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 )ع( رت مسلمحض

 ع لیمسلم بن عق یبرا امبریشک پ* ا

ا ََ عَنِ ابنِ عَبَّاسَ قَ رِیبنِ جُبَ دِیالمُنذِرِ عَن سَعِ بنُ  ادُیَحَدَّثَنَا زِ

 ایَو آله  هیاهلل عل یالسالم لِرَسُو َِ اهللِ صل هیعل یُّقَا ََ عَلِ

 نِ یلَاُحِبُّهُ حُبَّ یّاِنِوَ اهللِ  یقَا ََ اِ لَا؟یرَسُو ََ اهللِ اِنَّکَ لَتُحِبُّ عَقِ

مَحَبَّهِ  یفِ لَهُ وَ اِنَّ وَلَدَهُ لَمَقتُو َُ  طَالِبِ یحُبّاَ لَهُ وَ حُبّاَ لِحُبِّ اَبِ

ئِکَهُ المَلَا هِیعَلَ یوَ تُصَلِّ نَیالمُومِنِ ونُیُعُ هِیوَلَدِکَ فَتَدمَعُ عَلَ

جَرَت  یو آله حَتَّ هیاهلل عل یرَسُو َُ اهللِ صل یثُمَّ بَکَ  المُقَرَّبُون

مِن  یعِترَتِ  یاَشکُو مَا تَلقَ هللِا یصَدرِهِ ثُمَّ قَا ََ اِلَ یدُمُوعُهُ عَلَ

 .یبَعدِ

 

را  لی)ع( به رسول خدا)ص( عرض کرد: شما عقیعل

به خدا دو محبت به  یفرمود: آر د؟یدوست دار یلیخ

 آن که یبرا یکیخودش و  یخوب یبرا یکیاو دارم 

داشت و فرزندش به خاطر  یابوطالب دوستش م

ر مومنان ب دهیفرزندت کشته خواهد شد و د یدوست

و فرشتگان مقرب بر او صلوات  زدیاو اشک ر

 تا اشک ستی. سپس رسول خدا)ص( گررستندف

اش روان شد. سپس فرمود: به خدا  نهیبر س شیها

برم از آنچه بر خاندانم پس از من اصابت  تیشکا

 کند. یم
 

للصدوق، المجلس السابع و  خیش یمالاألمنبع: 

 العشرون

 

 امام باقر)ع( انیغربت حضرت مسلم)ع( در ب *

 

م  السال هیجعفر عل یعن اب یعن عمّار الدُّهن یالطبر خیتار

بابا  یالطُّرُق،ِ اَت یفِ  تَرَدَّدُیَوَحدَهُ  یَقَد بَقِ نَّهُٲمُسلِمٌ  یٲفَلَمّا رَ

تهُ ثُمَّ فَسَقَ ،ینیفَقا ََ لَها  اسق ةٌ ٲامرَ هِیفَخَرَجَت اِلَ  هِ،یفَنَزَ ََ عَلَ

البابِ،   یخَرَجَت فَاِذا هُوَ عَلَ مَّدَخَلَت فَمَکَثَت ماشاءَاهللُ، ثُ

 فَقُم.  بَةًیعَبدَ اهلل،ِ اِنَّ مَجلِسَکَ مَجلِسُ ر ایقالَت  

قالَت  نَعَم،  ؟یّوٲفَهَل عِندَکِ مَ لِ،یمُسلِمُ بنُ عَق نَاٲ ی  اِنّقَا ََ

  شعَثِ،ٲلِمُحَمَّدِ بنِ ا َ یابنُ طَوعَةَ( مَولَ یِٲکانَ ابنُها ) ادخُل.

 هُ،خبَرَاف مُحَمَّدِ یبِمُسلِمِ[ الغاُلمُ، انطَلَقَ اِل یٲفَلَمّا عَلِمَ بِهِ ]

 . خبَرَهُااهللِ فَ دِیعُبَ یاِلفَانطَلَقَ مُحَمَّدٌ 

صاحِبَ  وکانَ یَّالمَخزومِ ثِیاهللِ عَمرَو بنَ حُرَ دُیعُبَ بَعَثَ

فَلَم  شعَثِ،ٲومَعَهُ عَبدُالرَّحمنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ ا َ هِ،یشُرَطِهِ اِلَ

ذلِکَ مُسلِمٌ خَرَجَ  یٲبِالدّارِ، فَلَمّا رَ طَیاح یمُسلِمٌ حَتّ علَمیَ

 کَنَ مٲالرَّحمنِ اَاَمانَ، فَ ُدعَب عطاهُٲفقاتلهم. فَ فِهِیبِسَ هِمیاِلَ

القَصر  یاَعلَ یاِل صعَدَٲفَ مَرَبِهاَف دُاهللیعُبَ یفَجاء بِه ال دِهیَمِن 

 الناس.  یجُثَّتُهُ اِل یفَضُرِبَت عُنقُه وَ اَلق

 الکُناسَهِ فَصُلِبَ هُنالِکَ. ی[ بِهانِئٍ، فَسُحِبَ اِلَادِی]ابنُ زِ  واَمَرَ

 

کند: مسلم)ع(  یاز امام باقر)ع( نقل م یدُهن عمار

گردان است تنها مانده و در کوچه ها سر دیچون د

از خانه  یآمد و از اسب فرود آمد. زن ینزد خانه ا

. دیگفت: به من آب بده یآمد. مسلم)ع( به و رونیب

آن زن به مسلم آب داد. زن داخل خانه شد و پس از 

زن  بر در خانه بود وزآمد و آن مرد هن رونیب یچند

ست. شک ا هیما نجایگفت: بنده خدا! نشستن تو در ا

 میابر ایهستم آ لین مسلم بن عق! گفت: مزیبرخ

 ؟یدار یپناهگاه

محمد  ارانی. داخل شو. پسر طوعه از یگفت: بل زن

بن اشعث بود و چون از وجود مسلم با خبر شد نزد 

گزارش داد و محمد هم به  یمحمد آمد و به و

 اهلل،دیخبر داد. عب یرفت و به و داهللیسرعت نزد عب

ه بود به شرط سیکه رئ یمخزوم ثیعمروبن حُرَ

و  ادهمراه عبدالرحمن بن محمد بن اشعث فرست

خانه به محاصره در  نکهیمسلم)ع( متوجه نشد تا ا
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مسلم از محاصره خانه مطلع شد با  یآمد. وقت

آمد و با آنان به نبرد پرداخت.  رونیاز خانه ب ریشمش

امان داد و او  یعبدالرحمن]بن محمد اشعث[ به و

دستور  داهللیآوردند، عب داهللیشد. او را نزد عب میتسل

برده گردن او را بزنند و جسمش  رداد او را بر بام قص

 . ندازندیب نییرا از باال به پا

را به محله کُناسه بردند و  یدستور داد هان ادیز ابن

 .ختندیدر آنجا به دار آو
 

 ۳۵۰، ص ۵ج  ،یطبر خیتارمنبع: 

م الماثور، حجه االس هینیاز کتاب حس برگرفته نبع:م

 ۴۹۷ یال ۴۹۵صفحات  ،یفیمحسن حن خیش

 

)ع(  نی)ع( به امام حس شباهت حضرت مسلم* 

 یدر تشنگ

 

گفت: واى بر شما! چرا به سویم سنگ پرتاب  مسلم

مى کنید؟ ـ آن گونه که به کفّار سنگ مى زنند ـ در 

حالى که من از خاندان پیامبر برگزیده ام. واى بر 

نمى دارید و حقّ  شما! آیا حقّ پیامبر خدا را پاس

نزدیکانِ او را حرمت نمى نهید؟! آن گاه با ناتوانى 

را به سوى کوچه ها و  نانبر آنان یورش بُرد و آ

دروازه ها فرارى داد. آن گاه بازگشت و بر درِ خانه 

اى تکیه داد. جمعیت به سویش باز گشتند. محمّد 

بن اشعث بر آنان بانگ زد رهایش کنید تا با او 

م. آن گاه به مسلم نزدیک شد و گفت: سخن بگوی

واى بر تو اى پسر عقیل! خودت را به کشتن مده. تو 

و خونت بر گردن من است. تو در پناه منى.  نىدر اما

مسلم)ع( گفت: اى پسر اشعث! گمان مى کنى تا 

وقتى که نیرو براى جنگیدن دارم دست تسلیم دراز 

بر  گاهمى کنم؟ نه به خدا! هرگز چنین نمى شود. آن 

او یورش بُرد و او را تا پیش یارانش عقب راند و به 

خدایا! عطش  رجایگاه خود باز گشت و مى گفت: با

توانم را بُرده است! ولى کسى جرئت نداشت به او 

 آب بدهد یا به وى نزدیک شود. 

اشعث به یارانش گفت: این براى شما ننگ و  پسر

د! ده ایعار است که این چنین از یک نفر درمانده ش

همه با هم یکباره بر او یورش برید. آنان بر مسلم)ع( 

 حمله کردند و مسلم هم بر آنان یورش بُرد. 

کوفى به نام بُکَیر بن حُمرانِ احمرى به سمت  مردى

مسلم آمد و دو ضربت میان آن دو رد و بدل شد. 

بُکَیر بر لب باالى مسلم ضربتى زد و مسلم نیز 

بر زمین افتاد. مسلم از  ضربتى بر او زد که کشته

پشت سر نیزه خورد و بر زمین افتاد و به اسارت 

از  و مردى تندگرفته شد و اسب و سالحش را برداش

بنى سُلَیم به نام عبید اللّه بن عبّاس جلو آمد و عمامه 

 اش را برداشت.

 

 منبع:

 ۲۵۸ص  ،ینوریالطوال، احمد بن داود د األخبار

 

 )ع(بر حضرت مسلم  ریاصابت سنگ و ت* 

 

چون صداى سُم اسبان و سر و  لیبن عق مسلم

صداى مردان را شنید دانست که به سراغ وى آمده 

اند. پس با شمشیر به سوى آنان آمد. آنان به خانه 

یورش آوردند. مسلم)ع( سخت با آنان درگیر شد و 

د. انه بیرون رانآنان را با شمشیر مى زد تا آنها را از خ

سخت با آنان  سلمآنان دوباره بازگشتند و باز م

درگیر شد. میان مسلم و بُکَیر بن حُمرانِ اَحمرى دو 

ضربه شمشیر رد و بدل شد. بُکَیر ضربتى بر دهان 

مسلم)ع( زد و لب باالى او قطع شد و شمشیر بر لب 

پایین نشست و دندان هاى پیشین مسلم افتاد و 
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بر سر و ضربتى دیگر بر رگ گردن  مسلم هم ضربتى

 بود به عُمق ]گردنش[ رخنه کند. کوى زد که نزدی

چون اوضاع را چنین دیدند از باالى بام  سپاهیان

خانه بر مسلم هجوم آوردند و سنگ به طرفش 

پرتاب مى کردند و توده هاى نِى را آتش مى زدند و 

به سویش مى انداختند. مسلم چون اوضاع را چنین 

ا شمشیرِ برهنه به کوچه آمد و با آنان به نبرد دید ب

 پرداخت.

 

 منبع:

 ۳۷۳، ص ۵طبری، ج تاریخ
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 کربال هیورود

 .شود یحرمت ما شکسته م نجایا *

األمالی للصدوق عن عبداهلل بن منصور عن جعفر بن محمّد  

بن علیّ بن الحسین عن أبیه عن جدّه ]زین العابدین[ علیه 

سارَالحُسَینُ)علیه السالم([ حَتّی نَزَ ََ کَربَالءَ، فَقا ََ  السالم  ]

 أیُّ مَوضِعٍ هذا؟ فَقیلَ  هذا کَرباَلءُ یَابنَ رَسو َِ اهللِ.

هذا وَاهللِ یَومُ کَربٍ و باَلءٍ و هذَا المَوضِعُ الَّذی یُهَراقُ   فَقا ََ

 .فیهِ دِماؤُنا و یُباحُ فیهِ حَریمُنا

 

بن منصور، از امام  عبداهلل صدوق به نقل از لیاألما

 نیصادق)ع( از پدرش امام باقر)ع( از جدّش امام ز

 )ع(:نیالعابد

: دیحرکت کرد تا در کربال فرود آمد و پرس )ع(نیحس

 ست؟یچ نیسرزم نینام ا

 جا کربالست. نیخدا! ا امبریفرزند پ ی: اگفتند

روزِ کرب و   ن،ی)ع( فرمود: به خدا سوگند، انیحس

ما  یاست که خون ها ییجا، همان جا نیبالست و ا

 شود. یو حرمت ما شکسته م ختهیدر آن ر

 

 ۲۳۹، ح۲١۹األمالى للصدوق، ص منبع: 

 

 کربال در امان اند. نیآهوها در سرزم *

 )ع( مَرَّ مَیَ بنَ مَر یسَ یأنَّ ع روونَیَ نای  إنّ مُخالِفنیالد کما َ

ءِ هُناکَ مُجتَمِعَةً، فَأَقبَلَت عِدَّةً مِنَ الظِّبا یبِأَرضِ کَرباَلءَ،  فَرَأ

 و یفَبَک ونَ،یّو هِیَ تَبکی وأنَّهُ جَلََس و جَلَسَ الحَوارِ هِیإلَ

ا  فَقالو ،یلِمَ جَلَسَ و لِمَ بَک درونَیَ وهُم َا ونَ،یّالحَوارِ یبَکَ

! قا ََ  أتَعلَمونَ أیَّ أرضٍ کَ؟یبکیُروحَ اهللِ و کَلِمَتَهُ! ما  ای

فَرخُ الرَّسو َِ أحمَدَ  هایف قتَلُیُقا ََ  هذِهِ أرضٌ  هذِهِ قالوا  َا،

 فیها، هِیَ  لحَدُیُاُمّی، و  هَةِیو فَرخُ الحُرَّةِ الطّاهِرَةِ البَتو َِ شَب

الفَرخِ المُستَشهَدِ و هکَذا  َنةُیلِأَنَّها ط المِسکِ؛مِنَ  بُیَأط

نی، باءُ تُکَلِّمُو هذِهِ الظِّ اءِیوأوَادِ األَنبِ اءِ یاألَنبِ نَةُیتَکونُ ط

تُربَةِ الفَرخِ  یفی هذِهِ األَرضِ شَوقا إل یوتَقو َُ  إنَّها تَرع

 .األَرضِالمُستَشهَدِ المُبارَکِ، و زَعَمَت أنَّها آمِنَةُ فی هذِهِ 

 

کنند که  یم تی[ روازیمخالفان ما ]ن :نیالد کمال

کربال عبور کرد و  نی)ع( از سرزممیبن مر یسیع

که جمع شده بودند. آهوان،  دیجا دآهو در آن یتعداد

 زین انیاو آمدند. او نشست و حوار یبه سو انیگر

ر د ستندیگر زین انیو حوار ستینشستند. او گر

نشست و چرا  یسیدانستند چرا ع یکه نم یحال

 یم هیروح و کلمه خدا! چرا گر ی. گفتند: استیگر

 نیکدام سرزم نیکه ا دیدان یم ایفرمود: آ ؟یکن

 ند: نه. است؟ گفت

 برامیاست که در آن فرزند پ ینیسرزم نی: افرمود

خدا، احمد و فرزند زنِ آزاده پاك و بتول که همانند 

گردد و آن  یشود و دفن م یمادر من است کشته م

 دِ یآن، گِل فرزند شه رایخوشبوتر از مشک است؛ ز

 برانامیاست سرشت پ نیچن نیاست و ا امبریآن پ

 یزنند و م یم رفن با من حآهوا نیو فرزندانشان. ا

به عشق خاكِ آن فرزندِ  ن،یسرزم نی: در اندیگو

 نیسرزم نیکنند که در ا یچرند و گمان م یپاك م

 در امان اند.

 

 منبع:

 ۵۳١ص  ن،یکمال الد

 ۵۵، ح١١۴۳، ص۳الخرائج و الجرائج، ج 

 ۲۰۲، ص ۵۲بحاراالنوار، ج 
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 )ع( از کربالنیرالمونیعبور ام *

 القدّاح عن أبى عبداهلل مونیعن عبداهلل بن م تارایالز کامل

اناسٍ مِن  ی]الصادق[)ع(  مَرَّ َّأمیرُالمُؤمِنینَ)ع( بِکَربَالءَ ف

أصحابِهِ فَلَمّا مَرَّبِهَا اغرورَقَت عَیناهُ بِالبُکاءِ، ثُمَّ قا ََ  هذا 

طوبى  هُم،رِحالِهِم و هُنا تُهرَقُ دِماؤُ یمُناخُ رِکابِهِم و هذا مُلق

 کِ مِن تُربَةٍ، عَلَیکِ تُهرَقُ دِماءُ األَحِبَّةِ!لَ

، از قدّاح مونیبه نقل از عبداهلل بن م اراتیالز کامل

از  ی)ع([ با گروهی]عل رمؤمنانیامام صادق)ع(: ام

 اشک دیاز کربال گذشت. به آن جا که رس ارانشی

ه جا خوابگا نیچشمانش را پر کرد و سپس فرمود: ا

اسباب سفرشان است  گاهیا جاج نیشتران آنها و ا

. خوشا به حال تو دشو یم ختهیجا خونشان ر نیو ا

 ختهیتو ر یعاشقان،  بر رو یخاك که خون ها یا

 شود. یم

 

 منبع:

 ۶۸۵، ح۴۵۳ص ارات،یکامل الز

 ۴السالم، ص هیعل ئمّهٲخصائص ال

 

لَ   لَمّا وَصَریو عبد خ ریالخواصّ عن الحسن بن کث تذکرة

 قتَلونَیُ لِمَةٌیاغَ هِیوقا ََ  بِأَب یکَربَالءَ، وَقَفَ و بَک ی)ع( إلیُّعَلِ

هاهُنا، هذا مُناخُ رِکابِهِم، هذا مَوضِعُ رِحالِهِم، هذا مَصرَعُ 

 الرَّجُلِ، ثُّمَ ازدادَ بُکاؤُهُ.

 

: ریو عبدِ خَ ریالخواصّ به نقل از حسن بن کث تذکرة

 ستیرو گ ستادیا دی)ع( به کربال رسیکه عل یهنگام

 جا کشته نیباد که ا یجوانان یپدر،  فدا"و فرمود: 

لّ جا مح نیجا خوابگاه شترانشان و ا نیشوند! ا یم

بر خاك افتادن آن مرد  یجا، جا نیفرود آمدنشان و ا

 شد. ادیاش ز هیو سپس گر "است

 

 منبع: 

 ۲۵۰تذکره الخواص، ص 

 خیماثور، حجه االسالم ش هینیاز کتاب حس برگرفته

 ۵۰۶،  ۵۰۴،  ۵۰۳صفحات   ،یفیحن محسن

 

 کربالورودیه  *

 

 چنین گوید:  راوی

امام علیه السّالم از آن منزل کوچ فرموده  حضرت

روانه راه گردید تا آنکه به دو منزلی شهر کوفه 

رسید. در آن مکان حُرّ بن یزید ریاحی را با هزار 

امام سوار مالقات کرد؛ چون حُرّ به خدمتش رسید 

حسین علیه السّالم فرمود: آیا به یاری ما آمده ای یا 

داشت که بر ضرر و  رضهبرای دشمنی با ما؟ حرّ ع

عداوت شما مامورم . بین آن جناب و حرّ سخنان 

بسیاری ردّ و بدل گردید تا آنکه خطاب به حرّ نموده 

و فرمود: اکنون که شما بر آنید که خالف آنچه نامه 

شْعر و متضمّن آن است و ها و عرایض شما مُ

فرستادگان و رسوالن شما به تواتر به نزد من آمده 

از آن مکان که آمده ام عنان عزیمت به  نیزاند، من 

مقام خویش منعطف نموده مراجعت را اختیار خواهم 

نمود. حرّ و اصحابش بر این مدّعی راضی نگردیده 

حضرتش را از مراجعت منع نمودند و عرضه داشتند: 

فرزند رسول صلّی اللّه علیه و آله ! و نور دیده  ای

ه گیری ک پیشبتول ! صالح چنان است که راهی را 

نه وارد کوفه و نه واصل به سوی مدینه باشد تا به 

این جهت توانم به نزد ابن زیاد این عذر را بخواهم 

که آن جناب را در راه مالقات ننمودم ، شاید به این 

فر غدّار در امان مانم و از اعتذار از سَخَط آن کا

خدمتش تخلّف ورزم . حضرت امام به این خاطر، 

قرار داد و از آن طریق مسافت  مسیرسمت چپ را 
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را طی فرمود تا آنکه بر سرابی رسید که موسوم بود 

به عُذَیْب الْهِجانات ) یعنی آبی مشرعه مَرْکبها و 

 اشتران (بود.

 گوید:  راوی

یاد بد فرجام به حرّ بن یزید آن هنگام نامه ابن ز در

ریاحی رسید و این نامه مشتمل بود بر مالمت و 

سرزنش حرّ که در امر امام علیه السّالم ، مسامحه 

نموده و در آن نامه ، لعنت ضمیمه ، امر اکید نموده 

که کار را بر فرزند سیّد ابرار سخت و مجال را بر او 

سر راه  با اصحاب خود دوباره رّ دشوار گیرد. پس حُ

بر نور دیده حیدر کرّار گرفتند و او را از رفتن مانع 

گردیدند. امام علیه الساّلم فرمود: مگر نه این است 

که ما را امر کردی از راه مرسوم عدول نماییم ؟! حُرّ 

عرضه داشت : بلی ! و لکن اینک نامه عبیداللّه به 

را بر حضرت  مرمن رسیده و مامورم نموده که ا

و جاسوس بر من گماشته تا از فرمانش  سخت گیرم

 تخلّف نورزم .

از هر طرفی که خواست مرکب براند، حُرّ و  حضرت

اصحابش ، آن جناب را ممانعت می کردند و گاهی 

دیگر مالزم رکابت می بودند و به همین منوال بود تا 

آنکه به زمین کربال رسیدند و آن ، روز دوم محرّم 

 بود.

 

هِ اَاْرْضِ؟. فَقیلَ  کَرْباَلءَ. فَقا ََ علیه الساّلم   مَا اسْمُ هذِقا ََ

  اللّهُمَّ إِنّی اءَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکَرْبِ وَالْبَالءِ. ثُمَّ قا ََ  هذا 

 مَوْضِعُ کَرْبِ وَباَلءٍ 

 

: نام این زمین چیست ؟ عرضه داشتند که این فرمود

زمین کربال است . فرمود: خداوندا! به تو پناه می برم 

 .ز کرب و بالءا
 

هاهُنا مَحَطُّ رِحالِنا وَمَسْفَکُ دِمائِنا، وَهاهُنا وَاللّهِ مَحَلُّ  انْزِلُوا،

قُبُورِنا، وَهاهُنا وَاللّهِ، بِهذا حَدَّثَنی جَدّی رَسُو َُ اللّهِ صَلَّی 

 اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ.

  

شوید که اینجاست محل افتادن بارهای ما و  پیاده

ن خونهای ما؛ اینجاست آرامگاه ما. مکان ریخته شد

جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا از این واقعه 

 آگاه ساخته ...
 

 الْحُسَیْنُ علیه السّالم یَصْلِحُ سَیْفَهُ وَیَقُو َُ   وَجَلَسَ

صیلِ مِنْ شْراقِ وَاَاْدَهْرُ افٍّ لَکَ مِنْ خَلیلِ کَمْ لَکَ بِاَاْ یا

تیلِ وَالدَّهْرُ َا یَقْنَعُ بِالْبَدیلِ وَکُلُّ حَیٍّ طالِبٍ وَصاحِبٍ قَ

مْرُ إِلَی سالِکُ سَبیلِ ما اقْرَبَ الْوَعْدَ إِلَی الرَّحیلِ وَإِنَّمَا اَاْ

 الْجَلیلِ

  

پس از شنیدن این سخنان  (ع)امام حسین  یاران

همگی از مَرْکَبهای خود فرود آمدند و حُرّ با اصحابش 

 ع ناری منزل گرفتند و جناب سیّد مظلوماننیز در ک

بر روی زمین بنشست که شمشیر خود را اصالح و 

 آماده نماید و این اشعار را زمزمه فرمود: 

دَهْرُ اءُفٍّ لَکَ مِن خَلیلِ...: ای روزگار! اُفّ باد مر تو  ای

 را، چه بد دوستی هستی چه بسیار که تو در

صبحگاهان و شامگاهان که طالبان و مصاحبان 

خویش را به قتل رسانیدی و روزگار در بالهایی که 

بر شخص نازل می شود به بدلی قانع و راضی نیست 

است چه بسیار  سپارو هر زنده سبیل مرگ را ره

وعده کوچ نمودن از این دار فنا نزدیک شده و بجز 

ند داواین نیست که نهایت امر هر کسی به سوی خ

 جلیل است. 

منبع: سوگنامه کربال ترجمه کتاب لهوف سید ابن 

 طاوس
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 اضطرار مخدرات در کربال* 

 

السالم آن اشعار را  هیعل دالشهداءیاز آنکه س پس

شب عاشورا نقل شده(  رامونیمقاتل پ ی)که در برخ

 خواندند

 

بِنْتُ فاطِمَةَ علیهماالسّالم ذلِکَ، الرّاوی  فَسَمِعَتْ زَیْنَبُ  قا ََ

فَقالَتْ  یا اخی هذا کاَلمُ مَنْ قَدْ ایْقَنَ بِالْقَتْلِ. فَقا ََ  نَعَمْ یا 

اخْتاهُ. فَقالَتْ زَیْنَبُ  واثَکاْلهُ، یَنْعی إِلَیَّ الْحُسَیْنُ نَفْسَهُ. قا ََ  

 . وَجَعَلَتْ امُّیُوبَالْخُدُودَ، وَشَقَقْنَ الْجُ طَمْنَ وَبَکَی النِّسْوَةُ، وَلَ

کُلْثُومُ تُنادی   وامُحَمَّداهُ واعَلِیّاهُ واامّاهُ وااخاهُ واحُسَیْناهُ 

واضیعَتاهُ بَعْدَکَ یا ابا عَبْدِ اللّهِ. قا ََ  فَعَزّاهُنَّ الْحُسَیْنُ علیه 

اللّهِ، فَإِنَّ سُکّانَ  عَزاءِالسّالم وَقا ََ لَها  یا اخْتاهُ! تَعَزَّیْ بِ

رْضِ کُلُّهُمْ یَمُوتُونَ، وَجَمیعِ مواتِ یَفْنُونَ، وَاءَهْلَ اَاْ السَّ

الْبَرِیَّةِ یَهْلِکُونَ. ثُمَّ قا ََ  یا اخْتاهُ یا اُمَّ کُلْثُومٍ، وَانْتِ یا زَیْنَبُ، 

وَ انْتِ یا فاطِمَةُ، َو انْتِ یا رُبابُ، انْظُرْنَ إِذا انَا قُتِلُْت فاَل 

یْبا وََا تَخْمِشْنَ عَلَیَّ وَجْها وََا تَقُلْنَ عَلَیَّ تَشْقُقْنَ عَلَیَّ جَ

 هَجْرا. 

  

گفته که علیا مکرّمه زینب خاتون دختر فاطمه  راوی

زهرا علیهاالساّلم ، این کلمات را از برادر خود شنید، 

عرضه داشت : این سخنان از آنِ کسی است که 

یقین به کشته شدن خویش دارد. امام حسین علیه 

الم فرمود: بلی چنین است ! ای خواهر، من هم السّ 

فریاد و اثَکاْلهُ بر  رهدر قتل خود بر یقینم . آن مخد

آورد که حسین علیه الساّلم دل از زندگانی برگرفته 

و خبر مرگ خویشتن را به من می دهد. راوی گوید: 

زنان حرم یک مرتبه همگی به گریه و الم افتادند و 

یبانها پاره نمودند و جناب لطمه به صورت زدند و گر

 وا حَسَناهُ  لیّاهُ،اُمّکلثوم فریاد برآورد: وا مُحَمَّداهُ، وا عَ 

که ما بعد از تو ای اباعبداللّه به خواری اندر خاك 

مذلّت برگیریم . و این گونه سخنان می گفتند. راوی 

گوید: امام حسین علیه السّالم خواهر خویش را 

ای خواهر! به آداب  دلداری می داد و می فرمود:

خدایی آراسته باش و پیراسته بردباری را شعار 

به درستی که ساکنان ملکوت اعلی ،  ؛خویش ساز

فانی می گردند و اهل زمین همه می میرند و جمیع 

خلق و همه مخلوقات جهان هستی در معرض هالك 

خواهند بود. سپس فرمود: ای خواهرم اُمّکلثوم ، و 

فاطمه و تو ای رَباب ! نظر نمایید تو زینب و هم تو ای 

کنید ن پارهکه چون من کشته شوم ، زنهار که گریبان 

و صورت بر مرگ من مخراشید و سخن بیهوده 

 نگوئید.

شدند و  هوشیب هایسالم اهلل عل نبیحضرت ز

ع به صورت خواهر خود آب زدند تا به  نیحسامام

 هوش آمدند.

 

بن ف سید امنبع: سوگنامه کربال ترجمه کتاب لهو

 طاوس
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 (س) هیحضرت رق

 

 خرابه* 

داهلل عب یعن أب یالحلب یّوالجرائح عن عمران بن عل الخرائج

]الصادق[)ع(  لَمّا اتِىَ بِعَلِىِّ بنِ الحُسَینِ)ع( و مَن مَعَهُ إلی 

یَزیدَ بنِ مُعاوِیَةَ عَلَیهِمَا لَعائِنُ اهللِ جَعَلوهُم فى بَیتٍ خَرابٍ 

 ى الحیطانِ.واهِ

 بَعضُهُم  إنَّما جُعِلنا فى هذَا البَیتِ لِیَقَعَ عَلَینا. قا ََ

 

 ،یحلب یو الجرائح به نقل از عمران بن عل الخرائج

 )ع( ونیبن الحس یکه عل یاز امام صادق)ع(: هنگام

ا خد یکه لعنت ها هیبن معاو دیزیهمراهانش را نزد 

مخروبه  یبر هر دوشان باد آوردند، آنان را در خانه ا

 دادند. یسست جا ییوارهایبا د

دادند  یخانه جا نیگفت: ما را در ا رانیاز اس یکی

 .زدیتا بر ما فرو ر

 

 ۷۵۳، ص۲الخرائج، جمنبع: 

 

للصدوق عن فاطمة بنت علىّ  إنَّ یَزیدَ لَعَنَهُ اهللُ أمَرَ  األمالى

بِنِساءِ الحُسَینِ)ع(، فَحُبِسنَ مَعَ عَلِىِّ بنِ الحُسَینِ)ع( فى 

 مِن حَرٍّو َاقَرٍّ، حَتّى تَقَشَّرَتُ وُجوهُهُم. کُنُّهُمیَمَحبِسٍ َا 

 

(: )عیصدوق به نقل از فاطمه دختر امام عل األمالى،

که خدا لعنتش کند فرمان داد تا زنان خاندان  دیزی

()ع( نیالعابد نی)ز نیحسبن ال ی)ع( را با علنیحس

کنند که آنان را از گرما و  یزندان یدر بازداشتگاه

تا آنجا که صورتشان پوست داشت  یسرما نگه نم

 انداخت.

 

 منبع:

 ۲۴۳، ح۲۳١األمالى للصدوق، ص

 ۲١۲الواعظین، ص روضة

 ١۴۰، ص۴۵ج بحاراألنوار،

 

 دندز یبر سر او م زهیکرد با ن یم هیگر یگر کسا

 

بإسناده عن جعفربن مُحَمد  حیعن کتاب المصاب  َاإلقبا

سَأَلتُ أبی عَلِیَّ بنَ الحُسَینِ)ع( عَن حَملِ یَزیدَ لَهُ، فَقا ََ  

حَمَلَنی عَلى بَعیرٍ یَطلُعُ بِغَیرِ وِطاءٍ، و رَأسُ الحُسَینِ)ع( عَلى 

ا نعَلَمٍ و نِسوَتُنا خَلفی عَلى بِغا ٍَ اُکُفٍ وَ الفارِطَةُ خَلفَنا و حَولَ

، حتّى إن دَمَعَت مٍن أحَدِنا عَینٌ قُرعَ رَأسُهُ بِالرُّمحِبِالرِّماحِ، 

إذا دَخَلنا دَمِشقَ صاحَ صائِحٌ  یا أهلَ الشّامِ هؤَُاءِ سَبایا أهلِ 

 البَیتِ المَلعونِ.

 

امام  به سندش از ح،یبه نقل از کتاب المصاب اإلقبال؛

 (نیالعابد نی)زنیبن الحس یصادق)ع( از پدرم عل

. فرمود: دمیپرس دیزی ی)ع(درباره بردن او به سو

لَنگ و بدون جهاز سوار کردند و سر  یمرا بر شتر"

بود و زنانمان، پشت سرِ  یعَلَم ی)ع( بر باال نیحس

که  یسوار بودند. کسان نبدون پاال یمن بر اَستران

ما  زهیبردند از پشت سر و گرداگردمان با ن یما را م

از  یدادند. اگر اشک ید و آزار مرا احاطه کرده بودن

 یبه سرش م زهیبا ن دیچک یاز ما فرو م یکی دهید

 یجار زد: ا ی. جارچمیتا آنکه وارد شام شد دندیکوب

 "ملعون اند تِ یاهل ب رانیاس نان،ی! اانیشام

 

، ۴۵ج بحاراألنوار،/  ۸۹، ص۳اإلقبال، ج منبع:

 ۳، ح١۵۴ص

سالم جه االماثور، ح هینیاز کتاب حس برگرفته منبع:

 ۵١۰ یال ۵۰۸صفحات  ،یفیمحسن حن خیش
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  هایسالم اهلل عل هیمقتل حضرت رق *

ائِهِم شَهادَةَ آبَ  طفا َِٲا َ یعَلَ نَیالنُّبُوَّةِ أَخفَ تِیأنَّ نِساءَ أَهلِ البَ

 کَذَا وَ کَذَا یلَهُم أَنَّ آبائَهُم قَد سَافَرُوا إِلَ قُلنَیَوَ 

 

عاشورا شهادت  ةخاندان نبوت بعد از واقع بانوان

کردند و به آنها  یپدران را از دخترانشان پنهان م

 گفتند که پدران شما به سفر رفته اند. یم

 

أَمَرَ بِنِساءِ  دَیزیَأَنَّ  یذَلِکَ المِنوَا َِ حَتَّ یَو کَانَ الحَا َُ عَل

 هیعل نیلحُسَبنِ ا یِالسالم فَحُبِسَ مَعَ عَلِ هیعل نیالحُسَ

 مَحبِسٍ. یالسالم فِ 

 

 دیزیکه  نیصورت ادامه داشت تا ا نیبه هم تیوضع

)ع( را به همراه امام نیدستور داد بانوان امام حس

 کنند. یزندان یسجاد)ع( در مکان

 

رَت تَقَشَّ یمِن حَرٍ و َا بَردٍ حَتَّ کِنُهُمیُشَهراً لَا هایأنَّهُم أَقَامُوا فِ

 وُجُوهُهُم

 

ماه در زندان به سر بردند و وضع زندان به  کیآنان 

بود که از گرما و سرما در امان نبودند به  یگونه ا

 دیاز شدت تابش خورش شانیکه صورت ها یطور

 پوست انداخته بود.

 

قَامَت  نَ،یلَهَا أَربَعَةُ سِنِ  رَةٌیِالسالم بِنتٌ صَغ هیعل نِیکانَ لِلحُسَ

 ت مِن مَنَامِهَا وَ قَالَ لَةًیلَ

داشت.  ی)ع( دختر کوچک چهار ساله ا نیحس امام

 شد و گفت: داریاز خواب ب یشب

 

المَنَامِ مُضطَرِبًا  یالسَّاعَةَ فِ تُهُ یرَأَ یإِنِّ نُ؟یالحُسَ یَأبِ نَیأ

 .دًایشَد

 

االن او را در خواب  نیکجاست؟ هم نیحس پدرم

 مضطرب و هراسان بود. اریکه بس دمید

 

 ََ مَعَهُنَّ سَائِرَ اَاَطفَا یوَ بَکَ نَ یسوَةُ ذَلِکَ بَکَفلَمَّا سَمِعَت النِّ

 .لُیوَ إرتَفَعَ العَوِ

و  ندستیگر دندیبانوان حرم سخنان او را شن یوقت

 یدرآمدند و صدا هیآنها به گر ی هیاز گر زیکودکان ن

 .دیچیآه و ناله در آن فضا پ

 

 مِن نَومِهِ وَ قَا ََ  دُیزِیَفإنتَبَهَ 

 شد و گفت:  داریخواب باز  دیزی

 

 ما الخَبَُر؟                      

 خبر شده؟ چه

 

 .هِیففَحَّسُوا عَنِ الوَاقِعَهِ وَ قَصُّوهَا عَلَ

ود آمده ب شیکه پ یکرده و حادثه ا قیتحق انیاطراف

 بازگو کردند. شیرا برا

 

 .هَایإِلَ هَایِ بِرَأسِ أَب ذهَبُوایَفأَمَرَ بِأَن 

 او ببرند. یتا سر پدرش برادستور  دیزی

 

 حُجرِهَا یوَ جَعَلُوهُ فِ فَةِیفأَتَوّاهُ بِرَّأسِ الشَرِ 

 پدر را آوردند و در آغوش دختر گذاشتند. فیشر سر

 

 فقَالَت  مَا هَذَا؟

 ست؟یچ نی: ادیپرس دختر

 

 !کِیِقالوُا  رَأسُ أَب

 جواب گفتند: سر پدر توست! در
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 .اامِهَیَّأَ یِف تیِحَت، فَمَرِضَت وَ تُوُفِّوَ صَا ةُیَّفزَعَت الصَّبِ

برآورد  یادیو ناله سر داد و از دل فر هیدختر گر آن

 شد و در همان روزگار رحلت نمود.  ماریبعد از آن ب

 

 لٍ یبِمِندِ یمُغَطَّ هَایإلَ فِیبِأَن جَاوُوا بِالرَّأسِ الشَرِ یَو رُوِ

فَ الغِطَاءُ عَنهَا فَقَالَت  مَا هَذا وَ کُشِ  هَایدَ یَ نَیفَوُضِعَ بَ یقِیدَبِ

 الرَّأسُ؟

)ع( را نیامام حس فیشده است که سر شر تیروا

 یمصر یکه در دستمال یدختر آوردند، در حال یبرا

شده بود، آن گاه آن را در مقابلش گذاشتند  دهیچیپ

 نی: ادیآن کنار زدند. آن دختر پرس یو پارچه را از رو

 ست؟یسر از آن ک

 

 ! کِیِا  إنَّهُ رَأسُ أَبقالُو

 همان سر پدر توست!  نیاو جواب دادند: ا به

 

 تَقُو َُ  یَفرَفَعَتهُ مِنَ الطَّستِ حَاضِنَةً لَهُ وَ هِ

و  دیطشت برداشت و به آغوش کش یرا از رو سر

 فرمود: یم

 

 خَضَبَکَ بِدِمَائکَ؟  یاَبَتَاه! مَن ذَاالّذِ  ای

ه خون خضاب کرده محاسنت را ب یجان! چه کس پدر

 است؟

 

 دَکَ؟یقَطَعَ وَرِ یاَبَتَاه! مَن ذَاالّذِ  ای

 است؟ دهیرگ گردنت را بر یجان! چه کس پدر

 

 ؟یصِغَرِ سِنِّ یعَلَ یتَمَنِیأَ یاَبَتَاه! مَن ذَاالّذِ  ای

 کرد؟ میتی یکودک نیمرا در ا یجان! چه کس پدر

 

 بَعدَکَ نَرجُوهُ؟ یَاَبَتَاه! مَن بَقِ  ای

 به او دمانیبعد از تو ماند تا ام یجان! چه کس رپد

 باشد؟

 

 تَکبُرَ؟ یحَتَ مَةِیتیَاَبَتَاه! مَن لِل ای

 متیتیدختر  نیسرپرست ا یجان! چه کس پدر

 هست تا بزرگ شود؟

 

 اَبَتَاه! مَن لِلنِّساءِ الحَاسِراتِ؟ ای

بانوان بدون پوشش  نیا یحام یجان! چه کس پدر

 است؟

 

 اتِ؟یَّمَن لاِلَرَامِلِ المَسبِ اَبَتَاه! ای

 ریگان اس وهیب نیا ادرسیفر یجان! چه کس پدر

 است؟

 

 اتِ؟یالبَاکِ ونِیُاَبَتَاه! مَن لِلعُ ای

اشکبار ترحم  یچشم ها نیبر ا یجان! چه کس پدر

 کند؟ یم

 

 باتِ؟یالغَر عَاتِیِاَبَتَاه! مَن لِلضَّا ای

 یپناه م را بیگمشدگان غر نیا یجان! چه کس پدر

 دهد؟

 

 اَبَتَاه! مَن لِلشُّعُورِ المَنشُورَاتِ؟ ای

 شانیپر یموها نیدادرس ا یجان! چه کس پدر

 است؟

 

 مِن بَعدِکَ! وَا غُربَتَاه!  بَتَاهیاَبَتَاه! مَن بَعدُکَ؟ وَاخَ ای

 یدیبر نا ام یمانده؟ وا یجان! بعد از تو چه کس پدر

 !ییاز غربت و تنها یوا یبعد از تو ا

  

 لَکَ الفِدَاءُ!  یتَنیاَبَتَاه! لَ ای
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 شدم! یتو م یکاش قربان یجان! ا درپ

 

 !اءٌیَعُم ومِیَقَبلَ هَذَا ال یتَنیاَبَتَاه! لَ ای

 کور بودم! نیکاش قبل از ا یجان! ا پدر

 

 منبع:

 ی)ع(؛ حجت االسالم دکتر علنیمنزل با حس چهل

 یاکبر رنجبران تهران

 

 بسته بودند شانیدستانشان را به گردن ها* 

 

النّاحِیَةِ  رُفِعَ عَلَی القَنا رَأسُکَ و  ارَةِیزِ یف ریالکب المزار

سُبِىَ أهلُکَ کَالعَبیدِ و صُفِّدوا فِى الحَدیدِ فَوقَ أقتابِ 

المَطِیّاتِ، تَلفَحُ وُجوهَهُم حَرُّ الهاجِراتِ، یُساقونَ فِى البَرارى 

فَلَواتِ، أیدیهِم مَغلولةٌ إلَى األَعناقِ، یُطافُ بِهِم فِى وَ ال

 األَسواق.

 

ر : سرت را ب"مقدّسه هیناح ارتیز"در  ریالکب المزار

 ریکردند و خانواده ات را مانند بندگان، اس زهین

 یوو بر ر دندیبه بند کش نیآهن رینمودند و با زنج

 میبدون جهاز سوار نمودند و باد داغ ن یمَرکب ها

سوزاند. آنان را در  یصورت هاشان را م ،یروز

راندند و دستانشان را به  یدشت ها و صحراها م

 یبسته بودند و آنها را در بازارها م شانیگردن ها

 چرخاندند.

 

 منابع:

 ۵۰۵ص ر،یالمزارالکب

 ۲۳۳الزائر، ص مصباح

 ۲۴١، ص١۰١ج بحاراألنوار،

 

 خیش مماثور، حجه االسال هینیبرگرفته از کتاب حس

 ۵١۰صفحه  ،یفیمحسن حن
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 خی)س( در نقل تار هیروضه حضرت رق* 

 (یحی)المنتخب طر

 

 فیو الخطب تال یجمع المراث یالمنتخب ف کتاب

 یمنبع شناخته شده ا نینخست یحیطر نیفخر الد

 یرا سه ساله معرّف ")س(هیحضرت رق"است که 

ه است که ب ینبعم نینخست نیکرده است. همچن

را با امام)ع( مطرح کرده  یسخن گفتن و لیتفص

 است.
 

. فَرَفَعَتهُ مِنَ کِی...فَقالَت  ما هذا الرَّأسُ؟ قالُوا لَها  رَأسُ أب

 الطَّشتِ حاضِنَةً لَه وَهِیَ تَقُو َُ 

 ! مَن ذَا الَّذی خَضَّبَکَ بِدِمائِکَ؟اأبَتاهی

 کَ؟دَ ی! مَن ذَا الَّذی قَطَعَ وَراأبتاهی

 صِغَرِ سِنّی؟ یعَل تَمَنیی! مَن ذَا الَّذی أاأبتاهی

 ! مَن بَقِیَ بَعدَکَ نَرجُوهُ؟اأبتاهی

 تَکبُرُ؟ یحَتّ مَةِیتیَ! مََِن لِلاأبتاهی

 ! مَن لِلنساءِ الحاسِراتِ؟اأبتاهی

 ! مَن لِألرامِلِ المُسَبیّاتِ؟اأبتاهی

 أبتاه! مَن لِلعُیونِ الباکِیاتِ؟ ای

 ن لِلضائِعات الغَریباتِ؟أبتاه! مَ یا

 أبتاه! مَن لِلشُّعورِ المُنشِراتِ؟ یا

 أبتاه! مَن بَعدَکَ؟ واخَیبَتَنا! یا أبتاه! مَن بَعدک؟ یا

 ! یا أبتاه! لَیتَنی کُنتُ الفِدى،واغُربتَنا

 أبتاه! لَیتَنی کُنتُ قَبلَ هَذا الیَومِ عَمیاً. یا

 لِّماءِ.أرى شَیبَکَ مُخَضَّباً بِاأبتاه! لَیتَنی َوسَدَتِ الثَّرى وَ َا  یا

إنّها وَضَعَت فَمَها عَلى فَمِهِ الشَّریف و َبَکَت بُکاءاً شدیداً  ثمّ

حَتّی غُشِیَ عَلَیها، فَلَمّا حَرَّکُوها، فَإذا بِها قَد فارَقَت روحُها 

 الدُنیا.

 

)س( هیرق یسر بریده امام حسین)ع(را برا وقتى

 ست؟یسر ک نیآوردند گفت: ا

 است. نیاو گفتند: سر پدرت حس هب

 نهیاز داخل طشت برداشت و به س اطیرا با احت سر

سوزناك خود خطاب به سر  یها هیو با گر دیچسبان

تو را به خون آغشته  یگفت: پدر چه کس نیچن

پدر چه  د؟یگردنت را بر یرگ ها یکرد؟چه کس

تو به  میتیکرد؟ پدر دختر  ممیتی یدر خردسال یکس

 یب نااه ببرد تا بزرگ شود؟ پدرجان زنپن یچه کسان

و سرگردان  ریپوشش چه کنند؟ پدرجان زنان اس

را  انیچشمان گر یکجا بروند؟ پدرجان چه کس

 انبیغر اوریو  اری یچاره ساز است؟ پدرجان چه کس

ما  ییمو شانیپر یپناه است؟ پدرجان چه کس یب

ا ب یبخشد؟ پدرجان بعد از تو چه کس یرا سامان م

! پدرجان یبیاز غر یبر ما بعد از تو وا یواماست؟ 

از  شیکاش ب یشدم. پدرجان ا یم تیکاش فدا

 .دمید ینم نگونهیشدم و تو را ا یم نایناب نیا

در خاك خفته بودم و  نیاز ا شیپدرجان کاش پ

 . سپس لب هادمید یمحاسنت را آغشته به خون نم

)ع( نهاد و چنان نیپدرش امام حس یرا بر لب ها

را  او یشد و وقت هوشیکه همان لحظه ب ستیگر

 رفته است. ایکه از دن افتندیحرکت دادند در

 

 ،یحیو الخطب طر یجمع المراث یف لمنتخبا بع:من

 ١۳۶ص 

 

 خیماثور، حجه االسالم ش هینیبرگرفته از کتاب حس

 ۵١١صفحه  ،یفیمحسن حن
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توسط حضرت  )ع(نیدر آغوش گرفتن سر امام حس* 

 )س( هیرق

وقتی سر بریده امام حسین را برای رقیه سالم اهلل  

علیها آوردند گفت این سر کیست؟ به او گفتند: سر 

پدرت حسین است. سر را با احتیاط از داخل طشت 

برداشت و به سینه چسبانید و با گریه های سوزناك 

خود خطاب به سر چنین گفت: پدر چه کسی تو را 

ه کرد؟ چه کسی رگ های گردنت را به خون آغشت

برید؟ پدر چه کسی در خردسالی یتیمم کرد؟ پدر 

دختر یتیم تو به چه کسی پناه ببرد تا بزرگ شود؟ 

پدر جان زنان بی پوشش چه کنند؟ پدرجان زنان 

اسیر و سرگردان کجا بروند؟ پدر جان چه کسی 

چشمان گریان را چاره ساز است؟ پدر جان چه 

غریبان بی پناه است؟ پدر جان چه  کسی یار و یاور

کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ پدر 

جان بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای بر ما بعد از 

تو وای از غریبی! پدر جان کاش فدایت می شدم. 

پدر جان ای کاش بیش از این نابینا می شدم و تو 

را اینگونه نمی دیدم. پدر جان کاش پیش از این در 

را آغشته به خون نمی  تاك خفته بودم و محاسنخ

دیدم. سپس لب ها را بر لب های پدرش امام 

حسین نهاد و چنان گریست که همان لحظه بیهوش 

شد و وقتی او را حرکت دادند دریافتند که از دنیا رفته 

 است.

 

 منبع:

فی جمع المراثی و الخطب طریحی؛ ص  المنتخب

١۳۶ 
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 )س( نبیحضرت زفرزندان 

 ه:مقدس هیناح ارتیمحمّد بن عبداهلل بن جعفر در ز

مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اهللِ بنِ جَعفَرٍ، الشّاهدِ مَکانَ أبیهِ،  یعَل السَّالمُ

وَالتّالی لِأَخیهِ، و واقیِه بِبَدَنِهِ، لَعَنَ اهللُ قاتِلَهُ عامِرَ بنَ نَهشَلٍ 

 التَّمیمِیَّ.

 :میخوان یم "هیناح ارتیز" در

 گاهیبر محمّد بن عبداهلل بن جعفر که شاهد جا سالم

برادرش و حافظ تن او بود! خدا، قاتل  رویپدرش و پ

 را لعنت کند! یمیاو عامربن نَهشَل تم

 

 ۷۳، ص۳اقبال االعمال،  ج منبع:

 

 :خیمحمّدبن عبداهلل بن جعفر در نقل تار

فَرٍ بنُ عَبدِ اهللِ بنِ جَع َابن شهر آشوب  ثُمَّ بَرَزَ مُحَمَّدُ المناقب

 و هُوَ یُنشِدُ 

 إلَى اهللِ مِنَ العُدوانِ  أشکو

 قَومٍ فِى الرَّدى عَمیانِ  فِعا ََ

 بَدَّلوا مَعالِمَ القُرآنِ  قَد

 مُحکَمَ التَّنزیلِ وَالتِّبیانِ  و

 الکُفرَ مَعَ الطُّغیانِ  وأظهَرُوا

 هشَلٍ التَّمیمِىُّ.عَشَرَةَ أنفُسٍ، قَتَلَهُ عامِرُ بنُ نَ فَقَتَلَ

ابن شهر آشوب: سپس محمّدبن عبداهلل  المناقب،

 خواند: یم نیپا نهاد و چن دانیبن جعفر، به م

 کنم یم تیستم به ما، به خدا شکا از

 کور و پَست؛  یکارِگروه از

 قرآن میدهنده تعال رییتغ

 انیمحکم نازل شده تب اتیآ و

 .انیآشکار کننده کفر و طغ و

و ا ،یمیتن را کُشت و عامر بن نَهشَل تمگاه، ده  آن

 را کُشت.

 منابع:

 ١۰۶، ص۴المناقب البن شهر آشوب، ج

 ۳۴، ص۴۵بحاراالنوار، ج 

 

 :مقدسه هیناح ارتیعون بن عبداهلل بن جعفر در ز

، فِی الجِنانِ ارِیّعَونِ بنِ عَبدِاهللِ بنِ جَعفَرٍالطَّ یعَل السَّالمُ

األَقرانِ، النّاصِحِ لِلرَّحمنِ، التّالی  اإلِیمانِ و مُناز َِ فِیحَل

 لِلمَثانی وَالقُرآنِ، لَعَنَ اهللُ قاتِلَهُ عَبدَاهللِ بنَ قُطبَةَ النَّبهانِیَّ.

: سالم بر میخوان یم "مقدسه هیناح ارتیز" در

عَون، پسر عبداهلل، پسر جعفرِ پرواز کننده در 

بزرگان و  نیو همنش مانیا مانیبهشت؛ آن هم پ

ها و قرآن!  هیآ روی[ مهربان و پی]خدا یص برامُخل

 ند.را لعنت ک یخدا، قاتل او، عبداهلل بن قُطبه نَبهان

 

 ۷۳، ص۳اقبال االعمال، ج منبع:

 

 :خیعون بن عبداهلل بن جعفر در نقل تار

   ی)ع( للخوارزمنیالحس مقتل

نُ رٍ[ عَونُ بمِن بَعدِهِ ]أى بَعدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اهللِ بنِ جَعفَ خَرَجَ

 عَبدِاهللِ بنِ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ، فَحَمَلَ و هُوَ یَقو َُ 

 تُنکِرونى فَأَنَا ابنُ جَعفَرِ إن

 صِدقٍ فِى الجِنانِ أزهَرِ  شَهیدُ

 فیها بِجَناحٍ أخضَرِ  یَطیرُ

 بِهذا شَرَفاً فى مَعشَرِ  کَفى

 قُطبَةَ.  قَتَلَهُ عَبدُاهللِ بنُ لَیقُتِلَ، ق یحَتّ فَقاتَلَ

 :ی)ع( خوارزمنیالحس مقتل

از محّمد بن عبداهلل بن جعفر، عَون بن عبداهلل  پس

 که یآمد در حال دانیطالب به م یبن جعفر بن اب

 خواند: یم نیچن

 من فرزند جعفرم؛  دیشناس یمرا نم اگر
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 شکُفته در باغ بهشت ،یراست دیشه

 کننده در آن جا با دو بال سبز! پرواز

 مردم، بس است! انیرافت در مش یبرا ن،یا و

تا کشته شد. گفته شده که عبداهلل بن  دیجنگ گاهآن

 قُطْبه او را کُشت.

 

 ۲، ص۲ج ،ی)ع( للخوارزمنیمقتل الحسمنبع: 

 

 منبع:

 خیماثور، حجه االسالم ش هینیاز کتاب حس برگرفته

 ۵١۶ یال ۵١۴صفحات  ،یفیمحسن حن
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 )ع(روضه عبداهلل بن حسن 

 

ع از کثرت زخمها و جراحات، ضعیف و ناتوان  ماما

گشته بود لذا قدرت جنگیدن را نداشت و هر کس 

نزدیک ایشان می آمد برای اینکه مبادا در قیامت با 

خدا مالقات نماید در حالی که خون آن مظلوم 

برگردنش باشد، باز می گشت و از آنجا دور می شد 

نام نحسش تا آنکه مردی از طایفه )کنده( آمد که 

مالک بن یسر بود آن زنازاده چند ناسزا به زبان 

بریده جاری کرد و ضربت شمشیر بر سر مبارکش 

فرود آورد که عمامه امام شکافته شد و عمامه اش 

 از خون لبریز گشت.

گوید: امام علیه الساّلم از اهل حرم دستمالی  راوی

را طلب فرمود و سر مبارك را با آن محکم بست و 

طلبید که عرب آن را )قلنسوه( می نامند و آن کالهی 

را هم بر فرق همایون نهاد و عمامه را بر روی آن 

پیچید و ملبس به آن گردید و بار دیگر عزم میدان 

ن باز آن بی دینا نمود،نمود پس لشکر اندکی درنگ 

بی شرم رجوع کردند و حضرت امام را احاطه نمودند 

ا الساّلم که طفلی نو عبداهلل فرزند امام حسن علیه 

بالغ بود از نزد زنان و از حرم امام انس و جان، 

بیرون آمد و می دوید تا در کنار عموی بزرگوار خود 

 حسین علیه السّالم مظلوم بایستاد زینب سالم اهلل

خود را به او رسانید و خواست که او را به سوی  هایعل

 حرم باز گرداند
 

 اً وَ قا ََ  وَ اللّهِ َا أُفارِقُ عَمّی !امْتَنَعَ إِمْتِناعاً شَدید وَ

 

آن طفل امتناع شدید نمود و گفت : به خدا قسم  ولی

 ! هرگز از عموی خویش جدایی اختیار نمی کنم

و او را تنها نمی گذارم! در این هنگام، )بحربن  

کعب( یا بنابر قول دیگر )حرملة بن کاهل( همین که 

فرود آورد،  خواست شمشیر بر امام علیه السّالم

 عبداهلل خطاب به او گفت : 

 یَابْنَ الْخبیثَةِ أَتَقْتُلُ عَمّی وَیْلَکَ

بر تو! ای زنازاده بی حیا!تو می خواهی عمویم  وای

 رابه قتل رسانی 

 

آن ولدالزنا بی حیا، از خدا و رسول پروا ننمود و  ولی

شمشیر را فرود آورد و آن کودك دستش را در پیش 

و دستش به پوست آویخت و  شمشیر سپر ساخت

فریاد وا امام بر آورد. حضرت امام او را گرفت و بر 

سینه خود چسانید و فرمود: ای فرزند برادر! بر این 

نزد خدای عزوجل  درمصیبت شکیبایی نما و آن را 

به خیر و ثواب احتساب دار که خدا تو را به پدر 

گرامی ات ملحق خواهد فرمود: راوی گوید: در این 

ثناء حرمله کاهل حرام زاده تیری به جانب آن امام ا

زاده معصوم انداخت که آن تیر گلوی آن یتیم را که 

در آغوش عموی بزرگوارش بود، برید و او جان بر 

جان آفرین تسلیم نمود پس از آن شمر پلید به خیمه 

های حرم مطهر حمله نمود نیزه خود را به خیمه ها 

د تا خیمه ها را با هر فرو برد و گفت: آتش بیاوری

کس که در آن است به شعله آتش سوزانم آن معدن 

غیرت اهلل ، حضرت امام فرمود: ای پسر ذی 

را  االجوشن ! آیا تو می گویی آتش آورند که خیمه ه

بر سر اهل بیت من بسوزانی ، خدا تو را به آتش 

 دوزخ بسوزاند.

 

منبع: سوگنامه کربال ترجمه کتاب لهوف سید ابن 

 اوسط
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  خیحضرت عبداهلل بن الحسن )ع( در نقل تار

وَ هُوَ غاُلمٌ لَم  یٍّ  خَرَجَ عَبدُ اللَّهِ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِالملهوف

تّى وَقَفَ إلى جَنبِ الحُسَینِ)ع( یُراهِق مِن عِندِ النِّسَاءِ، فَشَدَّ حَ

داً، لِتَحبِسَهُ، فَأَبى وَامتَنَعَ امتِناعاً شَدی یٍّ فَلَحِقَتهُ زَینَبُ ابنَةُ عَلِ

فَأَهوى بَحرُبنُ کَعبٍ وقیلَ   ،یعَمِّ ارِقُوَقا ََ  وَاللَّهِ َا اف

مُ  ال. فَقَا ََ لَهُ الغُفِی)ع( بِالسَّ نِ یالحُسَ یحَرمَلَةُ بنُ الکاهِلِ إلَ

قاهَا فَضَرَبَهُ بِالسَّیفِ. فَاتَّ ؟یوَیلَکَ یَابنَ الخَبِیثَةِ، أَتَقتُلُ عَمّ

  مُعَلَّقَةٌ. فَنادَى الغُالمُ یَفَأَطَنَّها إلَى الجِلدِ، فَإِذا هِ  دِهِ،یَالغُالمُ بِ

 ،ییا عَمّاه، فَأَخَذَهُ الحُسَینُ)ع( فَضَمَّهُ إِلَیهِ، وقا ََ  یَابنَ أخ

ذلِکَ الخَیرَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ  یلى ما نَز َََ بِکَ، واحتَسِب فاصبِر عَ

یُلحِقُکَ بِآبائِکَ الصَّالِحِینَ، قا ََ  فَرَمَاهُ حَرمَلَةُ بنُ الکاهِلِ 

 حِجرِ عَمِّهِ الحُسَینِ)ع( یاللَّهُ بِسَهمٍ، فَذَبَحَهُ وهُوَ ف هُلَعَنَ

 

 یکه هنوز جوان یعبداهلل بن حسن بن عل الملهوف؛

و خود را به کنار  دیدو رونیابالغ بود، از نزد زنان بن

 ی)ع(، در پ ی)س( دختر عل نبی)ع( رساند. زنیحس

نشد و به  میاش رفت تا او را نگاه دارد؛ اما او تسل

 میو گفت: به خدا سوگند، از عمو رفتینپذ یرو چیه

 شوم. یجدا نم

بحربن کعب )و گفته شده که حرمله بن کاهل(،  

)ع( فرود آورد. نوجوان  نیحس یسو را به ریشمش

  ؟یکُش یمرا م یعمو ای! آثیمادر خب یبه او گفت: ا

به او زد. جوان، دستش را سپر کرد  ریبا شمش بحر،

 ادیشد. پس فر زانیکه قطع شد و از پوست آو

 مادر! یبرآورد: ا

اش چسباند و  نهی)ع(، او را گرفت و به س نیحس

 ده،یچه بر تو رسفرزند برادرم! بر آن یا"فرمود: 

 و به حساب خدا نیبب ریرا خ نیکن و ا ییبایشک

حق ات، مل ستهیبگذار که خداوند، تو را به پدران شا

 "کند یم

زد و  ریبن کاهِل که خدا، لعنتش کند او را با ت حرمله

 ذبح کرد. شیدر همان دامان عمو

 

 ١۷۳الملهوف، ص  منبع:

 

 منبع:

 خیه االسالم شماثور، حج هینیاز کتاب حس برگرفته

 ۵١۸و  ۵١۷صفحات  ،یفیمحسن حن
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 )ع(مقتل حضرت عبداهلل بن الحسن 

 

 هیعل نُیمِنَ الرَّجِّالَةِ نَحوَ الحُسَ نخَمسِی فی قبَلَٲانَّ شِمرًا 

 السالم

)ع( نیامام حس یبه سو ادهیبا پنجاه سرباز پ شمر

 آمد

 

  هِم؛یعَلَ حمِلُیَوَ هُوَ  نِیالحُسَ یعَلَ حَرِّضُهُمیُو جَعَلَ شِمرٌ 

و  قیبر امام تشو یمدام لشکر را به حمله  و

 بر آنان حمله زی)ع( ننیکرد و امام حس یم صیتحر

 برد؛  یم

 

 وَ کَشَفَهُم عَن نَفسِهِ؛  فِیفضَارَبَهُم بِالسَّ

 یزد و از مقابل خود دور م یم ریآنان را با شمش و

 کرد؛

 

السالم  هیعل نِیالحُسَ یَاِذَا أَحَاطُوا بِهِ اِحَاطَةَ أَقبَلَ اِل یحتَّ

 السالم هیعل یٍ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلعَبدُاهللِ

)ع( را گرفتند ناگاه عبداهلل نیدور امام حس نکهیا تا

 -نابالغ بود یکه کودک-السالم  هیبن حسن عل

 

 تهمَّفَأَخَذَتهُ عَ شتَدُّیَ مِن عِندِالنِسَاءِ  رَاهِقُیُو هُوَ غُالمٌ لَم  

   نُیا الحُسَالسالم لِتَحبِسَهُ وَ قَا ََ لَهَ همیعل نَبُیزَ

عمه اش  د،یدو دانیم یاز سمت بانوان حرم به سو 

برود و امام  دانیاو را گرفت تا نگذارد به م نبیز

 السالم صدا زد: هیعل نیحس

 

 !  یأُختِ ایَ هِیاحبِسِ

 او را نگه دار. خواهرم

 

 وَ قَا ََ   دًایعَبدُاهللِ وَ اِمتَنَعَ اِمتِنَاعًا شَد یفأَبَ 

 یت و از بازگشتن به شدت خوددارتاف یرو عبداهلل

 کرد و گفت:

 

  یَا وَاهللِ لَا أُفارِقُ عَمِّ

 جدا نخواهم شد. میبه خدا از عمو قسم
 

 جَنبِهِ یفَقَامَ الَ  نِیالحُس یَو جَاءَ اِل

و در کنار عمو  دی)ع( دونیامام حس یبه سو و

 .ستادیا
 

 ی)ع(؛ حجت االسالم دکتر علنیمنزل با حس چهلمنبع:*

 ینجبران تهراناکبر ر
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 )ع(بن الحسن  قاسممقتل حضرت 

 

 گوید:  راوی

 غُالمٌ کَاءَنَّ وَجْهَهُ شِقَّةَ قَمَرٍ ... وَخَرَجَ

بیرون خرامید که در حُسن صورت و  جوانی

 درخشندگی منظر به مثابه پاره ماه بود،

با آن گروه بدخواه و بی دین ، به کار جنگ پرداخت  

یْشوم ضربتی بر فرق آن مظلوم . ابن فضیل اَزْدی مَ

، زد که فرق او راشکافت و آن جوان از مرکب به 

صورت ، روی زمین افتاد و فریاد یا عَمّاهُ برآورد. پس 

امام علیه الساّلم مانند باز شکاری ، خود را به میدان 

شیر خشمناك بر آن لعین بی باك  ونرسانید و همچ

رود ن ناپاك ، ف، حمله نمود و با شمشیر، ضربتی بر اَّ

آورد و آن وَلَدُالزّنا بازوی خود را سپر شمشیر امام 

علیه الساّلم نموده و دست نحس اش از مِرْفق قطع 

گردید و آن لعین فریاد بلندی برآورد که همه لشکر 

 فریاد او را شنیدند.

بی دین بر امام مبین ، حمله آوردند تا آن  کوفیان

لی آن ورها نمایند  لعین را از چنگال شیر بیشه هیجا

و روح نحس اش  ملعون پایمال سُمّ اسبان گردید

به جانب نیران دوید. راوی گوید: چون غبار فرو 

نشست دیدم که حسین علیه السّالم بر باالی سر 

آن جوان ایستاده و او پاهای خود را بر زمین می 

مالید و امام می فرمود: از رحمت خدا دور باشند آن 

کشتند و آنان که در روز قیامت جدّ  گروهی که تو را

و پدر تو با ایشان دشمنی خواهند نمود. سپس 

 فرمود:

وَاللّهِ عَلی عَمِّکَ اءَنْ تَدْعُوهُ فاَل یُجیبُکَ، اءَوْ یُجیبُکَ  عَزَّ

 فَال یَنْفَعُکَ صَوْتُهُ 

خدا قسم ! گران است بر عموی تو که او را  به

و هرگاه بخواهد  بخوانی و او نتواند تو را جواب دهد

 جواب دهد دیگر دیر شده و فایده ای نبخشد.

خدا قسم که امروز آن روزی است که خون ریزی  به

در آن بسیار و فریاد رسی ، اندك است . سپس 

حضرت سیّدالشهداء علیه الساّلم جنازه آن جوان را 

بر سینه خود گرفت و در میان شهدای بنی هاشم بر 

گوید: چون امام مظلومان  روی زمین قرار داد. راوی

فرمود که  اهدهقتلگاه جوانان و دوستان خود را مش

همه بر روی خاك افتاده اند و جان به جان آفرین 

سپرده اند تصمیم عزم فرمود که با نفس نفیس با 

گروه بد نهاد، جهاد نماید و ندای بی کسی در داد که 

آیا کسی هست که از حرم رسول پروردگار عالمیان 

ع شرّ یاغیان و ظالمان نماید؟ آیا خداپرستی ، دف

هست که در یاری ما اهل بیت از خدای متعال بترسد 

و ما را تنها نگذارد؟ آیا فریادرسی هست ك به 

 فریادرسی ما امید لقای پروردگار را داشته باشد؟...

 

منبع: سوگنامه کربال ترجمه کتاب لهوف سید ابن 

 طاوس

 

 دقت شود:
 

 "ایمال سُمّ اسبان گردیدولی آن ملعون پ"

 

سم ستوران مانده  رینقل لهوف بدن دشمن ز طبق

 السالم هینه بدن قاسم عل
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 )ع(بن الحسن  قاسممقتل حضرت 

 

 )ع(نیحضرت قاسم با کاروان امام حس یهمراه(١

 

للصدوق عن عبداهلل بن منصور عن جعفر بن محمّد  یأَامال

حَمَلَ]الحُسَینُ[ )ع( عن أبیه عن جدّه ]زین العابدین[ )ع( 

أخَواتِهِ عَلَی المَحامِلِ و ابنَتَهُ وَابنَ أخیهِ القاسِمَ بنَ الحَسَنِ 

ثُمَّ سارَفی أحَدٍ وَ عِشرینَ رَجُالً مِن أصحابِهِ و أهل  ،یٍّبنِ عَل

بنُ عَلِیٍ و مُحَّمَدُ بنُ عَلِیٍ و عُثمانُ بُن  بوبَکرِٲمِنهُم   هِ،بَیتِ

بنُ عَلِیٍ و عَبدُاهللِ بنُ مُسلِمِ بنِ عَقیلٍ و عَلِیُّ  و العَبّاسُ یٍّعَلِ

بنُ الحُسینِ األَکبَرُ وَ عَلِیُّ بنُ الحُسَینِ األکبَرُ، وَ عَلِیُّ بنُ 

 الحُسینِ األَصغَرُ.

صدوق به نقل از عبداهلل بن منصور، از امام  ،یمالٲ

 )ع(: نیالعابد نیصادق)ع( از پدرش از جدش امام ز

خواهرانش و دخترش برادر زاده اش )ع( نیحس

 را بر مَحمِل سوار کرد. یقاسم بن حسن بن عل

مرد از یاران و خانواده اش از  کیو  ستیبا ب سپس

جمله: ابوبکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن 

علی، عباس بن علی، عبداهلل بن مسلم بن عقیل، 

 علی اکبر و علی اصغر رهسپار شد.

 لس سی ام، مج١۶۰امالی صدوق، ص

 

حضرت قاسم)ع( در بیان امام زمان عجل اهلل (۲

 تعالی فرجه

 

عَلَى القاسِمِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِیٍ،  المَضروبِ عَلى  السَّالمُ

هامَتِهِ، و المَسلوبِ َامَتَهُ، حینَ نادَى الحُسَینَ عَمَّهُ، فَجاَل 

نُ تُّرابَ، والحُسَیعَلَیهِ عَمُّهُ کَالصَّقرِ، و َهُو َیَفحَصُ بِرِجلَیهِ ال

یَومَ القیامَةِ جَدُّکَ  هُمبُعدا لِقَومٍ قَتَلوکَ! وَ مَن خَصمُ"یَقو َُ  

 "و أبوکَ.

عَزَّوَاهللِ عَلی عَمِّکَ أن تَدعُوَهُ فاَل یُجیبَکَ أو أن "قا ََ   ثُمَّ

قَتیلٌ جَدیلٌ فَال یَنفَعَکَ، هذا وَاهللِ یَومٌ  نتَٲیُجیبَکَ و 

، جَعَلَنِىَ اهللُ مَعَکُما یَومَ جَمعِکُما، و "قَلَّ ناصِرُهُکَثُرَواتِرُهُ و 

عُمَرَبنَ سَعدِبنِ عُروَةَ بنِ  اتِلَکَبَوَّأَنى مُبَوَّأَکُما، و لَعَنَ اهللُ ق

 جَحیما و أعَدَّ لَهُ عَذابا ألیما. ەنُفَیلٍ األَزِدیَّ، وأصال

ه ضربت خورد ،یبر قاسم، فرزند حسن بن عل سالم

 شیکه عمو یزره اش کنده شده، هنگامبر سرش و 

 یخود را مانند باز ش،یرا صدا زد! پس عمو نیحس

را به  شیسرش رساند و او، پاها یبر باال یشکار

از رحمت "فرمود:  ی)ع( منیو حس دییسا یخاك م

 ،امتیکه روز ق یخدا دور باشند قاتالن تو، کسان

 "دشمنشان، جدّ تو و پدر تو هستند

گران  تیدا سوگند، بر عموبه خ"فرمود:  سپس

پاسخت  ایو پاسخت را ندهد  یاست که او را بخوان

و  یتو کشته شده، بر خاك افتاده باش یرا بدهد ول

نداشته باشد. به خدا سوگند، امروز  تیبرا یسود

 ارانشیفراوان و  تیاست که کشندگان عمو یروز

 ”اندك اند

و با شما دو نفر )قاسم  امتیمرا در روز ق خداوند،

 یشما جا گاهی)ع(( قرار دهد و در جانیامام حس

 لیدهد. خداوند، قاتلت عمربن سعد بن عروه بن نُفَ

 یرا لعنت کند و او را به دوزخ برساند و عذاب یازد

 آماده سازد. شیدردناك برا

 ۷۳، ص۳اقبال االعمال، ج

 

 روضه حضرت قاسم)ع( به نقل از امام سجاد)ع((۳

نقل  نیالسالم چن هیجاد علاز امام س یحمزه ثمال یاب

 کند که:  یم

در "فرمود:  یکه م دمی)ع( شن نیالعابد نیامام ز از

 ارانشیکه پدرم کشته شد خاندان و  یشب آن روز

 را جمع کرد و به آنان گفت:
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شب را مرکب خود  نیمن! ا انیعیخاندان ش یا

 ی. آنها فقط من را مدیو خود را نجات ده دیریبگ

در فکر کشتن شما  گریبکشند د خواهند. اگر من را

نخواهند داشت، پس خود  ینخواهد بود و با شما کار

. خداوند شما را رحمت کند. شما از دیرا نجات ده

. دیباش یآزاد م دیکه با من بسته ا یمانیعهد و پ

صدا  کیدر جواب،  ارانشیبرادران و خاندان و 

اباعبداهلل!  یسرور ما! ا یگفتند: به خدا سوگند ا

. به خدا سوگند مردم میکن یگز تو را رها نمهر

نخواهند گفت امام و بزرگ و سرورشان را تنها 

ا و به م ییوفا یگذاشتن تا کشته شود و تهمت ب

کرد مگر  مینخواه هاما زنند. به خدا تو را ر یخدا

)ع( به آنها  نی. حسمیآنکه در کنار تو کشته شو

و همه قوم! من فردا کشته خواهم شد  یفرمودند: ا

ر هم نف کی یشد و حت دیبا من کشته خواه زیشما ن

 نخواهند ماند. یاز شما باق

که ما را به  ییخدا شیدر جواب گفتند: ستا آنها

داشت و به کشته شدن همراه  یتو گرام یاری لهیوس

 .دیتو شرافت بخش

و  با تو زیکه ما ن یندار تیرضا ایپسر رسول! آ یا

رمود: خدا به شما )ع( فنی. حسمیدر درجه تو باش

 نمود.  ریخ یآنها دعا یدهد و برا ریخ یجزا

ته کش نیدر ب زیمن ن ایبن الحسن گفت: آ قاسم

 شده ها هستم؟!

نسبت به او نمودند و  یو مهربان ی)ع( دلسوز امام

پسرم! مرگ در نزد تو چگونه است؟  یبه او گفتند: ا

 تر از عسل. نیریعمو جان! ش یاو در جواب گفت: ا

شود. به خدا قسم  تیفدا تی)ع( فرمود: عمونیحس

ته که همراه من کش یهست یاز مردان یکی زیبله؛ تو ن

 ییشوند. بعد از آنکه تو و پسرم عبداهلل،  به بال یم

 عظیم مبتال می شوید.

 یها م مهیعمو! مگر دشمنان به خ یگفت: ا قاسم

 است کشته شود؟ رخوارهیرسند تا عبداهلل که ش

 

 ۲۰۴ص  ،یالکبر هیهدا
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 )ع(بن الحسن  قاسممقتل حضرت 

 یٲ  خَرَج مِن بَعدِهِ ]یالسالم للخوارزم هیعل نیالحس مقتل

بَعدِ عَونِ بنِ عَبدِاهلل بنِ  جَعفَرٍ[ عَبدُاهللِ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِّیِ 

ایاتِ قاسِمُ بنُ الحَسَنِ و هٌوَ طالِبٍ فى بَعضِ الرِّو بىٲبنِ 

ه السالم علی نُیحُسَغٌالمُ صَغیرٌ لَم یَبلُغِ الحٌلمَ فَلَمّا نَظَرَ َاِلَیهِ ال

الغُالمٌ  ذَنَٲحَتّى غُشِىَ عَلَیهِما، ثُمَ استَ انِیاعتَنَقَهُ و جَعَال یَبکِ

 معَمُهُ الحُسَینُ علیه السالم أن یَأذَنَ لَهُ. فَلَ بىََٲلِلحَربِ فَ

یَدَیهِ و رِجلَیهِ وَ یَسأَلُهُ اَاِذنَ حَتّى أذِنَ لَهُ  قَبِّلُیُیَزَ َِ الغُالمُ 

 ودُموعُهُ عَلى خَدَّیهِ و هُوَ یَقو َُ  فَخَرَجَ

 تُنکِرونى فَأَنَا فَرعُ الحَسَنُ  ان

 المُصطَفى وَ المُوتَمَن یِّالنَّبِ سِبطُ

 حُسَینٌ کاألَسیرِ المُرتَهَنُ  هذا

 َا سُقوا صَوبَ المٌزَن اناسٍ بَین

حَمَلَ و کَأَنَّ وَجهَهُ فِلقَهُ قَمٍَر و قاتَلَ فَقَتَلَ عَلى صِغَرِ سِنِّهِ  و

 رَجُالً. نَیخَمسَةً و ثاَلث

حُمَیدُ بنُ مٌسلِمٍ، کُنتُ فى عَسکَرِ ابنِ ُسَعدٍ، فَکُنتُ أنظُرُ  قا ََ

انقَطَعَ شِسعُ وازارٌ و نَعالنِ قَدِ  صٌیالَى الغُالمِ و عَلَیهِ قَم

احداهٌما ما أنسى أنَّهُ کانَ شِسعَ الیُسرى فَقا ََ عَمرٌو بنُ سَعدٍ 

 األزدىُّ  وَاهللِ لَأَشَدَّنَّ عَلَیهِ!

   سٌبحانَ اهلل! ما تُریدُ بِذلِکَ؟فَقُلتُ

لَو ضَربَنى ما بَسَطتٌ لَهُ یَدى، یَکفیکَ هوَُاءِ الَّذینَ  فَوَاهللِ

قا ََ  وَاهللِ لَأَفْعَلَنَّ! وشَدَّ عَلَّیهِ. فَما وَلّى  تَراهُم قَد احتَوَشوهُ.

 حَتّى ضَرَبَ رأسَهُ بِالسَّیفِ. فَوَقَعَ الغُالمُ لِوِجِهِهِ.

   یا عَمّاه!وصاحَ

عَلَیهِ الحُسَینُ علیه السالم کالصَّقرِ و تَخَلَّلَ الصُّفوفَ  فَانقَضَّ

هِ، راً بالسَّیفِ فَاتَّقاهُ بِیَدِوشَدَّ شِدَّةَ اللَّیتِ الحَرِبِ،  فَضَرَب عَم

مِنَ المِرفَقِ فَصاحَ، ثُمَّ تَنَحّى عَنهُ فَحَمَلَت خَیلُ أَهلِ  طَنَّهاٲفَ

افِرِها، بِصُدورِها و وَطِئَتهُ بِحَو استَقبَلَیةُ الکوفَةِ لِیَستَنقِذوهُ، ف

 فَماتَ.

اسِ لى رَالغَبرَةُ فَاِذا بِالحُسَینِ علیه السالم قائِمُ ع وَانجَلَتِ

الغُالمِ وَ هُوَ یَفحَصُ بِرِجلَیه وَ الحُسَینُ یَقو َُ  عَزّوَاهللِ عَلى 

عَمِّکَ أن تَدعُوَهُ فال یُجیبَکَ، أو یُجیبَکَ فَال یُعینَکَ، أو 

 لِکَ!الویلُ لِقاتِ وکَ،یُعینَکَ فَال یُغنِىَ عَنکَ، بُعداً لِقَومٍ قَتَل

الى رِجلَىِ الغُالمِ تَخُطّانِ األَرضَ، احمتَمَلَهُ، فَکَأَنّی أنظُرُ  ثُمَّ

وقَد وَضَعَ صَدرَةُ الى صَدرَةِ. فَقُلتُ فى نَفَسى، ماذا یَصنَعُ 

 مَعَ القَتلى مِن أهلِ بَیِتهِ، ثُمَّ رَفَعَ طَرفَهُ  لقاةُ ٲبِهِ؟ فَجاءَ بِهِ حَتّى 

 حَداً،ٲم أحصِهِم عَدَداً و َا تُغادِر مِنهُ اِلَى السَّماءٍ و قا ََ  اللّهُّمَ

وَا تَغفِر لَهُم أبَداً! صَبراً یا بَنى عُمومَتى صبراً یا أهلَ بَیتَى، 

 َارَأَیتُم هَواناً بَعدَ هَذا الیَومِ أبَداً.

الحسین علیه السالم، خوارزمى:  پس از عون  مقتل

بن  نقل ها، عبداهلل یعبداهلل بن جعفر، بر اساس برخ

 ،گرید یطالب و براساس برخ یاب یحسن بن عل

آمد.  اندیقاسم بن حسن که نوجوان و نابالغ بود به م

او را  ،ستیالسالم به او نگر هیعل نیکه حس یهنگام

که هر دو  ستندیدر آغوش گرفت و آن قدر باهم گر

خواست و  کاریاز حال رفتند. سپس جوان، اجازه پ

السالم، از اجازه دادن  هیعل نیحس شیعمو

 کرد. یخوددار

ا السالم ر هیعل نیحس یو پا دست وستهیپ جوان،

خواست تا به او اجازه  یو از او اجازه م دیبوس یم

بر  شیکه اشک ها یآمد و درحال دانیاو به مداد 

 خواند : یم نیچن روان بود شیگونه ها

 من شاخه حسنم. د،یشناس یمرا نم اگر
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 .نیو ام دهیبرگز امبریپ نواده

 دربند یریاست، به سان اس نیحس نیا

 که خدا کُند از آب باران ننوشند! یمردم انیم

ماند.  یحمله بُرد و صورتش به پاره ماه م سپس

ت و پنج مَرد را کُش یسنّش س یِو با وجود کم دیجنگ

. 

بن مسلم گفته است: من در لشکر ابن سعد  دیحُم

اال و ب یراهنی. او پستمینگر یبودم و به آن جوان م

ره لنگه اش پا کیداشت که بند  ییو کفش هاپوش 

 نبرده ام که لنگه چپ آن بود. ادیبود و از 

سعد ازْدى گفت: به خدا سوگند بر او حمله  عمروبن

 برم! یم

 ؟یخواه یاو گفتم: سبحان اهلل! و از آن چه م به

که گرداگردِ آنها را گرفته اند  یکسان نیکشتن هم

 تو بس است. یبرا

 ند به او حمله خواهم بُرد!: به خدا سوگگفت

بر  ریگاه بر او حمله بُرد و بازنگشت تا با شمش آن

سرش زد و آن جوان به صورت ]بر زمین[ افتاد و 

 عموجان!  یفریاد بر آورد: ا

ه او ب ینگاه ،یالسالم مانند باز شکار هیعل نیحس

 یریانداخت و خود را به صفوف دشمن زد و مانند ش

زد. او  ریرو را با شمشحمله کرد و عم ن،یخشمگ

آن گرفت و از آرنج قطع شد.  یدستش را جلو

السالم کناره گرفت.  هیو از امام عل دیکش یادیفر

امّا  د؛آوردن ورشی ،ینجات و یسواران کوفه، برا

اسب ها قرار گرفت و اسب ها او را لگد  نهیس یجلو

 مال کردند تا مُرد.

بر  م]نبرد[ که فرو نشست حسین علیه السال غبار

 را از شدّت شیباالى سر جوان ایستاده بود و او پاها

د: السالم فرمو هیعل نی. حسدیکش یم نیدرد به زم

که او را  دیآ یگران م تی)به خدا سوگند برعمو

پاسخت را بدهد و  ایو پاسخت را ندهد  یبخوان

ه تو امّا ب دکمکت کن اینتواند به تو بکند  یکمک

ه ک یر باشند کساننبخشد. از رحمت خدا دو یسود

بر کُشنده تو. سپس او را بُرد و  یتو را کُشتند؛ وا

 دهیکش نیآن جوان بر زم یکه پاها مینیب یم ییگو

 نهیاو را بر س نهیالسالم س هیعل نیشود و حس یم

کند؟ او  یخود نهاده است. با خود گفتم: با او چه م

 و کشتگان از خاندانش نهاد. دانیشه ررا آورد و کنا

 ! همهایاه سر به آسمان بلند کرد و گفت: خداگ آن

تن را هم جا مگذار و هرگز  کیآنها را به شمار آور و 

 .امرزیآنها را م

خاندان من!  ی. ادیکن ییبایعموزادگان! شک یا

 یخوار چیپس از امروز ه گریکه د دیباش بایشک

 .دید دینخواه

 

 ۲، ص۲ج ،یالسالم للخوارزم هیعل نیمقتل الحس

 

 منبع:

 خیماثور، حجه االسالم ش هینیاز کتاب حس گرفتهبر

 ۵۲۶ یال ۵١۹صفحات  ،یفیمحسن حن
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 )ع( علی اصغرمقتل حضرت 

 
 )ع(نیامام حس انیدر ب (ع)اصغر یعل ی هیرثم*

 نَ یزَ نیبن الحُسَ یَّقا ََ سَمعتُ عل ،یحَمزَةِ الثمال یبٲعَن  و

 هیهِدَ فاُستُش یالذ ومُی  لَمّا کانَ القو ََیَالسالم  هیعل نیالعابد

 ومَ،یذلکَ ال لَةَیلَ یف صحابَهُٲو  هلَهُٲالسالم جَمعَ  هیعل یبٲ

 وَ صِرتُ  عَطَشاَ یعبدُاهلل اِذا جَفَّت رُوح قتَلُیُفَقا ََ لَهُم ...  

 یوُن  ناوِلقو َُٲقَطُّ فَ جِدُٲفَطَلَبتُ ماءاَ وَلَبَناَ، فاَل  مِنا،یَخِ یاِل

 یدیَ یعَل ضَعُونَهُیَبِه، فَ یتُونٲیفَ  ه،یمن ف شربٲ َ یابن

نَحرِه  یفاسِقٌ لَعَنهُ اهللَ بِسَهمِ ف هیرمِیَفَ ،یّمِن فِ هِیاُدنلِ حمَلَهُٲفَ

 و السَماءِ یاِلِ رفَعَهُٲفَ ،یکَفّ یدَمُه ف ضُیفیَفَ ،یناغِیُو َهُو 

 .کیف   اللهُمَّ صَبراَ واحتِساباَقُو َُٲ

ند ک ینقل م نیاز امام سجاد)ع( چن یحمزه ثمال یاب

ر فرمود: د یکه م دمی)ع( شننیالعابد نیکه از امام ز

 ارانشیکه پدرم کشته شد خاندان و  یشب آن روز

که جان من از  یرا جمع کرد و به آنان گفت: زمان

شود. در آن  یعطش خشک شود عبداهلل کشته م

آب و  سروم؛ پ یها م مهیخ یهنگام من به سو

. مابی ینم یزیچ چیکنم. پس ه یرا طلب م یریش

 تا از لبانش دیدهکودکم را به من ب میگو یآنگاه م

نم دستا یآورند و بر رو یبنوشم. پس او را نزد من م

 یبه دهانم م کیکه او را نزد نیگذارند. هم یم

د که خدا او را لعنت کن یفاسق کیرسانم تا ببوسم 

 یدهد و او با صدا یم قراراو را هدف  یگلو یریبا ت

 تهخیکند. خون او در کف دستم ر یناله م یدلخراش

: میگو یکنم و م یاو را به آسمان بلند مشود و  یم

 نم.ک یکنم و به تو واگذار م یتو صبر م یبرا ایخدا

 

 ۲۰۴ص  ،یالکبر هیهدا

  

 امام باقر)ع( انیاصغر)ع( در ب یعل ی هیمرث*

جعفر)ع(  جاءَ سَهمٌ  یبٲعن  یعن عمّار الدهن یالطبر خیتار

 یالم( مَعَهُ فالس هیعل نیلاِلمامِ الحس یٲفَاَصابَ ابناَ له )

 و نَنای   اللّهُمَّ احکُم بَقو َُیَالدَّمَ عَنهُ و  مسَحُ یَحِجرِهِ، فَجَعَلَ 

 فَقَتَلونا. نصُرونایَقَومِ دَعَونا لِ نَیبَ

از امام باقر)ع(:  ،یبه نقل از عمار دُهن یطبر خیتار

)ع( که در دامانش بود نیآمد و به پسر حس یریت

 یز چهره او پاك م)ع( خون را انیاصابت کرد. حس

که دعوتمان  یما و مردم انیم ایگفت: خدا یکرد و م

مان دهند اما که ما را کشتند حکم  یاریکردند تا 

 بران.

 

 میطلب دار یاسد خون یاز بن *

 

 جَعفَرِ  وبٲ ی  قا ََ لیُّاَاَسَدِ رِیمِخنَفِ  قا ََ عُقبَهُ بنُ بَش بوٲ قا ََ

 یبَن ای کُمیالسالم  اِنَّ لَنا ف هیعل نِیبنِ الحُسَ یِّمُحَمَّدُ بنُ عَلِ

 باٲ ایذلِکَ رَحِمَکَ اهللُ  یاَنَا ف یدَماَ. قا ََ  قُلتُ  فَما ذَنب سَدِٲ

لَهُ،   یٍّالسالم  بِصَبِ  هیعل نِیالحُسَ یَتِ جَعفَرِ! وما ذلِکَ؟ قا ََ  ا

اَسَدِ بِسَهمِ فَذَبَحَهُ  یبَن ای حَدُکُمٲحِجرِهِ، اِذ رَماهُ  یفَهُوَ ف

 یهُ فِصَبَّ هِ یکَفَّ ٲالسالم دَمَهُ، فَلَمّا مَلَ هیعل نُیالحُسَ یتَلَقَّفَ

مِنَ السَّماءِ،  رَاَاَرضِ، ثُمَّ قا ََ  رَبِّ، اِن تَکُ حَبَستَ عَنَّا النَّص

 .نیالظّالِم َاءِٶوَانتَقِم لَنا مِن ه رُیفَاجعَل ذلِکَ لِما هُوَ خَ

 ین ابب مانیسلبه نقل از ابو مِخنَف:   یالطبر خیتار

ن نقل کرد که: عُقبه ب میبن مسلم برا دیراشد، از حُمَ

ه من السالم ب هیگفته است امام باقر عل یاسد ریبش

م: . گفتمیطلب دار یاسد خون یفرمود ما از شما بن

 یرحمت کند ا تیخدا ستیچ انیم نیگناه من در ا

 ست؟یابوجعفر؟ ماجرا چ

از  یکی السالم فرمود: روز عاشورا هیعل نیحس

آوردند. در  شیالسالم را برا هیعل نیکودکان حس
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د، اس یبن یاز شما ا یکیدامانش نشسته بود که 

 نیانداخت و او را ذبح کرد. حس شیبه سو یریت

که کف دو  یالسالم خونش را گرفت و هنگام هیعل

و  ختیر نیدستش از آن خون پر شد آن را بر زم

ت را از ما ا یآسمان یِاریخدا! اگر  یگفت ا سپس

قرار ده و انتقام  یبهتر یجا یآن را برا ،یکرد غیدر

 .ریبگ شگانیستم پ نیما را از ا
 

 ۲۴۵ابومخنف، وقعة الطف، ص 

 

امام زمان  انیاصغر)ع( در ب یحضرت عل هیمرث*

 فرجه  یعجل اهلل تعال

 

 یِّ مِ المَر عِ،یالطِّفلِ الرَّض نِیعَبدِ اهللِ بنِ الحُس یعَل السَّالمُ

السَّماءِ، المَذبوحِ  یالمُتَشَحِّطِ دَما،  المُصَعَّدِ دَمُهُ فِ  عِ،یالصَّر

حَرَمَلَةَ بنَ کاهِلِ  هُیَلَعَنَ اهللُ رامِ هِ،یبٲحِجرِ  یبِالسَّهمِ ف

 .هِیو ذَو یَّسَدِٲا َ

مقدسه آمده است: سالم بر عبداهلل  هیناح ارتیز در

ت خورده ضرب ریت رخوارهیکودك ش ن،یبن حس

که خونش به آسمان پرتاب  دهیخورده به خون تپ

شد. خدا  دهیسر بر ر،یشد و در دامان پدرش با ت

و همراهانش را که  یلعنت کند حرمله بن کاهل اسد

 زدند. ریبه او ت
 

 ۷۳، ص۳اقبال االعمال، ج 

 

حضرت  بتیاشعار حضرت ام کلثوم)س( در مص*

 اصغر)ع( یعل

 

  یعَلَى الصَّغِیرِ الظّام یلَهفَ قَلب یَا

 السِّهامُ قَبلَ الفِطامِ  فَطَمَتهُ

 بِدَمعِهِ وَ هُوَ طِفلٌ  غَرغَرُوهُ

 کُلِّ عامٍ  یلَهفَ قَلبِی عَلَیْهِ ف ای

 قَلبَ وَالِدَیهِ عَلَیهِ أَحرَقُوا

 وَ انتِقامٍ  بِذِلَّةٍ وَرَمَوهُ

  نَهُمیبَینَنَا وَ بَ حکُمُیَ  فَاهللُ

 الحَشرِ عِندَ فَصلِ الخِصامِ  لَدَى

دلم کباب شد بر کودك تشنه لب خردسال، که  چقدر

 ریاو را از ش رهایت ر،یاز ش یریاز هنگام بازگ شیپ

 گرفت

غرقه به خون کردند و اشکش  یکودک نیرا در سن او

 سوزد. یم شیبرارا در آوردند که همواره دلم 

و در  دندیپدر و مادرش را در سوگ او سوزان قلب

 ند. نمود رهایانتقام او را آماج ت یاز رو یپست تینها

به هنگام فصل خصومت ها خداوند  ز،یروز رستاخ در

 کند. یم یما و آنها داور انیدر م

 

، ۵۶صفحه  ن،یمشهدالحس یف نیکتاب نورالع

 نییابواسحاق اسفرا

 

 خیاصغر)ع( به نقل تار یحضرت عل تبیمص بیان*

 

السالم مَصارِعَ فِتیانِهِ و  هی  لَمّا رَأَى الحُسَینُ علالملهوف

  هَل مِن ذَابٍّ یأحِبَّتِهِ، عَزَمَ عَلى لِقاءِ القَومِ بِمُهجَتِهِ و نادِ 

یَذُبُّ عَن حَرَمِ رَسُو َِ اهلَل؟ هَل مِن مُوَحِّدٍ یَخَافُ اَهللَ فِینَا؟ هَل 

هَل مِن مُعینٍ یَرجو مَا عِندَ اهلَلِ  ا؟غِیثٍ یَرجُو اَللَّه بِإِغاثَتِنمِن مُ

 فِی اعانَتِنَا؟

أَصواتُ النِّساءِ بِالعَوِیلِ، فَتَقَدَّمَ إلى بَابِ الخَیمَةِ و  فَارتَفَعَت

الصَّغِیرَ حَتّى اوَدِّعَهُ، فَأَخَذَهُ و أومَأَ  یَوَلَدِ یقَا ََ لِزَینَبَ  ناوِلین

لِیُقَبِّلَُه، فَرَمَاهُ حَرمَلَةُ بنُ الکاهِلِ بِسَهمٍ فَوَقَعَ فِی نَحرِهِ  إلیهِ
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 فَذَبَحَهُ.

لِزَیْنَبَ  خُذیهِ، ثُمَّ تَلَقَّى الدَّمَ بِکَفَّیهِ حَتَّى امتَلَأَتا، ورَمى  فَقَا ََ

 لَّه.الأنَّهُ بِعَینِ  یبِالدَّمِ نَحوَ السَّماءِ و قا ََ  هَوَّنَ عَلَیَّ ما نَزَ ََ ب

السالم  فَلَم یَسقُط مِن ذَلِکَ الدَّمِ قَطْرَةٌ إِلَى  هیقَا ََ البَاقِرُ عل 

 األَرضِ.

 شهادت السالم،هیعل نیکه حس ی: هنگامالملهوف

گرفت که خود  میتصم د،یجوانان و محبوبانش را د

هست که از  یمدافع ایآ"برود و ندا داد:  دانیبه م

 اکتی ایو آله دفاع کند؟ آ هیعل اهللیخدا صل امبریحرم پ

 ایهست که درباره ما از خدا بترسد؟ آ یپرست

 ایهست که به خاطر خدا به داد ما برسد؟ آ یدادرس

 یاریهست که به خاطر خدا ما را  یادهنده یاری

 "دهد؟

 زنان به ناله برخاست.  یصدا پس

 نبیآمد و به ز مهیدر خ یبه جلو السالمهیعل امام

کودك خردسالم را به من بده تا "ود: اهلل فرم سالم

 "کنم یبا او خداحافظ

او را ببوسد که حَرمَلة بن  خواستیرا گرفت و م او

ت نش شیاو انداخت که در گلو یبه سو یریکاهِل، ت

 و او را ذبح کرد.

او را "اهلل فرمود:  سالم نبیبه ز السالمهیعل امام

 "!ریبگ

 گرفت او{ یخون }گلو ریکف دستانش را ز سپس،

ود: و فرم دیآسمان پاش یتا پُر شدند. خون را به سو

آسان است؛ چون  میبرا شودیآنچه بر من وارد م"

 "اوست دید شیو در پ ستین دهیبر خدا پوش

}درباره آن خون{ فرموده  السالمهیباقر عل امام

باز  نیقطره هم به زم کیاز آن خون، "است: 

 نگشت.

 ١۶۸الملهوف، ص

 

 .یتر هست یو از ناقه صالح گرامت*

 

عَهُ وَحدَهُ ما مَ یَ  تَقَدَّمُوا رَجُلًا رَجُالً، حَتَّى بَقِیالیعقوب تاریخ

أحَدٌ مِن أهلِهِ، و َا وُلدِهِ و َا أقارِبِهِ، فَإِنَّهُ لَواقِفٌ عَلى فَرَسِهِ، 

هِ، وَ اذُنِ یفتِلکَ السَّاعَةِ، فَأَذَّنَ  یبِمَولودٍ قَد وُلِدَ لَهُ ف یَإذْ اتِ 

نَزَعَ فَذَبَحَهُ، فَ یِّحَلقِ الصَّبِ یإِذ أتاهُ سَهمٌ فَوَقَعَ فِ هُجَعَلَ یُحَنِّکُ

السَّهمَ مِنْ حَلقِهِ، وَ جَعَلَ یُلَطِّخُهُ بِدَمِهِ و  السالمهیالحُسَینُ عل

 أکرَمُ  یَقو َُ  وَاللَّهِ لَأَنتَ أکرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ النّاقَةِ، وَ لَمُحَمَّدٌ

 .أخیهِ ی! ثُمَّ أتى فَوَضَعَهُ مَعَ وُلدِهِ وَ بَنعَلَى اللَّهِ مِن صالِحٍ

ام گ ک،یبه  کی)ع(، نیحس ارانی: یعقوبی خیتار

ه ک نیشدند[ تا ا دیو شه دندینهادند ]و رزم شیپ

از ]مردان[خانواده و  کی چی)ع(تنها ماند و هنیحس

 یبر باالبا او نماندند. او  کانشیفرزندان و نزد

را که همان ساعت متولّد شده  یاسبش بود. کودک

 اذان گفت شش)ع( در گونیآوردند. حس شیبود برا

 یآمد و در گلو یریداشت که ت یو کامِ او را بر م

 کودك نشست و ذبحش کرد.

ش و خون دیکش رونیاو ب یرا از گلو ری)ع(، تنیحس

به خدا سوگند، تو نزد "و گفت:  دیرا به بدن او مال

 نزد زیو محمد)ص( ن یتر یخدا، از شترصالح گرام

 "تر است یخدا از صالح، گرام

 آمد و او را کنار فرزندان و برادرزادگانش نهاد. سپس

 

 ۲۴۵، ص۲ج ،یعقوبیال خیتار

 

 منبع:

 خیماثور، حجه االسالم ش هینیاز کتاب حس برگرفته

 ۵۳۲ یال ۵۲۷صفحات  ،یفیمحسن حن

 

 

 



 maddahialemaneرس در تلگرام: آد                                                                              (دي فامدکتر محمتحت نظر )کانال مداحی عالمانه 

27 
 

 )ع( علی اصغرمقتل حضرت 
 

حِبَّتِِه وَ أَ انِهِیَمَصَارعَ فِت یَوً لَمَّا رَأ دًایِوَح دًایفَرِ نُیالحُسَ یَبقِ

أَحَدًا  رَیَفَلَم   نِهِ؛یمِیَلِقاءِ القَومِ بِمُهجَتِهِ؛  اِلتَفَتَ عَن  یَعَزَمَ عَلَ

 رُهُیغَ بقِیَأَحَدًا وَ لَم  رَیَفَلَم  سَارِه،ِیَمِنَ الِّرجَا َِ وَ اِلتَفَت عَن 

 یالنِّساءِ وَ الذَّرَارِ رُیوَ غَ

 

مقتل  یو تنها ماند. وقت کّهیالسالم  هیعل نیحس امام

عزم نمود تا با جان  د،یجوانان و عاشقان خود را د

به مصاف دشمن برود. به طرف راست خود  شیخو

به طرف چپ خود  دیرا ند یمرد چینظر انداخت و ه

از خودش و زنان و  ری. غدیرا ند ینظر کرد باز کس

 . بوده نماند یباق یکوچک کس یبچه ها

 

   یَفنَاد

 صدا زد:  پس

 

 عَن حَرَمِ رَسُو َِ اهللِ؟ ذُبُّیَهل مِن ذَابٍّ 

 هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟  یمدافع ایآ

 

  نَا؟یاهللَ فِ خَافُیَهل مِن مُوَحِدٍ 

 هست که در مورد ما از خدا بترسد؟  یخداپرست ایآ

 

 ا؟ اِغَاثَتِنَ یاهللَ فِ رجُوایَ  ثٍیهل مِن مُغِ

ما  ادیهست که به خاطر خدا به فر یادرسیفر ایآ

 برسد؟ 

 

 اِعَانَتِنَا؟  یمَا عِندَ اهللِ فِ رجُوایَ نٍیِهل مِن مُع

ثواب خدا ما را  دیهست که به ام یدهنده ا یاری ایآ

 کند؟  یاری

 

 ! لِیارتَفَعَت أَصوَاتُ النِّساءِ بِالعَوِ

 زنان حرم بلند شد. ونیو ش هیگر یصدا

 

 جَّ النَّاسُ بِالبُکَاءِ.فضَ

 زدند.  یکنان ضجّه م هیمردم گر یهمه  و

 

هٍ، البُرنُسِ وَ اعتَم بِعِمَامَ یبَابِ الفُسطَاطِ، فَأَلقَ یثمَّ تَقَدَّمَ اِلَ

 .هاالسالمیعل نَبَیفَقَا ََ لِزَ

. نشست مهیآمد و مقابل خ مهیامام به در خ سپس

سر  بر یکالهخود را از سر برداشت و عمامه ا

 السالم فرمود: هایعل نبیگذاشت و به حضرت ز

 

 أُوَدِعهُ، هُوَ طِفلٌ  یحَتَّ رَ،یالصَّغِ یوَلَدِ ایًعَبدَاهللِ عَلِ ینِیناوِل

 . سِیأُمُهُ الرُّبَابُ بِنتُ اِمرَئِ القِ

است به من  یکوچکم عبداهلل که نامش عل فرزند

ر تاصغر، رباب دخ یتا با او وداع کنم.  مادر عل دیبده

 بود.  سیالقِٶاِمرِ

 

 بِهِ  ءَیفجِ

 را آوردند. کودکش

 

     َُقُویَوَ هُوَ  قَبِّلُهُیُحَجرِهِ، فَجَعَلَ  یاألَصغَرَ فِ ایًفأَجلَسَ عَلِ

اصغر را در آغوش گرفت و شروع کرد به  یعل

 فرمود:   یاو و م دنیبوس

 

 لِهَولُاءِ القَومِ!   لٌی! وَیَّبُنَ ای

 مردم! نیبر ا ی!  وازمیپسر عز یا

 

 خَصمَهُم. یاذ کَانَ جَدُّکَ مُحَمَّدٌ المُصطَفَ 

 دشمن آنان باشد. یزمان که جدّ تو محمد مصطف آن
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حَهُ نَحرِه،ِ فَذَبَ  یبَسَهمٍ، فَوَقَعَ فِ یفرَمَاه حَرمَلَهُ بنُ کَاهِلِ األَسَدِ 

نَ األُذُنِ وَ مِ  یَالسالم مِنَ األُذُنِ اِل هیعل نِیحِجرِ الحُسَ یفِ

 .دِیِالوَر یَاِل دِیِالوَر

 

ك کود یبه سو یریهنگام حرمله بن کاهل ت نیا در

 یعل ینشست و گلو شیبه گلو ریرها کرد و آن ت

اصغر را گوش تا گوش و رگ تا رگ، در آغوش پدر 

 پاره کرد. 

 

    نَبُ یفقا ََ لِزَ

بود، به  یکودکش جار یکه خون از گلو یحال در

 فرمود:  السالم هایعل نبیحضرت ز

 

 !  هِیخذِ

 .ریکودك را بگ نیا

  

هِ السالم مِن دَمِ هیعل نُیالحُسَ یالدَّمَ مِن نَحرِهِ فَتَلَقَّ مسَحُیَو 

 بِالدَّمِ نَحوَ السَّمَاءِ.  یَاِمتَلَأَتَا وَرَم یحَتَّ هِ،یَّبَکَف

 

 یاصغر برد، وقت یعل یگلو ریخود را ز یها دست

 . دیپاش دست ها پر از خون شد به آسمان

 

 ثمَّ قَا ََ   

 فرمود: و

أَهوَنَ  کُونُ یَاهللِ وَ لَا  نِیأَنَّهُ بِعَ یمَا نَز َََ بِ  یَّالَّهُمَّ هَوَّنَ عَلَ

 . لٍ یمِن فَصِ کَیعَلَ

 

آسان است چرا که  میحادثه برا نی!  تحمل اایخدا

الح از ص یناقه  یتو بچه  شگاهیو در پ ینیب یتو م

 .ستیتر ن لیکودك من جل

 

 

 منبع:

 ی)ع(؛ حجت االسالم دکتر علنیمنزل با حس چهل

 یاکبر رنجبران تهران
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 )ع( علی اکبرمقتل حضرت 
 

م اما انیاکبر)ع( در ب یحضرت عل بتیصم (١

 السالم هیصادق عل

للصدوق عن عبداهلل بن منصور عن جعفر بن محمّد  یاألمال

 هیل[ عنیعن جده ]زین العابد هیعن أب نیبن الحس یّلبن ع

 نِیسَالحُ  نُی[ اِلَیهِم دَمَعَت عَنِیبنُ الحُسَ یُّالسالم  لَمّا بَرَزَ ]عَلِ

 السالم هیعل

ابنُ  هِمُیفَقَد بَرَزَ اِلَ هِم،یعَلَ دَ ی  اللّهُمَّ کُن أنتَ الشَّهفَقا ََ

هُوَ  و رتَجِزُیَبِهِ، فَجَعَلَ رَسولِکَ، و أشبَهُ النّاسِ وَجهاً وسَمتاً 

 قو َُ یَ

 یّ بن عَلِ نِیبنُ الحُسَ یُّعَلِ أنَا

 یّ اهللِ أولی بِالنَّبِ تِیو بَ نَحنُ

 یعَن أب یأحم فَیتَرَونَ کَ ما

، فَقا ََ أبَه العَطَشُ ایفَقا ََ   هِ،یأب یمِنهُم عَشَرَةً ثُمَ رَجَعَ ال فَقَتَلَ

کَأسِ جَدُّکَ بِال کَیسقیَ ،یَّبُنَ ایالسالم  صَبراً  هیعل نُیالحُسَ

رَجُلًا،  نَیقَتَلَ مِنهُم أربَعَةً و أربَع یفَرَجَعَ فَقاتَلَ حَتّ ،یاألَوف

 هِ.یاهللُ عَلَ یثُمَّ قُتِلَ صَلَّ

صدوق به نقل از عبداهلل بن منصور، از امام  ،یاألمال

جعفر صادق)ع(، از پدرش امام باقر)ع(، از جدش 

اکبر  یکه عل یالسالم: هنگام هیعل نیالعابد نیامام ز

دشمن رفت،  یمبارزه به سو یالسالم برا هیعل

شد و گفت:  انیالسالم گر هیعل نیچشمان حس

 برتامیگواه باش، که فرزند پ شانیا ی! تو براایخدا

 یوبه س رتیمردم به او در صورت و س نِیتر هیو شب

 رود. یآنان م

 خواند: یرجز م نیچن زیالسالم ن هیاکبر عل یعل

 ام یبن عل نیپسر حس ،یعل من

 .میترکی)ص( نزدامبریخانه خدا سوگند که ما به پ به

 م؟کن یم تیکه چگونه از پدرم حما دینیب ینم ایآ

ده تن از آنان را کُشت و سپس به نزد پدرش  آنگاه،

 پدر! تشنه ام. یبازگشت و گفت: ا

ر کن،  پس ییبایالسالم فرمود: شک هیعل نیحس

 نوشاند. یپُر به تو م یدّت با کاسه ا! جزمیعز

تن از دشمنان را کشت و  ۴۴و  دیبازگشت و جنگ او

 . درود خدا بر او باد!دیسپس به شهادت رس
 

 ۲۲۶للصدوق، ص  یمالاال

 

 هیاحن انیالسالم در ب هیاکبر عل یحضرت عل (۲

 مقدسه

لَةِ المِن سُ لَِِیسَل رِیمِن نَسلِ خَ لٍیأوَّ ََ قَت ای کَیعَلَ السَّالمُ

  کَ یاِذ قا ََ ف کَ،یأب یو عَل کَیاهللُ عَلَ یصَلَّ لِ،یالخَل مَیابراه

 یالرَّحمنِ و عَلَ یما أجرَأَهُم عَلَ یَّ بُنَ ایقَتَلَ اهللُ قَوما قَتَلوکَ، 

کَ بِ یبَعدَکَ العَفا، کَأَنّ اینالدُّ یانتِهاکِ حُرمَةِ الرَّسو َِ! عَلَ

 قائلًا  نَیرماثِلًا و لِلکافِ هِیدَیَ نَیبَ

 یّ بنِ عَلِ نِیبنُ الحُسَ یُّعَلِ أنَا

 یّ اهللِ أولی بِالنَّبِ تِیو بَ نَحنُ

 ینثنَیَ یبِالرُّمحِ حَتّ أطعَنُکُم

 یعَن أب یأحم فِیبِالسَ أضرِبُکُم

 یّ عَرَبِ  یِّهاشِمِ غُالمِ ضَرَبَ

 یّ ابنُ الدَّعِ  نَایف حکُمُیَاهللِ َا  وَ

 و بِاهللِ یرَبَّکَ، أشهَدُ أنَّکَ أول تَیقنَحبَکَ و لَ تَیقَضَ یحَتّ

وَ ابنُ حُجَّتِهِ و  نُهُیبِرَسولِهِ و أنَّکَ ابنُ رَسولِهِ و حُجَّتُهُ و أم

 یِّ قاتِلِکَ مُرَّةَ بنِ مُنقِذِ بنِ النُّعمانِ العَبدِ ی. حَکَمَ اهللُ عَلنِهِیأم

 کَ یوا عَلَقَتلِکَ و کان یلَعَنَهُ اهللُ و أخزاهُ و مَن شَرِکَهُ ف

و جَعَلَنَا اهللُ مِن  را،یأصالهُمُ اهللُ جَهَنَّمَ و ساءَت مَص را،یظَه

و عَمِّکَ و  کَیجَدِّک و أب یو مُرافِق کَ،یو مُرافِق کَیمُالق
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 یاهللِ مِن أعدائِکَ اولِ  یوامِّکَ المَظلومَةِ، و أبرَأُ الَ کَیأخ

 بَرَکاتُهُ. و رَحمَةُ اهللِ و کَیالجُحودِ، و السَّالمُ عَلَ

 مقدسه خطاب به او آمده است:  هیناح ارتیز در

 نیکُشته از تبار بهتر نینخست یبر تو، ا سالم

! درود خدا بر تو و لیخل میبازمانده از نسلِ ابراه

پدرت، آنگاه که درباره ات فرمود: خدا بکشد آن 

 یبر خدا یرا که تورا کشت. پسرم! چه جرئت یگروه

! رامبیدر هتک حرمت پ یارتمهربان کردند و چه جس

 .ایپس از تو! خاك بر سر دن

بر اک یکه من )زائر(، در نزد تو هستم و تو )عل ییگو

 : ییگویالسالم( به کافران م هیعل

 ام. یبن عل نیپسر حس ،ی، عل من

 .میرکتی)ص( نزد امبریخانه خدا سوگند که به پ به

چنان بر شما خواهم زد که نوك آن کج شود  زه،ین با

 زنم؛یاز پدرم شما را م تیدر حما ر،یبا شمش و

 عرب. یجوان هاشم زدنِ

 (، حقادینسب)ابن ز یخداوند سوگند، پسر ب به

 کند! یندارد بر ما حکمران

 داریو پرودگارت را د یعهدت را به انجام رساند تا

او،  امبریدهم که تو به خدا و پ یم یگواه ،یکرد

 ،ییاو نیو امخدا و حجت  امبریو پسر پ ینیکترینزد

خداوند در باره  ،ییاو نیو پسر حجت خدا و پسر ام

 که لعنت و یقاتل تو، مُرّة بنِ مُنقِذ بن نعمان عبد

خدا بر او باد و همدستانش در کشتن تو،  یخوار

تو، هم داستان بودند. خدا، آنان  هیکند که عل یداور

و  است یرا به جهنم، فرو افکند که بد بازگشتگاه

تو و همراهانت و  دارکنندگانیرا از دخداوند، ما

 دهیهمراهان جدّ و پدر و عمو و برادر و مادر ستم د

 یات قرار دهد! از دشمنان اهل انکار تو، برائت م

 رحمت و برکات خدا بر تو باد. زی. سالم و نمیوج

 

 ۷۳، ص۳اقبال االعمال، ج 

 خیاکبر)ع( در نقل تار یرت علحض (۳

بنُ  یُّ خَرَجَ عَلِ  تِهِ،یبَ هلُٲمَعَهُ اِلّا  بقَیَ  فَلَمّا لَم الملهوف

السالم و کانَ مِن اَصبَحِ النّاسِ وَجهاَ و  هیعل نیالحس

 هِیرَ اِلَنَظَ لَهُ؛ ثُمَّ ذِنَٲالقِتا َِ، فَ یفِ  باهُٲ ذَنَٲاَحسَنِهِم خُلُقاَ فَاستَ

 .یو بَک هِینَیعَ مالسال هیعل یرخٲمِنهُ و  سِیِنَظرَهَ آ

غُالمُ اَشبَهُ النّاسِ خَلقاَََ  هِمیقا ََ  اللّهُمَّ اشهَد، فَقَد بَرَزَ اِلَ  ثُمَّ

و آله و کُنّا اِذَا  هیاهلل عل یو خُلُقاَ و مَنطِقاَ بِرَسولِکَ صل

 .هِینَظَرنا اِلَ کَیِّنَبِ یاشتَقنا اِل

. یسَعدِ، قَطَعَ اهللُ رَحِمَکَ کَما قَطَعتَ رَحِم ابنَیَو قا ََ   فَصاحَ

ثُمَّ  راَ،یو قَتَلَ جَمعاَ کَث داَیفَتَقَدَّمَ نَحوَ القَومِ فَقاتَلَ قِتاَاَ شَد

 دِ یحَدو ثِقلُ ال یاَبَتِ! العَطَشُ قَد قَتَلَن ایو قا ََ   هِیاَب یرَجَعَ اِل

  لِ؟یشَربَهِ ماءِ مِن سَب یاِلفَهَل  ،یجهَدَنٲقَد 

 نَ یٲن مِ یَّ بُنَ ایالسالم و قا ََ  واغَوثاه!  هیعل نُیالحُسَ یفَبَکَ

 یلجَدَّکَ مُحَمَّداَ ص یما تَلق سرَعَٲفَما  الَیبِالماءِ، قاتِل قَل یآت

 اُ بَعدَها. شَربَةَ َا تَظمَ یبِکَأسِهِ األَوف کَیسقیَو آله، فَ هیاهلل عل

القِتا َِ، فَرَماهُ مُنقِذُ بنُ  عظَمَٲمَوقِفِ النِّزا َِ و قاتَلَ  یلاِ فَرَجَعَ

 یّ مِنِ کَیعَلَ بَتاهٲ ای  یبِسَهمِ فَصَرَعَهُ فَناد یُّمُرَّهَ العَبدِ

لَکَ  عَجِّلِ القُدومَ  قو َُیَالسَّالمَ و  قرِئُکَیُ یالسَّالمُ،  هذا جَدّ

 یتّالسالم حَ هیعل نُیالحُسَ . فَجاءَفَماتَثُمَّ شَهِقَ شَهقَةً  نا،یعَلَ

خَدِّهِ و قا ََ  قَتَلَ اهللُ قَوماَ  یو وَضَعَ خَدَّهُ عَل هِیوَقَفَ عَلَ

انتِهاکِ حُرمَةِ رَسو َِ اهللِ  یاهللِ! و عَلَ یعَلَ هُمٲقَتَلوکَ! ما أجرَ

 بَعدَکَ العَفاءُ. ایالدُّن یو آله! عَلَ هیاهلل عل یصل

  یالسالم تُناد هیعل یِبِنتُ عَلِ نَبُی  و خَرَجَت زَیالرّاو قا ََ

 نُیفَجاءَ الحُسَ هِی!  و جاَءت فَأکَبَّت عَلَخاهٲ ابنَیَ باهیحَب ای

 . النِّساءِ یالسالم فَأَخَذَها وَرَدَّها اِلَ هیعل

تَلَ قَ یمِنهُمُ الرَّجُلُ بَعدَ الرَّجُلِ، حَتّ خرُجُیَ تِهِیجَعَلَ أهلُ بَ ثُمَّ

 تِلکَ یالسالم ف هیعل نُیجَماعَةً،  فَصاحَ الحُسَالقَومُ مِنهُم 
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را فَوَاهللِ صَب ،یتیبَ هلَٲ ایصَبراَ  یعُمومَت یبَن ایالحا َِ؛ صَبراَ 

 .بَداَٲ ومِیَهَواناَ بَعدَ هذَا ال تُمیَا رَأ

م السال هیامام عل تیکه جز اهل ب ی: هنگامالملهوف

و  نیباتریاکبر)ع( که از ز یبا او نماند، عل یکس

آمد و از پدر اجازه  رونیمردم بود ب نیخوش خوتر

 وسانهینبرد خواست. امام به او اجازه داد. سپس ما

. تسیانداخت و گر نییو سرش را پا ستیبه او نگر

ها به نبرد با آن یوانگواه باش، ج ایسپس گفت:  خدا

و سخن گفتن  رتیرود که از نظر صورت و س یم

تاق و ما هرگاه مشتوست  امبریمردم به پ نیتر هیشب

س بانگ . سپمیستینگر یبه او م میشد یم امبرتیپ

پسر سعد! خداوند رحمت را قطع  یبرآورد و فرمود: ا

 ی. سپس علیکند همان گونه که رحم مرا قطع کرد

و  دیبا دشمن جنگ یآمد و به سخت شیاکبر)ع( به پ

را کشت. سپس به نزد پدرش  یگروه فراوان

 ینیمرا کشت و سنگ یگپدر تشن یبازگشت و گفت ا

و کاله خود و زره( مرا به رنج افکنده  ریآهن )شمش

 نیشود؟ حس یم افتی دنینوش یبرا یآب ایاست. آ

از کجا  زمیپسر عز ی! ایوا یو گفت: وا ستیگر

زود جدّت محمد  یلیبجنگ که خ یدکان اورم؟یآب ب

 و او از جام لبالبش ینیب یو آله را م هیاهلل عل یصل

هرگز تشنه  گرینوشاند که  د یو مبه ت یشربت

 نیبازگشت و بهتر دانیاکبر)ع( به م ی. علینشو

 ،یگذاشت. مُنقِذ بن مُرّه عبد شینبردش را به نما

. تاخاند نیاو پرتاب کرد و او را به زم یبه سو یریت

! پدر! سالم بر تو یالسالم ندا داد:  ا هیاکبر عل یعل

یو مرساند  یجدم است که به تو سالم م نیا

 دیشک یا حهی. سپس صایما ب یزودتر به سو دیفرما

 و جان داد.

و  ادستیسرش ا یالسالم آمد و بر باال هیعل نیحس

گونه بر گونه اش نهاد و فرمود:  خداوند بکشد 

که تو را کشتند چقدر در برابر خدا و بر هتک  یکسان

ز تو پس ا ایخدا)ص( گستاخ بودند! دن امبریحرمت پ

 باد. رانیو

زد  یم ادیآمد و فر رونی)ع( بی)س( دختر علنبیز

 زاده برادرم. یمحبوب من! ا یا

اکبر)ع(  یعل کریپ یگاه آمد و خود را بر رو آن

آمد و او را بلند کرد و نزد  زی)ع( ننیانداخت. حس

 کی)ع( نیزنان باز گرداند. آنگاه مردان خاندان حس

 هاز آنان را ب یرفتند و دشمن گروه دانیبه م کیبه 

)ع( در آن حال بانگ آورد و نیشهادت رساند. حس

! خاندان من ی. ادیباش بایعموزادگان! شک یفرمود: ا

وگند پس که به خدا س دیکن ییبای. شکدیکن ییبایشک

 .دید دینخواه یخوار چگاهیاز امروز ه

 

 ١۶۶الملهوف؛ ص 

 منبع:

 خیماثور، حجه االسالم ش هینیاز کتاب حس برگرفته

 یال ۵۳۵ صفحات ،یفیمحسن حن

۵۴۰  
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 خیاساس نقل ش بر )ع( علی اکبرمقتل حضرت 

 دیمف

 
، مثیر ١۰۶ص  ۲: اإلرشاد شیخ مفید: ج منبع

، إعالم الورى طبرسی: ۶۸األحزان ابن نما حلی: ص 

 ۴۶۴ص  ١ج 

 

ولَم یَز ََ یَتَقَدَّمُ رَجُلٌ رَجُلٌ مِن أصحابِهِ فَیُقتَلُ، حَتّى لَم یَبقَ 

سالم إلّا أهلُ بَیتِهِ خاصَّةً. فَتَقَدَّمَ ابنُهُ عَلِیُّ مَعَ الحُسَینِ علیه ال

بنُ الحُسَینِ علیه السالم ـ واُمُّهُ لَیلى بِنتُ أبی مُرَّةَ بنِ عُروَةَ 

ـ وکانَ مِن أصبَحِ النّاسِ وَجهاً، ولَهُ یَومَئِذٍ  بنِ مَسعودٍ الثَّقَفِیِّ

 وَ یَقو َُ  بِضعَ عَشرَةَ سَنَةً، فَشَدَّ عَلَى النّاسِ، وهُ

 عَلِیُّ بنُ الحُسَینِ بنِ عَلِیّ نَحنُ وبَیتِ اللّه ِ أولى بِالنَّبِیّ  أنَا

 َا یَحکُمُ فینَا ابنُ الدَّعِیّ أضرِبُ بِالسَّیفِ اُحامی عَن  ِتَاللّه

 أبی 

 غُالمٍ هاشِمِیٍّ قُرَشِیّ  ضَربَ

رَّةُ بنُ بَصُرَ بِهِ مُذلِکَ مِراراً وأهلُ الکوفَةِ یَتَّقونَ قَتلَهُ، فَ فَفَعَلَ

مُنقِذٍ العَبدِیُّ، فَقا ََ  عَلَیَّ آثامُ العَرَبِ ، إن مَرَّ بی یَفعَلُ مِثلَ 

ذلِکَ إن لَم اُثکِلهُ أباهُ، فَمَرَّ یَشتَدُّ عَلَى النّاسِ کَما مَرَّ فِی 

قَومُ لمُرَّةُ بنُ مُنقِذٍ، فَطَعَنَهُ فَصُرِعَ، وَاحتَواهُ ا ضَهُاألَوَّ َِ، فَاعتَرَ

فَقَطَّعوهُ بِأَسیافِهِم. فَجاءَ الحُسَینُ علیه السالم حَتّى وَقَفَ 

عَلَیهِ، فَقا ََ  قَتَلَ اللّه ُ قَوماً قَتَلوکَ یا بُنَیَّ ، ما أجرَأَهُم عَلَى 

! وَانهَمَلَت عَیناهُ الرَّحمنِ وعَلَى انتِهاکِ حُرمَةِ الرَّسو َِ

نیا بَعدَکَ العَفاءُ. وخَرَجَت زَینَبُ بِالدُّموعِ، ثُمَّ قا ََ  عَلَى الدُّ

اُختُ الحُسَینِ مُسرِعَةً تُنادی  یا اُخَیّاه وَابنَ اُخَیّاه، وجاءَت 

حَتّى أکَبَّت عَلَیهِ، فَأَخَذَ الحُسَینُ علیه السالم بِرَأسِها فَرَدَّها 

 ىوأمَرَ فِتیانَهُ فَقا ََ  اِحمِلوا أخاکُم، فَحَمَلوهُ حَتّ ،إلَى الفُسطاطِ

 وَضَعوهُ بَینَ یَدَیِ الفُسطاطِ الَّذی کانوا یُقاتِلونَ أمامَهُ.

 

 ترجمه: 

امام حسین علیه السالم یکى یکى پیش  یاران

 شدند تا آن کهآمدند و مى جنگیدند و کُشته مىمى

جز خانواده اش کسى با حسین علیه السالم نماند. 

آن گاه پسرش على اکبر علیه السالم ـ که مادرش 

، دختر ابى مُرّة بن عُروة بن مسعود ثقفى بود ـ لیال

ترینِ مردمان و آن  وىقدم به میدان نهاد. او از زیبار

هنگام هجده ـ نوزده ساله بود. او به دشمن حمله 

بُرد و چنین خواند: من على پسر حسین بن على ام 

به خانه خدا سوگند که ما به پیامبر صلى اهلل علیه و 

ه خدا سوگند که پسر بى نَسَب آله نزدیک تریم. و ب

تواند بر ما حکم براند. با شمشیر )ابن زیاد( نمى

و از پدرم حمایت مى کنم؛ شمشیر زدنِ  زنمىم

جوان هاشمىِ قُرَشى. او این کار را بارها به انجام 

کردند که مُرّة رساند و کوفیان از کُشتن او پروا مى

رب بر بن مُنقِذ عبدى او را دید و گفت: گناهان ع

دوش من باشد اگر بر من بگذرد و چنین کند و من 

م اکبر علیه السال لىپدرش را به عزایش ننشانم! ع

مانند بار اوّل، بر دشمن حمله بُرد که مُرّة بن مُنقِذ 

راه را بر او گرفت و نیزه اى به او زد و بر زمینش 

انداخت. سپاهیان، گِردش را گرفتند و او را با 

ه تکّه کردند. امام حسین علیه شمشیرهایشان تکّ

السالم به باالى سر او آمد و ایستاد و فرمود: 

بکُشد کسانى را که تو را کُشتند اى پسر  اوندخد»

عزیزم ! چه گستاخ بودند در برابر ] خداى [ رحمان 

سپس اشک از چشمانش « . و بر هتک حرمت پیامبر!

 !«.دنیاى پس از تو ویران باد »روان شد و فرمود : 

زینب علیهاالسالم خواهر امام حسین علیه السالم 

برادرم و فرزند  اىبه شتاب بیرون دوید و ندا داد: 
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برادرم! آن گاه آمد تا خود را بر روى ]پیکر[ على اکبر 

علیه السالم انداخت. امام حسین علیه السالم سر 

او را گرفت و ] او را بلند کرد و [ به خیمه اش باز 

ان ] خاندان [خود فرمان داد و گرداند و به جوان

آنان او را بُردند و در « . برادرتان را ببرید!»فرمود: 

 خیمه اى گذاشتند که جلوى آن مى جنگیدند.

 

  یعیمط ثمیدکتر حاج م تیاز سا برگرفته

 

 

 حضرت بتیمص یبرا رزایم رجمتن کامل شعر ای 

 اکبر )ع( یعل

 

 اندوست د،یاست هر که داغ جوان د رسم

 را دهیبرند حالت آن داغد رأفت

 

 از وفا ردیاو گ یبازو ریدوست ز کی

 را دهیز چهره پاك کند اشک د کی وان

 

 بر او بفشاند گالب قند یگرید آن

 را دهیشود دل محنت کش تیتقو تا

 

 چند دعوتش به گل و بوستان کنند کی

 را دهیبرکنندش از دل، خار خل تا

 

 رمه یز رو یقیهرکس به طر القصه

 را دهیرس یبر و بتیدهد مص نیتسک

 

 ع نیخاطر حس تیکه داد تسل ایآ

 را؟ دهینعش اکبر در خون تپ دید چون

 

 نمود یبرو اندُه یگسارکه غم ایآ

 را دهیکشمحنت ةدیداغد یالیل

 

 شد غیاز پسر دل پدر آماج ت بعد

 را دهیمرغ پر ةزدند الن آتش

 

 

 

 اکبر )ع( یمقتل حضرت علاز  یبخش

 مقتل قمقام زخار و صمصام بتار  از

  زدهمیمقاتل خوب قرن س از

 معتمد الدوله  رزایشاهزاده حاج فرهاد م اثر

 ۵۰۰و  ۴۹۹ صفحات

 

به  نیکرد تا عدد مقتول یحمالت متواتر م وستهیپ

را از قتل آن جناب  انیتمام ساخت و کوف ستیدو

 احتراز و اجتناب بود. یبس

گفت: گناهان عرب بر من که  یمره العبد نقدبنم

گونه بر لشکر حمله کند پدرش را به  نیاگر باز بد

حمله آورد  یکه عل گریمرگ او ننشانم. دفعه د

زد و ب زهین یمنقدبن مره ملعون در مقابل آمده به قول

براند و فرق مبارکش بشکافت  یریشمش یتیبه روا

ه صفتان کوف هاآمد چون روب نیبر زم نیو از پشت ز

از هر طرف گرد  دندیرا افتاده د یخدا ریفرزند ش

 آمدند.

 شیخو یها غیبا ت "اربا اربا افهمیقطعوه باس"

و بدن مطهرش پاره پاره کردند.  دندیاو ببر یاعضا

بانگ برداشت و پدر بزرگوار را بخواند چون  یعل

 یابتاه هذا جد ای"پسر آمد گفت:  نیامام بر بال

شربه الاظما  یبکاسه االوف یسقانرسول اهلل قد 

مرا بدان  ستجد من رسول اهلل ا نکیا "بعدها ابدا

پس هرگز تشنه نشوم  نیکرده که از ا رابیجام س

را ت گریبشتاب که کاسه د یبس دیگو یو ترا هم

 .دینوش یبخواه گرید یکه ساعت میکرده ا رهیذخ
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خود را با بدن صد چاك بر  دیفرزند رش دیشه امام

 ید مبز حهیص ستادهیبر سر پسر ا دیتاده دخاك اف

تل اهلل ق یبن ای"گفت:  یو م ستیگر یو م ستینگر

انتهاك حرمه  یاهلل و عل یقوما قتلوك ما اجرا هم عل

 "بعدك العفا ایالدن یرسول اهلل و عل

کشد، ب شانیپسرك من آنان که ترا بکشتند خدا یا

 خدا و انتهاك حرمت رسول تیوه که تا چند بر معص

 یو زندگان ایپس از تو دن ا،ی. خاك بر سر دنرندیدل

 هرگز مباد. ایدن

 

حرم جاللت  امیاز خ یزن دیگو یبن مسلم م دیحم

رق آفتاب از مش ییشتابان بدر آمد و چنان بود که گو

واداه ثمره ف ای باهیحب ای اهیاخ ابنی اهیاخ ای"بر آمد: 

 "ناهینور ع ای

 یبر جسد عل شتنیتا خو ستیگر یگفت و هم یهم

 یدختر عل نبیگفت ز دم،یافکند من نام او را پرس

 است.

 دهیباز گردان امیدست او را بگرفت و به خ امدیب امام

برادر  "احملوا اخاکم"فرمود:  یبه جوانان هاشم

ند و را برداشت یکشته عل انیهاشم دیریبرگ شیخو

 یآورده برابر خرگاه امام که در مقابل آن قتال م

و جعل "آورده:  نیشتند و در مقاتل الطالبکردند بگذا

ه حلق یفوقع ف بسهم یرم یبعد کره حت کرکرهی

 کیابتاه عل ایدمه ثم قال  یف تقلبیفخرقه و اقبل 

 لقویالسالم و  قرئکیرسول اهلل  یالسالم هذا جد

 هیعل ایو شهق شهقه فارق الدن نایعجل القدوم ال

 یتاخت و مرد هم یاز هر طرف هم یعل "السالم

 شیلوو گ دیبه حلقوم مبارکش برس یریانداخت تا ت

 .دیغلط یهم شیخوو در خون  دیبدر

رسول اهلل جد من ترا  نکیوداع کرده گفت ا پدر

ما شتاب کن  داریبه د دیگو یرساند و م یسالم م

 انیآش یروحش به شاخسار طوب ریبزد طا حهیص

 .دیگز
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 عباس)ع(مقتل حضرت 

 

اد بدنش از حرکت افت یالسالم را وقت هیعباس عل (١

 (خیبه شهادت رساندند )نقل تار

 

هُ فَغَلَبو  حَمَلَتِ الجَماعَةُ عَلَى الحُسَینِ علیه السالم اَاِرشاد

عَلى عَسکَرهٍ، وَاشتَدَّ بِهِ العَطَشُ، فَرَکِبَ المُسَنّاةَ یُریدُ الفُراتَ 

و َبَینَ یَدَیهِ العَبّاسُ أخوهُ، فَاعتَرَضَتهُ خَیلُ ابنِ سَعدٍ و فیهِم 

رَجُلُ مِن بَنى دارِمٍ، فَقا ََ  لَهُم  وَیلَکُم، حولوُا بَینَهُ و بَینَ 

هُ مِنَ الماءِ. فَقا ََ الحُسینُ علیه السالم  الفُراتِ و َا تُمَکِّنو

اللهُمَّ أظمِئهُ، فَغَضِبَ الدّارِمِیُّ و رَماهُ بِسَهمٍ فَأَثبَتَهُ فى حَنَکِهِ. 

 فَانتَزَعَ الحُسَینُ علیه السالم السَّهمَ و بَسَطَ یَدَهُ تَحتَ حَنَکِهِ 

اللهُمَّ انّی أشکو فَامتَلَأَت راحَتاهُ بِالدَّم، فَرَمى بِهِ، ثُمَّ قا ََ  

الَیکَ ما یُفعَلُ بِابنِ بِنتِ نَبِیِّکَ، ثُمَّ رَجَعَ الى مَکانِهِ و قَدِ 

اشتَدَّ بِهِ العَطَشُ. وأحاطَ القَومُ بِالعَبّاسِ علیه السالم 

حَتّى قُتِلَ رِضوانُ اهللِ  وَحدَهُفَاقتَطَعُوهُ عَنهُ، فَجَعَلَ یُقاتِلُهُم 

لِّیَ لِقَتلِهِ زَیدُ بنُ وَرقاءَ الحَنَفِیُ، وَحَکیمُ بنُ عَلَیهِ و کانَ المُتَوَ

 حَراکاً. عستَطِ یَالطُّفَیلِ السِّنبِسِیُّ، بَعدَ َأن اُثخِنَ بِالجِراحِ فَلَم 

ند السالم حمله برد هیعل نی: دشمنان، بر حساالرشاد

بر او شدّت  یو بر لشکرش غلبه کردند. تشنگ

 تا خود را به آب بند فرات باال رفت لیگرفت. بر س

 شیرو شیالسالم، پ هیبرساند و برادرش عباس عل

نان آ انیبود. سواران ابن سعد راه بر او گرفتند. در م

 یدارِم بود که به آن سواران گفت: وا یاز بن یمرد

و آب را در  دیاو و فرات حائل شو انیبر شما! م

السالم گفت:  هیعل نی. حسدینگذار ارشیاخت

 ه بگذار.!او را تشنایخدا

 نیامام حس یبه سو یریشد و ت نیخشمگ ،یدارم

 نشست. شیگلو ریالسالم انداخت که بر ز هیعل

تش را و دس دیکش رونیرا ب ریالسالم ت هیعل نیحس

گرفت. کف دستانش از خون پُرشد. آنها  شیگلو ریز

!از آنچه با پسر دختر ایو سپس گفت: خدا دیرا پاش

به  سکنم. سپ یم تیکنند به تو شکا یم امبرتیپ

دّت اش ش یکه تشنگ یخود بازگشت در حال گاهیجا

السالم را  هیبود. دشمنان، گِرد عباس عل افتهی

السالم جدا کردند.  هیعل نیگرفتند و او را از حس

تا به  دیبا آنها جنگ ییبه تنها زیالسالم ن هیعباس عل

 بر او باد! ی. رضوان الهدیشهادت رس

 و یبن وَرقاء حَنَف دیکنندگان در قتل او ز شرکت

م بودند که پس از آن که زخ یسِنبِس لیبن طُفَ میحَک

نتوانست حرکت کند او را  گریافزون شد و د شیها

 به شهادت رساندند.

 

 ١۰۲، ص۲االِرشاد، ج

 ۴۶۶، ص١ج ،یالور اِعالم

 ۵۰، ص۴۵االنوار، ج بحار

 

 هیابالفضل عل یادست ها و پاه یورز نهیک یز روا (۲

 (خیالسالم را قطع نمودند )نقل تار

 

که عهده دار کشتن عباس بن  یاألخبار: کس شرح

 بن دیزیالسالم در آن روز) عاشورا( شد،  هیعل یعل

]رزم[ عباس  زاتیبود، و لباس و تجه یحَنَف ادیز

برداشت.  ییطا لیبن طُفَ میالسالم را حَک هیعل

 ]بندیزیدست گفته شده است که او هم نیهمچن

السالم بود. پس از آن  هی[ در کشتن عباس علادیز

السالم؛ عبداهلل، عثمان و  هیکه برادران عباس عل

جعفر که همراه او قصد آوردن آب را داشتند، کشته 

شت گ یو با مشک آب، باز م ییشدند، عباس به تنها

او و آب فاصله انداخته  انیکه م داهلل،یعب ارانیو به 

 کشت تا از یزد و م یبرد و آنان را م یمبودند حمله 

د ش یروند. آنگاه، به فرات وارد م کنار[ آب، عهی]شر
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 هیعل نیبرد و به حس یکرد و م یو مَشک را پُر م

 یم رابیرساند و آنان را س یم ارانشیالسالم و 

 رها،یکرد. تا آنکه دشمنان، بر او غلبه کردند و زخم ت

ها در  مهیو سراپرده خفرات  انیاو را ناتوان کرد و م

. همان جاست زین شحال بردن آب، او را کشتند. قبر

را  شیدستها و پاها ن،یرحمت کند! همچن شیخدا

که  یی]ها یبا او و به سبب گرفتار یورز نهیاز سرِ ک

که از آنها  یبه وجود آورده بود[ و کُشتار شانیبرا

 دهیرو بود که او سقّا نام نیکرده بود، قطع کردند. از ا

اهلل بن  دیشد. فضل بن محمد بن حسن بن عب

 :باره گفته است نیالسالم در ا هیعل یعلعباس بن 

ت اس یمردم بر جوان ستنیافراد به گر نِیسزاوارتر

ر او و براد اندیالسالم را در کربال، گر هیعل نیکه حس

 ابوالفضل آغشته به خون؛ یفرزند پدرش عل

 یگود گذشتالسالم از خ هیعل نیحس یکه برا یکس

آب  ،یاو را خَم نکرد و با وجود تشنگ ز،یچ چیکرد و ه

 .دیرا به او بخش

 

 ١۹١، ص۳شرح األخبار، جلد

 

 منبع:

 خیماثور، حجه االسالم ش هینیاز کتاب حس برگرفته

 ۵۵۰ یال ۵۴۷صفحات  ،یفیمحسن حن

 

 

 عباس)ع(مقتل حضرت 

که ابالفضل تنهائى برادر را دید آمد خدمت  یوقت

 و گفت:  نیحضرت امام حس

یا أخی هل من رخصة؟   یا أخاه! آیا رخصت جهاد به  قا َ

 دهى؟من مى

 امام حسین علیه السالم الحسین ع بکاء شدیدا   فبکى

 گریه شدیدى کرد.

فَرَّقَ قا َ یا أَخِی أَنْتَ صَاحِبُ لِوَائِی وَ إِذَا مَضَیْتَ تَ ثم

 عَسْکَرِی 

فرمود: اى برادر! تو پرچمدار منى، اگه تو شهید  بعد

 پاشد یلشکر من از هم م یبش

الْعَبَّاسُ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی وَ سَئِمْتُ مِنَ الْحَیَاةِ وَ أُرِیدُ  فَقَا ََ

 أَنْ أَطْلُبَ ثَأْرِی مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِینَ. 

آقا سینم تنگ  السالم عرضه داشت: هیعل عباس

 شده و از زندگى خسته شده ام. میخواهم از 

 خونخواهى کنم.  نیمنافق این

 الْحُسَیْنُ ع فَاطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَا َِ قَلِیلًا مِنَ الْمَاءِ  فَقَا ََ

حسین علیه السالم فرمود: مقدارى آب از براى  امام

 این کودکان طلب کن.

را موعظه نمود و از  الفضل رفت و آن مردم گمراه ابا

 این جنایت بر حذر داشت، ولى اثرى نکرد.

به سوى امام حسین ع مراجعت و آن حضرت  عباس

 را آگاه نمود. 

ناگاه شنید که  األطفا َ ینادون العطش العطش  فسمع

  العطش! العطش!کودکان فریاد میزنند 

عباس علیه السالم بر اسب خود سوار شد  حضرت

 فرات گردید.  اشت و متوجهو نیزه و مشک را برد

چهار هزار نفر که موکل آب فرات بودند آن  تعداد

 بزرگوار را محاصره کردند. 

 کردند ولى او لشکر را شکافت. یرا تیر باران م او

بنا بر آنچه که روایت شده تعداد هشتاد نفر از  و

دشمن را کشت تا بر سر آب رسید وقتى خواست 

 مشتى آب بیاشامد،
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لحسین و أهل بیته فرمى الماء: بیاد عطش ا ذکر

تشنگى امام حسین و اهل بیت آن حضرت افتاد و 

 آب را ریخت. 

از اینکه مشک را پر از آب کرد و بدوش راست  پس

 ها گردید. خود انداخت متوجه خیمه

سر راه بر آن حضرت گرفتند و از هر طرفى  دشمنان

 او را محاصره نمودند. 

نکه تا ای دیا آنان جنگعباس علیه السالم ب حضرت

 نوفل بن ازرق دست راست آن حضرت را قطع کرد. 

بزرگوار مشک را بدوش چپ انداخت و نوفل  آن

 دست چپ وى را هم از بند جدا کرد. 

عباس علیه السالم بناچار مشک را به دندان  حضرت

 گرفت. 

تیرى به طرف آن بزرگوار آمد و به مشک آب  ناگاه

 ین ریختاصابت نموده آب روى زم

تیر دیگرى آمد و بر سینه مبارکش جاى  سپس

 گرفت!

از این جریان بود که از باالى اسب خود به  پس

 زمین سقوط کرد.

  یا اخا ادرکنى.فریاد زد:  و

امام حسین علیه السالم آمد و آن حضرت را  وقتى

 دید که از پاى در آمده است گریان شد 

 ی وَ قَلَّتْ حِیلَتِی.قال الحسین ع الْآنَ انْکَسَرَ ظَهْرِ و

حسین فرمود: یعنى االن پشتم شکست و راه  امام

 ام قلیل و اندك شد .چاره

 

 )ره(یمنبع: بحاراالنوار عالمه مجلس

 

 

 

 

 

 ریصبر بى نظ

 

 :دیعرب مى گو ریشاعر شه لىیاحمد دج خیش

 کِ ذِکْرا مانِیبِالْعَبْرِ وَاَاِ خَلَدَتْ اکِیوَما اَسْمى مزا نَیالْبَنِ اُمُّ

 

 ىیواال اتی! چقدر از خصوصنیام البن اى

و  دیبرخوردارى. به سبب غم و اندوهى که به تو رس

 تو جاودانه شد. ادی مانت،یبه سبب( ا زی)ن

 

 هیلع یعل رمؤمنانینقل مى کنند که روزى ام مورخان

السالم را در دامان خود  هیالسالم ، عباس عل

را باال زد و امام در حالى که  شیها نیستگذاشت، آ

 هیبازوان عباس عل دنیبه بوس ستیبه شدت مى گر

 نیزده از ا رتی)س( حنیالسالم پرداخت. ام البن

 «د؟یمى کن هیچرا گر: »دیصحنه، از امام پرس

به »آرام و اندوه زده پاسخ داد:  ىیبا صدا حضرت

و آنچه را بر سرشان خواهد  ستمیدو دست نگر نیا

 «آوردم. ادیآمد، به 

سر  چه بر: »دی)س( شتابان و هراسان پرسنیالبن ام

 «آنها خواهد آمد؟

مملو از غم و اندوه و تأثر فرمود:  ىیبا آوا حضرت

 «آنها از ساعد قطع خواهند شد.»

ع چرا قط: »دیاو با اضطراب و به سرعت پرس سپس

امام به او خبر داد که فرزندش در راه « مى شوند؟

الهى  عتیالم و دفاع از برادرش، حافظ شراس ارىی

 و آله دستانش هیرسول اهلل صلى اهلل عل حانهیو ر

 و ستی)س( به شدت گرنیقطع خواهد شد. ام البن

 کیشر وهشدر غم، رنج و اند زیزنان همراه او ن

 شدند.

 

بنى هاشم؛ عبد الرزاق مقرّم؛ نشر  قمر منبع:

 ١۹نجف اشرف؛ ص  ه؛یدریح
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 )ع(حضرت عباس  ییلقب سقا

 

 آب  مشکل

 یپ ادیسعد با همراهان وارد کربال شد و ابن ز عمر

فرستاد. در روز ششم محرم  یم رویاو ن یبرا یدر پ

و دو هزار نفره تحت فرمان داشت.  ستیب یلشکر

کرد که  افتیدر ینامه ا داهللیدر روز هفتم از عب

و  السالم هیعل نیدستور داده بود نگذارند امام حس

 ی. ابن سعد شخصنداز آب فرات استفاده کن ارانشی

 یهسپا یرا به فرمانده یدیبه نام عمروبن حجاج زب

گاه  مهیفرات گمارد و از آن روز آب در خ عهیبر شر

 شد. ابیامام کم

 

 آب  جنگ

مشاهده کرد آب در  یالسالم وقت هیعل نیحس امام

ه شده، برادرش عباس را ب ابیها کم مهیخ

آب کرد.  هیمامور ته ادهیسوار و ده پ یس یفرمانده

 یم حرکت ادگانیپ شیشاپیپ یهالل بن نافع جمل

م، گفت من نافع ؟یستیکرد. عمرو بن حجاج گفت ک

 یآب که تو ما را محروم کرده ا نیآمده ام از ا

 .باد تیبنوشم. عمرو گفت: بنوش گوارا

 که یبر تو چگونه بنوشم در حال یگفت: وا هالل

 و همراهانش تشنه اند. نیحس

و دست ا مینگذار میمن ما مامور یدانم ول ی: مگفت

 به آب رسد.

 زیبه اصحابش گفت وارد آب شوند و عمرو ن هالل

در  یبه لشکرش دستور مقابله داد. جنگ سخت

ب مشکها را آ ادگانیو پ دندیجنگ یگرفت. سواران م

عمرو بن حجاج به  ارانیاز  یکردند. عده ا یم

 مشک پر آب ستیامام با ب ارانیو  دندیکت رسهال

بود که حضرت  نجایها برگشتند و ا مهیبه خ

 )ع( را سقا لقب دادند.سعبا

 

 منبع:

 ۲۴۴؛ ص ١ج  ن؛یمقتل الحس ؛یخوارزم

 

 )ع(نیحس یاریوالفضل و اب 

 (احمر تیاز کتاب کبر یمطالب)

 

العبادات از بعض مولفات اصحاب  ریدر اکس چنانچه

 کرده که: تیروا

شود.  دیاز آنکه شه شیآمد در روز عاشورا پ ریزه"

 یاولن!نیاخ ای": لیگفت به عبداهلل بن جعفر بن عق

برادر! به من عطا کن علم را. عبداهلل  یا "هیالرا

ت گف ؟ینیب یاز حمل آن م یدر من قصور ایآگفت. 

 دارم.   یحاجت کنینه، ول

علم را  ریداد و زه ریعبداهلل علم را به زه پس

الفضل و عرض کرد:  یبرداشت و آورد به خدمت اب

! اراده دارم که خبر دهم تورا به نیرالمومنیام ابنی

 که خاطر دارم.  یثیحد

 گذرد. یم ثیکن که فرصت حد ثی: حدفرمود

ابالفضل که چون پدر تو  ایعرض کرد که: اعلم 

کند به مادر تو ام  جیاراده کرد تزو نیرالمومنیام

را که عارف بود به انساب  لیبرادر خود عق ن،یالبن

من  یبرا یکن جیخواهم تزو یو فرمود: م دیعرب طلب

که از خانه حسب و نسب و شجاعت باشد که  یزن

که قوت  ید شجاعول دیخداوند از او به من عطا فرما

کند او را و  یاریولد من باشد و  ن،یحس یبازو

 مواسات کند او را به جان خود در طلب کربال. 

 فال"امروز خواست  یاز برا رهیپدر تو تو را ذخ پس

 یپس کوتاه "و عن اخوائک کیتقصر عن حالئل اخ

مکن در حفظ زنان برادرت و محافظت خواهرانت، از 

شوند. ابوالفضل از  ریآنکه به دست دشمنان اس

و چنان قوت کرد بر  دیکالم بدنش لرز نیا دنیشن
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 یف یجعن! تشریازهی"رکاب که پاره شد و فرمود: 

تو مرا به شجاعت  یروز نیدر چن ایآ "ومیمثل هذا ال

امروز به تو که  میبنما یچنان شجاعت ؟یداریوا م

 . یباش دهیهرگز ند

 . .  و  . دانیاسب خود را تاخت تا وسط م پس

 

 منابع:

  ۳۲۶احمر؛ فضائل شهدا؛ ص تیکبر

 ۴۹۷؛ ص۲العبادات؛ ج ریاکس ؛یدربند فاضل
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 در احواالت شب عاشورا

 

گوید: امام حسین علیه الساّلم بر روی زمین  راوی

بنشست و لحظه ای او را خواب ربود، پس بیدار شد 

و به خواهر خود فرمود: ای خواهر! اینک در همین 

ساعت جدّ بزرگوارخود حضرت محمد مصطفی صلّی 

 یاللّه علیه و آله و پدر عالی مقدار خویش علی مرتض

الساّلم را در  همو مادرم فاطمه و برادرم حسن علی

خواب دیدم که فرمودند: ای حسین ! عن قریب نزد 

ما خواهی بود.  و در بعضی روایات چنین آمده است 

 که فردا به نزد ما خواهی بود. 

گوید: علیای مخدّره زینب خاتون پس از  راوی

شنیدن این سخنان از آن امام انس و جان ، سیلی 

صورت خود نواخت و صیحه کشید و گریه نمود.  به

امام حسین علیه السّالم فرمود: ای خواهر مهربان ، 

 آرام باش و ما را مورد شماتت دشمن مساز. 

شب زندگی امام حسین علیه السّالم چون  آخرین

شب عاشورا در رسید، حضرت سیّدالشهداء علیه 

ایط الساّلم ، اصحاب و یاران خود را جمع نمود و شر

حمد وثناء الهی را به جا آورد و رو به یاران خود نمود 

و فرمود: )أَمّا بَعْدُ،...(؛ من هیچ اصحابی را صالح تر 

بیتی را فاضل تر و شایسته  اهلو بهتر از شما و نه 

تر از اهل بیت خویش نمی دانم . خدا به همگی شما 

جزای خیر دهاد. اینک تاریکی شب شما را فرا گرفته 

پس این شب را مرکب خویشتن نمایید و هر  است ؛

یک از شما دست یکی از مردان اهل بیت مرا بگیرید 

و در این شب تار از دور من ، متفرّق شوید و مرا به 

این گروه دشمن وا بگذارید؛ زیرا ایشان را اراده ای 

 بجز من نیست.

چون این سخنان را فرمود، برادران و  حضرت

اللّه بن جعفر، به سخن در فرزندانش و فرزندان عبد

آمدند و عرضه داشتند: به چه سبب این کار را بکنیم 

؛ آیا از برای آنکه بعد از تو در دنیا زنده بمانیم ؟ هرگز 

خدا چنین روزی را به ما نشان ندهاد و اول کسی که 

عباس علیه الساّلم بود و  داین سخن بر زبان ران

 سایر برادران نیز تابع او شدند....

گوید: امام مظلومان با اصحاب سعادت  اویر

انتساب ، آن شب را به سر بردند در حالتی که مانند 

زنبور عسل زمزمه دعا و ناله و عبادت از ایشان بلند 

بود؛ بعضی در رکوع و برخی در سجود و پاره ای در 

قیام و قعود بودند. پس در آن شب سی و دو نفر از 

بور آیین ع عادتسلشکر پسر سعد لعین بر آن قوم 

نمودند. ظاهر از عبارت آن است که به ایشان ملحق 

 شدند...

...در آن حال )بریر( با عبدالرحمن شوخی می نمود 

و او را به خنده می آورد. عبد الرحمن به او گفت : ای 

بریر! این ساعت ، وقت خندیدن و بیهوده گویی 

نیست ، در این حالت چگونه می خندی ؟! بریر گفت 

سان من همه می دانند که من نه در هنگام جوانی : ک

و بیهوده را دوست  باطلو نه در حال پیری ، سخنان 

نداشتم و این شوخی من از جهت اظهار خرّمی و 

 بشارت است به آنچه که به سوی آن خواهیم رفت.

 

منبع: سوگنامه کربال ترجمه کتاب لهوف سید ابن 

 طاوس
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 )ع( در شب عاشورانیخطبه خواندن امام حس

 (احمر تیاز کتاب کبر یمطالب)

 

آن بزرگوار اصحاب خود را جمع فرمود و بعد از  پس

از شما دست  کیفرمود: هر  یاریخطبه و کالم بس

د قوم قص نی. ادیو برو دیریمرا بگ تیاز اهل ب یکی

کار  یبه کس نندیجان من است و هرگاه مرا بب شانیا

ندارند و دنبال او نروند. پس آنها قبول نکردند و 

 هیویدن تیعار اتیح رشهادت در رکاب آن جناب را ب

 (١کردند.) اریاخت

 

 منابع:

 ۶۰۸نماز جمعه؛ ص  تیاحمر؛ اهم تیکبر

 ۹١/۲(: ارشاد؛ ١)

 
 

عبادت در  ی)ع( برانیامام حس دنیمهلت طلب

 شب عاشورا

 (احمر تیاز کتاب کبر یمطالب)

 

 یبرادر! اگر بتوان ی)ع( فرمود: ادالشهدایس حضرت

ا ت ندازدیکه جنگ را به فردا ب یکن یرا راض شانیا

 م،یو به دعا و استغفار صبح کن میامشب را نماز بخوان

دارم  یست مداند که دو یم -عزوجل-پس خداوند 

 ینماز و تالوت قرآن و کثرت دعا و استغفار را. اب

 آن شیو فرما دیرگردآن قوم ب یالفضل را به سو

. پسر سعد کافر دیرسان شانیحضرت را به ا

که قبول کند، عمرو بن حجاج  خواستینم

ردند ک یاز ما طلب م لمی)لع( گفت: اگر کفار دیدیزب

ردند و ( پس قبول ک١)میکرد یرا اجابت م نیا

ما را ش دیما شد ریحکم ام میگفتند: اگر فردا تسل

 (۲.)میکن یم قتالو اگر نه با شما  میبر یزنده م

 

 منابع:

 ۶۰۸نماز جمعه؛ ص  تیاحمر؛ اهم تیکبر

 ۹۸؛ ص ۴(: ابن شهر آشوب؛ مناقب؛ ج١)

 ۳۴؛ ص۲ارشاد؛ ج د؛ی(: مف۲)

 

 

 شب عاشورا در هاسالمیگریه حضرت فاطمه عل

 کربال

  

 سالم  هایعل نبُیز قالتْ

 عاشوراء فإذا سَمِعتُ صوتَ  لةَ یل یمتیخِ یأنا جالسهٌ ف نمایب

 تُهیو رأ متِهیخ ی. فذهبتُ إل نِیالحس یأخ مةِیالبکاءِ مِن خ

فذهبتُ  هًی، فَرَجعتُ . ثم سمعتُ صوتَ البکاء ثان هایف اًیمُصل

 ثَ مرّاتٍ.، و کَرّر هذا األمرُ ثال ضاًیأ اًیمصلِّ هایإل

 تُ یو حَک هیمِنْ صالتِه؛ فسلّمتُ عل یفرغَ أخ یحتّ فَوَقفتُ

، شِدةُ  یأُخت ایلَه ما سِمعتُ مِن صوتِ البُکاء . فَقا َ   

 ای یصَوتَ أُمِّک . إعلَم یَا تَعرف یحَتّ کیأَثَرتْ ف بةِیالمُص

 .کربالء یوَ تَصْرَخُ ف یتبک ا ٍَیثالثهَ لَ ی، إِنَّ اُمّ یأُخت

 

 فرمودند:  هاسالمیعل نبیز رتحض

نشسته بودم که  شیخو ی مهیشب عاشورا درخ در

 نیبرادرم حس ی مهیرا از خ یا هیگر یناگهان صدا

او رفتم و او را در  ی مهی. به خدمیالسالم شن هیعل

 یو بازگشتم. دوباره صدا دمیحال نماز خواندن د

او رفتم و او را دوباره در  یو به سو دمیرا شن هیگر

 سه بار تکرار شد. رام نیو ا دمیال نماز خواندن دح

تا برادرم از نماز فارغ شود به او سالم دادم  ستادمیا

کردم.  تیاو حکا یبودم، برا دهیو آن چه را شن

بر تو آنقدر اثر  بتیخواهرم شدت مص یفرمودند: ا
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. یشناسیمادرم را نم یصدا گریگذاشته است که د

شبانه روز است که ای خواهرم بدان که مادرم سه 

 دهد.  یو نوحه سر م کندیم هیدر کربال گر

 

 منابع:

 ۳۶الجنه، صفحه  مفتاح

 ۲۷۰ص  ن،یو الحس الزهراء

 خیماثور، حجه االسالم ش هیبرگرفته از کتاب فاطم

 ١۵۷صفحه  ،یفیمحسن حن
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 )ع( دالشهدایسمقتل حضرت 
 

)ع( توسط امام نیروضه قتلگاه امام حس انیب(١

 قر)ع(با

 

قر جعفر با یالسته عشر عن بعض اَصحابنا عن اَب اَاصو َ

 بوََٲقُتِلَ  ومَیَالسالم مَبطونا  هیعل یالسالم  کانَ أَب هیعل

و  مَةِیالخَ یالسالم و کانَ فِ  هیعل یبنُ عَلِ  نُیعَبدِ اهللِ الحُسَ

 شُدُّیَءِ، بِالما تبِعونَهُ یُمَعَهُ،  ختَلِفونَیَ فَیکَ نایَمَوالِ یرٲکُنتُ 

القَلبِ مَرَّةً و  یمَرَّةً، و عَلَ سَرَةِیالمَ یمَرَّةً و عَلَ مَنَةِیالمَ یعَلَ

 قتَلَ یُ نََٲو آله  هیاهلل عل یرَسو َُ اهللِ صل یلَقَد قَتَلوهُ قِتلَةً نَه

و السِّنانِ و بِالحِجارَةِ و  فِیبِهَا الکاِلبُ و لَقَد قُتِلَ بِالسَّ

 بَعدَ ذلِک. لَیالخَ وهُٶوطَٲو لَقَد  یِّبِالخَشَبِ و بِالعِصِ 

 عهیش انیاز راو یکیالستّه عشر به نقل از  االصول

)ع( که روز نیالعابد نیاز امام باقر)ع(: پدرم امام ز

رد السالم د هیعل یبن عل نیشهادت اباعبداهلل حس

: من، دیفرما یبود م مهیشکم داشت و در خ

 یو م ندیآ یکه چگونه با او م دمید یغالمانمان را م

اح بار به جن کی نیسبرند و ح یآب م شیروند و برا

به جناح چپ و گاه به قلب لشکر  گریراست و بار د

که  کشتند یرا به گونه ا نیبرد و آنان حس یحمله م

 بود .  کرده ینه زی.. بدان گونه نخدا از کشتن. امبریپ

و سنگ و چوب و عصا  زهیو ن ری)ع( را با شمشنیحس

 س از آن بر بدن او اسب دواندند. کشتند و پ

 

 ١۲۲االصول الستّة عشر؛ ص 

 ۹١؛ ص ۴۵ج  بحاراالنوار؛

 

 

 

 

 

)ع( توسط امام نیروضه قتلگاه امام حس انیب(۲

 صادق)ع(

 

صدوق به نقل از عبداهلل بن منصور از امام  یاالمال

 نیصادق)ع( از پدرش امام باقر)ع( از جدش امام ز

 و ستیه چپ و راست نگرب نی)ع( : حسنیالعابد

آسمان باال برد و  ی. سرش را به سودیرا ند یکس

 یچه م امبرتیکه با فرزند پ ینیب یتو م ایگفت: خدا

الم و آب الس هیعل نیحس انیکالب م یبن لهیکنند. قب

او پرتاب شد که بر  یبه سو یریمانع شدند. ت

 هیلافتاد. امام ع نینشست و از اسبش به زم شیگلو

را  . سپس خوندیکش رونیرا گرفت و ب ریالسالم ت

به  دش یکه پر م یگرفت و هنگام یبا کف دستش م

عزوجل  یگفت: خدا یو م دیمال یسر و صورتش م

خواهم کرد. سپس  دارید نیرا مظلوم و خون

ا افتاد و دشمن خد نی)ع( با گونه چپش به زمنیحس

 یالجوشن عامر یو شمر بن ذ یادیسِنان بن انس ا

آمدند  شیپ انیاز شام یعنتشان کند با مردانکه خدا ل

 گریکدی. آنان به ستادندی)ع( انیسر حس یتا بر باال

. سنان دیاو را راحت کن د؟یگفتند: منتظر چه هست یم

که خدا لعنتش کند فرود آمد و  یادیبن انس ا

 او زد و یبه گلو ریمحاسن امام را گرفت و با شمش

کنم با آن که  یگفت: به خدا سوگند سرت را جدا م

در و پ نیو بهتر ییخدا امبریدانم که تو فرزند پ یم

 !یمادر را دار

 

 ۲۲۶للصدوق، ص  یاألمال
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 رتای)ع( در زنیقتلگاه امام حس بتیمص انیب( ۳

 مقدسه هیناح

 

ُجنودَهُ، فَمَنَعوکَ الماءَ و وُرودَهُ، و ناجَزوکَ  نُیأَمَرَ اللَّع و

تا ََ، وَ عاجَلوکَ َالنِّزا ََ، و رَشَقوکَ بِالسِّهامِ وَالنِّبا َِ، و القِ

لَکَ ذِماماً، و  رعَوایَأکُفَّ اَاصطاِلمِ، و لَم  کَیبَسَطوا إِلَ

، رِحالَکَ نَهبِهِمو  اءَکیقَتلِهِم أَولِ یأَثاما، ف کَیَارَاقَبوا ف

قَد عَجِبَت مِن  ،اتِیّأَنتَ مُقَدَّمٌ فِى الهَبَواتِ، و مُحتَمِلٌ لِألذِ 

 صَبرِکَ ماَلئِکَةُ السَّماواتِ. 

أَحدَقُوا بِکَ مِن کُلِّ الجِهاتِ، و أَثخَنُوکَ بِالجِراحِ، و حالُوا  و

لَکَ ناصِرٌ، و أَنتَ مُحتَسِبٌ  بقَ یَالرَّواحِ، و لَم  نَیوَ بَ نَکَیبَ

صابِرٌ، تَذُبُّ عَن نِسوَتِک َوَ أَوَادِکَ. حَتّى نَکَسوکَ عَن 

 و َُ یتَطَؤُکَ َالخُ حاً،یإِلَى اَاَرضِ جَر تَیجَوادِکَ، فَهَوَ 

بِحَوافِرِها، و تَعلوکَ الطُّغاةُ بِبَواتِرِها، قَد رَشَحَ لِلمَوتِ 

و اختَلَفَت بِاَانقِباضِ و اَانبِساطِ شِمالُکَ َو  نُکَ،یجَب

َت لو قَد شُغِ تِکَیإِلى رَحلِک َو بَ اًیّطَرفا خَفِ رُیتُد نُکَ،یمیَ

شارِدا و إِلى  کَ بِنَفسِکَ عَن وَلَدِکَ وَ أَهلِکَ و أسرَعَ فَرَسُ

 . ای قاصِدا، مُحَمحِما باکِ َامِکَیخِ

 هِ یوَ نَظَرنَ سَرجَکَ عَلَ اً،یّالنِّـسآءُ جَوادَکَ مَخزِ نَیرَأَ فَلَمّا

بَرَزنَ مِنَ الخُدورِ، ناشِراتِ الشُّعورِ، عَلَى الخُدودِ،  اً،یّمَلوِ

وَ بَعدَ العِزِّ  اتٍ،یداعِ لِیاتٍ،  للوُجوهِ سافِراتٍ، و بِالعَوَاطِم

 مُذَلَّالتٍ، و إِلى مَصرَعِکَ مُبادِراتٍ. 

عَلى نَحرِکَ،  فَهُیالشِّمرُ جالِسٌ عَلى صَدرِکَ، مُولِـغٌ سَ و

ذابِـحٌ لَکَ بِمُهَنَّدِهِ، قَد سَکَنَت  دِه،یَبِ بَتِکَیقابِضٌ عَلى شَ

أَنفاُسکَ و رُفِـعَ عَلَى القَنا رَأسُکَ و  تیَخَفِحَواسُّکَ، وَ 

 أَقتابِ  فَوقَ دِ،یو صُفِّدوا فِى الحَد دِ،یسُبِىَ أَهلُک َ کَالعَب

 یفِى البَرار ساقُونَیُتَلفَحُ وُجوهَهُم حَرُّ الهاجِراتِ،  اتِ،یّالمَطِ

ى بِهِم فِ طافُیُمَغلُولَةٌ إِلَى األعناقِ،  هِمیدیوَ الفَلَواتِ، أَ

 األَسواقِ. 

سربازانش را فرمان داد تا تو  ن،ی]عمربن سعد[ لع و

را از آب و ورود به آن، باز دارند و به کارزار با تو، 

شتاب کردند و به جنگ با تو، اقدام نمودند و تو را 

ه ب یو سنگ خود، قرار دادند و دست نابود ریهدف ت

ننمودند و  تیتو را رعا مانیتو گشودند و پ یسو

 دهیو غارت کاروان تو را ناد توکُشتن دوستان  فریک

 و آزارها را به یآمد شیگرفتند. تو در غبار]جنگ[، پ

ات، فرشتگان آسمان ها  ییبایو با شک یدیجان خر

 .یرا به شگفت آورد

از همه سو، گِردت را فرا گرفتند و با زخم  دشمنانت،

کردند و تو را از حرکت  ریگ نیتو را زم ،یکار یها

 یتو نماند و تو برا یبرا یاوریباز داشتند و کردن 

. از زنان و فرزندانت دفاع یبود بایخدا شک یرضا

و  نددیکش ریتا آن که تو را از اسبت، به ز یکرد یم

 ریو اسب ها، تو را ز یافتاد نیبه زم ن،یو خون یزخم

ن، بُرّا یرهایبا شمش ان،یگرفتند و طاغ شیسم ها

ست ات نش یشانیبر پ و عَرَق مرگ، ختندیبر سرت ر

د و ش یمنقبض و منبسط م کرت،یو چپ و راست پ

 یداشت تیچشم، به چادرها و سَرا ریاز ز ینگاه مین

[ تو را به خود، نه فرزندان و نه خانواده تیو]دردها

و با  ختیات، مشغول کرد و اسبت به شتاب گر

 را کرد. تیها مهیآهنگ خ ،یو زار ههیش

و ت نیو ز شانیخوار و پرکه زنان، اسبت را  یهنگام

آمدند.  رونیاز پرده ب دند،یرا بر آن، واژگون د

خود  یکردند و بر گونه ها شانیرا پر شانیموها

خود را گشودند و ناله سر دادند  یزدند، صورت ها

قتلگاهت  یکه پس از عزّت، خوار شدند و به سو

 شتافتند.

 یودرا در گ رشیات نشسته، شمش نهیشمر، بر س و

ت را به دستش گرف دتیفرو برد، محاسن سپ تیگلو
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خود، تو را ذبح کرد. حواس تو،  یهند ریو با شمش

آهسته گشت و سرت به  ت،یآرام گرفت و نفس ها

رفت و خاندانت را مانند بندگان به اسارت  زهین یباال

شتران  تکرده اند و بر پش ریگرفته، غل و زنج

ه ، چهرروز می]بدون جهاز[ نشاندند و آفتاب سوزان ن

را سوزاند و در صحراها و دشت ها رانده  شانیها

را به گردن، بسته  شانیکه دست ها یشدند، در حال

 چرخاندند. یبودند و آنها را در بازارها م

 

 ۹، ح۴۹۶ص ر،یالمزارکب

 

 قتلگاه سید الشهدا )ع( در نقل تاریخ (۴

 

 )ع(تیر در قلب مبارك حسین نشستن

أَصابَهُ اثنانِ وَ سَبعُونَ جَراحَه، فَوَقَفَ یَستَریحُ ساعَه وَ  حَتّى

 قَد ضَعُفَ عَنِ القِتا َِ.

هُوَ واقِفٌ إذ أَتاهُ حَجَرً فَوَقَعَ عَلى جَبهَتِهِ فَأَخَذَ الثَّوبَ  فَبَینا

یَمسَحُ الدَّمَ عَن جَبهَتِهِ. فَأَتاهُ سَهمٌ مَسمُومٌ لَهُ ثاَلثُ شُعَبٍ، 

 بِسمِ اهللِ وبِاهللِ وَ عَلى مِلَّه رَسُو َِ اهللِ "وَقَعَ عَلى قَلبِهِ. فَقا ََ  فَ

 "الهِ وَ سَلَّمَ وَصَلَّى اهللِ عَلیهِ 

إِلهى أَنتَ تَعلَمُ أَنَّهُم "رَفَعَ رَأسَهُ إِلى السَّماء وَ قا ََ   ثُمَّ

 "هُغَیرُ یٍّیَقتُلُونَ رَجُالً لیسَ عَلى وَجهِ األَرضِ اِبنُ بِنتِ نَبِ

أَخَذَ السَّهمَ فَأَخرَجَهُ مِن وَراءِ ظَهرِهِ، فَانبَعَثَ الدَّمُ کَأَنَّهُ  ثُمَّ

 میزابٌ.

بدن امام به هفتاد و دو زخم رسیده بود.  جراحت

استراحت نماید، زیرا  یحضرت ایستاد تا لحظه ا

همه رمق خویش را از دست داده بود. در این حال 

ن ضرت اصابت کرد و خوح یبه پیشان یبود که سنگ

جاری شد. حضرت، دامن پیراهن خویش را باال آورد 

ر تی اناش را پاك نماید که ناگه یکه خون پیشان

 سه شعبه زهرآلودى در قلب مبارکش جای گرفت.

حسین)ع( فرمودند: به نام خدا و به یاری خدا  امام

 و بر آیین رسول خدا)ص(

! تو خود روی به آسمان کرد و فرمود: بارالها سپس

آگاهی که این قوم قصد کشتن مردی را دارند که در 

جز او وجود  یزمین، فرزند دختر پیامبر یهمه رو

 ندارد.

تیری را که در قلبش فرو رفته بود، از پشت  سپس

سرش بیرون آورد )تیر تا اندازه اى در قلب نازنین 

السالم فرو رفته بود که حضرت  هیحضرت حسین عل

ز پشت خود بیرون آورد( و خون ناچار شد آن را ا

 همانند آبى که از نادوان جاری شود فوران کرد.

 

 عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید(۵

 

لَمّا أُثخِنَ الحُسَینُ علیهِ السَّالم بِالجِراحِ وَ بَقِىِ کَالقُنفِذِ؛  وَ

 طَعَنَهُ صالِحُ بنُ وَهَبٍ المُزَنِىُّ عَلى خاصِرَتِهِ طَعنَه فَسَقَطَ 

الحُسَینُ علیه السَّالم عَن فَرَسِهِ إِلى األَرضِ عَلى خَدِّهِ األَیمَنِ 

 وَ عَلى مِلَّه رَسو َِ اهللِ. ثُمَّ قامَ. بِسمِ اهللِ وباهللِ"وَ هُوَ یَقُو َُ  

مبارك اصابت کرده بود که  کریبر پ ریت یحد به

حال صالح بن  نیشده بود، در ا یهمانند خارپشت

امام زد که امام از  یچنان بر پهلو زهیبا ن یوهب مزن

ا ر شیراست خو یافتاد و گونه  نیاسب بر زم یرو

گفت: به نام خدا و  یم وستهیخاك نهاد و پ یبر رو

 یرسول خدا. سپس از رو نییخدا و بر آ یاریبه 

 خاك برخاست.
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 دیپاش یم نیکاش آسمان بر زم یا (۶

 

 الرّاوی  قا ََ

الفُسطاطِ وَ هِىَ تُنادى  وا أَخاهُ! وا  خَرَجَت زَینَبُ مِن بابِ وَ

سَیِّداهُ! وا أَهلَ بَیتاهُ!  لَیتَ السَّماءَ أُطبِقَت عَلَى األَرضِ، وَلَیتَ 

 الجِبا ََ تَدَکدَکَت عَلَى السَّهلِ.

 گفت: یراو

نه( صح نیا دنی)با د هایسالم اهلل عل نبیز حضرت

 یوا ی: ادیکش یم ادیو فر دیدو رونیب مهیاز خ

 ی! اتمیاهل ب یهمه  یوا ی! امیآقا یوا یدرم! ابرا

کاش کوه ها  یافتادند، ا یم نیکاش آسمانها بر زم

 شدند. یپراکنده م ابانهایو در ب دهیاز هم پاش

 

 )ع(نیحس نیخضاب خون (۷

 

تَرقُوَتِهِ، ثُمَ أنتَزَعَ الرُّمحَ  یف یُّالنَّخَعِ سِنانُ بنُ أَنَسِ فَطَعَنَهُ

حرِهِ نَ یصَدرِهِ وَ رَماهُ سِنانٌ أَیضاً بِسَهمَِِ ف یبَوان ینَهُ ففَطَعَ

السالم وَ جَلَسَ قاعِداً فَنَزَعَ السَّهمَ مِن نَحرِهِ و  هیفَسَقَطَ عل

امتَّلَأَتا مِن دِمائِهّ؛ خَضَّبَ بِهِما رَأسَهُ  مَافَکُلَّ عاَََیجَم هِیقَرَنَ کَفَّ

وباً مَغصُ یاهللَ مُخَضَّباً بِدَم یذا أَلقَ هکَ"  قُو َُیََو هُوَ  تَهُیَو لِح

 .یحَقَ یِّعَلَ

 زهین یاثنا بود که سنان بن انس نخع نیهم در

 زهیامام فرو برد و سپس ن یگلو یرا در گود شیخو

 نهیس یرا خارج ساخت و آن را در استخوان ها

امام را  یآنجناب فرو کرد، پس از آن سنان، گلو

 مبارك یبر گلو ریکرد، ترها  یریهدف قرار داده و ت

خاك خونگرم  ی)ع( خورد، حضرت بر رونیحس

شست ن نیزم یکربال افتاد، سپس برخاسته و بر رو

که کف  یخون ها گرفت. هنگام ریرا از ز ریو ت

از خون شد، آن خون را بر سر و  زیدستانش لبر

 یهنگام م نیو در ا دیصورت و محاسن خود مال

 یل خواهم شد، در حالفرمود: به مالقات خداوند نائ

و  هکه به خون خود آغشته ام و حقم را غصب کرد

 مرا از آن محروم نموده اند.

 

 لرزه بر بدن خصم (۸

 

 یإِلَ  _حَکَ یوَ _  إِنزِ َنهِیمیَعَن  لِرَجُلِ عُمَرُ بنُ سَعدِ فَقا ََ

 فَأرِحهُ. نِیالحُسَ

  قا ََ

 دَ.رَأسَهُ فَأَرعَ حتَزَّیَلَ یُّاألَصبَحِ دَیزیَبنُ  یُّخُوَل هِیإلَ فَبَدَرَ

 ادهستیکه در سمت راستش ا یسعد به مرد عمربن

و ش ادهیبر تو! از اسب پ یکرده و گفت: وا یبود، رو

 را خالص نما!  نیو حس

نمود  یدست شیپ یاصبح دیزیبن  یگفت: خول یراو

سر حضرت  یگریخواست که قبل از هر کس د یو م

 نست.و نتوا دیبدنش لرز یرا ببرد، ول

 

 

 جمال و جالل تیدر غا یکشته ا(۹

 

 کرده است که:  تیبن نافع روا هالل

 _که خدا او را لعنت کند _در کنار لشکر ابن سعد من

 یبرآورد: ا ادیفر یحال شخص نیبودم. در ا ستادهیا

 را کشت! نی! مژده باد بر تو که شمر حسریام

 رونی: من از صف لشکر ابن سعد بدیگو یم هالل

. آن حضرت در حال ستادمیا نیسر حس یباال آمدم،

ه ب یجان کندن بود. به خدا سوگند، هرگز کشته ا

 تر از او باشد یو نوران باتریکه ز یخون آغشته ا

 . دمیند
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ر ب ادیفر شیگفت: شمر خطاب به لشکر خو رواى

را تمام  نیو کار حس دیا ستادهیآورد: چرا منتظر ا

 !د؟یکن ینم

شمر فرمان حمله و کشتن  که یگفت: هنگام یروا

لشکر به امام هجوم برده و  یامام را صادر کرد تمام

ر کتف ب ریبا شمش کیحمله کردند. ابتدا زرعه بن شر

 یزرعه را از پا رخودیبا شمش زیچپ امام زد، امام ن

 در آورد.

 بر دوش ریجلو آمد و با ضربه شمش یگرید شخص

 امام بود که یمبارك آن امام زد. شدت ضربه به حد

 افتاد. نیبا صورت بر زم

از بر شد و ب یناتوان شده بود به زحمت بلند م یلیخ

 افتاد. یم نیزم

 

در  السالم هیعل دالشهدایمطالب راجع به قتلگاه س

 ١۶۵طاووس ص دبنیاز کتاب لهوف س خینقل تار
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