش فرستاديد و زشت باد رأ

 وقتى با شما گويد: عترت مرا كشتيد و حرمت مرا شكستيد پس از امّت من نيستيد؟

 گفتند: هالك شديد و نفهميديد. ( راوى گفت: صداى مردم به گريه بلند شد و به يكديگر مى1) 

السّالم فرمود: خداى رحمت كند آنكه نصيحت من بپذيرد و وصيّت مرا محض خدا و  پس على بن الحسين عليهما

فانّ لنا في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اسوة »رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خاندان وى نگاهدارد: 

 «.حسنة

ل به جانب تو داريم و هواى تو در خاطر همه گفتند: يا بن رسول اللّه ما فرمانبرداريم و پيمان تو را نگاهداريم د

ماست خداى تو را رحمت فرستد فرمان خويش بفرماى كه ما جنگ كنيم با هر كه جنگ تو خواهد و آشتى كنيم 

 با هر كس تو با او صلح كنى، و قصاص خون تو را از آنها كه بر تو و ما ستم كردند بخواهيم.

وفايان مكّار ميان شما و ما شهوات حائل آمد  ت هيهات اى بىعلى بن الحسين عليهما السّالم فرمود: هيها

 خواهيد همان اعانت كه پدران مرا كرديد همان گونه مرا هم اعانت كنيد هرگز چنين نخواهد شد. مى

سوگند به پروردگار راقصات )يعنى آن شتران كه حاجّ را به منى و عرفات برند( آن زخم كه ديروز از كشتن 

وى بر دل من رسيد هنوز بهتر نشده و التيام نيافته است داغ پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پدرم و اهل بيت 

فراموش نگشته و داغ پدرم و فرزندان پدر و جدّم )شقّ لهازمى و مرارته بين حناجرى و حلقى( موى رخسار مرا 
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سينه من مانده است و خواهش من و تلخى آن ميان حلقوم و حنجره من است و اندوه آن در  1سپيد كرده است

 فرمود:  اين است نه با ما باشيد و نه بر ما. آنگاه

 ال غروان قتل الحسين و شيخه             قد كان خيرا من حسين و اكرما         

 فال تفرحوا يا اهل كوفة بالّذى             اصيب حسين كان ذلك اعظما             

 النّهر نفسى فداؤه             جزاء الّذى ارداه نار جهنّماقتيل بشطّ              

  خطبۀ فاطمۀ صغری در بازار كوفه

( و در همان كتاب است: احتجاج فاطمه صغرى بر اهل كوفه از زيد بن موسى بن جعفر از پدرش از آبائش 1)

واند و گفت: سپاس پس از برگشتن از كربال خطبه خ  2عليهم السّالم روايت شده است كه: فاطمه صغرى

كنم و به او ايمان  گويم خدا را به شماره شنها و ريگها و هم سنگ جهان از عرش تا خاك او را ستايش مى مى

شريك و اينكه محمّد صلّى  دهم كه نيست معبودى غير خداوند يگانه بى ام و توكّل بر او كردم و گواهى مى آورده

اوست و اينكه اوالد او را در كنار فرات سر بريدند با آنكه كسى را نكشته اللّه عليه و آله و سلّم بنده و فرستاده 

 بود تا قصاص خواهند از وى.

برم از اينكه دروغ بر تو بندم و خالف آنچه بر رسول خود فرستادى سخنى گويم، رسول  بار خدايا به تو پناه مى

گناه او را  ا مردم حقّش را غصب كردند و بىتو پيمان گرفت براى وصىّ خويش على بن ابى طالب عليه السّالم ام

هاى خدا شهيد كردند گروهى از مسلمانان به زبان )كه نيست  اى از خانه كشتند باز فرزند او را ديروز در خانه

بادا چنان مسلمانى(، و تا آن حضرت زنده بود آبش ندادند و هنگام شهادت، تشنگى او را فرو ننشاندند تا تو اى 

ستوده خوى « محمود النّقيبة طيّب الضّريبة معروف المناقب مشهور المذاهب»به جوار خود بردى:  خداوند او را

پاك سرشت هنرهاى وى شناخته و روش او روشن، از نكوهش كسى باك نداشت و از مالمت احدى نترسيد او 

 را از خردى به اسالم راه نمودى و در بزرگى خصايل وى را ستودى پيوسته:

                                                 
نمايد امّا  ام فرسايش مى كند و تلخى آن در دهانم و سينه مؤلف در منتهى االمال در ترجمه اين جمله گويد: حزن و اندوه بر ايشان در حلق من كاوش مى .1

 كنايه از دميدن موى سپيد است كه ما در ترجمه آورديم.« شق لهازم»و  را به معنى حلق در كتب لغتى كه در دست داشتم نيافتم« لهازم»من 
زرگتر از زيد بن موسى بن جعفر معروف به زيد النّار است به علتى كه ذكر آن طول دارد و تقييد فاطمه به صغرى داللت بر آن دارد كه فاطمه ديگر ب .2

ن حضرت يك دختر فاطمه نام داشت كه به حسن مثنّى داده بود و فاطمه ديگر نداشت كه به و اينكه يكى از علما گويد: آ وى هم بود دختر سيد الشهدا.

قاسم دهد اين سخن مسلّم نيست مگر اينكه كسى گويد اين فاطمه صغرى است نسبت به فاطمه ديگرى بزرگتر از وى در قافله كه دختر حضرت سيد 

كردند و ليكن اين احتمال اول  ود و چون هر دو در اسرا بودند براى امتياز به صغرى و كبرى تقييد مىالشهداء نبود مثال دختر امير المؤمنين عليه الساّلم ب

 نيست و هر دو ممكن است.
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با تو و پيغمبرت عليه السّالم دل راست داشت تا او را به جوار « و لرسولك صلواتك عليه و آلهناصحا لك » 

رغبت در دنيا و حرص بدان، بلكه راغب در آخرت بود، براى رضاى تو در راه تو كوشش  رحمت خود بردى بى

 نمود او را پسنديدى و برگزيدى و راه راست او را نمودى.

ايم كه  خانواده وفا و خودخواه ما اى مردم دغا و بى«: يا اهل المكر و الغدر و الخيالء»وفه! ( امّا بعد، اى اهل ك2) 

خداوند ما را به شما آزمايش فرمود و شما را به ما، و ما از شما آزمايش پاك بيرون آمديم و دانستيم و دريافتيم 

 در زمين براى بندگان نصب فرمود. سرّ الهى نزد ماست و ماييم حافظ علم و حكمت خدا و ماييم آن حجت كه

( ما را به بزرگى بنواخت و به رسولش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برترى داد و بر بسيارى از آفريدگان خود 1) 

اما شما ما را دروغگو دانستيد و ناسپاسى نموديد و كشتن ما را حالل شمرديد و مال ما را تاراج كرديد گويا ما 

هاى گذشته،  چكد به كين بوديم چنان كه ديروز جدّ ما را كشتيد و از شمشير شما خون ما مى اوالد ترك و كابل

 چشم شما بدان روشن گشت و دلتان شاد شد.

با خداى تعالى دليرى نموديد و مكرى انديشيديد و مكر خدا بهتر و باالتر است مبادا شما از ريختن خون و بردن 

بزرگ كه به ما رسيد در كتابى ثبت افتاده است پيش از اينكه خداوند آن مال ما شادان شويد چون اين مصيبت 

را انفاذ كند و آن بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست شد اندوه نخوريد و به آنچه خداوند به شما بخشيد 

 دارد كه به خود ببالد و بنازد. ننازيد و نباليد كه خداوند آن را دوست نمى

درپى فرو  منتظر لعنت و عذاب باشيد كه گويى اكنون آمده است و از آسمان لعنتهاى پى ( هالك باد شما را،2) 

كند و شما را در اين جهان به جان يكديگر اندازد آنگاه در عذاب اليم روز قيامت  بارد و شما را هالك مى مى

 جاودان مانيد كه بر ما ستم كرديد و لعنت خدا بر ستمكاران باد.

دانيد كدام دست بر ما ستم كرد و كدام دل به پيكار ما رغبت نمود و به كدام پاى به آهنگ  واى بر شما آيا مى

كار زار سوى ما آمديد؟! دل شما سخت شد و جگرها درشت گرديد و بر دل و چشم و گوش شما مهر نهاده شد. 

ويخته است و راه را اى آ شيطان در نظر شما زشتيها را بيار است و نويد طول اجل داد و بر ديده شما پرده

هاست و از  شناسيد هالك باد شما را اى اهل كوفه كه شما را با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كينه نمى

 وى خونها خواهيد.

آنگاه با برادرش على بن ابى طالب عليه السّالم جدّ ما و با فرزندان وى هم كه عترت پيغمبر و پاكان و 

 گويد: نازد به آن و مى ى كردند و يكتن از شما مىوفاي برگزيدگانند بى
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  بسيوف هنديّة و رماح             1نحن قتلنا عليّا و بنى علىّ              

  و سبينا نساءهم سبى ترك             و نطحناهم فأيّ نطاح             

نازى كه  يا به كشتن آن قوم مىبفيك ايّها القائل الكثكث و لك االثلب خاك و سنگ در دهانت اى شاعر آ

پس از اين غصّه « فاكظم واقع كما اقعى ابوك»شان كرد و پليدى را از ايشان دور داشت:  خداوند پاك و پاكيزه

بسوز و مانند پدرت سگ اسافل خويش را به زمين بساى هر كس فردا بدان رسد كه از پيش فرستاد. بر آن 

 يد واى بر شما.بر فضل كه خداوند ما را بخشيد رشك مى

 فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا             و بحرك ساج ال يوارى الدّعاء مصا                       

 پوشاند. را هم نمى 2گناه ما چيست كه درياهاى ما جهان را فرو گرفت و درياى تو آرام است كه دعموص  

 3لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ* وَ مَنْ

( راوى گفت: پس آوازها به گريه بلند شد و گفتند: اى دختر پاكان بس است كه دلهاى ما را بسوزانيدى و 1) 

هاى ما را )از غايت حسرت( كباب كردى و اندرون ما را آتش زدى پس ساكت شد عليها و على أبيها و  سينه

 «.السّالمجدّيها 

رود كه او فاطمه صغرى است و ليكن بر  مترجم گويد: ذهن بيشتر مردم به فاطمه بنت الحسين عليهما السّالم مى

شك در  من محقّق نگرديد كه فاطمه كبرى كه اين فاطمه براى امتياز از وى ملقّب به صغرى گشت كيست و بى

سيدة النّساء و فاطمه بنت الحسين همان زوجه حسن مثنّى  مخدّرات حرم نبوّت فاطمه نام بسيار بود تبرّكا به نام
                                                 

آيد و وزن اصلى فاعالتن مستفعلن فاعالتن است و ممكن است به فعالتن  رسد كه در مصرع اول تصحيف است و وزن شعر درست نمى به نظر مى .1

 غيير كند.مفاعلن فعالتن ت
اى از بدن آن منجمد  اصال جانورى خرد است بحرى، كه در سواحل عربستان و فارس بسيار است و گاه در كنار دريا نزديك آب، پس از مردن پاره .2

 بردند. گويند و در طب به كار مى ماند و آن را زبد البحر و كف دريا مى مى

غرض از تمثيل آن است كه دين ما جهانگير شد و مردم آن را پسنديدند و پذيرفتند اما شما كه دشمن  و در منتهى االرب گويد: به فارسى كفچليز نامند و

دينان از رواج دين تعجب  كنيد. و هنوز هم اهل الحاد و بى بريد بر ما و ما را آزار مى دين بوديد رأيتان باطل است و مردم قبول نكردند و شما حسد مى

گفت آن كس كه در مصر اختراع شيشه كرد نعوذ باهلل اشرف است از موسى بن عمران  خورند و شنيدم يكى از ايشان مى مى برند و دريغ كنند حسد مى مى

كنند گفتم: موسى عليه الساّلم چيزى آورد كه  عليه الساّلم كه تورات آورد اما مردم جاهل او را فراموش كردند و موسى را هزاران سال است احترام مى

 اختراعات مخترعين و از همه دنيا و ما فيها بيشتر است. گفت: چيست؟ گفتم: قيمتش از همه

 -عليهم السالم -آزادى افراد و احترام نفوس و اموال مردم كه فرعون و ساير كافران آن را ناچيز مينمود و مردم قيمت آن را دانستند و موسى و همه انبيا

سيم و خط آهن و برق را هم فراموش كنند و موسى و انبيا هر روز نامشان بلندتر و  ذرد كه مخترع بىرا احترام كردند و مخترعين را فراموش و چيزى نگ

 قدرشان ظاهرتر شود.
 .40سوره نور، آيه  .3
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است كه نو عروس بود و خداوند نسل او را بركت داد كه پس از فاطمه زهرا بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و 

آله و سلّم جهان به فرزندان وى بيشتر از ساير مخدّرات مشرّف گشت، چنان كه سادات طباطبائى و شرفاى مكّه 

در  117و فاطمه در سال  ندان سلطنت عراق و پادشاه ماوراى اردن از فرزندان اين نو عروسند كثّرهم اللّه.و خا

دهند از او  گذشت در مدينه طيّبه و قبرى را كه اكنون در دمشق در تربت باب الصغير است و به او نسبت مى

 يخ او بر ما مجهول مانده است.نيست و به احتمال قوى از ديگرى از بزرگان اين خاندان است كه تار

( سيّد رحمه اللّه در ملهوف پس از خطب گذشته گويد: امّ كلثوم دختر على عليه السّالم از پشت پرده خطبه 1) 

خواند به گريه بلند و گفت: اى اهل كوفه بدا به حال شما. زشت باد روى شما كه حسين عليه السّالم را تنها 

او را تاراج كرديد و آن را وارث شديد و زنان او را اسير كرديد سختى و آزار  گذاشتيد و او را كشتيد و مال

دانيد چه مصيبتها به شما رسيد و چه گناه بزرگى بر دوش گرفتيد و چه خونها  رسانيديد پس هالك باد شما را مى

نى از دل شما بركنده ريختيد و چه زنان شريفه را داغدار كرديد بهترين مردان پس از پيغمبر را بكشتيد و مهربا

 شد آگاه باشيد كه حزب خداى فيروز گردند و حزب شيطان زيان كنند آنگاه اين ابيات بخواند:

 قتلتم اخى صبرا فويل المّكم             تجزون نارا حرّها يتوقّد              

 مّدسفكتم دماء حرّم اللّه سفكها             و حرّمها القرآن ثمّ مح             

 اال فابشروا بالنّار انّكم غدا             لفى سقر حقّا يقينا تخلّدوا             

 و انّى البكى في حياتى على اخى             على خير من بعد النّبىّ سيولد             

 بدمع غزير مستهلّ مكفكف             على الخدّ منّى دائما ليس يجمد             

برادر مرا به زارى كشتيد واى بر مادر شما، به زودى به پاداش رسيد به آتش گرم برافروخته، ريختيد »يعنى:  

خونهايى كه خداوند ريختن آن را حرام كرد و قرآن و محمّد هم، هان مژده باد شما را به آتش كه فردا يقينا به 

كنم بر بهتر كسى كه پس از پيغمبر متولّد  ىراستى در سقر جاويدان مانيد، و من در زندگى خود بر برادرم گريه م

 شود، به اشك بسيار كه هميشه بر چهره من ريزد و هرگز خشك نشود.

رسد اين شعر را مردى غير فصيح زبان حال ساخته باشد و به خطبه ضميمه كرده چون از  مترجم گويد: به نظر مى

 عامل و نيز مكفكف معنى ندارد. تخلدوا نون ساقط شده است بى

( راوى گفت: مردم به گريه و شيون آواز بر آوردند و زنان موى پريشان كردند و خاك بر سر ريختند و 2) 

 كندند زن و مرد كردند و مردان بگريستند و ريشها مى زدند و زارى مى رويها بخراشيدند و بر رخسار سيلى مى
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 گريان بيش از آن روز كسى بياد ندارد. 

كار روايت كرده است كه: عبيد اهلل مرا  ض كتب معتبره ديدم مرسال از مسلم گچمجلسى در بحار گويد: در بع

كردم شنيدم بانگ و غريو از اطراف  مى براى مرمّت دار االماره كوفه خواسته بود و من درها را به گچ استوار

ن سر خارجى كه كوفه بر آمد خادمى نزد من آمد پرسيدم: چه خبر است كه كوفه را خروشان بينم؟ گفت: هم اكنو

 بر يزيد بيرون آمده بود آوردند.

 گفتم: اين خارجى كيست؟ گفت: حسين بن على عليهما السّالم.

( مسلم گفت: ساعتى صبر كردم تا خادم بيرون شد آنگاه طپانچه بر رخسار خويش زدم چنان كه نزديك شد 1) 

شدم تا نزديك كناسه رفتم ايستاده بودم و ام نابينا گردند و دست از گچ بشستم و از پشت قصر بيرون  دو ديده

آيد بر چهل شتر نهاده و حرم و  ديدم مى 1مردم منتظر رسيدن اسيران و سرها بودند كه ناگهان نزديك چهل شقّه

ها بودند و على بن الحسين عليه السّالم را ديدم بر شترى  زنان و اوالد فاطمه عليهما السّالم در آن شقّه

 گفت: گريست و مى پاالييد و مى و از رگهاى گردن او خون مى گستردنى و پاالن بى

 يا امّة السّوء ال سقيا لربعكم             يا امّة لم تراعى جدّنا فينا              

 لو اننّا و رسول اللّه يجمعنا             يوم القيمة ما كنتم تقولونا               

 عارية             كأنّنا لم نشيّد فيكم و دينا تسرّونا على االقتاب              

 بنى اميّة ما هذا الوقوف على             تلك المصائب ال تلبون داعينا              

 تصفّقون علينا كفّكم فرحا             و انتم في فجاج االرض تسبونا              

 اهدى البريّة من سبل المضلّينا     أ ليس جدّى رسول اللّه ويلكم                     

 يا وقعة الطّف قد اورثتنى حزنا             و اللّه يهتك أستار المسيئينا             

 اى امّت بد، باران بر مسكن شما نبارد؛ اى امّتى كه پاس جدّ ما را درباره ما نداشتيد.»( يعنى: 2) 

گوييد، ما را بر چوب  و سلّم روز رستاخيز جمع كند شما چه مى اگر ما را با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله

بريد گويى ما دين را ميان شما استوار نكرديم، اى بنى اميّه براى چيست وقوف شما بر اين  جهاز شتر برهنه مى

ر شما بريد. واى ب زنيد بر ما و در زمينها ما را به اسيرى مى مصائب و جواب ندادن خواننده ما. از شادى كف مى

 آيا جدّ ما رسول اللّه مردم جهان را از راه ضالل به هدايت نياورد.

                                                 
ن داللت مرحوم مجلسى در جالء العيون شقّه را كجاوه و محمل ترجمه كرده است و من در كتاب لغت بدين معنى نيافتم هر چند عبارات روايت بر اي .1

 دارد.
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 «.درد اى وقعه طفّ مرا اندوهگين ساختى. خدا پرده بدكاران را مى

دادند امّ كلثوم  ( پس مسلم گفت: اهل كوفه به آن كودكان كه بر محامل بودند خرما و جوز )گردو( و نان مى3) 

انداخت.  گرفت و بر زمين مى قه بر ما حرام است، و آنها را از دست و دهان ايشان مىفرياد زد: اى اهل كوفه صد

كلثوم سر از محمل بيرون كرد و گفت: اى اهل كوفه   كردند و امّ فرمود: مردم گريه مى و چون اين سخن مى

 حكم فرمايد.كنند روز داورى خدا ميان ما و شما  كشند و زنان شما بر ما گريه مى مردان شما ما را مى

گفت ناگهان هياهو برخاست و سرها را آوردند پيشتر از آن سرها سر حسين  همچنان كه او با ايشان سخن مى

ترين مردم به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و محاسنش به  عليه السّالم بود سرى مانند زهره و ماه شبيه

برد زينب  بر آمده باد محاسن او را به راست و چپ مى سياهى شبه خضاب شده و روى مانند قرص ماه از افق

روى به جانب او گردانيد سر برادر ديد كنار پيشانى به پيش محمل زد چنان كه ديديم خون از زير قناع او روان 

 گشت و با سوز و گداز سوى او اشارت كرد و گفت:

 ة فابدى غروبايا هالال لمّا استتمّ كماال             غاله خسف              

 ما توهّمت يا شقيق فؤادى             كان هذا مقدّرا مكتوبا             

 يا اخى فاطم الصّغيرة كلّمها             فقد كاد قلبها ان يذوبا             

 يا اخى قلبك الشّفيق علينا             ما له قد قسى و صار صليبا             

 لو ترى عليّا لدى االسر             مع اليتم ال يطيق جوابا يا اخى             

 كلّما اوجعوه بالضّرب نادا ...             ك بذلّ يفيض دمعا سكوبا             

 يا اخى ضمّه اليك و قرّبه             و سكّن فؤاده المرعوبا             

 بابيه و ال يراه مجيبا  ما ذلّ اليتيم حين ينادى                        

. نپنداشته بودم اى پاره دلم 2. اى ماه نوى كه چون به كمال رسيدى خسوف تو را فرو گرفت و پنهان گشتى.1

. اى برادر با اين فاطمه خردسال سخن گوى كه نزديك است دلش 3 )چنين روزى آيد( اين مقدّر و نوشته بود.

. اى برادر كاش 5. ان تو چون است كه سخت و درشت گشت بر ما. اى برادر آن دل مهرب4 آب شود و بگذارد.

آزردند  زدند و مى . هر وقت او را مى6 ديدى با يتيمان ديگر كه يارايى گفتار نداشت. على را وقت اسير كردن مى

. اى برادر او را در آغوش خود كش و نزديك 7 ريخت. خواند و سرشك روان از ديدن مى تو را به زارى مى

 . چه خوار است يتيم وقتى پدرش را بخواند و او اجابت نكند.8 ن و دل ترسان وى را آرامش ده.خود ك



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

328 

 

مترجم گويد: مؤلف در منتهى االمال در صحّت روايت مسلم جصّاص ترديد كرده است براى اينكه در كتب 

گوييم كه در قصّه طفالن  باره همان را  معتبره قديمه كه به دست ما رسيده است ذكر اين قصّه نيست و ما در اين

 مسلم و عروسى قاسم گفتيم و همه كتب قديمه به ما نرسيده است و قرينه بر كذب اينها نداريم.

شد بايستى به همان اكتفا كنيم اما هر  بلى اگر شرط نقل حديث وجود يقين بود و از كتب معتبره يقين حاصل مى

شود؛ بلى ظنّى كه از آنها  ب معتبره قديمه يقين حاصل مىدو مقدّمه ممنوع است نه يقين شرط است و نه از كت

 شود قويتر از ظنّ ديگر است. حاصل مى

 فصل هشتم/ در ورود اهل بیت به مجلس عبید اهلل زیاد
 

پوشش  )فتوح اعثم كوفى( از روات ثقات نقل شده است كه: عمر سعد امانتهاى پيغمبر خدا را بر شتران برهنه بى 

د و مانند اسيران به كوفه آورد چون بدان شهر رسيد عبيد اهلل بفرمود سر حسين عليه السّالم و گستردنى سوار كر

تر از اسراء به كوفه آورده بودند( بيرون برند )و بار ديگر با اسيران به كوفه در آوردند( پس آن سر  را )كه پيش

آوردند تا به شهر در آمدند آنگاه  ا مىمبارك را بر نيزه نصب كردند و سرهاى ديگران را همچنين و پيشاپيش آنه

 آن سرهاى پاك را در كوچه و بازار بگردانيدند.

روايت است كه گفت: اول سرى كه در اسالم بر نيزه نصب كردند سر حسين بن على عليهما   1و از عاصم از زر 

 السّالم بود و زن و مرد گريان بيش از آن روز ديده نشد.

                                                 
اند و رسم قرآن امروز بر طبق قرائت او است او شاگرد زر بن  اين عاصم بن ابى النجود قارى معروف است كه قرائتش را بر قرّائان ديگر مرجّح نهاده .1

 حبيش و ابو عبد الرحمن سلمى بود در قرائت.

بود در صدر اول و قرآن را از امير المؤمنين عليه الساّلم فرا گرفته و همچنين ابو عبد از بندگان زهّاد و تابعين و معلم قرآن  -به ضمّ راى نقطه دار -وزر

به كوفه بود و حفص شاگرد عاصم قرائتش بر  129الرحمن سلمى. پس عاصم به امير المؤمنين عليه الساّلم نزديكتر بود از ديگران، وفاتش در سال 

 روايات ديگران ترجيح دارد.

يابد كه غالبا اختيار عاصم با سياق كالم مناسبتر است و بايد دانست كه قرآن  ات قرآن كه در قرائتها مختلف آمده است دقّت كند مىو چون انسان در كلم

بود و آموختند و نوع اختالفى كه امروز ميان قاريان است در زمان پيغمبر هم  را از زمان حيات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كلمه به كلمه مى

ا به مدّ خواند يا پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن را تجويز كرده بود و مردم عنايت شديد داشتند به ضبط قرآن و كلمات آن كه فالن صحابى كلمه ر

اى و هكذا ساير امور براى آنكه الف و در نوشته چند جا تاى رحمت و سنّت را كشيده نوشتند و يكجا شاء را ثن به قصر يا مالك را با الف خواند يا بى

مضان متأخّرين مطمئن شوند قرآن تحريف نشده است و يكى از رسوم قديمه پيش از خالفت عثمان و سوزاندن مصاحف نماز تراويح بود در ماه مبارك ر

هر قسمت در يك ركعت، در تمام شهرها  خواندند و قرآن را هزار قسمت كرده بودند هزار ركعت به جماعت در شبها و تمام قرآن را در اين ركعات مى

گفتند و هنوز نوشتن اين ركوعات در مصاحف معمول است به طورى كه همه قرآن را در ماه رمضان  اين عمل رائج بود هر قسمتى را يك ركوع مى

 توانست از آن چيزى حذف كند. شنيدند پس عثمان نمى مى



 329 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

قول صحيح   الم كه بر چوب نصب شد به قولى سر حسين عليه السّالم بود و ليكنو جزرى گويد: اول سر در اس

 آن است كه اول سر، سر عمرو بن حمق خزاعى است.

 ( و در ينابيع المودّة است كه هشام بن محمد از قاسم مجاشعى روايت كرده است كه:1) 

اتر و سر عباس بن على را جلو سينه اسب سرها را به كوفه آوردند اسب سوارى ديدم زيبا روى از همه مردم زيب

 گفت: خويش آويخته بود باز ديدمش روى سياه شده مانند قير و خود مى

برند و در آن  كشان سوى آتش مى گيرند و كشان گذرد مگر دو تن بازو و بغل مرا مى هيچ شب بر من نمى

 افكنند، و به بدتر حالى بمرد. مى

لسّالم را به كوفه آوردند و فرداى آن روز عمر سعد با اهل بيت و دختران شيخ مفيد گفت: چون سر حسين عليه ا

امام عليه السّالم برسيدند ابن زياد بنشست و بار عام داد در قصر امارت و سر را نزد خويش خواست آوردند 

 زد. خنديد و چوب دستى در دست داشت بر دندان پيشين امام عليه السّالم مى نگريست و مى بدان مى

باريد چنان  در صواعق ابن حجر گويد: چون سر حسين عليه السّالم به خانه ابن زياد رسيد از ديوارها خون مى و

 كه از شرح همزيّه نقل است.

 هم او گويد كه: سر را در سپرى نهادند به دست راست گرفت و مردم دو رده بايستادند.

زياد را ديدم به چوب دستى با دندانهاى حسين عليه  و در مثير االحزان است كه: انس بن مالك گفت: عبيد اهلل

گفت: زيبا دندانى دارد. گفتم به خدا سوگند چيزى گويم كه تو را بد آيد پيغمبر صلّى  كرد و مى السّالم بازى مى

 بوسيد. اللّه عليه و آله و سلّم را ديدم همين جاى چوب تو را از دهان وى مى

وايت است كه: نزد عبيد اهلل حاضر گشتند و ديدند به چوب دستى بر بينى و و از سعيد بن معاذ و عمر بن سهل ر

 زد. چشمها و دهان حسين عليه السّالم مى

 ( ابو مخنف ازدى گفت: حديث كرد مرا سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم گفت:2) 

خاندانش برسانم نزد ايشان  عمر سعد مرا بخواند و سوى اهل خانه خود فرستاد تا مژده فتح و سالمت او را به

آوردند تا ببينم و مردم به  رفتم و خبر بگفتم آنگاه به قصر ابن زياد رفتم به نظاره كه بار داده بود و اسراء را مى

قصر آمده بودند و سر حسين عليه السّالم را ديدم پيش دست خود نهاده به چوب دستى ساعتى ميان دندانهاى 
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دارد گفت: چوب خود را بردار به آن خدا كه  د بن ارقم ديد از اين كار دست بازنمىكاويد، چون زي پيشين وى مى

 بوسيد. معبودى غير او نيست دو لب رسول خدا بر اين دو لب ديدم نهاده مى

گفت: خدا  -لعنه اللّه -آنگاه آن پيرمرد گويى رگ چشمش بازشد و گريه سر داد و لختى بگريست. ابن زياد

زدم ابن ارقم  د اگر نه اين بود كه پيرمردى خرفت شده و خرد از تو برفته گردن تو را مىديده تو را بگريان

رفت سخنى گفت كه اگر  وقتى زيد بن ارقم بيرون مى گفتند: برخاست و بيرون رفت پس از آن مردم شنيدم مى

ملك عبد عبدا »گفت:  گذشت كشت. من پرسيدم: چه گفت؟ گفتند: چون او بر ما مى ابن زياد شنيده بود او را مى

 1« فاتّخذهم تلدا

اى مردم عرب شما از امروز بنده شديد پسر فاطمه را كشتيد و پسر مرجانه را امارت داديد كه نيكان شما را 

 بكشد و بدان را بنده خود گيرد و به اين خوارى و زبونى راضى شديد دور باد آنكه به خوارى راضى شود.

گفت: اى مردم از امروز شما  و از تبر مذاب نقل است كه: زيد برخاست و مى ( و در تذكره سبط و صواعق1) 

ايد پسر فاطمه را كشتيد و پسر مرجانه را امارت داديد به خدا قسم نيكان شما را خواهد كشت و اشرار را  بنده

 بنده خواهد گرفت دورى باد آن را كه به خوارى و ننگ تن دهد.

تر از اين، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ديدم  حديثى گويم سختآنگاه گفت: اى پسر زياد تو را 

حسن عليه السّالم را بر ران راست نشانيده بود و حسين عليه السّالم را بر زانوى چپ و دست بر سر آنها نهاده 

زد تو چه شد اى پسر گفت: خدايا اين دو را با صالح المؤمنين به تو سپردم پس امانت رسول خدا عليه السّالم ن

 زياد؟

و در تذكره سبط است كه در مفردات بخارى از ابن سيرين روايت شده است كه: چون سر حسين عليه السّالم را 

زد و در زيبايى آن سخنى گفت انس  پيش ابن زياد گذاشتند در طشتى و او دندانهاى آن حضرت را به چوب مى

رين مردم است به پيغمبر و آن حضرت به وسمه و به روايتى به ت بن مالك نزد او بود بگريست و گفت: شبيه

 سياهى خضاب كرده بود.

                                                 
اش اين است كه: بنده بنده ديگر را  كند و ترجمه  گوييم مرده را كه رو بدهى كفن خود را آلوده مىعبارت مثلى است كه ما در فارسى به جاى آن هزال .1

و هفده غزوه مالك شد پس همه را خانه زاد خود فرض كرد و مقصود اين است كه بنى اميّه از اندازه بدر رفتند و اين زيد بن ارقم انصارى بود از خزرج 

ه عليه و آله و سلّم را دريافت و در احد صغير بود كه در صفّ پذيرفته نشد و يتيم بود عبد اللّه بن رواحه او را تكفّل از غزوات رسول خدا صلّى اللّ

در او به نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برسانيد و پس از رحلت آن حضرت « ليخرجنّ االعزّ منها االذلّ»كرد و خبر عبد اللّه بن ابىّ را كه گفته بود:  مى

ان از اهل كوفه ساكن شد و در كنده خانه ساخت و از خواص امير المؤمنين عليه الساّلم بود و در صفين در ركاب آن حضرت بود با اين حال همه مسلمان

 .68بود و بعضى گويند در سال  66سنت و شيعه وى را محترم دارند و گروهى موثق شمارند. وفاتش در كوفه به عهد مختار در سال 
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 و بعضى گويند: خضاب كردن آن حضرت به سياهى ثابت نيست و آفتاب رنگ آن را بگردانيده بود.

ست نگري در حبيب السير مسطور است كه: چون آن سر مطهر را نزد ابن زياد بردند برداشته بر رو و موى او مى

هاى  اى خون از آن بچكيد از جامه ناگاه لرزه بر دست سومش افتاد آن سر مكرّم را بر روى ران خود نهاد و قطره

آن ملعون در گذشت و رانش را سوراخ كرد چنان كه هر چند جرّاحان سعى نمودند معالجه آن علت نتوانستند 

 هر نشود.داشت تا بوى بد ظا نگاه مى  كرد الجرم ابن زياد با خود مشگ

قال هشام بن مال محمّد: لمّا وضع الرأس بين يدى ابن زياد قال له كاهنه قم فضع قدمك على فم عدوّك اقول » 

 «.ثمّ نقل ما ال احبّ نقله من المصيبة العظيمة الموجعة و للّه درّ مهيار حيث قال

 ت ارجلهم اوالده وضعوايعظّمون له اعواد منبره             و تح                              

شود كه ابن زياد هنوز مذهب جاهليت داشت و كاهن مخصوص همراه او بود و مؤيد آن  از اين روايت معلوم مى 

 پيش از اين در داستان ميثم گذشت.

( مؤلف گويد: خداى مختار را جزاى خير دهد كه تالفى كرد چنان كه شيخ ابو جعفر طوسى و شيخ جعفر بن 1) 

خورد خداى را بر اين پيروزى شكر گفت  كردند كه: چون سر ابن زياد را نزد مختار آوردند چاشت مى نما روايت

خورد و سر ابن زياد را نزد من  بردند چاشت مى -لعنه اللّه -و گفت: سر حسين عليهما السّالم را نزد ابن زياد

لگد بر روى ابن زياد زد آنگاه نعل  خورم، چون از خوردن فراغ يافت برخاست و به نعل آوردند و من چاشت مى

 را سوى غالم خود افكند و گفت: آن را بشوى كه بر روى پليد اين كافر نهادم.

( سبط از شعبى روايت كرد كه: قيس بن عباد نزد ابن زياد بود ابن زياد گفت: درباره من و حسين عليه السّالم 2) 

كنند و جدّ و پدر و مادر تو درباره تو.  اره او شفاعت مىچه گويى؟ گفت: روز قيامت جدّ و پدر و مادر او درب

يكى از حاضران مجلس او مردى بود از بكر بن  گفت: 1ابن زياد سخت برآشفت و او را از مجلس براند. و مدائنى

                                                 
كتاب در تاريخ و  250و نزديك  225يا  215و وفات او در سال  135ابو الحسن على بن عبد اللّه مدائنى از بزرگان اهل تاريخ است والدتش به سال  .1

ها كه  لساّلم و نامهاز جمله آنها كتاب خطب پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است و ديگر كتاب خطب امير المؤمنين عليه ا ما يتعلق به آن تصنيف كرد.

آن است  به عمّال خود نوشت نظير نهج البالغه و كتاب آيات النبى در معجزات و ادله نبوت و كتاب من قتل من الطالبيين. و غرض ما از ذكر كتب وى

م عنايت بود و سيد رضى كه نهج از همان عصر اول اسال -صلوات اللّه عليهما -كه خوانندگان بدانند به خطب و كتب امير المؤمنين و معجزات پيغمبر

البالغه نوشت مدارك قوى داشت و همچنين كسانى كه سيرت رسول نوشتند براى معجزات آن حضرت مأخذهاى محكم داشتند. و از جمله كسانى كه 

اعالم نبوت كتاب نوشتند مأمون  خطب امير المؤمنين را در كتابى فراهم كرد حضرت عبد العظيم بن عبد اللّه حسنى است و از كسانى كه در معجزات و

 خليفه است چنانكه ابن نديم ذكر كرده است.
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گفتندش چون آن كار زشت از ابن زياد بديد پيش خود گفت: با خدا پيمان بستم كه اگر دو  وائل جابر يا جبير مى

بر ابن زياد خروج كند من يكى از آنان باشم و چون مختار به خونخواهى حسين عليه السّالم برخاست )او با  كس

مختار شد( وقتى سپاه شام براى سركوبى او آمدند و دو سپاه روبرو شدند اين مرد به مبارزه بيرون آمد و 

 گفت: مى

  م الرّمح في ظلّ الفرسء قد اراه فاسدا             الّا مقا و كلّ شى         

 «.هر چيزى را تباه و بيهوده بينم مگر افراشته بودن نيزه در سايه اسب»يعنى:  

نشانده ملعون! مردم از گرد ابن زياد بپراكندند،  و بر آن صفوف تاخت و فرياد زد: اى ملعون ملعون زاده و دست

د كه هر دو بيفتادند. و كشته شدند و قول ديگر او و ابن زياد در هم آويختند پس هر يك بر ديگرى نيزه فرو بر

 آنكه قاتل ابن زياد ابراهيم بن مالك اشتر بود و پس از اين ياد كنيم.

( و هم در تذكره سبط است كه ابن سعد در طبقات گويد: مرجانه مادر ابن زياد با او گفت: اى پليد نجس 1) 

 به خدا سوگند كه بهشت را هرگز نخواهى ديد. پسر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كشتى

آنگاه ابن زياد همه سرها را در كوفه بر چوب نصب كرد و بيش از هفتاد سر بود، اول سر كه پس از سر مسلم بن 

 عقيل در كوفه نصب شد اين سرهاى مطهّر بود.

هاى  ان آنان بود ناشناس و با جامهو شيخ مفيد گويد: عيال حسين عليه السّالم را نزد ابن زياد آوردند زينب در مي

 كهنه.

 تر جامه خود را پوشيد تا شناخته نشود و كنيزان گرد او را بگرفتند. تر و پست و طبرى و جزرى گفتند: كهنه

( )شيخ مفيد( تا به كنارى در آن قصر بنشست و كنيزانش گرد او بگرفتند ابن زياد گفت: اين كه بود كه با 2) 

ى خزيد؟ زينب عليه السّالم پاسخ نداد بار دوم و سوم همان سخن اعاده كرد و از او بپرسيد كنيزان خود به كنار

 يكى از كنيزان گفت: اين زينب دختر فاطمه بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است.

 :يعنى« الحمد للّه الّذى فضحكم و قتلكم و أكذب احدوثتكم»پس ابن زياد روى بدو كرد و گفت: 

 سپاس خداى را كه شما را رسوا كرد و كشت و افسانه شما را دروغ نمود.

الحمد للّه الّذى اكرمنا بنبيّه محمّد و طهّرنا من الرّجس تطهيرا انّما يفتضح الفاسق و »زينب عليه السّالم گفت: 

 «.يكذب الفاجر و هو غيرنا و الحمد للّه
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محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گرامى داشت و از پليديها پاك سپاس خداى را كه ما را به پيغمبر خود »يعنى: 

 «.گويد، حمد خدا را كه او ديگرى است غير ما شود و فاجر دروغ مى گردانيد تنها فاسق رسوا مى

ابن زياد گفت: كار خدا را با اهل بيت خود چگونه ديدى؟ زينب فرمود: آنها گروهى بودند كه خداوند تعالى 

 ا براى ايشان مقدّر كرد پس سوى آرامگاه خود شتافتند.كشته شدن ر

( و به روايت سيّد )ره( فرمود: جز نيكى نديدم آنها گروهى بودند كه خداوند بر آنها كشته شدن را مقدّر كرد 3) 

پس سوى آرامگاه خود شتافتند و خداوند ميان تو و آنها جمع فرمايد و با آنها محاجّه و خصومت خواهى كرد 

نگر آن روز كه فيروز گردد اى پسر مرجانه مادرت به عزاى تو نشيند. راوى گفت: ابن زياد تند شد و پس ب

 گويى آهنگ قتل او كرد.

)ارشاد( ابن زياد افروخته شد و عمرو بن حريث گفت: اى امير اين زن است و زن را به گفتار نگيرند و در سخن  

 مالمت نكنند.

كشى بزرگتر خاندان و خويشان تو دردى به دل داشتم كه خدا شفا داد. و دل ( پس ابن زياد گفت: از گردن1) 

لقد قتلت كهلى و ابرت اهلى و قطعت فرعى و اجتثثت اصلى فان يشفك »زينب بشكست و بگريست و گفت: 

سرور مرا كشتى و خاندان مرا بر انداختى و شاخ مرا بريدى و ريشه مرا بكندى پس اگر «: »هذا فقد اشتفيت

 «.اى شده ى تو در اين است البته شفادادهشفا

آورد پدرش هم سجع گوى و شاعر بود. زينب فرمود: زن را با سجع گويى چه؟  ابن زياد گفت: سجع نيكو مى

 سرم گرم كار ديگر است از سوز سينه چيزى بر زبانم جارى شد كه گفتم.

كيستى؟ فرمود: على بن الحسين. آن ملعون  و على بن الحسين عليهما السّالم را از نظر او گذرانيدند پرسيد:

گفت: اگر على بن الحسين را خدا نكشت؟ امام فرمود: برادرى داشتم على نام داشت مردم او را كشتند. ابن زياد 

پس ابن زياد خشمگين گرديد و گفت: در پاسخ «. اللّه يتوفّى االنفس حين موتها»گفت: خدا كشت. امام فرمود: 

اش در وى  هنوز دل دارى كه با من سخن كنى او را ببريد و گردن بزنيد. پس زينب عمّه كنى و من دليرى مى

 آويخت و گفت: اى پسر زياد هر چه خون از ما ريختى بس است.

شوم اگر او را بكشى مرا نيز با او بكش پس ابن زياد  و او را در آغوش گرفت و گفت: و اللّه از او جدا نمى

گفت: عجبا للرّحم، خويشى عجيب است به خدا سوگند كه اين زن دوست دارد با ساعتى بدان دو نگريست و 

 يعنى پندارم همين رنجورى وى را بكشد.« فانّى اراه لما به»اش كشته شود او را رها كنيد  برادرزاده
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ت ( )تذكره سبط( گويند: رباب دختر امرؤ القيس زوجه آن حضرت سر مطهّر او را برداشت و در دامن گذاش2) 

 و بوسيد و گفت:

 وا حسينا فال نسيت حسينا             اقصدته اسنّة االدعياء             

 غادروه بكربالء صريعا             السقى اللّه جانبى كربالء             

بال وا حسيناه كه من حسين عليه السّالم را فراموش نكنم پيكان آن حرامزادگان به پيكر او رسيد او را در كر 

 افتاده گذاشتند خداوند هيچ جانب كربال را سيراب نكند.

خواهى او را بكشى مرا با او بكش نقل كرده است. و پس از آن  سيّد )ره( آن كالم زينب را كه فرمود: اگر مى

گويد: على عليه السّالم با عمّه خود گفت: اى عمّه خاموش باش تا من سخن گويم آنگاه روى به ابن زياد كرد و 

ترسانى ندانستى كه كشته شدن ما را عادت است و شهيد گشتن براى ما كرامت؟  فرمود: آيا مرا از مرگ مى

پهلوى مسجد اعظم بردند و زينب فرمود: زن   آنگاه ابن زياد امر كرد امام عليه السّالم را با اهل بيت به خانه

 اند )و از سوز دل ما آنها آگاهند(. سير شدهعربيّه نزد ما نيايد مگر مملوكه يا ام ولد كه آنها مانند ما ا

 ها بگردانيدند. باز ابن زياد امر كرد سر مطهّر را در كوچه

 ( مؤلف گويد: شايسته است در اينجا تمثيل به اين اشعار:1)

  رأس ابن بنت محمّد و وصيّة             للناظرين على قناة يرفع             

  ر و بمسمع             ال منكر منهم و ال متفجّعو المسلمون بمنظ             

  كحلت بمنظرك العيون عماية             و اصمّ رزءك كلّ رنّ يسمع             

  ايقظت اجفانا و كنت لها كرى             و انمت عينا لم تكن بك تهجع             

  حفرة و لخطّ قبرك مضجع ما روضة الّا تمنّت انّها             لك             

 شود. . سر پسر دختر پيغمبر و جانشين او در چشم مردم باالى نيزه بلند مى1 

 نمايد. كند و زارى نمى كس انكار نمى . در پيش چشم و گوش مسلمانان و هيچ2

 شد فرونشانيد. ها نابينا شد و عزاى تو هر آوازى را كه شنيده مى . از ديدن مصيبت تو چشم3

رفت  هايى را كه تو موجب خواب آنها بودى بيدار كردى و چشمى را كه از ترس تو به خواب نمى ه. ديد4

 خوابانيدى.
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 دارد قبر و آرامگاه تو باشد. . هيچ باغى نيست مگر آرزو مى5

شيخ صدوق در امالى و فتّال نيشابورى در روضة الواعظين از دربان عبيد اهلل روايت كردند كه: چون سر مطهّر 

ى عبد اللّه عليه السّالم را آوردند بفرمود تا آن را در طشتى از زر پيش دست او نهادند و به چوب دستى بر اب

 گفت: يا ابا عبد اللّه زود مويت سفيد شد. زد و مى دندانهاى او مى

يك تن از آن جماعت گفت: بس كن كه من ديدم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را جاى چوب تو را 

ابن زياد گفت: اين روز به جاى روز بدر، آنگاه امر كرد على بن الحسين عليهما السّالم را غل كردند  بوسيد. مى

گذشتيم مگر  ها نمى و با زنان و اسيران به زندان فرستاد و من با آنها بودم بر هيچ گروهى از زن و مرد در كوچه

ردند و در بر آنها بستند پس از آن ابن زياد على بن گريستند پس آنها را به زندان ك زدند و مى بر روى مى

الحسين عليهما السّالم و زنان را بخواند و سر حسين عليه السّالم را بياورد و زينب هم در ميان آنها بود پس ابن 

  الحمد للّه الّذى فضحكم و قتلكم زياد گفت:

يد و مژده كشتن حسين عليه السّالم را به نواحى و سخن را بدانجا كشاند كه ابن زياد آنها را به زندان بازگردان

 فرستاد و اسيران را با سر مطهّر به شام روانه داشت.

 عبد اللّه بن عفیف )ره( خطبۀ ناتمام ابن زیاد در مسجد كوفه و شهادتفصل نهم/ 

ضمن سخن  بر منبر باال رفت خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و در -لعنه اللّه -سيّد )ره( گفت: ابن زياد

گفت: سپاس خدا را كه حق و اهل حق را فيروز گردانيد و امير المؤمنين يعنى يزيد و پيروان او را نصرت داد و 

اى بر اين نيفزوده بود كه عبد اللّه بن عفيف ازدى برخاست، وى از  كذّاب بن كذّاب را بكشت! هنوز كلمه

ه بود و ديگرى در صفّين و پيوسته مالزم مسجد برگزيدگان و زاهدان شيعه بود چشم چپش در روز جمل رفت

گزاشت گفت: اى پسر مرجانه، كذّاب بن كذّاب تويى و پدرت و آنكه تو را  اعظم بود و تا شب در آنجا نماز مى

كشيد و اين كالم را باالى منبر مسلمانان  در اينجا نشاند و پدرش، اى دشمن خدا فرزندان پيغمبران را مى

وى گفت: ابن زياد تند شد و گفت: اين متكلّم كه بود؟ عبد اللّه عفيف گفت: اى دشمن خدا من ( را2گوييد؟! ) مى

پندارى وا غوثاه اوالد  كشى و خويش را مسلمان مى بودم آيا اين ذرّيت پاك را كه اذهب اللّه عنهم الرّجس مى

عليه السّالم به زبان خود او را لعن  مهاجر و انصار كجايند چرا از آن امير گمراه لعين لعين زاده كه پيغمبر خدا

 كشند؟ كرد انتقام نمى
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آمد و گفت: بياوريدش عوانان دويدند اشراف قبيله تر گشت و رگهاى گردنش بر افروختهراوى گفت: ابن زياد 

ازد پسر عمّان وى برخاستند و او را از دست عوانان بربودند و از در مسجد بيرون بردند و به سرايش رسانيدند 

ن زياد گفت: سوى اين كور ازدى رويد كه خدا دلش را كور كرد همچنان كه چشمش را كور كرد و نزد منش اب

آوريد، رفتند و چون قبيله ازد آگاه گشتند فراهم شدند و قبايل يمن را با خود همدست كردند تا عبد اللّه را از 

واند و با محمد اشعث به جنگ آنها فرستاد. شرّ عبيد اهلل حفظ كنند و ابن زياد خبر يافت و قبايل مضر را بخ

رسيدند در را   راوى گفت: كارزارى صعب شد و گروهى كشته شدند تا اصحاب ابن زياد به در سراى عبد اللّه

ترسيدى رسيدند. عبد اللّه  بشكستند و در سراى ريختند دختر عبد اللّه بانگ بر آورد كه اى پدر آنها كه مى

 گفت: كرد و مى شمشير به من ده بگرفت و از خود دفاع مىگفت: باكى بر تو نيست 

 انا ابن ذى الفضل عفيف الظّاهر             عفيف شيخى و ابن امّ عامر                     

 كم دارع من جمعكم و حاسر             و بطل جدّلته مغادر                        

سرشت، عفيف پدر من است و او پسر امّ عامر است بسيار زره  منم پسر عفيف صاحب فضل و برترى و پاك» 

 «.ام كننده شما را بر زمين افكنده پوشيده و هم سر برهنه و پهلوان تاراج

كردم با اين نابكاران، كشندگان عترت  گفت: اى پدر كاش مرد بودم و پيش روى تو نبرد مى ( و دخترش مى1) 

م. اما آن مردم از همه سوى گرد وى بگرفتند و او از خويش ميراندشان و پاك رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّ

گفت: از فالن سوى آمدند تا به بسيارى عدو بر وى دست يافتند  كردند دخترش مى از هر سوى كه حمله مى

كس نيست يارى او كند و عبد اللّه شمشير به دست  دخترش گفت: امان از خوارى پدرم را احاطه كردند و هيچ

 گفت: چرخيد و مى مى

  اقسم لو يفسح لى عن بصرى             ضاق عليكم موردى و مصدرى                      

 شد. خورم كه اگر چشم گشوده بود راه آمد و شد نزد من بر شما تنگ مى سوگند مى 

خداى را سپاس كه  گفت:راوى گفت: او را دستگير كردند و نزد عبيداهلل بردند چون بر وى در آمد و او را بديد 

تو را رسوا كرد عبد اللّه عفيف گفت: اى دشمن خدا به چه چيز مرا رسوا كرد به خدا قسم اگر چشمم باز بود راه 

 شد. ابن زياد گفت: اى دشمن خدا درباره عثمان چه گويى؟ آمد و شد بر شما تنگ مى

را با عثمان چه كار كه كار نيكو كرد يا زشت،  تو -گفت: اى بنده زاده بنى عالج اى پسر مرجانه! و دشنام دادش

 صالح بود يا تباهكار، خداوند ولى آفريدگان خويش است و ميان آنها و عثمان حكم خواهد كرد به درستى و عدل
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 ليكن مرا از خودت و پدرت و يزيد و پدرش بپرس. 

سختى از گلوى تو فرو رود. عبد ابن زياد گفت: تو را از هيچ نپرسم تا مرگ را بچشى چشيدنى ناگوار كه به 

طلبيدم پيش از اينكه مادر تو را بزايد و از  من از خدا شهادت مى 1اللّه بن عفيف گفت: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

خداى خواستم كه به دست ملعونترين خلق كه خداوند او را بيش از همه دشمن دارد به شهادت رسم و چون نابينا 

خداى را به جاى آرم كه مرا پس از نوميدى، شهادت روزى كرد و  دت نوميد گشتم االن حمدشدم از شها

گفت: گردنش بزنيد زدند و در سبخه به دار  -لعنه اللّه -دانستم دعاى مرا مستجاب فرموده است. ابن زياد

 آويختند )سبخه جايى در كوفه بود معروف و در لغت به معنى شور زار است(.

د فرمايد: چون عوانان او را بگرفتند به شعار ازد و آواز برداشت )يعنى سخنى كه طايفه ازد هنگام ( شيخ مفي1) 

گفتند( پس هفتصد مرد آمدند و او را به قهر از دست عوانان بگرفتند و به سراى  سختى و دعوت به جنگ مى

بزدند و در سبخه )مسجد خ ل( به  بردند شبانه عبيد اهلل كسانى بر در خانه او فرستاد بيرونش آوردند و گردنش

 هاى كوفه و قبايل بگردانيدند. دار آويختند و چون بامداد شد عبيد اهلل سر حسين عليه السّالم را فرستاد در كوچه

و از زيد بن ارقم روايت است كه: بر من بگذشتند و سر باالى نيزه بود و من در باالخانه بودم چون برابر من 

. به خدا قسم موى بر  2كرد: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً  رسيد شنيدم قرائت مى

تر است.  تن من راست شد و فرياد زدم: اى پسر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سر تو و كار تو و اللّه عجيب

دند و ابن زياد آن را به زحر بن قيس داد )به فتح زاء و سكون و چون از گردانيدن آن فارغ شدند به قصر آور

 حاء مهمله( با سرهاى اصحاب آن حضرت و براى يزيد بن معاويه فرستاد.

 برای یزید و حاكم مدینهابن زیاد  ارسال نامه های

ليه السّالم و سيّد )ره( گفت: عبيد اهلل بن زياد نامه سوى يزيد نوشت و خبر كشته شدن حضرت ابى عبد اللّه ع

 گرفتارى اهل بيت را به او داد و همچنين نامه به عمرو بن سعيد امير مدينه فرستاد.

( طبرى از هشام از عوانة بن حكم كلبى روايت كرده است كه: چون حسين عليه السّالم كشته شد و با روبنه 2) 

ناگاه سنگى بيفتاد در زندان و بر آن نامه  و اسيران را به كوفه نزد عبيد اهلل آوردند و اهل بيت در زندان بودند

بسته بود و نوشته كه نامه با پيكى تندرو سوى يزيد بن معاويه فرستادند و قصّه شما را براى او نوشتند پيك در 

                                                 
 .2سوره فاتحه، آيه  .1
 .9سوره كهف، آيه  .2
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رود و فالن مدّت در راه برگشتن و فالن روز به كوفه  فالن روز بيرون رفت و فالن مدّت در راه است كه مى

كبير شنيديد يقين دانيد فرمان كشتن آورده است و اگر تكبير نشنيديد امان است و سالمتى ان رسد پس اگر ت مى

 شاء اللّه.

مترجم گويد: اين كاغذ را ظاهرا يكى از دوستان خاندان كه از اخبار قصر عبيد اهلل آگاه بود به سنگى بسته و در 

 زندان پرتاب كرده بود.

چاپار مانده بود باز سنگى بيفتاد و بر آن كاغذى بسته بودند با تيغ چون دو روز يا سه روز به بازگشت آن 

هر چه خواهيد بجا آوريد كه فالن  سرتراشى )كه مقصود از آن مرا معلوم نشد( و نوشته بودند: وصيّت و عهد

 روز منتظر چاپاريم و آن روز آمد و آواز تكبير نشنيدند يزيد نوشته بود اسراء را به دمشق روانه كند.

مترجم گويد: عوانة بن حكم بن عياض كلبى مكنّى بابى الحكم از علماى كوفه و عارف به اخبار و تواريخ و 

است هشتاد و شش سال پس از شهادت حضرت  147اشعار بود و ابن نديم ذكر او كرده است وفات او در سال 

التاريخ و ديگر در اخبار معاويه و سيد الشهداء عليه السّالم. و دو كتاب در تاريخ نوشت يكى موسوم به كتاب 

بنى اميه و هشام بن محمد بن سائب كه او نيز از مورّخان بزرگ است و نزديك سيصد كتاب در مواضع مختلف 

بود و عوانه در  206از فنون تاريخ و ايّام و انساب تأليف كرد. از عوانه بسيار نقل كرده است وفاتش در سال 

ده بود كه زمان شهادت حسين بن على عليهما السّالم را درك كرده و عبيد اهلل زياد جوانى خود حتما مردانى را دي

 را ديده بودند و خبرش در غايت صحّت و اعتبار است.

توان كرد و اهل بيت در اين مدّت كه نامه عبيد  و طبرى نيز كتب آنان را داشت پس در روايت مذكور ترديد نمى

امام را بداد و برگشت در كوفه ماندند و هر چه پيك تندرو باشد و چابك تا اهلل به دمشق برسيد و خبر شهادت 

گذرد و اينكه در ناسخ التواريخ اختيار  به شام رود و بازگردد و عبيد اهلل اهل بيت را روانه كند چهل روز مى

ا در اربعين و مالقات كرده است زيارت امام زين العابدين عليه السّالم و اهل بيت قبر سيد الشهدا عليه السّالم ر

نمايد اما اينكه اصال اين واقعه را انكار كنيم  با جابر بن عبد اللّه انصارى هنگام رفتن به شام بوده است صحيح مى

 اندازه بعيد است با اين شهرت و داعى بر جعل آن نيست. چنانكه لؤلؤ و مرجان اختيار فرموده است بى

اند: و اگر گوييم بعض روات در اين خصوص كه زيارت اربعين وقت رفتن  و سيّد در ملهوف و ابن نما نقل كرده

آيد و  نمايد كه بگوييم اصل واقعه مجعول است و اخبارى كه به نظر بعيد مى بود يا برگشتن سهو كرد آسانتر مى
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اصل و مجعول نيست بلكه سهو و تصرّفى در بعض خصوصيات و  شود غالبا بى آثار ضعف در آن مشاهده مى

 ئيات آن شده است.جز

باز بر سر سخن رويم: پس عبيد اهلل مخفر بن ثعلبه و شمر بن ذى الجوشن را بخواند و اسراء را با سرها بديشان 

 سپرد و روانه شام كرد.

( )كامل( ابن زياد با عمر سعد گفت: آن نامه كه درباره كشتن حسين عليه السّالم به تو دادم به من بازگردان. 1) 

امه چه الزم كه فرمانى دادى و من به انجام رسانيدم و آن نامه هم گم شده است. گفت: بايد بياورى؛ عمر گفت: ن

 عمر سعد همان جواب گفت. و ابن زياد اصرار كرد عمر گفت:

گفت: من   نامه را گذاشتم كه چون پير زنان قريش در مدينه بر من اعتراض كنند آن نامه عذر من باشد. بازگفت

ادم و نصيحت كردم درباره حسين عليه السّالم كه اگر پدرم را چنان نصيحت كرده بودم حق پدرى را تو را پند د

گويد كاش اوالد زياد تا قيامت همه زن  ادا كرده بودم تو نشنيدى عثمان بن زياد برادر عبيد اهلل گفت: راست مى

 شد ابن زياد انكار نكرد. هاشان آويخته بود حسين عليه السّالم كشته نمى بودند خزامه در بينى

كس  گفت: هيچ ( در تذكره سبط است كه: عمر بن سعد از نزد ابن زياد برخاست تا به منزل خويش رود و مى1) 

به منزل خويش بازنگشت آنطور كه من بازگشتم عبيد اهلل پسر زياد فاسق فرزند فاجر را اطاعت كردم و خداوند 

گذشت  خويشى ببريدم و مردم همه ترك او كردند و بر هر گروهى مىحاكم عادل را نافرمانى نمودم و پيوند 

داد پس  ديد دشنامش مى رفتند هر كس مى آمد مردم بيرون مى گردانيدند و چون به مسجد مى روى از او بر مى

 در خانه بنشست تا كشته شد.

ى بود از ابن زياد و آوازه مترجم گويد: از اين روايت معلوم گرديد او به رى نرفت و شايد حكومت رى هم حيلت

اند تا مردم به رغبت فراهم شوند آنگاه آنها را به حرب حسين عليه  در انداخت كه كفّار بر آنجا مسلّط شده

 السّالم فرستد.

ابو حنيفه دينورى گويد: از حميد بن مسلم روايت شده است كه گفت: عمر سعد با من دوست بود وقتى از او 

س از حالم كه هيچ غايبى بدحالتر از من به سراى خويش بازنگشت قرابت نزديك را حالش بپرسيدم گفت: مپر

 قطع كردم و كارى بس زشت مرتكب گشتم.
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  فصل دهم/ در فرستادن ابن زیاد عبد الملك سلمى را به مدینه و خطبه ابن زبیر در مکه

د حسين بن على عليهما السّالم را )طبرى( هشام گفت: حديث كرد مرا عوانة بن حكم گفت: چون عبيد اهلل زيا 

بكشت و سر او را آوردند عبد الملك بن ابى الحارث سلمى را بخواند و گفت به مدينه رو نزد عمرو بن سعيد 

بن عاص و مژده قتل حسين عليه السّالم را بدو ده. و اين عمرو آن روز امير مدينه بود عبد الملك خواست تعلّل 

بانگى بر او زد: )كان عبيد اهلل ال يصطلى بناره: كسى را يارا نبود كه يكى او را دو  كند و بهانه آورد ابن زياد

گويد. گفت: برو تا مدينه و كسى پيش از تو خبر به مدينه نرساند؛ و چند دينار بدو داد و گفت: بهانه نياور و 

 اگر شترت مانده شد شتر ديگر بخر.

 از قريش ديدار كردم پرسيد: چه خبر است؟ ( عبد الملك گفت: به مدينه رفتم مردى را2) 

گفتم: الخبر عند االمير؛ خبرى دارم كه نزد حاكم بازگويم. گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ حسين بن على عليهما 

دلشاد  السّالم كشته شد. عبد الملك گفت: بر عمر بن سعيد در آمدم گفت: چه خبر؟ گفتم: خبرى كه امير را بدان

كند، حسين بن على عليهما السّالم كشته شد. گفت: خبر قتل او را در شهر به بانگ بلند بگوى. من رفتم و بلند 

هاشان بر حسين عليه السّالم،  گفتم، به خدا قسم نشنيدم شيون و زارى مانند شيوه و زارى زنان بنى هاشم در خانه

 پس عمرو بن سعيد خندان گفت:

  ء بنى زياد عجّة             كعجيج نسوتنا غداة االرنبعجّت نسا         

ارنب جنگى بود كه بنى «. زنان بنى زياد فريادى زدند همانطورى كه زنان ما در روز جنگ ارنب فرياد زدند» 

زبيد در آن جنگ بر بنى زياد بن حارث بن كعب از رهط عبد المدان غالب آمدند و اين شعر از عمر بن 

 است. معديكرب زبيدى

بر عثمان، آنگاه بر منبر   عمرو بن سعيد پس از خواندن اين شعر گفت: اين گريه و شيون در مقابل گريه و شيون

 باال رفت و خبر كشتن شدن حسين عليه السّالم را بگفت.

 ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه در ذكر حكم بن عاص و پسرش مروان حكم گفت كه:

تر داشت و كفر و الحادش عظيمتر بود و هم او بود كه چون سر حسين عليه السّالم به  مروان پسرش عقيده زشت

 مدينه رسيد و آن روز امير مدينه بود سر مبارك روى دست گرفت و گفت:

  يا حبّذا بردك في اليدين             و حمرة تجرى على الخدّين         
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 1 كانّما بتّ بمجسدين             

 ر را سوى قبر مطهّر پيغمبر انداخت و گفت: اى محمد امروز عوض روز بدر.( آنگاه س1)

و اين قول مشتق است از شعرى كه يزيد بن معاويه بدان تمثّل جست روزى كه سر آن حضرت به دست او رسيد. 

 و شعر از ابن زبعرى و خبر مشهور است.

رد و ليكن قول صحيح اين است كه: آن روز ابن ابى الحديد گفت: شيخ ما ابو جعفر اين قصّه را چنين نقل ك

مروان امير مدينه نبود بلكه عمرو بن سعيد بود و سر را هم به مدينه نفرستادند بلكه عبيد اهلل نامه بدو نوشت و 

مژده قتل حسين عليه السّالم بداد پس عمرو بن سعيد آن نامه را باالى منبر بخواند و آن رجز بگفت و سوى قبر 

گروهى از انصار بر او انكار كردند اين حكايت را ابو عبيده در « يوم بيوم بدر»كرد و گفت: مبارك اشارت 

 كتاب مثالب آورده است انتهى.

( )طبرى( هشام از ابى مخنف روايت كرده است از سليمان بن ابى راشد از عبد الرحمن بن عبيد ابى الكنود 2) 

بن ابى طالب با حسين عليه السّالم به وى رسيد مردم به  گفت: خبر كشته شدن دو فرزند عبد اللّه بن جعفر

تعزيت او آمدند و يكى از بستگان بر او در آمد و گمان ندارم آن مولى را مگر ابا اللسالس گفت: اين هم براى 

 خاطر ابى عبد اللّه الحسين به ما رسيد.

فت: يا بن الخنّاء )دشنام سخت زشت ( راوى گفت: عبد اللّه بن جعفر نعل خود را سوى او پرتاب كرد و گ3) 

است كه نظير آن در فارسى مستعمل نيست( آيا درباره حسين عليه السّالم چنين سخن گويى و اللّه اگر من با او 

بودم دوست داشتم از وى جدا نگردم تا با او كشته شوم، به خدا قسم كه از صميم قلب مرگ فرزندان را مكروه 

نمايد كه با برادر و پسر عمّم حسين عليه السّالم كشته شدند و با او مواسات  هل مىندارم و مصيبت آنان مرا س

كردند و شكيبايى نمودند. آنگاه رو به حاضران آورد و گفت: كشته شدن حسين عليه السّالم بر من سخت و 

ت كرد و گفت: دشوار و گران است و خدا را سپاس اگر چه من خود با او مواسات نكردم فرزند من با او مواسا

بر   چادر و جامه چون خبر قتل آن حضرت به مدينه رسيد دختر عقيل بن ابى طالب با كنيزان خود بيرون آمد بى

 گفت: خود پيچيده بود مى

  ما ذا تقولون ان قال النّبىّ لكم             ما ذا فعلتم و انتم آخر االمم              

  فتقدى             منهم اسارى و منهم ضرّجوا بدمبعترتى و باهلى بعد م             

                                                 
 مجسد بضم ميم و سكون جيم و فتح سين جامه رنگ شده به زعفران. .1
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( شيخ طوسى روايت كرده است كه: چون خبر قتل حسين عليه السّالم به مدينه رسيد اسماء دختر عقيل بن ابى 1) 

طالب با گروهى از زنان و كسان خود بيرون آمد تا نزديك قبر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بدانجا 

 د و فريادى كشيد آنگاه روى سوى مهاجر و انصار بگردانيد و گفت:ملتجئ ش

  ما ذا تقولون ان قال النبىّ لكم             يوم الحساب و صدق القول مسموع         

  خذلتم عترتى او كنتم غيبا             و الحقّ عند ولىّ االمر مجموع             

  لمين فما             منكم له اليوم عند اللّه مشفوعاسلمتموهم بايدى الظّا             

  ما كان عند غداة الطّفّ اذ حضروا             تلك المنايا و ال عنهنّ مدفوع             

( پس زن و مرد گريان به بسيارى آن روز نديديم هشام گفت: يكى از اصحاب ما از عمرو بن ابى المقدام 2) 

عكرمه گفت: آن روز كه حسين عليه السّالم كشته شد در مدينه صبح برخاستيم يكى از روايت كرد از عمرو بن 

 كرد كه شب آوازى شنيد: بستگان ما حكايت مى

  ايّها القاتلون جهال حسينا             ابشروا بالعذاب و التنكيل              

  مالك و قبيل كلّ اهل السّماء يدعو عليكم             من نبىّ و             

  قد لعنتم على لسان ابن داود             و موسى و صاحب االنجيل             

كنند از  اى كشندگان حسين به نادانى! مژده باد شما را به عذاب و شكنجه، همه اهل آسمان بر شما نفرين مى» 

عليهم  -موسى و عيسى صاحب انجيل پيغمبر و فرشته و طوائف ديگر، شما لعنت شديد به زبان سليمان بن داود و

 «.-السالم

 هشام گفت، عمرو بن خيروم الكلبى حكايت كرد از پدرش كه گفت: من هم اين آواز را شنيدم.

آلود  و در كامل ابن اثير و غير آن است كه: دو سه ماه مردم هنگام بر آمدن آفتاب ديوارها را گويى خون

 ديدند. مى

كشتن آن حضرت پديدار اين گفتيم: سرخى آسمان كه پس از آن است كه پيش از مترجم گويد: اين حكايت مؤيّد

 بود و پيغمبر آن را عالمت مغرب قرار داد(.  گشت غير سرخى شفق است كه پيش از كشته شدن آن حضرت هم

گاه شد ( سبط در تذكره گويد: چون خبر كشته شدن حسين عليه السّالم به مكه رسيد و عبد اللّه زبير از آن آ1) 

وفا و فاجرند و اهل كوفه بدترين مردم عراقند حسين عليه  خطبه خواند و گفت: اما بعد اهل عراق مردمى بى
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السّالم را خواندند تا او را امير خويش گردانند و كارهاى ايشان را راست و درست كند و در دفع شرّ دشمن 

داند و چون نزد ايشان رفت بشوريدند بر وى و او را ياورشان باشد و معالم اسالم كه بنى اميّه محو كردند برگر

كشتند و با او گفتند: دست در دست آن نابكار ملعون پسر زيادند تا رأى خود را درباره تو انفاذ كند، پس حسين 

عليه السّالم مرگ بنام را بر زندگى با ننگ برگزيد. خداى رحمت كند حسين عليه السّالم را و رسوا سازد 

ا و لعنت كند آنكه به اين امر فرمود و آن را پسنديد. آيا پس از اين مصيبت كه بر ابى عبد اللّه آمد كشنده وى ر

 وفايان جفا كار را باور كند. دل كسى به عهد اين گروه بنى اميّه آرام گيرد يا پيمان اين بى

و به پيغمبر نزديكتر بود از اين  به خدا قسم كه حسين عليه السّالم روزها روزه دار بود و شبها به عبادت ايستاده

شنيد و بدل  داد و به عوض ترس از خداى تعالى سرود نمى فاجرزاده، به جاى قرآن گوش به آواز طرب نمى

داد، و مجالس ذكر را به  دارى به بانگ ناى و مزمار گوش نمى زنده كرد، و به جاى شب روزه، ميگسارى نمى

 1تند: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ شكار و ميمون بازى بدل نكرد او را كش

 و ابن اثير هم اين خطبه را با اندكى اختالف در كامل آورده است.

( و از ابى عبد اللّه محمد بن سعد زهرى بصرى كاتب واقدى صاحب كتاب طبقات منقول است از امّ سلمه 2) 

أ و قد فعلوها مأل اللّه بيوتهم و قبورهم »ن عليه السّالم به امّ سلمه رسيد گفت: كه: چون خبر كشته شدن حسي

ها و گورهاشان را از آتش پر كند. آنگاه چندان بگريست كه  آيا آن كار زشت را مرتكب شدند خدا خانه«: نارا

 بيهوش شد.

طه بريا( بيست سال سخن نگفت و ابن ابى الحديد گويد: ربيع بن خثيم )به صيغه تصغير و به تقديم ثاء سه نق

و گفت: اى خدايى كه « أ و قد فعلوها»خاموش بود تا حسين عليه السّالم را كشتند يك كلمه از او شنيدند: 

كنى ميان بندگانت در هر چه با هم خالف  آسمانها و زمين را بيافريدى و داناى آشكار و پنهانى! تو حكم مى

 .كنند. و باز خاموش بود تا در گذشت

مؤلف در حاشيه گفته است كه: او يكى از زهّاد ثمانيه است و قبرش در نزديكى مشهد مقدّس واقع است و 

 ام هر كس خواهد به آنجا رجوع كند. معروف است به خواجه ربيع و من در رجال خود حال او را نگاشته

آنها كه در كربال حاضر بود گفت: ( در مناقب از تفسير ثعلبى روايت كرده است كه: ربيع بن خثيم با يكى از 1)

آيا اين سرها را بر گردن اسبان آويخته آورديد؟ و بازگفت: به خدا قسم كه برگزيدگان را كشتيد كسانى كه اگر 
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نشانيد و  بوسيد و در دامن خود مى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آنها را دريافته بود دهان آنها را مى

 1نَ طِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُوگفت: اللَّهُمَّ فا

  به شام مطهر امام و سایر شهدافصل یازدهم/ فرستادن سرهاى 

گردانيدند و ابن زياد آن را با )ارشاد( چون مردم از گردانيدن آن سر پاك در كوفه فراغ يافتند به قصر باز 

داد و با جماعتى از اهل كوفه از جمله ابا بردة بن عوف ازدى و   2سرهاى ديگر ياران آن حضرت به زحر بن قيس

 طارق بن ابى ظبيان و همه را به شام نزد يزيد فرستاد كه لعنت بر همه باد.

 م كرد كه درباره كشتگان صفين فرمود:( مؤلف در اينجا تمثّل به قول امير المؤمنين عليه السّال2) 

 «.اين الّذين تعاقدوا على المنيّة و ابرد برءوسهم الى الفجرة» 

 و هم به قول اين شاعر:« كجايند آنها كه بر مرگ هم پيمان شدند و سرهاشان را پيكان براى فاجران بردند» 

 هدى بارقات االسنّةبنفسى رءوس معلنات على القنا             الى الشّام ت         

  بنفسى خدود في التّراب تعفّرت             بنفسى جسوم بالعراء تعرّت             

 ربيع اليتامى و االرامل فابكها             مدارس للقرآن في كلّ سحرة         

 و اعالم دين المصطفى و والته             و اصحاب قربان و حجّ و عمرة             

جانم فداى آن سرها كه باالى نيزه پديدار بود بر پيكانهاى درخشنده و سوى شام به ارمغان برده شد. جانم » 

 آلوده و آن پيكرهاى برهنه در دشت افتاده. هاى خاك فداى آن گونه

 كردند. زنان بودند. بر آنها گريه كن و در هنگام شبگير تالوت قرآن مى بهار يتيمان و بيوه

                                                 
 .46سوره زمر، آيه  .1
مهمله است و در كتاب احيا به جيم سهو كاب و مطبعه است در كتاب مزبور از ابن كلبى كه از بزرگان زحر بن قيس بفتح راى معجمه و سكون حاء  .2

كند كه: زحر بن قيس بن مالك بن معاوية بن سعنه )به سين مهمله و نون( جعفى ادراك عهد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كرد  شيعه است روايت مى

دانم  فرمود: هر كس خواهد شهيد زنده را نگرد او را ببيند )نمى نگريست مى بود امير المؤمنين هر وقت او را مى -عليه الساّلم -و از دالوران بود و با على

و ديگرى مدح است يا ذم( و او را حامل مدائن فرمود و چهار پسر داشت همه از اشراف و اعيان كوفه بودند يكى فرات نام داشت كه مختار او را كشت 

شود مگر يكى از سران و  بود با ابن اشعث كشته شد و در سپاه ابن اشعث قاريان خوارج سپرده بودند و حجاج گفت: هر فتنه كه برخيزد خاموش نمىجبله 

ام داشت نبزرگان فتنه كشته شود و اين از عظماى يمن است و سوم جهنم نام داشت با قتيبة بن مسلم به خراسان بود واليت گرگان داشت و چهارم حمال 

 زيست انتهى. در روستا مى

شود كه سر مطهر را زودتر  و جهم با قتيبة بن مسلم داستانى دارد كه ذكر آن كنيم ان شاء اللّه و از اين عبارت ارشاد و عبارات ديگران معلوم مى

نوشت و درباره اسرا تكليف خواست و يزيد جواب نوشت  فرستادند و خاندان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در كوفه بودند تا ابن زياد نامه به يزيد

ت روانه شد و كه آنها را به شام فرستد چنان كه عمر سعد هم سر مطهر را براى ابن زياد زودتر فرستاد همان عصر عاشورا و فرداى آن روز خود با اهل بي

 فرستند. مقتولين و شهدا را براى امراى خود مى در اين مواقع رسم است كه زير دستان براى چاپلوسى اظهار خدمت زودتر سرهاى
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 «.يغمبر مصطفى و اصحاب قربان و حج و عمره بودندعلمهاى دين پ

( از عبد اللّه بن ربيعه حميرى روايت است كه گفت: من در دمشق نزد يزيد بن معاويه بودم كه زحر بن قيس 1) 

دهم به فتح و فيروزى كه خداوند روزى كرد. حسين بن على  بيامد يزيد گفت: واى بر تو چه خبر؟ گفت: مژده مى

از خاندان و شصت تن از شيعيان خويش به كشور ما آمدند ما سوى آنها شتافتيم و از آنها خواستيم  با هيجده تن

تسليم شوند و فرمان امير عبيد اهلل را گردن نهند يا جنگ را آماده باشند جنگ را بر تسليم برگزيدند پس ما از 

افتاد و سرها را شكافتن و انداختن گرفت و  اول آفتاب بتاختيم و از همه جانب آنان را فرو گرفتيم تيغها به كار

شدند، به  بردند و پشت تپه و ماهور پنهان مى آن دسته مردم بگريختند امّا سنگرى نبود به فراز و نشيب پناه مى

خدا قسم اى امير المؤمنين به اندازه كشتن ذبيحه يا خواب قيلوله نگذشت كه همه آنها را كشتيم و اينك پيكر 

تابد و بادها گرد بر ايشان  آلود آفتاب بر آنها مى هاشان در خون آغشته و چهرشان خاك جامه آنها برهنه و

دانست كه داعيان حق  اند )اين احمق نمى پراكند و عقاب و كركس به زيارت آنان آيند در بيابان خشك افتاده مى

داران  ارت او افتخار كنند و تاجهرگز خوار نشوند و ستم دو روزه قدر آنها نكاهد پس از اين پادشاهان به زي

 پيشانى بر آستان او سايند(.

كشتيد و اگر آنجا  شدم اگر او را نمى يزيد سر به زير انداخت آنگاه سر برداشت و گفت: من از شما خوشنود مى

 كردم. بودم او را عفو مى

 يچ صلت نداد.و در روايت نور االبصار سيّد شبلنجى و تذكره سبط است كه: او را بيرون كرد و ه

( مؤلف گويد: خود آن حضرت خبر داده بود چنان كه از ابى جعفر محمد بن جرير روايت شده است به اسناده 2) 

از ابراهيم بن سعيد و اين ابراهيم هنگامى كه با زهير بن قين صحبت حسين عليه السّالم را اختيار كرد با او بود و 

 گويد:

جدا  ى زهير بدان كه اينجا زيارتگاه من است و اين، يعنى سر مرا از پيكرامام عليه السّالم با زهير گفت: ا

 بخشد. برد به اميد صلت اما او را چيزى نمى كنند و زحر بن قيس آن را براى يزيد مى مى

و مترجم گويد: اين محمد بن جرير طبرى از علماى اماميه است و غير از محمد بن جرير طبرى معروف صاحب 

بن جرير امامى را كتابى است در دالئل امامت و معجزات ائمّه عليهم السّالم مدينة المعاجز از آن تاريخ است و ا

 بسيار نقل كرده است.
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( پس از آنكه عبيد اهلل زياد سر امام عليه السّالم را براى 1باز بر سر سخن رويم و به حديث ارشاد بازگرديم؛ )

ت را برگ سفر ساختند و على بن الحسين عليهما السّالم را امر يزيد بفرستاد امر كرد زنان و كودكان آن حضر

بن ثعلبه عائذى و شمر بن ذى الجوشن بفرستاد رفتند تا به آن   1كرد غلى بر گردن نهادند و در دنبال سر با مخفر

 سيد.مردمى كه سر راه برده بودند رسيدند و على بن الحسين عليهما السّالم با كسى سخنى نگفت تا به دمشق ر

و از كتب شيعه و سنّى روايت شده است كه: حامالن آن سر مقدّس در اول منزل كه فرود آمدند به شرب و 

 نشاط نشسته بودند كه دستى از ديوار پديدار شد و قلمى آهنين داشت و چند خطّ به خون نوشت:

  وم الحسابأ ترجو امّة قتلت حسينا             شفاعة جدّه ي                          

 بيم و هراس آنها را بگرفت و از آن منزل كوچ كردند. 

( و در تذكره سبط از ابن سيرين روايت كرده است كه: سنگى يافتند كه پانصد سال پيش از بعثت پيغمبر 2) 

 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آن به خطّ سريانى نوشته بود به عربى نقل كردند: أ ترجو امّة البيت.

 سليمان بن يسار گويد: سنگى يافتند بر آن نوشته بود:و 

  ال بدّ ان ترد القيامة فاطم             و قميصها بدم الحسين ملطّخ                   

  ويل لمن شفعاؤه خصماؤه             و الصّور في يوم القيامة ينفخ                 

يايد و پيراهنش آغشته به خون حسين عليه السّالم باشد. واى بر كسى كه البتّه روز قيامت فاطمه عليهما السّالم ب 

 دشمن وى بايد شفاعت او كند در وقتى كه صور قيامت دميده شود.

اى بر ديوار  و از تاريخ خميس نقل است كه: روانه شدند در راه به ديرى رسيدند فرود آمدند تا بخوابند نوشته

اهب را پرسيدند از آن، خط و نويسنده آن گفت: اين خط پانصد سال پيش از دير ديدند: أ ترجو امّة البيت. ر

 آنكه پيغمبر شما مبعوث شود اينجا نوشته بود.

( سبط ابن جوزى مسندا روايت كرد از ابى محمد عبد الملك بن هشام نحوى بصرى در ضمن حديثى كه: 1)

آن ساخته بودند بيرون آوردندى و بر نيزه  چون آن مردم در منزلى فرود آمدندى سر را از صندوقى كه براى

نهادند پس در منزلى فرود  نصب كردندى و همه شب پاس او داشتندى تا وقت رحيل باز آن را در صندوق مى

دادند و نيزه را به  آمدند دير راهبى بود سر را به عادت بيرون آوردند و بر نيزه نصب كردند و پاسبانان پاس مى
                                                 

ده و راء مخفر به ضبط تاريخ طبرى اگر صحيح باشد به حاء مهمله و فاء مشدّده و زاء نقطه دار است و در متن نفس المهموم به خاء معجمه و فاء مشدّ .1

 مهمله است و مرد بدين نام در جاى ديگر نديدم
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شب راهب نورى ديد از آنجا كه سر بود تا به آسمان كشيده و بر آن قوم مشرّف گشت و  دير تكيه دادند نيمه

گفت: شما كيستيد؟ گفتند: اصحاب ابن زياد. پرسيد: اين سر كيست؟ گفتند: سر حسين بن على بن ابى طالب و 

مسيح را فرزندى فاطمه دختر رسول خدا. پرسيد: پيغمبر خودتان؟ گفتند: آرى. گفت: چه بد مردمى هستيد اگر 

 داديم. بود ما او را در چشم خويش جاى مى

توانيد كارى كنيد. گفتند: چه كار؟ گفت: من ده هزار دينار دارم آن را بستانيد و سر را به  آنگاه گفت: شما مى

 من دهيد امشب نزد من باشد و چون خواستيد روانه شويد آن را بگيريد.

را بگرفتند؛ راهب سر را برداشت و بشست و خوشبوى كرد و روى زانو  بپذيرفتند سر را به او دادند و پولها

دهم  گذاشت و همه شب بگريست تا سپيده صبح بدميد گفت: اى سر! من غير خويشتن چيزى ندارم و شهادت مى

ون دهم كه من خود مولى و بنده توام آنگاه از دير بير به يگانگى خدا و اينكه جدّ تو پيغمبر او بود و شهادت مى

 كرد. آمد و اهل بيت را خدمت مى

( ابن هشام در سيره گفت: سر را برداشتند و روانه شدند چون نزديك دمشق رسيدند با يكديگر گفتند: آن 2) 

ها را آوردند و  مال را زودتر ميان خويش قسمت كنيم مبادا يزيد بر آن واقف شود و از ما بستاند پس كيسه

 و بر يك سوى آن نگاشته: گشودند و آن زرها سفال شده بود

آنها را در  2و به روى ديگر: وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ  1وَ ال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ 

 ريختند. 3بردى 

صيل آورده است و در آن كتاب گويد: راهب چون شيخ اجلّ سعيد بن هبة اللّه راوندى در خرائج اين خبر را به تف

سر شريف را به آنها بازگردانيد از دير فرود آمد و در كوهى تنها به عبادت پروردگار پرداخت. و هم در آن 

كتاب گويد كه: رئيس آن جماعت عمر سعد بود و او آن مال از راهب بگرفت و چون ديد سفال شده است 

 ريختند.غالمان خود را فرمود در نهر 

شود كه عمر سعد با آن جماعت نبود و بعيدتر از اين آنكه در كتاب  ( مؤلف گويد: از تواريخ و سير معلوم مى1)

مزبور گويد: عمر سعد روانه رى شد اما به واليت خود نرسيد و خداوند جان او را بگرفت و در راه بمرد امّا قول 

                                                 
 .42سوره ابراهيم، آيه  .1
 .227ره شعرا، آيه سو .2
 رود. آيد و از مشرق بيرون مى نهرى است در دمشق از جانب مغرب به شهر مى -بفتح باء و راء و دال در آخر آن الف -بردى .3
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اى او به كوفه و دعاى حضرت امام حسين عليه السّالم صحيح آن است كه عمر بن سعد را مختار كشت در سر

 «.سلّط اللّه عليك من يذبحك بعدى على فراشك»درباره او مستجاب شد كه گفت: 

( سيّد رحمه اللّه گويد: ابن لهيعه و غير او حديثى روايت كردند و ما موضع حاجت از آن را بياوريم گفت: 2) 

گفت: خدايا مرا بيامرز و نه پندارم بيامرزى. گفتم: اى بنده خدا از  دم مىكردم ناگهان مردى را دي طواف كعبه مى

هاى باران و برگ درختان باشد و توبه كنى  خداى بترس و چنين سخن مگوى كه اگر گناهان تو به اندازه دانه

يك او رفتم خدا تو را بيامرزد كه آمرزنده و مهربان است. گفت: نزديك من آى تا داستان خويش با تو گويم نزد

شد سر را در  برديم چون شام مى گفت: بدان كه ما پنجاه مرد بوديم و سر حسين عليه السّالم را به شام مى

نشستيم شبى ياران من شراب نوشيدند تا مست شدند و من ننوشيدم  نهاديم و گرد آن به شراب مى صندوقى مى

ان را نگريستم گشوده و آدم و نوح و ابراهيم و وقتى تاريكى شب ما را گرفت رعد و برقى ديدم و درهاى آسم

فرود آمدند با جبرئيل و بسيار فرشتگان و جبرئيل  -صلّى اللّه عليه و آله -اسماعيل و اسحاق و پيغمبر ما محمد

نزديك صندوق آمد و سر را بيرون آورد و به خويش چسبانيد و بوسيد و همچنين پيغمبران يكايك و پيغمبر ما 

ليه و آله و سلّم بگريست و پيغمبران او را تعزيت و سر سالمتى دادند جبرئيل با او گفت: اى محمد صلّى اللّه ع

خداوند تبارك و تعالى مرا فرمود مطيع تو باشم هر چه بفرمايى درباره امت خويش اگر خواهى زمين را بلرزانم 

خواهم  آله و سلّم فرمود: اى جبرئيل نمى كه زير و رو شود چنان كه با قوم لوط كردم؟ پيغمبر صلّى اللّه عليه و

چون كه روز قيامت شود با آنها در حضور خداوند به هم خواهم رسيد. آنگاه فرشتگان سوى ما آمدند تا ما را 

 بكشند من گفتم: االمان االمان يا رسول اللّه فرمود: برو ال غفر اللّه لك.

  فصل دوازدهم/ در ذكر چند واقعه در راه شام

يك از كتب معتبره  ه ترتيب منازلى كه در آن فرود آمدند و شب ماندند يا گذشتند معلوم نيست و در هيچبدان ك

ذكر نشده است بلكه در بيشتر آنها كيفيت مسافرت ايشان مذكور نيست اما در بعض منازل حوادثى اتفاق افتاد 

 كنيم. كه در اين كتاب بدانها اشارت مى

از مناقب حسين عليه السّالم آثارى است كه از مشاهد ميان راه از كربال تا  ابن شهر آشوب در مناقب گويد:

عسقالن ظاهر گشت در موصل نصيبين و حماة و حمص و دمشق و غير ذلك و اين مواضع را مشهد الرأس 

 نامند.
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شهد ها مشهدى معروف بود اما م ( مؤلف گويد: از اين عبارت آشكار گرديد كه سر مبارك را در اين جاى2) 

 دمشق جايى است معلوم و من به زيارت آن مشرف گشتم.

و اما مشهد رأس الحسين عليه السّالم در موصل در روضة الشهداء گويد كه: آن مردم چون به موصل رسيدند 

خواستند به شهر اندر آيند سوى اهل آن شهر فرستادند و زاد و علوفه خواستند و اينكه شهر را آرايش كنند و 

مردم موصل متّفق گشتند كه حوائج آنها را فراهم كنند و بيرون فرستند و آنها به شهر نيايند و در  آيين بندند

بيرون شهر منزل كنند و از همانجا به شام روانه شوند و آنها نيز چنين كردند در يك فرسنگى موصل فرود 

از آن در هر سال روز عاشورا از آمدند و سر مطهّر را بر سنگى نهادند و از آن قطره خونى بر سنگ بچكيد پس 

كردند و همچنين  آمدند و عزاى آن حضرت برپا مى جوشيد و مردم از اطراف نزديك آن سنگ مى آن خون مى

بود تا به عهد عبد الملك مروان بفرمود كه آن سنگ را به جاى ديگر بردند و ديگر اثرى از آن معلوم نگشت 

 قطه نام نهادند انتهى ملخّصا.ليكن در آن مقام گنبدى ساختند و مشهد ن

امّا واقعه نصيبين در كامل بهايى مسطور است كه: چون به نصيبين رسيدند منصور بن الياس به آراستن شهر 

امام عليه السّالم با او بود خواست به  بفرمود بيش از هزار آيينه به كار آرايش رفت و آن ملعون كه سر مطهر

ب ديگر خواست آن نيز فرمان نبرد تا چند اسب عوض كرد ناگاه سر مطهر را شهر درآيد اسب فرمان او نبرد اس

ديدند بر زمين افتاده است ابراهيم آن را برداشت و نيك در آن نگريست و بشناخت آنها را مالمت كرد اهل شام 

 چون اين بديدند از وى او را بكشتند و سر را بيرون شهر گذاشتند و به شهر نبردند.

 ايد آنجا كه سر شريف افتاده بود مشهدى شد.مؤلف گويد: ش

ترسيدند قبايل عرب ناگاه بر سر آنان ريزند و سر را بستانند راه  و هم در كامل بهايى است كه: حامالن سر مى

گفتند اين سر خارجى است و علوفه از  رسيدند مى اى مى رفتند و هرگاه به قبيله معروف را رها كردند و بيراهه مى

 استند.خو آنها مى

( اما مشهد رأس الحسين عليه السّالم در حماة در رياض االحزان از بعض كتب مقاتل روايت كرده است كه 1) 

مؤلف آن گفت: به سفر حج رفتم به حماة رسيدم در باغستانهاى آنجا مسجدى ديدم آن را مسجد الحسين عليه 

ن پرده از ديوار آويخته ديدم آن را برداشتم گفتند به درون مسجد رفتم در يكى از ساختمانهاى آ السّالم مى

سنگى ديدم در ديوار مورّب كار گذاشته بود و نشانه گردن در آن هويدا ديدم و بر آن خون خشك شده مشاهده 
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كردم يكى از خادمان مسجد را پرسيدم از آن سنگ و نشانه گردن و آن خون منجمد، گفت: اين سنگ جاى سر 

 بردند بر اين سنگ نهاده بودند الخ. السّالم است كه وقتى مردم آن را به دمشق مى مبارك حسين بن على عليهما

كه ابن شهر آشوب نام آن برده است تفصيل آن را در جايى نيافتم و نيز آن   1امّا مشهد رأس الحسين در حمص

ى عبد اللّه عليه مشاهد كه وى فرمود از كربال تا عسقالن است ندانستم مگر پهلوى در شمالى صحن موالنا اب

السّالم مسجدى است كه آن را مسجد رأس الحسين عليه السّالم نامند و پشت كوفه نزديك نجف اشرف 

مسجدى است كه آن را مسجد حنّانه نامند و زيارت ابى عبد اللّه الحسين عليه السّالم در آنجا مستحبّ است 

 د.براى آنكه وقتى سر مطهر آن حضرت را در آنجا گذاشته بودن

گويند: وقتى به علم  -صلوات اللّه عليه -در باب زيارت امير المؤمنين -رحمهم اللّه -( و مفيد و سيّد و شهيد2) 

رسيدى و آن موضع حنّانه است آنجا دو ركعت نمازگزار چون محمد بن ابى عمير از مفضل بن عمر روايت كرده 

ه در راه نجف است بگذشت و در آنجا دو ركعت است كه: حضرت صادق عليه السّالم از برابر آن ستون كج ك

نماز بگزاشت او را گفتند: اين نماز براى چيست؟ فرمود: اين جاى سر جدّم حسين بن على عليهما السّالم است 

 نهادند و از اينجا نزد عبيد اهلل بردند. وقتى از كربال آوردند اينجا

بارك آن حضرت را دفن كردند. و مؤلف از كالم گفت: شايد همين موضع سر م -رحمه اللّه -و صاحب جواهر

 وى تعجّب نمود.

( اما مشهد رأس الحسين در عسقالن در مشكاة االدب ناصرى گويد: بدان كه در حلب جايى است مشهور 1) 

ها و  موسوم به مشهد السقط در جبل جوشن كه كوهى است مشرف بر حلب و در جانب غرب آن مقبره

جمله قبر ابن شهر آشوب صاحب كتاب مناقب و ديگر قبر احمد بن منير عاملى است مشهدهاست از آن شيعه از 

 كه ترجمه وى را در امل االمل و مؤلف در فوائد الرضويه آورده است.

نظير است و هر كس در  مترجم گويد: ابن شهر آشوب از بزرگان علما و مفاخر شيعه است و كتاب مناقب او بى

بايد صدها برابر بحار خوانده باشد تا آن اندازه مناقب برگزيده و گرد آورده باشد.  آن به دقت نگرد داند كه وى

و تأليف چنان كتاب جز به تأييد خداوندى براى بشر عاجز ميسّر نيست. اما وضع اينگونه كتب با وضع كتاب 

رد بر خالف تواريخ و تاريخ مخالفت دارد، مثال مسلّمات دشمن را و لو ضعيف در مقام احتجاج بر او ذكر بايد ك

 سير كه نظر به واقعه است نه بر حجّت تمام كردن لذا منقوالت آن كتاب را نبايد در سياق تواريخ آورد.

                                                 
 حمص به كسر حاء و تخفيف ميم مثل حبر شهرى است ميان دمشق و حلب، در معجم البلدان گويد: قبورى از اوالد جعفر طيار در آنجاست. .1
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( ياقوت حموى در معجم البلدان گويد: جوشن كوهى است در مغرب حلب و مس سرخ را از آنجا بيرون آرند 2) 

 و به بالد حمل كنند.

ندان حسين بن على عليهما السّالم از آنجا بگذشتند عمل معدن بر افتاد؛ چون زوجه و گويند: از آن هنگام كه خا

حسين عليه السّالم حامل بود و در آنجا جنين بيفكند و از آن صنعتگران معدن كه آنجا بودند آب و نان خواست 

 ند سود نبرد.اجابت نكردند دشنام دادند و بر آنها نفرين كرد از آن هنگام باز هر كس در معدن كار ك

و در جنوب آن كوه جايى است كه مشهد السّقط گويند و مسجد الدكّه هم گويند و آن سقط را محسن بن حسين 

 مؤلف گويد: و سزاوار است در اينجا بگويم: عليه السّالم ناميدند.

  االوّلفانظر الى حظّ هذا االسم كيف لقى             من االواخر ما القى من                     

 يعنى بخت اين اسم را بنگر كه چگونه رسيد او را از متأخّران مانند آنچه رسيد از سابقين. 

 مترجم گويد: آن عبارت را معجم البلدان در ذيل جوشن آورده است و در ذيل حلب گويد:

و داخل باب نزديك باب الجنان مشهد على بن ابى طالب عليه السّالم است كه او را در خواب بدانجا ديدند 

 -رضى اللّه عنه -ابى طالب  العراق مسجد غوث است در آن سنگى است كتابتى بر آن نگاشته آن را خطّ على بن

دانند و در جانب غربى شهر در دامنه كوه جوشن قبر محسن بن حسين است. و گويند: چون اسيران اهل بيت را 

د يا طفلى همراه آنها بود در گذشت در آنجا دفن بردند بدانجا رسيدند فرزندى سقط ش از عراق به دمشق مى

اند و مال بسيار به  كردند و نزديك آن مشهدى است زيبا و مردم حلب بدان تعصّب دارند و بنايى محكم كرده

 مصرف رسانيده و گويند على عليه السّالم را در خواب بدانجا ديدند.

  اهل بیت به شامسر مطهر امام و  فصل سیزدهم/ در ورود

شيخ كفعمى و شيخ بهايى و محدّث كاشانى گفتند: روز اول صفر سر حضرت سيّد الشهدا عليه السّالم را به شام 

 درآوردند و بنى اميّه آن روز را عيد گرفتند و اندوه مؤمنان در اين روز تازه گردد.

 ن اعيادهاكانت مآتم بالعراق تعدّها             امويّة بالشّام م                         

 يعنى در عراق عزاها بر پاى بود كه امويان شام آن را عيد خويش شمارند. 

و از ابى ريحان بيرونى در آثار الباقيه نقل است كه: روز اول صفر سر حسين عليه السّالم را به دمشق در 

گفت:  زد و مى مى آوردند و يزيد بن معاويه آن را پيش دست خود نهاد و به چوب دستى بر دندانهاى پيشين او

 لست من خندف الخ.
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دميد بهتر از  و در مناقب از ابى مخنف است كه: چون سر آن حضرت را بريزيد در آوردند بويى خوش از آن مى

 هر عطرى.

امّ كلثوم نزد  1( سيّد )ره( گفت: آن مردم سر حسين عليه السّالم و اسرا را بردند چون نزديك دمشق رسيدند2) 

 هم از فرستادگان بود و فرمود: اى شمر به تو حاجتى دارم. پرسيد:شمر آمد و شمر 

حاجت تو چيست؟ فرمود: چون ما را به شهر درآورى از درى بر كه نظاره گيان اندك باشند و با آن مردم كه 

كردن ها بيرون برند و ما را از آنها دورتر دارند كه از بسيارى نگاه  همراه تواند بگوى سرها را از ميان كجاوه

ها آرند از لجاجت و دشمنى  رسوا شديم. اما شمر در جواب آن سؤال امر كرد سرها را بر نيزه كنند و ميان كجاوه

هاى در مسجد  و آنها را از وسط نظارگيان بگذرانيد با همان حالت تا به دروازه دمشق رسيدند و آنها را بر پلّه

 تند:داش جامع بايستانيدند جايى كه اسيران را نگاه مى

  بنفسى النّساء الفاطميّات اصبحت             من االسر يسترئفن من ليس يرأف            

  و مذا برزوها جهرة من خدورها             عشيّة ال حام يذود و يكنف            

  توارت بخدر من جاللة قدرها             بهيبة انوار االله يسجّف             

  لقد قطع االكباد حزنا مصابها             و قد غادر االحشاء تهفو و ترجف             

 از كسى مهربانى چشم داشتند كه به آنها مهربانى -سالم اللّه عليها -جانم به فداى دختران فاطمه»يعنى:  
                                                 

و همين كه از عبارت او  شود كه: اسرا را با سرهاى مطهر با هم به شام بردند و با هم وارد شهر شدند. چنان معلوم مى -رحمه اللّه -از عبارت سيّد .1

سر مطهر را  گردد كه: شود معلوم مى شود در ذهن غالب مردم مركوز است اما از دو روايت معتبر كه احتمال ضعف و كذب در آن دو داده نمى مفهوم مى

ت كردند و زودتر فرستادند و اهل بيت را پس از آن، يك روايت آنكه سر مطهر اول ماه صفر به دمشق رسيد اين را ابو ريحان بيرونى و ديگر علما رواي

سرهنگ سلطان  ابو ريحان سخت پاى بسته به صحت منقوالت خويش و مردى متعمّق دقيق بود و عقل و عادت مؤيد آن است؛ چون عامل و حاكم و

رساند همچنان كه وقتى حضرت را شهيد  هميشه براى چاپلوسى و اظهار خدمت خود خبر مغلوب شدن دشمن و سر او را هر چه زودتر به امير خود مى

اظهار خدمت به يزيد سر  كردند فورا سر مطهر را با خولى بن يزيد به كوفه فرستادند و بقيه سرها و اسراء را فرداى آن روز آوردند عبيد اهلل نيز براى

 مطهر سيد الشهدا عليه الساّلم را با چابك سواران تندرو هر چه زودتر به شام فرستاد و آنها اول صفر رسيدند به رسم چاپاران.

نوشت و دستورى  و در روايت صحيح و معتبر ديگر درباره اهل بيت بگذشت كه ابن زياد آنها را در كوفه به زندان كرد و نگاهداشت و به يزيد نامه

در تاريخ بنى خواست كه آنها را نگاهدارد يا روانه مدينه كند. و اين قصه را چنان كه گفتيم عوانة بن حكم نقل كرد كه خود مورّخى معتبر بود و كتاب 

بود و در عهد او هنوز پيرمردانى كه  اميّه نوشت و بسيار قديم است كه اگر واقعه طف را خود در نيافت با مردمى كه آن واقعه را دريافته بودند معاصر

 عبيد اهلل را ديده و اسراء را مشاهده كرده بودند حيات داشتند.

بيت  و روايات ديگر به اعتبار اين دو روايت نيست. پس طريقه جمع آن است كه سر مطهر آن حضرت را زود فرستادند و اول صفر به شام رسيد و اهل

سرها را پس از آن فرستادند با هم يا اول سرها را و پس از آن اهل بيت را و نزديك دمشق باز سرها را بيرون فرستادند عليهم الساّلم را و همچنين ساير 

 و با اهل بيت وارد كردند براى نظاره مردم و ترغيب آنها و اللّه العالم.
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ا براند و آنان را اى نبود تا دشمن ر نمود. چون آنها را از پرده بيرون كشيدند در آن شبى كه حمايت كننده نمى 

در زينهار خود حفظ كند. از آن هنگام در پرده از جاللت قدر و بزرگى مستور شدند و هيبت نور الهى پوشش 

 «آنها گشت مصيبت ايشان جگرها را از غم پاره كرد و دلها را به لرزه آورد

را در شام ديد يك ماه خود را ( از يكى از بزرگان تابعين روايت است كه چون سر مبارك حسين عليه السّالم 1) 

بينيد چه باليى بر ما آمد و اين  پنهان كرد پس از يك ماه او را يافتند از سبب غيبت وى پرسيدند؟ گفت: نمى

 شعر انشاء كرد:

 جاءا برأسك يا ابن بنت محمّد             مترمال بدمائه ترميال              

 د             قتلوا جهارا عامدين رسوالو كانّما بك يا بن بنت محمّ             

 قتلوك عطشانا و لم يترقّبوا             فى قتلك التّأويل و التّنزيال             

 و يكبّرون بان قتلت و انّما             قتلوا بك التّكبير و التّهليال             

آلوده و گويى به سبب ريختن خون  سر تو را آوردند خوناى پسر دختر محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم »يعنى: 

تو آشكارا و عمدا پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كشتند، تو را تشنه كشتند و پاس قرآن و تأويل آن را 

للّه را در كشتن تو نداشتند براى تو بانگ به اللّه اكبر بلند كردند با آنكه به كشتن تو اللّه اكبر و ال اله اال ا

 «.كشتند

( در بحار است كه صاحب مناقب به اسناده از زيد از پدرانش روايت كرده است كه: سهل بن سعد گفت: به 1) 

ها و حجابهاى  رفتم گذارم بر دمشق افتاد و شهرى ديدم جويهاى آب روان و درختان بسيار، پرده بيت المقدّس مى

زنند با خود گفتم: شاميان را عيدى باشد كه  و زنان دف و طبل مىنمايند  ديبا آويخته مردم را ديدم شادمانى مى

دانيم؟ گفتند:  گفتند پرسيدم: شما شاميان را عيدى است كه ما نمى ما ندانيم پس چند تن ديدم با يكديگر سخن مى

ام.  ا ديدهاى پيرمرد گويا تو بيابانئى چادرنشين؟ گفتم: من سهل بن سعدم محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ر

برد؟ گفتم: مگر چه شده؟  بارد و زمين اهل خود را فرو نمى گفتند: اى سهل عجب ندارى كه آسمان خون نمى

 گفتند:

اند! گفتم: وا  اين سر حسين عليه السّالم عترت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است از عراق ارمغان آورده

 آورند؟ نمايند؟! باز پرسيدم: از كدام دروازه مى دم شادى مىعجبا سر حسين عليه السّالم را آوردند و مر
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 اى كردند كه آن را باب ساعات گويند. اشارت به دروازه

درپى پيدا شد و سوارى ديدم بيرقى در دست  ( سهل گفت: در ميان گفتگوى ما ناگهان ديدم بيرقهاى پى2) 

ترين مردم به رسول خدا صلّى اللّه عليه و  ن شبيهداشت پيكان از باالى آن بيرون آورده و سرى بر آن بود روش

روپوش سوارند و نزديك شدم و از زن نخستين  آله و سلّم و ناگاه ديدم از پشت سر وى زنانى بر شتران بى

بن سعد  پرسيدم: كيستى؟ گفت: سكينه بنت الحسين عليه السّالم گفتم: حاجتى دارى تا بر آورم كه من سهل

 را ديدم و حديث او را شنيدم؟ هستم جدّ تو  1ساعدى

گفت: اى سهل به حامل اين سر بگو كه آن را پيشتر برد تا مردم مشغول به نگريستن آن شوند و به حرم پيغمبر 

 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نگاه نكنند.

حاجت تو سهل گفت: نزديك آن نيزه دار شدم گفتم: توانى حاجت مرا برآورى و چهارصد دينار بستانى؟ گفت: 

چيست؟ گفتم: اين سر را از حرم جلوتر برى. پذيرفت و آن زر بدو دادم و سر را در حقّه گذاشتند و بر يزيد در 

آمدند من هم با آنها رفتم و يزيد را ديدم بر تخت نشسته و تاجى بر سر دارد درّ و ياقوت در آن نشانيده و 

 داخل شد گفت:برگرد او پير مردان قريش بودند چون حامل سر بر او 

 أوفر ركابى فضّة و ذهبا             انا قتلت السيّد المحجّبا             

 قتلت خير الناس امّا و ابا             و خيرهم اذ ينسبون نسبا             

 دانستى بهترين مردم است چرا او را كشتى؟ گفت: به طمع جايزه تو. يزيد گفت: اگر مى 

 رمود و سرش بريدند.يزيد به كشتن او ف

اى حسين قدرت مرا «: »كيف رأيت يا حسين»گفت:  آنگاه سر امام عليه السّالم را در طبقى زرّين نهاد و مى

مترجم گويد: نديدم در كتب مقاتل باب الساعات را تفسير كنند و دوست ندارم تا بتوانم نكته « چگونه ديدى؟

ر آن بر من معلوم نباشد يا از خوف تطويل و مالل خوانندگان از مبهم و مطلبى تاريك در ترجمه بماند مگر تفسي

 ذكر آن خوددارى كنم.

كنند در زمان يزيد  اند و باور نمى پندارند آلت ساعت را فرنگيان نزديك به عهد ما ساخته بيشتر مردم امروز مى

ساعت بود و مخترع اصلى باالى دروازه شهر دمشق ساعت بود و ليكن چنين نيست بلكه در آن عهد و پيشتر هم 

                                                 
 صحابه كه به مدينه وفات يافت به سنّ نود و شش سالگى.ساله بود و آخرين كس بود از  سهل بن سعد ساعدى انصارى زمان رحلت پيغمبر پانزده .1
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اند براى تنظيم  اند منتها اهل فرنگستان رقّاص در ساعت به كار برده آن معلوم نيست مردم او را فراموش كرده

 كردند. حركات و در قديم بغير رقّاص تنظيم مى

اقسام  امام فخر رازى كه معاصر خوارزمشاهيان است در تفسير خود در جلد اول در ذيل آيه هاروت و ماروت و

 سحر به مناسبت گويد:

شود و گاهى قوه متخيّله را  انگيزى است كه از تركيب آالت به نسبت هندسى ظاهر مى قسم پنجم كارهاى شگفت

كشد )خيمه شب بازى(  كنند و يكى ديگرى را مى دارد مانند دو سوار كه با يكديگر نبرد مى به ادراك امورى مى

آنكه بر آن  زند بى گذرد و شيپور مى دارد و هر ساعت كه از روز مى و مانند اسب سوار كه در دست شيپور

گذارد حتى گريه و  سازند كه ببينند ميان آنها و انسان حقيقى فرق نمى دست گذارند. و روم و هند صورتها مى

باب دهند. تا اينكه گويد: از اين  خنده بلكه ميان خنده شادى و خنده خجلت و خنده سرزنش و شماتت تميز مى

دارند و  است تركيب صندوق ساعات و علم جرّ اثقال كه چيز بزرگ و سنگين را با آلتى سبك و سهل بر مى

 اينها در حقيقت نبايد از اقسام سحر شمرده شود.

و در شرح حال احمد بن على بن تغلب بغدادى فقيه حنفى گويند: پدرش ساعتهاى مشهور در مدرسه مستنصريه 

ندان ساعاتى در دمشق و قاهره بودند از فرزندان رستم بن هر دوز، و او در ساختن ساعت بغداد ساخت. و نيز خا

ماهر بود و به امر نور الدّين محمود زنگى ساعت جامع دمشق را اصالح كرد و فرزند ابو الحسن على بن رستم 

 ابن الساعات را ابن خلكان گويد در قاهره ديدم.  شاعر معروف به

اب اللّغة گويد: رضوان بن محمد كتابى در علم ساعات تصنيف كرد و صورت آالت آن را و جرجى زيدان در آد

اى از آن در  در آن كتاب كشيده است و كار هر يك و نام آن و جاى آن را به تفصيل ذكر كرده است و نسخه

ى زيدان و امثال كتابخانه خديويّه است و چون از حسن نقل كرده است قول او را در اينجا آوردم وگرنه به جرج

وى از مؤلّفين عصرى مسيحى براى كمى تدبّر و مسامحه در نقل و قلّت فهم اعتماد ندارم و اغالط فاحش در 

كتاب او بسيار است مثال در قرّاء سبعه كه از همه چيز معروفترند نام كسانى را نياورده و به جاى آن يزيد بن 

 قعقاع را ذكر كرده است.

ب كامل بهايى خبر سهل بن سعد را مختصرتر آورده است و در آن گويد: ديدم سرها را بر ( مؤلف گويد: صاح1) 

خنديد و سر امام عليه  ها و سر عباس بن على عليهما السّالم در پيش آنها بود نيك در آن نگريستم گويى مى نيزه
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محاسنش مدوّر با اندكى السّالم پشت همه سرها و جلوى زنان بود آن را هيبتى عظيم بود و روشنى تابان و 

سفيدى و به رنگ خضاب شده گشاده چشم ابروها باريك و كشيده، پيشانى باز، ميان بينى اندك بر آمده، لبخند 

برد  نگريست سوى آسمان و باد در محاسن او افتاده به راست و چپ مى زنان، ديدگانش گويى سمت افق مى

 گويى امير المؤمنين عليه السّالم است.

هم در كامل بهايى است كه: اهل بيت را سه روز بر دروازه شام بداشتند تا شهر را آيين بستند هر چه ( و 2) 

تمامتر و به هر زيور و آرايش و آيينه كه بود بياراستند چنان كه هيچ چشم مانند آن نديده بود. آنگاه از مردم 

ر ان با دف و صنج و شيپور با هزاران مرد و شام به اندازه پانصد هزار مرد و زنان دف زنان بيرون آمدند و امي

ها و سرمه و  گون جامه نواختند و مردم شام به گونه زدند و طنبور مى رقصيدند و دف و صنج مى زن و جوانان مى

بود و بيرون شهر از بسيارى مردم مانند  1ربيع االوّل 16خضاب خويش را آراسته بودند و اين روز چهارشنبه 

زدند و چون روز بلند شد سرها را به شهر در آوردند و چون وقت  د در يكديگر موج مىعرصه محشر شده بو

زوال شد به در خانه يزيد بن معاويه رسيدند از بسيارى ازدحام كوفته و مانده و براى يزيد تختى نهاده بودند 

يمين نهاده دربانان يزيد گوهرنشان و سراى او را به هر گونه زيور آراسته و بر گرد تخت او كرسيهاى زرّين و س

او در آوردند چون داخل شدند گفتند: به عزّت امير قسم كه   بيرون آمدند و آنها را كه حامل سر بودند به سراى

خاندان ابى تراب را به تمامى كشتيم و برانداختيم و بركنديم و شرح حال بگفتند و سرها پيش او گذاشتند و در 

كس نتوانست بر آنها سالم كند ناگهان در اين روز پيرمردى  ها اسير بودند هيچاين مدّت كه اهل بيت در دست آن

 از مردم شام نزديك على بن الحسين عليهما السّالم آمد و گفت: الحمد للّه الّذى قتلكم.

و شيخ صدوق در امالى روايت كرده است از دربان ابن زياد و ما اول حديث را در وقايع مجلس عبيد اهلل زياد 

كرديم پس از آن گويد: مژده به اطراف بالد فرستاد و اسرا و سر امام عليه السّالم را روانه شام كرد و  نقل

شنيدند و گفتند: چون زنان و  جماعتى از آنها كه همراه ايشان رفتند براى من گفتند كه: نوحه جنّ را تا صبح مى

گفتند: ما اسيرانى زيباتر از اينها  ن اهل شام مىاسيران را به دمشق داخل كرديم روز بود. سنگدالن و درشتخويا

كانهاى  نديديم شما كيستيد؟ سكينه دختر امام حسين عليه السّالم گفت: ما اسيران آل محمديم. پس آنها را بر پلّه

                                                 
ب زيج مترجم گويد: در اين روايت شانزدهم ربيع االول چهارشنبه است و اين هم مؤيد گفتار آن كسان است كه عاشورا را دوشنبه دانند؛ چون بر حس .1

ت يك روز اختالف دارد براى اختالف رؤيت و حساب اما غره ربيع االول چهارشنبه است و پانزدهم نيز چهارشنبه و با اين رواي 61روز اول ربيع االول 

 شود. كه ناسخ التواريخ برگزيده است شنبه بود و شانزدهم يكشنبه مى 60سال 
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مسجد كه هميشه جاى اسيران بود بر پاى داشتند و على بن الحسين عليهما السّالم با ايشان بود جوان بود و 

سپاس خداى را كه «: ى شامى نزد ايشان آمد و گفت: الحمد للّه الّذى قتلكم و أهلككم و قطع قرون الفتنةپيرمرد

 شما را كشت و هالك ساخت و شاخ فتنه را ببريد. و از ناسزا گفتن چيزى فرو نگذارد.

 اى؟ ندهچون سخن او به آخر رسيد على بن الحسين عليهما السّالم با او گفت: آيا كتاب خدا را نخوا

؟ يعنى: از شما  1قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى اى: ام. فرمود: اين آيت را نخوانده گفت: چرا خوانده

 ؟«مزد رسالت نخواهم مگر خويشان و نزديكان مرا دوست داريد

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  مود: آيا اين آيت نخواندى:ام. امام فرمود: ما همانهاييم. باز فر پيرمرد گفت: خوانده

گفت: چرا. پس آن شامى دست به آسمان برداشت و گفت: خدايا سوى تو  2الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً؟ 

را خواندم و تا امروز متوجّه اين  جويم قرآن بازگشتم و از دشمن آل محمد و كشندگان آنها سوى تو بيزارى مى

 ها نشدم. آيت

 و وقایع آن مجلس ورود اهل بیت به مجلس یزید

نقطه و فاء مشدّده و  ( شيخ مفيد )ره( گفت: چون به در سراى يزيد رسيدند مخفر )در طبرى مخفر به هاء بى1) 

آورد كه اينك مخفّر بن ثعلبه اتى امير زاى نقطه دار و نسخه اخبار الطوال محقّن است به نون( بن ثعلبه آواز بر 

تر است. و  آن بچه كه مادر مخفّر زاييد بدتر و لئيم المؤمنين باللّئام الفجرة. على بن الحسين عليهما السّالم فرمود:

 بعضى گويند: يزيد اين جواب داد.

ن عليهما السّالم پس ( و شيخ طوسى از حضرت صادق عليه السّالم روايت كرده است كه: چون على بن الحسي1) 

از شهادت حسين عليه السّالم بيامد )ظاهرا به مدينه( ابراهيم بن طلحة بن عبيد اهلل )ظاهرا ابراهيم بن محمد بن 

طلحه( به استقبال او رفت و گفت: يا على بن الحسين عليهما السّالم كه غالب شد؟ و او سرش را پوشيده بود و 

يهما السّالم فرمود: هرگاه خواستى بدانى كه غالب شد و وقت نماز آمد اذان در محمل نشسته، على بن الحسين عل

 و اقامه بگوى.

دانست كه در سياقت اخبار شام و  رسد كه مؤلف اين سؤال و جواب را در دمشق مى مترجم گويد: به نظر مى

سّالم به مخاصمت برخاست دخول اهل بيت آورده است و طلحه جدّ ابراهيم همان است كه با امير المؤمنين عليه ال
                                                 

 .23سوره شورا، آيه  .1
 .33سوره احزاب، آيه  .2
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و جنگ جمل بر پاى كرد و كشته شد و كينه او هنوز در دل فرزندانش بود از اين جهت وقتى حسين عليهما 

السّالم كشته شد شادمانى نمود و زخم زبان زد على بن الحسين را اما جاهالنه و امام عليه السّالم جوابى 

خواهند به كشتن و  جويند و مى ن كشتگان بدر و حنين از ما مىشكن داد وى را كه: اوالد ابى سفيان كي دندان

آزار ما انتقام از پيغمبر كشند و دين آن حضرت را براندازند اما دين اسالم در قلوب مردم جاى گرفته است و 

ن ما چون هنگام نماز آمد همه جا آواز به اشهد انّ محمّدا رسول اللّه بردارند و بنى اميّه منع نتوانند پس دشم

 غالب نشد.

گويند ابن زياد على بن الحسين عليهما السّالم را با زنان ديگر  ( در اخبار الطّوال ابو حنيفه دينورى است:2) 

و شمر بن ذى الجوشن پس رفتند تا به شام   1بن قيس و محقن بن ثعلبهويه فرستاد همراه زحرسوى يزيد بن معا

سر حسين عليه السّالم پيش يزيد گذاشته شد آنگاه شمر بن ذى  رسيدند و به شهر دمشق بر يزيد در آمدند و

 الجوشن گفت:

اين مرد با هيجده تن از اهل بيت و شصت مرد از شيعيانش نزد ما آمدند ما سوى آنان شتافتيم و خواستيم فرمان 

اين سخنان را زحر امير عبيد اهلل را گردن نهند يا رزم را آماده شوند الى آخر. و مشهور ميان مورّخين است كه 

 2 و آن را در فصل يازدهم در فرستادن ابن زياد سرهاى مطهر را به شام نقل كرديم. -لعنه اللّه -بن قيس گفت

 مترجم گويد: اين زحر بن قيس را ابن حجر در اصابه ذكر كرده است و گويد:

نمايد؛  نمى عه نقل كرده است و بعيدبا امير المؤمنين عليه السّالم بود و آن را از ابن كلبى، يكى از بزرگان شي

كنند زمان دولت على عليه السّالم نسبت  چون گروهى از مردم در هر زمان موافق مقتضاى همان زمان رفتار مى

با وى دوست صميمى بودند و در دولت يزيد فرزند او را كشتند و پسر زحر بن قيس جهم نام داشت و با هفت 

بود و آن سپاه به دسيسه سليمان بن عبد الملك بر قتيبه بشوريدند و او را كشتند  هزار كوفى در سپاه قتيبه باهلى

 با آن خدمت كه به اسالم و به دولت بنى اميّه كرده بود.

و در تاريخ آمده است كه: قتيبه باهلى خراسان و افغانستان و تركستان را بگشود و شهر كاشغر را فتح كرد و 

ى او نوشت: مردى را از اشراف پيروان خويش نزد ما فرست تا خبر شما از نزديك خاك چين شد شاه چنين سو

                                                 
 است چنان كه گذشت. رود محفن به خاء نون به صيغه اسم آلت صحيح باشد و در نسخ مختلف احتمال قوى مى .1
ترجمه  در نسخه اخبار الطوّال به جاى جزر جزور خرز خروز است و ما سابقا چنين ترجمه كرديم: )نگذشت مگر بقدر كشتن ذبيحه( ولى در اينجا بايد .2

 «.نگذشت مگر به اندازه دوختن چند درز مشگ»كرد 
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او بپرسيم و دين شما را بازدانيم. قتيبة بن مسلم دوازده مرد برگزيد و آزمايش كرد خردمند و تيزهوش، نيكو 

علين و عطر و هاى خز و ديباى نازك و سفيد و ن روى و با اندام، زيباموى و نيرومند، و همه چيز دادشان از جامه

بندگان و اسبان كوه پيكر و يدك و آالت رزم و بزم و سفير. همچنين بايد امروز هم چنين كنند و بدين گونه 

هاى خود را از سر بر نداريد  سفرا فرستند. و رئيس آنان هبيرة بن مشمرج نام داشت و با او گفت: برويد و عمامه

غيير لباس در بالد بيگانه عالمت ضعف است و نگاهداشتن آن و از آن گفت كه: عمامه شعار مسلمانى بود و ت

 دليل عزّت و قوّت و امروز هم علماى فرنگستان گويند:

ضعيف هميشه در لباس، تقليد قويتر از خويش كند و آن را موجب عزّت خود داند با آنكه دليل مقهوريّت است. و 

ن نزد امپراطور رفتيد با او بگوييد كه قتيبه رئيس ما قتيبه به اين جهت گفت: هرگز عمامه از سر برنداريد و چو

سوگند ياد كرده است كه بازنگردد مگر خاك كشور شما را در زير پى سپرد و بند بر گردن مهتران شما گذارد و 

خراج از شما بگيرد. آنها رفتند تا دار الملك چين رسيدند به حمام رفتند و لباس رقيق پوشيدند و به هر زيور 

ا آراستند و عطر بكار بردند و نزد امپراطور در آوردندشان اعيان مجلس بدانها ننگريستند و شاه آنها را خود ر

اى سنگين و گرانبها رفتند و روز سوم ساز حرب  رخصت انصراف داد روز ديگر آنها را بخواست، با جامه

گفت: بزرگى كشور و بسيارى سپاه و پوشيدند و در آمدند تمام ساخته و شبى امپراطور چين هبيره را بخواند و 

ترسم و شما مانند تخم مرغى هستيد در دست من؟ و  لشكر و آلت و عدّت مرا ديدى دانستى كه من از شما نمى

 پرسيد: اين سه زىّ و لباس شما در سه روز چه بود؟

مارت و حضور نزد امرا هبيره گفت: آن اول جامه و زىّ ما بود در خانه و اهل خود و آنكه روز دوم ديديد جامه ا

مدنيّتى داريم و به آبادى آمديم و نيرويى داريم   و سوم زىّ حرب بود؛ يعنى ما وحشى نيستيم و به غارت نيامديم

 با ادب و دين توأم.

طبرى گويد: پادشاه چين گفت: روزگار خود را نيكو تدبير كرديد. و گفت: با امير خود بگوى بازگردد كه شما 

دانم براى تاراج مال ما آمده است از غايت حرص وگرنه سپاهى فرستم شما را هالك  او و مى اندك مردميد با

 كنند.

هبيره گفت: چگونه اندكند آن قومى كه يك سوى لشكرشان در كشور تو است ديگر سوى در رستنگاه زيتون، 

ف اوست و از آن چشم يعنى مصر و آفريقا و چگونه حريص مال باشد و براى غارت آيد آنكه نعمت دنيا در ك
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پوشيده و روى به حرب آورده است. رسم غارتگران آن است كه چون مال به دست آرند بگريزند و در كنجى 

نشينند و بخورند اين رسم با همّتان جهانگير است كه ما داريم و امير ما سوگند ياد كرده است كه بازنگردد مگر 

 ران شما نهد و خراج ستاند از ما.خاك شما را زير قدم سپارد و بند بر گردن مهت

پادشاه چين گفت: اين سهل است اندكى خاك با شما فرستم تا گام بر آن نهد و چند تن مهترزاده فرستم بر گردن 

 آنها بند نهد و بازگرداند و مالى فرستم. و سوادة بن عبد اللّه سلوكى گويد:

  للصّين ان سلكوا طريق المنهج    ال عيب في الوفد الّذين بعثتهم                       

  كسروا الجفون على القذى خوف الرّدى             حاشى الكريم هبيرة بن مشمرج             

  لم يرض خير الختم فى اعناقهم             و رهائن دفعت بحمل سمرّج             

  من حنث اليمين بمخرج ادّى رسالتك الّتى استرعيته             و اتاك             

اما سليمان بن عبد الملك با قتيبه باهلى دل بد كرد و گروهى از سرهنگان سپاه او را بفريفت و برانگيخت تا بر  

سر او ريختند و اندك مردم از اهل بيت و برادران و فرزندان و چند نفر از دوستان با او بودند دفاع كردند تا همه 

رانش عبد الرحمن و عبد اللّه و صالح و حصين و عبد الكريم و پسرش كثير را پيش كشته شدند و از جمله براد

چشم او كشتند و سرهاى آنها را جدا كردند و به شام براى سليمان فرستادند. و گويند: وقتى مردم بر سراپرده او 

زحر بن قيس با رفيق  تاختند ريسمانها را باز كردند ديدند جراحات بسيار بر پيكر قتيبه رسيده است جهم پسر

 ترسم لشكريان شورش كنند. گفت: خود سعد گفت: فرود آى و سر او جدا كن. گفت: مى

 مترس من در كنار توأم.

پس فرود آمد سر او را جدا كرد. و گويند: پس از آن مردى از قبيله باهله اين جهم را به كين قتيبه بكشت و قتل 

بن جمانه باهلى پيش از اين   اشغر است و اين شعر عبد الرحمنبود و قبرش در حوالى ك 96قتيبه در سال 

 و انّ لنا قبرين قبر بلنجر             و قبر بصينستان يا لك من قبر             بگذشت:

( دينورى گفت: پس زنان اهل بيت عصمت را بر يزيد بن معاويه در آوردند 1باز به روايت دينورى بازگرديم؛ ) 

تابى نمودند و شيون  يزيد و دختران معاويه و كسان وى چون آنها را ديدند فرياد كشيدند و بى سراى و زنان حرم

تر از يزيد نديدم و نه كافر و  كردند و سر حسين عليه السّالم پيش دست يزيد بود سكينه گفت: و اللّه سنگين دل

 تر از او. خوى مشركى را بدتر و درشت
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 گفت: نگريست و مى سوى سر مى

  ليت اشياخى ببدر شهدوا             جزع الخزرج من وقع االسل         

 آنگاه امر كرد سر حسين عليه السّالم را بر در مسجد دمشق نصب كردند. 

( سبط در تذكره گويد: از يزيد بن معاويه مشهور است و در تمام روايات مذكور كه: چون سر مطهر را پيش 2) 

خواند: ليت  زد و اشعار ابن زبعرى را مى د خويش بخواند و به خيزران بر آن مىروى او گذاشتند اهل شام را نز

 اشياخى الخ.

زهرى گفت: چون سرها را آوردند يزيد در باالخانه مشرف بر جيرون نشسته بود و اين شعر كه گفته خود اوست 

 خواند: مى

 1 على ربى جيرون لمّا بدت تلك الحمول اشرقت             تلك الشّموس               

  نعب الغراب فقلت صح او ال تصح             فلقد قضيت من الغريم ديونى             

هاى جيرون تافتند كالغ بانگ زد گفتم: خواه بانگ  چون آن كاروانيان پديدار شدند و آن آفتابها بر تپه»يعنى:  

 «.زنى و خواه نزنى من از بدهكار وام خود را ستاندم

گويد: به حساب معلوم كرديم هنگام ورود اهل بيت به شام بر حسب روايت كامل بهايى يعنى شانزدهم مترجم 

هجرى اواخر قوس و اول زمستان بود و در چنان ايام عيّاشان مجلس لهو را در باغ و صحرا  61ربيع االول سال 

ر صحرا بود ساخته داشت و در آنجا نتوانند برد ناچار يزيد براى چنين ايّام منظرى بلند و با صفا كه مشرف ب

كرد و مقصود او از بدهكار، پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و  نشسته بود كه اسرا را آوردند و او تماشا مى

 جستند. سلّم است كه از آل ابى سفيان بسيار كشته بود و آنها كين مقتولشان را مى

ه ظاهرا در فتح مكه مسلمانى گرفت و با زنان ديگر با پيغمبر در اخبار اهل سنت آمده است كه: هند مادر معاوي

تا به اين جمله رسيد: ال يَقْتُلْنَ  2 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيعت كرد به مضمون آيه كريمه ال يَسْرِقْنَ وَ ال يَزْنِينَ

دارى نتوانست كرد و گفت: ما زنان عهد كنند فرزندان خود را نكشند به سقط و غير آن هند خود  3أَوْالدَهُنَّ 

                                                 
طيل است بر ستونها بنا كرده و برگرد آن شهرى است و از يكى از اهل سير نقل كرده در معجم البلدان گويد: جيرون نزديك دروازه دمشق سقفى مست .1

چنان  است كه: يكى از جبابره در زمان قديم قلعه آن را ساخت و پس از آن صائبين آن را عمارت كردند و در داخل آن معبدى براى مشترى ساختند و

 پرستان فنيقيها بود چون بناهاى عالى و عجيب داشت تفرّجگاه اهل دمشق بود. بت نمايد كه: اين بنادر زمان ياقوت بود و گويا معبد مى
 12سوره ممتحنه، آيه  .2
 .12سوره ممتحنه، آيه  .3
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فرزندان خود را تا كوچكند نكشيم و چون بزرگ شدند تو آنها را بكشى و كينه خود را ظاهر ساخت و همين 

 كينه در اوالد او بود تا وقتى يزيد گفت: ما وام خود را پس گرفتيم.

با چوب بر دندان پيشين آن حضرت ( ابن ابى الدنيا گفت كه: چون 1باز به كالم سبط در تذكره بازگرديم گويد: )

 زد اين اشعار حصين بن الحمام مرّى را خواند: مى

 صبرنا و كان الصّبر منّا سجيّة             باسيافنا يفرين )كذا( هاما و معصما         

 نفلّق هاما من رءوس احبّة             الينا و هم كانوا أعقّ و اظلما             

شكافد سر و  برد و مى نموديم و شكيبايى خوى ماست )و أسيافنا يفرين( و شمشيرهاى ما مى شكيبايى»يعنى:  

 «.تر و ستمكارتر بودند شكافيم سرهاى دوستان خود را و آنها آزارنده دست را، مى

 مجاهد گفت: نماند كسى مگر او را دشنام داد و عيب گفت و ترك او كرد، ابن ابى الدنيا گفت: ابو برزه اسلمى

)بفتح باء و سكون راء( نزد او بود گفت: اى يزيد چوب خود را بردار كه بسيار ديدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

 بوسيد. آله و سلّم اين دندانها را مى

( و ابن جوزى در كتابش موسوم به الردّ على المتعصّب العنيد گويد: عجب از عمر بن سعد و عبيد اهلل بن زياد 2) 

جويى از سر  ها دشمنى كردند( بلكه عجب از يزيد مخذول است كه )كينه گان و مرده )چون بازندهنبايد داشت 

كرد( و به چوب بر دندان پيشين حسين عليه السّالم ميزد و مدينه را غارت كرد گيرم حسين عليه  بريده مى

توانم  اك سپرد؟! و اينكه گفت: مىالسّالم خارجى بود آيا اين كار با خوارج رواست آيا در شرع نبايد آنها را به خ

اى و اگر  خاندان رسالت را به بندگى گيرم. هر كس چنين كند و معتقد به آن بود هر چه او را لعنت كنى كم كرده

زد چه زيان داشت  نهاد و به چوب نمى گزاشت بر آن و در طشت نمى كرد و نماز مى آن سر مطهّر را احترام مى

هاى عهد جاهليت بود كه وى را بر اين داشت و دليل  حاصل شده بود و ليكن كينه وى را و مقصود او از كشتن

 آن شعرى است كه گذشت ليت اشياخى الخ.

( ابن عبد ربه اندلسى در عقد الفريد از ريّاشى روايت كرده است باسناده از محمد بن حسين بن على بن ابى 1)

است و نام على سقط شده است( گفت: ما را نزد يزيد بردند  طالب عليهم السّالم )ظاهرا محمد بن على بن الحسين

پس از كشتن حسين عليه السّالم و ما دوازده پسر بوديم و بزرگتر از همه على بن الحسين عليهما السّالم بود و 

 ما را بر يزيد در آوردند هر يك دست به گردن بسته پس با ما گفت:



 363 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

 و من از خروج ابى عبد اللّه عليه السّالم و كشتن وى آگاه نبودم.بندگان اهل عراق شما را به قتل رسانيدند 

شيخ ابن نما گفت: على بن الحسين عليهما السّالم گفت: ما دوازده پسر بوديم در غل بسته ما را بر يزيد بن 

للّه معاويه در آوردند چون نزديك او ايستاديم گفتم: تو را به خدا سوگند چه پندارى و اگر رسول خدا صلّى ا

 عليه و آله و سلّم ما را بر اين حال نگرد چه كند؟ يزيد با مردم شام گفت: درباره اينان چه بينيد؟

 مؤلف گويد: ملعونى سخنى زشت گفت كه آن را نقل نكردم.

مترجم گويد: آن ملعون رأى به كشتن آنها داد و مثلى به زبان عربى آورد كه به جاى آن ما در فارسى گوييم: 

تر است از آن مثل عربى. اينگونه مطالب را كه ناقلين روايت كردند بايد  ماند بدو. و اين مؤدّبانه چه همىشير را ب

طورى ذكر كرد كه هم معنى پوشيده نماند و هم رعايت ادب شده باشد اما هيچ نقل نكردن پسنديده نيست. و اگر 

نى چنان كه واقع شده است به سمع متأخّرين مورّخان احساسات و عواطف را در نقل وقايع بكاربرند هيچ داستا

 رسد. نمى

( نعمان بشير گفت: اى يزيد با اهل بيت حسين عليه السّالم آن كن كه اگر پيغمبر 2به سياق كتاب بازگرديم؛ )

 كرد. ديد آن كار مى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آنها را بر اين حال مى

اند. از سخن او مردم را دل بشكست و  ن دختران پيغمبرند كه اسير تو شدهو فاطمه دختر امام فرمود: اى يزيد اينا

هر كس در آن سراى بود بگريست چنان كه فريادها بلند شد على بن الحسين عليهما السّالم گفت: من در غل 

 دهى من سخنى گويم؟ بسته بودم گفتم: اى يزيد آيا اجازت مى

 گفت: بگو امّا هجر مگوى.

ام كه شايسته چون من كسى ياوه گويى نيست؛ انديشه كنى اگر رسول خداى صلّى اللّه  يستادهگفتم: در جايى ا

 عليه و آله و سلّم مرا در غل ببيند با من چه كند؟ يزيد با اطرافيان خود گفت: او را بگشاييد.

ما السّالم را با ( در اثبات الوصية مسعودى است كه: چون حسين عليه السّالم شهيد شد على بن الحسين عليه3) 

حرم روانه شام كردند و بر يزيد در آوردند و ابو جعفر فرزندش دو سال و چند ماه داشت او را هم بردند يزيد 

گفت: اى على بن الحسين چه ديدى؟ فرمود: آنچه خداوند مقدّر فرموده بود پيش از آنكه آسمانها و زمين را 

دادند و همان كلمه زشت كه پيش گذشت  وى رأى به قتل اوبيافريند. يزيد با همگنان مشورت كرد در امر 

 گفتند.
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 ابو جعفر عليه السّالم لب به سخن گشود و خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و با يزيد گفت:

مردم تو به خالف مشاورين فرعون رأى دادند چون كه او وقتى از جلساى مجلس خويش درباره موسى و هارون 

 موجبى نيست. و اخاه او را با برادرش مهلت ده و اينها به قتل ما اشارت كردند بى رأى خواست گفتند: ارجه

 يزيد پرسيد: موجب چيست؟

كشند مگر  ابو جعفر فرمود: آنها زيرك و عاقل بودند و اينها گول و احمق چون پيغمبران و اوالد آنها را نمى

 رسوايى تو خواستند( پس يزيد سر به زير انداخت.زادگان )خواستند فرعون رسوا نشود و اينها  پدران و حرام بى

( )تذكره سبط( على بن الحسين عليهما السّالم با زنان به ريسمان بسته و برهنه بر جهاز بودند پس على عليه 1) 

السّالم فرياد زد: اى يزيد چه گمان برى به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اگر ما را به ريسمان بسته و 

 كس در آن مردم نماند مگر همه بگريستند. هنه بر جهاز شتر بيند؟! پس هيچبر

)شيخ مفيد و ابن شهر آشوب( گفتند: چون سرها را نزد يزيد گذاشتند و سر حسين عليه السّالم در آنها بود به  

 چوب بر دندان پيشين آن حضرت زدن گرفت و گفت: اين روز به جاى روز بدر و اين شعر خواند:

 نفلّق هاما من رجال اعزّة             علينا و هم كانوا اعقّ و اظلما                      

 و يحيى بن الحكم برادر مروان بن حكم با يزيد نشسته بود گفت: 

  لهام بارض الطّفّ ادنى قرابة             من ابن زياد العبد ذى الحسب الوغل                      

 1 سميّة امسى نسلها عدد الحصى             و بنت رسول اللّه ليس لها نسل                   

آن لشكر كه در زمين كربال بودند در خويشى به ما نزديكترند از ابن زياد بنده بدگهر. سميّه نسل و »يعنى: 

 .«فرزند ماند تبارش به شماره ريگهاست و دختر پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بى

 يزيد چون اين بشنيد دست بر سينه يحيى زد و گفت: مادر مرده خاموش باش.

مترجم گويد: پيش از اين گفتيم كه: زياد فرزند سميّه را معاويه ملحق به خويش كرد و شوهر سميّه بنده بنى 

اند و زياد  يشگفت: بنى اميّة از شرفاى قر ثقيف بود و يحيى بن حكم همان هنگام از اين الحاق راضى نبود و مى

كند كه ابن زياد از ما نيست و  بنده زاده است نبايد داخل قبيله ما شود. در اينجا نيز اشارت به همان عقيده مى

اند ما نبايد بيگانه را بر خويش مسلّط  خويش حسين عليه السّالم و اوالد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با ما

 كنيم.

                                                 
 در تاريخ طبرى مصرع اخير چنين است: و ليس آلل المصطفى اليوم من نسل و قافيه به اين روايت اصح است. .1
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ين يكى از مردان سپاه معاويه كه نسبت عالى نداشت به مبارزت امير المؤمنين عليه و نيز گوييم: در جنگ صف

ترسيد كه آن حضرت به دست آن مرد كشته شود و اين ننگ است كه قرشى را غير قرشى  السّالم آمد معاويه مى

شند بيگانه بكشد و عرب در آن وقت تعصّب خويشى داشتند كه راضى نبودند خويشان آنها را هر چند دشمن با

گفت: حسين را در همين مجلس به قتل رسان براى اين بود كه وليد  بكشد. و اينكه مروان در مدينه با وليد مى

 دانست. هم از بنى اميّه بود و او را هم شأن حسين مى

ه بود ( ابو الفرج از كلبى روايت كرده است كه: عبد الرحمن بن حكم بن ابى العاص نزد يزيد بن معاويه نشست1) 

كه عبيد اهلل بن زياد سر حسين عليه السّالم را نزد او فرستاد چون طشت پيش يزيد گذاشتند عبد الرحمن 

 بگريست و گفت:

  ابلغ امير المؤمنين فال تكن             كموتر قوس و ليس لها نبل                         

ل مشوّش است و در روايت ابن نما اين ابيات را نسبت و پس از آن دو شعر باال، لهام بجنب الطّف، وزن شعر او 

 به حسن بن حسن داده است.

( شيخ صدوق از فضل بن شاذان روايت كند كه گفت: از حضرت امام رضا عليه السّالم شنيدم كه چون سر 2) 

به نان خوردن خوان طعام نهاد و با ياران خويش  -لعنه اللّه -مبارك حسين عليه السّالم را به شام بردند يزيد

نوشيدند چون فارغ شدند سر را گفت در طشت زير تخت نهادند و بساط شطرنج بر تخت  نشست و فقّاع مى

برد و سخريه و  را به زشتى نام مى -سالم اللّه عليهم -گسترد و به بازى پرداخت و حسين و پدرش و جدّش

نوشيد و ته جرعه را نزديك  و سه جام مىداشت  گشت فقّاع بر مى كرد و هرگاه بر حريف غالب مى افسوس مى

 ريخت. آن طشت روى زمين مى

( پس هر كس از شيعيان ماست بايد از آب جو خوردن و شطرنج باختن پرهيز كند و هر كس نظرش به فقّاع و 3) 

داند هر شطرنج افتد بايد ياد حسين عليه السّالم كند و يزيد و آل او را لعن فرستد تا گناهانش را خداوند پاك گر

 چند به اندازه ستارگان باشد.

و هم از آن حضرت روايت شده است: نخستين كس كه در اسالم آب جو براى او ساختند يزيد بود در شام وقتى 

براى او آوردند خوان نهاده بود و سر مبارك حسين عليه السّالم نزد او بود پس خود بياشاميد و به ياران خود داد 

شرابى خجسته و ميمون است و از مباركى آن است كه اول بارى كه آن را تناول  و گفت: بنوشيد كه اين
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كنيم سر دشمن ما حسين نزد ماست و خوان طعام ما بر آن نهاده است و با جان آرام و قلب مطمئن طعام  مى

 پس هر كس از شيعيان ماست بايد از آب جو بپرهيزد كه آن شراب دشمنان ماست. خوريم. مى

مل بهائى از كتاب حاويه روايت كرده است كه: يزيد شراب نوشيد و از آن بر سر شريف ريخت پس ( در كا1) 

سالم اللّه  -زن يزيد آن را بگرفت و به آب شست و به گالب خوشبو كرد در آن شب سيّدة النساء فاطمة الزهراء

 را در خواب ديد او را بر آن كار نيك آفرين گفت. -عليها

ايت كرد كه: يزيد با على بن الحسين عليهما السّالم گفت: پدرت پيوند خويشى ببريد و حق ( و شيخ مفيد رو2) 

 مرا نشناخت و در ملك با من به نزاع برخاست و خداى تعالى با او آن كرد كه ديدى.

إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ على بن الحسين عليهما السّالم فرمود: ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ 

 1نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 

هيچ مصيبتى نرسد در زمين يا در جان شما مگر آنكه در كتابى نوشته است پيش از آفرينش و آن بر خدا آسان » 

 «.است

و: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما بگ يزيد با پسرش خالد گفت: جواب بازگوى. خالد ندانست چه بگويد يزيد گفت:

هر مصيبتى كه شما را رسد براى آن كارى است كه از دست شما ». يعنى،  2كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

 «.كند صادر شد و خداوند بسيارى از گناهان را عفو مى

ا هيئتى دلخراش و گفت: خدا زشت گرداند پسر آنگاه زنان و كودكان را بخواند و پيش روى خود بنشانيد ب

 فرستاد. كرد و شما را به اين حالت نمى مرجانه را اگر ميان شما و او خويشى بود اين كارها نمى

 گويد: زند كه گفت: زياد برادر من است و يزيد مى مترجم گويد: يزيد به كار پدرش طنز مى

 مانند معاويه با حسين بن على عليهما السّالم خويش بود. اگر راستى زياد برادر معاويه بود عبيد اهلل هم

على بن ابراهيم قمى از حضرت صادق عليه السّالم روايت كرده است كه: چون سر مبارك حسين بن على عليهما 

السّالم را نزد يزيد بردند با على بن الحسين عليهما السّالم، و دختران امير المؤمنين عليه السّالم و على بن 

حمد خداى را كه پدرت را « الحمد للّه الذي قتل اباك»حسين عليهما السّالم در غل بسته بود يزيد گفت: ال

 كشت. على بن الحسين عليهما السّالم فرمود: خدا لعنت كند كشنده پدرم را. يزيد برآشفت و به كشتن او فرمود.

                                                 
 .22سوره حديد، آيه  .1
 .30يه سوره شورى، آ .2
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بر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را كه به على بن الحسين عليهما السّالم فرمود: اگر مرا بكشى دختران پيغم

و به دست   منازلشان بازگرداند كه غير من محرمى ندارند. يزيد گفت: تو خود بازگردانشان آنگاه سوهان خواست

دانى از اين كار چه خواهم؟ فرمود: آرى  خود جامعه را كه بر گردن امام بود بريدن گرفت و با او گفت يا على مى

 . يزيد گفت: به خدا سوگند غير اين نخواستم آنگاه يزيد گفت:1كسى را بر من منّت نباشد غير تو  خواهى مى

 «.ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم» 

 امام فرمود: هرگز اين آيه درباره ما نازل نشده است بلكه آيت ديگر مطابق حال ماست:

 «.في كتاب من قبل ان نبرأها ما اصاب من مصيبة في االرض و ال في انفسكم الّا» 

 كنيم. باليم و ناز نمى خوريم و به آنچه از نعمت ما را رسد نمى پس ماييم كه از آنچه از دست رفته اندوه نمى

( در كتاب عقد الفريد است كه: چون حسين بن على عليهما السّالم ناراضى از واليت يزيد به كوفه آمد يزيد 1) 

آيد و در ميان همه زمانها  ق بود نوشت به من خبر رسيده است كه حسين به كوفه مىسوى عبيد اهلل كه والى عرا

ها خود تو بدين واقعه مبتال شديد و اين آزمايش است براى تو  زمان تو و در همه شهرها شهر تو و در همه حاكم

 ود(.كند كه زياد برادر معاويه نب گردى؛ )يعنى حكم مى مانى يا به بندگى بازمى يا آزاد مى

پس عبيد اهلل، حسين عليه السّالم را بكشت و سر او را با حرمش سوى يزيد فرستاد چون سر را نزد او گذاشتند 

به شعر حصين بن جماحم مزنى تمثّل جست نفلّق هاما الخ كه گذشت على بن الحسين عليهما السّالم در اسيران 

ى، نه شعر قوله تعالى: ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ تر آن است كه به كالم خداوند تمثّل جوي بود فرمود: اولى

ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما   ىوَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْال تَأْسَوْا عَل

 2مُخْتالٍ فَخُورٍ  آتاكُمْ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ

تر است تو را و  يزيد برآشفت و تيز شد و دست بر ريش خود كشيد و گفت: آيت ديگر از كتاب خدا مناسب

 3پدرت را: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 

 اى گفت كه مفاد آن كشتن آنها بود. لمهدهيد؟ مردى ك اى اهل شام درباره اينها چه رأى مى

                                                 
كه  امام بايد چنين فطن و زيرك باشد كه مردم از متابعت وى عار ندارند و غرض خداوند از نصب او حاصل شود نه اينكه مغفل باشد و فريب خورد .1

 مردم خود را از وى برتر شمارند چنانكه گذشت.
 .23و  22سوره حديد آيات  .2
 .30سوره شورى، آيه  .3
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كرد  ديد چه مى و نعمان بن بشير گفت: بنگر تا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اگر اينها را بدين حالت مى

تو نيز همان كن. يزيد گفت: راست گفتى بند از ايشان برداريد، و مطبخ مهيا كرد و كسوت داد و حائزت بسيار 

 شان بازگردانيد. كشت. و به مدينه اگر ميان پسر مرجانه و ايشان قرابت بود آنها را نمىبخشيد و گفت: 

اند كه: يزيد روى به مهين بانوى بنى هاشم يعنى زينب عليهما السّالم كرد  ( و در مناقب و غير آن روايت كرده1)

ود كه او سرور و سخنگوى و در خواست كه سخن گويد: زينب اشارت به على بن الحسين عليهما السّالم فرم

 ماست، امام به اين شعر تمثّل كرد:

 ال تطعموا ان يهينونا فنكرمكم             و ان نكفّ االذى منكم و تؤذونا               

 م             و ال نلومكم ان لم تحبّوناـكـبّـحــم انا ال يـلـعـاللّه ي              

كنيد و ما شما را گرامى داريم و اينكه ما دست از آزار شما برداريم و شما ما  طمع نكنيد كه شما ما را خوار» 

 «.كنيم اگر ما را دوست نداريد داريم و شما را هم مالمت نمى را آزار كنيد خدا داند كه ما شما را دوست نمى

كه آنها را كشت يزيد گفت: اى جوان درست گفتى ليكن جدّ و پدرت خواستند امير مؤمنان شوند سپاس خدا را 

و خون آنها را بريخت. امام عليه السّالم فرمود: نبوت و امارت پدران و نياكان مرا بود پيش از آنكه تو متولّد 

تر از يزيد نديدم و نه كافر و مشركى بدتر و ستمكارتر  گفت: سنگين دل شوى. و براى اين سكينه عليه السّالم مى

 از وى.

ن نقل كرده است كه: يزيد با على بن الحسين گفت: عجب است پدرت دو فرزند ( در مناقب از يحيى بن حس2) 

 خود را با هم على نام نهاد. امام فرمود: پدرم پدرش را دوست داشت چند بار به نام او ناميد.

 سيّد )ره( گويد: سر حسين عليه السّالم را پيش روى خود نهاد و زنان را پشت سر خود بنشانيد تا سر را نبينند

اما على بن الحسين عليهما السّالم آن را بديد و ديگر سر )گوسفند و غير آن( تناول نفرمود، اما زينب چون سر را 

يا حسيناه يا »كرد فرياد زد:  بديد دست به گريبان فرو برد و آن را چاك زد و آواز سوزناك كه دلها را پاره مى

 «.راء و سيّدة النّساء يا ابن بنت المصطفىحبيب اللّه يا ابن مكّة و منى يا ابن فاطمة الزّه

خاموش نشسته بود آنگاه زنى  -لعنه اللّه -راوى گفت: به خدا قسم هر كس را در مجلس بود بگريانيد و يزيد

 زد: هاشميه در سراى يزيد بود شيون كنان بر حسين عليه السّالم فرياد مى

 «.يع االرامل و اليتامى يا قتيل اوالد االدعياءيا حسيناه يا سيّد اهل بيتاه يا ابن محمّداه يا رب» 
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 راوى گفت: هر كس بشنيد بگريست.

 و مما يزيل القلب عن مستقرّها             و تبرك زند الغيظ في الصّدر داريا                  

 وقوف بنات الوحى عند طليقها             بحال بها يشجين حتّى االعاديا                 

دختران وحى است نزد   افروزد ايستادن كند و آتش خشم و كينه را در سينه مى يزى كه دل را از جاى بر مىچ» 

( آنگاه يزيد چوب خيزران خواست و بدان 1«. )كردند ريش مى آزاد كرده خود به حالتى كه حتى دشمنان را دل

وى بدو آورد و گفت: واى بر تو اى يزيد آيا به كاويد. ابو برزه اسلمى ر ثناياى ابى عبد اللّه عليه السّالم را مى

دهم كه ديدم پيغمبر صلّى اللّه  ميزنى گواهى مى -سالم اللّه عليهما -چوب دستى خود بر دهان حسين بن فاطمه

گفت: شما سيّد جوانان اهل  مكيد و مى عليه و آله و سلّم را كه ثناياى او و برادرش حسن عليه السّالم را مى

 خداى قاتل شما را بكشد و لعن كند و جهنّم را براى او آماده سازد و بد بازگشت گاهى است.بهشتيد، پس 

كشان بيرونش بردند و گفت: به اين اشعار ابن  راوى گفت: يزيد خشمگين شد و به بيرون كردن او فرمود كشان

 زبعرى تمثّل جست:

  من وقع االسل ليت اشياخى ببدر شهدوا             جزع الخزرج              

  الهلّوا و استهلّوا فرحا             ثمّ قالوا يا يزيد ال تشل             

  قد قتلنا القرم من ساداتهم             و عدلناه ببدر فاعتدل             

  لعبت هاشم بالملك فال             خبر جاء و ال وحى نزل             

  ان لم انتقم             من بنى احمد ما كان فعللست من خندف              

مترجم گويد: ظاهرا شعر دوم و اخير از خود يزيد است و معنى اين است: اى كاش پيران و گذشتگان قبيله من  

زدند  ديدند زارى كردن قبيله خزرج را از زدن نيزه )در جنگ احد( از شادى فرياد مى كه در بدر كشته شدند مى

: اى يزيد دستت شل مباد، مهتران و بزرگان آنها را كشتيم اين را بجاى بدر كرديم و سر بسر شد. گفتند و مى

قبيله هاشم با سلطنت بازى كردند نه خبرى از آسمان آمد و نه وحى نازل شد من از دودمان خندف نيستم اگر 

 كين احمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را از فرزندان او نجويم.

يد: ابن زبعرى )به كسر زاى نقطه دار و فتح باء يك نقطه و سكون عين و فتح راء مهمله در آخر آن مترجم گو

الف( نام او عبد اللّه بن زبعرى بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم از قريش بود گويند: در قريش از او نيكو 
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و آله و سلّم و مسلمانان بود و در  شعرتر نبود و در بالغت سر آمد همه اما دشمن پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه

كرد تا بعد از فتح مكه مسلمان شد و از ما  كرد و مردم را به مخالفت تحريص مى اشعار خود بسيار جسارت مى

 تقدّم عذر خواست و اشعارى در مدح پيغمبر گفت از جمله:

 بوريا رسول اال له انّ لسانى             راتق ما فتقت إذ أنا                

 اذ اجارى الشيطان في سنن الغىّ             و من مال ميله مثبور             

 جئتنا باليقين و البرّ و الصّدق ...             ق و في الصدق و اليقين السرور             

اههاى ضالل را دوزد آن را كه شكافتم وقتى گمراه بودم تا وقتى با شيطان ر يعنى: اى فرستاده خدا زبان من مى 

پوييدم و هر كس با شيطان راه رود هالك شود امر يقينى و نيكى و راستى آوردى و در راستى و يقين  مى

 شادمانى است.

 و نيز در ضمن قصيده گويد:

  فاعف فذلك والداى كالهما             و ارحم فانّك راحم مرحوم              

  مة             نور اعزّ و خاتم مختومو عليك من سمة المليك عال             

  اعطاك بعد محبّة برهانه             شرفا و برهان االله عظيم             

و مهربانى كن كه تو مهربان )با ديگرانى( و ديگران با تو مهربانند  -پدر و مادرم هر دو فداى تو -يعنى: ببخشا 

 1ن نور درخشان است )در روى تو( و مهر نبوّت است بر تو نهادههاى خداوند بر تو عالمتى است و آ از نشانه

 برهان خداوندى تو را برترى داده است و دوستى تو را در دلها نهاده و برهان خدا بزرگ است.

و اشعار در كفر و زندقه پيش از اين گفته بود و پشيمان شد و از اشعار نيكوى او در زمان كفرش اين سه بيت 

  انّ للخير و للشرّ مدى             لكال ذينك وقت و اجل                      است:

  كلّ بؤس و نعيم زائل             و بنات الدّهر يلعبن بكل                            

  و العطيّات خساس بينهم             و سواء قبر مثر و مقلّ                           

 شود و دختران روزگار با همه  دّتى دارند و به انجام رسند. هر سختى و هر نعمتى نابود مىنيكى و بدى هر دو م» 

 درويش مانند يكديگر است.دولتمند و گردد وقبر دست به دست مى وكنند.مال دنيا كه به مردم داده شده  بازى مى

                                                 
كه نور در رخسار پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و همچنين مهر نبوت در پشت دوش آن حضرت خارق عادت بود و و اين بيت او صريح است  .1

 دليل صدق آن حضرت بود. و چون ابن زبعرى معاصر است با آن حضرت دليل به صحت رواياتى است كه درباره مهر نبوت و امثال آن آمده است
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 خطبۀ حضرت زینب در كاخ یزید

الحمد للّه ربّ »نب دختر على بن ابى طالب برخاست و گفت: ( راوى گفت: زي1باز به ترجمه كتاب بازگرديم، )

الّذين أساءوا السّوأى ان كذّبوا  العالمين و صلّى اللّه على رسوله و آله اجمعين صدق اللّه سبحانه ثمّ كان عاقبة

حنا نساق بآيات اللّه و كانوا بها يستهزءون أ ظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار االرض و آفاق السّماء فاصب

كما تساق االسارى انّ بنا على اللّه هوانا و بك عليه كرامة و انّ ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بانفك و 

نظرت في عطفك جذالن مسرورا حيث رأيت الدّنيا لك مستوثقة و االمور متّسقة و حين صفا لك ملكنا و 

ذين كفروا انّما نملى لهم خيرا النفسهم انّما نملى لهم سلطاننا فمهال مهال انسيت قول اللّه عزّ و جلّ و ال يحسبنّ الّ

 «.ليزدادوا اثما و لهم عذاب اليم

سپاس خداى را كه پروردگار جهانيان است و درود خداوند بر پيغمبر و خاندان او باد همه. خداى سبحانه »يعنى: 

يات خدا را تكذيب كردند و به سزاى آنها كه كار زشت كردند زشت باشد كه آ...« ثمّ كان عاقبة »راست گفت: 

آن استهزا نمودند، اى يزيد آيا پندارى كه چون اطراف زمين و آفاق آسمان را بر ما بستى و راه چاره بر ما 

مسدود ساختى تا ما را برده وار به هر سوى كشانيدند ما نزد خدا خواريم و تو گرامى بر وى و اين غلبه تو بر ما 

خدا، پس بينى باال كشيدى و تكبّر نمودى و به خود باليدى خرّم و شادان كه دنيا در  از فرّ و آبروى تو است نزد

تر، آيا قول خداى  چنبر كمند تو بسته و كارهاى تو آراسته ملك و پادشاهى تو را صافى گشته اندكى آهسته

، خوبى ايشان خواهيم نه كافران نپندارند كه چون مهلت داديم ايشان را...« و ال تحسبنّ »تعالى را فراموش كردى 

 «.چنان است بلكه ما آنها را مهلت دهيم تا گناه بيشتر كنند و آنان را عذابى باشد دردناك

امن العدل يا ابن الطّلقاء تخديرك حرائرك و اماءك و سوقك بنات رسول اللّه سبايا؟ قد هتكت ستورهنّ و » 

تشرفهنّ اهل المناهل و المناقل و يتصفّح وجوههنّ القريب ابديت وجوههنّ تحدو بهنّ االعداء من بلد الى بلد و يس

و البعيد و الدّنىّ و الشّريف ليس معهنّ من رجالهنّ ولىّ و ال من حماتهنّ حمىّ و كيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه 

نف و الشّنآن اكباد االزكياء و نبت لحمه من دماء الشّهداء و كيف ال يستبطأ فى بغضنا اهل البيت من نظر الينا بالشّ

و االحن و االضغان ثمّ تقول غير متأثّم و ال مستعظم الهلّوا و استهلّوا فرحا ثمّ قالوا يا يزيد ال تشل منتحيا على 

 «.ثنايا ابى عبد اللّه سيد شباب اهل الجنّة تنكتها بمحضرتك
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ه تو زنان و كنيزان خود اى پسر آن مردمى كه جدّ من اسيرشان كرد پس از آن آزاد فرمود از عدل است ك( »1) 

را پشت پرده نشانى و دختران رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را اسير بدين سوى و آن سوى كشانى پرده 

آنها را بدرى روى آنان را بگشائى، دشمنان آنها را از شهرى به شهرى برند و بومى و غريب چشم بدانها دوزند 

نگرند؟! از مردان آنها نه پرستارى مانده است نه ياورى نه  ا را مىو نزديك و دور، وضيع و شريف چهره آنه

 نگهدارى و نه مددكارى.

انداخت و گوشتش از   چگونه اميد دلسوزى و غمگسارى باشد از آنكه دهانش جگر پاكان را بجاييد و بيرون

كينه و بغض نگرد خون شهيدان بروييد؟! چگونه به دشمنى ما خانواده شتاب ننمايد آنكه سوى ما به چشم 

؟! اى يزيد دستت شل مباد و به چوب آهنگ دندان ابى عبد اللّه الحسين سيد جوانان ...«الهلّوا »گويى:  بازمى

 «.اهل بهشت كردى نه خود را گناهكار دانى و نه اين عمل را بزرگ شمارى!

ة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و و كيف ال تقول ذلك و قد نكأت القرحة و استأصلت الشافة باراقتك لدماء ذرّيّ» 

سلّم و نجوم االرض من آل عبد المطّلب و تهنف باشياخك زعمت انّك تناديهم فلتردنّ وشيكا موردهم و لتودّن 

انّك شللت و بكمت و لم تكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت اللّهمّ خذ لنا بحقّنا و انتقم ممّن ظلمنا و احلل غضبك 

ل حماتنا فو اللّه ما فريت الّا جلدك و ال حززت الّا لحمك و لترونّ على رسول اللّه صلّى بمن سفك دماءنا و قت

اللّه عليه و آله بما تحمّلت من سفك دماء ذرّيته و انتهكت من حرمته فى عترته و لحمته حيث يجمع اللّه شملهم 

واتا بل احياء عند ربّهم يرزقون و كفى باللّه و يلمّ شعثهم و يأخذ بحقّهم و ال تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل اللّه ام

 «.حاكما و بمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خصيما و بجبرئيل ظهيرا

چرا نگويى كه زخم را ناسور كردى و شكافتى و ريشه را ريشه كن كردى و سوختى، خون ذريّت پيغمبر ( »1) 

د المطلب ستارگان زمين بودند اكنون ياد اسالف و نياكان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ريختى كه از آل عب

خود كردى و آنان را خواندى )و نازشست خواستى غم مخور( كه در همين زودى نزد آنان روى و آرزو كنى 

 كردى. گفتى و آن عمل نمى كاش دستت خشك شده بود و زبانت گنگ و آن سخن نمى

تقام ما را بكش و خشم تو فرود آيد بر آنكه خون ما بريخت و حمات خدايا داد ما را بستان و از اين ستمگران ان

ما را بكشت. به خدا قسم كه پوست خودت را شكافتى گوشت خودت را پاره پاره كردى، و بر رسول خدا صلّى 

اللّه عليه و آله و سلّم درآيى با آن بار كه بر دوش دارى از ريختن خون دودمان وى و شكستن حرمت عترت و 
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ه تن او جايى كه خداوند پريشانى آنها را به جمعيّت مبدّل كند و داد آنها بستاند و مپندار آنها را كه در راه پار

خورند همين بس كه خداوند حاكم است و  اند و نزد پروردگار خود روزى مى اند بلكه زنده خدا كشته شدند مرده

 «.نمحمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خصم و جبرئيل پشتيبا

و سيعلم من سوّل لك و من مكّنك رقاب المسلمين بئس للظّالمين بدال و ايّكم شرّ مكانا و اضعف جندا و لئن » 

جرّت علىّ الدّواهى مخاطبتك انّى الستصغر قدرك و استعظم تقريعك و استكثر توبيخك لكنّ العيون عبرى و 

اء بحرب الشّيطان الطّلقاء فهذه االيدى تنطف من دمائنا الصّدور حرّى اال فالعجب كلّ العجب لقتل حزب اللّه النّجب

 «.تنتابها العواسل و تعفرها امّهات الفراعل  و االفواه تتحلّب من لحومنا و تلك الجثث الطّواهر الزّواكى

آن كس كه كار را براى تو ساخت و پرداخت و تو را بار گردن مسلمانان كرد به زودى بداند كه پاداش ( »1) 

تر است. و اگر مصائب  ان بد است و آگاه گردد كه مقام كدام يك شما بدتر و لشكر كدام يك ضعيفستمكار

روزگار با من اين جنايت كرد )و مرا به اسيرى به اينجا كشانيد( و ناچار شدم با تو سخن گويم باز قدر تو را 

ارت تو سبب ترس و وحشت هاى عظيم كنم تو را و نكوهش بسيار )و حشمت و ام بسيار پست دانم و سرزنش

تابى كه در من بينى نه از هيبت تو است( ليكن چشمها گريان  من نشود و خود را نبازم و نترسم و اين جزع و بى

سخت عجيب است كه حزب خدا به دست طلقا و حزب شيطان   1 است و دلها بريان )از مصيبت برادر و خاندانم(

افتد و آن بدنهاى  ريزد و گوشتهاى ما از دهنهاى شما بيرون مى مى هاى شما شوند خون ما از سر پنجه كشته مى

 «.غلطانند كنند و كفتاران آنها را در خاك مى پاك و پاكيزه را گرگان سركشى مى

مترجم گويد: كنايات در عبارات اين خطبه بسيار است مثال جويدن گوشت كنايه از ظلم است. همچنين سركشى 

انها كنايه از غربت آنهاست؛ چون زينب عليها السّالم پس از چند ماه يقين داشت كردن گرگ و كفتار از آن بد

 آن بدنهاى پاك را به خاك سپردند.

                                                 
دانم نه براى آن است كه خطاب در تو فايده  شمارم و سرزنش تو را عظيم مى ين آورده است: و اينكه من قدر تو را كم مىدر جالء العيون در ترجمه چن .1

بخشد در دلهاى سنگين و جانهاى طاغى و  هاى ايشان را بريان كردى و موعظه چه سود مى هاى مسلمانان را گريان و سينه كند بعد از آنكه ديده مى

ها كه شيطان در آن آشيان كرده و به اعانت اين قسم گروه، تو كردى آنچه كردى پس زهى  خط حق تعالى و لعنت رسول خدا و سينهبدنهاى مملو از س

ا از تعجب است كشته شدن پرهيزكاران و فرزندان پيغمبران و سالله اوصياى ايشان به دستهاى آزادشدگان خبيث و نسلهاى زناكاران فاجر كه خون م

 ...«افتد  ريزد و گوشتهاى ما از دهانهاى ايشان بيرون مى مى دستهاى ايشان

رود  را نياورده است و چون در بسيارى از كلمات ديگر نيز مخالف با عبارت عربى است احتمال مى« تنتابها العواسل و تعفرها امهات الفراعل»و ترجمه 

لئن جرت »و نيز و « تنتابها العواسل»ارت آن غير از اين عبارت بود و آن جمله نسخه ديگر از اين خطبه داشتند كه عب -رحمه اللّه -كه مرحوم مجلسى

 را نداشت.« على
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و نيز حديث امّ ايمن را خود او براى امام زين العابدين عليه السّالم روايت كرد و گفت: گروهى را خداوند مقدّر 

 فرموده است كه آن بدنها را دفن كنند.

تى خود امام عليه السّالم در دفن آنها حاضر گشت چنان كه پيش از اين گفتيم. پس سركشى گرگان و و به رواي

كفتاران كنايه از آن است كه قبر آنها در آن وقت در غربت و در بيابان بود جايى دور از خويش و تبار و دوست 

كسى  گوييم از تنهايى و بى سى مىو آشنا كسى به زيارت آنها نتوانستى رفت مگر حيوانات صحرا و ما در فار

آورد و تنها بودن قبر در مكانى كه كسى ياد آن نكند بر اقارب گران است؛ چنان كه  چشم مرا كالغ بيرون مى

 شاعر گفت در مقام دلتنگى و جزع:

 و قبر حرب بمكان قفر             و ليس قرب قبر حرب قبر                    

خذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين ال تجد الّا ما قدّمت يداك و ما ربّك بظلّام للعبيد و لئن اتّ»تتمّه خطبه:  

فالى اللّه المشتكى و عليه المعوّل فكد كيدك واسع سعيك و ناصب جهدك فو اللّه ال تمحو ذكرنا و ال تميت 

ا عدد و جمعك الّا بدد يوم وحينا و ال تدرك أمدنا و ال ترحض عنك عارها و هل رأيك الّا فند و ايّامك الّ

ينادى المنادى اال لعنة اللّه على الظّالمين فالحمد للّه ربّ العالمين الّذى ختم ألوّلنا بالسّعادة و المغفرة و آلخرنا 

بالشّهادة و الرّحمة و نسأل اللّه ان يكمّل لهم الثّواب و يوجب لهم المزيد و يحسن علينا الخالفة انّه رحيم ودود 

اگر امروز به گمان خود غنيمت به دست آوردى و سود بردى به همين زودى ( »1« )اللّه و نعم الوكيلحسبنا 

زيان كنى وقتى كه نيابى مگر همان را كه دست تو از پيش فرستاد و خداوند بر بندگان ستم نكند شكوه به خدا 

نماى و هر جهد كه دارى بكار بر بريم و اعتماد بر او كنيم پس هر كيد كه دارى بكن و هر چه كوشش خواهى ب

به خدا سوگند ذكر ما را از يادها محو نتوانى كرد و وحى ما را كه خداوند فرستاد نتوانى ميرانيد و به غايت ما 

نتوانى رسيد و ننگ اين ستم را از خويش نتوانى سترد رأى تو سست است و شماره ايام دولت تو اندك و 

« اال لعنة اللّه على الظّالمين، فالحمد للّه ربّ العالمين»وز كه منادى فرياد زد: جمعيت تو به پريشانى گرايد آن ر

سپاس خدا را كه اوّل ما را به سعادت و مغفرت ختم كرد و آخر ما را به شهادت و رحمت فائز گردانيد از خدا 

حيم ودود حسبنا اللّه و نعم انّه ر»خواهيم كه ثواب آنها را كامل كند و بيفزايد و خود او بر ما نيكو خلف بود: 

           يزيد گفت: «.الوكيل

  يا صيحة تحمد من صوائح             ما اهون الموت على النّوائح                      
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 گران را مرگ ديگران سهل نمايد. فريادى است كه از زنان شايسته است، نوحه 

است كه: كدام شماتت بزرگتر از آنكه دختران و كودكان و  ( مؤلف گويد: در نامه ابن عباس به يزيد مسطور2) 

زنان خاندان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را اسير و گرفتار و غارت زده از عراق به شام بردى تا 

ه قدرت خود را به مردم بنمايى و ببينند ما را مقهور كردى و بر خاندان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چير

گشتى و كين خويش و تبار كافر خو را در روز بدر به گمان خود از ما كشيدى و دشمنى پنهان را آشكار كردى 

زنه پوشيده بودى ظاهر نمودى تو و پدرت خون عثمان را دستاويز آن  و آن بغض كه مانند آتش در چوب آتش

دا سوگند كه اگر از زخم دست من برهى ها ساختيد واى بر تو از عذاب خداوند حاكم روز جزا. به خ توزى كينه

و   خرد و ناكسى و خاك بر سرت كه نكوهيده مردى از زخم زبانم نرهى سنگ و خاكت در دهان باد كه سخت بى

بدان غرّه مباش كه امروز بر ما ظفر يافتى به خدا قسم اگر چه امروز ما مغلوب تو شديم فردا غالب شويم نزد آن 

م نكند و به همين زودى تو را با رنج و سختى از اين جهان بيرون برد گناهكار و حاكم عادلى كه در حكم ست

 توانى خوش بزى اى پدر مرده و گناه افزون كن و السّالم على من اتّبع الهدى. نكوهيده و منفور، پس هر چه مى

س مردى شامى ( شيخ مفيد گفت: فاطمه بنت الحسين گفت: چون به نزد يزيد نشستيم دلش بر ما بسوخت پ1) 

فام برخاست و گفت: اى امير المؤمنين اين دخترك را به من ببخش و مرا خواست و من دخترى زيبا روى  سرخ

دانست اين كار  ام زينب در آويختم و او مى بودم بر خويش بلرزيدم و پنداشتم اين كار توانند و به جامه عمّه

د اگر بميرى چنين شوخ چشمى نه تو توانى كرد و نه نشدنى است و با آن مرد گفت: دروغ گفتى به خدا سوگن

توانم و اگر خواهم بكنم. زينب فرمود: هرگز نتوانى و  يزيد، يزيد برآشفت و گفت: دروغ گفتى به خدا قسم كه مى

 اللّه خداوند تو را بر اين قدرت نداده است مگر از دين ما بيرون روى و دين ديگر گيرى.

گويى پدر و برادرت از دين بيرون رفتند. زينب  ت: در روى من اين سخن مىيزيد از خشم برافروخت و گف

فرمود: تو و جد و پدرت اگر مسلمان باشيد بدين جدّ و پدر و برادر من هدايت يافتيد. يزيد گفت: اى دشمن خدا 

يى؛ گو دهى و به قدرت زور مى دروغ گفتى. زينب فرمود: تو اميرى و دست دست تو است به ستم دشنام مى

 گويا شرم كرد و خاموش شد.

 شامى آن كالم بازگفت: يزيد جواب داد دور شو خدا تو را مرگ دهد و از زمين بردارد.

 و سبط در تذكره از هشام بن محمد مانند اين آورده است مختصرتر.
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على عليه و صدوق در امالى و ابن اثير در كامل نيز مگر آنكه به جاى فاطمه بنت الحسين عليه السّالم بنت 

 اند. السّالم گفته

 ( و سيّد در ملهوف گفت: مرد شامى نگاه به فاطمه بنت الحسين عليه السّالم افكند و گفت:2) 

يا امير المؤمنين اين دخترك را به من بخش. فاطمه با عمّه خويش گفت: يتيم شدم كنيز هم بشوم؟! زينب گفت: و 

زيد گفت: دختر حسين. او گفت: حسين پسر فاطمه و على بن ال كرامة كارى است نشدنى. شامى گفت: كيست؟ ي

 ابى طالب عليهما السّالم؟ يزيد گفت: آرى. شامى گفت:

كنى به خدا قسم پنداشتم اينها اسيران  كشى و ذريت او را اسير مى خدا تو را لعنت كند آيا عترت پيغمبر را مى

 كنم امر كرد گردنش زدند. مىاند. يزيد گفت: به خدا قسم تو را هم با آنها ملحق  روم

و در امالى صدوق است كه: يزيد زنان حسين عليه السّالم را با على بن الحسين عليهما السّالم به زندانى كرد كه 

 از سرما و گرما محفوظ نبودند تا چهره آنها پوست انداخت.

بر رود و حسين و پدرش را ذمّ ( و در ملهوف است كه راوى گفت: يزيد خطيب را بخواند و امر كرد باالى من1) 

كند خطيب به منبر بر آمد و در ذمّ امير المؤمنين و حسين عليهما السّالم سخن از اندازه بدر برد و معاويه و يزيد 

را فراوان بستود. على بن الحسين عليهما السّالم فرياد زد: اى خطيب واى بر تو خوشنودى آفريدگان را به خشم 

 ؟ پس جاى خود را در دوزخ آماده بين.«ريت مرضات المخلوقين بسخط الخالقاشت»آفريدگار خريدى: 

 نيكو گفته است: -صلوات اللّه عليه -ابن سنان خفاجى در مدح امير المؤمنين

 اعلى المنابر تعلنون بسبّه             و بسيفه نصبت لكم اعوادها         

ه بن محمد بن سنان و نسبت او به خفاجه بنى عامر است و ( و مؤلف گويد: نام اين شاعر ابو محمد عبد الل2ّ) 

 قبل از بيت مذكور گويد:

 يا امّة كفرت و في افواهها ال             قرآن فيه ضاللها و رشادها         

 اعلى المنابر الخ.             تلك الخالئق بينكم بدريّة             

 دها             و اللّه لو ال تيمها و عدّتهاقتل الحسين و ما خبت احقا             

 عرف الرّشاد يزيدها و زيادها             

اند كه: چون  از دعوات راوندى نقل كرده -رحمهما اللّه -( مؤلف گويد: شيخ ما محدّث نورى و علّامه مجلسى3)

اى بكشد پيش روى خود بايستانيدش  خواست او را به بهانه على بن الحسين عليهما السّالم را نزد يزيد بردند مى
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اى بر زبانش گذرد و بهانه كشتن او گردد و على عليه السّالم هر كلمه را  و با او به سخن پرداخت شايد كلمه

گفت: من  -لعنه اللّه -گردانيد، يزيد داد و تسبيح كوچكى در دست داشت در بين سخن با انگشتان مى پاسخى مى

 گردانى اين چگونه روا باشد؟ كنى و سبحه مى من تكلّم مى گويم و تو با با تو سخن مى

امام عليه السّالم فرمود: پدرم براى من حديث كرد از جدّم كه چون نماز بامداد بگزاشتى سخن نگفته سبحه 

« اللّهمّ انّى اصبحت اسبّحك و احمدك و اهلّلك و اكبّرك و امجّدك بعدد ما ادير به سبحتى»بگرفتى و گفتى: 

فرمود كه: اين سبحه  گفت: غير از تسبيح و مى خواست مى گردانيد و هر سخن كه مى عا ميخواند و سبحه مىاين د

رفت همان دعا  گردانيدن ذكر كردن محسوب است و من در پناه آنم تا شب به بستر روم و چون در بستر مى

وقتى تا وقتى و من در اين كار اقتدا گرديد از  نهاد و براى او تسبيح محسوب مى خواند و سبحه زير بالين مى مى

 به جدّت خويش كردم.

از او در گذشت وصلت  دهيد مقنع و گويم مگر جوابى مى يك از شما سخنى نمى يزيد بارها با او گفت: من با هيچ

 -اللّه لعنه -داد و به رهايى او امر كرد. و مراد از جدّ او شايد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد چون يزيد

 براى امير المؤمنين عليه السّالم فضلى معتقد نبوده است.

آن روز على بن الحسين عليهما السّالم را وعده داد كه سه حاجت را  -لعنه اللّه -( )ملهوف( راوى گفت: يزيد1) 

هاشان پوست  كرد و بدانجا ماندند تا چهره روا كند و آنان را در منزلى فرود آورد كه از سرما و گرما حفظ نمى

كردند. سكينه گفت: چون چهار روز از  انداخت و تا در آن شهر بودند بر حسين عليه السّالم شيون و زارى مى

ماندن ما بگذشت در خواب ديدم و خوابى طوالنى نقل كرد و در آخر آن گفت: زنى ديدم در هودج سوار دست 

 بر سر نهاده پرسيدم كيست؟ گفتند:

گفتم: به خدا سوگند نزد او روم و  -سالم اللّه عليهما -للّه عليه و آله و سلّم مادر پدرتفاطمه بنت محمد صلّى ا

گفتم: اى مادر به  آنچه با ما كردند با او بگويم، پس شتابان رفتم تا به او رسيدم و پيش او بايستادم گريان و مى

د اى مادر به خدا حريم ما را مباح شمردند خدا حق ما را انكار كردند اى مادر به خدا جمعيّت ما را پريشان ساختن

اى مادر به خدا پدر ما حسين عليه السّالم را كشتند. گفت: اى سكينه ديگر مگو كه بند دلم را گسيختى اين 

 پيراهن پدر تو است از من جدا نشود تا به لقاى پروردگار رسم.

از نور روى بدو آوردند و بر هر شترى  ( شيخ ابن نما گفت: سكينه در دمشق در خواب ديد گويى پنج شتر2) 

رود پس شتران بگذشتند و آن  اند و خادمى با آنها راه مى پيرمردى نشسته است و فرشتگان گرد آنها را بگرفته
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فرستد. گفتم: سالم بر او باد  خادم به طرف من آمد و نزديك من رسيد و گفت: اى سكينه جدّ تو بر تو سالم مى

 صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تو كيستى؟اى فرستاده رسول خدا 

گفت: خادمى از بهشت. گفتم: اين پيرمردان شتر سوار كيستند؟ گفت: اول آدم صفوة اللّه است دوم ابراهيم خليل 

گفتم: آنكه دست بر محاسن دارد و افتان و  -عليهم السالم -اللّه و سوم موسى كليم اللّه چهارم عيسى روح اللّه

 ت؟ گفت: جدّ تو رسول اللّه است صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفتم:خيزان است كيس

 به كجا خواهند رفت؟ گفت: سوى پدرت حسين عليه السّالم.

پس روى به طرف او كرده دويدم تا آنچه ستمكاران پس از وى با ما كردند با او بگويم در اين ميان پنج كجاوه 

 ود گفتم: اين زنان كيستند؟آيند و در هر كجاوه زنى ب از نور ديدم مى

گفت: اوّلى حوّاء مادر بشر است دوم آسيه بنت مزاحم و سوم مريم بنت عمران و چهارم خديجه بنت خويلد و 

پنجمى كه دست بر سر نهاده افتان و خيزان است جدّه تو فاطمه است بنت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مادر 

 پدرت.

گويم كه با ما چه كردند پس به او پيوستم و پيش او ايستادم گريان و گفتم: اى مادر به گفتم: به خدا قسم با او ب

مادر به خدا حريم ما را مباح شمردند   خدا حق ما را انكار كردند اى مادر به خدا جمعيت ما را پريشان ساختند اى

ينه كه جگر مرا آتش زدى و بند اى مادر به خدا پدر ما حسين عليه السّالم را كشتند. گفت: ديگر مگوى اى سك

دلم را پاره كردى اين پيراهن حسين عليه السّالم است با من و از من جدا نشود تا به لقاى پروردگار رسم. پس 

 از خواب بيدار شدم و خواستم اين خواب را پوشيده دارم با كسان خودمان گفتم امّا ميان مردم شايع شد.

ايت است كه گفت: در بستر خفته بودم در آسمان را ديدم گشوده و فرشتگان ( )بحار( از هند زوجه يزيد رو1) 

گفتند: السالم عليك يا ابا عبد اللّه السالم عليك يا  آمدند و مى دسته دسته نزد سر مطهّر حسين عليه السّالم مى

و مردى درخشنده  بن رسول اللّه در آن ميان پاره ابرى ديدم از آسمان فرود آمد و مردان بسيار بر آن بودند

گفت:  روى مانند ماه در ميان آنها بود پيش آمد و خم شد و دندانهاى ابى عبد اللّه عليه السّالم را ببوسيد و مى

شود تو را نشناخته باشند از آب نوشيدن تو را منع كردند اى فرزند، من جدّ تو  اى فرزند تو را كشتند مى

و اين عمّ تو جعفر و اين عقيل و اين دو  -عليهم السالم -درت حسنپيغمبرم و اين پدرت على مرتضى و اين برا

 و همچنين يكى يكى خاندان را شمرد. حمزه و عبّاسند.
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تافت در طلب يزيد شدم او را در  هند گفت: ترسان و هراسان از خواب برجستم و روشنايى ديدم از سر حسين مى

كار و سخت اندوهگين بود  لى للحسين مرا با حسين چهگفت: ما خانه تاريكى يافتم روى به ديوار كرده و مى

خواب را با او گفتم سر به زير انداخت و گفت: چون بامداد شد حرم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را 

بخواست و پرسيد اينجا بمانيد دوستتر داريد يا به مدينه بازگرديد و جائزتى گرانبها به شما دهم؟ گفتند: اول بايد 

 ر حسين عليه السّالم عزادارى كنيم. گفت:ب

ها خالى كرد در دمشق و هر زن قرشيّه و هاشميّه جامه سياه پوشيد و بر  ها و خانه هر چه خواهيد كنيد پس حجره

 حسين عليه السّالم شيون و زارى كردند هفت روز على ما نقل.

كردند  بان گرفته بودند و با آه و زارى شيوه مىناله زدر مدّت اقامت در دمشق به سوز و ( ابن نما گفت: زنان2) 

و مصيبت آن گرفتاران بزرگ شده بود و جرّاح زخم آن داغداران از عالج فرو مانده )االسى لكلم الثّكلى عال 

حتّى تقشّرت الجلود و سال »كرد  اى جاى داده بودندشان كه آنها را از سرما و گرما حفظ نمى طبّه( در خانه

 «.نّ الخدور و ظلّ السّتور و الصّبر طاعن و الجزع مقيم و الحزن لهنّ نديمالصّديد بعد ك

پرورى رخسارشان پوست انداخت و صديد جارى گشت شكيبايى رفته رشته  نشينى و سايه پس از پرده»يعنى: 

 «.صبر گسسته و اندوه با ايشان پيوسته

 شهادت حضرت رقیه در شام

كرده است كه: زنان خاندان نبوّت شهادت پدران را از فرزندان خردسال ( كامل بهايى از كتاب حاويه نقل 3) 

آنان را به سراى خويش در آورد و  اند و همچنين بود تا يزيد گفتند: پدرانتان به سفر رفته داشتند و مى پنهان مى

رم حسين عليه السّالم را دختركى خردسال بود چهارساله شبى از خواب برخاست سخت پريشان و گفت: پد

كجاست كه من اكنون او را ديدم چون زنان اين سخن بشنيدند بگريستند و كودكان ديگر هم و شيون برخاست و 

يزيد بيدار شد و پرسيد: چه خبر است؟ تفحّص كردند و قضيه بازگفتند يزيد گفت: سر پدرش را نزد او بريد 

ترك را دل از جاى بركنده شده و فريادى آوردند و در دامنش نهادند گفت: اين چيست؟ گفتند: سر پدرت. آن دخ

زد و بيمار شد در همان روزها در دمشق در گذشت. و اين روايت در بعض كتب مفصّلتر آمده است كه بر آن سر 

شريف دستمال ديبقى افكند و پيش آن دختر نهادند و روپوش از آن برداشتند و گفتند: اين سر پدر تو است آن را 

 گفت؟ من نهاد و مىاز طشت برداشت و در دا
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كيست كه تو را به خون خضاب كرد؟ اى پدر كه رگ گلوى تو را بريد؟ اى پدر كه مرا به اين كوچكى يتيم 

كرد؟ اى پدر پس از تو به كه اميدوار باشيم؟ اى پدر اين دختر يتيم را كه بزرگ كند؟ و از اين قبيل سخنان نقل 

يه سخت كرد چنان كه بيهوش افتاد او را حركت دادند از دنيا رفته كند تا گويد: دهان بر دهان شريف پدر نهاد گر

بود و چون اهل بيت اين بديدند صدا به گريه بلند كردند و داغشان تازه شد و هر كس از اهل دمشق بر آن آگاه 

 شد زن يا مرد گريان شدند.

 خطبۀ امام سجاد علیه السالم در مسجد اموی شام

خطيبى را امر كرد بر فراز منبر بر آيد و حسين عليه  -لعنه اللّه -ير او گفتند: يزيد( )بحار( صاحب مناقب و غ1) 

السّالم و پدرش على عليه السّالم را ناسزا گويد پس خطيب سپاس و ستايش خداى را بجاى آورد و آن دو 

بت داد پس على بزرگوار را ناسزا گفت و در ستايش معاويه و يزيد سخن درازى كرد و هر امر نيكى بدانها نس

بن الحسين عليهما السّالم فرياد زد: اى خطيب واى بر تو خشم خداوند را به خوشنودى آفريدگان خريدى پس 

 جاى خويش را در آتش آماده بين.

آنگاه فرمود: اى يزيد مرا رخصت ده تا بر فراز اين منبر روم و سخنانى گويم كه خوشنودى خدا در آن باشد و 

 آن اجر و ثواب برند يزيد راضى نشد مردم گفتند: اهل مجلس از شنيدن

يا امير المؤمنين اجازت ده به منبر رود شايد از او چيزى شنويم گفت: اگر بر فراز منبر رود تا مرا با آل ابى 

سفيان رسوا نكند فرود نيايد. گفتند: يا امير المؤمنين اين نوجوان خردسال چه تواند كرد؟ يزيد گفت: كام اين 

ن را در كودكى به علم برداشتند شاميان اصرار كردند تا رخصت داد و زين العابدين عليه السّالم به منبر بر خاندا

 آمد خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و خطبه خواند كه اشكها روان گشت و دلها به فزع آمد آنگاه فرمود:

و السّماحة و الفصاحة و الشّجاعة و المحبّة في قلوب  ايّها النّاس اعطينا ستّا و فضّلنا بسبع اعطينا العلم و الحلم» 

اسد اللّه و اسد رسوله و منّا سبطا  المؤمنين و فضّلنا بانّ منّا النّبىّ المختار محمّد و منّا الصّدّيق و منّا الطّيار و منّا

( 1« )بن مكّة و منى الخطبةهذه االمّة من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى انبأته بحسبى و نسبى ايّها النّاس انا ا

اى مردم به ما شش چيز داده شد )كه به مردم ديگر هم كم و بيش دادند( و هفت چيز دادند بدانها بر »يعنى: 

ديگران برترى يافتيم )و غير ما را ندادند( اما آن شش چيز دانش است و بردبارى و بخشش و فصاحت و دالورى 

يز كه بدانها برترى داريم بر ديگران پيغمبر مختار محمّد صلّى اللّه عليه و و دوستى در دل مؤمنان. اما آن هفت چ
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آله و سلّم از ما است و صدّيق )كه به او اول ايمان آورد يعنى على عليه السّالم( از ماست و جعفر طيّار از ماست 

مرا شناسد، شناسد و هر  و حمزه شير خدا و رسول او عليه السّالم از ماست و دو سبط اين امّت از مايند هر كس

 كس نشناسد گوهر و نژاد خويش را بگويم اى مردم منم پسر مكه و منا، الى آخر الخطبة.

( در كامل بهايى است كه: حضرت امام زين العابدين عليه السّالم روز جمعه از يزيد دستورى خواست كه 2) 

بر فراز منبر رود و هر چه بر زبانش آيد خطبه بخواند يزيد رخصت داد و چون روز جمعه شد ملعونى را گفت 

ناسزا به على و حسين عليهما السّالم بگويد و شيخين را ستايش كند. به منبر رفت و هر چه خواست گفت. امام 

عليه السّالم فرمود: مرا اذن ده كه من هم خطبه بخوانم. يزيد از آن وعده كه داده بود پشيمان شد و اذن نداد 

ود گفت: اى پدر از خطبه خواندن او چه خيزد اذن ده تا خطبه بخواند. يزيد گفت: شما از امر پسرش معاويه خرد ب

اين خانواده در چه گمانيد آنها علم و فصاحت را به ارث دارند از آن ترسم كه خطبه او فتنه انگيزد و وبال آن به 

سّالم به منبر تشريف ارزانى داشت و ما رسد. و مردم پاى مردى كردند تا اجازت داد پس زين العابدين عليه ال

الحمد للّه الّذى ال بداية له و الدّائم الّذى ال نفاد له و االوّل الّذى ال اوّل ألوّلّيّته و اآلخر الّذى ال آخر »گفت: 

 «.امآلخريته و الباقى بعد فناء الخلق قدّر اللّيالى و االيّام و قسّم فيما بينهم االقسام فتبارك اللّه الملك العلّ

سپاس خداوندى را كه وجودش را آغاز نيست و هميشه هست و نابود نگردد نخستين موجودى است »( يعنى: 3) 

كه اول بودن او را ابتدا نيست و آخرى است كه آخريت او را انتها نه؛ پس از نابود شدن آفريدگان باقى ماند 

دم را عطا فرموده است بزرگ است خداوند شبها و روزها را اندازه معيّن كرده است و نصيب هر يك از مر

 «.پادشاه دانا

انّ اللّه اعطانا العلم و الحلم و الشّجاعة و السّخاوة و المحبّة في قلوب المؤمنين و منّا »و سخن را بدانجا كشيد كه 

يقتل الدّجال ايّها  رسول اللّه و وصيّه و سيّد الشّهداء و جعفر الطيّار في الجنّة و سبطا هذه االمّة و المهدىّ الّذى

نسبى انا ابن مكّة و منى انا ابن زمزم و الصّفا  النّاس من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فقد اعرفه بحسبى و

باطراف الرّدى انا ابن خير من اعتذر و ارتدى انا ابن خير من طاف و سعى انا ابن خير من  انا ابن من حمل الرّكن

من اسرى به الى مسجد االقصى انا ابن من بلغ به الى سدرة المنتهى انا ابن من دنى حجّ و اتى )لبى ظ( انا ابن 

فتدلّى فكان قاب قوسين او ادنى انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى انا ابن الحسين القتيل بكربالء انا ابن علىّ 

 لكبرى انا ابن سدرة المنتهى انا ابن شجر المرتضى انا ابن محمّد المصطفى و انا ابن فاطمة الزّهراء انا ابن خديجة ا
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 1«.طوبى انا ابن المرمّل بالدّماء انا ابن من بكى عليه الجنّ في الظّلماء انا ابن من ناح عليه الطّيور في الهواء

( چون سخنش بدينجا رسيد مردم آواز به گريه و ناله بلند كردند و يزيد ترسيد فتنه برخيزد مؤذّن را گفت 1) 

از گويد )روز جمعه خطبه پيش از نماز است بر خالف عيد( و چون خطبه به انجام رسد اذان نماز گويند اذان نم

اللّه اكبر و اعلى و اجلّ و اكرم ممّا »پس مؤذّن برخاست و گفت: اللّه اكبر اللّه اكبر امام عليه السّالم فرمود: آرى 

تر از هر چيز است كه از آن بيم و هراس دارم  و گرامىيعنى: خداوند بزرگتر و برتر و بزرگوارتر « اخاف و احذر

 دارد(. )و او مرا از شرّ همه نگاه مى

امام گفت: آرى هر كس شهادت دهد من هم با او شهادت دهم و با « اشهد ان ال اله الّا اللّه»چون مؤذّن گفت: 

 منكر آن همداستان نباشم كه معبودى جز او نيست و پروردگارى غير او نه.

اشهد انّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عمامه از سر بر گرفت و مؤذّن را »( و چون گفت: 2) 

گفت به حق اين محمّد ساعتى خاموش باش و روى به يزيد كرد و گفت: اى يزيد اين پيغمبر عزيز و بزرگوار جدّ 

و اگر جدّ من است پس چرا پدر مرا   دروغ گويى من است يا جدّ تو اگر گويى جدّ تو است مردم همه جهان دانند

به ستم كشتى و مال او را تاراج كردى و زنان او را به اسارت آوردى؟! اين سخن را بگفت و دست به گريبان 

برد و جامه خويش چاك زد و بگريست و گفت: به خدا قسم اگر در جهان كسى باشد جدّش پيغمبر صلّى اللّه 

 كس منم پس چرا اين مرد پدر مرا به ستم كشت و ما را مانند روميان اسير كرد؟عليه و آله و سلّم آن 

                                                 
اهيم عليه در كتاب جالء العيون چنين ترجمه كرده است: منم فرزند آنكه مقام ابراهيم را به رداى خود برداشت و من نديدم ركن را به معنى مقام ابر .1

هاى كعبه است كه ركن عراقى و شامى و يمانى و مغربى  ارتى به برداشتن آن مقام مبارك با رداء نيافتم بلكه ركن گوشهو در تواريخ ذكر يا اش الساّلم.

گفتند و به كثرت استعمال حجر حذف شده و براى تسهيل  گويند: و گاهى بر حجر االسود اطالق كنند كه در ركن عراقى است؛ چون آن را حجر الركن مى

 كردند و كعبه را در زمانى كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به رسالت مبعوث نشده بود تجديد عمارت كردند. ا مىبه ركن تنها اكتف

عبد الدار طبرى گويد: چون بنا به آن حد رسيد كه بايد حجر االسود را نصب كنند قبائل در آن خالف كردند و نزاع برخاست و مصمّم به جنگ شدند بنى 

كردند كه جلوگيرى  پرخون آوردند و دست در آن نهادند و پيمان بستند به جنگ و قريش چهار پنج روز درنگ نمودند و با هم مشورت مى كاسه بزرگ

دن تر از ديگر قرشيان گفت: هر كس نخست از در مسجد الحرام در آيد هر چه فرمان دهد او را گر آن فتنه را چگونه كنند تا ابو اميّة بن مغيرة سالخورده

محمد است؛ چون نهيد و فتنه نيانگيزيد. پس اول كس كه در آمد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود گفتند: اين امين است حكم او را بپسنديم اين 

فرمود: هر قبيله جانبى  نزديك رسيد و خبر بگفتند فرمود: جامه آوريد آوردند و ركن را برگرفت يعنى حجر االسود را و به دست خود در آن جامه نهاد و

ن حضرت را از اين جامه را به دست گيرد و بردارد برداشتند تا محاذى محل آن رسيد خود آن را به دست خود در جاى نهاد و بر آن بنا فرمود و قريش آ

 گفتند انتهى. پيش از نزول وحى امين مى

كرد و  ستند بر عرب كه اگر نبود بناى كعبه ناتمام مانده و جنگ عرب را تمام مىو اين كار در نظر قريش و ديگر قبايل بزرگ آمد و آن را نعمتى دان

 .ظاهرا آن عبارت جالء سهو است در ترجمه و اللّه العالم
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آنگاه گفت: اى يزيد اين كار كردى بازگويى محمّد رسول اللّه و روى به قبله ايستى؟ واى بر تو از روز قيامت 

 كه جدّ و پدر من در آن روز خصم تواند.

دم غريو و هياهو برخاست بعضى نماز گزاشتند و بعضى نماز پس يزيد بانگ زد مؤذّن را كه اقامه گويد ميان مر

 نخوانده پراكنده شدند.

( و هم در كامل بهايى گويد: زينب عليهما السّالم نزد يزيد فرستاد و رخصت خواست براى برادرش حسين 1) 

فرود آورد هفت روز  رخصت داد و آنان را در دار الحجاره -لعنه اللّه -عليه السّالم مجلس عزا بر پاى دارد يزيد

آمدند و نزديك بود مردم در سراى يزيد ريزند و او را  بدانجا ماتم داشتند و هر روز زنان بسيار نزد ايشان مى

بكشند مروان آگاه گرديد و گفت: مصلحت نيست اهل بيت حسين عليه السّالم را در اين شهر نگاهدارى برگ 

برگ سفر ايشان بساخت و به مدينه روانه كرد. بنابراين روايت سفر بساز و ايشان را سوى حجاز فرست و يزيد 

 مروان بدان وقت در شام بود.

تبار خويش بيان كرد يزيد يكى از عوّانان ه است كه: چون سيّد سجّاد نژاد و( صاحب مناقب از مدائنى نقل كرد2) 

ر. پس او را در بوستان برد او به خود را گفت: او را در آن بوستان ببر و خونش را بريز و همانجا به خاك سپا

كندن قبر پرداخت و سيّد سجّاد عليه السّالم به نماز ايستاد چون خواست آن حضرت را به قتل رساند دستى از 

 هوا پديدار شد و بر رخسار او زد كه به روى در افتاد و نعره كشيد و بيهوش شد.

خسارش بپريد و سوى پدر رفت و ماجرا بگفت يزيد به خالد فرزند يزيد اين بديد )ليس لوجهه بقيّة( رنگ از ر

دفن آن عوّان در همان گودال فرمود و سيّد سجّاد را رها كرد و جاى حبس زين العابدين عليه السّالم امروز 

 مسجد است.

( صاحب بصائر الدّرجات از حضرت امام جعفر صادق عليه السّالم روايت كرد كه: على بن الحسين عليهما 3) 

الم را با همراهان نزد يزيد بن معاويه بردند آنها را در خانه ويران مسكن دادند يكى از ايشان گفت: ما را در السّ

اين خانه منزل دادند كه سقف فرو افتد و ما را بكشد. پاسبانان به زبان رومى گفتند: اينها را بنگريد از خراب 

كشند. على بن الحسين عليهما السّالم فرمود:  ند و مىبر ترسند با آنكه فردا آنها را بيرون مى شدن خانه مى

 دانست جز من. يك از ما زبان رومى را نيكو نمى هيچ

 بياويختند. هاى شهر و هم در كامل بهايى از كتاب مذكور كه: يزيد امر كرد سرها را از دروازه
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د جامع آويختند و ساير سرها و هم در آن كتاب است كه: سر آن حضرت عليه السّالم را چهل روز بر مناره مسج

 هاى شهر و يك روز هم بر در سراى يزيد بياويختند. را بر در مساجد و دروازه

( شيخ راوندى از منهال بن عمرو روايت كرده است كه: من در دمشق بودم و سر حسين عليه السّالم را 1) 

 رسيد قوله تعالى: خواند تا به اين آيت بدانجا آوردند مردى پيشاپيش آن سر سوره كهف مى

 1أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً 

خداوند سر را گويا گردانيد و به زبان فصيح گفت: عجيبتر از قصّه اصحاب كهف كشتن و به تحفه فرستادن من 

 است.

م گويد: در روايتى آمده است كه يكى از دانشمندان مجلسى )ره( پس از نقل خطبه على بن الحسين عليهما السّال

يهود در مجلس يزيد بود پرسيد: اين جوان كيست؟ گفت: على بن الحسين عليهما السّالم گفت: حسين پسر كه 

بود؟ گفت: على بن ابى طالب. گفت: مادرش؟ گفت: فاطمه بنت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. عالم يهودى 

ه پسر دختر پيغمبر خود را به اين زودى كشتيد پاس حرمت خاندان او را پس از وى نداشتيد به گفت: سبحان اللّ

پرستيديم شما ديروز پيغمبرتان  اى از خود گذاشته بود معتقدم كه او را مى خدا قسم كه اگر موسى بن عمران نبيره

 از جهان رفت بر سر فرزند او ريختيد و او را كشتيد چه بد امّتى هستيد.

گفت: خواه مرا بزنيد و خواه بكشيد يا رها  يزيد بفرمود تا سه بار مشت بر گلوى او زدند دانشمند برخاست و مى

ام كه هر كس فرزند پيغمبرى را بكشد پيوسته ملعون باشد و اگر مرد در آتش دوزخ  كنيد من در تورات خوانده

 بسوزد.

عبد اللّه قاضى مصر بود و از معتبرين اهل سنت است( از ابى ( سيد )ره( گفت: ابن لهيعه )بر وزن سفينه نامش 3) 

االسود محمد بن عبد الرحمن روايت كرده است كه گفت: رأس الجالوت مرا ديد و گفت: ميان من و داوود هفتاد 

كنند اما شما ميان فرزند پيغمبرتان و خود آن بزرگوار يك  پشت فاصله است و هرگاه يهود مرا ببينند تعظيم مى

 در فاصله است او را كشتيد؟پ

( و از زين العابدين عليه السّالم روايت است كه: چون سر مبارك حسين عليه السّالم را نزد يزيد بردند 4) 

خورد روزى  گذاشت و در حضور او شراب مى ساخت و آن سر را پيش روى خود مى مجلس شرب آماده مى

                                                 
 .9سوره كهف، آيه  .1
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زرگان روم بود گفت: اى پادشاه عرب اين سر كيست؟ يزيد سفير پادشاه روم در مجلس آمد و او از اشراف و ب

كار؟ گفت: چون به كشور خود بازگردم شاه مرا از هر چيز كه ديده باشم بپرسد خواستم  گفت: تو را با اين سر چه

 شادى و سرور با تو شريك شود. خبر اين سر را نيز بدانم و بگويم تا در

فاطمه دختر  ابى طالب است. رومى گفت: مادرش كيست؟ گفت:( يزيد گفت: اين سر حسين بن على بن 1) 

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. ترسا گفت: بيزارم از تو و دين تو، دين من بهتر از دين شماست پدرم از 

و  نبيرگان داوود است و ميان من و او پدران بسيار است ترسايان مرا بزرگ دارند و خاك پاى مرا به تبرّك برند

( 2كشيد با اينكه يك مادر در ميان است پس اين چه دين است كه شما داريد! ) شما فرزند دختر پيغمبرتان را مى

آنگاه گفت: آيا داستان كليساى حافر را شنيدى؟ يزيد گفت: بگوى تا بشنوم. گفت: ميان عمّان و چين دريايى 

اى آباد در ميان آب است هشتاد  ر جزيرهاست پهن يك سال راه است و در آن دريا زمين معمور نيست مگ

فرسنگ در هشتاد فرسنگ كه شهرى در زمين بدان بزرگى نيست و از آنجا ياقوت و كافور آرند و درختان آن 

عود و عنبر است و ساكنان آن دين عيسى عليه السّالم دارند و جز پادشاه نصارى را در آنجا تصرّف نيست و 

اى آويخته است زرّين و سمّى  و در محراب آن حقّه 1ر از همه كليساى حافر استكليسا بسيار بدان جاست، بزرگت

در آن است گويند اين سمّ آن خر است كه عيسى عليه السّالم وقتى بر آن سوار شد، و گرد آن حقّه را به ديبا 

و در آنجا بوسند  كنند و مى اند و هر سال گروهى ترسا به زيارت آن روند و بر گرد آن طواف مى آراسته

 ها از خداى خواهند. حاجت

كشيد چه شوم  با سمّ خرى كه آن را سمّ خر عيسى عليه السّالم پندارند چنين كنند شما دخترزاده پيغمبرتان را مى

 مردميد شما و چه نامبارك دينى است دين شما.

                                                 
شود و اين حديث را مرسال  مترجم گويد: حديثى كه يقينا يا به ظن قوى بر خالف واقع باشد نقل كردن آن جايز نيست مگر به ضعف يا كذب آن اشاره .1

آيد يا تغيير و تصرفى در آن شده است، چون به تواتر معلوم است كه ميان درياى عمّان و  اند و به نظر مجعول مى اند و سندى بر آن نياورده روايت كرده

در زمان يزيد نصارى به اين نواحى راه نيافته بودند، اند و نه امروز  چين يعنى در اقيانوس هند جزائر بسيار است و اكثر مردم آنجا نه قديم نصرانى بوده

كنند و به اندك  اكثر در بحر الرّوم بودند و جزائر آنجا را در تصرف داشتند اما اينكه نصارى به حضرت عيسى عليه الساّلم و مادرش احترام بسيار مى

د كليساى حافر در محل ديگرى بوده است غير اقيانوس هند و يا در روند صحيح است و شاي شمرند و به زيارت آن مى مناسبتى مكانى را متبرّك مى

شود مخصوصا مالحده آن را  آنجاست بى آن تفاصيل كه در اين روايت آمده است و نقل اينگونه احاديث بدون تنبيه بر ضعف آن موجب تزلزل مردم مى

 كنند. دستاويز مقاصد خويش و تمسخر مؤمنين مى

 هاية االصول گويد: مالحده عمدا حديث بر خالف عقل جعل كردند و در احاديث داخل كردند تا مردم را از دين نفور كنند.و علّامه حلّى )ره( در ن
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يافت گفت: كشتن من ( يزيد گفت: اين نصرانى را بكشيد كه مرا در كشور خود رسوا نكند؛ چون ترسا در3) 

گفت: اى نصرانى تو اهل  خواهى؟ يزيد گفت: آرى. گفت: بدان كه دوش پيغمبر شما را در خواب ديدم مى مى

اشهد ان ال اله الّا اللّه و اشهد انّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و »بهشتى و از سخن او مرا شگفت آمد، 

 گريست تا كشته شد رضوان اللّه عليه. و مى بوسيد ينه چسبانيد و مىسلّم و بر جست آن سر مطهر را به س

در تذكره سبط است كه زهرى گفت: چون زنان و دختران حسين عليه السّالم بر زنان يزيد در آمدند زنان يزيد 

 برخاستند و شيون نمودند و ماتم بپاكردند آنگاه يزيد با على اصغر گفت:

خواهم به مدينه  مى نيكى نماييم و اگر خواهى تو را به مدينه بازگردانيم؟ فرمود: اگر خواهى نزد ما باش و با تو

 روم او را با خاندانش به مدينه بازگردانيد.

 و شعبى گفت: چون زنان حسين بر زنان يزيد در آمدند بانگ و وا حسيناه بر آوردند يزيد بشنيد و گفت:

  ا اهون الموت على النّوائحيا صيحة تحمد من صوائح             م         

رباب دختر امرؤ القيس زوجه آن حضرت در ميان اسيران بود و او مادر سكينه است و حسين عليه السّالم او را  

 دوست داشت اشعارى درباره او گفت از جمله آنها اين ابيات است:

  لعمرك انّنى الحبّ دارا             تحلّ بها سكينة و الرّباب         

  احبّهما و ابذل فوق جهدى             و ليس لعادل عندي عتاب             

  و ليس )و لست ط( لهم و ان عتبوا مطيعا             حياتى او يغيّبنى التّراب             

 و رباب را يزيد و مهتران قريش خواستگارى كردند نپذيرفت و گفت: پدر شوهرى پس از رسول خدا صلّى اللّه 

عليه و آله و سلّم زيبنده نيست و يك سال پس از حسين عليه السّالم بزيست و از اندوه در گذشت و پس از آن 

 حضرت زير سايه نرفت.

گشت منهال بن عمرو كوفى با او  ( سيد )ره( گفت: روزى زين العابدين عليه السّالم بيرون آمد و در بازار مى1) 

يا ابن رسول اللّه؟ فرمود: مانند بنى اسرائيل در آل فرعون يذبّحون بازخورد و گفت: شب بر تو چون گذشت 

بالد بر قبائل ديگر كه محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عربى  اى منهال، عرب مى  1ابنائهم و يستحيون نساءهم

ايم ف  و آوارهكند كه پيغمبر از ايشان است و ما كه خاندان اوييم گرفتار و كشته  بود و قريش بر عرب فخر مى

 إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ از اين مصيبت كه بر ما گذشت! مهيار چه نيكو گفت:

                                                 
 .49سوره بقره، آيه  .1
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 يعظّمون له اعواد منبره             و تحت ارجلهم اوالده وضعوا                      

  كم صحب له تبعباىّ حكم بنوه يتّبعونكم             و فخركم انّ                     

به چه موجب فرزندان او  كنند و فرزندان او را زير پاى نهادند. يعنى: چوب منبر او را به خاطر او احترام مى 

 پيرو شما شوند با اينكه ناز شما به اين است كه يار او و پيرو اوييد.

در سرايش بياويختند و اهل بيت ( و حكايت شده است كه: يزيد لعنه اللّه گفت: سر حسين عليه السّالم را بر 1) 

را به درون سراى در آوردند چون زنان در آن سراى رفتند همه آل معاويه و آل سفيان به گريه و فرياد و شيون 

ها در دمشق خالى كرد و  ها و خانه افتادند و جامه و زيور از تن بركندند و ماتم گرفتند سه روز و گويند: حجره

 دمشق نماند مگر سياه پوشيد و هفت روز ماتم گرفتند على ما نقل. هيچ زن هاشميه و قرشيه در

)ارشاد( آنگاه امر كرد زنان را با على بن الحسين عليهما السّالم در سرايى جداگانه فرود آوردند و آن سرا  

 پيوسته به سراى يزيد بود چند روز در آنجا بماندند.

بى سفيان پيش بازرفتند و دست و پاى دختران رسول صلّى اللّه بهايى( چون زنان درآمدند زنان آل ا -( )كامل2) 

عليه و آله و سلّم را ببوسيدند و زارى كردند و بگريستند و سه روز ماتم گرفتند هند شيون و زارى كرد و جامه 

چاك زد و از پرده بدر آمد پاى برهنه و سوى يزيد شد و يزيد در مجلس خاص بود و گفت: اى يزيد تو فرمودى 

سر حسين عليه السّالم را بر در سراى من باالى نيزه كنند و يزيد بدان وقت نشسته بود تاجى بر سر داشت 

گوهرآگين از درّ و ياقوت و جواهر گرانبها چون جفت خود را بر آن حال ديد برجست و او را بپوشيد و گفت: اى 

 هند بر دخترزاده رسول خدا بگرى و زارى كن.

ر آمده است كه: هند زوجه يزيد دختر عبد اللّه بن عامر بن گريز )بر وزن زبير( زوجه ( و در روايت ديگ3) 

حسين عليه السّالم بود چون هند در آن مجلس عام نزد يزيد آمد گفت: آيا اين سر پسر فاطمه عليه السّالم بنت 

رى اى هند زارى كن و اى؟ يزيد برجست و او را بپوشانيد و گفت: آ رسول اللّه است كه در سراى من آويخته

شيون نما بر دخترزاده پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و گريه كن چون كه همه قبيله قريش بر او گريه 

كنند خدا ابن زياد را بكشد كه عجله كرد و پس از آن اهل بيت را در سراى خاص خويش منزل داد و هر  مى

 نشانيد. يهما السّالم را نزد خود به طعام مىخورد على بن الحسين عل صبح و شام كه طعام مى
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خورد زين العابدين عليه السّالم را  ( در كامل ابن اثير و ملهوف است كه: هرگاه يزيد صبح يا شام طعام مى4) 

خواند نزديك خود روزى او را با عمرو بن حسن عليه السّالم بخواند عمرو پسرى خردسال بود گويند  مى

كنى عمرو گفت:  لعابدين عليه السّالم بيامد يزيد با او گفت: با اين يعنى پسرش خالد جنگ مىساله با زين ا يازده

شنشنة اعرفها من اخزم هل »مرا كاردى ده و او را هم بده تا جنگ كنيم. يزيد او را به خويشتن چسبانيد و گفت: 

ما به جاى آن در مقام تحسين گوييم شير  در مقام تحسين گفته شود  و اين دو مثل در عربى« تلد الحيّة الّا الحيّة

 ماند بدو. را بچه همى

( و در كامل گويد: به قولى چون سر ابى عبد اللّه عليه السّالم به يزيد رسيد از ابن زياد خرسند شد و كار او 1) 

نها را را بپسنديد وصلت داد و بر رتبتش بيفزود اما اندكى بگذشت كه دشمنى مردم و لعن و نفرين و دشنام آ

كردم و او را در  گفت: چه زيان داشت اگر رنج و آزار او را تحمّل مى نسبت به خود بشنيد پشيمان شد و مى

گذاشتم هر چند پادشاهى مرا وهن بود اما قرابت  خواست در فرمان او مى آوردم و هر چه مى سراى خويش مى

، خدا لعنت كند ابن مرجانه را كه راه چاره بر وى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را مراعات كرده بودم

مسدود كرد و حسين عليه السّالم از او در خواست دست در دست من نهد و يا به يكى از مرزهاى كشور رود و 

تا آخر عمر بدانجا باشد ابن زياد نپذيرفت و او را بكشت و به كشتن او مرا مبغوض مسلمانان كرد و تخم دشمنى 

آنها كاشت و برّ و فاجر را دشمن من كرد كشتن حسين عليه السّالم را بزرگ شمردند چه بد كرد من در دلهاى 

 با من ابن مرجانه خداى او را لعنت كند و بر وى خشم گيرد.

( مؤلف گويد: كسى كه در افعال يزيد و اقوال او نيك بنگرد بر وى آشكارا گردد كه چون سر مطهّر حضرت 2) 

السّالم و اهل بيت او را آوردند سخت شادمان گشت و آن جسارتها با سر مطهّر كرد و آن  ابى عبد اللّه عليه

سخنان گفت و على بن الحسين عليهما السّالم را با ساير خاندان در زندانى كرد كه از گرما و سرما محفوظ 

بدانستند و مظلومى آنها  نبودند تا چهره ايشان پوست انداخت اما چون مردم آنها را شناختند و بزرگوارى ايشان

بديدند و معلوم گرديد كه از خاندان رسولند صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از كار يزيد كراهت نمودند و او را 

روى نمودند و يزيد بر آن آگاه شد خواست خويش را  -عليهم السالم -دشنام دادند و لعن كردند و به اهل بيت

تل به ابن زياد داد و او را نفرين كرد و پشيمانى نمود بر كشتن آن حضرت از خون آن حضرت برئ نمايد نسبت ق

و رفتار خويش را با على بن الحسين عليهما السّالم نيكو كرد و آنها را در سراى خاص خويش فرود آورد براى 
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شد و از حفظ ملك و پادشاهى تا دل مردم را به خويش جلب كند نه آنكه راستى كار ابن زياد را نپسنديده با

 كشتن آن حضرت پشيمان شده باشد.

( و دليل بر اين، داستانى است كه سبط ابن جوزى در تذكره روايت كرده است كه: ابن زياد را نزديك خود 3) 

هاى بزرگ داد و نزديك خود نشانيد و منزلت او را بلند گردانيد و او  بخواند و مال فراوان او را بخشيد و تحفه

برد نزد زنان خود و نديم كرد و شبى مست با مطرب گفت: بخوان و خود اين ابيات بديهه را به اندرون خود 

 انشاء كرد:

 ثمّ مل فاسق مثلها ابن زياد           اسقنى شربة تردّى مشاشى              

  صاحب السّرّ و االمانة عندي             و لتسديد مغنمى و جهادى             

 ل الخارجىّ اعنى حسينا             و مبيد االعداء و الحسّادقات             

ابن اثير در كامل از ابن زياد نقل كرده است كه: ابن زياد با مسافرين شريح يشكرى در راه شام گفت: من حسين  

 ردم.عليه السّالم را به امر يزيد كشتم و گفته بود يا او كشته شود يا تو كشته شوى من قتل او را اختيار ك

 فصل چهاردهم/ فرستادن یزید حرم محترم حضرت سید الشهداء علیه السّالم را به مدینه 

بدان كه چون يزيد بن معاويه دختران رسول خدا و آن ذرّيت پاك را رخصت داد بر حسين عليه السّالم عزادارى 

ورد و سه روز يا هفت روز ماتم كنند و ماتم گيرند و على بن الحسين عليهما السّالم را وعده داد سه حاجت بر آ

گرفتند چون روز هشتم شد ايشان را بخواند و ماندن در دمشق را پيشنهاد ايشان كرد نپذيرفتند و گفتند: ما را به 

 مدينه بازگردان كه جدّ ما بدان شهر هجرت فرمود.

قصّه مسلم ذكر او بگذشت و  پس با نعمان بن بشير كه از صحابه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود )در

تر و مردى از شاميان امين و پارسا  او امير كوفه بود بدان وقت( گفت: برگ سفر اين زنان را بساز هر چه شايسته

برگزين و با ايشان بفرست و سواران و اعوان همراه ايشان كن آنگاه كسوت و عطاها داد و مشاهره و انعام مقرّر 

 كرد.

ون خواست برگ سفر ايشان بسازد على بن الحسين عليهما السّالم را بخواند و خالى كرد ( شيخ مفيد گفت: چ2) 

پذيرفتم و تا  خواست مى و گفت: خدا پسر مرجانه را لعنت كند به خدا سوگند اگر من بودم و پدرت هر چه مى

ازگشتى از آنجا سوى كردم اما خدا چنين فرمان كرده بود و چون به مدينه ب توانستم مرگ را از او دور مى مى
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من به نامه نويس و هر حاجت كه دارى بخواه، و خلعت براى او و خاندان رسالت مقرّر كرد و از جمله نعمان 

بشير را همراه ايشان كرد و گفت: شبانه آنها را ببريد و تو خود اندكى دور از ايشان و در پى ايشان باش چنانكه 

رود آيند دورتر فرود آى و خود با همراهان بر گرد ايشان پاسبان باشيد و چشم تو آنها را بيند و اگر در منزلى ف

 در جايى دورتر فرود آييد كه اگر يكى از ايشان حاجتى خواهد شرم ندارد.

داشت تا به  ايشان مى  كرد و پاس آمد و مهربانى مى پس نعمان با ايشان روانه شد و با ايشان در منازل فرود مى

 ى.مدينه رسيدند. انته

گفته است كه: چون سر حسين عليه السّالم به يزيد رسيد به  1( از يافعى نقل است كه: حافظ ابو العال همدانى1) 

مدينه فرستاد و چند تن از بستگان بنى هاشم را بخواست و با گروهى از بستگان ابى سفيان و حرم محترم حسين 

 بساخت و هر حاجت كه داشتند بر آورد.عليه السّالم هم به مدينه گسيل داشت و برگ سفر ايشان 

و در ملهوف گويد كه: يزيد با على بن الحسين عليهما السّالم گفت: آن سه حاجت كه تو را وعده دادم بگوى تا 

 انجام دهم.

 آن حضرت فرمود: اول آنكه: سر پدرم حسين عليه السّالم را به من نمايى كه از آن توشه برگيرم.

 گرفتند بازگردانى.دوم آنكه: هر چه از ما 

 سوم آنكه: اگر مرا خواهى كشت كسى را با اين زنان به حرم جدّشان فرستى.

يزيد گفت: اما روى پدرت هرگز نخواهى ديد و اما كشتن تو از آن در گذشتم. اما زنان را ديگرى به مدينه 

 بازنگرداند مگر تو و اما آنچه از شما بردند من چند برابر در عوض آن بدهم.

م عليه السّالم فرمود: مال تو را نخواهيم و آن ارزانى تو باد آنچه را از ما گرفتند خواستم براى آنكه چرخ اما

ريسى فاطمه دختر محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مقنعه و قالده و پيراهن او در آنها بود پس يزيد فرمان  نخ

د و امام آن را بر فقرا انفاق كرد و يزيد امر كرد اسراء را به داد آنها را بازگردانيدند و خود دويست دينار بيفزو

 وطن خود به مدينه بازگردانيدند.

هاى ابريشمين  ها آوردند و آراستند و سفره ( در بعض مقاتل است كه: چون خواستند به مدينه بازگردند كجاوه2) 

ل عوض آن مصيبتها كه به شما رسيد. ام كلثوم گستردند و مال بسيار بر آنها ريختند و گفت: يا امّ كلثوم اين اموا

                                                 
 حافظ ابو العالء همدانى نامش حسن است و ياقوت در معجم االدباء ترجمه او را به تفصيل آورده است. .1
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كشى و به جاى آن خواهى ما را  شرم و سخت روى مردى تو برادر و مردان خاندان مرا مى فرمود: اى يزيد چه بى

 به مال دنيا دلخوش كنى به خدا قسم كه چنين امرى نخواهد شد:

 ت بلذّات الفجور حياتهامن اين تخجل اوجه امويّة             سكب                   

 )كامل. بهائى( روايت است كه: امّ كلثوم خواهر حسين عليه السّالم در دمشق درگذشت. 

ابو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه معروف به ابن بطوطه در رحله معروف خود گويد: در دهى در جنوب شهر دمشق 

است و گويند: نام او زينب  -سالم اللّه عليهما -به يك فرسخ، مشهد امّ كلثوم دختر على بن ابى طالب و فاطمه

اش امّ كلثوم دختر پيغمبر  بود و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را )كنيت( امّ كلثوم داد براى شباهت به خاله

دم است و اوقافى دارد مر  اند و برگرد آن مساكنى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مسجد بزرگى بر آن ساخته

 امّ كلثوم است.  1دمشق گويند قبر ستّ

سيد )ره( گفت روايت شده است كه: سر حسين عليه السّالم را به كربال بازگردانيدند و با جسد شريف دفن 

 كردند. و عمل طايفه بر اين است و غير اين هم روايت شده است و ما نقل نكرديم چون بناى ما بر اختصار است.

هل اثر در مدفن رأس شريف مختلف است گروهى گفتند: يزيد آن را نزد عمرو بن سعيد ( مؤلف گويد: كالم ا1) 

خواستم آن را براى من فرستد فرمان داد در بقيع نزد قبر  بن عاص عامل مدينه فرستاد عمرو گفت: هرگز نمى

  مادرش فاطمه دفن كردند

                                                 
دهند. مشهد ديگر در تربت باب الصغير در خود دمشق است  ن بطوطه ذكر كرده است امروز نسبت به زينب كبرى مىمترجم گويد: اين مشهد كه اب .1

ه به منسوب به ام كلثوم و مشاهدى چند امروز در آن تربت است منسوب به اهل بيت از جمله مشهد سكينه بنت الحسين، مشهد سيده زينب صغرى مكنّا

لحسين، عبد اللّه بن امام زين العابدين عليه الساّلم عبد اللّه بن امام جعفر صادق عليه الساّلم رءوس شهدا. ياقوت در معجم امّ كلثوم، فاطمه صغرى بنت ا

صادق عليه  البلدان در ضمن وصف دمشق قبورى از صحابه و تابعين و اهل بيت كه بدانجا مدفونند ذكر كرده است و از اهل بيت امّ الحسن بنت امام جعفر

اش امّ الحسن بنت على بن ابى طالب عليه الساّلم و خديجه دختر امام زين العابدين عليه  الم و على بن عبد اللّه بن عباس و پسرش سلمان و زوجهالسّ

 الساّلم و سكينه بنت الحسين.

 -ليه الساّلم و فضّه كنيز فاطمه زهراو خود او گويد: صحيح آن است كه سكينه در مدينه مدفون گشت و ديگر محمد بن عمر بن على بن ابى طالب ع

و از صحابه بالل و ابو الدرداء را نام برده است گويد: بيرون شهر نزديك مشهد خضر قبر محمد بن عبد اللّه بن الحسين بن احمد بن  -سالم اللّه عليها

و گويد: در جامع دمشق از جهت مشرق مسجد  الم است.اسماعيل بن جعفر صادق عليه الساّلم است و در باب الفراديس مشهد حسين بن على عليه السّ

كنند براى  عمر بن الخطاب و مشهد على بن ابى طالب و مشهد حسين و زين العابدين عليهم الساّلم و مقصود از مشهد بنايى است كه به ياد آنها بر پاى

رگ دمشق گويا سر مطهر را در آنجا آويخته بودند و پس از آن عالقه و خصوصيتى كه آن مكان با ايشان داشت و باب الفراديس درب شمالى مسجد بز

م كه وليد بن عبد الملك چهار در براى مسجد ساخت موسوم به باب الفراديس شد و اين جامع كه وليد ساخت پيش از وى كليساى نصارى بود به نا

 يحيى پيغمبر عليه الساّلم.
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انه او در آمد آن را در سبدى سرخ رنگ و بعضى گويند: آن سر در خزانه يزيد بود تا منصور بن جمهور به خز

 1 يافت و به سياهى خضاب شده بود آن را نزديك باب الفراديس دفن كرد.

كفن كرد و با  و بعضى گويند: سليمان بن عبد الملك مروان آن را در خزانه يزيد يافت و در پنج جامه ديبا

 جماعتى از اصحاب خود بر آن نماز گزاردند و دفن كردند.

ر ميان علماى اماميّه آن است كه: يا با جسد شريف دفن شد و على بن الحسين عليه السّالم آن را و مشهو

 بازگردانيد يا نزديك قبر امير المؤمنين عليه السّالم دفن شد. چنان كه در اخبار بسيار وارد است.

د حنّانه است و مرحوم مترجم گويد: به قول صاحب جواهر نزديك قبر امير المؤمنين عليه السّالم همان مسج

كند بر آنكه مردى از شيعيان آن سر مبارك را دزديد و آورد و  مجلسى گويد: در جالء احاديث بسيار داللت مى

در باالى سر حضرت امير المؤمنين عليه السّالم دفن كرد و به اين سبب در آنجا زيارت آن حضرت سنّت است 

 انتهى ...

تفحّص كردم در بحار و تهذيب و كافى كه مجلسى در بحار به آنها حواله كرده من بنده مترجم اين كتاب هر چند 

است يك حديث هم نيافتم بلكه روايت تهذيب صريح است در فاصله بين مدفن رأس شريف و قبر امير المؤمنين 

 عليه السّالم.

ه السّالم را از ( ابن شهر آشوب گفت: سيد مرتضى در بعض مسائل خويش گفته است: سر مطهر حسين علي1) 

 شام به كربال بازگردانيد و به بدن ملحق كردند.

 و شيخ طوسى فرمايد: زيارت اربعين به همين علّت بايد كرد.

                                                 
آن است كه: در خانه خود بود. و اين قول شيخ صدوق )ره( است در  -سالم اللّه عليها -اء زهرامترجم گويد: قول صحيح در مدفن حضرت سيّدة النس .1

در بقيع مدفون شد از صواب دور است. و قول آنكه  -سالم اللّه عليها -فقيه، و كلينى در كافى. و شيخ طوسى در تهذيب گويد: آن كس كه گفت: فاطمه

 د: در خانه خود، قولشان به هم نزديك است.گويد: در روضه مطهره دفن شد و آنكه گوي

مالصق آن جزء مسجد است كه روضه گويند و البته در آن  -سالم اللّه عليها -اين است چون خانه فاطمه -رحمه اللّه -مترجم گويد: مقصود شيخ طوسى

ه عالقه مجاورت. و آنكه گفت: در روضه مدفون وقت در جاى در، ديوار و شبّاكى فاصله نبود ممكن است اطالق روضه بر خانه مبارك آن حضرت ب

تاكنون است مقصودش همان خانه است؛ چون اگر فاطمه زهرا در روضه مدفون باشد در غير خانه خود بايد او را در مسجد پيغمبر كه از زمان آن حضرت 

نيست و چون در آن عهد دفن كردن در خانه معهود بود هيچ پيوسته مجمع خاليق بود دفن كرده باشد و اين با تستّر قبر كه مقصود اهل بيت بود مناسب 

 علت ندارد بگوييم با آن قصد تستّر كه داشتند حضرت زهرا را از خانه بيرون برند و در مسجد يا در بقيع دفن كنند.

و آله و سلّم و پشت سر آن حضرت است  پس در صحّت قول مشايخ ثالثه تردّد نبايد كرد و اكنون قبر مطهر آن حضرت در ضريح پيغمبر صلّى اللّه عليه

 مالصق خانه عايشه بود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آنجا دفن شد. -سالم اللّه عليها -و خانه حضرت زهرا
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و در تاريخ حبيب السير گويد: يزيد بن معاويه سرهاى شهداء را به على بن الحسين عليهما السّالم تسليم كرد و 

دان طاهره بازگردانيد آنگاه به مدينه طيّبه توجّه فرمود. و گويد: آن حضرت آن سرها را روز بيستم صفر به اب

 اصحّ روايات در مدفن سر مكرّم اين است.

روز بيستم به  -عليهم السالم -نمايد چون رسيدن اهل بيت مترجم گويد: اختيار اين قول از خواند مير عجيب مى

 مدّتى كه در شام ماندند. كربال عادتا محال است با مسافتى كه ميان كوفه و شام است و

( و سبط در تذكره پنج قول نقل كرده است: يكى آنكه در كربال با بدن مطهر دفن شد. دوم در مدينه نزديك 2) 

 قبر مادرش. سوم به دمشق. چهارم به مسجد الرّقه. پنجم در قاهره. و گفت:

ربال فرستادند و با بدن دفن شد. تا آنكه اشهر آن است كه با اسراء به مدينه بازگردانيدند آنگاه از آنجا به ك

 گويد: بالجمله سر يا بدن مطهر هر جا كه باشد او خود در دلها و ضماير جاى دارد.

مترجم گويد: خلفاى فاطمى سرى از شام به قاهره بردند و آوازه در انداختند سر حسين عليه السّالم را آورديم 

 ه و اعتبارى به قول پنجم نيست.براى سياست ملك و توجّه دادن مردم به قاهر

 سبط گويد: بعضى اساتيد ما در اين معنى شعرى خواند:

  1ال تطلبوا المولى الحسين بارض بشرق او بغرب             و دعوا الجميع و عرّجوا نحوى فمشهده بقلبى    

م بازگشتند و به عراق ( )ملهوف( راوى گفت: چون زنان و عيال حضرت ابى عبد اللّه عليه السّالم از شا1) 

رسيدند با آن دليل كه همراه بود گفتند: ما را از كربال ببر؛ و چون به مصرع رسيدند جابر بن عبد اللّه انصارى را 

يافتند با چند تن از بنى هاشم و خاندان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى زيارت حسين عليه السّالم آمده 

هاى جانسوز سر دادند  قام مبارك رسيدند بگريستند و زارى كردند سيلى بر روى زدند نالهبودند و با هم بدان م

 و زنان قراى مجاور به ايشان پيوستند و چندى بماندند. و در مقتل ابن نما نزديك همين آورده است.

                                                 
 من آييد كه قبر او در دل من است. يعنى: موالنا ابى عبد اللّه الحسين عليه الساّلم را در زمين مشرق يا مغرب جستجو نكنيد همه را رها كنيد و سوى .1

و از اينجا بايد متنبّه شويم كه اگر چه در اخبار و احاديث اختالف است دين را  و سبط از اين بيت تنبيه آنان خواست كه از اختالف اخبار وحشت كنند.

تواند  بت و مبرهن است و به قدرى آسان كه همه كس مىاند ثا زيانى نباشد؛ چون اصول دين ما به براهين عقلى كه علماى كالم در كتب خويش ذكر كرده

متواتر قطعى ثابت با حذف اصطالح، ادراك آن كند و احتياجى به اخبار آحاد نداريم و معجزات و آيات پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به قرآن و نقل 

عيف را تشخيص دهند. و همچنان كه حديث مجعول بسيار است حديث صحيح توانند حديث قطعى و غير قطعى و صحيح و ض است. و در فروع دين فقها مى

لبته باطل نيز بسيار است و بر عالم تشخيص آن دشوار نيست و اينكه عوام اخباريين پندارند كه بايد همه مردم به مضامين همه احاديث معتقد باشند ا

ان معتقد به صحّت همه احاديث كرد و نه مأمور به تشخيص حديث صحيح از سقيم تو كند و مردم را نمى است؛ چون خداوند عالم به محال تكليف نمى

 دانست اما ياد گرفتن اصول دين به ادلّه كالميه سهل است.
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صا حاجى ميرزا مترجم گويد: بسيارى از علما زيارت اهل بيت قبر مطهر را در روز اربعين مستبعد شمرند مخصو

در لؤلؤ و مرجان سخت انكار كرده است و ما پيش از اين گفتيم دليلى بر انكار اصل  -رحمه اللّه -حسين نورى

زيارت در روز اربعين نداريم. اما به ظنّ غالب زيارت هنگام رفتن به شام بود نه بازگشتن و اگر گوييم: بعض 

 نمايد كه گوييم: اصال زيارت نكردند. گفت آسانتر مى روات در اين خصوصيّت سهو كرد و هنگام بازگشتن

و غالب عالئم ضعف در احاديث از تصرفى است كه روات كردند در خصوصيات سهوا و اصل آن مجعول نيست 

با اين شهرت و به روايتى كه شيخ طوسى در تهذيب روايت كرد زيارت اربعين را مانند جهر بسم اللّه الرحمن 

توان در شعائر اهل مذاهب  مرده است و نقل شعائر در اعتبار مانند متواتر است؛ چون نمىالرحيم شعار شيعه ش

دروغ نقل كرد. و زيارت اربعين از قديم در زمان ائمّه عليهم السّالم شعار شيعه بود و به ظنّ غالب از زمان 

 زيارت امام زين العابدين عليه السّالم اين شعار در ميان شيعه عراق ماند.

مسلم )ره( و عروسى   پرسند نقل وقايع مشكوكه مانند طفالن ينجا ارباب تقوى و اهل ورع از ذاكرين مىدر ا

حضرت قاسم )رض( و قضيّه فاطمه صغرى و مرغ و امثال آن در منابر چگونه است؟ در جواب گوييم: اگر ذاكر 

مود نكند كه يقينا صحيح است ضرر نسبت قضيه را به كتابى كه از آن نقل كرده است بدهد و به مستمع چنان وان

ندارد وگرنه تدليس است و تدليس در روايت جايز نيست. و چون غالب مردم متوجّه اين احكام نيستند الزم 

است چند مسأله براى توجّه خواننده ذكر شود تا اگر راوى خود مجتهد نيست در امثال آنها رجوع به مجتهد اعلم 

 است.كند و اين هم از مسائل تقليدى 

اگر مستمع از ناقل حديث بخواهد يا متوقّع باشد يا در خاطرش مركوز باشد و چنان داند كه راوى واقع را نقل 

كند جايز نيست نقل كردن غير حديث متواتر و مقرون به قرائن قطعيه، و اگر مستمع حديث مظنون خواهد  مى

 تواند حديث ظنّى نقل كند. مى

وقايع جايز است متابعت طريقه اهل تاريخ در اعتماد كردن بر احاديثى كه ناقل آن در غير اين صور در نقل سير و 

موثّق و مطّلع بوده است چون اين رسم از زمان ائمّه تاكنون ميان مورّخين بود و بر كسى انكار نكردند. اما 

 مخالفت آن طريقه خروج از اصطالح و تدليس است.

ضعيف باشد يا صحيح مگر نقل كردن حديث به سند ضعيف براى نقل حديث با سند جائز است خواه سند آن 

 كسانى كه جاهل به اسنادند و چنان وانمود كردن كه اين حديث معتبر است و قابل اعتماد تدليس است.
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نقل حديثى كه يقينا يا به ظنّ غالب مجعول است بدون تنبيه بر آن جايز نيست. و نقل حكايات مشتمل بر حكمت 

ت مذهبى مانند حكايات كليله و دمنه و حكايت حسنيّه و بلوهر و يوذاسف و امثال آنها جائز و مواعظ و حجّ

 است به طورى كه تدليس نشود.

هر چند جايز است دعايى كه از امام وارد نشده كسى بخواند يا بر عبارات ادعيه و زيارات مأثوره چيزى بيفزايد 

يث جايز نيست نقل كردن و نسبت دادن به معصوم بلكه نقل آن نه به قصد تشريع. اما براى محدّث و ناقلين حد

 معصيت و از گناهان كبيره است و جواز خواندن موجب جواز نقل از معصوم نيست.

 بلى اگر دعا و زيارت غير مأثور را نقل كند با تصريح به اينكه مأثور نيست ضرر ندارد.

ست يا از غير معصوم مشكل است و چون غالب مردم و اگر دعايى نقل كند و هيچ تصريح نكند كه از معصوم 

 رود موجب تدليس است. ذهنشان به مأثور مى

اضافه كردن صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سالم و امثال آن در متن احاديث اگر موهم آن نشود كه در اصل 

 حديث بوده است ضرر ندارد.

تدليس نشود؛ يعنى ناقل   معنى هم جايز است اگر موجبواجب نيست عين الفاظ حديث را نقل كردن بلكه نقل به 

 ام يا عادت بر آن جارى باشد مانند نقل احاديث در منابر به زبان غير عربى. صريحا بگويد نقل به معنى كرده

 فرقى بين نقل حديث شفاها و يا كتبا نيست و تدليس و تحريف در هر دو حرام است.

صل مضمون حديث محفوظ ماند و چيزى بر آن افزوده و يا كاسته در نقل حديث به معنى شرط است كه حا

 و كسى بگويد:« اآلن انكسر ظهرى و قلّت حيلتى»نگردد؛ مثال اگر امام بفرمايد: 

جايز نيست براى آنكه اميدم نااميد شد در عبارت « االن پشتم شكست و اميدم نااميد شد و چاره از دستم رفت» 

ام كم شد نه از دستم رفت مگر آنكه صريحا بگويد كه: امام قريب به اين  عنى چارهامام نيست و )قلّت حيلتى( ي

 مضامين فرموده يا به عنوان زبان حال بخواند.

تغيير الفاظ حديث به طورى كه معنى محفوظ باشد و تدليس نشود ضرر ندارد؛ مثال ضمير به جاى ظاهر و ظاهر 

انكسر »و لفظى را به مرادف يا قريب المعنى تبديل كردن مثل به جاى ضمير آوردن و مقدّر را مذكور ساختن 

يا ايّها الّذين »و همچنين مختصر يا مفصّل كردن، به طورى كه معنى تغيير نكند جايز است. مثال « انقصم»، «به

 هكذا.و « اى كسانى كه فريب دنيا و مال دنيا را خورديد»را به « يا ابناء الدنيا»و « اى مؤمنين»را به « آمنوا
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يداه »تغيير لفظ حقيقى به مجازى يا مجازى به حقيقى كه معنى را تغيير ندهد و تدليس نشود جايز است؛ مثال 

 را گويى: خداوند عالم جواد است يا بالعكس.« مبسوطتان

كان اللّه عليما »و همچنين تغيير صيغه ماضى به مضارع و بالعكس در صورتى كه از زمان منسلخ باشد مثل 

و به لفظ جامع طورى جايز است كه معنى محفوظ ماند و « باشد خداوند دانا و حكيم مى»را گويى: « حكيما

 تدليس نشود و به اصطالح مطوّل معانى اول بايد محفوظ ماند نه ثوانى.

و نقل است كه: مردم از يكى از علماى متورّع خواستند واقعه عاشورا را در منبر بيان كند فرمود: حضرت سيد 

هداء عليه السّالم روز دهم محرم در كربال شهيد شد. و از منبر فرود آمد و نه از اين جهت بود كه نقل غير الش

گرفتند و توقّع داشتند آنچه يقينا  آن جايز نيست بلكه چون مردم از كثرت اعتقاد به آن عالم قول او را حجّت مى

ه مستمع چنين متوقّع باشد تكليف همين است اما مطابق واقع باشد بگويد به متواتر اكتفا كرد و در جايى ك

 هميشه مردم از همه كس اين توقّع ندارند.

 خبر آوردن بشیر از بازگشت اهل بیت به مدینه

 1( سيّد گويد: راوى گفت: آنگاه از كربال جدا گشتند و روانه مدينه شدند بشير بن حذلم1) 

الحسين فرود آمد و فرمود: بارها بگشودند و خيمه  بشير بن حذلم گفت: چون نزديك مدينه رسيديم على بن

برافراشت و زنان را فرود آورد و گفت: اى بشير خداى پدرت را رحمت كند كه شاعر بود تو نيز شعر گفتن 

توانى؟ گفت: آرى يا ابن رسول اللّه من نيز شاعرم. حضرت فرمود: به شهر مدينه رو و خبر مرگ ابى عبد اللّه را 

فت: بر اسب خويش سوار شدم و تازان رفتم تا به مدينه رسيدم و به مسجد رسول خدا صلّى اللّه بگوى. بشير گ

 عليه و آله و سلّم در آمدم و آواز به گريه بلند كردم و اين شعر از انشاى خود گفتم:

 يا اهل يثرب ال مقام لكم بها             قتل الحسين فادمعى مدرار         

 م منه بكربالء مضرج             و الرّأس منه على القناة يدارالجس             

( بشير گفت: گفتم اين على بن الحسين عليهما السّالم است با عمّها و خواهران پيرامون شهر شما و نزديك 1) 

ن دهم پس در مدينه هيچ ز منازل شما فرود آمده است من فرستاده اويم سوى شما و جاى او را به شما نشان مى

                                                 
آن دار بر وزن جعفر صحيح است و در احتجاج خطبه زينب )رض( را از حذام بن ستير روايت كرده است  نقطه و ذال نقطه مترجم گويد: حذلم به حاء بى .1

بود و در دمشق محافظ و مأمور  نيز ظاهرا تصحيف حذلم است و بشير و ستير مقدّم يا مؤخّر نيز قرين بر وحدت و تصحيف است و اين مرد همراه اسراء

 .رسيدگى به آنان بود و در سفر مدينه همراه ايشان آمد.
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نشين نماند مگر از خانه بيرون آمد زارى و شيون كنان و من نديدم مرد و زن گريان بيش از آن روز و نه  پرده

 گفت: روزى تلختر بر مسلمانان از آن و كنيزكى ديدم بر حسين عليه السّالم زبان گرفته بود و مى

 نعاه فافجعا نعى سيّدى ناع نعاه فاوجعا             و امرضنى ناع               

 فعينى جودا بالدّموع و اسكبا             وجودا بدمع بعد دمعكما معا               

 على من دهى عرش الجليل فزعزعا             فاصبح هذا المجد و الدّين اجدعا             

 دّار اشسعاعلى ابن نبىّ اللّه و ابن وصيّه             و ان كان عنّا شاحط ال             

خبر مرگ موالى مرا داد خبر دهنده اى پس دل را به درد آورد و چون آن خبر داد مرا بيمار ساخت »( يعنى: 2) 

و اندوهگين كرد. پس اى دو ديده من اشك بريزيد و بسيار بريزيد بازهم اشك بريزيد و با هم اشك بريزيد. بر 

رد پس اين مجد و بزرگى و دين ناقص و خوار گشتند. آن كسى كه مصيبت او عرش خداى بزرگ را به لرزه آو

 «.گريه كن بر پسر دختر پيغمبر و جانشين او. اگر چه منزل و سراى او از ما سخت دور است

آنگاه گفت: اى خبرگزار اندوه ما را براى حسين عليه السّالم تازه كردى و زخمهايى كه التيام نيافته بود باز 

شير بن حذلم موالى من على بن الحسين عليهما السّالم مرا فرستاد و او در فالن جا بكاويدى تو كيستى؟ گفتم: ب

بدان موضع روانه  با عيال و زنان ابى عبد اللّه عليه السّالم فرود آمد. پس از من جدا گشتند و پيشتر از من

آمدم و گام بر گردن مردم  اند از اسب فرود شدند و من اسب را زدم تا بازگردم ديدم همه جاها و راهها را گرفته

نهادم تا نزديك خيمه رسيدم. على بن الحسين عليهما السّالم به درون خيمه بود بيرون آمد و دستمالى در دست 

كرد و پشت سر او خادمى كرسى در دست داشت بگذاشت و آن حضرت بر آن  داشت سرشك بدان پاك مى

توانست و آواز مردم به گريه بلند شد و زنان و كنيزان  دارى نمى نشست و گريه گلوى او گرفته بود و خويشتن

دادند و آن زمين يكباره فرياد بود پس به  كردند و مردم از هر طرف دلدارى و سر سالمتى مى ناله و زارى مى

 دست اشاره فرمود خاموش باشند جوشش آنها فرو نشست پس گفت:

الئق اجمعين الّذي بعد فارتفع في السّماوات العلى و قرب الحمد للّه ربّ العالمين مالك يوم الدّين بارئ الخ» 

فشهد النّجوى نحمده على عظائم االمور و فجائع الدّهور و الم الفجائع و مضاضة اللواذع و جليل الرّزء و عظيم 

ة في االسالم المصائب الفاظعة الكاظّة الفادحة الجائحة ايّها القوم انّ اللّه و له الحمد ابتالنا بمصائب جليلة و ثلم

عظيمة قتل ابو عبد اللّه الحسين و سبى نساؤه و صبيته و داروا برأسه في البلدان من فوق عال السّنان و هذه 
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الرّزيّة الّتى ال مثلها رزيّة ايّها النّاس فأيّ رجاالت منكم تسرّون بعد قتله أم اىّ فؤاد ال تحزن من اجله ام أيّة عين 

انهمالها فلقد بكت السّبع الشّداد لقتله و بكت البحار بامواجها و السّماوات باركانها منكم تحبس دمعها و تضنّ عن 

و االرض بارجائها و االشجار باغصانها و الحيتان و لجج البحار و المالئكة المقرّبون و اهل السّماوات اجمعون يا 

سمع يسمع هذه الثّلمة الّتى ثلمت في االسالم و لم ايّها النّاس اىّ قلب ال ينصدع لقتله ام اىّ فؤاد ال يحنّ اليه ام اىّ 

يصمّ ايّها النّاس اصبحنا مطرودين مشرّدين مذودين و شاسعين عن االمصار كانّا اوالد ترك و كابل من غير جرم 

الق و اللّه اجترمناه و ال مكروه ارتكبناه و ال ثلمة في االسالم ثلمناها ما سمعنا بهذا في آبائنا االوّلين ان هذا الّا اخت

لو انّ النّبىّ تقدّم اليهم في قتالنا كما تقدّم اليهم في الوصاية بنا لما ازدادوا على ما فعلوا بنا فانّا للّه و انّا اليه 

راجعون من مصيبة ما اعظمها و اوجعها و افجعها و اكظّها و افظعهما و امرّها و افدحهما فعند اللّه نحتسب فيما 

 «.فانّه عزيز ذو انتقاماصابنا و ما بلغ بنا 

سپاس خداى را كه پروردگار اهل جهان است و مالك روز جزا، آفريننده همه آفريدگان، آنكه بلند »( ترجمه: 1) 

شنود او را سپاس گوييم بر  است و بر آسمانهاى افراشته مستولى و نزديك است چنان كه سخنان آهسته را مى

ر مصائب دلخراش و گزش بالهاى جانسوز و اندوه بزرگ و هاى روزگار و آزا هاى بزرگ و آسيب سختى

 آور و گران و بنياد كن. مصيبت عظيم رسواكننده و رنج

اى مردم خداوند تبارك و تعالى و له الحمد ما را به مصائب عظيم بياموزد و رخنه بزرگ در اسالم پديد آمد ابو 

شهرها بر نيزه بگردانيدند اين مصيبتى  د و سر او را درعبد اللّه الحسين كشته شد و زنان و فرزندان او اسير گشتن

است كه مانند آن هيچ مصيبت نيست؛ كدام يك از مردان شما پس از كشتن او شادى نمايد و كدام دل است كه 

براى او اندوهگين نشود و كدام چشم است سرشك خود را نگاهدارى تواند و از ريزش بازدارد آسمانها به آن 

ن او بگريستند و درياها با امواج و آسمانها با اركان و زمين از همه جوانب و درختان با شاخها سختى براى كشت

و ماهيان و انبوه آب درياها و فرشتگان مقرب همه و اهل آسمانها بگريستند! اى مردم كدام دل از كشتن او 

نه كه در اسالم پديد آمد بشنود نشكافد و كدام قلب براى او ناله سر ندهد و كدام گوش است كه داستان اين رخ

و كر نشود! اى مردم ما آواره شديم و رانده و دور از خانمان از وطن جدا مانده مانند بردگان ترك و كابل نه 

ما سمعنا بهذا في آبائنا االوّلين ان هذا »گناهى كرده بوديم و نه ناپسندى مرتكب شده يا رخنه در اسالم آورده: 

 «.االختالق
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فرمود بيش از اين كه  م پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اگر به جاى آن وصيتها به كشتن ما امر مىبه خدا قس

چه مصيبت بزرگ و دردناك و دلخراش و سخت و رسوا و تلخ  1 كردند إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ با ما كردند نمى

انتهى «. مصيبت را كه به ما رسيد كه او غالب و منتقم است و بنياد كن است از خداى چشم داريم اجر اين

 الترجمه.

گير بود و عذر خواست از تخلّف براى رنج  ( راوى گفت: صوحان بن صعصعة بن صوحان برخاست و زمين1) 

 پاى خويش امام عليه السّالم عذر او را بپذيرفت و نيكو گمانى نمود و شكر گفت و رحمت بر پدرش فرستاد.

جزرى و ابن صبّاغ مالكى گفتند: يزيد مردى امين با خاندان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از شام روانه ( 2) 

 مدينه كرد و سواران چند همراه ايشان بفرستاد.

رفت و اهل بيت  و در اخبار الدّول گويد: اين مرد نعمان بن بشير بود با سى مرد آنها را فرستاد شبانه با آنها مى

گشودند  همراهان دورتر بار مىآمدند او و چون درمنزل فرود مى ديد و شتر بودند چنان كه چشم او ايشان را مىپي

كرد تا به شهر مدينه در  پرسيد و مهربانى مى و برگرد ايشان مانند پاسبان بودند و نعمان از حوايج ايشان مى

هرش زينب گفت: اين مرد با ما نيكى كرد آيا بينيد آمدند پس فاطمه دختر على بن ابى طالب عليه السّالم با خوا

كه چيزى به وى صلت دهيم؟ زينب گفت: به خدا قسم كه چيزى نداريم جز اين زيورها پس دو دست بند و دو 

بازو بند خويش را بيرون آورده براى نعمان فرستادند و عذر خواستند نعمان همه را بازگردانيد و گفت: اگر من 

بود اما من اين خدمت براى خدا كردم و   نيا كرده بودمى اين صلت پذيرفتمى و مرا كافىخدمت شما براى د

 قرابت شما با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

( و زوجه حسين عليه السّالم رباب دختر امرؤ القيس مادر دخترش سكينه با او بود و با اسرا او را به شام 1) 

اشراف قريش او را خواستند نپذيرفت و گفت: پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله  بردند و به مدينه بازگشت

پسندم و يك سال پس از آن بزيست و زير سقف نرفت تا فرسوده  و سلّم ديگرى را به پدر شوهرى خود نمى

 گشت و از اندوه بدرود زندگانى گفت.

 س از آن به مدينه رفت و از اندوه در گذشت.و بعضى گويند: يك سال در كربال بر سر قبر شوهر بماند پ

خواند كه از جمله آنها  گريست و ابياتى مى ( در بعض مقاتل است كه امّ كلثوم چون روى به مدينه داشت مى2) 

 اين است:

                                                 
 .156سوره بقره، آيه  .1
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 مدينة جدّنا ال تقبلينا             فبالحسرات و االحزان جينا               

 لّه عنّا             بانّا قد فجعنا في ابينااال فاخبر رسول ال              

 خرجنا منك باالهلين جمعا             رجعنا ال رجال و ال بنينا              

 و كنّا في الخروج بجمع شمل             رجعنا بالقطيعة خائفينا             

 ين به رهيناو موالنا الحسين لنا انيس             رجعنا و الحس             

 فنحن الضائعات بال كفيل             و نحن النّائحات على اخينا             

 اال يا جدّنا قتلوا حسينا             و لم يرعوا جناب اللّه فينا             

 اال يا جدّنا بلغت عدانا             مناها و اشتفى االعداء فينا             

 هتكو النّساء و حمّلوها             على االقتاب قهرا اجمعينالقد              

 مؤلف گويد: ابيات بسيار است از ترس اطاله همه آنها را نياورديم. 

( راوى گفت: امّا زينب دو جانب در مسجد را به دست گرفت و فرياد زد: اى جدّاه خبر مرگ برادرم حسين را 3) 

كرد و هرگاه على بن الحسين عليهما السّالم را  د و گريه و ناله سبك نمىايستا آوردم. و زينب هرگز اشكش نمى

 گشت. تر مى شد و غمش افزوده تر مى ديد اندوهش تازه مى

سيّد رحمة اللّه گفت: از حضرت صادق عليه السّالم روايت شده است كه: امام زين العابدين عليه السّالم چهل 

شد غالم وى  شبها به بندگى خداى ايستاده چون هنگام افطار مىسال بر پدرش بگريست روزها روزه بود و 

فرمود: پسر پيغمبر  گفت: اى سيد من تناول فرماى. امام مى نهاد و مى آورد و نزد او مى خوردنى و آشاميدنى مى

گريست تا خوردنى خود را به  كرد و مى را گرسنه كشتند پسر پيغمبر را تشنه كشتند و چند بار تكرار مى

 آميخت و همچنين بود تا به رحمت حق پيوست. اشك مى  ساخت و آب را به ك خويش تر مىسرش

مترجم گويد: گاه باشد كه اسم عدد را مجازا بر مقدارى نزديك به آن اطالق كنند و اين از قواعد لغت و 

نفرند گويند فصاحت خارج نيست؛ مثال چيزى نزديك ده من است به تقريب گويند ده من؛ و گروهى نزديك هزار 

 هزار نفر به تقريب، مگر حشويه كه مجاز را در قرآن روا ندانند.

فهمند و پندارند امام عليه السّالم مجاز در كالم خويش نياورد با آنكه  و بعض عوام كه از مجاز چيز ديگر مى

 -عابدين عليه السّالمخدا و پيغمبر مجاز در كالم آورند چون باشد كه امام مجاز نگويد: گوييم رحلت امام زين ال
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بود سى و چهار سال پس از واقعه عاشورا  95در سال  -اند چنان كه شيخ طوسى در كتاب تهذيب و ديگران گفته

و سى و چهار سال به چهل سال نزديك است امام جعفر صادق عليه السّالم به تقريب چهل فرمود و از آن سى و 

 چهار خواست.

وز روزه بود و همه شب به عبادت ايستاده نيز به تغليب و مجاز است؛ يعنى و اينكه فرمايد: آن حضرت همه ر

 غالبا روزه بود چون روزه بعض ايام حرام است و بعضى مكروه و نيز صوم دهر مطلقا مرجوح است.

( يكى از موالى و بستگان آن حضرت حكايت كرد كه روزى به صحرا 1باز به ترجمه كالم سيد بازگرديم: )

و من در پى او رفتم او را يافتم بر سنگى درشت پيشانى نهاده است و من ناله و گريه او را بيرون رفت 

 «.ال اله الّا اللّه حقّا حقّا ال اله الّا اللّه تعبّدا و رقّا ال اله الّا اللّه ايمانا و صدقا»شنيدم و هزار بار گفت:  مى

تر بود گفتم: يا سيدى وقت آن نرسيده  ك ديدهپس سر از سجده برداشت و محاسن و روى او را ديدم از سرش

است كه اندوه تو تمام شود و گريه تو اندك گردد؟ با من گفت: ويحك يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم پيغمبر و 

پيغمبرزاده بود و دوازده فرزند داشت خداوند يكى از آنها را ناپديد كرد موى سرش از اندوه سپيد شد و پشتش 

اش از گريه نابينا شد با آنكه فرزندش در جهان زنده بود و من پدر و برادر و هفده نفر از  دهاز غم خم گشت و دي

 ام اندك شود؟ خاندان خود را از دست دادم ديدم كشته و افتاده بودند چگونه اندوه من به آخر رسد و گريه

 ست كه گفت:باسناده از خالد بن سدير روايت كرده ا -رحمه اللّه -( شيخ ابو جعفر طوسى2) 

امام صادق عليه السّالم را پرسيدم از مردى كه جامه خويش را بر مرگ پدر و مادر و برادر و يكى از خويشان 

خود بدرد فرمود: باكى نيست موسى بن عمران بر برادرش هارون عليهما السّالم جامه چاك زد و نبايد مرد بر 

تواند بر مرگ شوهر جامه چاك كند. تا اينكه فرمود:  مىمرگ فرزند و نه شوهر بر مرگ زن جامه بدرد امّا زن 

بر رخسار زدند و بر مثل حسين سزاوار   دختران فاطمه عليها السّالم گريبان بر حسين عليه السّالم دريدند و لطمه

 است لطمه بر روى زدن و گريبان دريدن.

ود: يك سال بر حسين عليه السّالم نوحه از دعائم االسالم از جعفر بن محمد عليهما السّالم روايت است كه فرم

 كردند هر روز و هر شب و سه سال از آن روزى كه آن مصيبت بر آن حضرت رسيد.

مترجم گويد: دعائم االسالم تصنيف قاضى نعمان مصرى است كه شرح حال او در ذيل قصّه شهادت زاهر مولى 

 عمرو بن الحمق گذشت و عبارت منقول اندكى ابهام دارد.
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روايت كرده است كه: چون حسين عليه السّالم شهيد شد زنان بنى هاشم پالس سياه در بر كردند و از گرما  برقى

 ساخت. ديدند و على بن الحسين عليهما السّالم براى آنها طعام ماتم مى و سرما رنجى نمى

رده است كه: چون حسين عليه از ابى عبد اللّه صادق عليه السّالم روايت ك -رحمه اللّه -( ثقة االسالم كلينى1) 

گريستند تا  گريست و زنان و كنيزان با او مى السّالم كشته شد زوجه كلبيّه او يعنى رباب ماتم گرفت بر او مى

ديگر اشك در چشم آنها نماند و در آن ميان ديدند كنيزكى اشكش روان است او را بخواند و با او گفت: چون 

نوشم. آن زن  شوم شربتى سويق مى وان مانده است؟ گفت: هرگاه كه مانده مىاست كه در ميان ما اشك تو تنها ر

خواهم بدين  ها آماده كردند بخورد و بياشاميد و بخورانيد و بنوشانيد و گفت: مى بفرمود خوردنى ساختند و سويق

 خوردن نيرو تازه كنيم بر گريستن بر حسين عليه السّالم.

اينها چيست؟ گفتند:  قره( تحفه آوردند. زن گفت: ه چند مرغ اسفرود )باغرىو هم فرمود كه: براى آن زوجه كلبيّ

 فالنى ارمغان فرستاده است تا در طعام ماتم حسين عليه السّالم به كار برى. گفت:

ما عروسى نداريم تا مرغ بريان خوريم اينها به چه كار ما آيند. پس بفرمود از سراى براندندشان چون بيرون 

 كسى آنها را نديد گويى ميان آسمان و زمين پرواز كردند اثرى از آنها مشاهد نشد.رفتند ديگر 

و از حضرت صادق عليه السّالم روايت است كه: هيچ زن هاشميه سرمه به چشم نكشيد و خضاب نكرد و از هيچ 

 كشته شد. -لعنه اللّه -سراى هاشمى دود برنخاست تا پنج سال بگذشت و عبيد اهلل زياد

روز عاشورا معزّ الدوله اهل بغداد را ملزم كرد كه مجلس  352ز تاريخ ذهبى نقل است كه: در سال ( ا2) 

سوگوارى سازند و بر حسين عليه السّالم نوحه كنند و بفرمود بازارها را بستند و پالسهاى سياه بياويختند و هيچ 

خوانان و  د لطمه بر روى زنان و نوحهآشپز خوردنى نپخت و زنان شيعى رويهاى خود را سياه كرده بيرون آمدن

 چند سال اين كار كرد.

و لطمه زنند و زنان  و از تاريخ ابن وردى است كه: در سال سيصد و پنجاه و دو معزّ الدوله بفرمود نوحه كنند

كه موى پريشان كنند و رويها به سياهى بيندايند بر حسين عليه السّالم، و اهل سنت از منع آن عمل فرو ماندند 

 دولت در دست شيعه بود.

 ( در كتاب خطط و آثار مقريزى است كه: ابن زوالق در كتاب سيرت معزّ لدين اللّه گفت:1) 
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روز عاشوراى سال سيصد و شصت و سه گروهى از شيعه و پيروان ايشان به مشهد كلثوم و نفيسه رفتند و 

 و گريه بر حسين عليه السّالم. گرى گروهى از سواران و پيادگان اهل مغرب با آنها رفتند نوحه

در بغداد ماتم حسين عليه السّالم برپا كردند به زارى و شيون و اهل  422و در بعض كتب هست كه: در سال 

 سنت بشوريدند و كار به پيكار رسيد تا گروهى به قتل رسيدند و بازارها ويران گشت.

است از شيعه اسماعيليه و معزّ الدوله ديلمى از  مترجم گويد: معزّ لدين اللّه از خلفاى فاطمى مصر و مغرب

 عشريه بودند. پادشاهان آل بويه است كه در ايران و عراق عرب حكومت داشتند و از شيعه اثنى

و اين معزّ لدين اللّه ابو تميم سعد بن اسماعيل بن محمد بن عبيد اهلل بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن 

م است پادشاه چهارم از سلسله فاطميان، والدت او در شهر مدينه است كه جدّ او مهدى جعفر صادق عليه السّال

 عبيد اهلل در آفريقا ساخته و پايتخت آنها آن شهر بود و پس از آن منتقل به منصوره شدند.

از  تا زمان خالفت اين معزّ كه سردارى كارى و شجاع بدو پيوست نامش جوهر و همه كشورهاى شمال آفريقا را

اقيانوس اطلس تا مصر براى او بگشود و از اقيانوس اطلس ماهى شكار كرد و براى معزّ فرستاد و پادشاهان 

مراكش را در قفس آهنين روانه منصوره كرد و از آنجا به مشرق آفريقا آمد و مملكت مصر را فتح كرد و شهر 

گويند. و دار الملك معزّ از منصوره به قاهره قاهره را در مصر بساخت و به اين جهت اين شهر را قاهره معزيّه 

منتقل گشت و جزائر درياى مديترانه و تنگه جبل الطّارق در تصرّف آنان بود و جزيره خضراء كه بندر اسپانيا بود 

و معزّ خود چندى در جزيره سردانيّه بود و امروز اين جزيره  در تحت فرمان آوردند. 1در آن تنگه و غير آن را

 گويند. ه مملكت ايتالياست و آن را ساردنى مىمتعلّق ب

و گويند: چون معزّ به مصر آمد در شهر اسكندريه نزديك مناره معروف بنشست و مردم را موعظه كرد كه: من 

به كشورگشايى نيامدم بلكه آمدم حجّ و جهاد را بر پاى دارم و مذهب جدّ خود را رواج دهم و مخصوصا نام حجّ 

نكه در مدّت خالفت اجدادش گروهى مالحده در شرق طغيان كرده بودند به نام قرامطه و و جهاد برد براى آ

                                                 
كنيم و آنها با خلفاى بنى عباس و بنى اميّه در نظر ما يكسانند بلكه در متابعت احكام شرع و  ثابت نمىما براى اين خلفاى اسماعيليه امامت و واليت  .1

 حفظ اصول اسالم اهل سنت به ما نزديكترند از شيعه اسماعيليه.

اند آن سالطين مغرب اوالد  ن كردهاند كه: مردى در جزيره خضرا خدمت نوّاب يا فرزندان مهدى عليه الساّلم رسيد و گما و ليكن بعض اهل حديث گفته

عجل اللّه تعالى  -امام دوازدهم ما بودند با آنكه امراى جزيره خضراء و ساير نواحى مغرب و نوّاب و فرزندان مهدى اسماعيليه بودند نه مهدى منتظر

 كرد. نام داشت و دعوى مهدويت مى كه امام دوازدهم است و شهر مهديه در مغرب هم منسوب به مهدى اسماعيلى است كه عبيد اهلل -فرجه



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

404 

 

نمودند به اميد آنكه چون ايشان قوّت يابند به شمشير آنها مذهب الحاد را رواج  جانب دارى از خلفاى فاطمى مى

كنند كسى  چون تعقّل نمى تر از حجّ و جهاد نيست؛ دهند. و هيچ حكمى از احكام اسالم در نظر مالحده جاهالنه

تحمّل رنج سفر كند و نفقه بسيار به مصرف رساند و در بيابان قفرى بر گرد احجارى چند بگردد و ميان صفا و 

 مروه هروله كند و هفت ريگ به ستونى افكند و با همان رنج و زحمت به ملك خود بازگردد.

سى را كشتن و اسير كردن و مال او را به تاراج بردن و همچنين جهاد در نظر آنها لغو است و گويند: چه الزم ك

دينان زكات و كمك به  ترين عبادات به نظر بى براى آنكه از خيال باطلى به خيال باطل ديگر برگردد. و عاقالنه

 كنند. شود بايد صرف فقراء كرد و آن را هم نمى فقر است. و گويند: مالى كه بيهوده صرف حجّ و جهاد مى

 بيزارى جستن از اين قبيل عقايد گفت: من براى اقامه جهاد و حجّ و ترويج دين جدّ خود آمدم.معزّ براى 

و ابن خلّكان گويد: چون به قصر قاهره در آمد به سجده افتاد و برخاست دو ركعت نماز بگزاشت. و هم او گويد 

اللّهمّ صلّ على محمّد المصطفى »كه: جوهر چون مصر را بگشود بفرمود بر خطبه نماز جمعه اين عبارت افزودند: 

و على علىّ المرتضى و على فاطمة البتول و على الحسن و الحسين سبطى الرّسول الّذين اذهب اللّه عنهم الرّجس 

 «.و طهّرهم تطهيرا اللّهمّ صلّ على االئمّة الطّاهرين آباء امير المؤمنين

ع ابن طولون با سپاه خود نماز جمعه بگزاشت و جوهر خود در جام 359و روز جمعه هيجدهم ربيع اآلخر سال 

در خطبه بياورد و براى جوهر  -عليهم السالم -خطيب عبد السّميع بن عمر عباسى خطبه خواند و فضايل اهل بيت

دعا كرد و بسم اللّه الرحمن الرحيم را به رسم شيعه به جهر خواند و سورة الجمعه و المنافقين را در دو ركعت 

قنوت خواند و در اذان حىّ على خير العمل گفت. در جامع ابن طولون پس از آن در مساجد ديگر قرائت كرد و 

والدت معزّ لدين اللّه روز دوشنبه يازدهم  حىّ على خير العمل گفتند و جوهر آغاز بناى جامع ازهر نهاد الى آخر.

ه تخت نشست و روز يكشنبه سه ب 341در شهر مهديّه بود و روز يكشنبه هفتم ذيحجّه سال  319رمضان سال 

خبر فتح آفريقا تا اقيانوس اطلس بدو رسيد و نيمه رمضان همين سال مژده فتح  357روز مانده از محرّم سال 

از منصوريه به جزيره سردانيه رفت و روز  361مصر بدو دادند و روز دوشنبه هفت روز مانده از شوّال سال 

رمود و روز شنبه پنج روز مانده از شعبان همين سال وارد اسكندريه آهنگ مصر ف 362پنجشنبه پنجم صفر سال 

شد و روز سه شنبه پنجم رمضان از اين سال به قاهره آمد و به شهر قديم مصر نرفت و روز جمعه يازدهم ربيع 

 در قاهره در گذشت و به قولى سيزدهم آن ماه. 365اآلخر سال 
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دى حساب كردم يازدهم ربيع اآلخر مزبور جمعه بود نه سيزدهم و ولى اين قول صحيح نيست؛ زيرا كه به زيج هن

اين ايام كه در اين تواريخ ذكر شد همه را از زيج استخراج كردم مطابق بود، يا به يك روز اختالف و از اينها 

 شود. دقّت و صحّت قول اهل تاريخ در اين قضايا محقّق مى

زد قبر او رفتند به امر معزّ لدين اللّه دختر حسن بن زيد بن حسن اما سيّده نفيسه كه دسته شيعيان روز عاشورا ن

بن على بن ابى طالب عليهما السّالم است عمّه پدر حضرت عبد العظيم عليه السّالم و زوجه اسحاق بن امام جعفر 

بود و در  145صادق عليه السّالم و از او دو فرزند داشت قاسم و امّ كلثوم. والدت نفيسه در مكّه معظّمه به سال 

مدينه منوّره به زهد و عبادت پرورش يافت. روزها روزه و شبها به بندگى خدا ايستاده و مالزم حرم جدّش 

 پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود سى حجّ بگذاشت و بيشتر پياده.

خوابد و روزى افطار از زينب برادرزاده وى نقل است كه گفت: عمّه خود را چهل سال خدمت كردم نديدم شبى ب

ها در پيش است و جز رستگاران از آن  كنى؟ گفت: چه ترحّم كنم كه گردنه كند گفتم: آيا بر خود ترحّم نمى

 نگذرند.

رفت دخترى زمينگير داشت براى  اى داشت يهودى زن او به حمّام مى اند كه: در مصر همسايه و روايت كرده

ل نشود تا از حمام بازگردد از آب وضوى او قطراتى به آن دختر رسيد تنهايى او را به خانه نفيسه برد كه ملو

 شفا يافت بالجمله چنان بود كه عروس امام جعفر صادق عليه السّالم چنان بايد.

بود و چون  193و ابن خلّكان گويد: با شوهرش اسحاق به مصر آمد. و بعضى گويند: قدوم او به مصر در سال 

است و به اتّفاق مورّخين در  208بديدند قصد زيارت او كردند. وفاتش در سال مردم مصر آن كرامت از وى 

خواست و امّ كلثوم كه قبرش در قاهره  جست و از او دعا مى و گويند: شافعى بدو تبرّك مى مصر مدفون شد.

 است دختر قاسم بن امام صادق عليه السّالم است.

از سادات اهل بيت در كتاب نور االبصار آورده است و مناسب  و سيّد شبلنجى اخبار سيّده نفيسه را با جماعتى

است شيعيان به آن قبور متبرّكه توسّل جويند؛ و گاهى در موسم حج به زيارت آنها روند تا به بركت آنها مذهب 

زنند هاى ناروا به آنها ن تشيّع در مصر هم رواجى گيرد و مردم مصر شيعيان را ببينند و بشناسند و ندانسته تهمت

چنان كه به مناسبت قبور اهل بيت در دمشق گروهى شيعه در آنجا تجمّع كردند و به بركت آن مزارات قوّت 

 گرفتند.
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( از ابى ريحان بيرونى در آثار الباقيه نقل شده است كه: روز عاشورا را متبرّك 1باز به ترجمه كتاب بازگرديم. )

ز اتّفاق افتاد و با آن حضرت و اصحاب او كارى كردند كه شمردند تا قتل حسين عليه السّالم در آن رو مى

جفاكارترين مردم در هيچ امّت روا ندارد از كشتار و تشنگى و شمشير و سوختن و سر بر نيزه زدن و اسب 

تاختن، پس آن را شوم شمردند. اما بنى اميّه جامه نو پوشيدند و زيور كردند و سرمه كشيدند و عيد گرفتند و 

همانيها دادند و شيرينها و طعامهاى خوش خوردند و مردم در ايّام دولت آنها بر آن رسم بودند پس از وليمه و م

گريند و در مدينة السالم و غير آن از  كنند و به اندوه مى آن هم بر آن طريقه ماندند. اما شيعه نوحه و زارى مى

د و عامه مردم چيز نو خريدن و نو كردن رون كنند و به زيارت تربت مسعوده مى شهرهاى ديگر اظهار غم مى

 متاع و كاالى خانه را در اين روز شوم دارند.

باب چهارم در آنچه ظاهر شد پس از شهادت حضرت ابى عبد اللّه الحسین علیه السّالم از گریستن آسمانها و 

 ه براى آن حضرت گفتندزمین و اهل آنها و ناله مالئکه به خداى تعالى در امر آن حضرت و نوحه جنّ و مراثى ك

  فصل اول/ در گریه آسمان و زمین

شيخ ابو جعفر طوسى از مفيد از احمد بن وليد از پدرش از صفّار از ابن عيسى از ابن ابى فاخته روايت كرده 

است كه گفت: من و ابو سلمه سراج و يونس بن يعقوب و فضيل بن يسار نزد ابى عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما 

كنم  شوم و در دل خود ياد شما مى م بوديم من گفتم: فداى تو شوم در مجلس اينها )عمّال خلفا( حاضر مىالسّال

يعنى: خدايا « اللّهمّ ارنا الرّخاء و السّرور»چه بگويم؟ فرمود: اى حسين چون در مجالس اينان حاضر شوى بگوى: 

گفتم: فداى تو شوم من ياد حسين عليه ما را آسايش و شادى نصيب كن كه اگر گفتى به مقصود خود رسى 

كنم چه بگويم؟ فرمود: بگوى صلّى اهلل عليك يا ابا عبد اهلل و سه بار تكرار كن. آنگاه روى به جانب  السّالم مى

ما كرد و فرمود كه: ابا عبد اللّه الحسين عليه السّالم چون كشته شد آسمانهاى هفتگانه و زمينها و آنچه در 

شود يا ديده  بين آنها بود و هر كس در بهشت و دوزخ است و هر موجودى كه ديده مىآسمان و زمين و 

 شود بر او گريه كردند مگر سه چيز كه گريه نكردند. نمى

 گفتم: فداى تو شوم آن سه چيز كه نگريستند چيستند؟ فرمود: بصره و دمشق و آل حكم بن ابى العاص انتهى.



 407 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

ت عجب نبايد داشت هر چند بعض مردم سست عقيده از جهالت بر اينگونه مترجم گويد: از نسبت گريه به جمادا

  1در تفسير آيه فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ -رحمه اللّه -زنند و شيخ طوسى امور طنز مى

 در سوره دخان از تفسير تبيان گويد: در گريه آسمان و زمين سه قول است:

 قول اول آنكه: مراد از آسمان و زمين، اهل آسمان و زمين است؛ يعنى: اهل آسمان و زمين گريه كنند يا نكنند.

گريستند و عرب چون خواهد مرگ كسى را  گريستند بر ايشان نمى دويم آنكه: اگر آسمان و زمين بر كسى مى

 بزرگ شمارد گويد:

 ن و زمين بر مرگ او گريه كردند. و شاعر گفت:آفتاب در مرگ او تاريك شد و ماه بگرفت و آسما

 الرّيح تبكى شجوها             و البرق يلمع في الغمامة         

 و ديگرى گويد: 

 فالشّمس طالعة ليست بكاسفة             تبكى عليك نجوم الليل و القمر         

از و مكان باال رفتن عمل صالح او است گريد و آن جاى نم سوم آنكه: بر ايشان نگريست آنچه بر مؤمن مى 

 كنايه از آنكه عمل صالح نداشتند و مؤمنان عمل صالح دارند.

و سدى گفت: چون حسين عليه السّالم كشته شد آسمان بر او گريست و گريه او سرخى اطراف آن است انتهى 

 به تلخيص.

ارسى نيز استعمال كنند چنان كه جايى را از كالم عرب نقل كرده است در ف -رحمه اللّه -و اين معانى كه شيخ

 نام برند و اهل آنجاى را خواهند.

مثال گويند: شهر بشوريد يعنى اهلش بشوريدند. و فالن كشور فقير است يعنى اهلش فقيرند. و نيز در مقام تعظيم 

 كردند. سعدى گويد: مصيبت گويند: آسمان و زمين و در و ديوار گريه مى

  چو خون سياوش گريه كرد             خون سياوشان زد و چشمش روان برفت گيتى بر او         

 و نيز گويد: 

  آسمان را حق بود گر خون بگريد بر زمين             بر زوال ملك مستعصم امير المؤمنين         

                                                 
 .29سوره دخان، آيه  .1

. 
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  كند در خون عجيندجله خونابست زين پس گر نهد سر در نشيب             خاك نخلستان بطحا را              

  توان دانست بر رويش ز موج افتاده چين روى دريا در هم اندر اين حديث هولناك             مى             

كند. در فارسى  كند يا مصلّى و جاى نماز بر مؤمن گريه مى و اينكه در وجه سوم گفت: مصلّى بر او گريه نمى 

كردند. و اگر تازه دامادى درگذرد  د محراب و منبر بر او گريه مىنظير دارد وقتى عالمى از دنيا برود گوين

 نظير آن چيزى گويند. باز به ترجمه كتاب بازگرديم. گريست. و اگر بزرگى از دنيا رود گويند: حجله بر او مى

خدا گفت: به  ( شيخ صدوق از جبله مكّيه روايت كرده است كه گفت: از ميثم تمّار )قدس سره( شنيدم كه مى1) 

كشند و دشمنان خدا آن روز را فرخنده دارند و اين امر  قسم اين امت پسر پيغمبر خود را روز دهم محرم مى

دانم و  شدنى است و در علم خدا گذشته است و امير المؤمنين عليه السّالم پيمانى با من سپرده است و آن را مى

اهيهاى درياها و مرغان هوا و خورشيد و ماه و ستارگان مرا خبر داد كه هر چيز بر او بگريد حتّى وحش بيابان و م

آسمان و زمين و مؤمنان جنّ و انس و همه فرشتگان آسمانها و زمينها و رضوان و مالك و حمله عرش. و 

آسمان خون و خاكستر بارد. تا اينكه گفت: اى جبله اگر نگريستى آفتاب را سرخ مانند خون تازه بدان كه سيد 

 لسّالم كشته شده است.الشهداء عليه ا

جبله گفت: روزى بيرون رفتم آفتاب را بر ديوارها ديدم تابيده بود مانند چادرهاى به عصفر رنگ كرده كه بر 

 ديوار بياويزند فرياد زدم و گريستم و گفتم: و اللّه سيّدنا الحسين عليه السّالم كشته شد.

اسناده از ابى عبد اللّه عليه السّالم روايت كرد كه: هشام ( شيخ ابو القاسم جعفر بن قولويه قمى )قدس سره( ب2) 

بن عبد الملك سوى پدر من فرستاد و او را به شام برد چون بر وى در آمد گفت: يا ابا جعفر عليه السّالم ما تو 

 را خواستيم تا چيزى بپرسيم كه سائل از آن نشايد غير من و مسئول غير تو و نپندارم كسى جواب آن را داند

مگر يك تن كه جواب آن را داند. پدرم گفت: امير المؤمنين از هر چه خواهد بپرسد اگر جواب آن را بدانم 

 دانم كه راست گفتن اولى است. بگويم و اگر ندانم بگويم نمى

هشام پرسيد: خبر ده مرا از آن شبى كه على عليه السّالم كشته شد مردمى كه در آن شهر نبودند چگونه آگاه 

بر قتل وى و به چه نشان دانستند؟ )گويا اين معنى هشام را معلوم بود كه در بعضى بالد دور از كوفه پيش شدند 

از آنكه چاپار و پيك تواند خبر رسانيد از قتل امير المؤمنين آگاه شدند و خبر آن ميان مردم شايع گشت دانست 

 اين سرّ غيب است و چاره جز سؤال از امام محمد باقر نيست(.
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بازگفت: اگر آن را دانستى و جواب دادى مرا خبر ده كه آيا مانند آن نشانه براى غير قتل على عليه السّالم نيز  و

 اتّفاق افتد؟

( پدرم گفت: يا امير المؤمنين چون آن شب فرا رسيد كه امير المؤمنين على بن ابى طالب كشته شد هيچ 3) 

و سرخ يافتند و آن شب كه هارون برادر موسى كشته شد همان  سنگ از زمين بر نداشتند مگر زير آن خون تازه

كشته شد و آن شب كه عيسى بن مريم عليه السّالم   عالمت پديدار گشت و همچنين آن شب كه يوشع بن نون

به آسمان رفت و آن شب كه شمعون بن حمون الصّفا كشته شد و آن شب كه حسين بن على عليهما السّالم به 

 شهادت رسيد.

رنگ روى هشام بگرديد و تيره شد و خواست پدرم را آزار رساند پدرم گفت: يا امير المؤمنين بندگان خدا  پس

را بايد فرمان پادشاه بردن و راست گفتن و نيكخواهى نمودن و اينكه من جواب امير المؤمنين را گفتم از هر چه 

 اند پس به من گمان نيكو بر.د پرسيد براى آن بود كه دانستم او تكليف مرا در اطاعت خود مى

و هشام گفت: اگر خواهى سوى اهل خود بازگرد. پس پدرم بيرون آمد و هشام هنگام بيرون آمدنش با او گفت 

ام با كسى نگويى. پدرم پيمان كرد به  كه: پيمان كن با من و خداى گواه باشد بر ما كه اين سخن را تا من زنده

 چيزى كه وى را خوش آمد.

گويد: در اين حديث آمده است كه: هارون كشته شد با اينكه به عقيده ما او به مرگ خدايى از دنيا  ( مؤلف1) 

 رفت.

و مؤلف حديثى در اين باب روايت كرد و گفت: شايد اين كالم را بر مذاق هشام فرمود و عقيده هشام اين بود 

 كه: هارون كشته شد چنان كه يهود به موسى چنين نسبت دادند.

گويد: امام عليه السّالم در حضور هشام صريحا فرمود: براى كشته شدن حسين بن على عليهما السّالم مترجم 

خون از زير سنگ بيرون آمد و با بنى اميّه چنين سخن گفتن سخت خطرناك بود و امام از آن باك نداشت و 

شد يا به مرگ خدايى از دنيا دانست پس مخالفت با هشام در اينكه هارون كشته  خويش را ايمن از آزار او مى

 رفت مهم نيست.

و اولى آن است كه بگوييم: اطمينان به صحّت نقل اين خصوصيات نيست و راوى چون كالمى طويل از امام 

بشنود ممكن است در بعض كلمات آن سهو كند و امام مردن هارون فرمود راوى از خاطرش محو شد و به جاى 
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نقل كالم ديگران در احاديث بسيار اتّفاق افتد و شيخ طوسى در تهذيب و  آن كشتن نقل كرد و امثال اين در

 استبصار بسيار از اين سهوها را ياد كرده است.

و اينكه اخباريين گويند: علم داريم به صحّت همه احاديث و بعض علما كه گويند: ظن اطمينانى داريم )يعنى ظنّ 

م خصوصيات و الفاظ البتّه صحيح نيست؛ و ما در محلّ خود قوى نزديك به علم( به صحّت همه احاديث به تما

اند بسيار  ايم در اين احاديث موجوده اخبار مجعوله و محرّفه و آنكه عمدا يا سهوا در آن تصرّف كرده ثابت كرده

ز است و روش علماى سابق ما مانند عالمه حلّى و شهيدين و امثال ايشان بر تتبع اسناد حديث و تقسيم آن و تمي

علم يا   اند و با كثرت احاديث كاذبه حديث صحيح از سقيم بود نه آنكه محدث استرآبادى و اتباع وى گفته

 ماند. اطمينان به صحّت همه باقى نمى

و نيز نسبت دادن مطالب مشكوكه به امام معصوم عليه السّالم از گناهان كبيره است و داخل كردن چيزى كه 

دعت است. و بعض احاديث را مخصوصا بايد گفت از امام نيست تا عقيده مردم صحّت آن معلوم نيست در دين ب

به دين محكم شود و از زمان محدّث استرآبادى كه اخبار و احاديث همه را صحيح پنداشتند و قرآن و سنت 

براى تر گشت  دينى و سستى عقيده شايع متواتره و عقل را رها كردند و احاديث ضعيفه را اساس دين گرفتند بى

 آنكه مردم خرافات و معانى نامعقول در ضعاف احاديث بسيار ديدند.

خصوصا كه اخباريين مردم را مجبور « فهل هدم الدّين الّا اخبار اآلحاد؟»و فقيه محقّق ابن ادريس )ره( گويد: 

 توجيه و تأويل بايد پذيرفت و عقل را متابعت نبايد كرد. كنند عين ظاهر لفظ حديث را بى مى

گويند: به مرگ خدايى از دنيا رفت و هم يوشع بن نون را به عقيده يهود  قضيه فوت هارون، يهود هم مى اما

نكشتند اما شمعون الصّفا كه وصى بالفصل و جانشين حضرت عيسى عليه السّالم است نصارى گويند: در شهر 

است و توليت آن با پاپ اعظم  روميّه به شهادت رسيد و در آنجا دفن شد و امروز كليساى بزرگى بر قبر او

است و اهل فرنگ آن را به غايت محترم شمرند و به زيارت آن روند و نام پدرش در نسخه كتاب ماحمون است 

و البتّه تصحيف اسم عبرى است و نصارى اختالف دارند گروهى گويند: يونس بود و گروهى گويند يوحنّاء، امّا 

يونانى سنگ را پطرس گويند و امروز فرنگيان به تخفيف، پطر يا پير لغت صفا به معنى سنگ است و در زبان 

گويند و از آن ملقّب به صفا گشت كه حضرت عيسى او را به منزلت نخستين سنگ بناى دين خود شمرد و او را 

 به اين عنوان خطاب كرد.
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اث كه به بدن كسى و مناسب است در اينجا بگوييم كه در شريعت حضرت موسى در بسيارى از نجاسات و احد

كرد حق نداشت داخل جماعت مؤمنين شود و از معاشرت و سخن گفتن و معامالت  رسيد تا خود را پاك نمى مى

 ناميدند. ممنوع بود و اين محروميت را قطع مى

يعنى آن مرد نجس شده را « اذا أصاب احدهم البول قطعوه»و در حديثى در تفسير على بن ابراهيم وارد است كه: 

دادند و اكنون هم با زن حائض و نفساء همين عمل كنند. و  كردند و در ميان جماعت راه نمى ع معاشرت مىقط

گردد و ضمير  كسى كه تفسير على بن ابراهيم را بيند يقين داند كه ضمير جمع در قطعوه به بنى اسرائيل بر مى

 مفرد باحدهم؛ و اگر غرض قطع بول بود بايد قطعه بگويد.

به بول  ى از روات پس از شنيدن اين كالم از امام عليه السّالم با خواندن در كتاب ضمير قطعوه راو گويا يك

 بريدند. شد بول را از بدن او مى برگردانيد يعنى وقتى نجس مى

بريدند و غرض از نقل حديث اين بود كه  يعنى: با قيچى مى« قرضوا لحومهم بالمقاريض»و روايت كرده است: 

 شود. تحريف در احاديث مى بدانى چگونه

 ( مؤلف گويد: در اين مقام سزاوار است نقل حديث زهرى بتمامه:1) 

ابن عبد ربّه در عقد الفريد گفت: حديث زهرى در قتل حسين عليه السّالم آنگاه مسندا آن را از عمرو بن قيس و 

ون شديم و بر عبد الملك بن از عقيل روايت كرده است كه گفتند زهرى گفت: با قتيبه به آهنگ مصيصه بير

مروان در آمديم در ايوانى ايستاده بود و دو صف مردم بر دو جانب در ايوان ايستاده بودند هرگاه حاجتى 

رسيد و كسى ميان آن دو صف  گفت و او با ديگرى همچنين تا به در ايوان مى خواستى با آنكه نزديك او بود مى

ر در ايوان ايستاديم عبد الملك با آنكه بر جانب راست ايستاده بود رفت. زهرى گفت: آمديم ب مردم راه نمى

 گفت: شب قتل حسين عليه السّالم در بيت المقدس چه شد و آيا در اين باب به شما چيزى رسيد؟

كس جوابى نداد زهرى گفت من گفتم: در اين باب  پس هر يكى از آنكه پهلوى او بود بپرسيد تا به در رسيد هيچ

و گفتار مرا يكى يكى به هم گفتند تا به عبد الملك رسيد و او مرا بخواند من ميان دو صف رفتم تا  چيزى دانم

 به عبد الملك رسيدم و سالم كردم گفت: كيستى؟ گفتم:
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محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب زهرى. و عبد الملك مرا به نسب بشناخت و او مردى بود بسيار جوياى 

قتل حسين عليه السّالم در بيت المقدس چه اتفاق افتاد؟ و در روايت ديگر است كه پرسيد: حديث، و پرسيد: روز 

 آن شبى كه فرداى آن حسين عليه السّالم كشته شد در بيت المقدس چه اتّفاق افتاد؟

و ( زهرى گفت: حديث كرد مرا فالن و نام اين راوى را براى ما ذكر نكرد كه: آن شبى كه على بن ابى طالب 2) 

حسين بن على عليهما السّالم فرداى آن كشته شدند هيچ سنگى از بيت المقدس بر نداشتند مگر زير آن خون 

سرخ تازه مشاهده گرديد: عبد الملك گفت: راست گفتى آنكه اين حديث را به تو گفت با من هم گفت من و تو 

رابطى آمدم، يعنى در مرز اسالم نشينم از در اين حديث منفرديم. آنگاه مرا از علّت مسافرت پرسيد، گفتم: به م

 حال و قصد كفّار آگاه باشم. گفت:

مالزم دربار ما باش. من چندى نزد او بماندم و مال بسيار مرا داد و آنگاه دستورى خواستم كه به مدينه بازگردم 

نم به غالم رفت رخصت داد و غالمى با من بود و مال بسيار همراه داشتم در صندوقى و آن صندوق گم شد گما

اش نشستم و آرنج بر سينه او  به وعده و وعيد هر چه كردم اقرار نياورد پس او را بر زمين افكندم و بر سينه

فشردم و قصد قتل او نداشتم اما او بمرد و پيش روى من جان داد و من به مدينه آمدم و  گذاشتم و سخت مى

ر و قاسم بن محمد و سالم بن عبد اللّه را پرسيدم از كار خويش و ابا عبد الرحمن و عروة بن زبي  سعيد بن مسيّب

همه گفتند: توبه براى تو ندانيم خبر به على بن الحسين عليه السّالم رسيد و مرا نزد خود خواست نزد او رفتم و 

كين درپى روزه دار و بنده آزاد كن و شصت مس اى است دو ماه پى قصّه خويش بگفتم فرمود: گناه تو را توبه

 طعام ده اين كار كردم.

( و باز آهنگ خدمت عبد الملك نمودم و به او خبر رسيده بود كه آن مال از دست من بشده است چند روز 1) 

داد كه: چون بر  بر در سراى او بودم اذن دخول نداد پس نزد معلّم فرزند او نشستم يكى از پسران او را تعليم مى

و با آن معلّم گفتم: هر اندازه اميد دارى عبد الملك تو را صلت دهد من به تو  امير المؤمنين در آيد چه بگويد؟

دهم به شرط آنكه به اين پسر بياموزى كه چون بر امير المؤمنين در آيد و او را از حاجتش پرسد بگويد حاجت 

لك بگفت و من آن است كه از زهرى راضى بشوى. آن كار كرد و پسر را آن سخن بياموخت و او نزد عبد الم

عبد الملك بخنديد و پرسيد: زهرى كجاست؟ گفت: بر در سراى است مرا اذن داد و داخل شدم و پيش روى او 
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بايستادم گفتم: يا امير المؤمنين حديث كرد مرا سعيد بن مسيّب از ابى هريره از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و 

 شود. يعنى مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمى« ال يلدغ المؤمن من جحر مرّتين»سلّم كه فرمود: 

( مؤلف گويد: مصيصه )بر وزن شريفه به تخفيف هر دو صاد يا به تشديد صاد اول( شهرى است بر كنار 2) 

جيحان در مرز شام ميان انطاكيه و كشور روم است و از جاهايى است كه مسلمانان در قديم مرز داران 

قراى دمشق است نزديك باب لهيا جايى بر دروازه دمشق. و در اين حديث زهرى نشانيدند. و مصيصه نيز از  مى

مقصود جاى اول است چون كه براى مرابطى آمده بود. و قول عبد الملك كه گويد: من و تو در اين حديث 

ه منفرديم يعنى ديگرى غير ما آن را روايت نكرد. چون يكى از دو معنى غريب در اصطالح اهل حديث آن است ك

 متن آن را يك نفر نقل كند.

مترجم گويد: نظير اين سؤال را هشام از امام محمد باقر عليه السّالم كرد به روايت سابقه و چون به روايت 

مختلف نقل شده است احتمال كذب در آن بعيد است. و تعجّب خلفا از اين بود كه چگونه آوازه قتل امير 

فواه افتاد در بيت المقدس يا شهر ديگر پيش از آنكه به وسائل آن زمان المؤمنين يا حسين عليهما السّالم در ا

 كردند. رسيدن خبر ممكن باشد و از هر عالمى استفسار مى

( شيخ ابو القاسم جعفر بن قولويه قمى از زهرى روايت كرده است كه: چون حسين عليه السّالم كشته شد 3) 

 خ تازه يافتند.سنگى در بيت المقدس نماند مگر زير آن خون سر

فداى حسين   و هم او از حارث اعور روايت كرده است كه: على بن ابى طالب عليه السّالم فرمود: پدر و مادرم

بينم حيوانات صحرايى از هر نوع بر قبر او  شود و به خدا قسم گويى مى عليه السّالم كه پشت كوفه كشته مى

 بح و چون چنين شد شما هم جفا نكنيد.كنند تا ص گريند و شبها شيون مى گردن كشيده مى

( و از زراره روايت است كه حضرت صادق عليه السّالم فرمود: اى زراره آسمان بر حسين عليه السّالم چهل 1) 

روز خون گريست و زمين چهل روز گريه كرد به اينكه سياه و تاريك شد و خورشيد چهل روز گريست به 

وز كسوف بيايد ان شاء اللّه( و كوهها پاره شد و از هم بريخت و منكسف شدن و سرخ گشتن )تفسير چهل ر

درياها شكافته شد و فرشتگان چهل روز گريستند و هيچ زن از ما خضاب نكرد و روغن بكار نبرد و سرمه 

ريختيم و  را بياوردند و پس از آن پيوسته اشك مى -لعنه اللّه -نكشيد و سر شانه نكرد تا سر عبيد اهلل بن زياد
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ديد از سوز دل  شد و هر كس گريه او را مى تر مى گريست تا محاسن او به آب ديده كرد مى جدّم هرگاه ياد او مى

 كنند. ريخت و فرشتگان كه نزديك قبر او هستند گريه مى اشك مى

 كس بر او تا اينكه گفت: هيچ چشمى و اشكى محبوبتر نيست نزد خداوند از آن چشم كه بر او اشك ريزد و هيچ

گريه نكرد مگر فاطمه عليها السّالم و پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را خوشنود ساخت و حق ما را ادا 

 كرد.

( و هيچ بنده محشور نشود در قيامت مگر چشمش گريان باشد غير آنكه بر جدّم گريه كند كه او با چشم 2) 

او پديدار باشد و همه مردم در هول و هراس باشند  روشن محشور گردد به شادمانى، و خوشى و خرّمى در روى

و ايشان ايمن، و مردم در عرض اعمال باشند و آنها با حسين عليه السّالم حديث گويند و زير عرش نشسته 

باشند در زير سايه آن و از سختى حساب نترسند. با آنها گويند: به بهشت درآييد. نخواهند و مجلس و حديث 

را بر بهشت بگزينند. و حوران بهشتى سوى آنها فرستند كه ما آرزومند شماييم با ولدان  حسين عليه السّالم

مخلّدين، آنها سر بر ندارند براى آن سرور و كرامت كه در آن مجلس بينند و گروهى را از دشمنان ايشان به 

 برند. موى پيشانى گرفته كشان سوى آتش مى

توانند به ايشان  بينند و نمى و منزلت آنها را مى  1عِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ ( و گروهى گويند: فَما لَنا مِنْ شاف3ِ) 

آورند كه: چه كرامات  نزديك شوند و به آنان برسند و فرشتگان پيغام از جانب ازواج و خزانه داران آنها مى

رسانند و شوق ايشان  ىآييم. پس گفتار ايشان را به ارواحشان م گويند: نزد شما مى ايشان را مقرّر است؟ مى

گويند: الحمد خداى را كه  گردد براى آن كرامت و قرب منزلت كه از حسين عليه السّالم دارند و مى افزوده مى

ترسيديم ما را برهانيد و مراكب  را از ما كفايت كرد و از آنچه مى  هول بزرگ را از ما دور داشت و اهوال قيامت

گويند و  كنند و سپاس مى شوند و خداى را ستايش مى پاالن و بر آن سوار مى آورند و شتران اصيل با جهاز و مى

 فرستند تا به منازل خويش در بهشت رسند. درود بر محمد و آل او مى

كرد:  ( از امير المؤمنين عليه السّالم روايت است كه: در رحبه بود يعنى ميدانى در كوفه و اين آيت تالوت مى1) 

و در آن هنگام حسين عليه السّالم از يكى از درهاى مسجد  2مُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَفَما بَكَتْ عَلَيْهِ

 كنند. شود و آسمان و زمين بر او گريه مى خارج شد فرمود: اين فرزند من كشته مى

                                                 
 .100و  101سوره شعراء، آيه  .1
 .29سوره دخان، آيه  .2



 415 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

م آسمان و زمين بگريستند و و از ابى عبد اللّه عليه السّالم روايت است كه: براى كشته شدن حسين عليه السّال

 كس گريه نكردند مگر بر يحيى بن زكريا و حسين بن على عليهما السّالم. سرخ شدند و بر هيچ

 و به مضمون اين حديث احاديث بسيار از كتب عامّه و خاصّه روايت شده است.

زنا بود و قاتل حسين عليه السّالم ( و از ابى عبد اللّه عليه السّالم روايت است كه: قاتل يحيى بن زكريا ولد ال2) 

كند؟ فرمود:  هم ولد الزنا بود و آسمان بر كسى گريه نكرد مگر بر آنها. راوى گفت گفتم: آسمان چگونه گريه مى

 رود. كند و در سرخى فرو مى خورشيد در سرخى طلوع مى

ديدم بانگ بسيار   1وتر راعبىو از داوود بن فرقد روايت است كه گفت: در خانه ابى عبد اللّه نشسته بودم كب

گويد؟ گفتم: ال و اللّه  دانى چه مى كند ابو عبد اللّه عليه السّالم ديرى سوى من نگريست و گفت: اى داوود مى مى

 كند، از اين مرغان در منازل خود نگاه داريد. فداى تو شوم فرمود: بر كشندگان حسين عليه السّالم نفرين مى

اى  : در حياة الحيوان گويد: راعبى متولّد از قمرى و كبوتر است و در آواز خود قرقرهمؤلف در حاشيه گفته است

 دارد و سجعى كه قمرى و كبوتر ندارند و اين سبب فزونى بهاى او است.

( حسين بن على بن صاعد بربرى كه متولّى قبر حضرت رضا عليه السّالم بود از پدرش از حضرت رضا عليه 3) 

د كه: اين جغد به عهد جدّم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در منازل و قصر و سراهاى السّالم روايت كر

نشست و خوردنى و آشاميدنى  پريد و پيش روى ايشان مى خوردند مى مردم سكنى داشت و هرگاه مردم طعام مى

ين بن على عليهما السّالم گشت و چون حس آشاميد و باز به جاى خود بازمى خورد و مى نهادند مى براى او مى

ها و كوهها و بيابانها پناه برد و گفت: بد امّتى هستيد شما كه پسر  كشته شد از آباديها گريزان شد و به ويرانه

 پيغمبرتان را كشتيد و من بر جان خويش ايمن نيستم.

وم پيش از شهادت مترجم گويد: راوى اين حديث مجهول و روايت ضعيف است و شواهد بسيار داللت دارد كه ب

نشين بود و ظاهرا اين مرد بربرى كه خادم قبر حضرت رضا عليه السّالم بوده است اين  آن حضرت هم ويرانه

حديث را از آن امام نشنيده است يا حديث به اين كيفيت نبوده مثال امام فرمود: حق دارد جغد كه از اين مردم 

 پرهيزد براى آنكه پسر پيغمبرشان را كشتند. مى

روايت كرده است از حضرت صادق عليه السّالم از پدرش از جدّش كه: حسين  -رحمه اللّه -( شيخ صدوق1) 

روزى بر برادرش حسن عليه السّالم در آمد چون بدو نگريست بگريست حسن عليه  -عليهم السالم -بن على
                                                 

 به راء و حين هر دو مهمله. .1
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نچه با تو كردند. حسن عليه السّالم كنم از آ كنى؟ گفت: گريه مى السّالم گفت: يا ابا عبد اللّه از چه گريه مى

گفت: آنچه با من كردند زهرى است كه در پنهانى به من نوشاندند و مرا بكشتند اما روزى مانند روز تو نيست 

يا ابا عبد اللّه كه سى هزار مرد بر تو تازند و همه ادّعا كنند از امت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هستند و 

ند پس بر كشتن و ريختن خون تو و شكست حرمت تو و اسير كردن فرزندان و زنان تو و تاراج دين اسالم دار

با روبنه تو هم قول كردند در اين هنگام لعنت بر بنى اميّه فرود آيد و آسمان خون و خاكستر بارد و هر چيز بر 

 ها در دريا. تو گريه كند، حتّى وحش در بيابان و ماهى

لقد صرع بمصرعك االسالم و تعطّلت الحدود و »مرتضى خواند اين عبارت آمده است: و در زيارتى كه سيّد 

االحكام و اظلمت االيّام و انكسف الشّمس و اظلم القمر و احتبس الغيث و المطر و اهتزّ العرش و السّماء و 

 «.ل و طاشت العقولاقشعرّت االرض و البطحاء و شمل البالء و اختلفت االهواء فجع بك الرّسول و ازعجت البتو

( ابن حجر در صواعق گويد: ابو نعيم اصفهانى در دالئل النبوّة از نصرة ازديّه روايت كرده است كه: چون 2) 

 ها پر از خون بود. حسين عليه السّالم كشته شد آسمان خون باريد بامداد كه برخاستيم حبّ و كوزه

آياتى كه روز قتل آن حضرت ظاهر شد اين بود كه:  و در احاديث ديگر هم مانند آن روايت شده است. و از

آسمان را سياهى عظيم بگرفت چنان كه ستارگان در روز پديدار گشتند و هيچ سنگى بر نداشتند مگر زير آن 

 خون سرخ تازه ديدند.

و ابو شيخ روايت كرده است: آن عدس كه در لشكر ايشان بود خاكستر شد و اين عدس در كاروان يمن بود به 

 آوردند و هنگام قتل حسين عليه السّالم به ايشان رسيد. عراق مى

مترجم گويد: در اين روايت تصحيف است؛ زيرا كه عراق معدن حبوب است. و عدس يا طعام ديگر را از يمن به 

براى يزيد فرستاده بودند و امام عليه السّالم  آورند و آنچه آوردند ورس بود تصحيف به عدس شده و عراق نمى

 آنها را تصرّف فرموده و پس از كشته شدن آن حضرت سپاه ابن سعد غارت كردند، چنان كه شرح آن بگذشت.

 ( ابن عيينه از جدّه خود روايت كرد كه: ساربانى با او اين خبر بگفت و اسپرك او خاكستر شده بود.1) 

قم تلخ بود و آسمان براى كشتن او اى كشتند در گوشت او چيزى مانند موش ديدند و چون پختند مانند عل و ناقه

سرخ شد و آفتاب بگرفت چنان كه ستارگان در نيمروز پديدار شدند و مردم گمان كردند قيامت برپا شد و هيچ 

 سنگى بر نداشتند مگر زير آن خون سرخ تازه بود.
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بود كه از سرخى  و عثمان بن ابى شيبه روايت كرده است كه: آسمان پس از كشتن حسين عليه السّالم چنان سرخ

خوردند. و عصفر گل كافشه  آمد به چادرهاى معصفر پوشيده است و ستارگان به يكديگر مى آن ديوار به نظر مى

 است.

 و ابن جوزى از ابن سيرين روايت كرده است كه: جهان سه روز تاريك شد آنگاه سرخى در آسمان پديد آمد.

ن خون سرخ تازه يافتند و آسمان خون باريد چنان كه مدّتها اثر ابو سعيد گفت: هيچ سنگى بر نداشتند مگر زير آ

 ها پديدار بود پس از آن هوا بگشود. آن در جامه

اند و ابو نعيم بر آن افزوده است كه: چون بامداد  ( و ثعلبى و ابو نعيم همان احاديث خون باريدن را نقل كرده2) 

 ها پر از خون بود. ها و كوزه برخاستيم حبّ

ها و ديوارها يافتند در خراسان و شام و كوفه، و اينكه سر حسين  روايتى است كه: مانند خون چيزى بر جامهو در 

 عليه السّالم را در سراى ابن زياد آوردند از ديوارها خون روان بود.

هاى آسمان  و غير او گفت: كرانه و ثعلبى روايت كرده است كه: آسمان بگريست و گريه آن سرخى آن است.

 شد. شش ماه سرخ شد پس از قتل آن حضرت و پيوسته پس از آن سرخى ديده مى

 و ابن سيرين گفت: به ما خبر رسيد كه: اين سرخى كه با شفق است پيش از كشته شدن حسين عليه السّالم نبود.

مت مترجم گويد: قول ابن سيرين حجّت نيست و آن را از معصوم نقل نكرده است و سرخى شفق را پيغمبر عال

خالف و اين سرخى كه هنگام قتل سيد الشهداء عليه السّالم پديد آمد سرخى فوق عادت  وقت مغرب قرار داد بى

 بود چنان كه سابقا بگذشت.

و ابن سعدان گفت: اين سرخى در آسمان پيش از قتل آن حضرت ديده نشد. ابن جوزى گفت: و حكمت ظهور 

پديدار گردد و خداوند از جسميت مبرّاست؛  ى در رخسار مااين سرخى آن است كه ما چون خشم گيريم سرخ

پس غضب خود را از قتل حسين عليه السّالم به سرخى افق نمود براى اظهار بزرگى جنايت. كالم صواعق به 

 انجام رسيد و از شرح قصيده همزيّه مانند اين روايت شده است.

عليه السّالم شهيد شد دو يا سه ماه گذشت ديوارها  ( در تذكره سبط است از هالل بن ذكوان كه: چون حسين1) 

ديديم از هنگام نماز صبح تا غروب آفتاب. و گفت: به سفرى رفتيم بارانى بر ما باريد كه  آلوده مى را گويى خون

 هاى ما بماند مانند خون. نشانه آن در جامه
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آسمان بر قطيفه سفيد بباريد نيك  از مناقب ابن شهر آشوب نقل است كه: قرظة بن عبيد اهلل گفت: نيمروزى

نگريستم خون بود و شتر به چرا رفت براى آب نوشيدن آب خون بود و دانستيم كه همان روز حسين عليه السّالم 

كشته شد، سرخى از جانب مشرق بر آمد و سرخى از جانب مغرب و نزديك بود در وسط آسمان به يكديگر 

 رسند.

شود مگر در بيست و هشتم يا  كه: منجّمين گويند: خورشيد منكسف نمى و از عقود الجمان سيوطى نقل است

 اند: قاتلهم اللّه. بيست و نهم براى مقارنه كه گفته

در صحيحين آمده است كه: روز رحلت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آفتاب بگرفت و آن دهم ماه ربيع 

ست. و روز قتل حسين عليه السّالم هم آفتاب بگرفت چنان كه در االوّل بود چنان كه زبير بن بكّار روايت كرده ا

 تواريخ مشهور است و آن دهم محرم بود.

( و مؤلف گويد: شيخ شهيد در ذكرى روايت كرده است كه: على المشهور خورشيد روز عاشورا منكسف شد 2) 

گشتند. و اين را بيهقى و غير او وقتى حسين عليه السّالم به شهادت رسيد، چنان كه ستارگان ميان روز هويدا 

 اند. روايت كرده

 و پيش از اين گفتيم كه: ابراهيم فرزند پيغمبر چون از دنيا رفت آفتاب بگرفت.

 و زبير بن بكّار در كتاب انساب روايت كرده است كه: وفات ابراهيم در دهم ربيع االوّل بود.

السّالم كسوف شمس است در نصف اول ماه رمضان  و اصحاب ما روايت كردند كه: از عالئم ظهور مهدى عليه

 انتهى.

مترجم گويد: در احاديث اهل سنت آمده است كه: آفتاب روز وفات ابراهيم فرزند رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

آله و سلّم بگرفت و مردم گفتند: گرفتن آفتاب براى موت ابراهيم و مصيبت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

گردند و  پيغمبر فرمود: خورشيد و ماه دو آيتند از آيات خداوند عزّ و جلّ، نه براى مردن كسى منكسف مىبود. 

 نه براى زنده بودن كسى و چون آنها را گرفته ديديد خداى را بخوانيد و نماز گزاريد تا گشوده شود انتهى.

آفتاب در آن معتاد باشد. و   گر بود كه كسوفامّا وفات ابراهيم در روز دهم ربيع االوّل مسلم نيست شايد روز دي

 پيش از اين مؤلف از سيوطى در عقود الجمان نقل كرد كه: اين حديث ردّ منجّمين است.
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از سيد مرتضى و شيخ كراجكى نقل كرده  -رحمه اللّه -و لكن قول صحيح آن است كه شيخ مرتضى انصارى

ا بر اصول صحيحه و قواعد محكمه مبتنى است و است كه: كسوف و خسوف و اقتران كواكب و امثال آنه

 رسند بر خالف احكام و تأثير كواكب در خير و شر انتهى. كنند و دائما به حقيقت مى منجّمين در آنها خطا نمى

و طعن سيوطى و امثال وى بر منجّمين از جهل است يا تجاهل، و حساب كسوف و خسوف مانند حساب بهار و 

توان گفت:  توان گفت: شب بيست و هفتم ماه نو رؤيت شد همچنين نمى و همچنان كه نمى پائيز و ايام هفته است

 در غير وقت معيّن كسوف اتّفاق افتاد.

و غزالى در مقدّمه كتاب تهافة الفالسفه گويد: قسم دوم از مطالب فالسفه امورى است كه مخالف با هيچ اصلى 

انكار آن كند مثل اينكه گويند: خسوف ماه براى آن است كه  از اصول دين نيست و مؤمن به انبيا ناچار نيست

گيرد وقتى در سايه زمين افتاد نور  شود و ماه چون از خورشيد نور مى زمين ميان ماه و خورشيد فاصله مى

گردد  تابد. و مثل اينكه گويند: در كسوف آفتاب جرم ماه ميان چشم بيننده و آفتاب حايل مى خورشيد بر آن نمى

گيرد و هر كس پندارد باطل كردن اين  و ما در صدد باطل كردن اينها نيستيم؛ چون غرض به آن تعلّق نمى... 

مقاالت خدمت بدين است به دين جنايت كرده است و آن را سست گردانيده؛ چون براهين هندسى و حسابى بر 

و ادلّه آن را بداند چنان كه از اين مسائل قائم است و شكى در آن نگذاشته و هر كس از اين علوم آگاه باشد 

شود و مدّت آن تا انجالء چه اندازه است اگر به او گويند:  پيش خبر دهد در فالن روز و فالن ساعت كسوف مى

 كند. كند بلكه در شرع شك مى اين بر خالف شرع است در علم خود شك نمى

كنند  يش از آنهاست كه رد بر شرع مىكنند زيانشان بر شرع ب و اينها كه از غير طريق صحيح يارى شرع مى

 يعنى: دشمن دانا به از نادان دوست.« عدوّ عاقل خير من صديق جاهل»اند:  چنانكه گفته

تا اينكه گويد: بزرگترين اعتراض مالحده بر دين وقتى است كه كسى براى يارى شرع صريحا يكى از اين قبيل 

دارى معتقد شدن به اينهاست پس نبايد  گويند: اگر شرط دين امور را بر خالف شرع داند بهانه به دست آورند و

 ديندار بود.

 و مقصود ما اين است كه: عالم به هر شكل باشد فعل خداست انتهى.

شدن اجرام ديگر   و ما سابقا گفتيم: امثال اين كسوفات در غير وقت اگر به سند صحيح ثابت شود براى حائل

هاى سخت كه  بينيم كه بر عجّه الذناب و احجار سماوى. و در لغت مانعى نمىجوّى است نادر الوقوع نظير ذوات ا



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

420 

 

خيزد هوا  افتد نيز اطالق كسوف صحيح باشد و عجّه شنهاى ريز است كه چون بر مى گاهى در عربستان اتّفاق مى

چيز را آلوده بارد همه  نشيند يا باران بر آن مى شود؛ و چون مى كند چنان كه روز چراغ الزم مى را تاريك مى

 كند. مى

و مطالب بسيار در زبان اهل شرع است كه نبايد حمل بر اصطالح خاصّ اصحاب فنون كرد چنان كه گويند: مكه 

در مركز زمين يا مركز عالم است و از زمين كره زمين نخواهند بلكه ربع مسكون و برّ قديم خواهند و مكه در 

اقصى و آخر چين يا مغرب اقصى و بالد مراكش تقريبا  وسط ربع مسكون است چنان كه دورى آن از شرق

درجه عرض شمالى تا مكه مساوى يكديگر است و زمين  55مساوى است و نيز از پانزده درجه عرض جنوبى و 

در زبان همه كس به معنى كره زمين نيست؛ چنان كه مردى گويد: زمين خود را فروختم قطعه را خواهد نه كره 

 را.

كند اين غروب به اصطالح  است كه: ذو القرنين خورشيد را ديد در چشمه گل آلوده غروب مىو نيز در قرآن 

 رفت. آمد و در آب فرو مى نجوم نيست بلكه چنان است كه مسافر دريا گويد: ديدم آفتاب را از آب بيرون مى

تر در  و اين معنى را واضح و گاه باشد كه اين مسافر خود عالم به جغرافيا و نجوم بود باز اين گونه سخن گويد؟!

تفسير منسوب به خواجه عبد اللّه انصارى ديدم در چند جاى و از آن اجزايى نزد من است و تفسيرى است به 

فارسى فصيح سخت نيكو بر وفق مذاق اهل شرع و آيات را در سه نوبت تفسير كرده است: نوبت اول ترجمه 

بت سوم اندكى دقيقتر و علمى براى خواص. و اگر مسلمانان فارسى، و نوبت دوم مبسوط و كامل و سهل، و نو

اقدام به طبع آن كنند بسى سودمند افتد. و يكى از وزراى دانشمند كه شايد راضى نباشد نام او برده شود از 

غايت عالقه كه بدين تفسير دارد اجزاى آن را از اطراف بالد اسالم از تركيه و افغانستان و غيره فراهم كرده 

 . به ترجمه بازگرديم.است

  ایشان ۀاى تعالى در امر آن حضرت و گریفصل دوم/ در ناله و زارى كردن فرشتگان سوى خد

ابو جعفر محمد بن حسن طوسى از حضرت صادق عليه السّالم روايت كرده است كه: چون كار حسين عليه 

گفتند: اى پروردگار آيا اين آزار را با  السّالم به آنجا كه كشيد فرشتگان سوى خداوند عزّ و جلّ زارى كردند و

شوند؟ امام فرمود: پس خداوند سايه قائم را براى  حسين عليه السّالم برگزيده تو و فرزند پيغمبرت مرتكب مى

 كشم از ستمكاران بر وى. ايشان بر پاى داشت و گفت: به اين انتقام مى
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 للّه صادق عليه السّالم كه گفت:شيخ صدوق از ابان بن تغلب روايت كرده است از ابى عبد ا

چهار هزار ملك به يارى حسين عليه السّالم فرود آمدند آنان را اذن جنگ نداد بازگشتند باز رخصت طلبيدند و 

كنند تا  فرود آمدند آن حضرت به شهادت رسيده بود. و اكنون نزديك مرقد او آشفته و گردآلود بر او گريه مى

 اى است نامش منصور. تهروز قيامت. و رئيس آنان فرش

 كنند. ( مؤلف گويد: احاديث بسيار روايت شده است كه: چهار هزار ملك نزديك قبر او تا قيامت گريه مى2) 

و در بعض آن احاديث است كه: هيچ زائرى به زيارت نرود مگر به پيش باز او روند و بيمار نگردد مگر عيادت 

نماز گزارند و پس از مردن براى او استغفار كنند و آمرزش از خدا يك نميرد مگر بر جنازه او  او كنند و هيچ

 خواهند و همه اين فرشتگان در زمين به انتظار ظهور حضرت قائمند صلوات اللّه عليه.

و شيخ ابن قولويه از عبد الملك بن مقرن از ابى عبد اللّه جعفر صادق عليه السّالم روايت كرده است كه گفت: 

د اللّه عليه السّالم كنيد پيوسته خاموش باشيد و دم فرو بنديد و سخن مگوييد مگر به نيكى. چون زيارت ابى عب

آيند( فرشتگان حائر را مالقات و با آنها  و فرمود: فرشتگان شب و روز كه نگهبان خلقند چون )از آسمان فرود

وشن گردد پس از آن سخن گويند مصافحه كنند اينها از شدت گريه جواب ندهند تا هنگام زوال شود يا تا فجر ر

 و از خبر آسمانها پرسند اما در بين اين دو وقت سخنى نگويند و از گريستن دعا سستى ننمايند.

( از حرير روايت است كه گفت: با ابى عبد اللّه عليه السّالم گفتم: فداى تو شوم اجل شما خانواده بسيار 1) 

اى است كه هر چه بايد انجام دهد در  : هر يك از ما را صحيفهنزديك است با اين حاجت مردم به شما؟ فرمود

مدّت زندگى خود در آن مكتوب است و چون به انجام رسيد داند كه اجل او فرا آمده است و نبى صلّى اللّه عليه 

او  و آله و سلّم نزد او آيد و خبر مرگ او بدهد و آنچه نزد خداى تعالى براى او آماده است )از نعمت و رحمت(

را بر آن آگاه كند و چون آن صحيفه به دست حسين عليه السّالم بدادند و هر چه بايد بكند يا نكند براى او 

تفسير كردند و آن را بخواند هنوز از كارهاى كردنى چيزها مانده بود به جهاد بيرون رفت و آنچه مانده بود واقع 

وى را و دستورى رسيد اما تا خويشتن را ساختند و  گشت و فرشتگان از خداوند تعالى دستورى خواستند يارى

 آماده آمدن گشتند آن حضرت به شهادت رسيده بود و چون فرود آمدند او را كشته يافتند گفتند:

 پروردگارا ما را رخصت دادى فرود آييم و او را يارى كنيم اكنون به شهادت رسيده است؟
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رجعت و اينك بر او زارى كنيد و بر آنچه از دست شما رفت  وحى رسيد كه: مالزم بارگاه او باشيد تا هنگام

خورند و بدين  كنند و افسوس مى ايد. پس فرشتگان پيوسته گريه مى افسوس خوريد زيرا كه اختصاص به او يافته

 جويند تا هنگام رجعت يار او باشند. عمل تقرّب به خدا مى

رفتم با آن  يه السّالم كه گفت: در راه مدينه كه به مكه مى( از صفوان جمّال روايت است از ابى عبد اللّه عل2) 

شنوم تو نيز  بينم؟ فرمود: اگر آنچه من مى حضرت گفتم: يا ابن رسول اللّه تو را اندوهگين و شكسته خاطر مى

 شنوى؟ فرمود: بشنوى البتّه تو را از اين سؤال بازدارد. گفتم: چه مى

ه كشندگان امير المؤمنين و حسين عليهما السّالم را لعن فرستد و زارى و خواهند ك فرشتگان از خدا به تضرّع مى

شنوم كيست با اين حال خوردن و آشاميدن و خواب بر وى  شيون جنّ و جزع و گريه مالئكه را برگرد وى مى

 گوارا باشد؟

فر بن محمد از ( و در بحار از حسن بن سليمان روايت كرده است باسناده از ابى معاويه از اعمش از جع3) 

پدرش از جدّش عليه السّالم گفت: پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: آن شب كه به آسمان رفتم صورت 

على بن ابى طالب عليه السّالم را در آسمان پنجم ديدم گفتم: اى حبيب من جبرئيل اين صورت چيست؟ جبرئيل 

رشتگان آرزو كردند صورت على عليه السّالم را و گفتند گفت: اى محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ف

محبوب حبيب تو   پروردگارا بنى آدم در دنيا هر صبح و شام از نظر بر رخسار على بن ابى طالب عليه السّالم

ور  برند ما را هم از صورت او بهره محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جانشين و وصى و امين او بهره مى

چنان كه اهل دنيا بهره ور گشتند خداوند صورت او را براى آنها از نور قدس خود بيافريد پس على عليه گردان 

 نگرند. گردند و صبح و شام به روى او مى السّالم نزد ايشان است شب و روز به زيارت او فائز مى

گفت: چون ابن ملجم ملعون بر ( و نيز گفت: خبر داد مرا اعمش از جعفر بن محمد عليه السّالم از پدرش كه 1) 

آن حضرت ضربت زد آن ضربت در صورت آن حضرت كه در آسمان بود نمودار گشت و مالئكه پيوسته آن را 

فرستند و چون حسين بن على عليهما السّالم به شهادت رسيد آن فرشتگان فرود  بينند و بر كشنده او لعن مى مى

صورت على عليه السّالم كه در آسمان پنجم بود بداشتند پس  آمدند و آن حضرت را برداشتند و در كنار آن

هرگاه فرشتگانى از آسمان باال فرود آيند يا از آسمان اول باال روند به آسمان پنجم براى صورت على عليه 

عليه آلود ببينند بر يزيد و ابن زياد و كشندگان حسين بن على  السّالم و او را نگرند يا حسين عليه السّالم را خون

 السّالم لعن كنند تا روز قيامت.
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اعمش گفت: حضرت صادق عليه السّالم براى من فرمود: اين از علم مكنون و مخزون است و جز با كسى كه 

 شايسته آن باشد مگوى.

مترجم گويد: امام عليه السّالم فرمود: اين از علم مخزون است به علّت آنكه ذهن اكثر مردم از شنيدن هر لفظ به 

شود و هر چيز را عنصرى و مادّى پندارند و معانى ديگر را چون بيند منطبق با علم  ى مادّى آن منصرف مىمعن

داند موجود منحصر در محسوس نيست و عوالم بسيار است داند  شوند اما آنكه مى گردد منكر مى ناقص آنها نمى

داند هر چيز را در هر عالمى صورتى است كه ممكن است امام عليه السّالم آوازى بشنود و ديگرى نشنود و نيز 

 چنان كه مير فندرسكى گويد:

  چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستى             صورتى در زير دارد آنچه در باالستى         

و عالم مالئكه و سماوات و مجرّدات به منزله عقل عالم كبير است و صورت هر چيز در آن است مانند عقل ما  

تأمّل رد نكند بلكه  ه صورت چيزها در آن هست. و مرد ديندار بايد چون حديثى شنيد و او را مستبعد آمد بىك

در آن توقّف كند و علم آن را به اهلش واگذارد. و اينكه گويند: مخالف عقل را بايد تأويل كرد براى كسى است 

نه آنكه فرق ميان يقين و  -رحمهما اللّه -اجه طوسىكه در علوم عقليه و نقليه راسخ باشد مانند علّامه حلّى و خو

 گذارد. ظنّ و مستبعد و محال نمى

  در شیون كردن جنّیان بر حضرت سید الشهداء علیه السّالم

ابن قولويه روايت كرده است از ميثمى كه: سه تن كوفى به آهنگ يارى حسين عليه السّالم بيرون شدند در دهى 

دند دو نفر ديدند يكى پير و ديگرى جوان و سالم كردند پير گفت: من مردى از كه شاهى نام داشت فرود آم

رسد. جوانان انسى  جنّيانم و اين برادرزاده من است خواست يارى اين مظلوم كند و من چيزى به خاطرم مى

است. گفت: آن  گفتند: آن چيست؟ گفت: بپرّم و خبر او را براى شما بياورم تا با بصيرت برويد. گفتند: نيكو رأيى

 گفت: روز و شب غائب گشت و فردا بيامد آوازى شنيدند و كس را نديدند مى

 و اللّه ما جئتكم حتّى بصرت به             بالطّفّ منعفر الخدّين منحورا         

 و حوله فتية تدمى نحورهم             مثل المصابيح يطفون الدّجى نورا             

 قد حثثت قلوصى كى اصادقهم             من قبل ان تتالقى الحرّد الحوراو              

 فعاقبنى قدر و اللّه بالغه             و كان امرا قضاه اللّه مقدورا             
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 كان الحسين سراجا يستضاء به             اللّه يعلم انّى لم اقل زورا             

  في غرف             و للوصىّ و للطيّار مسرورامجاورا لرسول اهلل             

 يكى از آنان جوانان انسى جواب داد: 

 اذهب فال زال قبر انت ساكنه             الى القيمة يسقى الغيث ممطورا         

 و قد سلكت سبيال كنت سالكه             و قد شربت بكأس كان مغرورا             

 فرّغوا للّه انفسهم             و فارقوا المال و االحباب الدورا و فتية             

( سبط در تذكره گويد: مداينى از مرد مدنى نقل كرده است كه گفت: چون حسين عليه السّالم روانه عراق 2) 

د گرديد من هم به اميد آنكه به خدمت او برسم بيرون شدم چون به ربذه رسيدم مردى ديدم نشسته گفت: يا عب

اللّه گويا به يارى حسين عليه السّالم خواهى رفت؟ گفتم: آرى. گفت: من نيز همين خواهم اندكى اينجا باش كه 

ام اكنون بازآيد و خبر بياورد؛ پس ساعتى نگذشت كه رفيقش آمد گريان، آن مرد  من رفيق خويش را فرستاده

 ...«.و اللّه ما جئتكم »پرسيد خبر چيست؟ گفت: 

آلوده و نحر شده و برگرد او جوانانى  اش خاك ند نزد شما نيامدم تا او را در طف ديدم هر دو گونهبه خدا سوگ» 

زدودند من شتران خويش  ريخت مانند چراغ بودند كه از تاب رخسار تاريكى را مى بودند از گلويشان خون مى

ت كنند اما قدر الهى مانع آمد و حوران بهشتى را مالقا  را به شتاب راندم شايد به ايشان رسم پيش از اينكه

 خداوند آن را به انجام رساند امرى بود خدا فرموده و مقدّر كرده.

حسين عليه السّالم روشنى است كه از او كسب نور كنند و خدا داند كه من دروغ نگفتم. همسايه رسول خدا 

 «.ست شادانها و همسايه وصىّ او عليه السّالم و جعفر طيّار ا عليه السّالم در غرفه

شود كه اين شاعر انسى بوده است نه جنّى و با  و از شعر سوم كه گويد: شتران خود را به شتاب راندم معلوم مى

 رفت نه به پريدن. و اين حكايت از معصوم نيست تا حجّت باشد. شتر براى يارى آن مظلوم مى

بر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر حسين ( ابن شهر آشوب در مناقب گويد: جنّ تا يك سال بر سر قبر پيغم1) 

 گريستند. عليه السّالم مى

و در همان كتاب است كه: دعبل گفت: پدرم از جدّم از مادرش سعدى بنت مالك خزاعيه روايت كرد كه: او 

 كردند: شنيد بر حسين نوحه مى آواز جنّيان را مى
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 خير العمومة جعفر الطّيّار    يا بن الشّهيد و يا شهيدا عمّه                       

 عجبا لمصقول عالك حدّه             فى الوجه منك و قد عاله غبار             

 و در روايت غير مناقب است كه: دعبل گفت من خود در قصيده گفتم: 

 زر خير قبر بالعراق يزار             و اعص الجمار فمن نهاك حمار              

 لم ال ازورك يا حسين لك الفداء             قومى و من عطفت عليه نزار             

 و لك المحبّة في قلوب ذوى النّهى             و على عدوّك مقتة و دمار             

 يا بن الشّهيد و يا شهيدا عمّه             خير العمومة جعفر الطّيّار             

و بيت اقتباس از شعرى است كه مردى در حضور موسى بن جعفر عليهما السّالم ( مؤلف گويد: ظاهرا اين د2) 

 خواند.

ابن شهر آشوب گويد: حكايت كنند كه: منصور نزد موسى بن جعفر عليهما السّالم فرستاد و عرضه داشت: روز 

 1 .نوروز بنشيند تا مردم به تهنيت آيند و هر چه مال پيشكش براى خليفه آورند آن حضرت بستاند

                                                 
ال پس از مترجم اين كتاب گويد: به مقتضاى اين روايت حضرت موسى بن جعفر عليهما الساّلم در زمان منصور نيز به عراق آمد و منصور ده س .1

كه به حج رفت روز ششم ذى الحجّه نزديك مكه در حال احرام در گذشت و ده سال از  158حضرت امام جعفر صادق عليه الساّلم زيست و در سال 

اين ده سال امامت حضرت موسى بن جعفر عليهما الساّلم در زمان منصور بود و احتمال بودن اين واقعه و گفتگو در مدينه ممكن نيست؛ چون منصور در 

يك از اين دو سال نوروز در ايام حج نبود بلكه در جمالى االولى يا پيش از آن بود.  و در هيچ 158و ديگر در سال  152دو بار به حج رفت يكى در سال 

ت كه مرد مؤمن به قصد و بر فرض صحت اين حديث داللت دارد كه نوروز را عيد گرفتن اگر نه براى احياى سنت مجوس باشد جايز است و اولى آن اس

دى استخراج وقوع نصب امير المؤمنين عليه الساّلم به خالفت در اين ايام آن را عيد گيرد؛ چون بر حسب بعضى روايات آن روز نوروز بود من از زيج هن

و جشن گرفتن پس از سه روز هم كردم تحويل آفتاب به برج حمل در سال دهم هجرى چهارشنبه بيست و يكم ذى الحجّه بود سه روز پس از غدير خم 

 مناسب است.

آن را ضعيف و به روايت معلّى بن خنيس از حضرت صادق عليه الساّلم بسيارى از وقايع در نوروز اتّفاق افتاد و اهل علم را در آن سخنى است و گروهى 

ع نوروز: وزيدن بادهاى لواقح و دميدن شكوفه و گل است و شمارند و به نظر من روايت مجعول نيست اما سهوى از روات در آن راه يافته از جمله وقاي

بر كوه آراراط قرار گرفت و روز  7از ماه  17در آن شكى نيست و ديگر قرار گرفتن كشتى نوح بر كوه جودى و در تورات آمده است كه: كشتى روز 

مان نوروز است و سال رسمى يهود از اول بهار بود و سال شرعى اول اول از ماه اول زمين خشك بود كه نوح بيرون آمد. و ظاهرا روز اول از ماه اول ه

بود در برج سرطان  35پاييز. و ديگر كشته شدن عثمان و خالفت ظاهرى امير المؤمنين عليه الساّلم و ليكن كشته شدن عثمان در هيجدهم ذى الحجّه سال 

همان روز يعنى روز غدير امير المؤمنين عليه الساّلم به خالفت ظاهرى رسيد و  و ضعف حديث از اين جهت است گويا امام فرمود: غدير نوروز بود و

د، چون راجع به راوى از آن نوروز فهميد. اما اينكه در روايت است كه: مبعث پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و شكستن بتهاى كعبه هم در نوروز بو

گرفتند و اين حساب منظم زيج به  ط نيست پيش از اين گفتيم عرب بعض سالها را سيزده ماه مىقبل از حجة الوداع است حساب نجومى در آن مضبو

 ء است. بركت حكم خدا در قرآن و بر افتادن نسى

. 
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امام عليه السّالم فرمود: من هر چه در اخبار جدّم جستجو كردم از اين عيد خبرى نيافتم از آيين فارسيان است كه 

 اسالم بر انداخت، معاذ اللّه چيزى را كه اسالم بر انداخت ما احيا بكنيم.

دهم كه بنشينى. آن  ىم منصور گفت: براى سياست لشكر اين كار بايد كرد )كه عجمند( و تو را به خدا سوگند

بزرگان و سرهنگان و سپاهيان به خدمت او مشرّف شدند و تهنيت گفتند و هدايا و تخف بسيار  حضرت بنشست

گرفت در آخر پيرمردى  آوردند شماره بر مى آوردند خادم منصور باالى سر آن حضرت ايستاده بود و هر چه مى

چيزم مالى  اللّه عليه و آله و سلّم من مردى درويش و بىفرتوت بيامد و گفت: اى دخترزاده رسول خدا صلّى 

 كنم: ندارم كه تقديم كنم و ليكن جدّم در مرثيه جدّ تو حسين عليه السّالم سه بيت گفت آن را تقديم مى

 عجبت لمصقول عالك فرنده             يوم الهياج و قد عالك غبار             

 رائر             يدعون جدّك و الدّموع غزارو ال سهم نفذتك دون ح             

 ألّا تقضقضت السّهام و عاقها             عن جسمك االجالل و االكبار             

( حضرت موسى بن جعفر عليهما السّالم فرمود: هديه تو را پذيرفتم بنشين خداى متعال تو را برومند گرداند. 1) 

امير المؤمنين رو و خبر اين مالها با او بگوى و بپرس با آن چه بايد كرد؟  سوى آن خادم التفات فرمود كه: نزد

گويد: همه آن مال به او بخشيدم تا هر چه خواهد كند. حضرت  خادم رفت و بازگشت و گفت: امير المؤمنين مى

 موسى بن جعفر عليهما السّالم با آن پيرمرد فرمود:

 مال را برگير كه همه را به تو بخشيدم.

روايت كرد كه   ( سبط ابن جوزى در تذكره گويد: در ذكر نوحه كردن جنّ بر آن حضرت و زهرى از ام سلمه2) 

 گفت: اى مى گفت: صداى جن را نشنيدم مگر در آن شبى كه حسين عليه السّالم كشته شد شنيدم گوينده

  بعدى اال يا عين فاحتفلى بجهد             و من يبكى على الشّهداء              

 على رهط تقودهم المنايا             الى متجبّر في ثوب عبد             

 دانستيم كه حسين عليه السّالم كشته شد. 

 گفت: ( شعبى گفت: اهل كوفه شنيدند يكى هنگام شب مى1) 

 ابكى قتيال بكربالء             مضرّج الجسم بالدّماء              

 الطّغاة ظلما             بغير جرم سوى الوفاء ابكى قتيل             
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 ابكى قتيال بكى عليه             من ساكن االرض و السّماء             

 هتك احلّوه و استحلّوا             ما حرّم اللّه في االماء             

 يا بأبى جسمه المعرّى             الّا من الدّين و الحياء             

 كلّ الرّزايا لها عزاء             و ما لذا الرّزء من عزاء             

 و ليكن قرينه بر اينكه خواننده جنّى بود در اين حكايت نيست. 

 زهرى گفت: جن بر آن حضرت نوحه كردند و گفتند:

  خير نساء الجنّ يبكين شجيّات             و يلطمن خدودا كالدنانير نقيات         

  و يلبسن ثياب السود بعد القصبيّات             

كاران صداى جنّ را  ابن قولويه از ابى زياد قندى روايت كرد كه: وقتى حسين بن على عليه السّالم شهيد شد گچ 

 گفتند: هنگام سحر در قبرستان شنيدند و مى

 يا قريش و جدّه خير الجدودمسح الرّسول جبينه فله بريق في الخدود             أبواه من عل         

 گفت: نوحه جن را بر حسين بن على عليهما السّالم شنيدم: و از على بن خرّور روايت است كه از ليلى شنيدم مى 

  يا عين جودى بالدّموع فانّما             يبكى الحزين بحرقة و توجّع                

  عن ذكر آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ترجّع         يا عين الهاك الرّقاد بطيبة                   

  باتت ثلثا بالصّعيد جسومهم             بين الوحوش و كلّهم في مصرع              

( از داود رقّى روايت است كه گفت: جدّه من براى من حكايت كرد كه: چون حسين بن على عليهما السّالم 1) 

 سرايى كردند: به اين ابيات نوحه كشته شد جن بر او

 يا عين جودى بالعبر             و ابكى فقد حقّ الخبر              

 ابكى ابن فاطمة الّذى             ورد الفرات فما صدر             

 الجنّ تبكى شجوها             لمّا اتى منه الخبر             

 تعسا لذلك من خبر           قتل الحسين و رهطه               

 فألبكيّنّك حرقة             عند العشاء و بالسّحر             

 و ألبكيّنّك ما جرى             عرق و ما حمل الشّجر             
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 در مناقب است از نوحه جنّيان: 

  ة العلقاحمرّت االرض من قتل الحسين             كما احمرّ عند سقوط الجون         

  يا ويل قاتله يا ويل قاتله             فانّه في شفير النّار يحترق             

 و نيز: 

 ابكى ابن فاطمة الّذى             من قتله شاب الشّعر         

 و لقتله زلزلتم             و لقتله خسف القمر             

دن گروهى از مردم اشعار آنان را عجب نبايد داشت؛ زيرا كه مترجم گويد: از نوحه و زارى كردن جن و شني 

وجود جن به نص قرآن ثابت است و در علم حكمت نيز تجسّم و تمثّل موجودات غيبى و مجردات در نظر بعض 

اى اوقات مبرهن گرديده است و هم به تجربه رسيده و نيز در همه طوايف و لغات لفظى هست براى  مردم در پاره

اى براى آن وضع كردند و اگر نديده  ن بر جن ال بد چيزى ديدند و محتاج به تعبير از آن شدند و كلمهداللت كرد

بودند براى آن لفظى نبود مثل آنكه ما تلگراف را نديده بوديم لفظى هم براى آن نداشتيم. و ليكن بعض مردم 

چيز را ببينيد و وجود روح و كنند هر موجودى محسوس است و بايد همه كس همه  مادّى و جاهل گمان مى

كنند و اگر خواب ديدن شايع نبود آن را هم منكر  خداوند متعال و جن و عالم قبر و برزخ و امثال آن را انكار مى

شمارند كه موجود  و ديگران نبينند اما حكماء جائز مى گفتند: ممكن نيست يك نفر چيزى ببيند شدند و مى مى

گاهى براى بعض مردم متمثّل گردد هر چند ديگران نبينند و فرشتگان براى انبيا شود  مجرّد كه عادة ديده نمى

شنيدند با اينكه در  ديدند و نمى شنيدند و ديگران هيچ نمى ديدند و سخنشان مى شدند آنها را مى همچنين متمثّل مى

گوييم همه  يح است و نمىكنند صح ها كه از جن نقل مى گوييم همه قصّه كنار پيغمبران نشسته بودند. و ما نمى

باطل است و حكايات از جن نيز مانند حكايات از انس دروغ و مجعول دارد و صحيح هم دارد و اگر يك داستان 

از بزرگان و سالطين و علما بر خالف واقع نقل كردند مثل آنكه شيخ الرئيس از اصفهان صداى چكش مسكران 

 اصال وجود نداشت.شنيد دليل آن نيست كه شيخ الرئيس  كاشان مى

گفتند نيز  همچنين اگر قصّه مجعول از جن نقل كنند دليل عدم وجود جن نيست اما اينكه جنيان شعر عربى مى

 عجيب نيست؛ زيرا كه تمثّل صورت يا صوت غيبى براى هر كسى مطابق فكر و روح اوست.

 1بَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَقال تعالى: وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَ

                                                 
 .9سوره انعام، آيه  .1
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مؤلف فصلى آورده است در مراثى عربى، و اين بنده مترجم فائده معتد به در نقل ترجمه آن ابيات نديدم الّا آنكه 

 مناسب است حكاياتى از دعبل كه مؤلف در اين فصل آورده است نقل شود.

ر سيّد و موالى خويش على بن موسى الرضا )بحار( در بعض مؤلّفات اصحاب ديدم دعبل خزاعى گفت كه: ب 

عليهما السّالم در آمدم در چنين روزها )ايام عاشورا( او را ديدم محزون و غمناك نشسته و ياران برگرد وى 

چون مرا ديد فرمود: خوش آمدى اى دعبل خوش آمدى اى ناصر ما به دست و زبان، آنگاه جاى براى من 

يد و گفت: اى دعبل دوست دارم براى من شعرخوانى كه اين روزها روز بگشود و مرا در كنار خويش بنشان

اندوه ما اهل بيت و شادى دشمنان ماست مخصوصا بنى اميّه، اى دعبل هر كس بر ما بگريد يا بگرياند و لو يك 

 نفر را ثواب او بر خداست.

د از دشمن، خداوند او را با ما اش اشك ريزد بر مصيبت ما و بگريد براى آنچه ما را رسي اى دعبل هر كس ديده

 و در زمره ما محشور كند.

 اى دعبل هر كس بر مصيبت جدّ من حسين بگريد خداى تعالى البتّه گناهان او را بيامرزد.

آنگاه برخاست و فرمود: ميان ما و حرمش پرده زدند و زنان را پشت پرده نشانيدند كه بر مصيبت جدّ خويش 

ند آنگاه رو به من كرد و فرمود: اى دعبل بر حسين عليه السّالم مرثيه بخوان كه تو حسين عليه السّالم گريه كن

 اى ياور و مادح مايى پس در يارى ما كوتاهى مكن تا توانى. تا زنده

 دعبل گفت: گريه گلوى مرا بگرفت و اشكم روان گشت و اين اشعار را گفتم:

  و قد مات عطشانا بشطّ فرات      أ فاطم لو خلت الحسين مجدّال                     

  اذا للطمت الخدّ فاطم عنده             و اجريت دمع العين في الوجنات             

  أ فاطم قومى يا ابنة الخير و اندبى             نجوم سماوات بارض فالت             

  نالها صلواتى قبور بكوفان و اخرى بطيبة             و اخرى بفخّ             

  قبور ببطن النّهر من جنب كربال             معرّسهم فيها بشطّ فرات             

  توفّوا عطاشا بالعراق فليتنى             توفّيت فيهم قبل حين وفاتى             

 ر است.مؤلف گويد: دعبل را غير از اين قصيده تائيّه اشعار در مصيبت حسين عليه السّالم بسيا 
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ابو الفرج در اغانى گويد: دعبل از شيعيان مشهور است و به على عليه السّالم محبّت داشت و قصيده او مدارس 

آيات خلت الخ. از نيكوترين اشعار و بهترين مدايح است كه در اهل بيت گفتند و آن قصيده را براى على بن 

زار درهم مسكوك به نام خود به وى صلت داد و از موسى الرضا عليه السّالم به خراسان برد و آن حضرت ده ه

دادند نپذيرفت سر راه بر وى  هاى خويش خلعتى بخشيد و مردم قم سى هزار درم در بهاى آن خلعت مى جامه

 گرفتند و به قهر بستانيدند.

س سى خواهيد و خداوند آن را بر شما حرام كرده است پ دعبل گفت: شما اين خلعت را براى تقرب به خدا مى

اى از آن به من دهيد كه در كفنم باشد پس به  فروشيم مگر قطعه هزار درم بدو دادند سوگند ياد كرد كه نمى

 اندازه يك آستين جدا كردند و آن در كفن او بود.

و گويند: قصيده مدارس آيات را بر جامه نوشت و در آن احرام بست و فرمود: آن را هم در كفنش گذارند. و 

ترسيد چون بسيار آنان را هجا گفته بود و پيوسته گريزان از  ترسيدند او هم از خلفا مى از زبان او مىهميشه مردم 

 زيست. خلق و آواره مى

و هم در اغانى است مسندا از عبد اللّه بن سعيد اشقرى كه گفت: دعبل بن على براى من حكايت كرد كه: چون از 

اى در مدح عبد اللّه بن طاهر گويم من در اين  و شبانه خواستم قصيدهخليفه بگريختم شبى در نيشابور ماندم تنها 

 انديشه بودم كه ناگهان شنيدم كسى گفت:

السالم عليكم و در هم بسته بود بدنم بلرزيد و سخت بترسيدم گفت: خداى تو را سالمت دارد مترس كه من يكى 

بيامد و قصيده مدارس آيات را براى ما بخواند از برادران توام از جنّيان يمن، يكى از برادران ما از عراق 

خواستم آن را از خود تو شنوم پس من آن را خواندم و بگريست تا بيفتاد و گفت: آيا براى تو حديثى نگويم تا 

تر متمسّك شوى؟ گفتم: چرا. گفت: مدّتها نام جعفر بن  در نيت خويش استوارتر گردى و به مذهب خود سخت

فرمود: حديث كرد مرا پدرم از پدرش از جدّش كه  شنيدم به مدينه رفتم شنيدم مى مى را محمد عليهما السّالم

 پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: تنها على و شيعيان او رستگارند.

آنگاه با من وداع كرد كه بازگردد و گفتم: يرحمك اللّه، اگر خواهى نام خويش با من بازگوى؟ گفت: ظبيان بن 

 .عامر
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مؤلف گويد: دعبل به سال دويست و چهل و شش در گذشت شيخ صدوق از على بن دعبل روايت كرده است كه 

گفت: پدرم دعبل را چون مرگ فرا رسيد رنگش بگرديد و زبانش بسته شد و رويش سياه گشت نزديك شد من 

ر بر داشت و كالهى سفيد بر هاى سفيد د از مذهب او برگردم اما سه روز پس از مرگ او را در خواب ديدم جامه

سر، او را گفتم: اى پدر خداى عزّ و جلّ با تو چه كرد؟ گفت: اى پسرك من آن سيه شدن روى و بند آمدن زبان 

خوارى بود در دنيا و همچنان بودم تا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ديدار  من كه ديدى از شراب

د و كالهى سفيد بر سر داشت با من گفت: توئى دعبل؟ گفتم: آرى يا رسول هاى سپيد پوشيده بو كردم و جامه

 اللّه.

 اى بخوان. پس من اين اشعار خواندم: فرمود: از اشعار خويش كه درباره فرزندان من گفته

 ال اضحك اللّه سنّ الدّهران ضحكت             و آل احمد مظلومون قد قهروا         

 فوا عن عقر دارهم             كانّهم قد جنوا ما ليس يغتفرمشرّدون ن             

هاى خويش را به  دعبل گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: احسنت و مرا شفاعت كرد و جامه 

 هاى تن خود كرد. من داد اينهاست و اشارت به جامه

گفت: بر قبر دعبل بن على خزاعى  ب را شنيدم مىگويد: ابا نصر محمد بن حسن كرخى كات -رحمه اللّه -صدوق

 نوشته ديدم:

 اعدّ للّه يوم يلقاه             دعبل ان ال اله الّا هو         

  يقولها مخلصا عصاه بها             يرحمه في القيامة اللّه             

  مواله اللّه مواله و الرّسول و من             بعدهما فالوصىّ             

هاى آن را  مؤلف گويد: حسين بن على عليهما السّالم را بسيارى از شعرا رثا گفتند كه اگر هم خواهيم برگزيده 

 بياوريم چندين مجلّد شود.

ابو الفرج در مقاتل الطالبيين گويد: حسين عليه السّالم را گروهى از متأخّران شعرا رثا گفتند كه از كراهت تطويل 

كردند و  يم اما از متقدّمان چيزى از مراثى به ما نرسيد و شعرا از ترس بنى اميّه اقدام به آن نمىذكر آنها نكرد

 انّ خير صاحب بن عبّاد نيكو گفت:

 المداح )المالح ظ( من مدحته             شعراء البالد في كلّ ناد          
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را در  -سالم اللّه عليها -گر و فاطمه وحهزنى بود ن« ذر»ابن شهر آشوب از امالى مفيد نقل كرده است كه  

 گريست و فرمود: او را به اين ابيات نوحه كند: خواب ديد كه بر قبر حسين عليه السّالم افتاده بود مى

 ايّها العينان فيضا             و استهلّا ال تغيضا         

 و ابكيا بالطّفّ ميتا             ترك الصّدر رضيضا             

 لم امرّضه قتيال             ال و ال كان مريضا             

 يعنى: اى دو چشم اشك ريزيد و سرشك بباريد و خشك نشويد. 

 اش كوبيده شد. و بگرييد كشته طفّ را كه سينه

 اى كه من پرستارى او نكردم و بيمار هم نبود. كشته

  یهفصل فی ذكر بعض ما قیل من المراثى فیه صلوات اللّه عل

 فى تذكرة السبط قال السّدى: اوّل من رثاه عقبة بن عمرو العبسى فقال:

 اذا العين قرّت في الحيوة و انتم             تخافون في الدّنيا فاظلم نورها             

 مررت على قبر الحسين بكربال             ففاض عليه من دموعى غزيرها             

 ابكيه و ارثى لشجوه             و يسعد عينى دمعها و زفيرها و ما زلت             

 و ناديت من حول الحسين عصائبا             اطافت به من جانبه قبورها             

 سالم على اهل القبور بكربال             و قلّ لها منّى سالم يزورها             

 ى             تؤدّيه نكباء الرّياح و مورهاسالم بآصال العشىّ و بالضّح             

 و ال برح الزّوّار زوّار قبره             يفوح عليهم مشكها و عبيرها             

 لبعضهم: 

  ال تأمن الدّهر انّ الدّهر ذو غير             و ذو لسانين في الدّنيا و وجهين              

  فشتّتهم             فما ترى جامعا منهم بشخصين اخنى على عترة الهادى             

  كانّما الدّهر آلى ان يبدّدهم             كثائر ذى عناد او كذى دين             

  بعض بطيبة مدفون و بعضهم             بكربالء و بعض بالغريّين             

  بغداد بدرين حلّا وسط قبرين و ارض طوس و سامرّاء و قد ضمنت                         
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 مرثية السيّد الرّضىّ: 

  يا سادتى المن القى اسا و لمن             ابكى بجفنين من عينى قريحين              

  ابكى على الحسن المسموم مضطهدا             ام للحسين لقى بين الخميسين             

  دمه             معفّر الخدّ محزوز الوريدينابكى عليه خضيب الشّيب من              

 و قال ربيع بن انس رثاه عبيد اهلل بن الحرّ فقال: 

 يقول امير غادر اىّ غادر             اال كنت قاتلت الشهيد بن فاطمة               

 ئمةو نفسى على خذالنه و اعتزاله             و بيعة هذا النّاكث العهد ال               

 فيا ندمى الّا اكون نصرته             اال كلّ نفس ال تسدّد نادمة              

 و انّى على ان لم اكن من حماته             لذو حسرة ما ان تفارق الزمة             

 سقى اللّه ارواح الّذين تأزّروا             على نضره سقيا من الغيث دائمة             

 وقفت على اطاللهم و محالهم             فكاد الحشى ينفضّ و العين ساجمة             

 لعمرى لقد كانوا سراعا الى الوغى             مصاليت في الهيجاء حماة خضارمة             

 تأسّوا على نصر بن بنت نبيّهم             بأسيافهم آساد غيل ضراغمة             

 ن يقتلوا في كلّ نفس تقيّة             على االرض قد اضحت لذلك واجمةفا             

 و ما ان رأى الرّاءون افضل منهم             لدى الموت سادات و زهر قماقمة             

 أ يقتلهم ظلما و يرجوا ودادنا             فدع خطّة ليست لنا بمالئمة             

 اغمتمونا بقتلهم             فكم ناقم منّا عليكم و ناقمةلعمرى لقد ر             

 اهمّ مرارا ان اسير بجحفل             الى فئة زاغت عن الحقّ ظالمة             

 فكفّوا و الّا زرتكم في كتائب             اشدّ عليكم من زحوف الدّيالمة             

 قعد على فرسه و نجى منه و قال آخر من ابيات و قد مرّ بكربالء:و لمّا بلغ ابن زياد هذه االبيات طلبه ف 

  كربال ال زلت كربا و بال             ما لقى عندك اهل المصطفى              

  كم على تربك لمّا صرعوا             من دم سال و من دمع جرى             

 و هم ما بين قتل و سبا يا رسول اللّه لو ابصرتهم                         
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 من رميض يمنع الظلّ و من             عاطش يسقى انابيب القنا             

 جزروا جزر االضاحى نسله             ثمّ ساقوا اهله سوق اإلما             

 هاتفات برسول اللّه فى             شدّة الخوف و عثرات الخطا             

 وه بعد علم منهم             انّه خامس اصحاب الكساءقتل             

 ليس هذا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا             امّة الطّغيان و الكفر جزا             

 يا جبال المجد عزّا و عال             و بدور االرض نورا و سنا              

 سبب الحزن عليكم و البكا             جعل اللّه الّذى نالكم             

  ال ارى حزنكم يسلى و ال             يزرءوكم ينسى و ان طال المدى             

بكربال فنظر الى مصارع القوم فبكى حتّى كاد ان  1و ذكر الشّعبى و حكاه ابن سعد ايضا قال مرّ سليمان بن قتّه 

 يموت ثمّ قال:

  الطّفّ من آل هاشم             اذلّ رقابا من قريش فذلّتو انّ قتيل              

  مررت على ابيات آل محمّد             فلم ارها امثالها يوم حلّت             

  فال يبعد اللّه الدّيار و اهلها             و ان اصبحت منهم بزعمى تخلّت             

  ضة             لفقد حسين و البالد اقشعرّتأ لم تر انّ االرض اضحت مري             

 فقال له عبد اللّه بن حسن هلّا قلت اذلّ رقاب المسلمين فذلّت. 

و انشدنا ابو عبد اللّه محمّد بن البنديجىّ البغدادىّ البغدادىّ قال انشدنا بعض مشايخنا انّ ابن الهبارية الشاعر اجتاز 

 قال بديها:بكربال فجلس يبكى على الحسين و اهله و 

  أ حسين و المبعوث جدّك بالهدى             قسما يكون الحقّ عنه مسائلى             

  لو كنت شاهد كربال لبذلت في             تنفيس كربك جهد بذل الباذل             

  و سقيت حدّ السّيف من اعدائكم             علال و حدّ السّمهرىّ البازل             

  لكنّنى اخّرت عنك لشقوتى             فبالبلي بين الغريّ و بابل             

  هبنى حرمت النّصر من اعدائكم             فاقلّ من حزن و دمع سائل             

                                                 
 بقاف مفتوحه و تاء دو نقطه مشدده. .1



 435 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

ى خيرا فانّ ثمّ نام في مكانه فرأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المنام فقال له: يا فالن جزاك اللّه عنّ 

اللّه قد كتبك ممّن جاهد بين يدى الحسين عليه السّالم. اقول قوله و قال آخر من ابيات و قد مرّ بكربال ال زلت 

 االبيات قائل هذه االبيات السيّد الرضىّ )ره( و له ايضا من قصيدة يرثى بها الحسين عليه السّالم:

 بناظر من مظاف الدّمع ممطور         و ربّ قائلة و الهمّ تحفينى                   

 خفّض عليك فلألحزان آونة             و ما المقيم على حزن بمعذور             

 فقلت هيهات فات السّمع الئمتى             ال يفهم الحزن الّا يوم عاشور             

 رد الكعبين مطروريوم حدى الطّعن فيه البن فاطمة             سنان مطّ            

 و خرّ للموت ال كفّ تقلّبه             الّا بوطى من الجرد المحاضير             

 ظمآن يسلى نجيع الطّعن غلّته             عن بارد من عباب الماء مقرور             

 وركانّ بيض المواضىّ و هى تنهبه             نار تحكّم في جسم من النّ             

 للّه ملقى على الرّمضاء عضّ به             فم الرديّ بعد اقدام و تشمير             

 تحثو عليه الرّبى ظلّا و تستره             عن النّواظر اذيال االعاصير             

 تهابه االسد ان تدنو لمصرعه             و قد اقام ثلثا غير مقبور             

 و مورد غمرات الضّرب غرّته             جرّت اليه المنايا بالمصادير             

 و مستطيل على االيّام يقدرها             اخنى الزّمان عليه بالمقادير             

 اغرى به ابن زياد لؤم عنصره             و سعيه ليزيد غير مشكور             

 جنت يده             و كان ذلك كسرا غير مجبورو ودّ ان يتالفى ما              

 تسبى بنات رسول اللّه بينهم             و الدّين غضّ المبادى غير مستور             

 ان يظعن الموت منهم بابن منجبة             فطال ما عاد ريّان االظافير             

ق بل سيّد الشّعراء في الندب و المراثى على االطالق من مرثية للسيّد حيدر بن سليمان الحلّى امام شعراء العرا 

 طويلة انتخبتها تحرّزا من االطالة:

 اللّه اكبر يا رواسى هذه             االرض البسيطة زائلى ارجائها              

 يلقى ابن منتجع الصّالح كتائبا             عقد بن منتجع السّفاح لوائها             
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 ما كان اوقحها صبيحة قابلت             بالبيض جبهته تريق دمائها             

 من اين تخجل اوجه امويّة             سبكت بلذّات الفجور حيائها             

 قهرت بنى الزّهراء في سلطانها             و استأصلت بصفاحها امرائها             

 ا فحيث توجّهت             رأت الحتوف امامها و ورائهاضاقت به الدّني             

 فاستوطأت ظهر الحمام و حوّلت             للغرّ عن ظهر الهوان وطائها             

 طلعت ثنيّات الحتوف بعصبة             كانوا السّيوف قضائها و مضائها             

 فى الرّوع من مهج العدى سودائها      من كلّ منتجع برائد رمحه                    

 ان تغر نبعة عزّه لبس الوغى             حتّى يجدّل او يعيد لحائها             

 ما اظلمت في النّقع غاسقة الوغى             الّا تلهّب سيفه فاضائها             

 الدّار عين صالئها يعشوا الحمام لشعلة من غضبه             كرهت نفوس             

 و اشمّ قد مسح النّجوم لواءه             فكأنّ من عذباته جوزائها             

 زحم السّماء فمن محكّ سنانه             حرباء لقبّت الورى خضرائها             

 ابناء موت عاقدت اسيافها             بالطّفّ ان تلقى الكماة لقائها             

 من مرثية له ايضا:و  

 يا آل فهر اين ذاك السّبا             ليست ضباك اليوم تلك الضّبا              

 للضّيم اصبحت و شالت ضحى             نعامة العزّ بذاك االبا             

 فلست بعد اليوم في حبوة             مثلك باالمس فخلّى الحبا             

  على الموت بنى غالب             ما أبرد الموت بحرّ الظّبى حىّ             

 قومى فامّا ان تجلّى على             اشالء حرب خيلك المشربا             

 او ترجعى بالموت محمولة             على العوالى اغلبا اغلبا             

 و ال غير المواضى ابا يا فئة لم تدر غير الوغى             امّا             

  نومك تحت الضّيم ال عن كرى             اسهر باالجفان بيض الظّبى             

 اللّه يا هاشم اين الحمى             اين الحفاظ المرّ اين االبا             
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 أ تشرق الشّمس و ال عينها             بالنّقع تعمى قبل ان تغربا             

 و هى لكم في السّبى كم ال حظت             مصونة لم تبد قبل السّبا             

 كيف بنات الوحى اعدائكم             تدخل بالخيل عليها الخبا             

  لقد سرت اسرى على حالة             قلّ لها موتك تحت الظّبى             

 كالجمر عن ذوب حشى الهبا       تساقط األذمع اجفانها                   

 و من مرثية له رحمه اللّه: 

 أميّة غورى في الخمول و انجدى             فما لك في العلياء فوزة مشهد             

 هبوطا الى انسابكم و انخفاضها             فال نسب ذاك و ال طيب مولد             

 فتراجعوا             الى حيث انتم و اقعدوا شرّ مقعدتطاولتموا إلّا عن علىّ              

 قديمكمو ما قد علمتم و مثله             حديثكمو في خزية المتجدّد             

 فما ذا الّذى احسابكم شرّفت به             فاصعدكم في الملك اشرف مصعد             

 به يتراءى عاقدا تاج سيّد         عجبت لمن في ذلّة النّعل رأسه                 

 دعوا هاشما و الفخر يعقد تاجه             على الجبهات المستنيرات في النّد             

 و دونكمو و العار ضمّوا غشاوة             اليكم الى وجه من العار اسود             

 ليه سوى ما كان اسداه من يدفسل عبد شمس هل يرى جرم هاشم             ا             

 و قل ألبي سفيان ما انت ناقم             أ منك يوم الفتح ذنب محمّد             

 فكيف جزيتم احمدا عن ضيعه             بسفك دم االطهار عن آل احمد             

 مؤبّد بعثتم عليه كلّ سوداء تحتها             دفعتم اليهم كلّ فقعاء             

 و ال مثل يوم الطّفّ لوعة واجد             و حرقة حرّان و خسرة مكمد             

 غداة ابن بنت الوحى خرّ لوجهه             صريعا على حرّ الثرى المتوقّد             

 درت آل حرب انّها يوم قتله             اراقت دم االسالم في سيف ملحد             

 لعمرى لئن لم يقض فوق و سادة             فموت اخى الهيجاء غير موسّد             

 و ان اكلت هنديّة البيض شلوه             فلحم كريم القوم طعم المهنّد             
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 و ان لم يشاهد قتله غير سيفه             فذاك اخوه الصّدق في كلّ مشهد             

 ت لكن ميتة هاشميّة             لهم عرفت تحت القنا المتقصّدلقد ما             

 كريم ابى شمّ الدّنيّة انفه             فاشممه شوك الوشيج المسدّد             

 و قال قفى يا نفس وقفة وارد             حياض الرّدى ال وقفة المتردّد             

 ركبا             من الموت حيث الموت عنه بمرصدرأى انّ ظهر الذّلّ اخشن م             

 فآثر ان يسعى على جمرة الوغى             برجل و ال يعطى المقادة عن يد             

 قضى ابن علىّ و الحفاظ كالهما             فلست ترى ما عشت نهضة سيّد             

  و قالت قيام القائم الطّهر موعدى   لقد وضعت اوزارها حرب هاشم                       

 و من مرثية له ايضا: 

  قد عهدنا الرّبوع و هى ربيع             اين ال اين انسها المجموع             

  عجبا للعيون لم تغد بيضا             لمصاب تحمرّ فيه الدّموع             

  و هو للحشر في القلوب رضيع   و اسى شابت اللّيالى عليه                       

  اىّ يوم بشفرة البغى فيه             عاد انف االسالم و هو جديع             

  يوم صكّت بالطّفّ هاشم وجه             الموت فالموت من لقاها مروع             

  كوعبسيوف للحرب سلّت فللشو ...             س سجود من حولها و ر             

  وقفت موقفا تضيّفت الطّير             قراه فحوّم و وقوع             

  موقف ال البصير فيه بصير             الندهاش و ال السّميع سميع             

  جلّل االفق فيه عارض نقع             من سنا البيض فيه برق لموع            

  مغيب             و لشمس الحديد فيه طلوعفلشمس النّهار فيه              

  اينما طارت النّفوس شعاعا             فلطير الرّدى عليها وقوع             

  قد تواصت بالصّبر فيه رجال             فى حشى الموت من لقاها صدوع             

  ظ و دروعسكنت منهم النّفوس جسوما             هى بأسا حفائ             

  سدّ فيهم ثغر المنية شهم             لثنايا الثّغر المخوف طلوع             
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  و له الطّرف حيث سار انيس             و له السّيف حيث بات ضجيع             

  لم يقف موقفا من الحزم الّا             و به سنّ غيره المقروع             

  ن تسومه الضّيم قوم             و ابى اللّه و الحسام الصّنيعطمعت ا             

  كيف يلوى على الدّنيّة جيدا             لسوى اللّه ما لواه الخضوع             

  فابى ان يعيش الّا عزيزا             او تجلّى الكفاح و هو صريع             

  كلّ عضو في الرّوع منه جموع          فتلقّى الجموع فردا و لكن                

  رمحه من بنانه و كان من             عزمه حدّ سيفه مطبوع             

  زوّج السّيف بالنّفوس و لكن             مهرها الموت و الخضاب النّجيع             

  ام المنيعبابى كالئا على الطّفّ خدرا             هو في حومة الحس             

  قطعوا بعده عراه و يا حبل             وريد االسالم انت القطيع             

  قوّضى يا خيام عليا نزار             فلقد قوّض العماد الرّفيع             

  و امأل العين يا اميّة نوما             فحسين على الصّعيد صريع             

  صكّة الجباه لوىّ             ليس يجديك صكّها و الدّموعو دعى              

 و له ايضا رحمه اللّه: 

  اتربة وادى الطّفّ حيّاك ذوا العرش             و ردّت رباك المزن رشّا على رشّ             

  فكم فيك من سهم ثوى و بغرمه             اذا الخيل جاشت في الوغى رابط الجاش             

  شديد القوى ماضى العزيمة و الشّبا             زعيم اللّوى لم يلو جنبا على فرش             

  بنفسى اباة جرّعتها عداتها             جنى الحتف بالبيض الظّبى و القنار الرقش             

  لهبشقضت عطشا دون الحسين حفيظة             بافئدة كادت تطير من ا             

  سراعا سمت فوق الضّراح نفوسها             و اوردها عذب المناهل ذو العرش             

  فعاد ابن امّ الموت فردا بصارم             يذيب قوى الصّخر االصمّ لدى البطش             

  ما ينشىيخوض الوغى ثبت الجنان اذا انبرى             بصارمه ينشى من الموت            

  فلوال القضا لم يبق نافخ ضرمة             و قد نظرته شوسها نظر المغشىّ             
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  ففاجاه سهم برته يد الشّقا             و سدّده كفّ الضغائن و الغشّ             

  هوى للثّرى ينحطّ من ملكوتها             له غزو االمالك تعلن بالخمش             

  فلهفى لذيّاك الحسين و قد غدا             عفيرا و سافى الرّيح انواره تغشى             

  بنفسى من باهى االله بنوره             و طهّره من سورة الرّجس و الفحش             

  يعزّ على المختار احمد ان يرى             كريم ابنه بالرّمح و الجسم للوحش             

  ثالثا على الرّمضاء غسّله الدّماء             و كفّنه الذّارى و لم ير من نعش             

  و اعظم خطب اعقب القلب لوعة             هجوم العدا بالخيل و الذّبل الرّقش             

  فوزعن ما ضمّ الخبا من نفايس             و من سابغات للهياج و من فرش             

  و عادت بنات الوحى اسرى حواسرا             و احشائها كادت تذوب من الدّهش             

  تصون محيّاها بايد تقرّحت             من السّوط لم يملكن قبضا من الرّعش             

  هنشسبايا تراماها السّهول الى الرّبى             و من اسف تدمى االنامل بال             

  و اكرم خلق اللّه زين عباده             ذليال باغالل الشّقا ناهكا يمشى             

  يرى اله الغرّ الكرام على الثّرى             ضحايا و سافى الرّيح بردا لها ينشى             

  على العرشو هم خير خلق اللّه صلّى عليهم             و امالكه و الحاملون              

 و من الرّثاء للسيّد مهدىّ الحلّى ره: 

 بابى عترة النّبوّة اضحت             فى ربا كربال تقاسى ظماها             

 لست انسى الحسين اذ احدقت فيه             جنود تقودها امراها             

 عضها يغصّ فضاهااقبلت نحو حربه مثل مجرى السّيل             عن ب             

 فرماهم باسد غاب يرون الحرب             عيدا اذا استدير رحاها             

 ثبتوا للقراع و الحتف يخطو             بين خطّيها و بيض ظباها             

 فترى البيض كالوميض تشجّ الهام             و السّمر رتّعا بحشاها             

 على النّقع و الظّبا باكيات             و هم الباسمون في ملتقاهاو              

 فاحال القضا عليهم فخرّوا             كانتثار النّجوم فوق ثراها             
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 و بقى مخمد الوغى يرقد القوم             بعضب اهدى اليهم كراها             

 خيل انّ السّبع الطّباق طواها         ان سطى رجّت البسيطة حتّى                 

 هو و اللّه لو اراد الفنى             ما حوته غبراؤها و سماها             

 اسلمته يد القضا فرمته             آل حرب عن غيّها و شقاها             

 اهافهوى للصّعيد ملقى فخرّت             من سماء الدّين الحنيف ذك             

 و انثنى المهر للفواطم ينعى             نادبا كهف عزّها و حماها             

 فتصارخن عن جوى نادبات             يا بنى غالب ليوث دغاها             

 اعلمتم انّ المشايخ منكم             طمعت في تراثهم طلقاها             

 بات قسرا معارة لعداها            اعلمتم بانّ صدر عالكم              

 اعلمتم بانّ جسم حسين             جعلته ضريبة لظباها             

 ما عهدناكم تسامون ضيما             و بكم شيد للمعالى بناها             

 حرّ قلبى لهنّ اذ صرن اسرى             حاسرات من بعد صون خباها             

 صاديات غرثى و اعناقها في السّير             ملويّة لحامى حماها             

 ان تباكين ما لهنّ رحيم             او تنادين ال يجاب نداها             

 يا لها من مصائب قد نكبتها             بدم الدّمع ارضها و سماها             

 مرثية طويلة للمولى الكاظم االرزىّ ره: 

 هى المعالم ابلتها يد الغير             و صارم الدّهر ال ينفكّ ذا اثر              

 يا سعد دع عنك دعوى الحبّ ناحية             و اخلنى و سؤال االرسم الدّثر             

 اين االولى كان اشراق الزّمان بهم             اشراق ناحية اآلكام بالزّهر             

 جاء الزّمان عليهم غير مكترث             و اىّ حرّ عليه الدّهر لم يجر             

 اما ترى الدهر قد دارت دوائره             على الكرام فلم يبق و لم تذر             

 و ان ينل منك مقدار فال عجب             هل ابن آدم الّا عرضة الخطر             

 تأمن من جور الزّمان يد             خانت بآل علىّ خيرة الخيرو كيف              



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

442 

 

 للّه من في فيافى كربالء ثووا             و عندهم علم ما يجرى من القدر             

 ما أومضت في الوغى يوما سيوفهم             الّا و فاض سحاب الهام بالمطر             

 لّ بدر ودجى             فى جنح ليل من الهيجاء معتكريسطو بمثل هالل ك             

 اسد و ليس لها الّا الوغى اجم             و ال مخاليب غير البيض و السّمر             

 صالوا و لو ال قضاء اللّه يمسكهم             لم يتركوا من بنى سفيان من اثر             

 م هالل ودجى             كانّها فلك لالنجم الزّهرسل كربال كم حوت منه             

 و واحد العصر إذ نابته نائبة             من النّوائب كانت عبرة العبر              

 من آل احمد لم يترك سوابقه             فى كلّ آونة فخرا لمفتخر             

 الهوت قدس تردّى هيكل البشر     اذا نضى بردة التّشكيل منه تجد                     

 ما مسّه الخطب الّا مسّ مختبر             فما رأى منه الّا اشرف الخبر             

 و اقبل النّضر يسعى نحوه عجال             سعى غالم الى مواله مبتدر             

 بين الورد و الصّدر فاصدر النّصر لم يطمع بمورده             فعاد حيران             

 القاك منفردا اقصى جموعهم             فكنت اقدر من ليث على حمر             

 صالوا وصلت و لكن اين منك هم             النّقش في الرّمل غير النّقش في الحجر             

 يف مؤتمرلم تدع آجالهم الّا و كان لها             جواب مصغ المر السّ             

  يا من تساق المنايا طوع راحته             موقوفة بين قوليه خذى و ذرى             

 للّه رمحك اذ ناجى نفوسهم             بصادق الطّعن دون الكاذب االشر             

 حتّى دعتك من االقدار داعية             الى جوار عزيز الملك مقتدر             

 فكنت اوّل من لبّى لدعوته             حاشاك من فشل عنها و من خور             

 ان يقتلوك فما عن فقد معرفة             الشّمس معروفة بالعين و االثر             

 قد كنت في مشرق الدّنيا و مغربها             كالحمد لم تغن عنها سائر السّور             

 انصفتك الظّبى يا شمس دارتها             اذ قابلتك بوجه غير مستترما              

 و ما دعتك القنايا ليث غابتها             ان لم تذب لحياء منك او حذر             
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 و اصفقة الدّين لم تنفق بضائعه             فى كربالء و لم تربح سوى الضّرر             

 ات العلم دارسة             كانّها الشّجر الخالى من الثّمرو اصبحت عرص             

 لم انس من عترة الهادى جحاجحة             يسقون من كدر يكسون من عقر             

 قد غيّر الطّعن منهم كلّ جارحة             الّا المكارم في امن من الغير             

 يرفعه             قسرا فيسجد رأس المجد و الخطرلهفى لرأسك و الخطّار              

 من المعزّى رسول اللّه في مأل             كانوا بمنزلة االشباح للصّور             

 ان ينزلوا حضرة السّفلى فانّهم             من حضرة الملك االعلى على سرر             

 فقد صفت لهم األخرى بال كدر           و ان ابوا لذّة االولى مكدّرة               

 بنى اميّة ان ثارت كالبكم             فانّ للثّار ليثا من بنى مضر             

 مؤيّد العزّ يستسقى الرّشاد به             أنواء عزّ بلطف اللّه منهمر             

 زمر االمالك بالزّمر و ينزل المأل االعلى لخدمته             موصولة             

 يا غاية الدّين و الدّنيا و بدأهما             و عصمة النّفر العاصين من سقر         

 ليست مصيبتكم هذا الّذى وردت             فى الدّهر اوّل مشروب لكم كدر             

 اجر مصطبرلكن صبرتم على امثالها كرما             و اللّه غير مضيع              

  فهاكموها غياث اللّه مرثية             من عبد عبدكم المعروف باالزرى             

 يرجو االغاثة منكم يوم محشره             و انتم خير مذخور لمدّخر             

 و له رضى اللّه عنه: 

  يقظ من الزّمنان كنت في سنة من عادة الزّمن             فانظر لنفسك و است         

  ليس الزّمان بمأمون على احد             هيهات ان تسكن الدّنيا الى سكن             

  ودع مصاحبة الدّنيا فليس لها             الّا مفارقة السّكّان للسّكن             

  طنالّا تذكّرت ايّاما بها ظعنت             للفاطميّين اظعان عن الو             

  ايّام دارت بشهر المجد دائرة             ما كان كرّرها الّا على شجن             

  ايّام طلّ من المختار اىّ دم             و ادميت اىّ عين من ابى حسن             



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

444 

 

  اعزز بناصر دين اللّه منفردا             فى مجمع من بنى عبّاده الوثن             

  يوصى االحبّة الّا تقبضوا بيد             الّا على الدّين في سرّ و في علن             

  و ان جرى احد االقدار فاصطبروا             فالصّبر في القدر الجارى من الفطن             

  سقيا لهمّته ما كان اكرمها             فى سقى ظامئ الماضى من دم هتن             

  حيث االسنّة لالجالل مفصحة             عن المنايا الهل المقول اللّكن             

  يقول و السّيف لو ال اللّه يمنعه             ابى بان ال يرى رأسا على البدن             

  يا خيرة العذر ان انكرتم شرفى             فانّ داعية الهيجاء تعرفنى             

  ال تفخروا بجنود ال عداد لها             انّ الفخار بغير السّيف لم يكن             

  و مذ رقى منبر الهيجاء اسمعها             مواعظا من فروض الطّعن و السّنن             

  للّه موعظة الخطّى كم وقعت             من آل سفيان في قلب و في اذن             

  اسيافه اذ تستهلّ دما             صفائح البرق حلّت عقدة المزنكانّ              

  فلم يروا مثل ذاك السّيف مقتنصا             تلك االوابد لم ينكل و لم يهن             

  للّه حملته لو صادفت فلكا             لخرّ هيكله االعلى على الذّقن             

  ب غير ذى ثقة             على النّفوس و رمح غير مؤتمنيفرى الجسوم بعض             

  و غرمة في عرى االقدار نافذة             لو القت الموت قادته بال وسن             

  حتّى اذا لم تصب منه العدا غرضا             رموه بالنّبل عن موتورة الطّعن            

  س من فلك             فغاب صبح الهدى في الفاحم الدّجنفانقضّ عن مهره كالشّم             

  و اصبحت ظلمات الشرّ محدقة             من الحسين بذاك النيّر الحسن             

  قل للمقادير قد احدثت حادثة             غرمة الشّكل ما كانت و لم تكن             

  يلقى حسينا بذاك الملتقى الخشن           امثل شمر اذلّ اللّه جبهته               

  وا حسرة الدّين و الدّنيا على قمر             يشكو الخسوف على عسّالة اللّدن             

  يا من يقلّد حتّى الوحش منّته             و ابن النّجابة مطبوع على المنن             

  د دفنا             و ال مزيّة بعد الرّوح للبدنهيهات انّ النّدى و العلم ق             
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  لقد هوت من نزار كلّ راسية             كانت ألبنية االيجاد كالرّكن             

  ما للحوادث الدارت دوائرها             اصابت الجبل القدسى بالوهن             

  فى صدر كلّ كمال قلب مفتتن     اىّ الشّموس توارت بعد ما تركت                     

  لهفى على ناطقات العلم كيف غدت             و افصح اللّسن منها اخرس اللّسن             

  يوم بكت فيه عين المكرمات دما             على الكريم فبلّت فاضل الرّدن             

  حتّى استحال وعاء الدّمع كالمزنيوم اجال القذى في عين فاطمة                          

  لم تدر اىّ رزايا الطّفّ تندبها             ضربا على الهام ام سيبا على البدن             

  ان زلزلت هذه السّفلى فال عجب             دارت على الفلك االعلى رحى المحن             

  يجرى بها المجد مجرى الماء في الغصن    تبكى على سيّد كانت له شيم                      

 و من الرّثاء للشيخ جعفر الخطّى )ره( ره و قد اوردنا اوّلها في آخر مقتل اصحاب الحسين: 

 فلم يبق الّا واحد النّاس واحدا             يكابد من اعدائه ما يكابد             

 مهى خلفهنّ الضّاريات شوارديكرّ فينثالون عنه كانّهم                          

 اذا ركع الهندى يوما بكفّه             لدى الحرب فالهامات منه سواجد             

 يحامى وراء الطّاهرات مجاهدا             بنفسى و بى ذاك المحامى المجاهد             

 ع منه حين قلّ المساعدفما اللّيث و لالشبال هيج على الطّوى             باشج             

 و ال سمعت اذنى و ال اذن سامع             باثبت منه في اللّقاء و هو واحد             

 الى ان اسأل الطّعن و الضّرب نفسه             فخرّ كما يهوى الى االرض ساجد             

 امى من دماء و واردفلهفى له و الخيل منهنّ صادر             خضيب الحو             

 ء انّ شمرا له على             جناجن صدر ابن النّبىّ مقاعد و اعظم شى             

 فشلّت يداه حين يفرى بسيفه             مقلّد من تلقى اليه المقالد             

 و انّ قتيال أحرز الشّمر شلوه             الكرم مقصود يبكّيه فاقد             

 و لهفى على انصاره و حماته             و هم لسراحين الفالة موائد             

 مضمّخة اجسادهم فكأنّما             عليهنّ من حمر الدّماء مجاسد             
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 و ان انس ال انسى النّسا فكأنّما             قطا ريع عن اوطاره و هو هاجد             

 عن ابياتها و هى بعدها             الرجاس حرب بالحريق مقاعد خوارج             

 سوافر بعد الصّون ما لوجوهها             براقع الّا أذرع و سواعد             

 اذا هنّ سلبن القالئد جدّدت             من االسر في اعناقهنّ قالئد             

 من الضّرب اذ تبتزّ منها المعاضد           و تلوى على اعضادهنّ معاضد               

 نوادب لو انّ الجبال سمعنها             تداعت اعاليهنّ و هى سواجد             

 اذا هنّ ابصرن الجسوم كانّها             نجوم على ظهر الفالة رواكد             

 منها القاسيات الجالمد تداعين يلطمن الخدود بعولة             تصدّع             

 و يخمشن بااليدى وجوها كانّها             دنانير ابالهنّ بالحكّ ناقد             

 و ظلن يردّدن المناح كانّما             تعلّمن منهنّ الحمام الفواقد             

 و من الرثاء للسيّد حيدر الحلّى )ره(: 

  سة الطّرف             فهاشمها بالطّفّ مهشومة االنفلتلوى لوّى الجيد ناك              

  و في االرض فلتنثل كنانة نبلها             فلم يبق سهم في وفاضهم و يشفى             

  و يا مضر الحمراء ال تنشرى اللّواء             فانّ لواك اليوم اجدر باللّف             

  فون على القذى             لمن انت بعد اليوم ممدودة الطّرفو يا غالب ردّى الج             

  لتنض نزار الشّوس نشرة زغفها             فبعد ابى الضّيم ماهى للزغف             

  بنى البيض احسابا كراما و اوجها             و ساما و اسيافا هى البرق في الخطف             

  ن ساقها الحرب شمّرت             و عن نابها قد قلّصت شفة الحتفأ لستم اذا ع             

  سحبتم اليها ذيل كلّ مفاضة             تردّ الظّبا بالثّلم و السّمر بالقصف             

  فكيف رضيتم من حرارة و ترها             بماء الطّال منكم ظبى القوم تستشفى             

  يأتكم انّ الحسين تنازعت             حساه القنا حتى ثوى في ثرى الطّفّأ لم              

  بشمّ انوف اكرهوا السّمر فانثنت             تكسّر غيظا و هى راغفة االنف             

  ابا حسن أ بناتك اليوم حلّقت             بقادمة االسياف عن خطّة الخسف             
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  عطفها نخو المنيّة اذا بث             بان تغتدى للذّلّ مثنة العطفثنت               

  لقد حشدت حشد العطاش على الرّدى             عطاشا و ما بلّت حشى بنوى اللّهف             

  ثوت حيث لم تذمم لها الحرب موقفا             و ال قبضت بالرّعب منها على الكفّ             

  سل الطّف عنهم اين باالمس طنّبوا             و اين استقلّوا اليوم عن عرصة الطّفّ             

  و هل زحف هذا اليوم ابقى لحيّهم             عميد وغى يستنهض الحىّ للزّحف             

  فال و ابيك الخير لم يبق منهم             قريع وغى يقرى القنا مهج الصّفّ             

  مشوا تحت ظلّ المرهفات جميعهم             بأفئدة حرّى الى مورد الحتف             

  فتلك على الرّمضاء صرعى جسومهم             و نسوتهم هاتيك اسرى على العجف             

  مشوا باالنوف الشمّ قدما و بعدهم             تخال نزار تنشق النّقع في انف             

  و هل يملك الموتورة قائم سيفه             ليدفع عنه الضّيم و هو بال كفّ             

  خذى يا قلوب الطالبيّين قرحة             نزول الليالى و هى دامنة القرف             

 و من الرثاء له نادبا لموالنا صاحب الزّمان عجّل اللّه فرجه: 

  اهلل مآلكة             تطوى على نفثات كلّها ضرممن حامل لولىّ               

  يا بن االولى يقعدون الموت ان نهضت             بهم لدى الرّوع وجه الضّبى الهمم             

  اعيذ سيفك ان تصدى حديدته             و لم تكن فيه تجلّى هذه الغمم             

  كها             كانّ قلبك خال و هو محتدمء ان أبثّ و انّ اعجب شى             

  ما خلت تقعد حتّى تستثار لهم             و انت انت و هم فيما جنوه هم             

  لم تبق اسيافهم منكم على ابن تقى             فكيف تبقى عليهم ال ابالهم             

 و ال و حلمك انّ القوم ما حلموا         كلّا و صفحك انّ القوم ما صفحوا                 

  ال صبر او تضع الهيجاء ما حملت             بطلقة معها ماء المخاض دم             

 فحمل امّك قدما اسقطوا حنقا             و طفل جدّك في سهم الرّدى فطموا             

  ربا على الدّين فيه اليوم يحتكمنهضا فمن بظباكم هامه فلقت             ض             

  و تلك انفالكم في الغاصبين لكم             مقسومة و بعين اللّه تقتسم             
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  هذا المحرّم قد و افتك صارخة             ممّا استحلّوا به ايّامه الحرم             

  الدّهر من اعوالها صمم يمالن سمعك من اصوات ناعية             فى مسمع             

  تنعى اليك دماء غاب ناصرها             حتّى أريقت و لم يرفع لكم علم             

  مسفوحة لم تجب عند استغاثتها             الّا بادمع ثكلى شقّها االلم             

  ها الظبا الحذمحنّت و بين يديها فتية شربت             من نحرها نصب عيني             

 موسّدون على الرّمضاء تنظرهم             حرّى القلوب على ورد الرديّ ازدحموا             

  سقيا لثاوين لم تبلل مضاجعهم             الّا الدماء و الّا االدمع السّجم             

  رداهم ملؤه كرم افناهم صبرهم تحت الظّبى كرما             حتّى مضوا و             

  و خائضين غمار الموت طافحة             امواجها البيض في الهامات تلتطم             

  مشوا الى الحرب مشى الضّاريات لها             فصارعوا الموت فيها و القنا اجم             

  ء لم يثبت لها قدمو ال غضاضة يوم الطّفّ ان قتلوا             صبرا بهيجا             

 و حائرات اطار القوم اعينها             رعبا غداة عليها خدرها هجموا             

  كانت بحيث عليها قومها ضربت             سرادقا ارضه من عزّهم جرم             

  ميكاد من هيبة ان ال يطوف به             حتّى المالئك لو ال انّهم خد             

  فغودرت بين ايدى القوم حاسرة             تسبى و ليس لها من فيه تعتصم             

  نادت و ما بعدهم عنها معاتبة             لهم و يا ليتهم من عتبها امم             

 قومى االولى عقدت قدما مأزرهم             على الحميّة ما ضيموا و ال هضموا             

  عهدى بهم قصر االعمار شأنهم             ال يهرمون و للهيّامة الهرم             

  ما بالهم ال عفت منهم رسومهم             قرّوا و قد حملتنا االنيق الرّسم             

  يا غاديا بمطايا العزم حمّلها             همّا تضيق به االضالع و الحزم             

  عرّج على الحىّ من عمرو العلى فارح             منهم بحيث اطمانّ البأس و الكرم             

  و حىّ منهم حماة ليس يابنهم             من ال يرفّ عليه في الوغى العلم             

  المشبعين قرى طير السّماء و لهم             بمنعة الجار فيهم يشهد الحرم             
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  كماة حرب ترى في كلّ بادية             قتلى باسيافهم لم تحوها الرّجم             

  كانّ كلّ فال دار لهم و بها             عيالها الوحش او اضيافها الرّخم             

  قف منهم موقفا تغلى القلوب به             فى فورة العتب و اسأل ما الّذى بهم             

  جفّت عزائم فهرام ترى بردت             منها الحميّة ام قد ماتت الشّيم             

 و من الرثاء للشيخ صالح التّميمى )ره(: 

  سامحو بدمعى في قتيل محرّم             صحائف قد سوّدتها بالمحارم              

  اليّام سامى المعالمقتيل يعفّى كلّ زرء و رزئه             جديد على ا             

  قتيل بكاه المصطفى و ابن عمّه             علىّ و اجرى من دم دمع فاطم             

  و قلّ قتيل قد بكته السّماء دما             عبيطا فما قدر الدّموع السّواجم             

  يه رعود العمائمو ناحت عليه الجنّ حتّى بدا لها             حنين تحاك             

  اذا ما سقى اللّه البالد فال سقى             معاهد كوفان بنوّ المرازم             

  اتت كتبهم في طيهنّ كتائب             و ما رقمت الّا بسمّ االراقم             

  ملخير امام قام في االمر فانبرت             له نكبات اقعدت كلّ قائ             

  اذا ذكرت للطّفل حلّ تراعه             بياض مشيب قبل شدّ التمائم             

  ان اقدم الينا يا بن اكرم من مشى             على قدم من عريها و االعاجم             

  فكم لك انصارا لدينا و شيعة             رجاال كراما فوق خيل كرائم             

  فودّع مأمون الرّسالة و امتطى             متون المراسيل الهجان الرّواسم             

  و حشّمها نحو العراق تحفّه             مصاليت حرب من ذؤابة هاشم             

  قساورة يوم القراع رماحهم             تكفّلن ارزاق النّسور القشاعم             

  مها بصوارم             لدى الرّوع امضى من حدود الصّوارممقلّدة من عز             

  اشدّ نزاال من ليوث ضراغم             و اجرى نواال من بحور خضارم             

  و ازهى وجوها من بدور كوامل             و اوفى ذماما من وفيّ الذّمائم             

  با             هنالك شغل شاغل بالجماجمكانّهم يوم الطّفوف و للظّ             



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

450 

 

  غدا ضاحكا هذا و ذا متبسّما             سرورا و ما ثغر المنون بباسم             

  و ما سمعت اذنى من النّاس ذاهبا             الى الموت تعلوه مسرّة قادم             

  على رغبة منهم حقوق المكارم     لقد صبروا صبر الكرام و قد قضوا                     

  الى ان غدت اشالئهم في غرامها             كاشالء قيس بين تينا و جاسم             

  فلهفى لموالى الحسين و قد غدا             وحيدا فريدا في وطيس المالحم             

  جلباب البكا و الماثميرى قومه صرعى و ينظر نسوة             تجلّبن              

  هناك انتضى عضبا من الحزم قاطعا             و تلك خطوب لم تدع حزم حازم             

  ارى طيب خيم الفرع اعدل شاهد             على اصله في طيب خيم الجراثم             

  د جاء من صلب آدمابوه علىّ اثبت النّاس في اللّقا             و اشجع من ق             

  يكرّ عليهم مثل ما كرّ حيدر             على اهل بدر و النّفير المزاحم             

  و لمّا اراد اللّه انفاذ امره             بأطوع منقاد الى حكم حاكم             

  اتيح له سهم تبوّأ نحره             تبوّأ نحرى ليته غالصمى             

  فهدّت عروش الدّين و الطّهس الهدى             و اصبح ركن الحقّ واهى الدّعائم             

  و اعظم خطب ال تقوم بحلّه             متون الجبال الرّاسيات العظائم             

  عويل بنات المصطفى مداتى لها             جواد قتيل الطّفّ دامى القوائم             

  ينحن كما ناح الحمائم بالبكاء             ال غزر دمعا من بكاء الحمائم             

  فيا وقعة كم كدّرت من مشارب             لنا مثل ما قد رنقّت من مطاعم             

  عليكم سالم اللّه ما هبّت الصّبا             و ما حرّك االغصان مرّ النّسائم             

 الرثاء لبعضهم )ره(:و من  

 البدار البدار آل نزار             قد فنيتم ما بين بيض الشّفار              

 قوّموا السمر كسّروا كلّ غمد             تقبوا بالقتام وجه النّهار             

 طرّزوا البيض من دماء االعادى             فلقوا البيض بالظّبى البتّار             

 و اسطحوا من دم على االرض ارضا             و ارفعوا للسّماء سماء غبار             
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 افرغوا كلّ سائغات دالص             ذاهب برقهنّ باالبصار             

 خالفوا السّمر بين بيض المواضى             و امتطوا للنّزال قتب المهار             

 صوايحا فامىّ             وسمت انف مجدكم بالصّغار فابعثوها             

 سلبتكم بالرّغم اىّ نفوس             ألبستكم ذال مدى االعمار             

 يوم جزّت بالطّف كلّ يمين             من بنى غالب و كلّ يسار             

 البسيطة عار أنزار نضّوا برود التّهانى             فحسين على             

 طأطؤ الرّءوس انّ رأس الحسين             رفعوه فوق القنا الخطّار             

 ال تلد هاشميّة علويّا             ان تركتم اميّة بقدر             

 ال تمدّوا لكم عن الشّمس ظلّا             انّ في الشّمس مهجة المختار             

  ن ال تكفّنوا علويّا             بعد ما كفن الحسين الذرارىحقّ ا             

 ال تذوقوا المعين و اقضوا ظماء             بعد ظام مضى بحدّ الغرار             

 ال تشقّوا آلل فهر قبورا             و ابن طه ملقى بال اقبار             

 هذه زينب على االكوار    هتكوا عن نسائكم كلّ خدر                      

 شأنها النّوح ليس تهدأ آنا             عن بكىّ بالعشىّ و االبكار             

 للشّافعى كما في ينابيع المودّة و غيره: 

  و ممّا نقى نومى و شيّب لمّتى             تصاريف ايّام لهنّ خطوب               

  كئيب             و ارّق عينى و الرّقاد غريب تأوّب همّى و الفؤاد               

  تزلزلت الدّنيا آلل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم             و كادت لها صمّ الجبال تذوب             

  فمن مبلغ عنّى الحسين عليه السّالم رسالة             و انّ كرهتها انفس و قلوب             

  قتيال بال جرم كانّ قميصه             صبيغ بماء األرجوان خضيب             

  نصلّى على المختار من آل هاشم             و نؤذى بنيه انّ ذاك عجيب             

  لئن كان ذنبى حبّ آل محمّد             فذلك ذنب لست عنه اتوب             

  و بعضهم للشّافعىّ ذنوب             هم شفعائى يوم حشرى و موقفى             
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باب پنجم در ذكر فرزندان حسین علیه السّالم و زوجات آن حضرت و فضل زیارت و ستم خلفا بر 

 قبر شریف او و در آن چند فصل است.

  فصل اوّل/ در ذكر فرزندان و بعض زوجات آن حضرت علیه السّالم

 بود: شيخ مفيد گفت: حسين عليه السّالم را شش فرزند

 . على اكبر، كنيت او ابو محمد و مادرش شاه زنان دختر كسرى يزدگرد است.1

. على اصغر، كه با پدرش در طفّ به شهادت رسيد و ذكر او پيش از اين گذشت مادرش ليلى دختر ابى مرة بن 2

 مسعود ثقفى است.

 ت گفت.عقب است مادرش قضاعيه بود و در حيات پدر بدرود حيا . جعفر بن حسين، بى3

 . عبد اهلل صغير بود در دامن پدرش تيرى بيامد و او را ذبح كرد و ذكر او نيز پيش از اين بگذشت.4

. سكينه بنت الحسين، مادرش رباب بنت امرؤ القيس بن عدى كلبيّه است و هم او مادر عبد اهلل بن الحسين 5

 است.

 هلل تيميّه است.. فاطمه بنت الحسين، مادرش امّ اسحاق بنت طلحة بن عبيد ا6

 ( على بن عيسى اربلى در كشف الغمّة در ذكر اوالد آن حضرت گويد كمال الدين گفت:2) 

اوالد آن حضرت ده تن بودند شش پسر و چهار دختر، پسران على اكبر و على اوسط كه زين العابدين عليه 

و جعفر، اما على اكبر با پدرش بود جهاد  السّالم است و ذكر او بيايد ان شاء اللّه و على اصغر و محمد و عبد اهلل

 كرد تا كشته شد و على اصغر نيز كودك بود تيرى به وى رسيد و شهيد گرديد.

 و بعضى گويند: عبد اهلل نيز با پدرش به شهادت رسيد.

چهار پسر و دو دختر  و دختران او زينب و سكينه و فاطمه بودند و اين قول مشهور است. و گروهى گفتند:

و قول اول مشهورتر است. اما ذكر جاويد و نسل فرخنده او از على اوسط زين العابدين به روزگار ماند  داشت

 نه از ديگر فرزندان انتهى.

( مؤلف گويد: شماره اوالد آن حضرت را گفت و نام بعضى را نبرد چون كه از چهار دختر سه دختر ياد كرد و 1) 

دختر؛ على اكبر با پدر به شهادت رسيد و على اوسط امام سيد  ابن خشّاب گفت: او را شش پسر آمد و سه

 العابدين عليه السّالم و على اصغر و محمد و عبد اهلل شهيد و جعفر و زينب و سكينه و فاطمه.
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و حافظ عبد العزيز بن اخضر جنابذى گويد: فرزندان حسين بن على عليهما السّالم شش پسرند و دو دختر؛ على 

ش كشته شد و على اصغر و عبد اهلل و جعفر و سكينه و فاطمه. و نسل حسين عليه السّالم از على اكبر كه با پدر

 اصغر يعنى امام زين العابدين باقى ماند و مادر او امّ ولد بود و او بهترين مردم زمانه بود.

 و زهرى گفت: من هاشمى به از او نديدم.

ر و على اصغر را بر شمرد و على اوسط را از قلم بينداخت و صاحب كشف الغمّه گفت: حافظ عبد العزيز على اكب

به قول صحيح آن حضرت سه فرزند على نام داشت چنان كه كمال الدين گفت. و زين العابدين علىّ اوسط است 

 و تفاوت ميان قول كمال الدين و قول حافظ چهار تن است انتهى كالم على بن عيسى.

م زين العابدين عليه السّالم ميان اهل حديث و سير خالف است. سبط ابن جوزى ( مؤلف گويد: در نام مادر اما2) 

گفتند. و از كامل مبرّد  گفت: مادرش امّ ولد بود. و ابن قتيبه گويد: كنيزكى سديه بود او را غزاله يا سالمه مى

ست و از زنان نيك نقل است كه: نام مادر على بن الحسين سالمه بود از فرزندان يزد گرد و نسب او معروف ا

 بود.

 و بعضى گويند: او خوله و بعضى سالمه يا سالفه يا برّه گفتند.

و در ارشاد گويد: مادرش شاه زنان دختر يزد جرد بن شهريار بن كسرى است و گويند: نام او شهربانو است. و 

داد و او دو دختر يزد جرد بن اى از نواحى مشرق  امير المؤمنين عليه السّالم حريث بن جابر حنفى را واليت ناحيه

شهريار بن كسرى را براى امير المؤمنين عليه السّالم فرستاد و آن حضرت يكى را كه شاه زنان بود به فرزندش 

حسين عليه السّالم بخشيد و از او زين العابدين متولّد گشت و ديگرى را به محمد بن ابى بكر داد و از او قاسم 

 زين العابدين پسر خاله بودند.متولّد شد پس قاسم و امام 

دهم كه اسم اصلى او سالفه بود و به سالمه تصحيف گشت يا بالعكس. و شاه  ( مؤلف گويد: احتمال قوى مى3) 

 زنان لقب است و شهربانويه نامى است كه امير المؤمنين عليه السّالم او را بدان ناميد.

 شاه زنان دختر كسرى.حكايت كنند كه: آن حضرت پرسيد: چه نام دارى؟ گفت، 

 امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: نه شاه زنان نيست بر امت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم )و شاه زنان به 
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 .1معنى سيدة النساء است( بلكه تو شهربانو و خواهرت مرواريد است

السّالم را كه على بن الحسين را گفت: آرى. و اما غزاله يا برّه نام امّ ولدى بود حضرت امام حسين عليه 

گفت؛ چون روايت شده است كه: مادر آن حضرت هنگام وضع  كرد و آن حضرت او را مادر مى پرستارى مى

حمل از دنيا رفت پس امام حسين عليه السّالم او را به يكى از كنيزان سپرد تا پرستارى كند امام زين العابدين 

 دانستند الخ. خت و مردم او را مادر امام زين العابدين عليه السّالم مىشنا عليه السّالم مادرى غير او نمى

پس معلوم گرديد اينكه گويند: آن حضرت مادر خود را به موالى خود تزويج كرد مقصود آن حاضنه بود كه 

 ناميدند انتهى كالم المؤلف. كرد و مردم او را مادر مى پرستارى او مى

ه السّالم نامش آمنه و گروهى گفتند امينه بود. )مترجم گويد: در تاريخ ابن ( اما سكينه بنت الحسين علي1) 

 خلكان اميمه است( و مادرش رباب دختر امرؤ القيس بن عدى است.

و مؤلف كتاب مختصرى از شرح حال امرؤ القيس آورده است و پيش از اين به تفضيل در حاشيه ذكر آن كرديم 

 اشعار را امام درباره سكينه و رباب فرموده است: و به تكرار نپردازيم. و گويد: اين

  لعمرك انّنى الحبّ دارا             تكون بها سكينة و الرّباب              

  احبّهما و ابذل جلّ مالى             و ليس لعاتب عندي عتاب             

  شّينى التّرابفلست لهم و ان عابوا مطيعا             حياتى او يغ             

و هشام كلبى گفت: رباب از زنان نيك و برگزيدگان آنها بود و بعد از قتل حسين عليه السّالم او را  

پسندم. و روايت شده است كه: در رثاى  خواستگارى كردند گفت: پدر شوهرى پس از پيغمبر براى خويش نمى

 شوهر خويش گفت:

  به             بكربالء قتيل غير مدفونانّ الّذى كان نورا يستضاء               

  سبط النّبىّ جزاك اللّه صالحة             عنّا و جنّبت خسران الموازين             

  قد كنت لى جبال صعبا ألوذ به             و كنت تصحبنا بالرّحم و الدّين              

                                                 
بانوى كشور و مملكت، و شهر در زمان قديم به معنى مملكت بود و ايرانشهر  گوييم و همچنين شهربانو يعنى شاه زنان همان است كه ما امروز ملكه مى .1

يك اسم خاص نيست اما سالفه و غزاله و برّه نيز نام فارسى نيستند و طبرى گويد: نام او جيدا  گفتند يعنى مملكت ايران. پس هر دو لقب است و هيچ مى

 بود و اللّه العالم.

نت خليفه بن عبد اهلل جحفيّه بود كه هنگام خروج مختار در كوفه بود و جسد فرات بن زحر بن قيس را از مختار و يكى از زوجات آن حضرت عايشه ب

 خواست و به خاك سپرد چنان كه در تاريخ طبرى است
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  يغنى و يأوى اليه كلّ مسكين       من لليتامى و من للسّائلين و من                   

  و اللّه ال ابتغى صهرا بصهركم             حتّى اغيّب بين الرّمل و الطّين             

گرفتند در كربال كشته شد و او را به خاك  آن كس كه نور بود و مردم از روشنى او بهره مى»( يعنى: 1) 

اى نيكو دهد از ما و ترازوى تو سنگين برآيد. كوهى سخت بودى پناه نسپردند اى دخترزاده پيغمبر! خدا تو را جز

 داشتى. برديم و با مهربانى و دين صحبت ما مى به تو مى

نياز گرداند و بيچارگان را پناه دهند؟  اكنون كيست كه يتيمان و سائالن را رسيدگى كند و كيست درويشان را بى

 «.دم پس از شما تا در خاك و شن پنهان شومبه خدا قسم كه من پيوند مصاهرت با كسى نبن

جزرى گفت: زوجه حسين عليه السّالم رباب دختر امرؤ القيس با او بود و او مادر سكينه است و او را به شام 

بردند با ديگر خاندان آن حضرت پس از آن به مدينه بازگشت و اشراف قريش او را خواستگارى كردند گفت: 

ا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نخواهم؛ و يك سال پس از آن حضرت بزيست در پدر شوهرى پس از رسول خد

اين يك سال زير سقف نرفت و پيوسته اندوهناك بود تا فرسوده و رنجور گشت و در گذشت. و گروهى گفتند: 

 يك سال بر سر قبر آن حضرت بماند پس از آن به مدينه بازگشت و از غايت اندوه در گذشت.

لفرج گفت: در روايت آمده است كه: سكينه در مجلس عزائى بود و دختر عثمان هم در آن مجلس بود و ( ابو ا2) 

 ام سكينه خاموش بود تا مؤذّن بانگ برداشت: گفت: من شهيدزاده مى

اشهد انّ محمّدا رسول اللّه گفت: اين پدر من است يا پدر تو؟ دختر عثمان گفت: من ديگر با شما مفاخرت 

 كنم. نمى

ميرى از فائق نقل كرده است كه: سكينه بنت الحسين كودكى خرد بود نزد مادرش رباب آمد گريان، مادرش  و

 يعنى:« مرّت بى دبيرة فلسعني بابرة»پرسيد: تو را چه شده است؟ گفت: 

 و گويد: دبره زنبور عسل است و دبيره تصغير آن.«. زنبوركى بر من گذشت و به نيش كوچك مرا بگزيد» 

سبط ابن جوزى از سفيان ثورى روايت كرد كه: وقتى على بن الحسين عليهما السّالم آهنگ حج فرمود ( 3) 

خواهرش سكينه سفره براى او ساخت هزار درم در آن صرف كرد و فرستاد و چون امام عليه السّالم به پشت حرّه 

 كردند. رسيد )سنگالخ نزديك مدينه( بفرمود آن را ميان درويشان و بيچارگان تقسيم
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( ابن شهر آشوب در مناقب گويد: وقتى حضرت سيد الشهداء عليه السّالم شهيد شد هفتاد و چند هزار دينار 1) 

وام داشت و على بن الحسين عليهما السّالم بدان مشغول، چنان كه بيشتر روزها از خوردن و آشاميدن و خواب 

قرض پدر مدار كه خداوند آن را از مال نحيس قضا فرو مانده بود در خواب ديد مردى با او گفت كه: اندوه 

شناختم شب دوم باز همان خواب ديد  كرد. امام فرمود: به خدا سوگند در اموال پدر خود مالى به نام نحيس نمى

 كسان خود را از آن مال بپرسيد زنى گفت:

چشمه پرسيد جاى آن  پدرت را بنده رومى بود نحيس نام و چشمه آبى در ذى خشب بيرون آورده بود از آن

بگفتند و اندكى از آن واقعه بگذشت وليد بن عتبة بن ابى سفيان سوى على بن الحسين عليه السّالم پيغام فرستاد 

كه شنيدم پدرت را چشمه آبى است در ذى خشب آن را نحيس گويند اگر فروختن آن خواهى من خريدارم، امام 

دا كنى و مقدار آن را بفرمود: وليد گفت: قبول كردم. و شبهاى شنبه فرمود: برگير در مقابل آنكه قرض پدرم را ا

 را از آن آب براى آبيارى ملك خواهرش سكينه )رض( استثنا فرمود.

( وفات سكينه در مدينه بود روز پنجشنبه پنج روز گذشته از ماه ربيع االوّل سال صد و هفده و در همان سال 2) 

السّالم وفات يافت. مادر فاطمه، ام اسحاق دختر طلحة بن عبيد اهلل است و ام خواهرش فاطمه بنت الحسين عليهما 

اسحاق پيش از اين زوجه حضرت امام حسن عليه السّالم بود و طلحة بن حسن را آورد و طلحه در كودكى در 

 ا آورد.گذشت و پس از امام حسن عليه السّالم ام اسحاق به عقد امام حسين عليه السّالم در آمد و فاطمه ر

پنجشنبه نبود  117مترجم گويد: تاريخ وفات حضرت سكينه بدان تفصيل صحيح نيست؛ چون پنجم ربيع االول 

« و لخمس خلون»بلكه يكشنبه بود و پانزدهم چهارشنبه و شايد به اختالف رؤيت حساب پانزدهم پنجشنبه بود. 

 بوده است.« لخمس عشرة خلون»در اصل 

 افتاده است.و عشر سهوا از قلم نسّاخ 

در گذشت و سكينه زوجه مصعب بن زبير بود و زبير همان  110و به روايت ديگر: فاطمه بنت الحسين در سنه 

است كه با طلحه جنگ جمل را بر پاى كردند و ثروت بسيار داشت چنان كه در شذرات الذّهب گويد: دو مليون 

جدا كردند و از باقيمانده هشت يك به چهار زن دادند  و چند صد هزار درم دين او بود ادا كردند و ثلث او را هم

به هر يك يك ميليون و دويست هزار درم رسيد و مصعب از دست برادرش واليت عراق داشت و عبد الملك 
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مروان مصعب را بكشت و سكينه به عقد عبد اهلل بن عثمان بن حكيم بن خرام در آمد و پس از او به عقد زيد بن 

 عفان. و سليمان بن عبد الملك او را به طالق او امر كرد. عمرو بن عثمان بن

 على النّاقل. و از حضرت سكينه در كتب و تواريخ و ادب بسيار نوادر و لطائف منقول است و العهدة

اما فاطمه را پس از رحلت حسن مثنّى عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان بخواست و يك ميليون درم صداق او 

آن مخدّره را از اينجا بايد دانست كه مردى از بنى اميّه نواده امير المؤمنين على عليه السّالم را كه داد و شرافت 

كردند بخواهد و اين مقدار صداق دهد و بدين مباهات كند و فاطمه از اين شوهر دوم  بنى اميّه بر منبرها سبّ مى

 پسرى آورد موسوم به محمّد.

 باز به ترجمه كتاب بازگرديم.

( أبو الفرج گفت: مادر فاطمه امّ اسحاق دختر طلحه است. مادر امّ اسحاق جرباء بنت قسامة بن طىّ است او را 1) 

 ديد. ايستاد روى جرباء را زيباتر از خود مى جرباء گفتند از غايت زيبايى او هر زن زيبا كه پهلوى او مى

در خانه حسن بن على بن ابى طالب بود چون  )مترجم گويد: جرباء به معنى دختر با نمك است( و امّ اسحاق 

پسندم او را از  هنگام وفات او برسيد حسين عليه السّالم را بخواند و گفت: اى برادر اين زن را براى تو مى

هاى خود بيرون نكنيد و چون عدّه او بسر آيد او را به عقد خويش در آور. امام حسين عليه السّالم پس از  خانه

 را به عقد خود آورد و از حسن پسرى آورد به نام طلحه در كودكى در گذشت و فرزند نگذاشت.وفات برادر او 

مترجم گويد: پيش از اين در ذكر شهادت قاسم گفتيم كه: فاطمه دختر امام حسين عليه السّالم در همان سال 

م حسين عليهما السّالم شهادت آن حضرت به دهسالگى و بلوغ رسيد؛ زيرا كه فاصله بين شهادت امام حسن و اما

 بيش از اين نبود و گفتيم: فاطمه در كربال نو عروس بود.

( از تقريب ابن حجر نقل است كه: فاطمه بنت الحسين ثقه بود از طبقه چهارم پس از صد سال از هجرت در 2) 

 گذشت و سالخورده بود.

مّ خود حسين عليه السّالم يكى از دو و شيخ مفيد گويد: روايت شده است كه: حسن بن حسن عليه السّالم از ع

دختر او را خواست حسين عليه السّالم فرمود: براى تو دخترم فاطمه را برگزيدم كه به مادرم فاطمه دختر پيغمبر 

 تر است. صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ماننده
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  فصل دوم/ در فضیلت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السّالم

حضرت ابى عبد اهلل الحسين مظلوم عليه السّالم بلكه تأكّد استحباب زيارت آن حضرت از مستحبّ است زيارت 

يعنى: « انّ زيارته فرض على كلّ مؤمن»عشريه است چنان كه وارد شده است:  ضروريات مذهب شيعه اثنى

 زيارت آن حضرت فرض است بر هر مؤمن.

س ترك آن كند حقّ خدا و رسول را ترك كرده و وارد است كه: زيارت او بر مرد و زن واجب است و هر ك

است بلكه ترك آن عقوق است نسبت به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نقص ايمان و دين است و هر 

 علّتى اهل دوزخ است. كس ترك آن كند بى

ؤكّد است كه مترجم گويد: چند حديث در امثال اين معانى وارد گرديده است و مقصود از فرض، استحباب م

شود و قرينه اراده اين معنى اجماع علماست بر عدم وجوب و  گاهى در لسان ائمّه عليه السّالم بر آن اطالق مى

 رأى معصوم محال است. و اينكه فرمود: اجماع آنها بى

 علّت ترك هر كس آن را ترك كند اهل دوزخ است براى آنكه عادتا دوستان آن حضرت و معتقدين به امامت بى

علّتى اين عمل كاشف از سوء اعتقاد او است و از اين جهت اهل  زيارت نكنند و اگر كسى ترك كرد عمدا بى

دوزخ است. و خود ما اگر بشنويم مسافرى از آشنايان ما براى شغلى به كربال رفت و چند روز بماند و اصال به 

 ديگر نيز. زيارت نرفت يقين دانيم كه در ايمان وى نقصى است؛ بلكه با ائمّه

 ايمانى است. اى اعمال مستحبّ است كه تهاون به آن در عادت كاشف از بى و پاره

( حضرت امام محمد باقر عليه السّالم با محمد بن مسلم فرمود: شيعيان ما را امر كنيد به زيارت قبر حسين بن 2) 

 و دارد واجب است از خداى تعالى.على عليهما السّالم كه آمدن نزد قبر او بر هر مؤمن كه اقرار به امامت ا

حسين عليه   و امام جعفر صادق عليه السّالم فرمود: اگر يكى از شما همه روزگار عمر خود حجّ گزارد و زيارت

السّالم نكند حقّى از حقوق رسول خدا را ترك كرده است؛ چون حقّ حسين عليه السّالم از خداى تعالى واجب 

 است بر هر مسلمان.

ن كس كه به زيارت قبر حسين عليه السّالم نرود و خويشتن را از شيعه ما پندارد در حقيقت از شيعه و فرمود: آ

 ما نيست و اگر بهشتى باشد در آنجا ميهمان اهل بهشت است.
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( و با ابان بن تغلب فرمود: اى ابان كى به زيارت قبر حسين عليه السّالم رفتى؟ گفتم: بسيار زمان است كه 1) 

فرمود: سبحان ربى العظيم و بحمده؛ تو از رئيسان شيعه باشى و به زيارت حسين عليه السّالم نروى هر  ام. نرفته

اى براى او نويسد و به هر گام گناهى محو كند و گناهان  كس كه زيارت او كند خداى تعالى به هر گام حسنه

 گذشته و آينده او را بيامرزد.

ترس هم زيارت قبر حسين عليه السّالم را ترك نكنيد و هر كس با ترس  ( در روايات بسيار آمده است كه: با2) 

او را زيارت كند خداوند روز فزع اكبر او را ايمن گرداند و ثواب در آن روز به قدر خوف است و هر كس از 

آنان بترسد و با ترس زيارت كند خداى عزّ و جلّ او را در سايه عرش جاى دهد و هم صحبت او حسين عليه 

 لسّالم باشد زير عرش خداى و او را از اهوال روز قيامت ايمن گرداند.ا

( و در چند روايت وارد شده است از حضرت صادق عليه السّالم كه: مالدار را سزاوار است هر سال دو بار 3) 

ز يك چيز را سالى يك بار. و فرمود: آنكه منزلش نزديك است بيش ا به زيارت قبر حسين عليه السّالم رود بى

 ماه ترك زيارت نكند و آنكه منزلش دور است هر سه سال يك بار.

و در حديث ديگر: سزاوار نيست تخلّف از زيارت آن حضرت بيش از چهار سال و از حضرت ابى الحسن عليه 

 السّالم است كه هر كس در سال سه بار به زيارت قبر ابى عبد اهلل عليه السّالم رود از فقر ايمن گردد.

در زيارت آن حضرت اخالص و شوق بايد داشت و هر كس به شوق به زيارت او رود از بندگان گرامى ( 4) 

خداى تعالى وزير پرچم حسين عليه السّالم باشد و هر كس او را زيارت كند و از آن خشنودى خدا خواهد خداى 

 رشتگان بدرقه او كنند.تعالى او را از گناهان بيرون آورد مانند فرزندى كه از مادر متولّد گردد و ف

 و در روايتى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل بدرقه او كنند تا به خانه خود آيد.

( از حمران روايت است كه: به زيارت قبر حسين عليه السّالم رفته بودم چون بازگشتم حضرت امام محمد 5) 

من گفت: اى حمران بشارت باد تو را كه هر باقر با عمر بن على بن عبد اهلل بن على به ديدن من آمدند و امام با 

كس قبرهاى شهيدان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را زيارت كند و از آن خشنودى خداى تعالى وصلت 

 شده است. پيغمبر او را خواهد از گناهان بيرون آيد مانند آن روز كه از مادر متولّد

روايت شده كه: چون روز قيامت شود منادى فرياد زند كه: زوّار  ( از حضرت امام جعفر صادق عليه السّالم1) 

حسين عليه السّالم كجايند؟ گروهى برخيزند كه شماره ايشان را جز خداى عزّ و جلّ كسى نداند خداوند گويد: 
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را دوست  -صلوات اللّه عليهم -زيارت قبر او براى چه كرديد؟ گويند: اى پروردگار رسول خدا و على و فاطمه

داريم و از آن آزارها كه به آن حضرت رسيد دل ما بسوخت به زيارت او رفتيم. خطاب آيد كه: اى محمد و على 

با آنها پيوسته شويد كه شما با ايشان و در درجه ايشان باشيد و زير  -عليهم السالم -و فاطمه و حسن و حسين

در سايه آن پرچم نشينند و آن را على عليه  پرچم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فراهم گرديد. پس

 السّالم نگاهدارد تا همه با هم به بهشت روند و همه در پيش آن علم و در طرف راست و چپ باشند.

مترجم گويد: پشت علم را نفرمود شايد براى آنكه امام عليه السّالم تا همه شيعيان داخل بهشت نگردند خود در 

 ديگر است و اللّه العالم.بهشت نرود و شايد غرض چيز 

( و در احاديث بسيار آمده است كه: زيارت آن حضرت موجب آمرزش گناهان و دخول بهشت و آزاد شدن 2) 

از آتش و ريزش گناهان و رفع درجات و مستجاب شدن دعاهاست، هر كس نزد قبر حسين عليه السّالم آيد و 

 بيامرزد. حق او را بشناسد خداوند گناه گذشته و آينده او را

و در روايت ديگر است كه: شفاعت او را درباره هفتاد گناهكار بپذيرد و نزد قبر او حاجتى نخواهد مگر روا 

 گرداند.

رويد و در  ( حضرت صادق عليه السّالم با عبد اللّه بن النّجار گفت: شما به زيارت حسين عليه السّالم مى3) 

اى كه اگر كشتى بگردد و شما را در آب ريزد منادى  ين را دانستهنشينيد؟ گفت: گفتم آرى. فرمود: ا كشتى مى

 زند كه شما پاك شديد و بهشت شما را گوارا باد. فرياد مى

 خوان و طعام؟ آيند با نوحه و فائد حنّاط با آن حضرت گفت: شيعيان نزد قبر حسين مى

را بشناسد گناه گذشته و آينده او  ام هر كس نزد قبر حسين عليه السّالم آيد و حق او حضرت فرمود: شنيده

 آمرزيده شود.

 مترجم گويد: اين عمل كه اكنون مرسوم است در عهد امام هم بود و امام عليه السّالم آن را تقرير فرمود.

( و در روايت آمده است كه: زوّار حسين عليه السّالم چهل سال پيش از ديگر مردم به بهشت درآيند و آن 4) 

حسين عليه السّالم رود گناهان خود را بر در سراى خويش گذارد و از آن بگذرد چنان كه كس كه به زيارت 

 گذارد؛ يعنى: گذرد و آن را در پس پشت خود مى يكى از شما از جسر مى

 شود. از شهر خود بيرون نرفته و به زيارت نرسيده گناهانش آمرزيده مى
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ار قبر حسين عليه السّالم گويند: دست هر كس را خواهيد ( در حديثى وارد شده است كه: روز قيامت با زو1ّ) 

بگيريد و به بهشت روانه شويد پس مرد زائر دست هر كس را كه دوست دارد بگيرد حتّى آنكه مردى با ديگرى 

برد و كسى او را  شناسى كه من فالنم كه فالن روز پيش پاى تو برخاستم؟ او را هم به بهشت مى گويد: مرا نمى

 ارد.د بازنمى

گفت:  از سليمان بن خالد از حضرت صادق عليه السّالم روايت است كه سليمان گفت: از آن حضرت شنيدم مى

آمرزد هر كس  نگرد و هر كس را خواهد مى خداى تعالى در هر وقت روز و شب صد هزار بار سوى بندگان مى

آمرزد و  آمرزد و نيز مى ا كه همه را مىكند مگر زوّار قبر حسين عليه السّالم و اهل بيت ر را خواهد عذاب مى

هر كس را كه آنها شفاعت كنند. پرسيدند: اگر چه مستحقّ دوزخ باشد؟ فرمود: اگر چه مستحقّ دوزخ باشد مگر 

 ناصبى را.

( و در روايات بسيار آمده است كه: زيارت آن حضرت برابر حج و عمره و جهاد و عتق بلكه معادل بيست 2) 

 شود. ز بيست حج است؛ بلكه هشتاد حجّ مبرور براى او نوشته مىحجّ بلكه افضل ا

 و وارد است: برابر حجّى است كه با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گزارد.

و در روايت ديگر است كه: هر كس به زيارت او رود و عارف به حق او باشد مانند كسى است كه صد حج با 

آله و سلّم گزارد و هر كس پياده به زيارت او رود خداوند به هر قدم كه بردارد و رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

 بگذارد ثواب آزاد كردن يك بنده از فرزندان اسماعيل عليه السّالم براى او نويسد.

كنيد آيا  ( حضرت صادق عليه السّالم فرمود: اگر فضل زيارت و قبر او را براى شما گويم حج را ترك مى3) 

 نيد كه خداى تعالى كربال را حرم امن گرفت پيش از آنكه مكه را حرم گيرد.دا نمى

و از آن حضرت روايت است كه گفت: روزى حسين عليه السّالم در دامن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و 

رى؟ گفت: كرد عايشه گفت: يا رسول اللّه اين فرزند را چه قدر دوست دا سلّم نشسته بود پيغمبر با او بازى مى

كشند هر  واى بر تو چگونه او را دوست ندارم كه ميوه دل و روشنى چشم من است. و بدان كه امت من او را مى

كس او را زيارت كند خداوند براى او يك حج از حجّهاى من بنويسد. گفت: يا رسول اللّه يك حج از حجهاى 

 تو؟ فرمود: بلكه دو حج از حجهاى من. گفت:
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افزود تا به نود حج و  پرسيد و رسول خدا بر عدد مى تو. فرمود: آرى. و همچنان عايشه مى دو حج از حجهاى

 عمره از حجهاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسيد.

( از قداح از حضرت ابى عبد اللّه صادق روايت است كه قداح گفت: پرسيدم ثواب آنكه به زيارت قبر حسين 4) 

 چيست اگر حق او را بشناسد و سركش و نافرمان نباشد؟ فرمود:عليه السّالم رود 

شود و پيوسته در  مى  شود و اگر شقى باشد در سعدا نوشته هزار حج مقبول و هزار عمره مقبوله براى او نوشته مى

 ور باشد. رحمت پروردگار غوطه

جان و مال و فزونى روزى ( و در احاديث بسيار آمده است كه: زيارت آن حضرت موجب طول عمر و حفظ 1) 

و زدودن اندوه و روا شدن حاجات است؛ بلكه كمتر چيزى كه به او دهند آن است كه خداى تعالى جان و مال او 

 را حفظ كند تا به اهل خود بازگردد و چون روز قيامت شود او را حفظ كند نيكوتر.

د هزار زن نازا نزد قبر آن حضرت و حكايت شده است كه: چون خبر شهادت آن حضرت به اهل بالد رسيد ص

 زايد مگر به زيارت قبر مردى كريم رود. گفتند: زن نمى رفتند و همه فرزند آوردند و عرب مى

( از حضرت امام محمد باقر عليه السّالم روايت است كه: حسين عليه السّالم به ستم كشته شد و به اندوه و 2) 

رگاه غمگين و افسرده دل و گناهكار و تشنه و رنجور به زيارت او تشنه دل افسرده، خداوند قسم ياد كرد كه ه

رود و خداى را نزد قبر او بخواند و به حسين عليه السّالم تقرّب جويد به خداى عزّ و جلّ، خداوند غم از او دور 

اند فَاعْتَبِرُوا يا كند و مسئلت او را عطا فرمايد و گناه او را بيامرزد و بر عمر او بيفزايد و روزى او را وسيع گرد

 . 1أُولِي الْأَبْصارِ

( از ابى يعفور روايت است كه گفت: با حضرت صادق عليه السّالم گفتم: شوق من سوى تو موجب شد مرا 3) 

كه براى تشرّف به خدمت تو در راه رنج بردم. فرمود: از پروردگار خود گله مكن چرا نرفتى نزد كسى كه حق 

ز من. )راوى اهل عراق بود به مدينه مشرّف شده بود براى رسيدن به حضور امام عليه تر است ا او بر تو عظيم

السّالم و در راه رنج بسيار ديد و شكايت از رنج راه كرد امام با او آن كالم فرمود راوى گفت:( آن كالم امام 

آمد از آنكه فرمود: از تر است از من، بر من دشوارتر  كه فرمود: چرا نرفتى نزد كسى كه حق او بر تو عظيم

 پروردگار خود شكايت مكن.

                                                 
 .2سوره حشر، آيه  .1
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تر باشد از تو؟ فرمود: حسين عليه السّالم، چرا نزد او نرفتى كه خداى را  و گفتم: كيست كه حق او بر من عظيم

 بخوانى و حوائج خود را آنجا از او بخواهى؟

، از خير بسيار محروم گرديده و از آن حضرت است كه فرمود: آن كس كه حسين عليه السّالم را زيارت نكند

 است و از عمر او يك سال كاسته شده.

( و در چند روايت آمده است كه: زيارت آن حضرت افضل اعمال است و به هر درهم كه انفاق كند هزار 4) 

 درهم او را عوض دهند.

ده تا ده بار و فرمود و در حديث ابن سنان فرمود: به هر درهم هزار درم و هزار درم براى او محسوب شود و شمر

زوّار او دعا كنند در آسمان بيشتر و آنان را   كه: پيغمبران و مرسلين و ائمّه و فرشتگان به زيارت او آيند و براى

 ها دهند و به ديدن آنها فرحناك شوند. مژده

 كنيم: مى و غير از اين هم بسيار در فضل زيارت آن حضرت آمده است و براى تبرّك چند حديث در اينجا ذكر

( از شيخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه روايت شده است به اسناده از معاوية بن وهب كه گفت: رخصت 1) 

 طلبيدم كه به حضور امام جعفر صادق عليه السّالم مشرّف شوم فرمود: درآى.

نماز شنيدم با پروردگار  در آمدم يافتم او را در خانه بر مصلّى نشسته من هم نشستم تا نماز بگزارد و پس از

گفت: اى كسى كه كرامت را مخصوص ما گردانيدى و ما را وعده شفاعت دادى و  كرد و مى مناجات مى

جانشينى پيغمبر را خاص ما فرمودى و علم گذشته و آينده را به ما دادى و دل مردمان را سوى ما راغب 

سّالم را بيامرز كه مالهاى خويش را انفاق كردند و تن گردانيدى من و برادران و زائران قبر پدرم حسين عليه ال

خويش را به رنج افكندند تا به ما نيكى كرده باشند و به صلت ما اميد ثواب از تو دارند و پيغمبر تو را صلّى اللّه 

رضاى  عليه و آله و سلّم بدان شاد كردند و فرمان ما را پذيرفتند و دشمن ما را اندوهگين ساختند و از اين كار

تو خواستند پس پاداش ايشان ده به اينكه از آنها راضى گردى و شب و روز حافظ آنها باش و خاندان و 

فرزندان آنها را در غيبت آنها به نيكوتر وجهى نگاهدار و با آنها باش و شرّ هر ستمگر عنيد و هر ضعيف و 

آنها را كه در غربت از تو دارند به آنها  شديد و شياطين جن و انس را از ايشان دور كن و بزرگترين آرزوهاى

 بده و زيارت ما را كه بر فرزندان و كسان و خويشان خود برگزيدند )مكافات كن و اجر ده(.
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دهند از  گيرى آنها را مانع زيارت ما قرار نمى گيرند اما عيب خدايا دشمنان ما زيارت ما را بر ايشان عيب مى

ها كه بر قبر  خشاى بر آن رويها كه آفتاب رنگ آنها را بگردانيد و آن چهرهبراى مخالفت با مخالفين ما پس بب

ها كه سرشك آنها براى دلسوزى بر ما روان  شود و آن چشم مطهر ابى عبد اللّه عليه السّالم ماليده و سوده مى

 شود. سوزد و آن فريادى كه براى ما بلند مى قرار كه براى ما مى گردد و آن دلهاى بى مى

سپارم تا آن هنگام كه به حوض برسانى آنها را روزى كه همه مردم  يا من آن جانها و آن بدنها را به تو مىخدا

 تشنه باشند.

كرد در حال سجده به اين مضمون تا فارغ شد. گفتم: فداى تو شوم اگر اين دعا كه از تو  ( و همچنين دعا مى2) 

م آتش بر آنها اثر كند به خدا قسم آرزو كردم كه زيارت آن شنيدم درباره ملحدان خدانشناس كرده بودى نپندار

آمدم. فرمود: تو به او بسيار نزديكى )ظاهرا در كوفه منزل داشت( چه مانع  حضرت كرده بودم و به حج نمى

 شود تو را از زيارت او؟ باز فرمود: مى

 كنند. ين دعا مىكنند بيش از آنند كه در زم آنها كه در آسمان براى زوّار آن حضرت دعا مى

( در بحار گويد: مؤلّف مزار كبير باسناده از اعمش روايت كرده است كه گفت: در كوفه منزل داشتم و مرا 1) 

 رفتم و شب جمعه بود نزد او بودم با او گفتم: اى بود بسيار نزد او مى همسايه

اهى است و هر گمراهى در چه گويى در زيارت قبر حسين عليه السّالم؟ گفت: بدعت است و هر بدعتى گمر

آتش. خشمگين از نزد او برخاستم و گفتم: سحرگاه باز نزد او روم و از فضائل امير المؤمنين عليه السّالم براى او 

آن قدر حديث گويم كه چشمش كور شود. و گفت: رفتم و در بكوفتم و آوازى از پشت در آمد كه: اول شب به 

رون رفتم تا به حائر رسيدم پيرمرد را ديدم در سجده است و از ركوع و زيارت رفت. من شتابان پشت سر او بي

گفتى زيارت بدعت است و بدعت ضاللت و ضاللت در آتش و  شود با او گفتم: تو ديروز مى سجده ملول نمى

كردم تا در اين  امروز به زيارت آمدى؟ گفت: اى سليمان مالمت مكن كه من براى اين خاندان، امامت ثابت نمى

شب خوابى ديدم هولناك؛ گفتم: چه ديدى؟ گفت: مردى ديدم شانه باال كه زيبايى و حسن او را وصف كردن 

آمدند اسب سوارى پيشاپيش او بود بر سر تاجى چهار گوشه  نتوانم و گروهى برگرد او بودند و همراه او مى

گفتم: كيست؟ گفتند: محمد بن  تافت. داشت و بر هر گوشه آن گوهرى درخشان كه پرتو آن تا سه روز راه مى

 عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفتم: آن ديگران؟
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اى است از نور ميان  گفتند: جانشين او على بن ابى طالب عليه السّالم. باز ديدم شترى از نور و بر آن كجاوه

و فاطمه دختر محمد صلّى اللّه  پريد گفتم: اين ناقه از آن كيست؟ گفتند: خديجه دختر خويلد زمين و آسمان مى

عليه و آله و سلّم. گفتم: آن جوان كيست؟ گفتند: حسن بن على عليه السّالم. گفتم: آهنگ كجا دارند؟ گفتند: به 

ها  روند كه به ستم در كربال شهيد شد. پس قصد آن كجاوه كردم و رقعه زيارت حسين بن على عليهما السّالم مى

امانا من اللّه جلّ ذكره لزوّار الحسين بن على عليهما السّالم ليلة »در آن نوشته:  ريزد از آسمان و ديدم مى

آنگاه هاتفى از آسمان فرياد زد كه: ما و شيعيان ما در درجه علّيه بهشت باشيم. اى سليمان! به خدا قسم « الجمعة

 از اين مكان جدا نشوم تا روح از بدن من جدا گردد.

مد سليمان بن مهران اسدى كاهلى مولى بود يعنى از بستگان بنى اسد غير عرب و مترجم گويد: اعمش ابو مح

اهل سنّت غالبا او را موثّق دانند و وفات او در سال وفات حضرت امام جعفر صادق عليه السّالم است الّا آنكه 

 .148وفات آن حضرت ماه شوّال است و وفات اعمش در ماه ربيع االوّل سال 

 ى در شذرات الذّهب گويد: محدّث كوفه و عالم آنجا بود. ابن مدينى گفت:ابن العماد حنبل

هزار و سيصد حديث روايت كرد. و ابن عيينه گفت: عالمترين مردم كوفه به قرآن و فرائض و حافظترين آنها 

 حديث را اعمش است. يحيى قطّان گفت: علّامه اسالم است.

از او فوت نشد. و خريبى گفت: پس از او عابدتر از وى نيامد. و وكيع گفت: هفتاد سال تكبير اول نماز جماعت 

كند؛ چون از خود اعمش حديث نشنيد و خوش طبع بود روزى نزد طلبه علم  مالك از او به ارسال روايت مى

آمدم و روزى  تر از شما نبود بيرون نمى اش( نزد من مبغوض آمد و گفت: اگر آنكه در خانه من است )يعنى زوجه

اش را اصالح كند با زوجه اعمش گفت: از اينكه چشم شوهرت كم سو است  خواست ميان اعمش و زوجه مردى

و آب از آن روان است و ساق پايش باريك است غم مخور، كه او امام و پيشواى عصر است. زن گفت: من او 

 خواستم. اعمش گفت: تو بيشتر عيوب مرا به زنم نمودى. را براى ديوان رسائل نمى

 زى جواليى با او گفت: در شهادت جوال چه گويى؟ گفت: با دو عادل پذيرفته است.رو

وقتى ذكر اين حديث نزد او شد كه هر كس هنگام تهجّد بخوابد شيطان در گوش او بول كند اعمش گفت: چشم 

 .من همان از بول شيطان عليل شده است

 ى عليه السّالم را براى من بنويس.هشام بن عبد الملك براى او نوشت: فضائل عثمان و مساوى عل
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نامه را بگرفت و بخواند و گوسفندى نزديك او بود نامه را در دهانش گذاشت تا بخورد )گوسفندان عربستان 

 خورند( و با فرستاده هشام گفت: اين است جواب كاغذ. كاغذ مى

كشد جواب نوشت:  م هشام مرا مىفرستاده الحاح كرد و به آشنايان اعمش متوسّل گرديد و گفت: تو را جواب نبر

بسم اللّه الرحمن الرحيم اگر مناقب همه اهل زمين براى عثمان ثابت باشد تو را سودى ندارد و اگر مساوى همه 

 مردم )نعوذ باللّه( على عليه السّالم را باشد تو را زيانى نرساند خويشتن را باش و السالم انتهى كالم ابن العماد.

خود اعمش را از روات شيعه شمرده است و علّامه حلّى و ديگران از علما وى را از شيعه  و ابو على در رجال

 -نشمردند و صحيح آن است كه اعمش از دوستان اهل بيت بود اما شيعى امامى نبود و شايد كسى براى ائمّه

سعادت داند و شفاعت معجزه و منقبت و فضائل معتقد باشد و زيارت قبور آنها را موجب نيل به  -عليهم السالم

 ايشان را نزد پروردگار مقبول شمارد اما آنها را معصوم نداند در اين صورت او امامى مذهب نيست.

و گروهى از اهل سنت همچنين بودند و هستند و با همه آن فضائل كه براى ائمّه قائل بودند چنان نبود كه اگر 

 -ديگر يقين كنند به بطالن قول ديگران و صحّت قول ائمّه گفتند و علماى ديگر چيز آنها در حكم دينى چيزى مى

 -و احترام اين مردم از ائمّه نظير احترام ماست از حضرت عبد العظيم و حضرت عباس و زينب -عليهم السالم

 .-سالم اللّه عليهم اجمعين

نبود اگر چه از  اند بر خالف مذهب اهل بيت پس وى معتقد به عصمت آنها و از اعمش فتاوى خاصه نقل كرده

دوستان بود. و گاه باشد كه عامه اطالق شيعه بر آنها كنند چنان كه ابن ابى الحديد و صاحب لسان العرب را 

 شيعى شمرند و حق با علماى سابق است كه اعمش را از شيعه نشمردند.

واقعه عادة بايد مشهور در كتاب نهاية االصول از عالئم كذب حديث شمرده است كه  -رحمه اللّه -و علّامه حلّى

گردد و فقط يك تن آن را نقل كند نظير افتادن مؤذّن از مناره روز جمعه و بودن شهر بزرگى ميان بصره و بغداد 

تر  بزرگتر از هر دو. بنابراين گوييم اعمش در عهد خود مردى گمنام نبود و بلكه از زراره و ابى بصير معروف

 اند.م بود و اگر امامى بود پوشيده نمى

( از شيخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه از پدرش از ابن محبوب از حسين دخترزاده 1به ترجمه بازگرديم، )

ابى حمزه ثمالى روايت است كه گفت: در آخر دولت بنى مروان به قصد زيارت قبر حسين عليه السّالم بيرون 
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ن شدم تا نيمى از شب بگذشت سوى قبر رفتم چون رفتم پنهان تا به كربال رسيدم در كنارى از آن قريه پنها

 نزديك شدم مردى روى به من آمد و گفت:

بازگرد كه اجر زيارت را يافتى و اكنون به قبر نتوانى رسيد. من ترسان بازگشتم تا نزديك سپيده دم سوى قبر 

مت دارد چرا به آن رفتم و باز همان مرد آمد و گفت: اكنون بدان نخواهى رسيد. من گفتم: خدا تو را سال

ترسم هوا روشن شود و اهل شام  رسم از كوفه براى زيارت آمدم ميان من و قبر آن حضرت مانع مشو مى نمى

مرا اينجا ببينند و بكشند. گفت: اندكى باش كه موسى بن عمران عليه السّالم از خداى دستورى خواست تا قبر 

است با هفتاد هزار فرشته فرود آمدند و از اول شب در  آن حضرت را زيارت كند و خداوند وى را رخصت داده

روند. من گفتم: خدا تو را سالمتى دهد  حضور اويند و در انتظار طلوع فجر نشسته پس از آن به آسمان مى

كيستى؟ گفت: من از آن فرشتگانم كه به پاسبانى قبر حسين عليه السّالم و آمرزش خواستن براى زوّار او 

 مأموريم.

گشتم و نزديك بود از اينكه شنيدم عقل از سرم پرواز كند باز چون سپيده دميد رفتم و كسى مانع نشد من باز

 پس نزديك قبر شدم و سالم كردم و نفرين بر قاتالن و نماز صبح بگزاشتم و از ترس اهل شام شتابان بازگشتم.

 حضرت صادق عليه السّالم گفتم: ( از ابن قولويه باسناده از اسحاق بن عمّار روايت است كه گفت: با2) 

يا بن رسول اللّه شب عرفه در حائر بودم نزديك سه هزار مرد نيكو روى و خوشبوى سپيد جامه ديدم همه شب 

نتوانستم به قبر رسم هنگام سپيده   كردند خواستم نزديك قبر روم و ببوسم و دعاهايى كنم از انبوه مردم نماز مى

كسى را نديدم. ابو عبد اللّه عليه السّالم گفت: دانستى كه بودند؟ گفتم: نه فرمود: دم سجده كردم و سر برداشتم 

پدرم از پدرش روايت كرد كه: چهار هزار فرشته بر حسين عليه السّالم گذشتند هنگام شهادت پس سوى آسمان 

من محمد صلّى اللّه باال رفتند و خداى تعالى به ايشان وحى كرد: اى فرشتگان شما بر فرزند حبيب و برگزيده 

كشتند يارى او نكرديد پس به زمين رويد نزديك قبر او ژوليده و  عليه و آله و سلّم گذشتيد و او را مى

 گردآلوده و بگرييد بر او و آن فرشتگان بدانجا هستند تا قيامت.

بينم فرشتگان را با  مى ( و نيز مسندا از مفضّل بن عمر روايت است كه ابو عبد اللّه عليه السّالم گفت: گويا1) 

 گردند؟ كنند بر قبر حسين عليه السّالم. پرسيدم آيا در نظر مؤمنين پديدار مى مؤمنان مزاحمت مى



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

468 

 

كشند و خداوند براى  فرمود: هيهات هيهات و ليكن به خدا سوگند با مؤمنان همراهند و بر روى آنها دست مى

كنند هيچ  فرستد و فرشتگان آنان را خدمت مى راك بهشتى مىزوّار قبر حسين عليه السّالم هر بامداد و شام خو

 بنده حاجتى از حوائج دنيا و آخرت از خدا نخواهد مگر آنكه خداوند آن حاجت را روا سازد.

 خواهى بر آن بيفزايم؟ گفتم: گفتم: به خدا قسم كه كرامت اين است. گفت: اى مفضّل مى

گون گوهر  ور نهاده است و گنبدى از ياقوت سرخ بر آن زده و گونهآرى يا سيّدى. فرمود: گويى بينم تختى از ن

در آن نشانيده و گويا بينم حسين عليه السّالم بر آن تخت نشسته و برگرد او نود هزار گنبد سبز است و گويا 

حاجت دهند خداى عزّ و جلّ گويد: اى دوستان من از من  كنند و بر او سالم مى بينم مؤمنان او را زيارت مى مى

بخواهيد كه بسيار رنج برديد و خوارى كشيديد و آزار ديديد و امروز روزى است كه حاجتى از حوائج دنيا و 

آخرت از من نخواهيد مگر آن را روا سازم براى شما پس خوردنى و آشاميدنى ايشان از بهشت باشد به خدا 

 سوگند كه اين كرامتى است كه نظير و مانند ندارد.

گويد: فرستادن طعام در برزخ است و برافراشتن گنبد در وقت رجعت به قرينه قول  -رحمه اللّه -مرحوم مجلسى

 امام عليه السّالم كه فرموده: از حوائج دنيا و آخرت.

مترجم گويد: بر من معلوم نشد كه مقصود مرحوم مجلسى چيست و آن كالم امام عليه السّالم چگونه قرينه بر 

ته آن نعمت و سعادت و خدمت و مهربانى مالئكه و طعام بهشتى محسوس نيست شود؛ الب رجعت و برزخ مى

بينند و همانطور كه خدمت مالئكه در  چنان كه امام خود فرمود: هيهات هيهات، يعنى فرشتگان را با چشم سر نمى

است  همان هنگام زيارت است ولى غير محسوس طعام بهشتى و گنبدهاى سرخ و سبز هم در همان هنگام زيارت

موافقتر   در عالم معنى و غيبت نه بعد از مردن زائر در عالم برزخ و هنگام رجعت و اين احتمال با عبارت حديث

 است از آنكه مجلسى فرموده است.

و تأويل ظواهر الفاظ به طورى بايد كرد كه مخالف قواعد لغت نباشد. و نيز اين حديث منافات ندارد با حديث 

ر فرشتگان را ديد؛ زيرا كه مقصود اينجا ديدن مشمر و عامّ است مانند ديدن زوّار سابق كه اسحاق بن عما

يكديگر را كه امام فرمود: هيهات هيهات، اما ديدن بعض مردم در بعض حاالت را نفى نكردند. به ترجمه 

 بازگرديم.
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سّالم روايت كرده است كه با ( و هم ابن قولويه باسناده از عبد اللّه بن حمّاد بصرىّ از حضرت صادق عليه ال1) 

كس را مانند آن نداد و گمان ندارم كه قدر آن  من گفت: خداوند شما را به چيزى مزيت داد در جوار شما كه هيچ

كوشش خود  را به شايستگى بشناسيد و به حق آن قيام كنيد و مردمى ديگر قابليت آن يافتند و به لطف الهى بى

 شما سبقت گرفتند.به اين سعادت نائل گشتند و بر 

 گفتم: فداى تو شوم اين فضيلت كه اين همه وصف كردى و نام نبردى چيست؟

فرمود: زيارت جد من حسين عليه السّالم كه دور از اهل در زمين غربت شهيد و مدفون شد اگر كسى به زيارت 

و اگر قبر او را ببيند با  او رود گريان باشد و اگر نرود اندوهگين و اگر قبر او را نبيند از فراق او بسوزد

فرزندش كه زير پاى او مدفون است بر وى رحمت آرد در بيابانى است كه دور از خويش و تبار از حقّش 

بازداشتند و برگشتگان از دين متّفق شدند بر كشتن او و او را با جانوران دشت تنها گذاشتند و از آب كه 

و حقّ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جانشين و خاندان نوشند منع كردند  ترين جانوران از آن مى پست

او را ضايع گذاشتند؛ پس مظلوم در خاك رفت و با خويشان و شيعيان خود بخفت جايى از تنهايى سهمگين و از 

ت كس به زيارت او نرود مگر آن مؤمن كه خداوند دل او را به ايمان آزموده اس جدّ خود دور در منزلى كه هيچ

 و حق ما را به او شناسانيده.

رفتم تا به كار ديوانم گماشتند و اموال سلطان به من سپردند و نزد  گفتم: فداى تو شوم من به زيارت او مى

 دانم در زيارت او خيرهاست. ايشان معروف شدم از تقيه به زيارت آن قبر مطهر نرفتم و مى

 د چيست و نزد ما چه پاداش بزرگ دارد؟دانى فضل كسى كه به زيارت او رو ( فرمود: مى2) 

بالند و پاداش ما وى را آنكه هر صبح و شام  گفتم: نى. فرمود: فضل او آن است كه فرشتگان آسمان به او مى

طلبيم و پدرم حديث كرد براى من و فرمود: از زمانى كه آن حضرت به شهادت رسيد آن  براى او رحمت مى

صلوات فرستد از فرشتگان يا جن يا وحش، و هيچ موجودى نيست مگر به  مكان خالى نيست از كسى كه بر او

كند و خويشتن را به او مسح ميكند و از نگريستن به روى زائر  مى خورد و آرزوى مقام او حال زائر او غبطه مى

 اميد خير دارد براى آنكه چشم آن زائر قبر او را نگريسته است.

آيند و زنان آنها ندبه و شيون  ز مردم نواحى كوفه و غير آن به زيارت مىآنگاه فرمود: به من گفتند: گروهى ا

كنند در نيمه شعبان برخى به قرآن خواندن و گروهى به قصص و احاديث گفتن و ديگر به شيون و زارى  مى
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كه  كردن و مرثيه خواندن. گفتم: آرى چنين است فداى تو شوم از آنچه فرمودى بدانجا ديدم. گفت: الحمد للّه

گويد  كند و مرثيه براى ما مى آيد و مدح ما مى خداوند در ميان مردم كسى را مقدّر فرمود كه به زيارت ما مى

هر چند دشمنان ما بسيار بر آنها طعن زنند و جماعتى از خويشان ما و بيگانگان مذمّت آنها كنند و اعمال ايشان 

 را بد و زشت جلوه دهند.

است گفت: با جابر بن عبد اللّه انصارى به زيارت قبر  1ى از اعمش از عطيّه عوفى( در كتاب بشارة المصطف1) 

حسين عليه السّالم رفتيم چون به كربال رسيديم جابر نزديك شطّ فرات شد و غسل كرد و قطيفه به كمر بست و 

بر نداشت مگر ذكر بود بر تن خود بپاشيد و هيچ گام  2قطيفه ديگر بر دوش افكند آنگاه كيسه بگشود در آن سعد

خدا كرد تا نزديك قبر رسيد با من گفت: مرا به قبر رسان كه آن را مسّ كنم رسانيدم پس بيهوش بر قبر بيفتاد 

دهد؟  من آب بر او ريختم تا به هوش آمد و سه بار گفت: يا حسين، آنگاه گفت: دوست جواب دوستش را نمى

ات فرو ريخت و ميان سر و تنت  تو بر آغوش و شانهبازگفت: چگونه جواب دهى كه خون از رگهاى گردن 

دهم كه تو فرزند بهترين پيغمبران و موالى مؤمنان حليف تقوى و پرهيزگارى و از  جدايى افتاد من شهادت مى

زاده هاديان پنجم اصحاب كساء و فرزند بزرگتر نقباء مهين سروران و سيده زنانى، چرا نباشى كه دست سيد 

روريد و در دامن پرهيزگارى بباليدى و از پستان ايمان شير خوردى و به اسالم از شير بازگرفته المرسلين تو را پ

اى و سالم  دل مؤمنان در فراق تو بسوخت و شك ندارند كه تو زنده شدى در زندگى پاك و در مردن پاك اما

 و خوشنودى خدا تو را باد.

 يى بن زكريا بود. آنگاه به اطراف قبر توجّه كرد و گفت: دهم كه قصّه و داستان تو مانند يح ( و شهادت مى1) 
                                                 

على عليه الساّلم را دشنام دهد نپذيرفت وفات او در  عطيّة بن سعد عوفى ساكن كوفه بود از تابعين است و گويند: حجاج او را چهارصد تازيانه زد كه .1

بد هجرى است و جابر بن عبد اللّه انصارى از صحابه پيغمبر است و در صحابه دو تن به اين نام و نسب بودند و اينكه معروفتر است جابر بن ع 111سال 

عبد اللّه بودند نه انصارى و اين جابر بن عبد اللّه معروف كه از پيغمبر صلّى اللّه بن عمرو است و آن ديگر ابن رباب و غير اين دو هم در صحابه جابر بن 

ا معاويه اللّه عليه و آله و سلّم بسيار حديث روايت كرده است از شيعيان امير المؤمنين عليه الساّلم بود و جنگ صفين در ركاب آن حضرت مبارك ب

شهادت حضرت حسين عليه الساّلم در بصره يا كوفه منزل داشت كه روز اربعين يا روز ديگر به  رسد كه از آن زمان تا زمان كرد و به نظر مى جنگ مى

نابينا  زيارت آن حضرت مشرف شد اما آخر عمر در مدينه طيبه بود و در مسجد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلقه درس و حديث داشت و چشمش

كرد. و گويند: وصيت كرد حجاج بر او نماز نگزارد و بر طبق اين روايت، حجاج در آن وقت والى  اب مىشده بود و موى سر و محاسن را به صفرت خض

بود و  74ال مدينه بود. و به روايت ديگر در آن وقت رحلت كرد ابان بن عثمان بن عفان والى مدينه بود او نماز بگزاشت و به روايت اول وفات او به س

 نيا برفت.از د 78به روايت دوم به سال 
رود، عطّاران زمان ما آن را تاپاالق گويند و جابر خود  اى است قابض و خوشبوى در طب براى محكم كردن لثه و بن دندان به كار مى سعد كوفى ريشه .2

 را به كوبيده آن معطر ساخت
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سالم بر شما اى ارواحى كه در نواحى قبر حسين منزل كرديد و در خرگاه او شتر خود را خوابانيديد شهادت 

دهم كه شما نماز را برپا داشتيد و زكات داديد و امر به معروف و نهى از منكر كرديد و با ملحدان جهاد  مى

و خداى را عبادت كرديد تا مرگ شما را فرا رسيد به آن كسى سوگند كه محمد صلّى اللّه عليه و آله و نموديد 

 سلّم را به راستى فرستاد ما با شما شريك بوديم در آنچه داخل آن شديد.

ير عطيّه گفت: من با او گفتم: ما با ايشان چگونه شريك باشيم كه در فراز و نشيب همراه آنها نبوديم و شمش

 نزديم و اين مردم ميان سر و تنشان جدايى افتاد و فرزندان ايشان )يتيم شدند( و زنان بيوه گشتند.

گفت: هر كس قومى را دوست دارد با آنها محشور شود و هر  گفت: اى عطيّه از حبيب خود رسول اللّه شنيدم مى

ن كس كه محمد صلّى اللّه عليه و كس عمل قومى را دوست دارد در آن عمل با آنها شريك باشد سوگند به آ

آله و سلّم را به راستى فرستاد نيّت من و اصحاب من همان است كه حسين و اصحاب او بر آن نيت در گذشتند 

 هاى كوفه بريد. مرا سوى خانه

 و چون به نيمه راه رسيديم گفت: اى عطيّه تو را وصيت كنم و گمان ندارم پس از اين سفر به ديدار تو رسم. آل

اند و دشمن آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را  داشتنى محمد عليهم السّالم را دوست دار كه دوست

اند اگر چه بسيار روزه باشند و با دوستان اين خاندان مهربان باش كه اگر يك پاى  گير كه دشمن گرفتنى دشمن

آنان و عاقبت امر دوستان بهشت است و  آنها بلغزد به بسيارى گناه پاى ديگرشان استوار گردد به محبّت

 بازگشت دشمن به جهنّم.

  خلفاء بر قبر شریف آن حضرت های فصل سیّم/ در ستم

گويد: در اين سال متوكّل امر كرد قبر حضرت حسين بن على عليهما  236ابن اثير در كامل در وقايع سال 

و زمينها را آبيارى و كشت كنند و مردم را از  السّالم و منازل و سراهايى را كه برگرد آن بود ويران سازند

آمدن آنجا بازدارند پس در ميان مردم آن ناحيت جار كشيدند هر كس را پس از سه روز نزديك اين قبر يافتيم 

او را در مطبق به زندان كنيم، مردم بگريختند و ترك زيارت كردند و آنجا ويران شد و كشت كردند و متوكّل 

شنيد واليت او و خاندان او دارد  ابى طالب عليه السّالم و خاندان او بود و هر كس را مىسخت دشمن على بن 

هاى خود بر  كرد مال او را بستانند و خونش بريزند و يكى از نديمان وى عباده محنّث نام داشت زير جامه امر مى

خواندند  يد و مطربان مىرقص كرد و موى نداشت و پيش روى متوكّل مى بست و سر برهنه مى شكم بالشى مى
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خنديد روزى در چنين حال منتصر  خورد و مى و متوكّل شراب مى« قد اقبل االصلع البطين خليفة المسلمين»

فرزند او حاضر بود به عباده اشارت كرد و او را نهيب داد عباده از بيم او خاموش ماند متوكّل گفت: تو را چه 

 فت:شد عباده برخاست و خبر بگفت و منتصر گ

خندند پسر عم و بزرگ خاندان تو و نازش و  كند و مردم مى يا امير المؤمنين آن كسى كه اين سگ تقليد او مى

فخر تو بدو است و اگر خواهى گوشت او را بخورى خود بخور و به اين سگ و امثال وى مخوران متوكّل 

 خنياگران را گفت با هم بخوانيد:

  رأس الفتى في حرّ امّه         غار الفتى البن عمّه             

 و اين يكى از موجبات قتل متوكّل به دست منتصر گرديد. 

كرد و  گرفت و با آن گروه درشتى مى ( ابو الفرج در مقاتل الطّالبيين گويد: متوكّل بر آل ابى طالب سخت مى2) 

بديشان و وزير او عبيد اهلل بن به كار ايشان اهتمامى شديد داشت و كينه و دشمنى بسيار و سخت بدگمان بود 

نمود پس بدرفتارى  رفتار زشتى را در نظر او نيكو مى يحيى بن خاقان هم نسبت به آن خاندان بد رأى بود و هر

يك از بنى عباس پيش از او بدان پايه نرسانيده بودند چنان كه قبر مطهر حضرت  اى رسانيد كه هيچ را به پايه

د و نشانه آن را برانداخت و بر راه زوّار، پاسگاه مرتّب كرد تا هر كس به زيارت حسين عليه السّالم را شخم ز

 كرد. هاى سخت آزار مى كشت يا به شكنجه آوردند و او را مى رفت مى مى

( احمد بن جعد و شاء براى من يعنى ابو الفرج حكايت كرد و او آن جسارت متوكّل را ديده بود و گفت: سبب 1) 

عبد اللّه الحسين عليه السّالم آن بود كه زنى مطربه كنيزكان بسيار زير فرمان داشت و پيش از  شخم زدن قبر ابى

خواندند  نشست براى او مى فرستاد چون به شراب مى آنكه متوكّل به خالفت رسد آن كنيزكان را براى متوكّل مى

عليه السّالم رفته بود خبر به آن زن  وقتى آن مطربه را نزديك خود طلبيد رفتند و نيافتندش به زيارت قبر حسين

خواست و با او الفت داشت بفرستاد متوكّل پرسيد: كجا بوديد؟  رسيد شتابان بازگشت و كنيزكى را كه متوكّل مى

 گفت: بانوى ما به حج رفته بود و ما را با خود برده، ماه شعبان بود.

ت: به زيارت قبر حسين عليه السّالم رفته بوديم متوكل گفت: در ماه شعبان به حج كجا رفته بوديد؟ كنيزك گف

متوكل از خشم بر افروخت بانوى او را بخواند بياوردند و به زندان فرمود و امالك او را بگرفت و مردى را از 

ياران خود كه ديزج نام داشت و يهودى بود و مسلمان شده بود سوى قبر حسين عليه السّالم فرستاد تا آن را 
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ثارش را محو كنند و ساختمانهاى اطراف را ويران سازند ديزج رفت و گرداگرد او هر چه بود شخم زنند و آ

كس نزديك آن نشد  ويران كرد و به اندازه دويست جريب اطراف قبر را شخم زد تا به قبر آن حضرت رسيد هيچ

ب كرد فاصله هر پاسگاه گروهى از يهود بياورد آن را شخم زدند و آب بر گرد آن روان ساختند و پاسگاهها مرتّ

 تا پاسگاه ديگر يك ميل تا اگر كسى به زيارت رود او را بگيرند و نزد متوكّل فرستند.

( محمد بن حسين اشنانى گفت: در آن ايام از ترس مدّتى به زيارت نرفتم تا دل بر خطر نهادم و مردى عطّار 2) 

رفتيم تا به حوالى غاضريه  شديم و شب راه مى با من همراه شد و به زيارت رفتيم روز در كنجى پنهان مى

رسيديم و نيمه شب از آن ده بيرون شديم و از ميان دو پاسگاه گذشتيم پاسبانان خواب بودند تا جاى قبر رسيديم 

ها و عالئم آن را يافتيم صندوقى كه بر آن بود كنده و  عين آن بر ما معلوم نشد تفحّص كرديم تا به نشانه

د و آب بر آن قبر شريف جارى كرده و آنجا كه آجرچين است مانند گودالى فرو رفته بود زيارت سوزانيده بودن

كرديم و خويش را بر قبر افكنديم از آن بويى شنيديم كه عطرى پيش از آن بدان خوشى نبوييده بوديم من با آن 

ام پس وداع  اين تاكنون نشنيدهعطار كه همراه بود گفتم: اين چه بويى است؟ گفت: به خدا قسم كه عطرى مانند 

تا متوكل كشته شد با جماعتى از آل ابى طالب و   كرديم و بر گرداگرد قبر در مواضع بسيار نشان گذاشتيم

 ها كه گذاشته بوديم بيرون آورديم و قبر را به حالت اول بازگردانيديم. شيعيان سوى آن قبر رفتيم و آن نشانه

متوكل عمر بن فرج رجحى را به عاملى مدينه و مكه فرستاد و آل ابى طالب را از ( و باز ابو الفرج گفت كه: 1) 

مالقات مردم منع كرد و احسان مردم را از آنها بازداشت و اگر شنيد كسى با ايشان نيكى نموده است 

ن هاى سخت كرد و غرامتهاى سنگين گرفت و آنها از پريشانى چنان شدند كه چند زن علويه يك پيراه شكنجه

رشتند تا متوكل كشته  نشستند و نخ مى پوشيدند و برهنه پشت چرخ مى بيشتر نداشتند و هنگام نماز به نوبت مى

شد منتصر بر آنها مهربانى و احسان كرد و مالى فرستاد ميان ايشان پخش كردند و در همه چيز مخالفت پدر كرد 

 از بس او و رفتار او را ناخوش داشت.

الى باسناده از محمد بن عبد الحميد روايت كرد كه گفت: همسايه ابراهيم ديزج بودم و در ( شيخ طوسى در ام2) 

زده است  مرض موت او به عيادتش رفتم او را سنگين و بد يافتم چنان كه گويى از ديدن چيزى هولناك و دهشت

ثقه داشت و هميشه اسرار و به سابقه آشنايى و انس و الفت كه در ميان بود از حالش پرسيدم و با آنكه به من 
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گفت حال خود از من پوشيده داشت و به طبيب اشارت كرد و طبيب به اشارت او متوجّه شد اما از  خود با من مى

 حال او چيزى ندانست تا عالجى كند و برخاست بيرون رفت و مكان خالى ماند من از حال او پرسيدم گفت:

طلبم متوكل مرا به نينوا فرستاد سوى قبر حسين عليه  ى آمرزش مىبه خدا سوگند به تو خبر دهم و از خداى تعال

السّالم تا آن را شخم زنم و نشان قبر را محو كنم شبانه با كارگران و بيل و كلنگ بدانجا رسيديم غالمان و 

همراهان خود را گفتم كه آن عمله را به خراب كردن وادارند و زمين را شخم زنند و خود از غايت تعب و 

ندگى افتادم و خوابيدم ناگهان ديدم هياهوى سخت برخاست و فريادها بلند شد و غالمان مرا بيدار كردند ما

 ترسان برجستم و گفتم: چه خبر است؟

گذارند بدان جهت رويم ما را به تير  گفتند: امر عجيبى! گفتم: چيست؟ گفتند: جماعتى برگرد آن قبرند نمى

گويند اول شب بود و مهتاب تابيده گفتم:  لوم كنم ديدم همچنان است كه مىزنند برخاستم تا حقيقت امر مع مى

شما هم تير بيفكنيد، افكندند اما تيرها سوى ما بازگشت و اندازنده آن را كشت من سخت ترسان شدم و تب و 

قبر  لرز مرا گرفت همان وقت از آنجا روانه شدم و خويش را به دست متوكل كشته ديدم چون آنچه درباره آن

به من دستور داده بود انجام ندادم. ابو بريره گفت با او گفتم: شرّ متوكل از او بگرديد او را دوش به تحريك 

منتصر فرزندش بكشتند ديزج گفت: شنيدم اما تن من از رنجورى به حدّى است كه اميد زندگى ندارم ابو بريره 

 نيا رفت.گفت: اين سخن در اول روز بود هنوز شام نشده ديزج از د

قبر مطهر را خراب كرد و كشته شدن او يازده سال بعد از آن در شب  236مترجم گويد: متوكل در سال 

بود و نيز از روايت ابو الفرج معلوم شد كه خرابى قبر مطهر آن  247چهارشنبه سه روز گذشته از شوال سال 

د كه ابراهيم ديزج كار ناتمام گذارده بيمار شو حضرت مدتها طول كشيد اما از اين روايت امالى چنان مستفاد مى

شد و بازگشت و پيش از اينكه متوكل از تقصير او آگاه گردد هم متوكل كشته شد و هم ديزج مرد و اينها با 

 يازده سال فاصله مناسبت ندارد.

د يك بار در شود كه متوكل دو بار به آن امر شنيع فرمان دا معلوم مى -رحمه اللّه -و از بعض روايات مجلسى

اندكى پيش از آنكه كشته شود گويا چون اول آن  247اند و يك بار در سال  كه همه مورخان نوشته 236سال 

ابنيه و منازل را ويران كردند مردم چندى ترسيدند و ترك زيارت كردند چند سال گذشت و كار سختگيرى از 

كردند و تدريجا جماعتى در آن  رفتند و زيارت مى مىشدت افتاد باز قبر را به عالئمى كه گذاشته بودند در خفا 
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نواحى اجتماع كرده بودند متوكل دانست و ابراهيم ديزج را فرستاد كه باز سخت گيرد و آثار قبر را از ميان ببرد. 

 باز به ترجمه كتاب بازگرديم:

 -صلوات اللّه عليها -( ابن خنيس گفت: ابو الفضل روايت كرد كه: منتصر شنيد پدرش متوكل سبّ فاطمه1) 

كند مردى را از آن پرسيد گفت: كشتن متوكل واجب است مگر آنكه هر كس پدر خود را بكشد عمر دراز  مى

نيابد. منتصر گفت: باك ندارم كه به كشتن پدر اطاعت خدا كنم و عمر دراز نيابم پس پدر را بكشت و هفت ماه 

 پس از وى بزيست.

از قاسم بن احمد اسدى روايت كرده است كه: چون متوكل جعفر بن معتصم را ( و هم در كتاب امالى طوسى 2) 

گردند يكى از سرهنگان  خبر رسيد كه مردم عراق در زمين نينوا براى زيارت قبر حسين عليه السّالم فراهم مى

رند پس آن خود را با سپاهى گران فرستاد تا قبر را با زمين هموار كنند و مردم را از زيارت و اجتماع بازدا

و گروهى از مردم بشوريدند و بر گرد او  237سرهنگ به كربال رفت و دستور متوكل را انجام داد به سال 

اجتماع كردند و گفتند: اگر همه ما كشته شويم باز هر كس زنده ماند از زيارت دست بازندارد چون معجزات و 

ل نوشت. خليفه جواب داد كه: دست از ايشان بازدار دالئلى ديدند و بدين قبر اقبال كردند آن سرهنگ براى متوك

اى و مقصود تو رفتن به شهر كوفه است و امر  و به كوفه رو و چنان بازنماى كه براى اصالح امر ايشان رفته

بدين قرار بود تا سال چهل و هفت و متوكل را خبر رسيد كه مردم دهها و اهل شهر كوفه به زيارت آن قبر 

ها بسيار شده است و بازارى دارند سرهنگى را با سپاه فرستاد و منادى ندا كرد كه هر كس روند جمعيت آن مى

را كشت و مرد از زيارت بازماندند و خواست بر آل ابى   زيارت قبر كند از او بيزاريم و قبر را نبش كرد و زمين

 خواست انجام نگرفت. طالب و شيعه سخت گيرد كشته شد و آنچه مى

 در اين روايت صحيح نيست. 237اند و  نوشته 236ورّخين مترجم گويد: م

قبر مطهر را خراب كردند. و سابقا از عبارت ابو الفرج معلوم شد  236و نيز طبرى صريحا گويد: در همان سال 

سالها آن قبر مطهر خراب بود و طبرى خود آن زمان را درك كرده بود و رواياتى كه داللت دارد متوكل به 

اند از غايت محبّت و غلوّ دوستى گفتند نه شقاوت  بر توفيق نيافت صحيح نيست، و آنها كه گفتهخراب كردن ق

اين مردم كمتر از لشكر عبيد اهلل بود و نه قبر مبارك محترمتر از بدن شريف ابى عبد اللّه عليه السّالم كه بر آن 
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زيارت بود پس از خرابى موقّتا نه از اسب تاختند. و پشيمان شدن متوكل و سرهنگ خود را بازداشتن از منع 

 خراب كردن.

حج گزاردم چون بازگشتم به  247( و در همان كتاب امالى از عبد اللّه بن رابيه روايت كرد كه: من به سال 1) 

عراق آمدم و امير المؤمنين عليه السّالم را زيارت كردم ترسان از عمّال دولت و از آنجا آهنگ زيارت قبر 

راندند تا  لسّالم كردم بكشت و آبيارى زمين مشغول بودند و به چشم خويش ديدم گاوان را مىحسين عليه ا

نهادند زيارت نتوانستم كرد و به  رفتند و گام بر قبر نمى آمدند و از آنجا به راست و چپ مى محاذى محلّ قبر مى

 گفتم: بغداد آمدم و مى

 قتل ابن بنت نبيّها مظلوما        تاللّه ان كانت اميّة قد اتت                   

 فلقد اتاه بنو أبيه مثلها             هذا لعمرك قبره مهدوما             

 اسفوا على ان ال يكونوا شايعوا             فى قتله فتتّبعوه رميما             

آورد تعجّب نمودم و گفتم: و چون به بغداد آمدم هاى هوى شنيدم پرسيدم گفتند: مرغ خبر قتل جعفر متوكل  

 خدايا اين شب به جاى آن شب.

( و در همان كتاب از يحيى بن مغيره رازى روايت كرده است گفت: نزد جرير بن عبد الحميد بودم كه مردى 2) 

از عراق آمد جرير پرسيد: از مردم چه خبر دارى؟ گفت: رشيد فرمان كرده بود قبر ابى عبد اللّه عليه السّالم را 

م زنند و آن درخت سدر كه آنجا بود ببرّند جرير دست سوى آسمان برداشت و گفت: اللّه اكبر. در اين باب شخ

« لعن اللّه قاطع السّدرة»حديثى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به ما رسيده است كه سه بار گفت: 

ندانسته بوديم و مقصود از بريدن درخت كنار گم يعنى: خدا لعنت كند برنده درخت كنار را. معنى آن را تاكنون 

 كردن قبر حسين عليه السّالم بود تا مردم به نشانه آن را نيابند.

 188زيست به سال  مى  مترجم گويد: جرير بن عبد الحميد ضبىّ ابو عبد اللّه از محدّثين اهل سنت است و در رى

ردان او است و حال او براى من مجهول است و اين در گذشت و يحيى بن مغيره رازى گويا از شاگ 78به سن 

گفتگو داللت بر آن دارد كه هارون الرشيد هم پيش از متوكل قبر آن حضرت را خراب كرد و شخم زد و تفصيل 

آن را در غير اين اثر نديدم و مشهور نيست گويا به اين امر فرمان داد و زود پشيمان شد و منع شديد نكرد مانند 

 متوكل.
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يّد اين كه به عهد هارون نيز اين جسارت با قبر مطهر شد حكايتى است طوالنى كه شيخ طوسى در امالى از و مؤ

ابى بكر بن عيّاش راوى عاصم قارى روايت كرده است و مؤلف نياورده است و خالصه آن سرزنش و مالمت 

ار و حبس كردن او ابو بكر را ابو بكر است موسى بن عيسى هاشمى والى كوفه را بر شيار كردن قبر مطهر و آز

در  193و البتّه اين واقعه راجع به جسارت متوكل نيست؛ زيرا كه ابو بكر بن عيّاش و هارون هر دو در سال 

 گذشتند و ابو بكر در زمان متوكل نبود.

 و طبرى در تاريخ خود از على بن محمد از عبد اللّه از قاسم بن يحيى روايت كرد كه:

پى ابن داوود و خدّام قبر ابى عبد اللّه عليه السّالم در حاير فرستاد آنها را آوردند حسن بن  هارون الرشيد در

راشد وى را بديد و از كارش پرسيد گفت: اين مرد، يعنى رشيد در پى من فرستاده است و بر جان خويش 

د مرا بر قبر گذاشته ترسم از شرّ او، گفت: چون به حضور هارون رسى بگوى اين مرد، يعنى حسن بن راش مى

نمايد او را حاضر كنيد. چون حسن بيامد  است. چون آن سخن بگفت هارون گفت: اين كالم ساخته حسن مى

اى؟ حسن گفت: خدا رحمت كند آنكه او را متولّى حائر كرد.  هارون پرسيد: براى چه اين مرد را متولّى حائر كرده

اه سى درهم اجرى دهم. هارون گفت: او را به حائر بازگردانيد و آن امّ موسى فرمود: او را در حائر گمارم و هر م

 مقرّرى كه امّ موسى معيّن كرده به وى دهيد. و ام موسى مادر مهدى است انتهى. باز به ترجمه برگرديم.

( در كتاب امالى از عمر بن فرج رجحى روايت كرده است كه: متوكل مرا بفرستاد تا قبر حسين بن على 1) 

ا السّالم را خراب كنم بدان ناحيت رفتم و فرمودم گاوان بر قبرها راندند بر همه آن قبرها بگذشتند و چون عليهم

زدم چنان كه چوبها  به قبر مطهر آن حضرت رسيدند گام برنداشتند عمر گفت: من چوب برگرفتم و گاوان را مى

 در دست من بشكست به خدا قسم كه گام بر قبر نگذاشتند.

مناقب است كه: مسترشد از مال حائر و كربال برداشت و گفت: قبر به خزانه حاجت ندارد و آن را بر  و از كتاب

 لشكريان ببخشيد و چون بيرون آمد خود و پسرش راشد كشته شدند.

 خاتمه در شرح حال توّابین و خروج مختار و كشتن وى كشندگان حسین علیه الساّلم را

 كنيم به آنچه ابن اثير در كتاب كامل آورده است. مى( مؤلف گويد: در اينجا اكتفا 1)

و مترجم گويد: كتاب كامل اقتباسى از تاريخ طبرى است و عبارت طبرى فصيحتر و معانى آن كاملتر است و 

نسخه قديم كتاب نفس المهموم در اين قسمت تصحيح كامل نشده است بر خالف فصول و ابو اب سابقه، و 
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ذا در ترجمه خاتمه مجبور شديم از تاريخ طبرى آن را تكميل كنيم و اين ترجمه بر اصل اغالط مطبعه زياد دارد ل

 كتاب فزونى دارد.

چون حسين عليه السّالم به شهادت رسيد و ابن زياد از لشكرگاه نخيله بازگشت و به كوفه آمد شيعيان يكديگر 

در شده است كه حسين عليه السّالم را را سرزنش كردند و پشيمان شدند و دانستند خطاى بزرگى از ايشان صا

خواندند و يارى او نكردند تا نزديك آنها به شهادت رسيد و ديدند اين ننگ شسته نشود و گناه از ايشان زايل 

نگردد مگر كشندگان او را بكشند، پس در كوفه نزد پنج تن از رؤساى شيعه اجتماع كردند سليمان بن صرد 

عليه السّالم بود و مسيّب بن نجبه فزارى از اصحاب امير المؤمنين عليه السّالم خزاعى كه از صحابه رسول خدا 

و عبد اللّه بن سعد بن نفيل ازدى و عبد اللّه بن وال تيمى تيم بكر بن وائل و رفاعة بن شدّاد بجلى كه از 

و نخست مسيّب  برگزيدگان اصحاب على عليه السّالم بودند پس در سراى سليمان بن صرد خزاعى فراهم آمدند

ها ديديم و  بن نجبه آغاز سخن كرد و گفت: بعد حمد اللّه اما بعد خداى تعالى ما را به درازى عمر بيازمود تا فتنه

از خداى تعالى خواهانيم ما را از آن كسان قرار ندهد كه فردا با آنها گويند: أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ 

 اى كه هر كس پندپذير است پند پذيرد. : آيا به شما عمر نداديم به آن اندازه 1تَذَكَّرَ

پذيرد شصت  ( و امير المؤمنين على عليه السّالم فرمود: عمرى كه خداوند بهانه فرزند آدم را پس از آن نمى2) 

به نيكوكارى  كرديم و مى سال است و هر يك از ما به اين سن رسيده است و ما گروه شيعه هميشه خودستايى

باليديم و اما خدا ما را دو جاى دروغگوى ديد درباره پسر دختر پيغمبرش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و  خود مى

درپى پنهان و آشكارا به يارى خود  ها فرستاد و راهى براى بهانه ما نگذاشت و ما را پى او را رسوالن و نامه

نزديك ما به شهادت رسيد نه به دست يارى او كرديم و نه به زبان  خواند اما ما از بذل جان دريغ كرديم تا

جانبدارى، و نه به مال و عشيرت خود مددكارى او نموديم پس نزد خداى تعالى عذر ما چه باشد و هنگام ديدار 

رسول خدا چه گوييم كه فرزندان حبيب او و عترت و دودمان وى در نزد ما كشته شدند؟ به خدا سوگند كه 

ى نداريد مگر كشندگان او و ياوران آنها را بكشيد يا خود كشته شويد شايد خداوند از ما خوشنود گردد با عذر

اين حال من از عقوبت او در روز قيامت ايمن نيستم. اى مردم مردى را بر خويشتن امارت دهيد كه ناچار شما را 

 اميرى بايد و علمى كه بر گرد آن فراهم شويد.

                                                 
 .37سوره فاطر، آيه  .1
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شدّاد برخاست و گفت: اما بعد خداى عزّ و جلّ تو را به بهترين گفتار راه نمود و ما را به راه  ( و رفاعة بن1) 

صواب خواندى و به حمد خدا و صلوات رسول آغاز كردى و به جهاد فاسقين و توبه كردن از اين گناه بزرگ 

شما بدو گرم باشد و بر گرد پذيريم و گفتى: اميرى برگزينيد كه پشت  شنويم و مى دعوت كردى و ما از تو مى

علم او فراهم شويد ما نيز همين رأى داريم اگر آن امير تو باشى تو را بپسنديم و به نيكخواهى تو دل بنديم و 

ميان ما محبوب باشى اگر رأى تو و ديگر ياران باشد اين كار به پيرمرد و بزرگ شيعه گذاريم كه صاحب رسول 

م است و صاحب سابقه و به دالورى و ديانت و عقل و تدبير او اطمينان داريم. و خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّ

عبد اللّه بن سعد نظير همين سخن بگفت و بسيار مسيّب و سليمان را ستايش كردند و مسيّب گفت: راه صواب 

 همين است كار خود را به سليمان بن صرد گذاريد.

ستايش بارى تعالى گفت كه: خداوند ما را به روزگارى  ( پس سليمان به سخن گفتن پرداخت و پس از2) 

انداخت كه زندگانى در آن ناخوش و مصيبت بزرگ است و جور و ستم برگزيدگان شيعه را فرو گرفته است به 

ترسم پس از اين بهتر از اين نباشد و ما گردن كشيديم و منتظر بوديم خاندان پيغمبر ما محمد  خدا قسم كه مى

ليه و آله و سلّم بيايند و آنها را نويد يارى داديم و به آمدن تحريص كرديم چون آمدند سستى كرديم صلّى اللّه ع

و فرومانديم و ناتوانى نموديم و كار را پشت گوش افكنديم و نشستيم تا فرزند پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و 

خواست كسى داد او نداد بدكاران  و داد مىزد  سلّم و دودمان و خالصه و پاره گوشت تن او كشته شد فرياد مى

او را آماج تير و نيزه كردند و ستم نمودند بر وى و داد ندادند اينك برخيزيد كه خدا بر شما خشم گرفته است و 

نزد زن و فرزند نرويد تا خداى از شما خوشنود گردد و بخود او سوگند كه نپندارم خوشنود گردد از شما مگر با 

 كس از مرگ نترسيد مگر خوار شد. رد كنيد و از مرگ نهراسيد كه هيچكشندگان او نب

( و مانند بنى اسرائيل باشيد كه پيغمبرشان گفت: شما بر خويش ستم كرديد كه گوساله را به خدايى گرفتيد 1) 

 پس سوى پروردگار بازآييد و يكديگر را بكشيد. چنان كردند بر سر زانو نشستند و گردنها را كشيدند چون

دانستند چيزى آنها را از آن گناه بزرگ نرهاند مگر يكديگر را بكشند اگر شما را به مانند آن خوانند چه خواهيد 

ها را برافراشته داريد و تا توانيد ساخته شويد و نيرو گيريد و اسب  كرد شمشير در دست آماده باشيد و نيزه

 رويد. سواران فراهم كنيد تا شما را بخوانند و به جهاد بيرون
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( خالد بن سعد بن نفيل گفت: اما من به خدا سوگند اگر دانستمى كه چون خود را بكشم از گناه بيرون روم و 2) 

خداى عزّ و جلّ از من خشنود گردد خويش را بكشم و من همه حاضران را گواه گيرم كه هر چه دارم بر 

اران جهاد كنند و از مال خود براى خود نگاه مسلمانان صدقه است و به آن مسلمانان را تقويت كنم تا با بدك

 ندارم مگر سالحى كه با دشمن بدان رزم دهم.

و ابو المعتمر حنش بن ربيعه كالبى مانند اين سخن گفت سليمان گفت: هر كس از اينگونه خدمت خواهد كرد نزد 

 ايان را بدان بسازيم.عبد اللّه بن وال تيمى آورد و چون اموال نزد او فراهم گردد برگ فقيران و بينو

( و سليمان بن صرد به سعد بن حذيفة بن يمان نامه نوشت و او را بر قصد خويش آگاه گردانيد و او را با 3) 

شيعيان مدائن به يارى خود خواند و سعد آن نامه را براى شيعيان بخواند همه پذيرفتند و سوى سليمان نامه 

 ياييم و يارى كنيم.نوشتند و او را آگاه ساختند كه ما نيز ب

و سليمان به مثنى بن مخربه عبدى هم نامه فرستاد به بصره در همان معنى كه به سعد فرستاده بود مثنى جواب 

فرستاد كه ما گروه شيعه خداى را سپاسگزاريم بر آنچه شما قصد آن كرديد و ما نيز به تو بپيونديم در هر زمان 

 كه معين كنى. و در زير نامه نوشت:

بود پس از قتل آن حضرت و پيوسته  61ر كانّى قد اتيتك معلما الى آخر االبيات و آغاز كار آنها در سال تبصّ

خواندند و دسته دسته مردم بدانها  ديدند و مردم را به پنهانى به خونخواهى حسين عليه السّالم مى ساز جنگ مى

آمدند و گفتند: امير گمراه در گذشت و كار پس ياران سليمان نزد او  64پيوستند تا يزيد بمرد در سال  مى

و بند كنيم و به   حكومت سست گرديد اگر خواهى بر جهيم و عمرو بن حريث جانشين ابن زياد را بگيريم

خونخواهى حسين عليه السّالم دعوت آشكارا نماييم و در جستجوى كشندگان حسين عليه السّالم برآييم و مردم 

 اللّه عليه و آله و سلّم خوانيم كه حق آنها را به ستم بگرفتند.را سوى خاندان پيغمبر صلّى 

( سليمان بن صرد گفت: شتاب منماييد كه من در اين كار نگريستم ديدم كشندگان حسين عليه السّالم مهتران 1) 

خت كوفه و دليران عربند و خون حسين عليه السّالم را بايد از آنها خواست و چون از قصه شما آگاه گردند س

گيرند و چنان بينم كه پيروان من اگر اكنون بيرون آيند موفق نشوند و دلشان شفا نيابد و در دست دشمن چون 

 گوسفندان كشته شوند و ليكن دعات پراكنده سازيد و به اين كار دعوت كنيد.
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پيروان سليمان  چنان كردند و پس از مرگ يزيد مردم بسيار بدانها پيوستند و اهل كوفه )يعنى اشراف آنها غير

بن صرد( عمرو بن حريث را براندند و با عبد اللّه بن زبير بيعت كردند و سليمان و ياران او مردم را به خود 

 كردند. دعوت مى

و چون شش ماه از هالك يزيد بگذشت مختار بن ابى عبيده به كوفه آمد روز نيمه رمضان و عبد اللّه بن يزيد 

به امارت كوفه آمد هشت روز مانده از رمضان و ابراهيم بن محمد بن طلحه را هم انصارى از جانب ابن زبير هم 

 با او فرستاده بود.  1به عاملى خراج

گفت: من از جانب مهدى محمد بن  خواند و مى ( مختار مردم را به كشتن كشندگان حسين عليه السّالم مى2) 

گفت: سليمان بن صرد  وى پيوستند. و مختار مى حنفيه آمدم و نماينده و وزير اويم پس گروهى از شيعه به

آزموده نيست و بصيرت در حرب ندارد بيرون خواهد آمد و خويشتن را با همه همراهان به كشتن خواهد  جنگ

داد. و خبر به عبد اللّه بن يزيد والى ابن زبير رسيد كه در اين روزها كوفه بر وى بشورد و با او گفتند: مختار را 

، و او را از عاقبت كار بترسانيدند. عبد اللّه گفت: اگر با ما حرب آغازند و دست يازند ما نيز بر به زندان كن

ايشان تازيم اما اگر ما را رها كنند در طلب آنها نرويم اينها خون حسين عليه السّالم را خواهند خدا آنها را 

و ما هم پشتيبان آنها هستيم اينك ابن  رحمت كند ايمنند بيرون آيند و آشكار شوند و سوى قاتل حسين روند

زياد كشنده حسين عليه السّالم و كشنده نيكان و برگزيدگان شما روى به ايشان دارد او را در يك منزلى جسر 

و يكديگر را بكشيد و چون  منبج ديدند رزم با وى و آماده شدن براى جنگ با او اولى است از آنكه در هم افتيد

ترين خلق  ده باشيد و آرزوى او همين ناتوانى شماست و اكنون كسى كه شما را دشمندشمن بيايد ناتوان ش

خداست آمده است كسى كه او و پدرش هفت سال بر شما حكومت كردند و پارسايان و دينداران شما را كشتند 

رو به ايشان هاى خود را  خواهيد پس نوك سر نيزه و اوست كه حسين عليه السّالم را كشت و شما خون او را مى

 فرا داريد و روى خويش را بدان مخراشيد و بدانيد من نيكخواه شمايم.

                                                 
ان ايشان گمان برند خراج اسالم همان زكات است و اين از غايت نادانى است؛ مترجم گويد: جرجى زيدان و ديگران از مؤلفين جديد مسيحى و پيرو .1

دهند و توانند مال خود را از والى پوشيده دارند و والى حق تفحص و تفتيش ندارد و شرط وجوب  چون زكات مصارفى معين دارد و مردم به اختيار مى

پايانشان در همه سال صحرا نروند. و خراج براى مصلحت ملك است كه تاب اين شرايط ندارد آن در بسيار بالد نباشد مانند آنها كه برنج خورند و چهار

آن به اختيار  و بايد از زمين شهر يا كشتزار از هر نوع غله و كاشتى خواه زكوى باشد يا غير آن و باغ و دكاكين و غير آن گرفت مگر زمين كفار كه اهل

فند. و ظاهرا در ممالك اسالمى منحصر است به مدينه و بحرين، و در مكه خالف است. و سيرت خلفا بر گرفتن خود مسلمان شوند و از دادن ماليات معا

خير و قربات است خراج بود از زمان ائمه عليهما الساّلم و بعد از آن و ائمه عليهما الساّلم هم آن را تقرير و تجويز فرمودند و خمس و زكات براى امور 

 نه مصالح ملكى.
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( و مروان ابن زياد را به جزيره فرستاده بود كه چون از آنجا فارغ شود و كار آنجا را راست گرداند به عراق 1) 

خت ابراهيم بن محمد بن رود و )جزيره نواحى شمال عراق است اطراف موصل( چون عبد اللّه بن يزيد سخن بپردا

طلحه گفت: اى مردم گفتار اين منافق شما را فريب ندهد به خدا قسم كه اگر كسى بر ما بيرون آيد او را بكشيم 

و اگر يقين دانيم كسى خواهد بر ما خروج كند پدر را به جرم پسر و پسر را به جرم پدر و خويش را به جرم 

 ؤاخذت كنيم تا همه تسليم حق شوند و فرمان برند.خويش و كدخدايان را به جرم زيردستان م

آيا ما را از شمشير و خشم   1شكن مسيّب بن نجبه از جاى برجست و سخن او ببريد و گفت: اى زاده دو پيمان

ورزى كه پدر و جدّ تو را  كنيم اگر با ما كينه ترسانى به خدا قسم تو از اين كمترى و تو را سرزنش نمى خود مى

يدوارم از اين شهر بيرون نروى تا سيّمى آنان شوى. )آنگاه روى به عبد اللّه بن يزيد كه از جانب كشتيم و ام

دانم آنكه در طلب  عبد اللّه زبير حاكم بود كرد( و گفت: اما تو اى امير سخنى گفتى درست و استوار و من مى

براهيم بن محمد بن طلحه گفت: به خدا خون حسين عليه السّالم است نيكخواه تو باشد و گفتار تو را بپذيرد. ا

 شود. سوگند كه عبد اللّه بن يزيد نفاق كرد و باطن خود آشكار نمود البتّه كشته مى

كنى به خدا قسم  ( عبد اللّه بن وال برخاست و گفت: اى مردك تيمى چرا خود را ميان ما و امير ما داخل مى2) 

اجى به كار خود پرداز به خدا قسم تو هم مانند جدّ و پدر تو كه بر ما امارت ندارى فقط مأمور گرفتن خر

 خواهى كار مردم را تباه سازى آنها كارى كردند زشت و زشتى آن به خودشان بازگشت. شكنت مى پيمان

پس گروهى از آنها كه با ابراهيم و بر رأى او بودند خشمگين شدند و دشنام از دو سو روان شد و عبد اللّه از 

آمد و ابراهيم او را بترسانيد كه نامه به ابن زبير نويسد و از او شكايت كند و عبد اللّه اين بشنيد و  منبر به زير

 2ميان اهل كوفه خالف نيفتد ابراهيم از او پذيرفت   نزد ابراهيم رفت و عذر خواست كه من از اين كالم خواستم

 ساختند. كردند و خود را آماده مى ىو عذر خواست. پس از آن ياران سليمان آشكارا سالح جنگ پخش م

                                                 
گفت: اى طلحه جدّ اين ابراهيم و محمد پدرش هر دو در جنگ جمل كشته شدند و هر دو با امير المؤمنين عليه الساّلم بيعت كردند از اين جهت مسيب  .1

 شكن. زاده دو پيمان
ه بتوانند ملك خويش نگاهدارند كه كرد بنى اميّ مترجم گويد: پس از مردن يزيد ابن زبير دعوى خالفت كرد و قريش به او ميل كردند و كسى باور نمى .2

ند عبد اللّه مردم سخت رنجيده بودند اما مروان در شام بر تخت خالفت نشست و دشمن او ابن زبير بود و لشكر به عراق فرستاد تا عمال ابن زبير را برا

ه يارى آنها با شاميان نبرد كند اما ابراهيم جوان بود و بغض دانست بايد اهل كوفه را راضى نگاهدارد تا بتواند ب بن يزيد والى كوفه مردى عاقل بود و مى

خواست شيعيان را كه مخالف مرام او بودند آزاد گذارد هر چند صالح مملكت باشد و هميشه  داد و نمى و كينه و تعصّب را بر مصالح ملكى ترجيح مى

 عادت جوانان اين است.
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  ذكر آمدن مختار به كوفه

دادند و عتاب  هشام بن محمد كلبى از ابى مخنف از نضر بن صالح روايت كرد كه: شيعيان مختار را دشنام مى

كردند براى عملى كه از وى صادر شد درباره حسن بن على عليهما السّالم وقتى در ساباط مدائن او را خنجر  مى

دند و به قصر ابيض بردند تا زمان حسين عليه السّالم شد و آن حضرت مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد مسلم ز

در سراى مختار فرود آمد و آن سراى امروز )يعنى به عهد هشام( از آن مسلم بن مسيّب است پس مختار با 

اند تا وقتى مسلم بن عقيل خروج كرد مسلم بن عقيل بيعت كرد و نيكخواهى نمود و مردم را به متابعت وى خو

گفتند و با مسلم خروج نكرد چون مسلم نابهنگام  مى« لقف»مختار در يكى از قراى ملكى خود بود و آن ده را 

بيرون آمد و همراهان او از پيش آگاه نبودند وقتى با او گفته بودند: هانى را زدند و به زندان كردند بيرون آمده 

 بود.

ر خروج مسلم به مختار رسيد با چند تن از بستگان خويش از ده به شهر آمد پس از غروب ( و چون خب2) 

آفتاب به باب الفيل رسيد و عبيد اهلل زياد بدان وقت عمرو بن حريث را با رايت در مسجد نشانده بود مختار 

داد و مختار تا بامداد زير  متحيّر بايستاد و ندانست چه كند خبر او به عمرو بن حريث رسيد او را بخواند و امان

رايت عمرو بن حريث بماند چون روز شد عمارة بن وليد بن عقبه خبر او با ابن زياد بگفت و چون روز بلند شد 

و در دار االماره را بگشودند و مردم را اذن دخول دادند مختار هم با ديگر مردم بر وى در آمد عبيد اهلل او را 

 آوردى تا يارى مسلم بن عقيل كند؟ شورانيدى و سپاه فراهم مى كه مردم را مىپيش خود خواند و گفت: تويى 

مختار گفت: من چنين نكردم اكنون از شهر بيرون آمدم و زير رايت عمرو بن حريث نشستم. و عمرو هم گواهى 

دت گويد. پس عبيد اهلل بر روى مختار زد چنان كه پلك چشم او برگشت و گفت: اگر شها داد كه راست مى

كردند و در زندان بود تا حسين بن على عليهما   كشتم و بفرمود او را به زندان عمرو بن حريث نبود تو را مى

را بخواند و او را نزد عبد اللّه عمر به مدينه فرستاد تا او نامه  1( آنگاه مختار زائدة بن قدامه1السّالم كشته شد. )

 مه براى عبيد اهلل فرستد در رهايى مختار.به يزيد نويسد و شفاعت مختار كند و يزيد نا

زائده به مدينه رفت و پيغام بگذارد و عبد اللّه عمر صفيّه خواهر مختار را به حباله نكاح داشت پس عبد اللّه نامه 

به يزيد نوشت و شفاعت مختار كرد و آن نامه را با زائده بفرستاد يزيد نامه او بخواند و براى عبيد اهلل نوشت 
                                                 

مختار است و مردى ديگر بدين نام و نسبت حديث معروف امّ ايمن را روايت كرد و با يكديگر اشتباه  مترجم گويد: اين زائدة بن قدامه ثقفى پسر عمّ .1

 در گذشت. 161زيست و به سال  نشود اولى از عمّال حجّاج شد و دوم محدّث بود صد سال پس از اولى مى
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را رها كند عبيد اهلل او را رها كرد و گفت: از سه روز بيشتر در كوفه مباش و مختار پس از سه روز  مختار

 آهنگ حجاز كرد.

مترجم گويد: قول صحيح در حبس مختار و رهايى او همين است كه ابن زياد او را به زندان كرد و يزيد به 

هشت سال پس از  75را كشت. و حجاج در سال مصعب بن زبير او  67رهايى او فرمود و پس از اين در سال 

 كشته شدن مختار والى عراق شد.

و اينكه مرحوم مجلسى در جالء العيون و بحار نقل كرده است كه: حجاج مختار را چند بار حبس كرد و عبد 

ين الملك مروان براى او نوشت مختار را رها كند او را رها كرد و خداوند او را نگاهداشت تا كشندگان حس

عليه السّالم را كيفر كند صحيح نيست؛ زيرا كه در زمان واليت حجاج و مستولى بودن عبد الملك بر عراق 

مختار كارهاى خود را كرده و كشته شده بود و دولت به ابن زبير رسيده و او هم كشته شده بود و پس از آن 

 حجاج والى كوفه شد.

در دست مردم متداول بود و آن را تفسير امام حسن عسكرى  مرحوم مجلسى )ره( اين داستان را از كتابى كه

در رجال  -رحمه اللّه -گفتند نقل كرده است و علماى ما آن را مجعول دانند؛ چنان كه علّامه حلّى عليه السّالم مى

خود گويد: محمد بن قاسم مفسّر استرآبادى يعنى راوى اين تفسير ضعيف و دروغگوست كتاب تفسيرى از او 

ت كنند كه از دو مرد مجهول ديگر روايت كرده است. تا اينكه گويد: اين تفسير موضوع است و سهل رواي

 ديباجى متّهم به وضع آن است انتهى.

و بودن همين داستان در اين تفسير دليل بر صحّت قول علّامه حلّى و مجعول بودن اين تفسير است. اما مجلسى و 

 شمردند از اين جهت از آن نقل كرد. ىآن را معتبر م -رحمهما اللّه -پدرش

 باز به ترجمه كتاب بازگرديم:

را ديدار كرد و  ( مختار آهنگ حجاز كرد و در راه حجاز نزديك واقصه مردى به نام ابن عرق مولى ثقيف او2) 

ينى. سالم داد و از علت چشم او بپرسيد مختار گفت: آن مادر ... يعنى ابن زياد به چوب زد تا چنين شد كه ب

 بازگفت: خدا مرا بكشد اگر بند بند انگشت او را نبرم و اندام او را پاره پاره نسازم.

كنند  و مختار از كار ابن زبير پرسيد ابن عرق جواب داد: او پناه به خانه خدا برده و مردم پوشيده با او بيعت مى

نه مرد عرب امروز او است و اگر رأى و اگر نيرو گيرد و مردان او بسيار گردند آشكار شود. مختار گفت: يگا
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مرا بپذيرد و پيروى من كند مردم را به فرمان او در آورم وگرنه من كم از ديگران نيستم اى ابن عرق فتنه آغاز 

وتاز آمده است و  شد و اينك رعد و برق آن نمودار گشت و گويى مانند اسب برانگيخته شده است و بتاخت

يچد و ناگهان آن را ببينى و بشنوى در جايى پديدار گرديد و بگويند مختار با پيروان پ پاى آن در دنباله لگام مى

خود از مسلمانان به خونخواهى شهيد مظلوم و مقتول در كربال برخاسته است كه بزرگ مسلمانان و فرزند سيد 

اى كه  بكشم آن اندازهالمرسلين بود؛ يعنى حسين بن على عليهما السّالم به پروردگار قسم كه به سبب كشتن او 

نمود. ابن عرق گفت:  به خون يحيى بن زكريا كشته شدند و مختار روانه شد و ابن عرق از گفتار او شگفتى مى

به خدا قسم آنچه مختار گفته بود ديدم و داستان او را با حجاج گفتم بخنديد و گفت: اين ابيات را هم مختار 

 و داعية ويلها         و رافعة ذيلها                    گفت:

 بدجلة             او حولها                          

گفت يا خبر از آينده داشت و از راهى به وى رسيده بود؟  من با حجاج گفتم: اين سخن را به حدس و تخمين مى 

سلحشور و دليرافكن دانم و ليكن للّه درّه عجب مردى ديندار و  حجاج گفت: به خدا قسم جواب سؤال تو را نمى

شكن بود. )مترجم گويد: اين روايت از ابى مخنف نيز دليل بر كالم سابق است كه گفتيم: در زمان حجاج  و دشمن

 مختار كار خود را تمام كرده و كشته شده بود(.

و يك  ( آنگاه مختار نزد ابن زبير آمد و ابن زبير كار خويش را از او پوشيده داشت مختار از او جدا گشت1) 

داند براى  سال ناپديد بود ابن زبير از حال او بپرسيد گفتند: در طائف است و خويشتن را مأمور از جانب خدا مى

 انتقام و هالك ساختن ستمگران.

گو و دروغ زن است اگر خدا ستمگران را هالك كند مختار يكى  ابن زبير گفت: خداى او را بكشد چه مرد غيب

سوگند، در اين گفتگو بوديم كه مختار در مسجد پديدار گشت و طواف كرد و دو ركعت از ايشان باشد. به خدا 

بنشستند و نزد ابن زبير نيامد ابن زبير عباس بن سهل را نزد   نماز بگزاشت و بنشست و آشنايان گرد او به حديث

ى از چيزى كه اشراف او فرستاد او برفت و از حال مختار بپرسيد و گفت: چون تو مردى، چرا بايد دورى گزين

اى نماند مگر رئيس آنها نزد ابن زبير آمد پس با اين  قريش و انصار و ثقيف بر آن اجماع كردند؟ و هيچ قبيله

 مرد بيعت كن.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

486 

 

نيازى نمود خواستم  ( مختار گفت: من سال گذشته نزد او آمدم او كار خود از من پنهان داشت چون از من بى1) 

 نيازم. ز او بىبه او بنمايم كه من هم ا

عباس گفت: امشب نزد او آى و من نيز هستم؛ پذيرفت و پس از نماز عشا نزد ابن زبير آمد و گفت: با تو بيعت 

كار نكنى و اينكه من هر روز پيش از همه مردم بر تو درآيم و چون غالب شدى  من هيچ كنم به شرط آنكه بى مى

 بزرگتر و بهترين مناصب را به من دهى.

 كنم بر متابعت كتاب خدا و سنت رسول وى. مختار گفت: ر گفت: با تو بيعت مىابن زبي

 كنم مگر با همان شرايط كه گفتم. كنى به خدا قسم كه با تو بيعت نمى ترين بندگان من چنين بيعت مى با پست

مردى داد و ابن زبير ظاهرا بپذيرفت و با مختار بيعت كرد و مختار با او بود و در جنگ حصين بن نمير داد 

سخت بكوشيد و بر مردم شام عرصه تنگ آورد )ابن حصين بن نمير را يزيد بن معاويه فرستاده بود به جنگ ابن 

تا خبر مردن يزيد بن  64زبير و او مكه را حصار داد و كعبه معظمه را بسوخت روز شنبه سيم ربيع االول سال 

 راق به اطاعت ابن زبير در آمدند(.معاويه برسيد حصار برداشتند و چون يزيد بمرد اهل ع

آمد از حال مردم  دهد هر كس را كه از كوفه مى ( و پنج ماه بگذشت مختار ديد ابن زبير او را عملى نمى2) 

 پرسيد تا هانى ابى حيّه و ادعى آمد مختار از حال مردم بپرسيد هانى گفت: مى

گروهى از مردم كه در حقيقت اهل شهر آنها هستند اگر كارها همه مرتّب و همه بر اطاعت ابن زبيرند الّا اينكه 

تواند به يارى آنها مدّتى بر زمين  مردى باشد كه به رأى آنها عمل نمايد و آنها را گرد هم جمع كند مى

 فرمانروايى كند.

 كنم. ( مختار گفت: من كه ابو اسحاقم به خدا سوگند آنها را گرد يكديگر بر حق فراهم مى3) 

غسل كرد و اندكى روغن  1خود نشست و به جانب كوفه راند تا به نهر حيره رسيد روز جمعه پس بر مركب

گذشت  مجلس كه مىبگذشت و بر هر  بكار برد و جامه بپوشيد و سوار شد و به مسجد قبيله سكون و ميدان كنده

ت داريد. و از قبيله بنى گفت: آمد چيزى كه آن را دوس داد و مى كرد و به فيروزى مژده مى بر مردم آن سالم مى

بداء گذشت عبيدة بن عمرو بدئى را از كنده بديد و با او گفت: بشارت باد به فيروزى تو ابا عمروى كه نيكو 

رأى بودى خداى گناه براى تو نگذاشت مگر همه را آمرزيد و لغزش تو را ببخشيد و اين عبيده مردى دالور و 

 مگر آنكه از شرب شكيب نداشت.شاعر بود و دوستدار على عليه السّالم 

                                                 
به حساب شنبه است و ممكن است  64اعتبار است و اول ماه رمضان مترجم اين كتاب گويد: روايت آمدن مختار روز جمعه پانزدهم رمضان در غايت  .1

 با رؤيت يك روز اختالف داشته اشد و اين كالم مؤيد آن است كه درباره عاشورا گفتيم دوشنبه بود و با حساب يك روز اختالف دارد.
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گويى؟ گفت: آرى  ( عبيدة گفت: خداوند تو را مژده به خير دهد كه ما مژده دادى آيا تفسير اين مژده را هم مى1) 

شب نزد من آى. آنگاه بر بنى هند بگذشت و اسماعيل بن كثير را ديدار كرد و مرحبا گفت و گفت: امشب تو و 

ام كه شما را خوش آيد. و پس از آن بر قبيله همدان بگذشت و گفت: چيزى  آوردهبرادرت نزد من آييد كه چيزى 

آوردم كه دوست داريد. آنگاه به مسجد بزرگ كوفه آمد و مردم سوى او گردن كشيدند پس نزديك ستونى به 

بود آنگاه  نماز ايستاد تا هنگام فريضه شد با مردم نماز جمعه بگزاشت و بين نماز جمعه و عصر همچنان در نماز

آمدند و اسماعيل بن كثير و برادرش عبيدة بن عمرو نزد او آمدند و از  به سراى خويش رفت و شيعيان نزد او مى

 اخبار پرسيد داستان سليمان بن صرد بگفتند و گفتند: به همين زودى خروج كند.

 مرا نزد فرزند جانشين رسول  1( پس مختار ستايش پروردگار به جاى آورد و گفت: مهدى2) 

                                                 
معروف بود وگرنه مختار آن حديث را دستاويز خويش  شود كه خبر آمدن مهدى صحيح است و در همان زمان از كالم مختار و عمل او معلوم مى .1

ماى اهل سنت در كرد. و تفصيل اين اجمال آنكه: بشارت ظهور مهدى عليه الساّلم را در آخر الزمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داد و آن را عل نمى

كه شك در صحت آن نيست و دعوى مهدويت براى محمد بن حنفيه در قرن اول اند چنان  صحاح معروفه و ديگر كتب خود به اسانيد متعدّده روايت كرده

ديث رسول هجرى و براى محمد بن عبد اللّه حميسى در قرن دوم دليل بر آن است كه مسلمانان آن قرون هم معترف به مهدى عليه الساّلم بودند. و آن ح

همه به تواتر معلوم است و صحت آن قابل ترديد نيست. و نيز همه مسلمانان به نزول عيسى بن صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نزد ايشان معروف بود و اينها 

اند و زنده بودن يكتن سالهاى بسيار نزد موحد محال نيست؛ چون خداوند به هر  مريم در آخر الزمان مقرّند حتى روايت آن را بخارى و مسلم نيز آورده

دى كه مذهب يهود و مسيحى و اسالم است هر يك به آن معتقدند چنان كه يهود گويند: ايليا اكنون در چيز قادر است و اين سه مذهب بزرگ توحي

آيد و نصارى و مسلمانان درباره مسيح همين گويند ملحدان قدرت خدا را باور ندارند انكار مهدى از آنها غريب  آسمان زنده است و در آخر الزمان مى

 نيست.

دينان بود و آنها  ين نام بر خود نهاد اما زمين را پر از عدل نكرد و كار نيكى از او صادر شد كه بر انداختن مالحده يعنى بىو نيز گوييم مهدى عباسى ا

دانست كه وجود ايشان سبب فساد دولت است.  قبل از وى در دستگاه دولت رخنه كرده بودند و غالب مشاغل مهم را منحر به خويش ساخته و مهدى مى

 وفا. اهى بخواهد سلطنت خود را مستقر سازد و كشور خويش را امن دارد بايد بيدين را در دستگاه دولت راه ندهد كه بيدين دزد است و بىو اگر پادش

 بلعمى در ترجمه طبرى گويد: همه علما متّفقند كه: مذهب زنادقه بدتر است از جهودى و مغ و بت پرستيدن.

بر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مردى حكيم بود و به حكمت اين مذهب بنهاد و بيشتر آن مردمان مهتران بودند ... و و نيز گويد: اين زنادقه گفتندى: پيغام

اص و عام و اين مهتران خلق را بدين مذهب خواندندى و خاليق ايشان را اجابت كرده بودند و هم از دبيران و عقال و خداوندان ادب و مهترزادگان از خ

درين مذهب آمده بودند به وقت مهدى و آن كسان كه دشوار آمدى شريعت مسلمانان نگاهداشتن و به نماز كاهلى كردندى و از جنابت تن خلق بسيار ان

دل بازايستادن و فرمان خداى عزّ  آمدشان و دست در آب سرد كردن و تابستان روزه داشتن و زكات دادن سخت آمدشان و از هوا و مراد شستن گران مى

( و نگاهداشتن امر خداى عزّ و جلّ سخت گران است پس 30بردن قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... )سوره نور، آيه  و جلّ

 اين مهتران كه به وقت مهدى اجابت كرده بودند اندرين مذهب در آمدند.

گويان از آدميان  فاق زنادقه با ابن مقفّع را آورده است كه گفتند: همه فخر مسلمانان به قرآن است كه گويند: اگر همه سخنو پس از اينها بلعمى داستان ات

دينان  همه بىو پريان گرد آيند اين همه خاليق هرگز اين چنين حديث نگويند. و ابن مقفع متعهد گرديد تا قرآنى بياورد و حجت مسلمانان را نقض كند و 

به تصديق خود و يارانش « يا ارض ابلعى ماءك»ا به مال و نعمت و وسائل مدد كنند. و او شش ماه بنشست و هيچ نتوانست و از معارضه يك آيت وى ر

 فرو ماند.
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دينان را بكشم و خون اين خاندان را بخواهم و  شما فرستاد امين و وزير اويم و برگزيده و امير، و مرا فرمود بى

ستم ستمگران را از بيچارگان دفع كنم پس شما پيش از همه كس اجابت او كنيد. با او دست دادند و بيعت كردند 

فرستاد و همان كالم گفت و گفت: سليمان مرد جنگ ديده و  و نزد شيعيانى كه بر گرد سليمان بن صرد بودند

و من دستورى دارم بر طبق آن رفتار   1خواهد شما را بيرون برد و خود و شما را به كشتن دهد آزموده نيست مى

دهم پس سخن مرا بشنويد و  كشم و دل شما را شفا مى كنم و دشمن شما را مى كنم دوستان شما را يارى مى مى

 مرا بپذيريد و دل خوش داريد و يكديگر را مژده دهيد كه من ضامن هستم آرزوهاى شما را برآورم.فرمان 

رفتند و او را  گفت تا بسيارى از شيعيان را به خويش مايل كرد و پيوسته نزد او مى ( و از اينگونه سخنان مى1) 

شمردند و  و ديگرى را با او برابر نمىداشتند. اما مهتران و بزرگان شيعه با سليمان بن صرد بودند  بزرگ مى

 سليمان بر مختار سخت گران بود منتظر بود تا كار سليمان به كجا انجامد و چون سليمان سوى جزيره بيرون شد.

محمد بن طلحه   عمر سعد و شبث بن ربعى و زيد بن حارث بن رويم با عبد اللّه بن يزيد خطمى و ابراهيم بن

خواهد در شهر  تر است سليمان رفت با دشمن شما كارزار كند و مختار مى بر شما سختگفتند: مختار از سليمان 

شما و بر شما برجهد او را بگيريد و به زندان كنيد تا كار مردم راست گردد. ناگهان آمدند و گرد او را گرفتند 

دست شما از آنچه خيال « بعد ما ظفرت اكفّكم»شود به خدا قسم  چون مختار آنها را بديد گفت: شما را چه مى

 ايد كوتاه است و بدان نتوانيد رسيد. بسته

                                                                                                                                                                      

ران و مردمان كس افزودند تا به وقت مهدى خواستند غلبه كنند پس مهدى ايشان را هالك كرد تا از اين مهت و باز بلعمى گويد: ايشان به مذهب خود مى

 نماند.

دينان كسى در دستگاه دولت و مشاغل عامه نماند وگرنه به عهد بنى عباس و پس از ايشان هم  و مترجم گويد: غرض بلعمى آن است كه از اين بى

بسيار قوى بود بكشت. و اين خلفا نماز و ملحد و بيدين بود براند و اگر  مالحده بودند تا به عهد ما و مهدى مأمورين دولت را تتبع كرد كه هر كس بى

مه كاره بودن معتقد بودند كه اگر بيدين هم در كشور هست نبايد در شغل دولتى دخل كند و بايد كار در دست اهل دين باشد. و آزاد بودن كفار به معنى ه

اقص بود در زمان قديم آن را نيافته بودند و امروز به دينان زمان ما پندارند اين مذهب زندقه چيزى است نو كه تا عقول بشر ن آنها نيست مالحده و بى

پرست و عقول ضعيفه است كه قدرت بر ادراك  دينى مخصوص مردم شهوت ترقى علوم و روشن شدن افكار آن را يافتند. ولى حقيقت اين است كه بى

 معانى باريك و غير محسوس ندارند و ضعيف العقل همه وقت بود
انّى قد جئتكم من قبل ولىّ االمر و معدن الفضل و وصىّ الوصىّ و االمام المهدى بامر فيه »يخ طبرى نقل كرده است اين است: عبارت مختار كه در تار .1

ر و ال بذى تجربة لالمو الشفاء و كشف الغطاء و قتل االعداء و تمام النّعماء انّ سليمان بن صرد يرحمنا اللّه و ايّاه انّما هو عشمة من العشم و خفش بال ليس

گزينند كه بيشتر او را دوست دارند و مصالح  و از اينجا توان دانست كه چون اختيار نصب امير با عامه مردم باشد كسى را بر مى...« له علم بالحروب 

كه محاسن دارد مفاسد كنند و همانطور كه مختار از پيش ديده بود سليمان فاتح نشد و دخالت عامه مردم در امر حكومت همچنان  ملك را مراعات نمى

 نيز دارد و امام معصوم را بايد كه خدا معيّن فرمايد.
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 ابراهيم بن محمد بن طلحه با عبد اللّه گفت: بازوى او را ببند و پاى برهنه و پياده او را ببر.

 ايم. عبد اللّه گفت: با كسى كه دشمنى با ما نموده است اين كار نكنم و ما او را به گمان گرفته

 با عبد اللّه گفت: اين آشيانه تو نيست بيرون رو و پا از اندازه گليم فراتر مكش. ابراهيم بن محمد

دانست اما عبد اللّه از قريش  مترجم گويد: ابراهيم خود از قريش بود و خالفت را براى مختار ثقفى شايسته نمى

 نبود كينه سخت نداشت.

 كنند چيست؟ مختار گفت: مى باز ابراهيم گفت: اى پسر ابى عبيد اين كارها كه از تو نقل

برم به خدا از اينكه مانند پدر وجدت خيانت كنم آنگاه او را به زندان بردند  گوييد باطل است پناه مى هر چه مى

 بند. بى

( گروهى گويند: بر او بند نهادند و در زندان ميگفت: قسم به پروردگار درياها و درختان و دشت و بيابانها و 1) 

دار و بندگان برگزيده كه همه ستمگران را به نيزه و تيغهاى هندى برّان بكشم با گروه انصار كه فرشتگان نيكوكر

خرد و بد دل باشند و نه خودخواه و شرير )چون گروهى اهل ورع در دين تعصّب داشتند اما فريب  نه بى

شرير بودند و مختار هر دو خواستند و خودخواه و  خوردند و گروهى ديگر زيرك بودند اما نظم دنياى خود مى مى

دسته را مغضوب داشت( تا عمود دين را برپا دارم و اين شكاف كه در اسالم پديد آمده است به هم پيوندم و 

 سينه مؤمنان را شفا دهم و خون پيغمبران را خواهم؟ از زوال دنيا باك ندارم و از مرگ نهراسم.

شناسم كه اگر  ه نزد ابن زبير بود با او گفت: من قومى را مى( و هم در داستان خروج مختار گويند: هنگامى ك2) 

مردى دانا و خردمند و با تدبير باشد و بداند چه كند لشكرى براى تو از ايشان بيرون آرد كه با اهل شام به يارى 

آن مرد باش  آنها پيكار توانى كرد. ابن زبير پرسيد: آنها كيانند؟ گفت: شيعه على عليه السّالم در كوفه. گفت: تو

گريست و مصيبت او را  و او را به كوفه فرستاد او به كوفه آمد و در ناحيتى نشست بر حسين عليه السّالم مى

كرد و مردم او را ديدند و دوست خود گرفتند و او را به ميان شهر كوفه بردند و بسيار گرد او بگرفتند تا  ياد مى

 كارش نيرو گرفت و بر ابن مطيع خروج كرد.

كرد همه  ترجم گويد: روايت اول اصحّ است، زيرا كه اگر ابن زبير شيعه على عليه السّالم را به خود نزديك مىم

خواستند و آن امرارا كه برگرد ابن  شدند؛ چون شيعه امير عادل و باتقوا مى قريش و بزرگان از گرد او پراكنده مى

شيعيان را دوست نداشتند چنان كه در حيات آن حضرت  پسنديدند و قريش نيز امير المؤمنين و زبير بودند نمى
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پنج تن قرشى با او بودند محمد بن ابى بكر و جعد بن هبيره خواهرزاده آن حضرت و هاشم مرقال و ابو الربيع بن 

 ابى العاص و محمد بن ابى حذيفه و سيزده قبيله با معاويه بودند.

  جنگ اهل شامداستان بیرون رفتن سلیمان بن صرد و توّابین به 

سليمان بن صرد خزاعى آهنگ خروج كرد و سران ياران خويش را بخواند اول ربيع اآلخر وعده  65در سال 

گذاشته بودند چون به نخيله آمد در ميان حاضران بگرديد شماره آنان را اندك يافت حكيم بن منقذ كندى و وليد 

و اين دو نخستين كس « يا لثارات الحسين»وردند: بن عصير )غضين ظ( كنانى را به كوفه فرستاد بانگ بر آ

 بودند كه به اين سخن آواز برداشتند.

اند و گفت:  چون فردا شد سپاهيان وى دو برابر شدند و در دفتر خود نظر كرد و ديد شانزده هزار كس بيعت كرده

 سبحان اللّه از اين شانزده هزار بيش از چهار هزار نيامدند! با او گفتند:

ماند مگر اينان  گرداند و دو هزار تن بدو پيوستند. سليمان گفت: هنوز ده هزار مى مردم را از تو بازمى مختار

فرستاد  آورند سه روز در نخيله بماند و نزد آنها كه مانده بودند مى ايمان ندارند و خدا و پيمان او را ياد نمى

 نزديك هزار نفر باز بدانها پيوستند.

خاست و گفت: رحمك اللّه آنكه به كراهت به حرب بيرون آيد از او سودى نتوان برد و پس مسيّب بن نجبه بر

 قتال آن كس كند كه با نيّت و رضا آيد پس منتظر كسى مباش و در كار خويش جدّ نماى.

خاست و گفت: اى مردم هر كس از آمدن رضاى  ( سليمان گفت: رأى نيكو دادى و در ميان ياران خويش بپاى2) 

آخرت خواهد از ماست و ما از اوييم و خداى بر وى رحمت كند در حال حيات و پس از مرگ اما هر  خدا و

ء نخواهيم گرفت و غنيمت به دست نخواهيم آورد مگر خوشنودى خدا و ما  كس دنيا خواهد به خدا قسم كه ما في

بقدر سدّ رمق، هر كس دنيا  را زر و سيمى نيست و مالى نداريم مگر همين شمشيرها كه بر دوش داريم و توشه

 خواهد با ما نيايد.

پس ياران او از همه سوى آواز بر آوردند كه ما به طلب دنيا بيرون نيامديم بلكه از پشيمانى و توبه و براى 

 خواستن خون پسر دختر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمديم.

بگويم اگر صواب  اى به خاطرم آمد فيل گفت: انديشهو چون سليمان آهنگ خروج كرد عبد اللّه بن سعد بن ن

باشد از خداى است و اگر خطا باشد از من است ما به خونخواهى حسين عليه السّالم بيرون آمديم و كشندگان او 
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اند از جمله عمر سعد و سران محلّات شهر و قبائل اينها را بگذاريم به كجا رويم؟ ياران او گفتند:  همه در كوفه

 مين است.رأى ه

 ( سليمان گفت: رأى من اين نيست؛ چون قاتل او كسى است كه سپاه فراهم كرد و گفت:1) 

حسين عليه السّالم را امان ندهم تا فرمان مرا گردن نهد و حكم خويش درباره او به انجام رسانم كشنده او اين 

گرديد اگر خدا شما را فيروز گرداند  فاسق فاسق زاده عبيد اهلل بن زياد است پس از خداى خير خواهيد و روانه

اميدواريم كار ديگران آسانتر باشد و مردم شهر به خوشى طاعت شما كنند آن وقت هر كس را در قتل آن 

حضرت شريك بود بكشيد و از حد بيرون نرويد و اگر به شهادت رسيد باز جاى دريغ و افسوس نيست؛ چون 

بهتر است براى نيكوكاران و من دوست دارم كه سرنيزه خود را نخست  ايد و ثواب خدا بايد عهدان كار زار كرده

سوى بزرگ بدعهدان و ستمگران افراشته كنيد و اگر با اهل شهر خويش درآويزيد ناچار هر كس پدر يا برادر يا 

 خويش خود را يا كسى كه راضى به كشتن او نيست كشته بيند پس خير از خدا خواهيد و روانه شويد.

رخصت امام زين العابدين عليه السّالم و نصّ صريح او چرا به جهاد  ويد: اگر كسى پرسد: اين مردم بىمترجم گ

 رفتند و آيا گناهكارند يا مصيب؟

در جواب گوييم حضرت امام زين العابدين عليه السّالم از مردم كناره كرده بود و حال او مانند حال امام زمان 

توان منتظر ظهور آن حضرت شد مثال  نان كه در احكام ضروريه در زمان ما نمىعليه السّالم بود به عهد ما و چ

ها برخيزد و اشرار مسلّط  رسيدگى به اموال ايتام و محجورين و قصاص و دفاع و حدود؛ زيرا كه از ترك آن فتنه

از مرگ نگاه داريم و دانيم خداوند در غيبت امام زمان عليه السّالم از ما خواسته است جان يتيمان را  شوند و مى

 از فتنه و فساد و قتل و غارت و تسلط كفار بر مسلمانان بقدر قوّت جلوگيريم با اينكه اينها وظايف امام است.

همچنين اصحاب سليمان بن صرد دانسته بودند تكليف آنها مجاهدت است و توبه آنها به كشتن قاتلين حضرت 

ديد اما نهى نفرموده  العابدين عليه السّالم صالح خويش در اقدام نمى سيد الشهداء عليه السّالم هر چند امام زين

پرست شدند خداوند آنها را امر كرد به  بود و در اين باب تمسّك به آيه قرآن كردند كه چون بنى اسرائيل بت

 نيده باشد.كشتن يكديگر و اگر كسى به قرآن يا اجماع يا عقل بداند حكم خدا را مثل اين است كه از لفظ امام ش

 باز به كتاب بازگرديم:
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رسيد با اشراف   ( چون خبر بيرون رفتن سليمان بن صرد به عبد اللّه بن يزيد و ابراهيم بن محمد بن طلحه2) 

كوفه نزد سليمان آمدند مگر آنها كه شريك در خون حسين عليه السّالم بودند بيرون نيامدند و عمر سعد در آن 

خوابيد و عبد اللّه و ابراهيم با سليمان گفتند: مسلمان برادر  در قصر امارت مىوقت از ترس دشمنان خويش 

مسلمان است با او خيانت نورزد و دغلى نكند و شما برادر و اهل شهر ماييد و محبوبترين مردم نزد ما پس دل ما 

ا هم آماده شويم و چون را به مصيبت خود داغدار مكنيد و به خروج خويش از شماره ما نكاهيد با ما باشيد تا م

و نواحى آن را  1دشمن نزديك ما رسيد با هم بر سر آنها رويم و كار زار كنيم و گفت: اگر بمانيد خراج جوخى

 به شما گذارم.

( و ابراهيم بن محمد همين گفت: سليمان پاسخ داد كه: اين سخن محض از نيكخواهى گفتيد و حق مشورت ادا 1) 

و براى او است و از او خواهيم ما را به راه صواب بدارد و اكنون جز رفتن در انديشه  كرديد اما كار ما با خدا

 نداريم ان شاء اللّه تعالى.

عبد اللّه گفت: اندكى بمانيد تا سپاهى انبوه فراهم كنيم و با شما فرستيم با عدد بسيار با دشمن روبرو شويد، و 

ر آمده است سليمان نپذيرفت و بعد از غروب جمعه پنج روز گذشته شنيده بودند كه عبيد اهلل از شام با سپاه بسيا

 روانه گرديد. 65از ربيع اآلخر 

 جمعه بود(. 65مترجم گويد: به حساب استخراج كردم اين تاريخ صحيح است و پنجم ربيع اآلخر 

اينها كه تخلّف  تا به دير االعور رسيدند بسيارى از پيروان او گريخته بودند و سليمان گفت: دوست نداشتيم

كردند خداوند آمدن ايشان را ناخوش داشت پس از آمدن آنها  آمدند هم تباهى مى كردند با ما بيايند و اگر مى

يكباره   2مانع شد و شما را به اين مزيّت مخصوص كرد و از آنجا گذشتند تا به قبر حسين عليه السّالم رسيدند

روز كس نديده بود و يك شبانه روز آنجا بماندند و صلوات بر او فرياد زدند و بگريستند و گريه بيش از آن 

 كردند و از جمله سخنان ايشان بود: فرستادند و تضرّع مى مى

اللّهم ارحم حسينا الشّهيد بن الشّهيد المهدى بن المهدى الصدّيق بن الصّديق اللّهمّ انّا نشهدك انّا على دينهم و » 

 «.ء محبّيهمسبيلهم و اعداء قاتليهم و اوليا

و نيز گويند: چون سليمان بن صرد و ياران او به قبر آن حضرت رسيدند يكباره بانگ بر آوردند كه: اى 

بيامرز و توبه ما را بپذير و بر  پروردگار ما پسر و دختر پيغمبر خود را تنها گذاشتيم پس گناهان گذشته ما را

                                                 
 جوخى به فتح جيم و خاء معجمه در آخر آن الف: روستايى است در واسط و پيش از اين گفتيم خراج در اسالم، غير از زكات و خمس است. .1
 ين جهت گفتيم زيارت اربعين هنگام رفتن اهل بيت به شام بود.هر كس از كوفه به جانب موصل و جزيره رود از كربال گذرد و از ا .2
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و مؤمنان بودند و ما تو را گواه گيريم كه بر دين آنانيم حسين عليه السّالم و اصحاب او درود فرست كه شهداء 

و بر همان عقيده كه در راه آن به شهادت رسيدند و اگر ما را نيامرزى و نبخشى زيانكار باشيم. و از نگريستن 

آن قبر مطهر اندوهشان افزوده گشت و چون خواستند روانه شوند هر يك براى وداع جانب قبر رفتند و مردم 

 شدند چنانكه بر حجر االسود.انبوه 

( و از آنجا به انباء رفتند و عبد اللّه سوى آنها نامه فرستاد: اى ياران و دوستان ما سخن ما بپذيريد و فرمان 1) 

دشمن مبريد شما مهتران و برگزيدگان اين شهريد و چون دشمن شما را بيند و بر شما دست يابد طمع او در 

گردانند و  كنند يا بدين خودشان بر مى نان بر شما فيروز گردند شما را سنگسار مىبازماندگان بيفزايد و اگر آ

هرگز رستگار نشويد اى قوم دوست ما و شما يكى است و دشمن ما و شما يكى است و اگر همه بر دفاع متّفق 

ى خود راستگو باشيم بر آنها فيروز آئيم و اگر اختالف نمائيم شوكت ما شكسته شود اى مردم مرا در نيكخواه

 دانيد و فرمان مرا مخالفت نكنيد و چون نامه مرا بخوانيد بازگرديد و السالم.

سليمان و همراهان او گفتند. تا در شهر بوديم اين مرد نزد ما آمد و همين مطلب خواست نپذيرفتيم اكنون كه 

 آماده جهاد شديم و نزديك زمين دشمن گرديديم برگشتن كارى خردمندانه نيست.

ز اينها معلوم گرديد كه چون كسى از كوفه به شام خواهد رفت از كربال گذرد و اهل بيت هم وقت رفتن به شام ا

 از كربال گذشتند و زيارت اربعين هنگام رفتن بود چنان كه گذشت.

و سليمان در پاسخ او نامه نوشت و سپاسگزارى كرد و گفت: اين مردم اكنون راضى شدند كه جان خويش را در 

اه خدا دهند و از گناه بزرگ توبه كردند و روى به خدا آوردند و توكّل بر او كردند و بدانچه فرمان او است ر

 تن دادند.

كنند دل بر مرگ نهادند و نخستين خبر كه  ( چون نامه به عبد اللّه رسيد گفت: اين مردم با جان خود بازى مى2) 

 ر اسالم با سر بلندى به شهادت رسند.از آنها رسد كشته شدن باشد به خدا سوگند كه د

و از آنجا رفتند تا به قرقيسيا رسيدند ساخته و آماده جنگ و زفر بن حارث كالبى بدانجا بود و در قلعه متحصّن 

شد و بيرون نيامد سليمان مسيب بن نجبه را سوى او فرستاد و در خواست كه زفر بازارى بيرون فرستد و مسيّب 

و خويشتن را بشناسانيد و دستور ورود خواست و هذيل پسر زفر نزد پدر خويش شد و به دروازه قلعه آمد 

 خواهد. گفت: مردى نيكو هيئت كه مسيّب بن نجبه نام دارد اذن مى
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( پدرش گفت: اى فرزند اين پهلوان طايفه مضر الحمراء است اگر ده تن از مهتران آنان را شمارى يكى او 1) 

سا و ديندار است او را اذن ده. اذن داد بيامد زفر او را در كنار خويش بنشانيد و است و مردى خداپرست و پار

 از او پرسيد، مسيب حال و قصه خود بگفت. زفر گفت:

ما دروازه شهر را بستيم تا بدانيم رزم ما را خواهيد يا ديگرى را و ما از كارزار با شما عاجز نيستيم اما آن را نيز 

سيرتيد آنگاه پسر خويش را بفرمود بازارى بيرون فرستد  م شما مردان نيكوكار و خوشاي خوش نداريم كه شنيده

و مسيب را هزار درم و اسبى بداد مسيّب مال را بازگردانيد و اسب را بپذيرفت و گفت: شايد اسب من از راه 

نياز شدند مگر اينكه  بماند و بدين نيازمند گردم و زفر نان و علف و آرد بسيار فرستاد چنان كه از بازار بى

 كسى تازيانه يا جامه خريدى.

( و فردا از قرقيسيا كوچ كردند و زفر به مشايعت آنها بيرون رفت و گفت: ازرقه پنج امير روانه گشتند: 2) 

حصين بن نمير و شرحبيل بن ذى الكالع و ادهم بن محرز و جبلة بن عبد اللّه خثعمى و عبيد اهلل بن زياد با سپاه 

به عدد خارها و درختان بيابان و اگر خواهيد در شهر ما بمانيد و با هم متّفق گرديم و چون دشمن آيد با هم بسيار 

 جنگ كنيم.

سليمان گفت: اهل شهر خودمان از ما همين خواستند نپذيرفتيم. زفر گفت: پس زودتر خود را به عين الورده 

به روستا و آب و علف در دست شما باشد و از اين اى است پشت به شهر كنيد و روى  رسانيد و آنجا سرچشمه

سوى كه ما هستيم ايمن باشيد پس زودتر منازل را درنورديد و ما جماعتى بزرگوارتر از شما نديديم و اميدوارم 

پيشتر به آنجا رسيد و اگر با آنها در آويختيد در دشت گشاده تيراندازى و نيزه بازى نكنيد كه شماره آنها از 

است و ايمن نيستم از اينكه شما را فروگيرند و محاصره كنند و پيش آنها نايستيد تا بر خاكتان افكنند شما بيش 

وصف نياراييد كه شما پيادگان نداريد و ايشان هم پياده دارند و هم سواره و هم پشت يكديگرند و ليكن دسته 

اى ديگر مددكار و  ازيد و هر دسته را دستهها را ميان ميمنه و ميسره لشكر ايشان پراكنده س دسته شويد و دسته

همراه باشد كه چون دشمن بر يك دسته تازد گروه ديگر به مدد آنان روند و برهانندشان و لختى بياسايند و اگر 

اى بخواهد جاى خود را تغيير دهد بتواند. و اگر يك صف باشيد و پيادگان آنها حمله كنند و شما را از جاى  دسته

 ف عقب زنند صف شما بشكند و هزيمت افتد.بكنند و از ص
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( آنگاه بدرود كردند و يكديگر را دعا كردند و به شتاب راندند تا به عين الورده رسيدند در غربى آن فرود 3) 

آمدند و پنج روز بياسودند و مراكب را آسوده كردند و اهل شام با سپاه بيامدند تا يك مرحله از عين الورده 

بعد دشمنى كه براى رزم او شبانه روز راه  ياد آخرت كرد و ترغيب در آن فرمود و گفت: اما سليمان بپاخاست و

يك از شما  نور ديديد نزديك شما آمد پس صادقانه بكوشيد و شكيبايى كنيد كه خداى با صابران است و هيچ

پيوندد و آن دشمن را كه اى از ياران خود  پشت به جنگ نكنند مگر به قصد آنكه از سوى ديگر تازد يا به دسته

پشت كند و بگريزد نكشيد و خستگان را به حال خود گذاريد و قصد جانشان نكنيد و اسيران را مكشيد مگر 

 آنان كه پس از اسير شدن باز دست به تيغ برند كه سيرت على عليه السّالم با اهل دعوت باطله اين بود.

به است و اگر او كشته شود امير عبد اللّه بن سعد بن نفيل بازگفت: اگر من كشته شوم امير شما مسيّب بن نج

است و اگر او هم به شهادت رسد عبد اللّه بن وال و پس از او رفاعة بن شداد. و خدا رحمت كند آن را كه بر 

 پيمان خويش با خدا استوار باشد.

ايشان رسى بر مقدمه آن حمله  ( آنگاه مسيّب را با چهار صد سوار بفرستاد و گفت: روانه شو تا پيش لشكر1) 

بر اگر كار بر وفق مراد رفت فبها وگرنه بازگرد و مبادا پياده شوى يا بگذارى يكى از همراهان تو پياده شود يا 

 اى از آن نباشد. تنها با يكى از افراد دشمن روبرو گردد مگر چاره

خويش را به هر سوى فرستاد تا هر پس مسيب آن روز و شب برفت و سحر فرود آمد و چون بامداد شد ياران 

 كه را ببينند نزد او آرند.

 چرانيد پرسيد: از لشكريان شام كدام با ما نزديكترند؟ پس مردى بيابانى آوردند خر مى

گفت: به شما نزديكتر سپاه شرحبيل بن ذى الكالع است كه يك ميل از تو دورتر است و او با حصين اختالف 

گويد: منم. و اكنون منتظر فرمان ابن زيادند او با مسيب  گ سپاه منم و شرحبيل مىگويد: سرهن دارند حصين مى

و همراهان بشتافتند ناگهان بر سر آنها ريختند و بر يك جانب لشكر حمله كردند و آن سپاه بشكست و مسيب 

ند و بگريختند و مرد بسيار كشت و خسته بسيار كرد و چهار پايان فراوان بگرفت و شاميان لشكرگاه را رها كرد

 ياران مسيب هر چه خواستند به غنيمت گرفتند و با مال بسيار نزد سليمان بازگشتند.

( خبر به ابن زياد رسيد حصين بن نمير را شتابان بفرستاد با دوازده هزار مرد و اصحاب سليمان به مبارزه آنها 2) 

 د:بيرون شدند. چهار روز مانده از جمادى االولى )و در طبرى گوي
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چهارشنبه هشت روز مانده از جمادى االولى و آنكه در متن كتاب است تصحيف است و به حساب نجومى اين 

روايت طبرى صحيح است( بر ميمنه عبد اللّه بن سعد را امير كرد و بر ميسره مسيّب بن نجبه را و سليمان خود 

ميسره ربيع بن محارق غنوى را امير ساخت و  در قلب بايستاد و حصين بن نمير بر ميمنه جبلة بن عبد اللّه و بر

شاميان ايشان را به اطاعت عبد الملك مروان و قبول خالفت وى خواندند و  چون نزديك يكديگر رسيدند

اصحاب سليمان به خلع عبد الملك و تسليم عبيد اهلل بن زياد و اينكه پيروان ابن زبير را از عراق برانند و امر 

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گذارند و هر يك دعوت ديگرى را رد كرد و ميمنه امامت را به اهل بيت 

سليمان بر ميسره اصحاب حصين تاختند و ميسره اينها بر ميمنه آنها و سليمان از قلب سپاه حمله كرد و اهل شام 

د تا شب در ميان ايشان چون را بتارانيدند چنان كه به لشكرگاه بازگشتند و پيوسته اصحاب سليمان پيروز بودن

 اى حاجب شد. پرده

( و چون فردا شد سپاه ابن ذى الكالع به شاميان پيوست و عبيد اهلل او را با هشت هزار مدد فرستاده بود و 1) 

اصحاب سليمان همه روز سخت بكوشيدند تنها براى نماز دست از رزم بداشتند و چون شب شد از هم جدا شدند 

گشتند و آنان را به جنگ ترغيب  و طرف بسيار بودند و قصّاصان برگرد ياران سليمان مىو خستگان در هر د

 كردند. مى

و چون بامداد شد ادهم بن محرز باهلى با ده هزار تن شامى به مدد شاميان آمد و عبيد اهلل آنها را فرستاده بود و 

دد غلبه كردند و از هر سوى آنان را فرو روز جمعه جنگى سخت كردند تا چاشتگاه، آنگاه اهل شام به بسيارى ع

گرفتند و سليمان حال ياران را بديد فرود آمد و فرياد زد اى بندگان خداى هر كس خواهد زودتر نزد پروردگار 

رود و از گناه پاك شود سوى من آيد پس نيام شمشير بشكست و گرده بسيار نيامها شكستند و همراه آنها نبرد 

كردند در شاميان و بسيار خسته كردند چون حصين بن نمير شكيب و دليرى آنان را ديد كردند و كشتارى بزرگ 

كشته شد يزيد بن  -رحمه اللّه -پيادگان را به تير افكندن داشت و سواره و پياده گرد آنان را بگرفتند سليمان

ته شد علم را مسيّب بن حصين تيرى بر او افكند بيفتاد و برخاست و باز بيفتاد و جان سپرد و چون سليمان كش

نجبه برداشت و بر سليمان درود فرستاد، آنگاه پيش رفت و ساعتى نبرد كرد و بازگشت باز بتاخت و چند بار 

 و چند مرد كشته بود. -رضى اللّه عنه -چنين كرد تا او نيز كشته شد

 خواند: و طبرى از ابى مخنف روايت كرد كه او هنگام قتال اين رجز مى
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  قد علمت ميالة الذّوائب             واضحة اللّبات و التّرائب             

  انّى غداة الرّوع و التّغالب             اشجع من ذى لبد مواتب             

  قطّاع اقران مخوف الجانب             

بخواند: فَمِنْهُمْ   و اين آيت ( و چون او كشته شد عبد اللّه بن سعد بن نفيل علم برداشت و بر آنها درود فرستاد2) 

 1نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا   مَنْ قَضى

( و هر كس از قبيله ازد بود گرد او بگرفتند و همچنان كه ايشان در نبرد بودند سه سوار از جانب سعد بن 1) 

آيد، و هم سيصد تن بصرى با مثنّى بن مخربه  مداينى مىحذيفه برسيد و خبر آورد كه وى با يكصد و هفتاد تن 

عبدى در راهند مردم شادمانى نمودند عبد اللّه بن سعد گفت: اگر آنها به ما برسند و ما زنده باشيم و چون 

فرستادگان برادران خويش را كشته ديدند سخت افسرده شدند و به كار زار پرداختند و عبد اللّه بن سعد كشته 

ا برادرزاده ربيعة بن مخارق كشت و برادرش خالد بن سعد بن نفيل بر قاتل برادر تاخت و شمشير بر او شد او ر

 سپوخت مردى از يارانش او را در آغوش كشيد و ديگران آمدند و او را برهانيدند و خالد را كشتند.

وهى گرم پيكار بود پس رفاعة بن را بخواندند او با گر  2و نزديك علم كسى نبود فرياد زدند و عبد اللّه بن وال

شداد بتاخت و اهل شام را از گرد عبد اللّه بن وال بپراكند و عبد اللّه علم به دست گرفت و دليرانه بكوشيد و 

ياران را گفت: هر كس زندگانى خواهد كه پس از آن مرگ نباشد و آسايشى كه رنج بعد از آن نبود و شادمانى 

 رزم با اين فاسقان به خدا تقرّب جويد كه امشب به بهشت رويم. كه اندوه در دنبال ندارد به

( آن هنگام عصر بود پس با ياران خويش حمله كرد مردان بسيار بكشت و آنها را براند باز شاميان از همه 2) 

بر  طرف برگشتند تا آنها را به جاى اول كه بودند بازگردانيدند و جاى آنها چنان بود كه تنها از يك سوى حمله

خواند: وَ  توانستند و چون شام شد ادهم بن محرز باهلى از شاميان نزديك عبد اللّه بن وال آمد شنيد مى آنها مى

ادهم از شنيدن آن برآشفت كه اين مردم ما را به منزلت مشركين  3 ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً ...

ا شهيد پندارند و بر او حمله كرد و ضربتى بر دست او زد كه آن را جدا كرد و دور شد و دانند و كشتگان خود ر

 گفت:

                                                 
 .23سوره احزاب، آيه  .1
 مانند قاض« ولى»وال به صيغه اسم فاعل از  .2
 .169سوره آل عمران، آيه  .3
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 چنان پندارم كه آرزو دارى در منزل خود مانده بودى.

خواهد تو دست داشته باشى مگر براى همين كه من  ابن وال گفت: به خطا اين گمان بردى به خدا سوگند دلم نمى

جر برم و گناه تو بيفزايد و اجر من بزرگ گردد. از اين سخن خشمگين شد و بر او به سبب بريدن دست خود ا

رفت  تاخت و تيغى بر وى زد كه از آن به شهادت رسيد. و همچنين روى به دشمن بود و از جاى خود عقب نمى

 و اين عبد اللّه از فقها و عبّاد بود.

 داد. گزاشت و فتوا مى و طبرى گويد: روزه و نماز بسيار مى

مترجم گويد: از عهد قديم در زمان ائمه ميان طايفه شيعه و اهل سنّت گروهى مجتهد و اهل فتوا بودند و ديگران 

 گرفتند. مسائل از آنها فرا مى

( و چون ابن وال كشته شد اصحاب او نزد رفاعة بن شدّاد بجلى آمدند و گفتند: علم را تو بردار. رفاعه گفت: 1) 

تر از امروز بود. عبد اللّه عوف  ايد روز ديگر خداوند مقدّر فرمايد كه بياييم كه بر ايشان سختبياييد بازگرديم ش

شويم و اگر يك تن از ما  احمر گفت: اگر برگرديم بر دوش ما سوار گردند و يك فرسخ نرفته همه ما هالك مى

كنون نزديك غروب است بهتر آن برهد چادرنشينان وى را دستگير و تسليم آنها كنند و به زارى كشته شود و ا

كه همچنين سواره كارزار كنيم تا شب تاريك شود اول شب بر اسبان نشينيم و شتابان برانيم تا بامداد و چون 

بامداد شود به آرامى و آهستگى تا هر كس بتواند زخمى و خسته خود را همراه برد و منتظر دوستش شود و 

 رويم. بدانيم از كدام راه مى

اعه گفت: رأى نيكويى است و علم را برداشت و كارزارى سخت شد شاميان خواستند پيش از شام كار ( رف2) 

 كوشيدند. ايشان را يكسره كنند نتوانستند چون عراقيان سخت مى

و گويند: مردى موسوم به عبد اللّه بن عزيز كنانى )در طبرى كندى است( پيش سپاه شام آمد و فرزندى خرد 

فرياد برآورد كه آيا مردى از بنى كنانه در ميان شما هست؟ مردى آمد و او پسر خود را به او  داشت محمد نام و

 سپرد كه به كوفه رساند او را امان دادند نپذيرفت.

نمود و دل  تابى مى كرد و بى و در روايت طبرى از ابى مخنف است كه: آن پسر چون از پدر جدا شد گريه مى

بسوخت و ناشكيبى نمودند و گريستند و او از نزديك قوم خود به جانب ديگر  شاميان به حال او و فرزندش

 لشكر دشمن رفت و قتال كرد تا كشته شد.
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( و هنگام شام كرب بن يزيد حميرى با صد سوار پيش آمد و كارزار كرد سخت 3باز به عبارت ديگر بازگرديم: )

 يرفت و گفت:و سپاه پسر ذى الكالع خميرى امان بر او عرضه كردند نپذ

 ما در دنيا در امان بوديم اكنون بيرون آمديم تا امان آخرت يابيم و جهاد كردند تا به شهادت رسيدند.

و پس از اين صحير بن حذيفة بن هالل مزنى با سى تن از مزينه بيرون آمدند و جهاد كردند تا به شهادت 

رفاعه نگريست هر كس از اسبش پى بريده يا رسيدند. و چون شام شد شاميان به لشكرگاه خويش بازگشتند و 

خودش مجروح بود او را به كسان و عشيرت وى سپرد و آن شب همه راه رفتند چون بامداد شد امير لشكر 

شاميان حصين بن نمير براى نبرد بيامد كسى را نديد و به دنبال ايشان نفرستاد و آنها رفتند و از هر پلى 

زفر با ايشان گفت: بمانيد و آسوده شويد سه شب   1قرقيسيا رسيدند  ند تا بهكرد گذشتند آن را ويران مى مى

 بماندند.

و طبرى گويد: خوراك و علف فرستاد و جرّاحان روانه كرد و براى عالج خستگان و سه شب همه را مهمان كرد 

ان با مردم مدائن تا ( و سعد بن حذيفة بن يم1و توشه راه داد و برگ سفر ساخت و ايشان را روانه كوفه كرد )

هيئت آمدند و خبر آنان را شنيدند و بازگشتند و سعد بن حذيفه مثنى بن مخربه عبدى را در قريه صندودا ديدار 

كرد و خبر قتل و هزيمت اصحاب سليمان را بگفت و هر دو در آنجا بماندند تا خبر رسيد كه رفاعه نزديك است؛ 

ن شدند و با هم بگريستند و يك شبانه روز بماندند پس از آن هر كدام چون او نزديك ده رسيد به استقبال بيرو

به شهر خويش بازگشتند و چون رفاعه به كوفه رسيد مختار در زندان بود و از زندان سوى رفاعه نامه فرستاد: 

داشت اما بعد مرحبا به آن گروه مردم كه خدا از كشتگان ايشان راضى شد و بازگشتگان را پاداش عظيم مقرّر 

                                                 
: چون آماده بازگشتن شديم عبد طبرى از ابى مخنف از سليمان بن ابى راشد از حميد بن مسلم روايت كرده است و حميد بن مسلم از توّابين است گفت .1

روانه شديم و اللّه بن غزيه بر سر كشتگان بايستاد و گفت: خدا شما را رحمت كند كه راست گفتيد و شكيبايى نموديد و ما دروغ گفتيم و گريختيم و چون 

كنند و رفاعه و عبد اللّه بن عوف احمر و ديگران آنها را اند تا با دشمن جهاد  بامداد شد ديديم عبد اللّه بن غزيه با بيست مرد ديگر بسيج بازگشتن كرده

تن از بنى سوگند دادند كه مانند شما مردم با نيت و همت روا نيست از ما جدا گرديد و سبب سستى ما شويد و به اصرار آنها را منصرف كردند مگر يك 

شد اما چون از او غافل شدند بازگشت و به شمشير بر اهل شام حمله كرد و كشته گفتند نخست با ما آمد و ظاهرا قانع  مزينه كه او را عبيدة بن سفيان مى

 شد.

خواستم بدانم بر وى چه گذشت مردى آزدى را در مكه ديدم سخن از آن روز به ميان آمد گفت:  و حميد بن مسلم گفت: اين مرد با من دوست بود مى

الك آن قوم مردى با شمشير بر ما حمله كرد ما به رزم او بيرون شديم پى اسبش بريده بود و ورده ديدم اينكه پس از ه ترين چيز كه در روز عين شگفت

تا كشته شد. حميد گفت: اشك من از شنيدن آن روان شد آن مرد پرسيد: تو را بال و « انّى من اللّه الى اللّه افرّ رضوانك اللّهمّ ابد و اسر»گفت:  مى

كنى؟ گفتم: گمراه  وست و برادر من بود. گفت: اشك تو بايستاد بر مردى مضرى كه بر گمراهى كشته شد گريه مىخويشى بوده است؟ گفتم: نه و ليكن د

 را برد انتهى ملخصا.نبود و بر هدى و به بيّنت كشته شد. گفت: خدا تو را هم به آنجاى برد كه او را برد. گفتم: آمين و تو را بدانجا برد كه حصين بن نمير 
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كس از شما گامى ننهاد و و بر بلندى بر نيامد مگر ثواب خداى براى او بزرگتر  به پروردگار خانه قسم كه هيچ

او را سوى خود برد و روح او را با  -تعالى -بود از دنيا و ما فيها. سليمان تكليف خود را انجام داد و خداوند

و كسى نبود كه شما به دستيارى او فيروز گرديد منم آن پيغمبران و صدّيقان و شهدا و صالحان محشور كرد و ا

امير مأمور و امين مأمون، كشنده ستمگران و كينه جوى از دشمنان دين پس بسيج كنيد و آماده باشيد و شادمانى 

نماييد و يكديگر را مژده دهيد و من شما را به كتاب خدا و سنّت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و 

 خوانم و السّالم. هى خاندان و دفع ستم از ضعفا و جهاد با فاجران مىخونخوا

و طبرى از هشام از ابى مخنف روايت كرده است كه گفت: شنيدم مختار نزديك پانزده روز درنگ كرد يعنى 

يئكم عدّوا لغازيكم هذا اكثر من عشر و دون الشّهر ثمّ يج»بعد از بيرون رفتن سليمان بن صرد و با ياران گفت: 

 «.انالها ال تكذبن انالها نبأ هتر من طعن نتر و ضرب هبر و قتل جمّ و امر رجم فمن لها

يعنى: براى اين مجاهد في سبيل اللّه كه سليمان باشد روزها را بشماريد از ده روز بيشتر و از يك ماه كمتر 

كارى نامعلوم كه سر به چه خبرى عجيب رسد زخم نيزه كارى و ضرب تيغ دردناك و كشته شدن گروه بسيار و 

 آرد. پس مرد كار كيست منم مرد اين كار با شما دروغ نگويند منم مرد اين كار انتهى.

( و قتل سليمان و همراهان او در ماه ربيع اآلخر بود به عهد خالفت مروان حكم، مروان در همان سال ماه 1) 

ليمان را بشنيد بر فراز منبر شد و خداى را رمضان در گذشت و چون عبد الملك بن مروان خبر كشته شدن س

سپاس گفت و ستايش كرد و گفت: اما بعد خداى سبحانه سليمان بن صرد را كه برانگيزنده فتنه و رأس ضالل 

بود از سران اهل عراق بكشت و شمشير فرق مسيّب بن نجبه را بشكافت و عبد اللّه بن سعد ازدى و عبد اللّه بن 

گر از آن گمراهان و گمراه كنندگان را تباه ساخت و ديگر كسى كه يارائى خالف داشته وال بكرى دو مهتر دي

 باشد و سركشى تواند كرد باقى نمانده است.

 مؤلف گويد: در اين روايت اشكال است كه آن وقت عبد الملك به خالفت نرسيده بود.

ت خليفه بود و شايد هم سهو از روات و مترجم گويد: اين حكايت داللت بر آن ندارد كه عبد الملك در آن وق

 است و خبر مروان را به پسرش نسبت دادند.

  مختار در كوفه قیام 

مترجم اين كتاب گويد: مختار بن ابى عبيده ثقفى از دهات و شجاعان عرب است پدرش سردار لشكر اسالم بود 

دح مختار مختلفند و گويند احاديث در قادسيه با سپاه يزدگرد جنگ كرد و كشته شد و علماى رجال در ذمّ و م
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متناقض درباره وى رسيده است اما اين بنده مترجم آنچه حديث درباره او ديدم متناقض نديدم و حساب بندگان 

در قيامت با خداست هر كس را به مقتضاى عمل و نيت جزا دهد و مختار هم مانند اغلب مردم كار نيك و زشت 

كرد و طايفه كيسانيه  خواند و دعوى مهدويت براى او مى حمد بن حنفيّه مىبه هم آميخته داشت مردم را به م

 شيعه بدو منسوبند.

و گويند: پس از امام حسين عليه السّالم برادرش محمد امام است و او زنده است و مهدى موعود او است و آخر 

 الزمان ظاهر شود و زمين را پر از عدل و داد كند.

دا از اين طايفه بود. و گروهى گفتند: به همين مذهب از دنيا رفت. و بعضى گويند: به و سيّد اسماعيل حميرى ابت

 مذهب اماميّه برگشت و اللّه العالم.

( و پيروان مختار در زمان خود او همه مذهب كيسانيه نداشتند بلكه چون ديدند مختار جانبدارى اهل بيت 1) 

هب به آنها نزديك تر است از بنى اميّه و ابن زبير متابعت كند و به طلب خون حسين برخاسته است و در مذ مى

او كردند و نيز محمد بن حنفيّه او را به حال خود گذاشت و محمد بن حنفيه رأس دعوت كيسانيه نبود به دليل 

آنكه ابن زبير و عبد الملك مروان پس از كشته شدن مختار و شكست اصحاب وى متعرّض ابن حنفيه نشدند و 

 كردند. كشتند و آزار مى أس آن دعوت بود البته او را مانند زيد و ديگران از بنى هاشم مىاگر او ر

و طبرى از هشام از ابى مخنف روايت كرده است كه: محمد بن حنفيه سوى شيعيان كوفه نوشت: از محمد بن 

اد خدا كنيد آشكار دعوت خالفت و مهدويت( سوى شيعيان كوفه. اما بعد به مجالس و مساجد رويد و ي على )بى

و پنهان و از غير مسلمانان صاحب سرّ مگيريد و آنان را به راز خويش آگاه مسازيد همچنان كه از گروهى 

ترسيد بر جان خود از گروه ديگر دروغگوى بترسيد بر دين خود و بسيار نماز گزاريد و روزه گيريد  ستمكار مى

ى سود و زيان ندارد مگر خدا خواهد و هر كس در گرو كار و يك از بندگان خدا براى ديگر و دعا كنيد كه هيچ

و اللّه قائم على كلّ نفس بما كسبت فاعلموا »كس بار از دوش ديگرى بر ندارد  كوشش خويش است و هيچ

 «.صالحا و قدّموا النفسكم حسنا و ال تكونوا من الغافلين و السّالم عليكم

كه مردم را امر  -سالم اللّه عليهم -ن الحنفيّه طريقت ائمّه ماشود كه: اب و از ابن امه به صراحت واضح مى

كردند به متابعت سنّت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و معاشرت با مسلمانان و تقيّه در دين و رفتن در  مى

 ود.مساجد و جماعت آنان و متابعت احكام خلفاء و لو به تقيّه تا فساد و فتنه در كشور اسالم پيدا نش
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 -عليهم السالم -گفتند: منتظر فرج باشيد و تا قائم آل محمد ظهور نكند طمع در امارت نبنديد و ائمّه ما و مى

خواستند اما رؤساى طوائف ديگر براى رياست عجله داشتند و طالب چيزى كه  طالب دنيا نبودند و رواج دين مى

 كردند. مخالفت خلفا و ساير مسلمانان ترغيب مىآنان را به به دولت نرساند نبودند و اتباع خويش را به 

بينيم مالكيان  شود چنان كه مى اگر گويى: از اجماع اهل هر ملت و طريقتى علم به مذهب رئيس آنان حاصل مى

كنيم كه مذهب مالك اين است. و چون بينيم شيعيان در وضو مسح بر پاى  گزارند يقين مى دست باز نماز مى

 ائمّه عليهما السّالم مسح بود. و اگر اجماع صحيح نباشد فقه و احكام باطل شود.كنند دانيم مذهب  مى

دانست  شود او هم خود را مهدى مى همچنين از اتّفاق كيسانيه بر اينكه محمد حنفيه مهدى موعود بود معلوم مى

 كه اتباع وى قائل به آن شدند؟

بودند و اجماع وقتى حجت است كه متابعت پيروان از در جواب گوييم: معلوم نيست كيسانيّه اتباع محمد حنفيه 

 كسى معلوم باشد و به هر حال ساحت محمد بن حنفيه از اين دعاوى باطله منزّه است.

كردند و همچنين اهل لغت و عربيت متابعت فصحا  اماميّه را به تواتر دانيم متابعت ائمّه عليهما السّالم مى

اصحاب علوم نقليه چنين بودند و اجماع آنها حجت است و مرد باريك  كردند در علوم خويش و بسيارى از مى

بين بايد از تدبّر در اين وقايع حقّيت مذهب شيعه اماميّه را آشكار ببيند كه گويند: در هر زمان امام معصوم بايد 

ر بشورند و و چون غير معصوم خليفه شود اگر مردم فرمان او را اطاعت كنند و گردن نهند ظلم شايع شود و اگ

نافرمانى كنند فتنه برخيزد و آسايش نماند و راهها خطرناك گردد و زراعت و تجارت تباه شود و چون پيغمبر 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين دين حنيف را بياورد و مسلمانان متّحد گشتند و آفاق را بگرفتند و مال و غنائم 

كّام ديگر امم مطلق العنان هر چه خواهند كنند و در پى لذّات و تجمّل بسيار شد امرا خواستند مانند پادشاهان و ح

روند و مردم تعرض نكنند و اين روش با حكومت دينى سازگار نبود و مردم خويش را مكلّف به حفظ قواعد 

كردند تا در زمان عثمان بر عمّال وى  دانستند و تحمّل فسق و فجور امراء را نمى دين و نهى از منكر مى

شوريدند و عثمان نتوانست مردم را راضى كند او را بكشتند و چون امام معصوم نباشد كار بين دو محظور ب

است هم سكوت مردم خطرناك است و هم نافرمانى و اعتراض و دليل ما بر امامت همان است كه خردمندان 

افذ الكلمه استقامت نپذيرد و اگر سلطان و رئيسى ن جهان بر آن متّفقند و تجربه شاهد كه امر هيچ قوم و ملت بى

 حكومت نباشد و مردم از آن فرمان نبرند كار جهان راست نگردد.
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سلطان و والى كارها  گفتند: امير و خليفه نخواهيم و بى و مخالف در اين باب در صدر اسالم خوارج بودند كه مى

اه باشد امير ايشان جبّارتر از ساير امرا گزينند و گ مستقر باشد و نظائر اين مردم خودشان بر خويش امير بر مى

 باشد.

 پس از اين گوييم: شيعه اماميّه از فرق ديگر كه وجود سلطان را الزم شمرند از دو جهت ممتازند.

را  -تعالى -كند حكم خدا نيز همين است و مخالفين ما گويند خداوند اول آنكه گويند: همين كه عقل حكم مى

 ست و تدبير حكومت وظيفه خود مردم است.بامثال اين امور عنايت ني

قدرترين مسائل حكم و عنايت دارد مانند مضمضه و استنشاق و مسواك،  ما گوييم چون خداوند تعالى در بى

چگونه به امرى كه محتاج اليه امم عظيم است عنايت نكند و ما لطف را بر او واجب دانيم و عنايت وى را بر 

 بندگان الزم شمريم.

وييم: چون خداوند به اطاعت سلطانى فرمايد و بر مردم پذيرفتن او امر وى را واجب كند بايد آن و ديگر گ

سلطان به ظلم و گناه و آزار و اسراف و مانند آن امر نكند و تا خدا نداند كسى معصوم است مردم را به اطاعت 

 او نفرمايد.

خدا باشد و قوه مجريه نيز مردى كه خدا معيّن و به عبارة اخرى: بهترين طرز حكومت آن است كه قوه مقنّنه 

فرمايد معصوم از همه گناهان و خطاها. و مخالف ما يا بايد بگويد اين بهترين طرز حكومت نيست يا اين بهتر 

يك از اين دو را مرد موحّد نگويد مگر لطف خدا  هست اما خدا اين طرز بهتر را براى مردم نخواسته است! و هيچ

 و العياذ باللّه. دگان انكار كند.را نسبت به بن

و اگر با مردم اين زمان از اين مقوله سخن گويى جواب دهند: اينها مسائل سياست است نه ديانت. اما دين اسالم 

 به همه چيز ربط دارد و در همه باب حكم كرده است.

پذيرند چرا آنان را به  نمىبرند و حكومت معصوم را  دانست مردم فرمان امام نمى و گروهى گويند: چون خدا مى

 اين امر تكليف كرد؟

كنند تا حجت  داند مردم اطاعت نمى كند به چيزى كه مى و در جواب گوييم: در امور تشريعى خداوند حكم مى

تمام شود چنان كه ابو جهل و كفار ديگر را به ايمان آوردن فرمود. و نيز از همه كس تقوا خواست از همه گناهان 

 گناه نخواهد ماند. كس بى دانست هيچ با اينكه مى
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 ليكن بايد عصمت را غايت و مطلوب خويش ساخت و به جهد بدان نزديك شد.

در حكومت هم بهترين طرز آن است كه حاكم، امام معصوم باشد و بايد مردم به اين غايت خود را نزديك كنند 

چنان كه تو اجيرى در خانه آورى اگر  هر چه ممكن شود و اگر مردم فرمان امام معصوم نبرند نقص او نيست

سازى و او كار نكند حجت تو تمام بود هر چند آن وسائل به كار نرود؛ امام امام است  وسائل كار او را آماده

 خواه مردم فرمان او برند يا نبرند.

يّته و صناعته الملك و االمام هو بماه»بزرگترين حكماى اسالم ابو نصر فارابى در كتاب تحصيل السعادة گويد: 

ملك و امام سواء وجد من يقبل منه ام لم يوجد اطيع ام لم يطع وجد قوما يعاونونه على غرضه ام لم يجد كما انّ 

 «.الطّبيب طبيب بماهيّته و بقدرته على عالج المرضى وجد مرضى ام لم يجد الى آخره

 امّا داستان مختار

از قتل سليمان بن صرد مختار برجست و عبد اللّه بن مطيع چهاردهم ربيع االول يك سال پس  66( در سال 1) 

سليمان بن صرد كشته شد و   را كه از دست عبد اللّه زبير والى كوفه بود براند و سببش آن بود كه چون

بازماندگان اصحاب وى به كوفه بازگشتند مختار در زندان بود و او را عبد اللّه بن يزيد خطمى و ابراهيم بن 

لحه به زندان كرده بودند و پيش از اين ذكر آن بگذشت و مختار از زندان به آنها نامه نوشت و محمد بن ط

نمود كه: محمد بن على معروف به ابن الحنفيه او را به  ستايشها كرد و نويد فيروزى داد و به آنها چنين مى

مثنّى بن مخربه عبدى و سعد بن  خونخواهى حسين عليه السّالم فرموده است بارى نامه او را رفاعة بن شدّاد و

 حذيفة بن يمان و يزيد بن انس و احمر بن شميط احمرى و عبد اللّه بن شدّاد بجلى و عبد اللّه بن كامل بخواندند.

خود ميان ابره و آستر پنهان كرده بود(  )طبرى گويد: آن نامه را سيحان بن عمرو از زندان آورد و آن را در كاله 

را نزد مختار فرستادند و پيغام دادند ما مطيع فرمانيم و هر چه گويى آن كنيم اگر خواهى ( پس ابن كامل 1)

 بياييم و تو را از بند برهانيم.

عبد اللّه بن كامل برفت و بگفت و مختار شاد گشت و گفت: من خود در اين ايام بيرون آيم و او نزد ابن عمر 

خواسته بود نزد عبد اللّه يزيد و ابراهيم بن محمد بن طلحه شفاعت فرستاده بود كه مرا به ستم به زندان كردند و 

او كند ابن عمر نامه نوشت و شفاعت كرد بپذيرفتند و از زندان بيرونش آوردند و پيمان گرفتند از او و سوگند 

ر نزد كعبه اند به فتنه برنخيزد و اگر فتنه انگيزد هزار شت دادند كه شورى بر پاى نكند و تا آن دو تن در كوفه
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نحر كند و بندگانش نر و ماده آزاد باشند چون از زندان بيرون شد و به سراى در آمد با موثّقين خود گفت: خدا 

خرد مردمند پندارند من اين پيمانها بسر برم به خدا سوگند خوردم كه خروج نكنم اما من  دشمن آنها باشد چه بى

ارت دهم و خالف كنم و خروج من بر اينها بهتر است از خانه اگر سوگندى خورم و خالف آن را بهتر بينم كفّ

نشستن اما قربانى هزار شتر و بنده آزاد كردن از خدو انداختن بر من آسانتر است و من دوست دارم كار من 

 درست شود و هيچ مملوك نداشته باشم.

شدند و كار او قوّت  او بسيار مىرفتند و متّفقا بدو رضا دادند و پيروان  ( و پس از آن شيعه نزد او مى2) 

گرفت تا وقتى كه عبد اللّه زبير عبد اللّه يزيد خطمى و ابراهيم بن محمد بن طلحه را عزل كرد و عبد اللّه ابن  مى

مطيع را عمل كوفه داد و حارث بن عبد اللّه را عمل بصره. بحير بن ريسان حميرى با آن دو گفت: امشب بيرون 

ح است. حارث بن عبد اللّه بپذيرفت و اندكى درنگ كرد اما عبد اللّه بن مطيع گفت: ما هم مرويد كه قمر در ناط

رويم؛ يعنى، براى شاخ زدن و بودن قمر در ناطح مناسب ماست )ناطح دو شاخ برج حمل است( و  براى نطح مى

ابراهيم به مدينه رفت و خراج و عبد اللّه مردى دلير بود و « البالء موكّل بالمنطق»اند  آخر به شاخ رسيد و گفته

كوفه را به ابن زبير بازنداد و گفت: خراج نگرفتم كه در كوفه فتنه بود ابن زبير دست از او بازداشت و عبد اللّه 

شحنگى كوفه گماشت و   بن مطيع پنج روز مانده از رمضان به كوفه رسيد و اياس بن ابى مضارب عجلى را به

 و سخت گرفتن بر متّهمان. و باالى منبر رفت و خطبه خواند و گفت:او را بفرمود به نيكورفتارى 

( اما بعد امير المؤمنين يعنى عبد اللّه زبير مرا به شهر شما فرستاد و مرزهاى كشور شما را به من سپرد و 1) 

اينكه  ء شما را جمع آورم و فزونى آن را از كشور شما به جاى ديگر نفرستم مگر شما راضى باشيد و فرمود في

به وصيّت عمر بن خطّاب و به سيرت عثمان بن عفّان رفتار كنم پس از خداى بترسيد و راست باشيد و خالف 

خردان خود را بگيريد تا فساد نكنيد و اگر اين كار نكنيد و از جانب من مكروهى به شما رسد  ننماييد و دست بى

شكنجه سخت كنم و كجى گردنكشان متّهم را خويش را سرزنش كنيد به خدا سوگند كه ناراستان سركش را 

 راست گردانم.

كردند و  مترجم گويد: عبد اللّه بن مطيع به اين سخن ثابت كرد كه او و ابن زبير نيز جانبدارى از روش عثمان مى

 راضى نبودند مردم به كار واليان اعتراض كنند.
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ء ما را به  يم كه ما راضى نيستيم فزونى في( سائب بن مالك اشعرى برخاست و گفت: هم اكنون به تو بگوي2) 

جاى ديگر برى و بايد آن را ميان ما بخش كنى و امّا سيرت تو بايد چون سيرت على بن ابى طالب عليه السّالم 

باشد و به سيرت عثمان راضى نيستيم نه در مال و نه در رفتار با مردم و به سيرت عمر بن الخطّاب نيز راضى 

ر چند رفتار وى بر ما آسانتر است از رفتار عثمان و زيان آن كمتر. )چون گاهى رفتار عمر بن ء ه نيستيم در فى

 الخطّاب با مردم نيكو بود(.

پس يزيد بن انس گفت: سائب بن مالك درست گفت و رأى ما نيز همين است. ابن مطيع گفت: به هر سيرت كه 

نبر به زير آمد پس يزيد بن انس اسدى با سائب گفت: اى كنيم. آنگاه از م شما دوست داريد و بپسنديد رفتار مى

خواستم برخيزم و  سائب خدا تو را براى مسلمانان نگاهدارد كه گوى فضيلت را ربودى به خدا قسم من هم مى

 مانند مقالت تو سخنى بگويم.

اين را ابو مخنف  مترجم گويد: اين روايت داللت دارد كه اهل كوفه از سيرت عمر بن خطّاب هم راضى نبودند و

از حصيرة بن عبد اللّه روايت كرده است و گويد: او ادراك آن عهد كرده است و چون ابن مطيع از منبر فرود 

آمد اياس بن مضارب نزد او رفت و گفت: سائب بن مالك از سران اصحاب مختار است سوى مختار فرست نزد 

راست شود چون مختار قوى گشته است و همين ايّام بر جهد تو آيد و چون بيامد او را به زندان كن تا كار مردم 

و شهر را تصرّف كند. ابن مطيع زائدة بن قدامه )پسر عمّ مختار( را با حسين بن عبد اللّه برسمى همدانى بفرستاد 

  )برسم بر وزن برثن( با مختار گفتند: امير را اجابت كن. مختار آهنگ رفتن كرد، زائده اين آيت

. پس مختار جامه بيفكند و گفت: قطيفه 1إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ بخواند: وَ

يابم نزد امير رويد و حال من  لرزم و تب مرا گرفته است و سرماى سخت در خويش مى روى من اندازيد كه مى

 حال او بگفتند او مختار را به حال خود بگذاشت.بگوييد. آنها سوى ابن مطيع بازگشتند و 

( و مختار اصحاب خويش را بخواند در سراهاى پيرامون و اطراف منزل خود جاى داد و خواست در ماه محرم 1) 

در كوفه خروج كند مردى شبامى نامش عبد الرحمن بن شريح، سعيد بن منقذ ثورى و سعر بن ابى سعر حنفى و 

خواهد ما را به خروج وادارد و  قدامة بن مالك جشمى را بديد و با آنان گفت: مختار مى اسود بن جراد كندى و

دانيم او را ابن حنفيه فرستاده است بياييد سوى ابن حنفيه رويم و خبر مختار بگوييم اگر ما را رخصت دهد  نمى

 از سالمت دين ما نيست. پيروى او كنيم و اگر ندهد از وى بپرهيزيم به خدا قسم كه چيزى براى ما نيكوتر

                                                 
 .30ل، آيه سوره انفا .1
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گفتند: راست گفتى پس نزد ابن حنفيّه رفتند و چون بر او در آمدند از حال مردم بپرسيد بگفتند و حال مختار را 

كند به متابعت خويش و از وى رخصت خواستند در متابعت مختار چون از  نيز بگفتند و اينكه ايشان را دعوت مى

ى را سپاس گفت و ستايش كرد و فضل اهل بيت و مصيبت ايشان را ياد كرد و كالم فارغ شدند. ابن الحنفيه خدا

 در ضمن كالم خويش گفت:

اما آن كس كه به خونخواهى ما برخاست من دوست دارم خداوند داد ما را از دشمنان ما بستاند به دست هر كس 

داد و اگر از خروج مختار راضى كه خواهد اسود بن جراد كندى گفت: بيرون آمديم و با هم گفتيم ما را رخصت 

 گفت نكنيد. نبود مى

( پس بازگشتند و گروهى از شيعيان چشم به راه ايشان داشتند و رفتن آنها بر مختار سخت گران بود و 2) 

ترسيد بازگردند و چيزى آورند كه شيعه را از پيرامون او بپراكند چون آنها به كوفه بازگشتند پيش از آنكه  مى

خود روند نزد مختار آمدند مختار پرسيد. چه آورديد؟ گفتند: ما را به يارى تو فرمود. مختار گفت:  هاى به خانه

اللّه اكبر شيعيان را نزد من گرد آوريد هر كس نزديك بود بيامد مختار گفت: چند تن خواستند درستى دعوى مرا 

فيه خبر داد كه من وزير و پشتوان و بدانند نزد امام مهدى رفتند و از اينكه من آوردم بپرسيدند محمد حن

خوانم از جهاد با فاسقان و خواستن خون  فرستاده اويم و شما را به متابعت من فرمود در آنچه شما را به آن مى

اهل بيت برگزيده پيغمبر پس عبد الرحمن بن شريح برخاست و تفصيل بگفت و گفت: اين خبر را حاضران به 

تن از ياران او برخاستند و قريب به آن گفتند پس شيعه  نيد و آماده باشيد و چندغايبان برسانند و بسيج حرب ك

 بر گرد او فراهم شدند از جمله شعبى و پدرش شراحيل بود.

( مختار خواست خروج كند بعض اصحاب او گفتند: اشراف كوفه همه دشمن مايند و با ما به نزاع برخيزند و 1) 

يد است نيرو گيريم و بر دشمن فيروز گرديم كه او جوان است و مهتر قبيله خويش اگر ابراهيم اشتر بما پيوندد ام

 زاده است و عشيرتى دارد با عزّت و عدد بسيار. و بزرگ

مختار گفت: او را بخوانيد سوى او شتافتند و شعبى هم با ايشان برفت و حال خود بگفتند و يارى از وى طلبيدند 

 سّالم و خاندان او ياد كردند ابراهيم گفت:و دوستى پدرش را با على عليه ال

 اجابت شما كنم در طلب خون حسين عليه السّالم و خاندان او به شرط آنكه كار را به من گذاريد.

 گفتند: تو شايسته اميرى باشى اال آنكه مختار از جانب مهدى آمده است و او را به قتال كردن فرموده است و ما 
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 را به فرمانبردارى از وى.

( ابراهيم خاموش ماند و چيزى نگفت آنها بازگشتند و خبر بگفتند سه روز مختار درنگ كرد آنگاه با بيش از 2) 

ده تن از اصحاب خود از جمله شعبى و پدرش نزد ابراهيم رفتند ابراهيم بالشها گسترد و آنها نشستند و مختار را 

ز مهدى بن امير المؤمنين كه امروز بهترين مردم روى اى است ا در كنار خود بنشانيد پس مختار گفت: اين نامه

زمين است و پدرش بهترين مردم بود پس از انبيا و رسل و او از تو خواست يارى ما كنى و هم پشت ما باشى 

شعبى گفت: آن نامه با من بود چون سخن مختار به انجام رسيد با من گفت: آن نامه را به او ده شعبى نامه را 

 اند نوشته بود:بدو داد بخو

كنم خدايى را كه نيست  ( از محمد مهدى سوى ابراهيم بن مالك اشتر سالم عليك من سوى تو حمد مى3) 

پروردگارى جز او اما بعد من وزير و امين خود را كه او را خود من پسنديدم و برگزيدم نزد شما فرستادم و او 

تو خود با عشيرت و هر كس كه اطاعت تو كند برخيز را فرمودم به پيكار دشمن و طلب خون اهل بيت خود پس 

و او را يارى كن و اگر يارى من كنى و اجابت دعوت من نمايى رتبت تو نزد من فزونى يابد و لگام اسبان و 

سواران به دست تو سپارم و تو را سپاهساالر كنم و هر شهر و منبر و مرزى كه بر آن دست يابى از كوفه تا بالد 

هم. و چون از خواندن نامه فارغ شد گفت: ابن الحنفيه پيش از امروز براى من نامه نوشت و من هم شام تو را د

 براى او نوشتم هرگز غير نام خود و نام پدر خود را در نامه ياد نكرد.

داند اين نامه محمد بن حنفيه  مختار گفت: آن زمان ديگر بود و امروز زمان ديگر است. ابراهيم گفت كه: مى

؟ گروهى شهادت دادند از جمله يزيد بن انس و احمر بن شميط و عبد اللّه كامل و ديگران همه مگر شعبى و است

و مختار را به جاى خود نشانيد و بيعت كرد و آن   چون ابراهيم شهادت آنها بشنيد از باالى مسند برخاست

و شهادت ندادى و پدرت شهادت نداد جماعت برخاستند و بيرون آمدند و ابراهيم با شعبى گفت: چون است كه ت

آيا اينها درست گواهى دادند؟ شعبى گفت: اينها مهتران قرار و بزرگان شهر و دالوران عربند البته مانند ايشان 

 1مردمى دروغ نگويند

                                                 
و مترجم گويد: شعبى از فقهاى جمهور است نامش ابو عمرو عامر بن شراحيل بن سعيد شعبى همدانى است والدت او سال ششم از خالفت عثمان است  .1

منافات دارد، و گويند:  گويند كاتب عبد اللّه بن مطيع بود و قبل از آن كاتب عبد اللّه بن يزيد خطمى و شايد اين حكايت با اصحاب مختار و ابن اشتر

است و موافق روايت متن، وى شيعى كيسانى بود يا عامّى بود متمايل به شيعه، و  104وقتى از جانب عبد الملك به سفارت روم رفت. وفات او در سال 

 مذهبى داشت.به هر حال از اهل مذهب ما نبود؛ زيرا كه شرط امامى بودن قائل بودن به عصمت امام است و شعبى خود در فقه، 
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پس نام ايشان را نوشت و نگاه داشت و ابراهيم عشيرت و فرمانبرداران خود را بخواند و هر شب نزد مختار 

 خروج كنند. 66كردند تا رأيشان آن شد كه شب پنجشنبه چهاردهم ربيع االوّل سال  و كارها راست مى رفت مى

شود  مترجم گويد: به حساب مستخرج از زيج اول ما ربيع االول مزبور پنجشنبه است پس چهاردهم چهارشنبه مى

 و يك روز اختالف رؤيت ممكن است چنان كه در عاشورا گفتيم.

هيم نماز مغرب را با ياران خود بگزاشت و با سالح تمام به آهنگ مختار بيرون آمد و پيش از اين ( شبى ابرا1) 

اياس بن مضارب با عبد اللّه بن مطيع گفته بود كه مختار در اين يكى دو شب خروج خواهد كرد و من فرزند 

ن خويش را با گروهى از اهل طاعت ام تو نيز اگر در هر يك از ميدانها يك تن از يارا خود را به كناسه فرستاده

 فرستى مختار و كسان او بترسند و بيرون نيايند.

ابن مطيع عبد الرحمن بن سعد بن قيس همدانى را به ميدان سبيع فرستاد و گفت: شرّ قوم خود را كفايت كن و 

ا به ميدان كنده دست به پيكار مبر و كعب بن ابى كعب خثعمى را به ميدان بشر فرستاد و زحر بن قيس كندى ر

و عبد الرحمن بن مخنف را به ميدان صائديين و شمر بن ذى الجوشن را به سالم و يزيد بن رويم را به مراد و هر 

يك را گفت: مبادا از جانب شما شرّى خيزد. و شبث بن ربعى را به سبخه فرستاد و گفت: چون فرياد آن مردم را 

 بشنيدى سوى آنان شو.

شنبه خواست نزد مختار رود  وز دوشنبه در اين ميدانها رفته بودند و ابراهيم اشتر شب سه( و اين جماعت ر2) 

اند و اياس بن مضارب كه شحنگى شهر داشت با پاسبانان بازار و  شنيد ميدانها را از پاسبان و سپاهى پر كرده

قبا پوشيده بودند ياران كوشك را فرو گرفته است ابراهيم صد تن زره پوشيده همراه خود برداشت و روى زره 

قسم كه از ميان بازار و قصر گذرم تا دشمن ما بترسد و به آنها بنمايم  او گفتند: از راه كنار گير گفت: به خدا

ايشان در نظر ما زبونند پس از باب الفيل بگذشت و نزديك سراى عمرو بن حريث رسيد اياس بن مضارب با 

پرسيد: كيستيد؟ گفت، من ابراهيم بن اشترم. اياس گفت: اين همه مردم با  پاسبانان و سالح ايشان را بديدند اياس

 كنم تا نزد امير برمت. كنند و چه در انديشه داريد من تو را رها نمى تو چه مى

گفتند و اياس پاس حرمت او  دهم مردى همدانى با اياس بود او را ابو قطن مى ابراهيم گفت: راه بده. گفت: نمى

ز با ابراهيم دوست بود ابن اشتر گفت: اى ابا قطن نزديك من آى ابو قطن پنداشت كه ابراهيم از او داشت او ني مى

خواهد نزد اياس بن مضارب شفاعت او كند نزديك رفت و ابراهيم نيزه كه در دست ابو قطن بود بگرفت و در  مى
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او را برداشتند و همراهان اياس  گودى گلوى اياس فرو برد او را بيفكند و يكتن از همراهان خود را گفت سر

 پراكنده شدند و نزد ابن مطيع رفتند.

( ابن مطيع پسر اياس را كه راشد نام داشت به جاى او به شحنگى گماشت و پاسبانان را به وى سپرد و به 1) 

وعده  جاى او سويد بن عبد الرحمن منقرى را به كناسه فرستاد و ابراهيم بن اشتر نزد مختار آمد و گفت: ما

گذاشته بوديم شب آينده بيرون آييم اما امشب اتفاقى افتاد كه ناچار بايد بيرون شد و خبر بگفت مختار از كشته 

شدن اياس شادان گشت و گفت: آغاز فتح است ان شاء اللّه تعالى، آنگاه با سعيد بن منقد گفت: برخيز و آتش در 

اد را گفت: با او روانه شويد و فرياد كنيد يا منصور امّت. و چوب و نى افكن و بلند نگاهدار و عبد اللّه بن شد

 با سفيان بن ليلى و قدامة بن مالك گفت: برخيزيد و فرياد زنيد يا لثارات الحسين.

گذارند ياوران  اند و نمى ( آنگاه سالح در بر كرد و ابراهيم با مختار گفت: كسان ابن مطيع در ميدانها ايستاده2) 

شوند و اگر من با همراهان خويش نزد قبيله خود روم و هر كس فرمان مرا برد بخوانم و با آنها در ما به ما ملحق 

محالت كوفه بگرديم و به شعار خود بانگ بر آوريم هر كس خواهد با ما بيرون آيد تو نيز در جاى خود باش و 

من دير كردم كسى با تو باشد تا من  هر كس نزد تو آيد او را نگاهدار و با همراهان خويش نزد تو باشند كه اگر

 بيايم.

مختار گفت: همين كار كن و بشتاب مبادا به پيكار امير ايشان روى يا با كسى جنگ آغازى مگر آنها آغاز رزم 

پذيرفتند گرد او فراهم  كنند پس ابراهيم با همراهان خويش نزد قبيله خود رفت و بيشتر آنها كه فرمان او را مى

كرد تا به مسجد  گشت و از آنجا كه پاسبانان ابن مطيع بودند پرهيز مى هاى كوفه مى ا در كوچهشدند و با آنه

قبيله سكون رسيدند گروهى از سواران زحر بن قيس جعفى نزد او آمدند اما فرمانده نداشتند ابراهيم بر آنها 

راى خاندان پيغمبر تو صلّى اللّه عليه و گفت: خدايا تو دانى كه ما ب تاخت و به بتارانيدشان تا به ميدان كنده و مى

 براى ايشان بشوريديم پس ما را بر اين قوم فيروزى ده. آله و سلّم غضب كرديم و

( و ابراهيم پس از هزيمت ايشان به ميدان اثير رسيد و آنجا به شعار خويش فرياد زدند و در آنجا بسيار 1) 

بدانست خواست به ايشان دستبردى زند شايد نزد ابن مطيع  بايستاد و سويد بن عبد الرحمن منقرى جاى ايشان

آبرو و رتبتى يابد و ابراهيم ناگهان او را پيش روى خود ديد و با ياران گفت: اى شرطه خدا پياده شويد كه 

خداوند تعالى شما را فيروزى دهد نه اين مردم را كه در خون خاندان نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غوطه 
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دند ياران پياده شدند و ابراهيم بر دشمن حمله كرد و آنان را تا بيابان بتارانيد و از شهر بيرون كرد و آنها به خور

كردند و ابراهيم در پى آنها  شدند و يكديگر را سرزنش مى هزيمت شدند چنان كه هنگام گريز سوار يكديگر مى

 رفت تا به كناسه.

شان رويم كه هول و هراس در دل آنها افتاده است و فرصت غنيمت بايد شمرد ياران ابراهيم با او گفتند: در پى اي

گفت: اين كار صواب نيست بهتر آن است كه نزد مختار رويم كه خداوند به سبب ما ترس از او زائل كند و 

سر او  ترسم سپاهيان ابن مطيع بر بداند ما را چه رنجى رسيد و بصيرت او افزون شود و نيرو تازه كند و من مى

 نيز رفته باشند.

ها شنيد برخاسته و ديد مردم به كار زارند و شبث بن ربعى از  ( پس ابراهيم بيامد تا بر در سراى مختار بانگ2) 

سبخه آمده بود و مختار يزيد بن انس را در روى او افكنده بود و نيز حجار بن ابجر عجلى و مختار احمر بن 

كردند ابراهيم از جانب كوشك دار االماره بيامد و  همچنان كه مردم نبرد مىشميط را به مقابله او فرستاده و 

ها پراكنده شدند و قيس بن طهفة  آيد او نيامده اينها در كوچه حجار و همراهان او را خبر برسيد كه ابراهيم مى

دادند و  زم مىنهدى با نزديك صد مرد از اصحاب مختار بيامد و بر شبث بن ربعى تاخت كه با يزيد بن انس ر

راه دادند تا آنها به هم پيوستند و شبث بن ربعى نزد ابن مطيع آمد و گفت: اين سرهنگان را كه در ميدانها 

گذاشته بخوان و مردم ديگر با آنها ضم كن و به حرب مختار فرست كه قوّت گرفته است و مختار بيرون آمده 

 كار ايشان سرو سامان گرفته است.

خبر رسيد كه شبث بن ربعى ابن مطيع را چه نصيحت كرد با جماعتى از ياران خود پشت دير هند ( و مختار را 3) 

در سبخه پهلوى باغ زائده رفت و ابو عثمان نهدى در قبيله شاكر فرياد زد و آنها را به يارى مختار طلبيد و 

ن مطيع نزديك آنها بود و ترسيدند بيرون آيند چون كعب خثعمى از قبل اب ايشان در سراهاى خويش بودند مى

ها را گرفته بود ابو عثمان با گروهى از ياران خويش بيامد و بانگ زد: يا الثارات الحسين يا منصور  دهانه كوچه

امت اى مردم راه يافته امين و وزير آل محمد بيرون آمد و در دير هند است مرا سوى شما فرستاد تا شما را 

 د خدا شما را رحمت كند.بخوانم و مژده دهم پس بيرون آيي

زدند: يا لثارات الحسين. و با كعب درآويختند و نبرد كردند تا راه گشوده شد سوى  بيرون آمدند و فرياد مى

مختار شتافتند و عبد اللّه بن قتاده با نزديك دويست كس بيرون آمد و به مختار پيوست كعب راه بر آنها بگرفت 

 ند رها كردشان تا به مختار پيوستند.و پس از اينكه دانست از قبيله اوي
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اى از قبيله همدانند آخر شب بيرون آمدند و خبر ايشان به عبد الرحمن بن سعيد همدانى  ( و شبام كه طايفه1) 

خواهيد به مختار پيونديد از ميدان سبيع نگذريد آنها نيز رفتند و به مختار پيوستند و  رسيد و پيغام داد: اگر مى

د تن از دوازده هزار نفر كه با او بيعت كرده بودند پيش از سپيده دم گرد او فراهم شدند و چون سه هزار و هشتص

 فجر طالع شد آنان را بساخت و با ياران خود نماز صبح بگزاشت هنوز تاريك بود.

اياس و ابن مطيع سرهنگان و سپاهيان خود را كه در ميدانها گذاشته بود در مسجد گرد آورد و فرمود راشد بن 

ميان مردم فرياد زند: هر كس امشب به مسجد نيايد از او بيزاريم پس مردم فراهم شدند. و ابن مطيع شبث بن 

ربعى را با سه هزار تن به حرب مختار فرستاد و راشد بن اياس را با چهار هزار پاسبان پس شبث بن ربعى روانه 

 د مردى را فرستاد كه تفصيل خبر شبث را بياورد.شد وقتى خبر او به مختار رسيد از نماز صبح فارغ شده بو

( سعر بن ابى سعر حنفى از اصحاب مختار بود و تا آن وقت نتوانسته بود خويشتن را به او برساند و آن وقت 2) 

رسيد و ابن اياس را در راه ديده بود خبر او را بياورد و با مختار گفت و مختار ابراهيم اشتر را با هفتصد مرد و 

گويند با ششصد سوار و ششصد پياده به حرب راشد بن اياس فرستاد و نعيم بن هبيره برادر مصقلة بن  بعضى

هبيره را به رزم شبث، و فرمود: شتاب كنيد و مگذاريد آنها بر شما تازند كه شماره ايشان بيشتر است پس 

بث بن ربعى پيش خود بداشت ابراهيم سوى راشد شد و مختار يزيد بن انس را با نهصد مرد در موضع مسجد ش

پس نعيم بن مصقله به مبارزت شبث رفت و سخت بكوشيد سعر بن ابى سعر را امير سواران كرد و خود با 

 هاى خويش رفتند. پيادگان بود و تا چاشتگان جنگ كردند و ياران شبث به هزيمت شدند چنان كه به خانه

زگشتند و ناگهان بر اصحاب نعيم كه پراكنده بودند تاختند و ( امّا شبث بانگ زد و آنها را بخواند گروهى با3) 

نعيم كشته شد و سعر بن ابى سعر اسير گشت و سپاهيان ايشان گروهى گريختند و جماعتى اسير گشتند و شبث 

عربها را آزاد كرد و موالى را بكشت و موالى بستگان قبائل بودند از غير عرب و چنان كه از مطاوى تاريخ 

كرد چون در دين  لوم گرديد عجميان بسيار در سپاه مختار بودند و مختار آنان را به خويش نزديك مىمختار مع

نيست پس از مسلمان شدن اما رؤساى عرب مخصوصا قرشيان به اين حكم تن   اسالم فرق ميان عرب و عجم

دانستند آن حضرت  ين بود كه مىيك از آنان با امير المؤمنين عليه السّالم نبود هم دادند و علّت اينكه هيچ نمى

 گذارد و ميثم كه عجمى بود از همه كس به او نزديكتر بود. فرق ميان قبائل نمى
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و گويند: از قريش پنج تن با آن حضرت بود و سيزده قبيله با معاويه و شبث بيامد تا مختار را احاطه كرد و 

يد بن حارث بن رويم را با دو هزار مرد فرستاد تا ( و ابن مطيع يز1مختار را از كشتن نعيم وهنى افتاده بود )

ها را گرفتند و مختار سواران را به يزيد بن انس سپرد و خود با پيادگان بايستاد سواران شبث بر آنها  دهانه كوچه

تاختند و گروه مختار بر جاى خود پاى فشردند و يزيد بن انس گفت: اى گروه شيعه شما در خانه خود نشسته 

بريدند و  كشتند و دست و پاى شما را مى كرديد با اين حال شما را مى از دشمن خويش فرمانبردارى مى بوديد و

آويختند به جرم اينكه دوستار خاندان رسول صلّى اللّه  آوردند و بر تنه درختان خرما مى چشمان شما را بيرون مى

ايد اگر بر شما دست يابند آيا  ستيز برخاسته عليه و آله و سلّم بوديد اكنون كه با اين مردم در آويخته و به

گذارند و شما را به زارى  پنداريد كه با شما چه خواهند كرد به خدا قسم كه يك چشم باز از شما نمى مى

كشند و با شما و با اوالد و ازواج و اموال شما كارى كنند كه مرگ از آن بهتر است به خدا قسم كه شما را  مى

 د مگر راستى و شكيب و نيزه به كار بردن و شمشير زدن.از ايشان نجات نده

پس آماده حمله شدند و منتظر فرمان بودند و بر سر زانو نشستند و اما ابراهيم اشتر به جنگ راشد رفت و با 

راشد چهار هزار مرد بود ابراهيم ياران خود را گفت: از بسيارى اينان مترسيد به خدا قسم كه يك تن مرد كار به 

ده تن اينان است و خدا صابران را يارى كند و خزيمة بن نصر را با سواران پيش فرستاد و خود با پيادگان از 

 رفت و با علمدار گفت: تو با علم خويش به همراه هر دو دسته باش. مى

 ( و مردم سخت جنگيدند و خزيمة بن نصر عبسى بر راشد تاخت و او را بكشت و بانگ بر آورد كه من راشد2) 

 را كشتم به خداى كعبه. و اصحاب راشد به هزيمت شدند.

و ابراهيم و خزيمه و ياران ايشان پس از كشتن راشد سوى مختار شدند و پيشتر مژده كشتن وى را به مختار 

فرستاده بود آنها تكبير گفتند و قوى دل شدند و ياران ابن مطيع سست گرديدند و وهن در ايشان افتاد و ابن 

بن فائد بن بكر عبسى را با سپاهى انبوه نزديك دو هزار تن بر سر راه ابراهيم فرستاد و ابراهيم مطيع حسان 

آهنگ سبخه كرده بود تا لشكريان ابن مطيع كه بدانجا بودند پراكنده سازد و ابن مطيع خواست ابراهيم را از آنها 

 عقب لشكر رفت تا ياران خويش را از مقاومت بگريختند و حسان بازدارد ابراهيم بر ايشان تاخت و آنها بى

كشتم  گريختن بازدارد خزيمه او را بديد و بشناخت و گفت: اى حسان اگر خويشى ميان ما نبود اكنون تو را مى

خويش را برهان و اسب او بلغزيد او را بينداخت مردم گرد او بگرفتند و ساعتى رزم آزمود خزيمه با او گفت: تو 
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به كشتن مده و مردم دست از او بداشتند و با ابراهيم گفت: اين پسر عمّ من است او را را امان دادم خويش را 

 امان دادم گفت: خوب كردى و اسب او را بخواست آوردند او را سوار كرد و گفت: به اهل خويش ملحق شو.

يزيد بن حارث بر دهانه اند و  ( و ابراهيم سوى مختار آمد شبث بن ربعى را ديد با سپاه خود گرد او را بگرفته1) 

ها بود تا نگذارد كسى به سبخه آيد پيش ابراهيم بازآمد تا او را از پيوستن به مختار مانع گردد اما ابراهيم  كوچه

خزيمة بن نصر را با گروهى در برابر يزيد بن حارث بگذاشت و خود با ياران آهنگ مختار كرد او و يزيد بن 

هاى كوفه رفتند و خزيمة بن نصرهم بر  مراهان وى را بتارانيد تا به خانهانس و با شبث درآويخت و شبث و ه

ها شتافتند و مختار خواست به  هاى كوچه يزيد بن حارث تاخت و گروه او را تار و مار كرد و سوى دهانه

ه نزد ابن هاى كوفه در آيد تيراندازان تير باريدند و از آنجا راه ندادند و مختار برگشت و مردم هزيمت شد كوچه

مطيع رفتند و خبر كشته شدن راشد بشنيد خويش را بباخت و دل از كف بداد و عمر بن حجاج زبيدى با او گفت: 

اى مرد خويشتن دار باش و مترس و سوى مردم بيرون رو و آنها را به قتال دشمن بخوان كه مردم در شهر 

اند و خداوند آنها را ذليل خواهد كرد و من  رفته بسيارند و همه هواخواه تو مگر همان گروه كه از كوفه بيرون

 اول كسم كه اجابت دعوت تو كنم پس گروهى را به من سپر و به ديگران نيز مأمور حرب كن.

( ابن مطيع برخاست و مردم را مالمت كرد و بر هزيمت و بيرون شدن سوى مختار و رزم با او تحريص كرد 2) 

هاى مزينه و احمس و بارق رفت و  گذارد داخل شهر گردد سوى خانه مىاما مختار چون ديد يزيد بن حارث ن

هاى شهر جدا بود مردم آنجا ياران مختار را آب دادند و او خود روزه بود آب نياشاميد احمر  محلّت آنها از خانه

ر باشد بن شميط با ابن كامل گفت: آيا مختار روزه دار است؟ گفت: آرى. گفت: اگر افطار كند در دفاع قويت

  1داند. احمر گفت: راست گفتى استغفر اللّه گفت: او معصوم است و تكليف خود را بهتر مى

مختار گفت: هم اينجا رزم دهيم كه رزم را نيكو محلّى است ابراهيم گفت: اين قوم را خداوند بتارانيده است و 

 ار االماره نيست.هول در دل ايشان افكنده به شهر بايد رفت كه هيچ مانعى از گرفتن قصر د

ايشان فرمود و  پس مختار هر پيرمرد با رنجور را بابا روبنه و متاع آنجا بگذاشت و ابا عثمان نهدى را امير

رفت و از آن سوى ابن مطيع عمرو بن حجاج را با دو هزار تن فرستاده بود و مختار به  ابراهيم پيشاپيش او مى

 ر هم پيچ و بگذر و برابر ايشان مايست.ابراهيم پيغام داد كه: سپاهيان عمرو را د

                                                 
 شود كه شيعه در همان زمان معتقد بودند ولىّ امر بايد معصوم باشد هر چند در تشخيص ولىّ اشتباه كرده بودند. از اينجا معلوم مى .1
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( ابراهيم آن را درنورديد و نايستاد و مختار يزيد بن انس را فرمود: عمرو بن حجاج را نگاه دار و او برابر 1) 

و ابراهيم خواست از   1 عمرو رفت و مختار در پى ابراهيم بيامد تا در جاى مصلّاى خالد بن عبد اللّه بايستاد.

كوفه در آيد شمر بن ذى الجوشن با دو هزار كس بيرون آمد و راه بر او بگرفت و مختار سعيد  طرف كناسه به

بن منقذ همدانى را به مقابلت او فرستاد و ابراهيم را فرمود همچنان جانب شهر رود ابراهيم برفت تا به كوى شبث 

ا ديد و ابن مطيع منادى كرده بود مردم رسيد نوفل بن مساحق را با دو هزار مرد و به قول اصح با پنج هزار بدانج

مساحق پيوندند و خود بيرون آمده و در كناسه ايستاده بود و شبث بن ربعى را در قصر گذاشته. ابراهيم اشتر 

نزديك ابن مطيع آمد و ياران خود را گفت: پياده شويد و نترسيد از اينكه گويند شبث آمد يا آل عتيبه آمدند يا 

هاى كوفه را شمرد و گفت: اگر اينها زخم شمشير  بن حارث و آل فالن و يكى يكى خانواده آل اشعث و آل يزيد

بچشند از پيرامون ابن مطيع پراكنده شوند مانند گله بز كه از گرگ گريزند. همچنان كردند و ابراهيم پايين دامن 

تاخت چيزى نگذشت كه همه  قبا را برگرفت و بر كمربند خويش زد و قبا را روى زره پوشيده بود و بر آنها

 فشردند. شدند و يكديگر را مى ها در راه بر دوش هم سوار مى بگريختند چنان كه بر دهانه كوچه

و ابن اشتر به نوفل بن مساحق رسيد عنان اسب او بگرفت و شمشير بر كشيد كه او را بكشد نوفل گفت: تو را 

طلبكارى از من؟ ابراهيم او را رها كرد و گفت: به ياد داشته  به خدا اى پسر اشتر آيا با من كينه دارى و يا خونى

 باش. و نوفل هميشه اين منّت را به خاطر داشت.

( و همراهان ابراهيم دنبال گريختگان به كناسه در آمدند و از آنجا به بازار و مسجد رفتند و ابن مطيع را در 2) 

مطيع به قصر اندر بودند مگر عمرو بن حريث كه به سراى قصر به حصار افكندند و اشراف و مهتران كوفه با ابن 

خويش رفت و از شهر بيرون شد و مختار آمد تا در كنار بازار و ابراهيم را به حصار بداشت و يزيد بن انس و 

احمر بن شميط با او بودند و قصر را سه روز محاصره كردند و حصار سخت شد شبث با ابن مطيع گفت: چاره 

 مراهان خويش بينديش به خدا قسم كه ما نه براى خويش چاره توانيم كرد و نه براى تو.براى خود و ه

ابن مطيع گفت: صالح در چه بينيد؟ شبث گفت: رأى آن است كه براى خودت و ما امان طلبى و بيرون رويم و 

 خود و همراهان را به هالك نيفكنى.

 اى امير المؤمنين در حجاز و بصره راست شده است.( ابن مطيع گفت: هرگز از او امان نطلبم كه كار بر1)

                                                 
 يعنى جايى كه بعد از اين مصلّاى خالد بن عبد اللّه قسرى شد. .1
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شبث گفت: پس بيرون رو چنان كه كسى آگاه نشود و نزديكى از ثقات خويش در كوفه پنهان شو تا نزد امير 

 خويش يعنى: ابن زبير روى.

كوفه آنگاه ابن مطيع با اسماء بن خارجه و عبد الرحمن بن مخنف و عبد الرحمن بن سعيد بن قيس و مهتران 

دانم اين  گفت: رأى شما چيست؟ آنها نيز با شبث موافقت كردند پس بماند تا شام شد و با آنها گفت: من مى

گويم و از طاعت و  ها را مردم فرومايه بر پاى كردند و اشراف و بزرگان شما فرمانبر دارند با ابن زبير مى فتنه

را انفاذ كند آنها پاسخى نيكو دادند و ستايش كردند و او  گردانم تا خداوند فرمان خود اخالص شما او را آگاه مى

 بيرون رفت و به سراى ابى موسى فرود آمد.

( و ياران وى در قصر بگشودند و گفتند: اى فرزند اشتر آيا ما در امانيم؟ گفت: آرى. بيرون آمدند و با 2) 

مهتران و اشراف كوفه به مسجد رفتند و مختار بيعت كردند و مختار به قصر در آمد و شب در آنجا بگذرانيد و 

بعضى بر در قصر بودند و مختار بيرون آمد و باالى منبر رفت و خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و گفت: 

الحمد للّه كه دوستان را نويد ظفر داد و دشمنان را وعيد خذالن و ضرر و تا انجام روزگار كار چنين باشد 

ى است نفاذ يافتنى و زيان كرد هر كس دروغ گفت اى مردم علمى براى ما اى است انجام شدنى و حكم وعده

برافراشته شد و غايتى معيّن گشت و ما را گفتند آن رايت را برداريد و سوى آن غايت بشتابيد و از آن نگذريد 

من  دعوت خواننده را شنيديم و گفتار گوينده را استماع كرديم چه اندازه زن و مرد از خبر مرگ و كشتن

 ها را پر كردند دور باد آنكه پشت كند و بستيزد و فرمان نبرد و دروغ گويد و سرپيچد. گوش

اكنون اى مردم به متابعت من درآييد و بيعت كنيد كه بيعت هدايت و رشاد است قسم به خدايى كه آسمان را 

ابى طالب و آل او عليهم السّالم ها و راهها ساخت پس از بيعت على بن  مانند سقف بلند برافراشت و زمين را دره

 بيعتى صوابتر از اين بيعت نيست.

( آنگاه از منبر به زير آمد و به درون كوشك رفت و اشراف و مردم بر او در آمدند و بيعت كردند بر كتاب 3) 

عفا و قتال خدا و سنت رسول او صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خونخواهى اهل بيت و جهاد با فاسقان و دفاع از ض

 با هر كس كه با اتباع مختار قتال كند و صلح با كسى كه با آن صلح كند.
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و از بيعت كنندگان منذر بن حسّان و پسرش حسّان بن منذر بودند چون از نزد وى بيرون آمدند سعيد بن منقذ 

ها تاختند و هر دو را ثورى با گروهى از شيعيان آن دو را بديدند و گفتند: اين دو از سران ستمكارانند بر آن

 بكشتند.

گفت: شتاب نكنيد تا رأى امير را بدانيم آنها نپذيرفتند و چون مختار آگاه شد آن كار را  ( و سعيد مى1) 

كرد و سيرت  داد و دل اشراف را سوى خود جذب مى ناپسنديده داشت و كراهت نمود و مختار مردم را نويدها مى

يع در سراى ابى موسى است هيچ نگفت تا شام شد صد هزار درم براى او فرستاد نيكو نمود و با او گفتند: ابن مط

اى و اينكه مانع تو از رفتن نداشتن برگ سفر  و گفت: با اين مال بسيج سفر كن و من دانستم در كجا پنهان شده

 است و ميان ايشان دوستى بود.

داشت و به سه هزار و پانصد كس كه پيش از و مختار در بيت المال كوفه نه مليون درهم يافت آن مال را بر

حصار ابن مطيع بدو پيوسته بودند هر يك را پانصد درهم داد و به شش هزار تن ديگر كه پس از حصار بدو 

 ملحق شدند و در سه روز محاصره بودند هر يك را دويست درم.

شود و مقصود راوى  زار درم مىمترجم گويد: همه آنچه ميان سپاهيان قسمت كرد دو مليون و نهصد و پنجاه ه

اين نيست كه همه مال را بخش كرد و اين همه مال در شش ماه حكومت ابن مطيع در كوفه از خراج آنجا پس از 

 مصارف باقيمانده بود و از بسيارى آن عجب نبايد داشت.

را دوازده مليون و جهشيارى در كتاب الوزراء فهرستى از خراجهاى آن زمان آورده است از جمله ماليات رى 

 درهم و صد مليون دانه انار و هزار رطل زرد آلو گفته است.

ها و  مليون درهم و سى هزار رطل شكر. و از فارس بيست و هفت مليون درهم غير از ميوه 25و از اهواز 

يون محصول ديگر و از كرمان چهار مليون و دويست هزار درم و از مكران چهارصد هزار و از سيستان چهار مل

و ششصد هزار و از خراسان بيست و هشت مليون و از گرگان دوازده مليون و از طبرستان شش مليون و سيصد 

هزار و از قومس يك مليون و پانصد هزار و هكذا ساير بالد را بر اين قياس بايد كرد و اينها همه خراج زمين بود 

 گرفتند. ل نمىو بدان عهد ماليات ديگر مانند گمرك و غير آن از مال منقو

 باز به ترجمه كتاب بازگرديم:
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نشست و عبد اللّه بن كامل شاكرى را رئيس شرطه  ( و مختار به مردم روى خوش نمود و با اشراف عرب مى2) 

داد روزى كيسان باالى سر او ايستاده بود و او  1يعنى پليس كرد و اميرى نگهبانان خاصّه خود ابا عمره كيسان را

از عجم از دوستان ابى عمره با او گفت ابا اسحاق   گفت يك تن رب آورده با آنها حديث مىروى به اشراف ع

نگرد؟ مختار پرسيد: دوست تو چه گفت؟  يعنى مختار را نبينى كه چگونه دل به عرب داده است و به ما هيچ نمى

ه من از شمايم و شما از ابو عمره سخن او بازنمود. مختار گفت: با دوست خود بگوى كه بر تو دشوار نيايد ك

چون عجميان اين كالم بسيار   2منيد و ديرى خاموش بماند و اين آيت تالوت كرد: إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ

 بشنيدند دلشاد شدند و يكديگر را مژده دادند كه از دشمنان انتقام خويش خواهند گرفت.

گذاشت پس از مسلمان شدن اما اشراف عرب مخصوصا قريش و مترجم گويد: خداوند ميان عجم و عرب فرق ن

بنى اميّه هنوز عادت جاهليت داشتند و موالى يعنى: مسلمانان غير عرب را در كار حكومت و سياست دخل 

دادند و اين عادت هم دين را زيان داشت و هم دنيا را، چون بيشتر متديّنين و اهل تقوا و علم و نحو و قرائت  نمى

دانستند و امير المؤمنين عليه السّالم را دوست  د عجم بودند و اين موالى خود را به اسالم اولى مىبدان عه

 3كرد و گرد مختار فراهم آمده بودند براى همين داشتند براى اينكه به حاقّ حكم اسالم عمل مى

ارمنيّه و محمد بن عميرة بن ( و اول رايتى كه مختار بست براى عبد اللّه بن حارث بود برادر مالك اشتر بر 1) 

عطارد را بر آذربايجان و عبد الرحمن بن سعيد بن قيس را بر موصل و اسحاق بن مسعود را بر مدائن و ارض 

جوخى و قدامة بن ابى عيسى بن زمعه نصرى حليف ثقيف را بر بهقباذ اعلى و محمد بن كعب بن قرظه را بر 

 ر حلوان و او را به قتال گردان دامن كردن راهها فرمود.بهقباذ اوسط و سعد بن حذيفة بن يمان را ب

و ابن زبير محمد بن اشعث بن قيس را بر موصل امير كرده بود و چون مختار والى شد و عبد الرحمن بن سعيد را 

به موصل فرستاد محمد از موصل به تكريت رفت و نگران بود تا كار مردم به كجا انجامد آنگاه از تكريت سوى 

                                                 
خواستند آنها  نسوب به اين مرد كه نگاهبان مختار بود و عرب وقتى توهين جماعتى را مىمترجم گويد: قائلين به امامت محمد حنفيه را كيسانيه گويند م .1

 اند چنان كه گاهى شيعه را فيروزانيه گويند يعنى منسوب به فيروز كشنده عمر. دادند يعنى از دين عرب بيگانه را نسبت به مردى از عجم مى
 .22سوره سجده، آيه  .2
كتاب و قلم آشناتر بودند از عرب و پس از مسلمان شدن هم به ضبط و تدوين علوم پرداختند و ابن حجر در اصابه گويد:  ايرانيان پيش از اسالم با .3

د پس از مردى از عجم موسوم به ابو شاه پاى منبر حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نشسته بود چون خطبه بليغ و مواعظ آن حضرت را شني

حضر مبارك مشرف شد و عرضه داشت كه اين مواعظ را دستور بفرماييد بنويسند. آن حضرت فرمود: اكتبوا ألبي شاه. از اول در فكر انجام خطبه به م

سانيان هيچ ضبط و نوشتن بودند هر چند علوم عجم پيش از اسالم بسيار اندك بود و قابل اعتناء نبود چنان كه از تاريخ مملكت خود و شاهان پيش از سا

 دانستند غلط بود اما به سبب اسالم در علوم ترقّى كردند. نبودند و هر چه مى آگاه
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نشست و فصل  روانه شد و با او بيعت كرد و چون مختار از كارهاى خود فارغ شد براى مرافعات مردم مى مختار

دارد و شريح را منصب قضا داد اما شريح  كرد آنگاه گفت: مرا كارهاى ديگرى است كه از قضا بازمى دعاوى مى

 ترسيد خويش را به رنجورى زد. مى

ر حجر بن عدى گواهى داد تا معاويه و او را بكشت و پيغام هانى بن عروة گويند: شريح عثمانى بود و او ب و مى

را به قوم مذحج نرسانيد و على عليه السّالم او را از منصب قضا عزل فرمود از اين روى شريح خويش را به 

الك طائى را بيمارى زد و مختار به جاى او عبد اللّه بن عتبة بن مسعود را گماشت او رنجور شد و عبد اللّه بن م

 منصب قضا داد.

 كشتن مختار كشندگان حسین علیه السّالم را

مختار بر كشندگان حسين عليه السّالم كه در كوفه بودند سخت گرفت و سبب آن بود كه چون  66در اين سال 

 كار خالفت در شام بر مروان حكم مستقيم شد دو لشكر فرستاد يكى سوى حجاز و امير آن حبيش بن دلجه قينى

 بود و ديگرى به عراق با عبيد اهلل زياد؛ و پيش از اين گفتيم كه:

ميان او و توّابين چه افتاد و با آنان چه كرد و مروان هر جا را كه ابن زياد به تصرف در آورد به فرمان او 

ت به عراق گذاشت و فرمان داده بود سه روز كوفه را تاراج كند و عبيد اهلل ناچار شد در جزيره بماند و نتوانس

آيد چون در آنجا قيس عيالن به قيادت زفر بن حارث بر طاعت ابن زبير بودند و عبيد اهلل يك سال بدانجا 

سرگرم كار آنان بود و چون مروان در گذشت و پسرش عبد الملك به جاى او نشست ابن زياد را به همان كار 

و قيس را كه در طاعت او بودند به فرمان عبد داشت و او را به كوشش و جد فرمود و ابن زياد نتوانست زفر 

الملك در آورد روى به موصل تافت و عبد الرحمن بن سعيد عامل مختار سوى او نامه كرد كه ابن زياد به 

زمين موصل در آمد و من موصل را خالى كرده به تكريت رفتم و مختار يزيد بن انس را بخواند و او را به 

 زديكترين موضع آن فرود آيد تا مختار سپاه به مدد او فرستد.موصل فرستاد و فرمود: در ن

( يزيد گفت: بگذار من خود سه هزار سوار آنچنان كه خود خواهم برگزينم و كار را به من گذار كه هر چه 2) 

صالح بينم انجام دهم و اگر نيازى داشتم خود بفرستم و مدد بخواهم. مختار بپذيرفت و او سه هزار تن چنان كه 

خواست برگزيد و از كوفه روانه شد و مختار خود او را بدرقه كرد با مردم و هنگام بدرود وى را گفت: چون  مى

به دشمن رسيدى وى را مهلت مده و فرصت را درياب و تأخير مكن و هر روز خبر تو به من رسد و اگر مدد 
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مدد بخواهى يا نفرستى و نخواهى تا خواستى بنويس هر چند من تو را مدد خواهم فرستاد خواه تو بفرستى و 

بازوى تو بدان قويتر شود و هراس دشمن بيفزايد و مردم دعاى سالمت كردند او نيز مردم را دعا كرد و گفت: از 

خدا براى من شهادت خواهيد كه اگر فيروز نشوم شهادت از دست نرود و مختار به عامل خود عبد اللّه بن يزيد 

موصل فرود آيد و هر چه خواهد انجام دهد و ميان او و   هر جاى خواهد در زمين نامه نوشت كه بگذار يزيد

مقصدش مانع مشو پس يزيد به مدائن رفت و از آنجا به ارض جوخى و راذانات روانه شد تا به موصل رسيد و 

 فرود آمد. 1در جايى موسوم به بنات تلّى

تن دو هزار فرستم پس ربيعة بن مخارق غنوى را با سه ( و خبر به ابن زياد رسيد گفت: در برابر هر هزار 1) 

هزار كس فرستاد و عبد اللّه بن جمله خثعمى را با سه هزار ربيعه يك روز پيش از عبد اللّه به راه افتاد و نزديك 

 داشتند يزيد بن انس در تلّى فرود آمد و يزيد بيمار بود سخت چنان كه مردم او را به دشوارى بر حمار نگاه مى

با اين حال بيرون آمد و ياران خويش را بساخت و بر قتال تحريص كرد و گفت: اگر من هالك شوم امير شما 

ورقاء بن عازب اسدى باشد و اگر او نيز هالك شود عبد اللّه بن ضمره عذرى و اگر او هالك شود سعر بن ابى 

 سعر حنفى.

ورقاء را امير سواران فرمود و خود بر تختى ميان پيادگان  و بر ميمنه عبد اللّه را امير كرد و بر ميسره سعر را و

 بيفتاد و گفت: اگر خواهى دشمن را برانيد از امير خويش دور كنيد و اگر خواهيد بگريزيد.

آمد و از سپيده دم روز عرفه  شد و باز به هوش مى داد و گاه بيهوش مى ( و همچنين بر تخت افتاده فرمان مى2) 

مى سخت پيوستند و شاميان شكسته شدند و به هزيمت رفتند و لشكريان يزيد ربيعه را تا هنگام چاشت رز

زد: اى دوستان حق من ربيعه بن مخارقم شما جنگ  دريافتند ياران او گريخته و او خود تنها مانده پياده فرياد مى

رس ندارند از شما و به زبان اند و از دين بيرون رفته ت كنيد كه از اسالم روى بگردانيده با بندگان گريخته مى

كنند پس گروهى به وى پيوستند و جنگى سخت شد و شاميان باز شكسته شدند و ربيعة بن  عربى تكلّم نمى

 مخارق سردارشان كشته شد و كشنده او عبد اللّه بن ورقاء اسدى و عبد اللّه بن ضمره عذرى بودند.

ه بن جمله و سپاهش گريختگان را ديدند و آنان را خوردگان ساعتى رفتند در راه عبد اللّ ( و شكست3) 

دادند چون  بازگردانيدند و يزيد بن انس در بنات تلّى فرود آمد و شب بماندند و ديده به آنها گماشتند و پاس مى

                                                 
 به فتح تا و تشديد الم و الف بر وزن حتى يا بياء. .1
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روز شد و عيد قربان بود به رزم بيرون شدند و تا ظهر نبرد كردند و ظهر دست از قتال كشيدند و نماز ظهر 

 و باز به جنگ پرداختند شاميان بگريختند.بگزاشتند 

( و ابن جمله با گروهى پاى فشردند و رزمى سخت شد و عبد اللّه بن قراد خثعمى از لشكر عراق ابن جمله را 4) 

بكشت و كوفيان لشكر آنها را تاراج كردند و بسيار كشتند و سيصد تن اسيرگرفتند و يزيد بن انس سردار 

رمود اما خود بيمار بود سخت و تا آخر روز در گذشت و ياران وى او را به خاك سپردند عراقيان به كشتن آنها ف

شكسته شدند و او ورقاء بن عازب اسدى را خليفه خويش  اما خويشتن را باختند و براى مردن سردارشان دل

رسيد كه ابن زياد كرده بود و هم او بر وى نماز گزاشت آنگاه با همراهان خود گفت: رأى شما چيست به من خبر 

با هشتاد هزار مرد روى به جانب ما دارد و من هم مانند يكى از شمايم و رأى من اين است كه با اين حال 

اند و اگر اكنون  توانايى مقابلت با شاميان نداريم كه يزيد در گذشته است و گروهى از ياران ما بپراكنده

ايم و باز هيبت ما در دل آنها بماند و اگر با آنان به مقاتلت  بازگرديم گويند چون سردار ما بمرده است بازگشته

اثر ماند؟  ايم و اگر ما را امروز بشكنند شكستى كه ديروز بر آنها آورديم بى شويم خويش را به خطر افكنده

 اصل در ذهنها افتاد و گفتند: نيكو رأيى است و بازگشتند و چون خبر به مختار و اهل كوفه رسيد خبرهاى بى

گفتند: يزيد كشته شد و شاميان لشكر ما را شكستند و مردن او را به بيمارى باور نكردند و گفتند: مختار 

 دارد. شكست خود را پوشيده مى

( پس مختار ابراهيم اشتر را با هفت هزار مرد بفرستاد و گفت: چون با سپاه يزيد بن انس بازخوردى امير همه 1) 

 ردان و با سپاه ابن زياد به رزم پرداز.آنها تو باش و ايشان را بازگ

پس ابراهيم در حمّام اعين اردو زد و سپاه را بساخت و روانه شد و چون او برفت بزرگان و مهتران كوفه نزد 

شبث بن ربعى رفتند و گفتند: مختار به غير رضاى ما خويش را امير ما كرده است و بستگان ما را از غير عرب 

ده و آنان را اسب و استر داده و مال و غنائم ما را به آنها بخشيده است و شبث پيرمرد بر گرد خويش فراهم كر

آنان بوده هم درك زمان جاهليت كرده بود و هم درك اسالم. گفت: بگذاريد من وى را ببينم و از اين باب سخن 

گفت مختار پاسخ  شبث مى كنم پس نزد مختار رفت و هر چه را ناپسنديده بودند از كارهاى او ياد كرد و هر چه

دهم تا سخن به بستگان قبائل و غير عرب رسيد  كنم و آنچه دوست دارند انجام مى داد كه آنها را راضى مى مى

 كه چرا در مال و غنيمت شريكند؟
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مختار گفت: اگر من غير عرب را از خود دور كنم و مال و غنيمت را مخصوص شما گردانم آيا با بنى اميّه و ابن 

 سپاريد تا من مطمئن گردم؟ گيريد و سوگند مى بنديد و خدا را گواه مى كنيد و عهد و پيمان مى ر جنگ مىزبي

( شبث گفت: در اين باب مرا مهلت ده تا نزد اصحاب خويش بازگردم و اين مطالب در ميان نهيم و برنگشت 2) 

اشعث و عبد الرحمن بن سعيد بن قيس  و رأى همه آنان بر قتال مختار قرار گرفت پس شبث بن ربعى و محمد بن

باب با او سخن گفتند او هم با ايشان هم رأى شد و از آنجا   و شمر نزد كعب بن ابى كعب خثعمى رفتند و در اين

شنويد خالف نكنيد.  نزد عبد الرحمن بن مخنف ازدى رفتند و او را به قتال مختار خواندند گفت: اگر از من مى

 گفتند، چرا؟

ترسم ميان شما تفرقه افتد و از آن سوى گروهى از دليران شما با مختارند و چند تن را نام  ى آنكه مىگفت: برا

اند و بستگان شما از غير عرب از دشمنان  برد و نيز بندگان و بستگان شما با اويند و در مرام و مقصود متفق

و بستيزند و اگر اندكى شكيبايى كنيد و ورزى عجم با شما در آويزند  ورترند پس با دالورى عرب و كينه كينه

آنكه به جان يكديگر افتيد و خون هم بريزيد. گفتند: تو  اهل شام و بصره برسند شرّ آنها را از شما كفايت كنند بى

خواهيد خروج كنيد  را به خدا كه با ما خالف مكن و رأى ما را تباه مساز. گفت: من هم يك تن از شمايم اگر مى

ه شدن ابراهيم برجستند و هر رئيسى در ميدان بايستاد و خبر به مختار رسيد قاصدى تندرو در پى و پس از روان

ابراهيم اشتر روانه كرد و او در ساباط وى را دريافت و گفت: هر چه زودتر بازگرد و مختار نزد سران قبايل 

امارت را رها كنى براى آنكه تو  خواهيم خواهيد من آن كنم كه ميل شما باشد. گفتند: مى فرستاد كه هر چه مى

 گفتى ابن حنفيه تو را فرستاده است با اينكه او تو را نفرستاد.

فرستم و آن قدر درنگ كنيد تا حقيقت آشكار  ( مختار گفت: از سوى خويش جماعتى بفرستيد و من هم مى1) 

ا گفت: دست از آنها بازدارند و اهل خواست كار را عقب اندازد تا ابراهيم اشتر بيايد. و همراهان خود ر شود و مى

ها را گرفته بودند كه آب و آذوقه به مختار و اصحاب او نرسد مگر گاهى كه نگاهبانان غافل  كوفه دهانه كوچه

گردند و عبد اللّه بن سبيع بيرون آمد در ميدان با قبيله شاكر درآويخت و نبردى سخت كردند تا عقبة بن طارق 

بيع رسيد و شرّ بنى شاكر را از او بگردانيد و اين دو تن نزد حمات خويش بازگشتند عقبة جشمى و عبد اللّه بن س

 بن طارق در ميدان بنى سلول به قبيله قيس پيوست و عبد اللّه بن سبيع به اهل يمن ملحق شد.
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لختى از شب  از آن سوى فرستاده مختار به شام همان روز به ابن اشتر رسيد و ابن اشتر از همانجا بازگشت و تا

رفت و فرداى آن روز هم  بيامد و اندكى آرام گرفت و چهار پايان بياسودند و باز به راه افتاد و همه شب راه مى

 تا عصر به باب الحشر رسيد و شب در مسجد آمد و آنجا بگذرانيد و شجاعان قوم با او بودند.

يك از سران  فراهم بودند چون هنگام نماز شد هيچ( اما از مخالفان مختار گروهى از اهل يمن در ميدان سبيع 2) 

ايشان راضى نشد كه ديگران امامت كنند عبد الرحمن بن مخنف گفت: اين اول اختالف است كسى را به امامت 

پسنديد، بزرگ قرّاء شهر رفاعة بن شداد بجلى امام شما باشد او پيوسته امام جماعت  پيش داريد كه همه او را مى

 جنگ با مختار پيوستند.ايشان بود تا 

مترجم گويد: تعجب نبايد كرد از اينكه در مخالفان مختار گروهى از شيعيان خاص مانند رفاعة بن شداد و 

ترسيدند مختار آنان را بكشد  گروهى از اشقيا مانند شمر بن ذى الجوشن با هم بودند؛ زيرا كه شمر و امثال او مى

دانستند و به مجاملت و مدارا و مراعات مصالح و تدبير  را امير بر حق نمىو براندازد و آن شيعيان خالص نيز او 

و سياست پايبند نبودند تا با مختار همراه شوند و دور نيست اشقياى آن جماعت گروهى از نيكان شيعه را فريب 

مقصود رسيدند به داده و برانگيخته بودند تا به وجاهت و آبروى ايشان مختار را بدنام و منفور كنند، و چون به 

گفتند: به او پيونديم بهتر است  قلع و قمع اين قوم پردازند. و گروه ديگر از شيعيان كه به مختار پيوسته بودند مى

اى مقاصد شيعه را  تا به ابن زبير و بنى اميّه كه اگر واقعا هم بر حق نباشد براى مصالح شخصى خود تا اندازه

 دهد(. انجام مى

 گرديم:باز به ترجمه باز

( مختار سپاه خويش را در بازار مهيّاى جنگ ساخت و بدان وقت در آنجا بنايى نكرده بودند ميدانى بود براى 1) 

خريدوفروش آنگاه مختار ابراهيم بن اشتر را به جانب قبيله مضر فرستاد در كناسه و امير ايشان شبث بن ربعى و 

 محمد بن عمير بن عطارد بودند.

يم را سوى اهل يمن فرستد مبادا در كشتار ايشان تقصير كند كه خود يمانى بود و مختار خود ترسيد ابراه و مى

سوى قبايل يمن شد و نزديك خانه عمرو بن سعيد بايستاد و احمر بن شميط بجلى و عبد اللّه بن كامل شاكرى را 

آورد و آهسته با آنها گفت:  مىپيش فرستاد و هر يك را فرمود: از فالن راه رويد كه به ميدان سبيع سر بيرون 

قبيله شبام مرا پيغام فرستادند كه از پشت بر آنها خواهند تاخت آن دو تن از همان راه كه مختار فرموده بود 
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رفتند و اهل يمن را خبر رسيد در برابر آنان بيرون آمدند و جنگى سخت پيوسته شد و ياران احمر بن شميط و 

 د و بگريختند تا نزد مختار آمدند مختار خبر بپرسيد گفتند:عبد اللّه بن كامل شكست يافتن

شكست خورديم و احمر بن شميط خود با جماعتى از همراهان خويش فرود آمد اما كسى از ابن كامل خبر 

 نداشت.

دانيم او چه شد. مختار با آن جماعت گريخته بيامد تا بر در خانه ابى عبد  گفتند: ما نمى ( و اصحاب وى مى2) 

للّه جدلى )به ضم جيم و فتح دال( به ايستاد و عبد اللّه بن قراد )به ضم قاف( خثعمى را با چهار صد كس به طلب ا

ابن كامل فرستاد و گفت: اگر او كشته شده بود تو به جاى او امير باش و با اين مردم قتال كن و اگر زنده است 

ن سبيع رو و از ناحيه حمّام قطن )به فتح قاف و طاء( سيصد تن از ياران خويش بدو سپار و با صد تن سوى ميدا

 بن عبد اللّه به آن سپاه ملحق شو.

كرد  با دشمن نبرد مى او برفت تا ابن كامل را يافت زنده بود و با جماعتى از ياران خود كه هنوز نگريخته بودند

ن خويش گفت: من دوست و سيصد مرد بگذاشت و خود با صد كس رفت تا در مسجد عبد القيس رسيد با كسا

دارم مختار فيروز شود اما خوش ندارم كه اشراف قبيله خويش را به دست خود هالك كنم و اگر خود بميرم 

ام قبيله شبام از پشت سر بر آنها خواهند  دوستر دارم كه آنان به دست من كشته شوند پس اندكى بايستيد شنيده

قبول كردند و او در همانجا بماند و مختار مالك بن عمرو نهدى تاخت شايد بيايند و ما به عافيت خالص شويم 

و عبد اللّه بن شريك نهدى را سوى احمر بن شميط فرستاد و مالك مردى دالور بود با چهار صد نفر بيامد تا با 

 حمر بن شميط رسيدند و دشمنان از همه جوانب او را فرو گرفته بودند و جنگ سخت بود.

 تر رفت تا به مضر رسيد و شبث بن ربعى را با كسان او پند داد و گفت:( اما ابراهيم اش1) 

خواهم يكى از اين طايفه به دست من كشته شود، نپذيرفتند و رزم دادند ابراهيم آنان را  بازگرديد كه من نمى

ر شكست داد و تار و مار كرد و حسّان بن فايد عبسى را جراحتى رسيد وى را سوى خانه بردند در خانه د

 گذشت.

و از جانب ابراهيم به مختار مژده آمد كه قبايل مضر شكست يافتند و مختار اين مژده را با حمر بن شميط و ابن 

 كامل رسانيد آنها جائى گرفتند و بكوشيدند.
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د گفتن اما قبيله شبام ابو القلوص را بر خويش امير كردند تا از پشت بر قبايل يمن تازند و آنها خود با يكديگر مى

گفت تا پرسيدند: تو  اگر بر قبائل مضر و ربيعه تازيم به صواب نزديكتر باشد. ابو القلوص خاموش بود و هيچ نمى

. يعنى: با آن كافران كه نزديك شمايند 1چه گويى؟ گفت: خداى تعالى فرمايد: قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

 كارزار كنيد.

ايل يمن تاختند و چون به ميدان سبيع آمدند اعسر شاكرى را بر دهانه كوچه ديدند او را ( پس با وى سوى قب2) 

و يزيد بن عمير بن ذى مرّان همدانى آن آواز « يا لثارات الحسين»زدند:  بكشتند و به ميدان آمدند فرياد مى

ن مردمى كه به خونخواهى و رفاعة بن شداد گفت: ما را به عثمان چه كار آ« يا لثارات عثمان»بشنيد و گفت: 

عثمان برخيزند يارى ايشان نكنم پس گروهى از قوم و عشيرت وى برآشفتند و با او گفتند: ما را تو آوردى و ما 

 گويى برگرديد و قوم خود را رها كنيد. اطاعت تو كرديم اكنون كه شمشير بر سر ما كشيدند مى

 رفاعة بن شداد روى بدانها كرد و گفت:

  ا ابن شدّاد على دين علىّ             لست لعثمان بن اردى بولىّان         

  الضلينّ اليوم فيمن يصطلى             بحرّ نار الحرب غير مؤتلى             

يعنى: من پسر شدّادم و دين على عليه السّالم دارم و دوست عثمان پسر اروى نيستم و امروز به تاب آتش جنگ 

 كنم. شوم و كوتاهى نمى كار مىبا مردان ديگر گرم 

و اروى نام مادر عثمان است و )ما پيش از اين گفتيم پيش از خالفت بنى عباس مذهب اهل سنت به اين طور كه 

اكنون هست و هم عثمان را دوست دارند هم امير المؤمنين عليه السّالم را رائج نبود و موافق مدلول اين شعر 

گروه ديگر شيعه بودند و دشمن عثمان و اين مذهب اهل سنت امروز اختراع گروهى ناصبى بودند و عثمانى و 

( و رفاعة از ياران مختار بود چون دروغگويى او را ديد خواست 1بنى عباس است( و كارزار كرد تا كشته شد )

 وى را ناگهان بكشد و گفت:

 فرموده است:قول رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرا از قتل او بازداشت كه 

 هر كس كه مردى وى را بر جان خويش ايمن داند و از او نترسد و او را بكشد من از او بيزارم.

 يا »زند:  و چون گروهى از مردم كوفه بر مختار بشوريدند او نيز با آنها شد و چون ديد يزيد بن عمير فرياد مى
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د تا كشته شد. و يزيد بن عمير بن ذى مران و نعمان از آنها جدا شد و به مختار پيوست و قتال كر« لثارات عثمان

 بن صهبان جرمى هم كشته شدند.

نعمان مردى پرهيزكار و عابد بود و ديگر از كشتگان فرات بن زحر بن قيس و عبد اللّه بن سعيد بن قيس و عمر 

خمى شد مردان بن مخنف بودند و زحر بن قيس را جراحت رسيد و عبد الرحمن بن مخنف كارزار كرد سخت و ز

وى را روى دست برداشتند و او مدهوش بود و ازديان برگرد او جنگ كردند و مردم يمن را هزيمتى افتاد زشت 

و از سراهاى وادغين پانصد اسير گرفتند و دست بسته نزد مختار آوردند و مختار بفرمود يكى يكى را بر من 

بود به من نشان دهيد نشان دادند و دويست و چهل و عرضه داريد و هر كس در قتل حسين عليه السّالم حاضر 

 هشت تن از آنها بكشت.

كشتند مختار چون اين بدانست به رها  ( و اصحاب مختار از هر كس كه رنجشى ديده بودند به اين بهانه مى2) 

و منادى كردن باقى اسيران فرمود و از آنها پيمان گرفت كه به يارى دشمن وى برنخيزند و شورى برپا نكنند 

كرد كه: هر كس در خانه به روى خويش بندد ايمن است مگر آنكه در خون آل محمد عليهم السّالم شريك بوده 

 است. و عمرو بن حجاج زبيدى از آنان بود بر شتر نشست و راه واقصه پيش گرفت.

 را فرو برد. ابو مخنف گفت: تاكنون كسى خبر او ندانست معلوم نيست آسمان او را در ربود يا زمين او

و چون فرات بن  و بعضى گويند: اصحاب مختار او را يافتند از شدت تشنگى افتاده بود سر او را جدا كردند.

زحر بن قيس كشته شد عايشه دختر خليفة بن عبد اللّه جعفى كه زوجه حسين عليه السّالم بود سوى مختار 

 رخصت داد او را به خاك سپردند. فرستاد و دستورى خواست الشه او را به خاك سپارند مختار

( و مختار يكى از غالمان خويش را كه زربى نام داشت در طلب شمر بن ذى الجوشن فرستاد و او با چند تن 1) 

از اصحاب خويش گريخته بود زربى به آنها رسيد و شمر با ياران خويش گفت: از من دور شويد تا چون مرا تنها 

د و دست رس باشد آنها دور شدند و غالم طمع در قتل شمر بست و نزديك بيند به طمع كشتن من نزديك آي

شد شمر بر او حمله كرد و او را بكشت و از آنجا رفت تا در قريه موسوم به ساتيد ما فرود آمد و از آنجا نيز به 

گرفت و دهى بر كنار فرات رفت نامش كلتانيه در نزديكى تلى، و كسى را به ده فرستاد تا يك تن عجمى را 

 آورد شمر او را بزد براى ترهيب آنگاه نامه بدو سپرد كه براى مصعب بن زبير بود.

 آن عجمى به ده رفت و ابو عمره موالى مختار در آنجا بود و آن ده را پاسگاه كرده بود كه ميان كوفه و بصره 
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ن آزار كه شمر با او كرده بود بانى كند و آن عجمى كه شمر فرستاده بود عجمى ديگر را ديد در ده و از آ ديده

شكايت نمود و آنها در گفتگو بودند يكى از ياران ابى عمره كيسان نامش عبد الرحمن بن ابى الكنود بر آنها 

بگذشت و آن نامه را در دست آن مرد بديد كه از جانب شمر به مصعب نوشته بود از آن عجمى پرسيد: شمر 

ه فرسنگ بيش نيست سوى او شتافتند و همراهان شمر با او گفته كجاست؟ او جاى شمر را بگفت و ديدند س

 بودند از اين ده روانه شويم كه مبادا از اين ناحيت آسيبى رسد.

( شمر برآشفت و گفت: آيا از مختار كذّاب اين سان هراس بايد داشت به خدا سوگند كه سه روز همين جا 2) 

م در دل ايشان افكند و هنگامى كه خوابيده بودند از زمين آواز روم اما خداوند بي مانم و به جاى ديگر نمى مى

تر شد و خواستند برخيزند ناگاه سواران را ديدند  سم اسبان به گوششان رسيد گفتند: بانگ ملخ است آواز سخت

ى به آمدند و گرداگرد چادرها را فرا گرفتند ياران شمر پا از باالى تل مشرف بر ايشان گرديده و تكبيرگويان مى

فرار نهادند شمر خود برخاست بردى بر خويش پيچيده و مردى پيس بود و پيسى از باالى برد وى نمايان فرصت 

ندادند جامه بپوشد و سالح برگيرد دست به نيزه بر آنها حمله كرد و او تنها مانده بود اصحابش از وى دور 

د كشته شد ابن ابى الكنود او را بكشت و ابن ابى گفت: آن ناپاك پلي ناگهان صداى اللّه اكبر شنيدند و كسى مى

 الكنود همان بود كه نامه شمر را با آن مرد عجمى ديده بود و الشه او را پيش سگان انداختند.

عجمى ديدم و نزد ابى   و طبرى گويد: ابو مخنف از ابن ابى الكنود روايت كرد كه: من آن نامه را در دست آن

شتم. مشرقى پرسيد: در آن شب شنيدى شمر سخنى گويد: گفت: آرى بيرون آمد عمره آوردم و من شمر را ك

 گفت: ساعتى با نيزه نبرد كرد آنگاه نيزه را بينداخت و به خيمه خود رفت و بيرون آمد شمشير به دست و مى

 نبّهتم ليس عرين باسال             جهما محيّاه يدقّ الكاهال         

 عن عدوّنا كال             الّا كذا مقاتال او قاتال لم ير يوما             

 يبرحهم ضربا و يرو العامال             

( و مختار پس از شكست شورشيان از ميدان سبيع به قصر آمد و سراقة بن مرداس بارقى اسير بود و با او 1)

 آوردندش و به آواز بلند گفت: مى

 و خير من حلّ بشحر و الجند           امنن علىّ اليوم يا خير معدّ           

 و خير من حيّا و لبّى او سجد             
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خطاب به مختار كند و گويد: امروز بر من منّت نهى اى بهترين مردم قبيله معد و اى بهترين كس كه در شحر و  

 ساكن شد و بهترين كس كه تحيّت گفت و تلبيه كرد و خداى را سجده كرد. 1جند

 و را به زندان فرستاد و فردا او را بخواند او نزد مختار آمد و اين اشعار بگفت:مختار ا

 اال ابلغ ابا اسحاق انا             نزونا نزوة كانت علينا         

 خرجنا ال نرى الضّعفاء شيئا             و كان خروجنا بطرا وحينا             

 و هم مثل الدّبى حين التقينا         نريهم في مصافهم قليال                 

 برزنا اذ رأيناهم فلمّا             رآنا القوم قد برزوا الينا             

 لقينا منهم ضربا طلحفا             و طعنا صائبا حتّى انبثينا             

 نصرت على عدوّك كلّ يوم             بكلّ كتيبة تنعى حسينا             

 كنصر محمّد في يوم بدر             و يوم الشّعب إذ القى حنينا             

 فاسجح اذ ملكت فلو ملكنا             لجرنا في الحكومة و اعتدينا             

 تقبّل توبة منّى فانّى             سأشكر ان جعلت النّقد دينا             

آمديم و ضعيفان   ده كه ما شورش كرديم شورشى كه به زيان ما بود. بيرون ( يعنى: خبر به ابا اسحاق )مختار(2) 

را به چيزى نگرفتيم و به خودستايى در خطر بيرون آمديم آنان را در مصاف اندك ديديم و چون با آنها بر 

به رزم ما خورديم به بسيارى مانند ملخ بودند. چون آنان را ديديم به رزم آنها شديم و چون آنها ما را ديدند 

آمدند و از ايشان ما را آسيبى شديد آمد و ضرب نيزه به آماج رسيده تا بازگشتيم خدا تو را فيروزى داد بر 

زدند چنان كه محمد صلّى اللّه عليه  دشمن در هر روز با لشكريانى كه به خونخواهى حسين عليه السّالم فرياد مى

نون كه ملك به دست گرفتى عفو پيشه كن هر چند اگر ما و آله و سلّم در بدر و وادى حنين فيروز گشت اك

رفتيم توبه مرا بپذير كه من سپاسگزارم اگر عقوبت عاجل را به  كرديم و از اندازه بدر مى يافتيم ستم مى ملك مى

 تأخير اندازى.
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نيست سوگند راوى كه يونس بن ابى اسحاق است گفت: اصلح اللّه االمير سراقه به آن خدايى كه معبودى غير او 

كردند با  خورد كه فرشتگان را ديد بر اسبان دورنگ سوارند و ميان آسمان و زمين به يارى تو جنگ مى مى

 دشمن.

( مختار گفت: باالى منبر رو و مردم را بياگاهان. پس به منبر رفت و بگفت و فرود آمد و با او خالى كرد و 1) 

و را نكشم و من دانستم مقصود تو چيست تو را آزاد كردم هر دانم تو هيچ نديدى و خواستى من ت گفت: من مى

 جاى خواهى رو و ياران مرا از راه مبر و سراقه از آنجا بيرون شد به مصعب بن زبير پيوست در بصره و گفت:

  اال ابلغ ابا اسحاق انّى             رايت البلق دهما مصمتات         

  را             عليّ قتالكم حتّى المماتكفرت بوحيكم و جعلت نذ             

  ارى عينىّ ما لم تبصراه             كالنا عالم بالتّرّهات             

  اذا قالوا اقول لهم كذبتم             و ان خرجوا لبست لهم اداتى             

ديدم و به وحى شما كافرم و نذر  يعنى به مختار خبر ده كه من اسب دورنگ نديدم همه اسبها را سياه يك تيغ 

هاى خود نمودم چيزى را كه نديده بودند و هر دوى ما به  كردم تا هنگام مرگ با شما نبرد كنم به چشم

 گوييها علم داريم. ياوه

وقتى اصحاب مختار سخن گويند با آنها گويم دروغ گفتيد و اگر بيرون آيند سالح حرب براى مقاتله آنها در بر 

 كنم.

در آن روز عبد الرحمن بن سعيد بن قيس همدانى هم كشته شد و سه تن ادّعاى قتل او كردند سعر بن ابى  (2) 

سوختم و ابو الزبير گفت: من ده ضربت  گفت: من نيره بر او مى سعر و ابو الزبير شبامى و مرد ديگر سعر مى

ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ  كنى؟ گفت: مىكشى و فخر  شمشير بر او زدم يا بيشتر پسرش گفت: بزرگ قوم خود را مى

 1خْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِ

ام رسيد هفتصد و هشتاد تن كشته برشمردند و ( مختار گفت: همه شما كار نيكو كرديد و چون جنگ به انج1) 

رسيد و اين جنگ شش  بيشتر كشتگان آن روز مردم يمن بود و شماره كشتگان مضر در كناسه به بيست تن نمى

 بود و اشراف از كوفه بگريختند و در بصره به مصعب بن زبير پيوستند. 66شب مانده از ذى الحجّه سال 
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عليه السّالم را بر اندازد و گفت: دين ما اين نيست كه كشندگان حسين عليه  و مختار مصمم شد كشندگان حسين

السّالم را بگذاريم زنده و آزاد راه روند كه خاندان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بد ياورى باشم و اگر 

بم بر كشتن ايشان نام ايشان آنها را رها كنم كذّابم چنان كه مرا نام كذّاب كردند. و من از خداى تعالى يارى طل

را براى من بگوييد و در تتبّع ايشان باشيد و آنها را بكشيد كه خوردنى و آشاميدنى بر من گوارا نيست تا زمين 

را از آلودگى چرك آنان پاك گردانم و از كشندگان اهل بيت عليهم السّالم يكى عبد اللّه بن سيد جنى و ديگر 

ه فتح حاء و ميم( بن مالك محاربى بودند مختار را گفتند او در پى ايشان فرستاد مالك بن نسير بدىّ و حمل )ب

و از قادسيه آنها را بگرفتند و نزد مختار آوردند شب هنگام بود مختار گفت: اى دشمنان خدا و قرآن و دشمنان 

او را نزد من آوريد كسى  پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خاندان وى حسين بن على عليهما السّالم كجاست

كه در نماز مأمور به صلوات فرستادن بر او هستيم بكشتيد؟! گفتند: خدا تو را رحمت كند ما را بر خالف رضاى 

ما به حرب او فرستادند بر ما منّت گذار و مكش. گفت: شما چرا بر حسين عليه السّالم منّت نگذاشتيد و او را 

 ىّ گفت: آيا تو برنس آن حضرت را برداشتى؟ عبد اللّه بن كامل گفت:( و با مالك بن نسير بد2كشتيد! )

آرى او است. مختار گفت: دو دست و دو پاى او را ببريد و بگذاريد بر خود پيچد تا بميرد چنان كردند و همچنان 

بن اسيد  از دست و پاى او خون برفت تا بمرد. و آن دو تن ديگر را پيش آوردند عبد اللّه بن كامل عبد اللّه

 جهنى را كشت و سعر بن ابى سعر حمل بن مالك را.

و باز مختار عبد اللّه بن كامل را در قبايل فرستاد زياد بن مالك را از بنى ضبيعه )به صيغه تصغير( و عمران بن 

مختار خالد را از قبيله عنزه و عبد الرحمن بن ابى خشكاره بجلى و عبد اللّه بن قيس خوالنى را بگرفتند و نزد 

آوردند و چون آنها را بديد گفت: اى كشنده نيكان و ريزنده خون سيد جوانان اهل بهشت خداوند امروز شما را 

به خون او بگرفت و آن ورس براى شما روزى نحس آورد و اينان آن ورس كه با حسين عليه السّالم بود غارت 

 كرده بودند و بفرمود تا آنها را كشتند.

سواران مختار در  ه و عبد الرحمن پسران صلخب را نزد او حاضر كردند و حميد بن مسلم گويد:( آنگاه عبد الل1ّ)

پى ما آمدند من بگريختم و نجات يافتم و آنها پسران صلخب را دستگير كردند و بردند تا بر در سراى مردى 

كردند و با هم پيش مختار  همدانى رسيدند نامش عبد اللّه بن وهب پسر عم اعشى شاعر همدان او را هم دستگير

 كند: بردند و بفرمود هر سه را در بازار كشتند. و حميد بن مسلم گويد و به نجات خويش اشارت مى
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 أ لم ترنى على دهش             نجوت و لم اكد انجو                               

 لم اك غيره ارجورجاء اللّه انقذنى             و                               

مترجم گويد: حميد بن مسلم روز عاشورا در ميان لشكر عبيد اهلل بود و آن هنگام كه لشكريان براى تاراج خيام  

آمدند و قصد كشتن امام زين العابدين عليه السّالم كردند او مانع شد و با سليمان بن صرد نيز به عين الورده 

بگرفتند خداوند او را از چنگ مختار نجات داد و در آنجا گفتيم در رفت در اين وقت كه ياران مختار او را 

مذهب ما احباط باطل است و عدل خداوندى مقتضى است هر كس عمل نيكى كند پاداش آن را بيابد هر چند در 

ايا را حميد بن مسلم دنيا چنان كه خداوند عزّ و جلّ فرمود: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. و بسيارى از قض

 روايت كرده است.

باز مختار عبد اللّه بن كامل را سوى عثمان بن خالد بن اسير دهمانى و ابى اسماء بشر بن سوط قانصى فرستاد و 

آنها در خون عبد الرحمن بن عقيل بن ابى طالب و بردن سلب او شريك بودند ابن كامل با كسان خويش هنگام 

بنى دهمان را بگرفت و گفت: اگر عثمان بن خالد بن اسير دهمانى را براى من نياوريد نماز عصر گرداگرد مسجد 

گناه همه بنى دهمان از روز خلقت تا قيامت به گردن من اگر همه شما را از تيغ نگذرانم. گفتند: ما را مهلت ده تا 

 او را بيابيم.

خواستند سوى جزيره )شمال عراق( بگريزند آنها  مىرفتند با سواران تا آن هر دو تن را در ميدان نشسته يافتند و 

را بگرفتند و نزد ابن كامل آوردند گردن آنها را بزد و به مختار خبر داد مختار گفت: بازگرد و جثّه آنان را 

 بسوزان برگشت و الشه آنان را بسوزانيد.

به طلب خولى بن يزيد اصبحى  و مختار معاذ بن هانى را با ابا عمره كيسان كه امير پاسبانان خاص خود بود

 فرستاد و او در بيت الخالء پنهان شد و معاذ بن هانى با ابى عمره گفت:

در سراى خويش است او را بجوى. زن خولى بيرون آمد و نامش عيوف بنت مالك بود از آن هنگام كه سر 

دانم و  كجاست؟ گفت: نمى  حسين عليه السّالم را آورد وى را دشمن داشت فرستادگان مختار پرسيدند: شوهرت

به دست اشارت به بيت الخال كرد بدانجا در آمدند ديدند زير سبد بزرگى پنهان شده است او را بيرون آوردند و 

گشت و همان وقت كه ابو عمره را به طلب خولى فرستاده بود خود او  هاى كوفه مى در آن وقت مختار در كوچه

براى مختار پيغام فرستاد خولى را دستگير كرديم فرستاده در راه مختار را  هم در دنبال آنان بيامد و ابو عمره
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بديد و خبر بداد مختار با ابن كامل بود به سراى خولى آمد و بفرمود: در پيش چشم زنش او را كشتند و جسدش 

 را بسوختند و مختار بايستاد تا خاكستر شد و زنش عيوف دشمن او بود.

 یگركشتن عمر سعد و چند تن د

مختار روزى با ياران خود گفت: فردا مردى را خواهم كشت كه پايهاى بزرگ دارد و چشمان در كاسه فرو رفته 

 و ابروى برجسته و از كشتن او بندگان مؤمن و فرشتگان مقرّب شاد گردند.

هيثم بن اسود نخعى نزد او بود اين سخن بشنيد و دانست غرض وى عمر سعد است چون به سراى خويش 

ازگشت پسر خود را كه عريان نام داشت بخواند و آنچه شنيده بود بگفت و به ابن سعد پيغام فرستاد عمر گفت: ب

خدا پدرت را جزاى خير دهد چگونه مختار با اين عهد و پيمانهاى محكم مرا بكشد و عمر بن سعد هراس در 

ه خواهرزاده امير المؤمنين عليه السّالم و نزد داد چون پيش از اين عبد اللّه بن جعدة بن هبيره را ك خاطر راه نمى

نامه براى عمر سعد ستانده و مختار در آن نامه شرط  مختار محترم بود شفيع خويش كرده بود و از مختار امان

كرده بود كه اگر عمر سامع و مطيع باشد و از ميان شهر و اهل خود بيرون نرود او را امان باشد و مختار به آن 

است و خدا گواه مگر آنكه )يحدث حدثا( و از حدث كردن گاه قضاى حاجت ضرورى خواهند و گاه  امان ملتزم

 جويى و مختار معنى اول قصد كرده بود و عمر سعد معنى دوم فهم كرد. فتنه

( به هر حال عمر سعد پس از شنيدن خبر شبانه از سراى خود بيرون شد و نزد حمامه رفت و با خود گفت به 2) 

ود بازگردم و همانجا باشم بازگشت و فردا بار ديگر نزد حمامه رفت و به نيكى از بستگان او گفت كه: سراى خ

اهل خويش دام كار بدتر از اينكه از خانه ومختار مرا امان داد و پس از آن چنين و چنان گفت. موالى او گفت: ك

مختار را گفتند عمر سعد بگريخت خارج شدى و به اينجا آمدى عمر به خانه خويش بازگشت و از آن سوى 

 تواند بگريزد كه زنجيرى در گردن او بسته است او را بازگرداند و هر چه جهد كند نرهد. گفت: هرگز نمى

اجابت كن عمر از  بارى بامداد مختار ابا عمره را به طلب او فرستاد ابو عمره بيامد و گفت: اجب االمير امير را

اش پيچيد و بيفتاد ابو عمرو به شمشير او را بزد و بكشت و سر او را بگرفت و  جاى برخاست و پاى او در جبّه

شناسى؟  در دامن خود نهاد و نزد مختار آورد حفص پسر عمر سعد نزد مختار نشسته بود مختار گفت: اين را مى

 گفت: آرى إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ.

 و زندگى پس از وى زشت است.
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گفت: راست گفتى و بفرمود او را هم كشتند و گفت آن به جاى حسين عليه السّالم و اين به جاى على بن  مختار

الحسين عليه السّالم و هرگز برابر هم نيستند به خدا قسم اگر سه ربع قريش را بكشم تالفى يك بند انگشت او 

 ام. نكرده

سعيد بن نمران ناعطى و ظبيان بن عماره تميمى سوى  و چون مختار اين دو تن را بكشت سر آنها را با مسافر بن

 محمد بن حنفيه فرستاد.

( ابو مخنف گفت: موجب تصميم مختار به قتل عمر سعد آن بود كه يزيد بن شراحيل انصارى نزد محمد بن 1) 

اينكه  حنفيه رفت و پس از سالم از هر جا سخن گفتند تا گفتگو از مختار پيش آمد و ابن حنفيّه گله كرد از

گويند  نشينند و با هم سخن مى كند و كشندگان حسين عليه السّالم در كنار او بر تختها مى مختار دعوى تشيّع مى

و چون يزيد بن شراحيل بازگشت گفتار محمد بن حنفيه را با مختار بگفت و مختار چون عمر سعد و پسرش را 

ه: من بر هر كس دست يافتم از كشندگان حسين بن بكشت سر آنها را براى ابن حنفيه فرستاد و نامه نوشت ك

على عليهما السّالم او را بكشتم و در جستجوى ديگران هستم. و نخست نامه او را طبرى نقل كرده است. و عبد 

پوشيدند و برنسهاى سياه بر  اللّه بن شريك گفت: ديدم )اهل تقوا و ورع و علم و خبر را كه( رداهاى مطرّز مى

د و مالزم ستونهاى مسجد بودند )پيوسته به نماز و بندگى خدا ايستاده( هرگاه عمر سعد بر آنها گذاشتن سر مى

 گفتند: اين قاتل حسين عليه السّالم است پيش از آنكه آن حضرت را به قتل رساند. گذشت مى مى

ايستى مخيّر ميان  و ابن سيرين گفت: على عليه السّالم با عمر سعد گفته بود: چگونه باشى وقتى كه در مقامى

 بهشت و جهنم و جهنم را اختيار كنى.

 )مترجم گويد: از اين روايت معلوم شد كه اهل علم و تقوا در آن عهد جامه و شعار خاص داشتند(. 

( باز مختار سوى حكيم بن طفيل طائى سنبسى فرستاد او جامه و سالح حضرت عباس بن على عليهما السّالم 2) 

گفت: تيرى انداختم به زير جامه آن حضرت  بر حسين عليه السّالم افكنده بود و خود او مىرا برداشته و تيرى 

رسيد و زيانى نرسانيد. و عبد اللّه بن كامل او را دستگير كرد و بياورد كسان او نزد عدى بن حاتم رفتند و او را 

هر چه گفت و شفاعت كرد ابن كامل ابن كامل رسيد و   به شفاعت برانگيختند عدى از دنبال ايشان شتافت تا به

نپذيرفت و گفت: اختيار با من نيست با امير است نزد او رو و ما در پى تو بياييم عدى سوى مختار شتافت و 

مختار شفاعت او را درباره جماعتى از عشيرت وى كه در ميدان سبيع طغيان كردند پذيرفته بود شيعيان 
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ابن كامل گفتند: بگذار اين خبيث را بكشيم و او را برهنه كردند و گفتند: ترسيدند درباره او نيز بپذيرد با  مى

فرزند امير المؤمنين عليه السّالم را پس از كشتن برهنه كردى تو را برهنه كنيم كه خودت ببينى و تير بر حسين 

انند خارپشت گرديد و عليه السّالم افكندى كارگر نشد بر تو تير افكنيم كه كارگر شود و بر او تير باريدند تا م

بيفتاد و عدى بن حاتم بر مختار در آمد مختار او را بر مسند خويش نشانيد و تكريم كرد و عدى شفاعت حكيم 

 بن طفيل كرد.

دارى كشندگان حسين عليه السّالم را شفاعت كنى؟ عدى گفت: بر  ( مختار گفت: اى ابا طريف تو روا مى1) 

و از كشندگان نبود مختار گفت: اگر چنين باشد او را رها كنيم در آن ميان ابن اند و ا حكيم بن طفيل دروغ بسته

كامل بيامد و خبر قتل او بداد مختار گفت: چرا شتاب كردى و پيش از اينكه نزد من آوريد او را بكشتيد اين را 

 به زبان گفت اما در دل خود از كشته شدن او شادان بود.

گويى ترسيدى كسى كه  ز كفّ من بربودند. عدىّ گفت: به خدا قسم دروغ مىابن كامل گفت: شيعيان اختيار ا

 بهتر از تو است يعنى: مختار شفاعت مرا درباره او بپذيرد از اين جهت او را كشتى.

ابن كامل برآشفت و خواست عدىّ را دشنام دهد مختار به دست و دهان اشارت كرد كه خاموش باش و عدىّ از 

 كرد. رسيد از وى گله مى ر خرسند بود و از ابن كامل ناراضى و به هر كس مىجاى برخاست از مختا

( و مختار در پى قاتل على بن الحسين عليهما السّالم فرستاد و او از عبد القيس بود و مرّة بن منقذ بن نعمان 2) 

ت بيرون آمد و نيزه بر نام داشت مردى دلير بود ابن كامل گرد سراى او را بگرفت او بر اسب سوار و نيزه به دس

زد و او  عبيد اهلل بن ناجيه شبامى زد او را بر زمين انداخت اما زيانى نرسانيد و ابن كامل او را به شمشير مى

دست چپ را سپر كرده بود تا اسب بشتاب او را از ميان جماعت بيرون برد و بگريخت و به مصعب پيوست و از 

 كشته شدن برست اما دستش خشك شد.

گفت: تير بر جوانى افكندم كه دست بر پيشانى گذاشته بود و  ( و مختار در پى زيد بن رقاد فرستاد و او مى3) 

سپر تير كرده تير دست او را بر پيشانى بدوخت و نتوانست دست را از پيشانى جدا كند و هنگامى كه تير بدو 

ان را بكش چنان كه ما را كشتند و خوار گردان آن رسيد گفت: خدايا اينان ما را اندك ديدند و خوار كردند خدايا

گفت: نزديك او رفتم جان  چنان كه ما را خوار كردند و پس از آن تيرى بر آن جوان افكند و او را بكشت و مى
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سپرده بود آن تير را كه بدو كشته شده بود از شكمش بيرون آوردم و آن تير پيشانى را هر چه كردم بيرون نيامد 

 انى بماند و چوبه آن جدا شد.پيكان در پيش

و چون ابن كامل سراى او را فرو گرفت شمشير در دست بيرون آمد و مردى دلير بود ابن كامل گفت: به شمشير 

و نيزه بر او حمله نكنيد بلكه تير و سنگ بر او بباريد چنان كردند بيفتاد و ابن كامل گفت: بنگريد اگر زنده است 

 داشت آوردند و آتش خواست و او را زنده در آتش سوزانيدند.او را بياوريد ديدند رمقى 

گفت حسين عليه السّالم را من كشتم به بصره گريخته بود  ( و مختار در طلب سنان بن انس فرستاد كه مى1) 

 دست بر او نيافتند سراى او را ويران كردند.

 و سراى او را هم ويران كردند.و نيز عبد اللّه بن عقبه غنوى را طلب كردند به جزيره گريخته بود 

و مردى ديگر از بنى اسد را طلب كردند نامش حرملة بن كاهل بود و يكى از ياوران حسين عليه السّالم را كشته 

 بود او نيز گريخته بود و دست بر وى نيافتند.

يد: عبد اللّه بن )مترجم گويد: در تاريخ طبرى از گرفتن حرملة بن كاهل يا گريختن او ذكرى نيست و همين گو 

 عقبه غنوى را طلب كردند بگريخت و شاعر ليثى ابن ابى عقب درباره ابن عبد اللّه و حرملة بن كاهل گويد:

 و عند غنىّ قطرة من دمائنا             و في اسد اخرى تعدّ و تذكر         

ن العابدين عليه السّالم حرمله و در روايت غير او آمده است كه: حرملة بن كاهل را مختار بكشت و حضرت زي 

 را نفرين كرده بود و مختار چون دانست دعاى امام به دست او مستجاب گرديد سجده شكر كرد(.

گفت: من دوازده تير بر  ( و مختار در طلب مردى ديگر فرستاد و نامش عبد اللّه بن عروه خثعمى و او مى2) 

 به مصعب پيوست و مختار سراى او را ويران ساخت.يك كارى نشد او هم بگريخت و  ايشان افكندم هيچ

گفت: چند بار نيزه به كار بردم و چند تن از آنان را زخم رسانيدم  و عمرو بن صبيح صدايى را طلب كرد و او مى

 و بر وى سپوختند تا جان داد. ها آوردند و بفرمود نيزه 1اما كسى را نكشتم او را شبانه نزد مختار آوردند

                                                 
نهاده او را ناگهان از بستر بگرفتند و شمشيرش را برداشتند و همان شب نزد مختار آوردند و طبرى گويد: شب باالى بام خفته بود و شمشير زير بالين  .1

مختار را خطاب كرد   مختار او را حبس فرمود تا بامداد شد بار عامّ داد و مردم به كوشك در آمدند و عمرو بن صبيح را در بند در آوردند و او اصحاب

كردم كه قوت بازوى من به چه حدّ است و اكنون كه بايد كشته شوم همين  شمشير در دست داشتم شما را معلوم مىگفت: اى مردم كافر و فاجر اگر  و مى

و گفت: بهتر كه شما مرا بكشيد كه شريرترين خلق خداييد آنگاه به مشت بر چشم ابن كامل كوفت ابن كامل بخنديد و دست او را بگرفت و نگاه داشت 

 ن از خاندان رسول را طعن زد و مجروح ساخت.اين مرد به قول خود چند ت
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مد بن اشعث فرستاد او در دهى نزديك قادسيه ملك خود بود رفتند او را نيافتند به مصعب پيوسته و در پى مح

بود و مختار سراى او را ويران ساخت و با خشت و گل آن سراى حجر بن عدى را كه زياد بن أبيه خراب كرده 

 بود بساخت.

 در ذكر رفتن ابراهیم اشتر به قتال ابن زیاد

وز مانده از ذى الحجّه ابراهيم بن اشتر به رزم ابن زياد بيرون شد دو روز پس از فراغت هشت ر 66در اين سال 

از جنگ ميدان سبيع و مختار دليران اصحاب و روشناسان و بزرگان و خردمندان را با او بفرستاد كه حرب ديده 

رحمن بن امّ الحكم رسيد ديد و آزموده بودند و مختار به بدرقه او بيرون رفت تا وقتى ابن اشتر به دير عبد ال

ياران مختار در برابر او آمدند و كرسى را مانند هميشه بر استرى سفيد نهاده بودند و آن را بر پل بداشته و 

گفت: خدايا زندگى ما را در طاعت خويش دراز گردان و ما را ياد  كرسى به حوشب برسمى سپرده بود و او مى

 گفتند و مختار گفت: بيامرز و همراهان او آمين مىدار و فراموش مكن و گناهان ما را 

 امّا و ربّ المرسالت عرفا             لنقتلنّ بعد صفّ صفّا         

 و بعد الف قاسطين الفا             

شوند ما دشمنان را بكشيم يك صف پس از  يعنى: سوگند به پروردگار آن فرشتگان كه در پى هم فرستاده مى 

 از هزار ستمگر هزار ستمگر ديگر. صف ديگر و پس

گفت و از اين جهت بدو نسبت كهانت دادند و گفتند: دعوى علم  مترجم گويد: از اينگونه سخنان مختار بسيار مى

 كند. و شاعرى در اين معنى گفت: غيب مى

 ما شرطة الدّجّال تحت لوائه             باضلّ ممّن غرّه المختار         

 نى قسىّ اوثقوا دجّالكم             يجلى الغبار و انتم احراراب             

 لو كان علم الغيب عند اخيكم             لتوطّأت لكم به االحبار             

 و لكان امرا بيّنا فيما مضى             تأتى به االنباء و االخبار             

 طعن يشقّ عصاكم و حصار        انّى الرجو ان يكذّب وحيكم                  



 537 شیخ عباس قمی ) ترجمه آیت اهلل شعرانی( نفس المهموم

 

اما قضيّه كرسى، مؤلف كتاب ياد نكرده است و اين بنده مترجم روايت طبرى از ابى مخنف را در اينجا بياورم كه 

معتبرتر است و بر روايات ديگران اعتمادى نيست گويد: مختار با خاندان جعدة بن هبيرة بن ابى وهب مخزومى 

 گفت:

عليه السّالم را براى من بياوريد و جعدة بن هبيره خواهرزاده امير المؤمنين على عليه كرسى على بن ابى طالب 

دانيم كجاست  السّالم است و مادرش امّ هانى بنت ابى طالب بود آل جعده گفتند: آن كرسى نزد ما نيست و نمى

ند: هر كرسى كه بياوريم و تا بياوريم. مختار گفت: سخن جاهالنه مگوييد و كرسى را بياوريد آنها پيش خود گفت

كند كرسى اى آوردند او بپذيرفت و قبيله بنى شاكر و بنى شبام و  بگوييم كرسى امير المؤمنين است قبول مى

اصحاب مختار آن كرسى را استقبال كردند و آن را در حرير و ديبا پوشيدند و مختار موسى بن ابى موسى 

ا بدو سپرد و پس از آن به علتى از او بگرفت و به حوشب بر اشعرى را به نگاهبانى كرسى فرمود و كرسى ر

داد و اين منصب وى را بود تا مختار كشته شد و ابو امامه يكى از اعمام اعشى داستان كرسى را با دوستان  مى

 خود نقل كرد و گفت: امروز براى ما وحى آمد كه مانند آن كسى نشنيده است و در آن خبر همه چيز هست.

ابى مخنف نقل كرده است كه مختار گفت: در بنى اسرائيل تابوت سكينه بود كه آثار آل موسى و آل  و از غير

 هارون را در آن نهاده بودند و در اين امت مثل آن هست. و اعشى شاعر همدان بدين كرسىّ اشارت كرده است:

  فائفو اقسم ما كرسيكم بسكينة             و ان كان قد لفّت عليه الك         

  و ان ليس كالتّابوت فينا و ان سعت             شبام حواليه و نهد و خارف             

  و انّى امرؤ احببت آل محمّد             و تابعت وحيا ضمّنته المصاحف             

ير المؤمنين عليه و بالجمله كرسى تدبيرى بود از مختار كه بدان تبرك جويند و دل قوى كنند و به نام كرسى ام 

السّالم در حفظ آن بكوشند در جنگ و غير آن و از اينگونه تدابير سالطين بسيار كنند. چنان كه گويند: دروازه 

نجف را شاه عباس بر در سراى خويش نصب كرد تا مردم آن را ببوسند و احترام كنند و در ظاهر احترام او شده 

 باشد.

 باز به ترجمه كتاب بازگرديم:

مختار ابراهيم اشتر را وداع كرد و گفت: اين سه اندرز از من بپذير نخست آنكه در پنهان و آشكار از خداى  (1) 

عزّ و جلّ بترس و در رفتن شتاب فرماى و چون به دشمن رسى زود كار يكسره كن. و مختار بازگشت و ابراهيم 
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كردند ابراهيم گفت:  ن برداشته دعا مىدست به آسما  رفت تا در راه اصحاب كرسى را ديد گرد آن را گرفته

خردان مگير سوگند به آنكه جان من به دست او است اين روش بنى اسرائيل بود كه گرد  خدايا ما را به گناه بى

 گوساله گرفتند و آنها برگشتند و ابراهيم روانه شد.

 كشته شدن ابن زیاد

بن زياد پيش از اينكه داخل عراق شود مصاف دهد و چون ابراهيم از كوفه بيرون رفت شتاب فرمود تا با سپاه ا

ابن زياد با لشكر بسيار انبوه از شام آمده بود و موصل را مسخّر كرده و ابراهيم برفت تا از خاك عراق بگذشت 

و به زمين موصل درآمد و بر مقدمه لشكر خويش طفيل بن لقيط نخعى را كه مردى دلير بود بگماشت و چون به 

رفتند و از هم  يك شد لشكريان خويش را بساخت و آماده پيكار كرد و همچنان به تعبيه و ساخته مىابن زياد نزد

فرستاد تا به نهر خازر رسيدند در اراضى موصل در دهى  شدند مگر اينكه طفيل را به رسم ديدبانى مى جدا نمى

رود آمد و يكى از همراهان ابن زياد موسوم به باربيثا فرود آمدند و ابن زياد و هم نزديك ايشان در كنار آب ف

خواهم  عمير بن حباب سلمى نام داشت ابن اشتر را پيغام فرستاد كه من رأى تو دارم و دشمنى با پسر زياد و مى

امشب تو را ديدار كنم ابن اشتر پاسخ داد: شب نزد من آى بيامد و گفت: ابن زياد ميسره را به من سپرده است و 

گريزم تا شما فيروز گرديد و ابن اشتر از او پرسيد: رأى تو چيست بر اينكه  دهم و مى مى البته خويش را هزيمت

ما گرد خويش خندق كنيم و دو سه روز توقّف كنيم؟ عمير گفت: اين كار مكنيد كه به سود دشمنان شماست و 

اب تأخير ندارد و ليكن در آنها همين خواهند كه جنگ به تأخير افتد كه چند برابر بيش از شمايند و سپاه اندك ت

رزم شتاب نماييد و زود كار يكسره كنيد كه دل آنها را از شما هراس گرفته است و اگر دست به دست كنيد 

 آهسته آهسته نبرد آزمايند و به حرب شما خوى گيرند و هول ايشان زائل شود و دلير گردند.

 همين است و امير ما نيز همين نصيحت كرد. ابراهيم گفت: اكنون دانستم نيكخواه منى و درست گفتى رأى

( عمير گفت: از رأى مختار در نگذريد كه او مردى است در جنگ پرورش يافته و بار آمده و ورزيده شده و 2) 

 ايم و همين امروز صبح كار يكسره كن. چيزها آزموده است كه ما نيازموده

بودند از وقعه مرج راهط با آل مروان دل بد داشتند و عمير بازگشت و قبائل قيس كه در جزيره و نواحى موصل 

و لشكر مروان طايفه كلب بودند و رئيسشان ابن بجدل بود و شبانه ابن اشتر نگاهبانان را به كار داشت و خود 

بساخت و گروهان را آماده كرد و سرداران لشكر را معين  هيچ چشم بر هم ننهاد تا سحر شد آن وقت لشكريان را
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ان بن يزيد بن معقل ازدى را بر ميمنه و على بن مالك جشمى را بر ميسره گماشت و برادر مادرى فرمود سفي

خود عبد الرحمن بن عبد اللّه را اميرى سواران داد و سواران او اندك بودند و آنان را نزديك خود نگاه داشت و 

علم به مراحم بن مالك سپرد و چون در ميمنه و قلب قرار داد و سردارى پيادگان را به طفيل بن لقيط داد و 

سپيده صادق بدميد نماز صبح در تاريكى بگزاشت و بيرون آمد و صفها راست كرد و هر سردارى را به جاى 

كرد و نويد  رفت و فرمان رفتن داد و مردم را تحريص مى خود فرستاد و ابراهيم خود پياده شد و پياده راه مى

تلّى بزرگ رسيدند مشرف بر سپاه ابن زياد و آنها هنوز از بستر خواب داد و اندكى رفتند به  فيروزى مى

 برنخاسته بودند.

( پس عبد اللّه بن زهير سلولى را فرستاد تا از حال آنان آگاه گردد و خبر بياورد چون برگشت گفت: سخت 1) 

ذّاب. گفتم: ميان ما و شما گفت: يا شيعة ابى تراب يا شيعة مختار الك اند و سست شده مردى را ديدم مى بترسيده

چيزى بزرگتر از دشنام هست و ابراهيم اسب خواست و بر نشست و بر علمداران بگذشت و آنان را تحريص 

گفت: اين عبيد اهلل بن مرجانه است كشنده حسين بن على  شمرد و مى كرد و كارهاى زشت ابن زياد را بر مى مى

و و دختران و زنان و پيروان او و ميان آب فرات مانع شد و نگذاشت كه ميان ا -سالم اللّه عليهم -و پسر فاطمه

 از آن بنوشد و نگذاشت نزد پسر عمّش رود و با او صلح كند ...

( و لشكر ابن زياد پيش آمدند حصين بن نمير سكونى را بر ميمنه و عمير بن حباب سلمى را بر ميسره 2) 

سردار سواره كرده بود و چون دو صف به يكديگر نزديك شدند گماشته بود و شرحبيل بن ذى الكالع حميرى را 

حصين بن نمير با ميمنه شاميان بر ميسره اهل عراق تاخت على بن مالك جشمى پاى فشرد و از جاى نرفت تا 

كشته شد و علم او را قرّة بن على برداشت او نيز با چند تن از دالوران كشته شدند و ميسره لشكر ابراهيم 

و پاى بگريز نهادند پس علم آنها را عبد اللّه بن ورقا ابن جناده برادرزاده حبشى )به ضمّ حاء و شكسته شد 

سكون باء( بن جناده برداشت و پيش گريختگان دويد و گفت: اى لشكر خدا سوى من آييد و اينك امير شما با 

زند: اى  ر برهنه ايستاده است و فرياد مىعبيد اهلل در نبرد است بياييد سوى او بازگرديم بازگشتند ديدند ابراهيم س

لشكر خدا سوى من آييد من فرزند اشترم، بهترين گريختگان آن است كه باز حمله كند و ليس مسيئا من اعتب. 

 يعنى: آنكه بازگشت گناهكار نباشد.
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آنكه عمير بن حباب ( پس ياران او بازگشتند و ميمنه لشكر ابن اشتر بر ميسره لشكر عبيد اهلل تاختند به اميد 3) 

گريزد. نگريخت و پاى فشرد و جنگى سخت كرد و از گريختن ننگش آمد چون ابراهيم اين بديد گفت: بر اين  مى

چون مرغانى كه نهيب دهى و برمانى از راست و چپ   سواد اعظم تازيد كه اگر آنان شكسته شوند آن ديگران

نيزه پيكار كردند آنگاه دست به تيغ و گرز بردند و به جان بگريزند پس با همراهان بدان سوى شتافت اندكى با 

شويان بود در خانه وليد بن عقبة بن معيط و ابراهيم با  يكديگر افتادند و بانگ آهن مانند آواز زن چوب جامه

علم دار گفت با علم خويش در ميان ايشان رو او گفت: جاى رفتن ندارم. گفت: راه هست برو و ديگران 

زد و  رسيد مى كرد و به هر كس مى رفت ابراهيم هم به تيغ حمله مى د ان شاء اللّه و هر چه او پيش مىگريزن نمى

گريختند و همراهان او يكباره حمله  انداخت و ابراهيم مردان را پيش كرده آنها مانند گله برّه از گرگ مى مى

 سيار كشته شد.كردند و جنگ سخت شد و اصحاب ابن زياد شكسته شدند و از دو جانب ب

 و بعضى گفتند: نخستين كس كه بگريخت عمير بن حباب بود و ثبات او در آغاز جنگ فريب بود.

( و چون لشكريان ابن زياد شكست يافتند ابن اشتر گفت: من مردى را كنار نهر خارز كشتم و علمى داشت 1) 

فتاد و پاها به جانب مغرب او را تنها او را بجوييد كه من بوى مشگ شنيدم از وى دستان او سوى مشرق ا

جستند ابن زياد بود و ابراهيم يك ضربت بر كمرش زده بود و او دو نيمه شده و بيفتاده بود سر او را جدا كردند 

 و الشه او را بسوزانيدند.

پنداشت عبيد اهلل او است و با يكديگر دست  و شريك بن جدير تغلبى بر حصين بن نمير سكونى حمله كرد و مى

زد: مرا با اين روسپى زاده با هم بكشيد مردم آمدند و حصين بن نمير را  به گريبان شدند و تغلبى فرياد مى

 كشتند.

( و بعضى گويند: همين شريك عبيد اهلل را كشت و اين شريك با امير المؤمنين على عليه السّالم بود در 2) 

لمقدس رفت و همانجا بود تا حسين عليه السّالم جنگ صفين و چون ايام خالفت آن حضرت به سر آمد به بيت ا

به شهادت رسيد با خدا عهد كرد كه اگر كسى به خونخواهى آن حضرت برخيزد با وى رود و ابن زياد را بكشد 

يا خود كشته شود و چون مختار برخاست سوى وى شتافت و با ابراهيم اشتر بيرون رفت تا دو لشكر به هم 

له بر سواران شام كرد و صفها را يكى يكى بدريد تا به ابن زياد رسيد و هياهو رسيدند با ياران خويش حم
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شد و چون غائله فرو نشست هر دو تن را كشته يافتند. ولى روايت  برخاست چنان كه جز بانگ آهن شنيده نمى

 اول اصحّ است.

 و شريك همان است كه گفت:

  كز الرّمح في ظلّ الفرسكلّ عيش قد اراده باطال             غير ر         

مترجم گويد: پيش از اين در ضمن شرح ورود اهل بيت به مجلس عبيد اهلل از مدائنى نقل شد نظير اين شعر و  

حميرى كشته شد و سفيان بن يزيد ازدى   حكايت از جابر يا جبير از قبيله بكر وائل و نيز شرحبيل بن ذى الكالع

 كردند. بن زهير سلمى هر يك دعوى قتل او مى و ورقاء بن عازب اسدى و عبيد اهلل

عيينة بن لهساء برادرزاده ابن زياد با او بود چون لشكريان او بگريختند خواهر خويش را برداشت و برد و اين 

 گفت: رجز مى

 ان تصرمى حبالنا فربّما             ارديت في الهيجا الكمىّ المعلما         

سته شدند و بگريختند ابراهيم به دنبال ايشان تاخت و آنها خود را در نهر انداختند و ( چون سپاه عبيد اهلل شك1) 

 شدگان بيش از كشتگان بودند و از لشكر ايشان همه چيز غارت كردند. غرق

 ابراهيم پس از اين فتح بشارت به مختار فرستاد و خبر در مدائن بدو رسيد.

رفتيم  كند كه: من و پدرم با مختار به مدائن مى شعبى روايت مىمترجم گويد: طبرى از ابى مخنف از مشرقى از 

چون از ساباط گذشتيم گفت: مژده باد شما را كه لشكر خدا فاتح شدند و يك روز تا شب در نصيبين يا نزديك 

آن مزه شمشير را به آنها يعنى به شاميان چشانيدند و گفت چون به مدائن در آمديم باالى منبر رفت و خطبه 

ها  خواند كه مژده اند و ما را به جدّ و كوشش و ثبات در طاعت و خونخواهى اهل بيت عليهم السّالم مىخو

 درپى رسيد به كشته شدن عبيد اهلل و شكست اصحاب او. پى

آورى؟ شعبى گفت: به چه ايمان آورم؟ به اينكه  و يكى از همسايگان شعبى با او گفت: اى شعبى اكنون ايمان مى

دانست گفت: هرگز به اين ايمان نخواهم آورد. آن همسايه گفت: مگر مختار خبر نداد كه  غيب مىمختار علم 

لشكر عبيد اهلل منهزم شدند؟ شعبى گفت گفتم: مختار گفت در نصيبين شكست يافتند و آن شهر در خاك جزيره 

 است با آنكه آن لشكر در خارز به هزميت رفتند از زمين موصل الى آخر ما قال.

 ز به ترجمه كتاب بازگرديم.با
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( و ابراهيم به موصل آمد و عمّال به بالد فرستاد برادرش عبد الرحمن بن عبد اللّه را به نصيبين فرستاد و او 2) 

بر سنجار و دارا و نواحى آن از زمين جزيره دست يافت و زفر بن حارث را به واليت قرقيسا گذاشت و حاتم بن 

 رهاط و سميساط و اطراف آن و عمير بن حباب سلمى را عاملى كفرتوثا داد.نعمان باهلى را بر حران و 

( و ابراهيم خود در موصل بماند و سر عبيد اهلل بن زياد را با سرهاى سران لشكرش براى مختار فرستاد و آنها 3) 

رسيد در دهان او  را در قصر ريخته بودند مارى باريك پديد آمد و در ميان آن سرها بگرديد تا به سر عبيد اهلل

رفت و از بينى او بيرون شد و از بينى او به درون رفت و از دهانش بيرون شد چند بار اين كار كرده اين را 

 ترمذى در جامع خود نقل كرده است.

و مغيره گفت: نخستين كس در اسالم كه سكه قلب زد عبيد اهلل بود. و يكى از دربانان عبيد اهلل نقل كرد كه: چون 

عليه السّالم كشته شد با او به قصر رفتم رويش بر افروخت و آتش گرفت و به آستين اشارت بر وى كرد  حسين

 و گفت: اين حديث با كسى در ميان منه.

و مغيره گفت: مرجانه با پسرش عبيد اهلل پس از قتل حسين عليه السّالم گفت: اى ناپاك پسر دختر پيغمبر را 

 .كشتى هرگز بهشت را نخواهى ديد

( مؤلف گويد: آنچه از كامل نقل كرديم به پايان رسيد و در بحار االنوار از ثواب االعمال روايت كرده است 1) 

را آوردند من  -عليهم اللعنه -و او به اسناد خود از عمّار بن عمير تميمى كه: چون سر ابن زياد و اصحاب او

سرها گشت تا به سر عبيد اهلل رسيد در سوراخ بينى او  گفتند: مارى بيامد و در ميان نزديك آنها شدم و مردم مى

 رفت و از آن بيرون آمد در سوراخ بينى ديگر او رفت.

و از كامل الزياره از عبد الرحمن غنوى روايت كرده است در ضمن حديثى كه: يزيد ملعون پس از كشتن حسين 

در مستى جان داد شبانه و بامداد او را يافتند اى از زندگى نيافت و مرگ او زود فرا رسيد و  عليه السّالم بهره

رنگش بگشته گويى به قير اندوده و سياه گشته است و به حسرت در گذشت و هر كس بر كشتن امام عليه 

السّالم فرمان يزيد برده بود يا در جنگ او شركت كرد به ديوانگى يا خوره و پيسى مبتال گشت و در نسل او 

 بماند.

متولّد شد و مردى فربه بسيار گوشت و پرموى بود  26يا  25لدول قرمانى است كه: يزيد سال ( و در اخبار ا2) 

مادرش ميسون دختر بحدل كلبيه است، تا اينكه گويد: نوفل بن ابى الفرات گفت: نزد عمر بن عبد العزيز بودم 
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آيا او را امير المؤمنين گويى و مردى نام يزيد برد و او را به امير المؤمنين وصف كرد عمر بن عبد العزيز گفت: 

 فرمود او را بيست تازيانه زدند.

و رويانى در مسند خود از ابى الدّرداء آورده است كه گفت: شنيدم رسول را صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 

 فرمود: اول كس كه سنت مرا تغيير دهد مردى است از بنى اميّه يزيد نام دارد. مى

است در حوران به مرض ذات الجنب بمرد و جنازه او را به دمشق آوردند  64االول سال مرگ يزيد در ماه ربيع 

و برادرش خالد يا فرزندش معاويه بر او نماز گزاشت و او را در مقبره باب الصغير دفن كردند. اكنون محلّ قبر 

المهموم اينجا به  ساله بود مدت ملكش سه سال و نه ماه. كتاب نفس او مزبله است و هنگام مرگ سى و هفت

 پايان رسيد.

كشته شد و مدت حكومت او يك سال  67اما عاقبت مختار چنان كه در تاريخ طبرى گويد: در چهاردهم رمضان 

و نيم بود و عراق را به استثناى بصره در تصرف داشت تا دشمنان وى در آن شهر فراهم شدند و آنها به فرمان 

حاكم آنجا شد و سپاه و عدّت فراهم كرد به جنگ مختار   ير از جانب برادرشعبد اللّه زبير بودند و مصعب بن زب

آمد و سپاهيان مختار را شكست داد و او را بكشت و هفت هزار تن از يارانش را پس از اينكه سالح بر زمين 

نى اميّه هم گذاشته و تسليم شده بودند اسير كردند و به اصرار اهل كوفه همه را از تيغ بگذرانيدند كارى كه ب

نكردند بلكه كشتن اسير به اين شناعت در تاريخ جباران كم نظير است يا از جهت شقاوت مصعب و قساوت او 

 بود يا از جهت ضعف كه نتوانست لشكريان خود را از آن عمل زشت بازدارد.

د يك روز همه را و گويند: عبد اللّه بن عمر با مصعب گفت: اگر هفت هزار گوسفند ارث پدرت به تو رسيده بو

 تقصير بكشت. كشتى در خونريزى اسراف كرده بودى. و نيز زن مختار را بى مى

و طبرى از روايت واقدى نقل كرده است كه: مختار را چهار ماه در قصر دار االماره محاصره كردند. و نيز گويد: 

عربها قريب هفتصد تن بودند. خواست هر چه عجم در سپاه مختار است بكشد و عربها را آزاد كند و  مصعب مى

همراهان وى گفتند: اين چه دينى است كه تو دارى عجم و عرب هر دو بر يك مذهبند و با اين عمل چگونه 

 اميدوارى پيروز گردى؟

 گفت: عربها را نيز آوردند و گردن زد و شاعر در مالمت آنها گويد:

 الموثّق مكتفيناقتلتم ستّة اآلالف صبرا             مع العهد          
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و پس از كشتن آنان كار به قرار اول بازگشت و دولت به دست دشمنان اهل بيت افتاد و مصيب بماند حتّى يقوم  

بامر اللّه قائم آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كتاب را به نام مبارك پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و 

 درود بر وى ختم كنيم.

  مؤلّفترجمه 

بياوريم چون در جاى ديگر ترجمتى به  -رحمه اللّه -در خاتمه كتاب مناسب آمد مختصر شرح حالى از مؤلف

 طريقه اهل رجال از آن مرحوم نديدم:

معرّف رتبه مكتسب و قريحه فطرى و آثار او جز اينكه خود در فوائد الرضويه اسامى مصنفات خويش را ذكر 

اند و از تتبع كتب آن مرحوم معلوم  او در اول يا آخر كتب مطبوعه آورده كرده است و آنچه ناشرين كتب

گردد وى اديبى بارع و محدّثى خبير و مطلع و در ضبط مطالب دقيق و در فارسى و عربى فصيح و مردى با  مى

كه فايده  مند گرداند و از ضبط مطالبى ذوق و خالى از تعصب و شجاع بود و مايل بود از آثار خود مردم را بهره

 جست. كمتر داشت احتراز مى

الحكمة ضالّة المؤمن حيثما وجدها »رفت و به مضمون  و در نقل حديث در سير و تواريخ به طريقت قدما مى

گرفت و جمود نداشت مانند گروهى كه پندارند هر چه در كتب  شنيد مى سخن حق را از هر كس مى« اخذها

يخ اهل سنت است باطل و همچنان كه شيخ مفيد )ره( از مداينى و زبير مؤلفين شيعى است صحيح و آنچه در توار

بن بكّار روايت كرده است مؤلف نيز از كتاب كامل و طبرى روايت آورده و سنى بودن آنان را مانع ندانسته 

 است.

للّه نفع ا« حاج ميرزا على»به هر حال از فرزند برومند آن مرحوم حضرت ثقة االسالم عماد االعالم آقاى 

در خواستم به قلم شريف خود مختصر شرح حالى به طريقت اهل رجال از والد خويش مرقوم  -المسلمين بوجوده

دارد كه اهل البيت ادرى بما فيه از غايت لطفى كه با حقير داشتند اين تمنا را پذيرفتند و اينك بيان ايشان به نصّ 

 لفظه:

ن محمد القمى الشيخ االعظم و العماد االرفع االقوم صفوة والد حقير عباس بن محمد رضا بن ابى القاسم ب

اآلثار شيخنا و مالذنا و   المتقدّمين و المتأخّرين خاتم المحدّثين مستخرج كنوز االخبار و محيى ما اندرس من

 موالنا المحدث القمى انار اللّه برهانه:
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ى را در قم گذرانيده و فنون ادبيّه را مطابق در بلده طيبه قم واقع شد اول طفوليت و جوان 1294والدتش در سنه 

 خواندند. معمول آن زمان تحصيل و تكميل نموده و به طورى در اين فن متبحر گرديد كه او را فرّاء مى

در سال هزار و سيصد و دوازده به نجف مشرّف گشتند و چند سالى را به تحصيل و تلمّذ نزد بزرگان و اساتيد 

 -رحمه اللّه -مرحوم سيد الفقهاء آية اللّه آقاى آقا سيد محمد كاظم طباطبائى يزدىگذرانيدند مخصوصا خدمت 

متوفى در سال هزار و سيصد و سى و هفت تحصيل فقه نموده و فنون ديگر را نيز نزد اساتيد ديگر استفاده 

 نمودند.

خدمت حضرت ثقة المحدثين و مند بودند مدتى را در  اما از آنجايى كه بيشتر به احاديث و رجال و درايه عالقه

به كسب علم حديث پرداخت چنان كه  -رحمه اللّه -حجة االسالم و المسلمين مرحوم حاج ميرزا حسين نورى

 خود آن مرحوم در كتاب فوائد الرضويه بدين موضوع اشاره فرموده است.

د حسن صدر موسوى اند: يكى شيخ مرحوم محدث نورى است و ديگر از سي از جمعى از مشايخ اجازه گرفته

صاحب تكمله امل اآلمل و ديگر از شيخ عالم فاضل فقيه محدث اديب اريب مرحوم حاج ميرزا محمد قمى 

 صاحب اربعين الحسينيه و جمعى ديگر از علماء محدثين.

و پس از مدتى اقامت در نجف بر اثر عارضه مزاجى و ضيق النفس كه مبتال شده بود به قم مراجعت فرمود و در 

آورى احاديث و تأليف نداشتند درست  لد و موطن اصلى خود اقامت نمود و در خالل اين مدت همى جز جمعمو

شديم ايشان از اول صبح تا به شام مرتبا  در خاطر دارم در اول كودكى با مرحوم والدم هر وقت از شهر خارج مى

است كه به خط خود ايشان نوشته شده و به به نوشتن و مطالعه مشغول بودند: و اول تصنيف ايشان فوائد الرجبيه 

 فرمودند قبل از بيست سالگى آن را تأليف نمودم. چاپ رسيده. و چنانچه خود ايشان مى

به مشهد مقدس رضوى عليه السّالم عزيمت فرمود و در آنجا مجاور گرديد و چند بار به زيارت  1337در سال 

 خانه خدا مشرف گرديدند.

ان فرمود و گاهى هم در ايام فراغت به خصوص ايام اقامه عزا مردم را به مواعظ و و ضمنا سفرى به هندوست

 فرمودند. سخنان سودمند موعظه مى



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

546 

 

به تقاضاى جمعى از آقايان طالب و محصلين مشهد شبهاى پنجشنبه و جمعه درس اخالق  1341و در سال 

جعفر براى استماع درس ايشان حاضر  اشروع فرمودند و قريب هزار تن از طالب و علماى شهر در مدرسه ميرز

 كشيد. شدند و هر درس قريب سه ساعت طول مى مى

از مشهد به نجف مشرف گرديدند به عزم توطّن و ضمنا چهار مرتبه به سوى شام و بيروت سفر  1352در سال 

 نمودند.

و اصل و در در نجف به رحمت ايزدى  1359ذى الحجة الحرام سال  23سالگى شب سه شنبه  65و به سن 

صحن مطهر حضرت امير عليه السّالم در ايوان سوم از ايوانهاى شرقى باب القبله جنب استادش مرحوم محدث 

 رحمة اللّه و رضوانه عليه. -نورى مدفون گرديد

مجلد است كه اكثر آنها به چاپ رسيده و نزد خواص و عوام مطبوع  60مؤلفات مرحوم محدث قمى متجاوز از 

 چنان كه بعض آنها هم مكرر طبع شده.و مشهور است 

فرمودند: بهترين مصنفات ايشان سفينة البحار است و چون اسامى آن كتب در فوائد الرضويه  و چنان كه خود مى

 مذكور است لذا از تفضيل آن در اينجا خوددارى شد.

  )ه. ق( على محدث زاده 1369رجب  9

 


