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 سخن از رفتن حسین علیه السالم سوى کوفه و حوادثى که در اثناى آن بود

عراق به حسین رسید و آماده حرکت شد در مکه پیش وى  هاى مردمعمرو بن عبد الرحمان مخزومى گوید: وقتى نامه
اى پسر عمو! پیش تو آمدم که چیزى به عنوان اندرز با تو بگویم، اگر «رفتم و حمد خداى گفتم و ثناى او کردم و گفتم: 

قیده و بگوى که به خدا ترا بد ع«گفت: » خواهم، چشم بپوشم.دانى بگویم و گر نه از گفتن آنچه مىمرا نیکخواه مى
خواهى سوى عراق روان شوى، از این سفر بر تو بیمناکم که ام مىشنیده«گفتم: » پندارم.دلبسته چیز و کار زشت نمى

 روى که عامالن دارد و امیران که بیت المالها را به کف دارند،سوى شهرى مى
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اند و کسانى که ترا از مخالفانت ] و بیم دارم کسانى که وعده یارى به تو داده1این درهم و دینارند [ مردم نیز بندگان
دانم که از سر نیکخواهى اى پسر عمو، خدایت پاداش نیک دهد. مى«حسین گفت: » بیشتر دوست دارند، با تو بجنگند.

ترین مشاورى و ر بندم یا بگذارم، پیش من پسندیدهاى و خردمندانه سخن کردى، هر چه پیش آید، رأى تو را کاآمده
حسین را «گوید: از پیش وى برفتم و به نزد حارث بن خالد (او نیز مخزومى) رفتم که از من پرسید: » بهترین اندرز گوى.

گفتمش، چنین و چنان گفتم و او به من «گوید: » با تو چه گفت و با وى چه گفتى؟«گفت: » آرى.«گفتم: » دیدى؟
اى. قسم به پروردگار کعبه که رأى درست قسم به پروردگار سنگ سپید که اندرز گفته«گفت: » نان و چنین گفت.چ

 :همین است، بپذیرد یا نپذیرد. آنگاه شعرى خواند به این مضمون

 .بسا مشورت جوى که دغلى بیند»

عتبه بن سمعان گوید: وقتى حسین  383) (382» که اندرز گویى بیابد.«و اى بسا بدگمان از نادیده «و به هالکت افتد »
 -مصمم شد که سوى کوفه روان شود عبد اهللا

__________________________________________________ 

زاده به واسطه، پرده برداشته، در همه ابن مخزومى نکته بین در خالل سخن از راز شکست قیام مسلم و توفیق روسپى [1]
زند و پیداست اید این واقع تلخ از پس کلمات و عبارات و حوادث موج مىنگیز که تا اینجا خواندهاصفحات این حکایت غم

هاى تاریک کوفه به ساخت و پاخت و خرید کسان اشتغال که عمال عبید اهللا به جاى مقابله با مسلم، نیمه شبان در کوچه
 اند. مداشته
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اند که تو سوى عراق خواهى رفت، به من بگو چه خواهى اى پسر عمو! مردم شایع کرده«بن عباس پیش وى آمد و گفت: 
خدا ترا از این «ابن عباس بدو گفت: » آهنگ آن دارم که ان شاء اهللا تعالى همین دو روزه حرکت کنم.«گفت: » کرد؟

اند و والیتشان را روى که حاکمشان را کشتهد. به من بگو آیا سوى قومى مىسفر محفوظ دارد، خدایت قرین رحمت بدار
اند و اند سوى آنها رو، اما اگر ترا خواندهاند، اگر چنین کردهاند و دشمن خویش را بیرون راندهبه تصرف در آورده

اند و زد و خورد دعوت کردهگیرند ترا به جنگ و حاکمشان آنجاست و بر قوم مسلط است، و عمال وى خراج والیت مى
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بیم دارم فریبت دهند و تکذیب کنند و مخالفت تو کنند و یاریت نکنند و بر ضد تو حرکتشان دهند و از همه کس در 
گوید: ابن عباس از پیش وى » بینم چه خواهد بود.جویم، بهاز خدا خیر مى«حسین گفت: » کار دشمنى تو سختتر باشند.

ایم، ایم و دست از آنها بداشتهدانم چرا این قوم را واگذاشتهنمى«و مدتى با وى سخن کرد و گفت:  برفت و ابن زبیر بیامد
به خاطر «حسین گفت: » خواهى چه کنى؟در صورتى که ما فرزندان مهاجرانیم و صاحبان خالفت، نه آنها، به من بگو مى

ابن زبیر بدو گفت: » جویم.اند و از خدا خیر مىه نوشتهدارم سوى کوفه روم که شیعیان آنجا و سران اهل کوفه به من نام
گوید: آنگاه از بیم آنکه مبادا حسین بدگمان شود » پوشیدم.اگر کسانى همانند شیعیان ترا آنجا داشتم از آن چشم نمى«

ست و از پیش آنگاه برخا» اگر در حجاز بمانى و اینجا به طلب خالفت برخیزى ان شاء اهللا مخالفت نخواهى دید.«گفت: 
 این، هیچ چیز دنیا را«وى برفت، حسین گفت: 
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رسد و مردم او داند با حضور من چیزى از خالفت به او نمىبیشتر از این دوست ندارد که از حجاز سوى عراق روم که مى
گوید: و چون شب آمد، یا صبح بعد، » اینجا بروم که حجاز براى وى خالى بماند. گیرند، دوست دارد ازرا با من برابر نمى

نمایم، اما صبر ندارم، بیم دارم در این سفر اى پسر عمو! من صبورى مى«عبد اهللا بن عباس پیش حسین آمد و گفت: 
که سرور مردم حجازى. اگر  گرند، به آنها نزدیک مشو. در همین شهر بمانهالك و نابود شوى. مردم عراق قومى حیله

خواهند به آنها بنویس که دشمن خویش را بیرون کنند، آنگاه سوى آنها رو. اگر بجز گویند ترا مىمردم عراق چنانکه مى
ها هست، سرزمینى پهناور است و دراز، پدرت آنجا ها و درهکه آنجا قلعه 384) (383خواهى سوى یمن رو رفتن نمى

فرستى در این صورت امیدوارم که آنچه را نویسى و دعوتگران مىسان برکنارى، به مردم نامه مىشیعیان دارد، و از ک
دانم که نصیحت گویى مشفقى ولى من مصمم اى پسر عمو! به خدا مى«حسین بدو گفت: » خطر، بیابى.خواهى، بىمى

ترسم چنان کشته شوى که مبر، به خدا مى روى زنان و کودکانت رااگر مى«ابن عباس گفت: » ام و آهنگ رفتن دارم.شده
چشم ابن زبیر را روشن «گوید: پس از آن ابن عباس گفت: » نگریستند.عثمان کشته شد و زنانش و فرزندانش او را مى

نگرد، بخدایى که روى، امروز چنانست که با وجود تو، کس به او نمىگذارى و از اینجا مىکنى که او را با حجاز وامىمى
کنى، دانستم اگر موى پیشانیت را بگیرم تا مردم بر من و تو فراهم آیند به رأى من کار مىاو خدایى نیست اگر مى بجز

 :گوید: آنگاه ابن عباس از پیش وى برفت و به عبد اهللا بن زبیر گذشت و گفت» کردم.چنین مى

 :آنگاه شعرى بدین مضمون خواند» اى پسر زبیر چشمت روشن شد.»
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سپس گفت:  »خواهى تخم بگذار.و هر چه مى«تخم بگذار و چهچه بزن «خانه خلوت شد «اى اى پرستو که در خانه»
عبد اهللا بن سلیم اسدى و مذرى ابن مشمعل، هردوان اسدى، گویند: » رود، حجاز را نگهدار.اینک حسین سوى عراق مى«

به آهنگ حج از کوفه برفتیم تا به مکه رسیدیم، روز ترویه وارد آنجا شدیم، حسین و عبد اهللا بن زبیر را دیدیم که هنگام 
 .ن حجر و در ایستاده بودندبر آمدن روز میان حجر و در میا
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خواهى بمانى، بمان و این کار را عهده کن که اگر مى«گفت: گویند: نزدیک رفتیم و شنیدیم که ابن زبیر به حسین مى
پدرم به من گفته ساالرى «حسین گفت: » کنیم.کنیم و بیعت مىکنیم، نیکخواهى مىشویم و یاریت مىپشتیبان تو مى

خواهى بمان و کار اگر مى«ابن زبیر بدو گفت: » خواهم من آن ساالر باشم.شکند، نمىه را مىآنجا هست که حرمت کعب
گویند: سپس آنها سخن » خواهم.این را هم نمى«گفت:  385) (384» را به من واگذار که اطاعت بینى و نافرمانى نبینى.

که دعاى مردم را شنیدند که هنگام ظهر سوى کردند تا وقتى آهسته کردند که ما نشنیدیم و همچنان آهسته گویى مى
 .منى روان بودند

گویند: حسین بر خانه و میان صفا و مروه طواف کرد و چیزى از موى خود را بکند و احرام عمره بگذاشت آنگاه سوى 
 .کوفه روان شد و ما با کسان سوى منى رفتیم

على را دیدم که در مکه با عبد اهللا بن زبیر ایستاده بود،  ابو سعید عقیصى به نقل از یکى از یاران خویش گوید: حسین بن
 اى پسر فاطمه«ابن زبیر به او گفت: 
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 .و حسین گوش به او فرا داد که آهسته با وى سخن کرد» نزدیک بیا

» دانیم.خدا ما را فداى تو کند، نمى«گفتیم: » گوید؟ابن زبیر چه مىدانید مى«گوید: آنگاه حسین روى به ما کرد و گفت: 
بخدا اگر یک وجب بیرون از «گوید: آنگاه حسین گفت: » گوید در این مسجد بمان تا مردم را بر تو فراهم کنم.مى«گفت: 

یکى از خزندگان  خواهم که یک وجب داخل آن کشته که شوم. بخدا اگر در سوراخمسجد کشته شوم، بهتر از آن مى
کنند چنانکه یهودان به روز شنبه تعدى کشند تا کار خودشان را انجام دهند. به خدا به من تعدى مىباشم بیرونم مى

بن عاص به ساالرى یحیى بن  -عقبه بن سمعان گوید: وقتى حسین از مکه در آمد فرستادگان عمرو بن سعید» کردند.
گوید: اما حسین مقاومت کرد و روان شد و دو گروه به دفع » روى؟ازگرد، کجا مىب«سعید راه او را گرفتند و گفتند: 

ها به کار افتاد. حسین و یاران وى به سختى مقاومت کردند پس از آن حسین علیه السالم به همدیگر پرداختند و تازیانه
شوى و میان این امت تفرقه رون مىترسى، از جماعت باى حسین، مگر از خدا نمى«راه خویش رفت که بر او بانگ زدند: 

 :حسین گفتار خدا عز و جل را خواند که» آورى؟مى

یعنى: عمل من خاص من است، و ]» 1[ 41: 10ٌء مِمَّا َتعْمَلُونَ لِی عَمَِلی وَ لَُکمْ عَمَُلکُْم أَنْتُمْ بَِریئُونَ مِمَّا أَعْمَُل وَ أَنَا بَرِي»
 .کنید بیزارمکنم بیزارید و من نیز از اعمالى که شما مىکه من مىعمل شما خاص شماست و شما از عملى 

آید و بحیر بن ریسان حمیرى که از جانب گوید: آنگاه حسین برفت تا به تنعیم رسید و کاروانى را آنجا دید که از یمن مى
حسین  386) (385دند، بریزید عامل یمن بود براى وى فرستاده بود بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید مى

 کنم، هر که خواهدشما را مجبور نمى«کاروان را بگرفت و همراه ببرد، پس از آن به شتربانان گفت: 

__________________________________________________ 

 41)، آیه 10یونس، ( [1]
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داریم و هر که نخواهد و همینجا از ما جدا شود کرایه او را به دهیم و مصاحبتش را نکو مىآید کرایه او را مىبا ما به عراق 
 .دهیممقدار مسافتى که پیموده مى

شد حساب کردند و حق او را بدادند و هر کس از آنها که همراه وى برفت کرایه گوید: هر کس از آنها که از وى جدا مى
 .امه پوشانیدوى را بداد و ج

عبد اهللا بن سلیم و مذرى گویند: بیامدیم تا به صفاح رسیدیم. فرزدق بن غالب شاعر را بدیدیم که پیش حسین ایستاد و 
» خبر مردمى را که پشت سر نهادى با ما بگوى.«حسین گفت: » خدایت حاجت تو را بدهد و آرزویت را برآرد.«گفت: 

رسد و خدا هر کسان با تو است و شمشیرهایشان با بنى امیه. تقدیر از آسمان مىاز مطلع پرسیدى، دلهاى «فرزدق گفت: 
کند و هر روزى راست گفتى، کار به دست خداست و خدا هر چه بخواهد مى«حسین گفت: » کند.چه بخواهد مى

و براى شکرگزارى داریم پروردگار ما به کارى دیگرست. اگر تقدیر به دلخواه ما نازل شود نعمتهاى خدا را سپاس مى
کمک از او باید جست. اگر قضا میان ما و مقصود حایل شود، کسى که نیت پاك و اندیشه پرهیزکارى دارد اهمیت 

 .و از هم جدا شدند» سالم بر تو«آنگاه حسین مرکب خویش را حرکت داد و گفت: » ندهد.

دم وقتى وارد حرم شدم، و این به سال شصتم بود، رانفرزدق گوید: مادرم را به حج بردم، در ایام حج که شتر او را مى
 .هاى خویش را همراه داشتشد و شمشیرها و نیزهحسین بن على را دیدم که از مکه بیرون مى

اى پسر پیمبر خدا، پدر و مادرم «گوید: پیش او رفتم و گفتم: » از حسین بن على.«گفتند: » این قطار از کیست؟«گفتم: 
 به فدایت. چرا
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مردى «گفتم: » از کجایى؟«گوید: آنگاه از من پرسید: » گیرندم.اگر شتاب نکنم مى«گفت: » روى؟حج نکرده با شتاب مى
د، با من از اخبار مردم پشت سر خو«گوید: به خدا بیشتر از این کنجکاوى نکرد و به همین بس کرد و گفت: » از عراقم.

گوید: چیزهایى » راست گفتى.«گفت: » دلها با توست و شمشیرها با بنى امیه و تقدیر به دست خدا.«گفتم: » بگوى.
درباره نذور و مناسک از او پرسیدم که به من پاسخ داد. اما از بیمارى برسام که در عراق گرفته بود زبانش سنگین بود. 

اى دیدم که وضعى نکو داشت، سوى آن رفتم معلوم شد از عبد اهللا حرم سرا پردهگوید: آنگاه برفتم و داخل  387) (386
 .امبن عمرو بن عاص است از من خبر پرسید به او گفتم که حسین بن على را دیده

گوید: به خدا آهنگ » افتد.رسد و سالح در وى و یارانش به کار نمىواى تو! چرا با وى نرفتى، به خدا به قدرت مى«گفت: 
آن کردم که خودم را به او برسانم که گفته عبد اهللا در دلم اثر کرده بود. آنگاه پیمبران و کشته شدنشان را به یاد آوردم و 

 .این اندیشه مرا از پیوستن به آنها نگهداشت و از عسفان پیش کسان خویش رفتم
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ود و چون از آمدن کاروان خبر یافتم به دنبال آن گوید: به خدا پیش آنها بودم که کاروانى بیامد که از کوفه آذوقه گرفته ب
گوید: » حسین بن على چه کرد؟«روان شدم و چون به صدارس کاروان رسیدم صبر نداشتم تا به آنها برسم و بانگ زدم: 

 .کردمگوید: پس برفتم و عبد اهللا بن عمرو بن عاص را لعنت مى» جواب دادند: کشته شد.«

 2971،ص:7ترجمه،ج/تاب تاریخ طبريک                        

پیش از «گفت: گوید: مردم آن زمان از این قضیه سخن داشتند و هر روز و شب انتظار آن را داشتند عبد اهللا بن عمرو مى
پس چرا «گوید: یک روز به او گفتم: » شود.آنکه این درخت و این نخل و این صغیر به کمال رسد، این قضیه ظاهر مى

گوید: » نه، بلکه لعنت خدا بر تو.«گفتم: » و به تو. -مقصود معاویه بود -لعنت خدا به فالنى«گفت: » فروشى؟رهط را نمى
گوید: از پیش وى آمدم و مرا نشناخت. رهط » باز مرا لعن کرد، از اطرافیان وى کسى آنجا نبود که زحمتى از آنها ببینم.«

ویه با عبد اهللا از معامله آن گفتگو کرده بود که مالى بسیار بدهد اما وى باغى بود که عبد اهللا بن عمرو بطائف داشت و معا
 .نخواسته بود به هیچ بها بفروشد

على بن حسین گوید: وقتى از مکه در » حسین شتابان برفت و به چیزى نپرداخت تا در ذات عرق فرود آمد.«گوید: 
 :ید که به حسین بن على نوشته بودآمدیم نامه عبد اهللا بن جعفر همراه دو پسرش عون و محمد رس

این سفر که در پیش دارى مایه هالك تو شود و نابودى «اما بعد: ترا به خدا، وقتى این نامه را دیدى بازگرد که بیم دارم »
مؤمنان. در رفتن شتاب مکن «اکنون هالك شوى نور زمین خاموش شود که تو دلیل هدایتجویانى و امید «خاندانت. اگر 

گوید: عبد اهللا بن جعفر پیش عمرو بن سعید رفت و با وى سخن » رسم. و السالم.که من از دنبال نامه مى 388) (387
 :کرد و گفت

اى به حسین بنویس و او را امان بده با وعده نیکى و رعایت. در نامه خویش تعهد کن و از او بخواه که بازگردد شاید نامه»
 «.خواهى بنویس و پیش من آر تا مهر بزنمهر چه مى«ید گفت: عمرو بن سع» اطمینان یابد و بازآید.

 2972،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

 :گوید: عبد اهللا بن جعفر نامه را نوشت و پیش عمرو بن سعید برد و بدو گفت

گوید: عمرو چنان » مهر بزن و همراه برادرت یحیى بن سعید بفرست که کامال مطمئن شود و بداند که قضیه جدیست.»
 .کرد، وى از جانب یزید بن معاویه عامل مکه بود

گوید: یحیى و عبد اهللا بن جعفر بن حسین رسیدند و از آن پس که یحیى بن عمرو نامه را بدو داد که خواند بازگشتند، 
ام که نامه را به او دادیم که خواند و با وى اصرار کردیم و از جمله عذرها که به ما گفت: این بود که خوابى دیده«ند: گفت

» این خواب چه بود؟«بدو گفتند: » دهم.ام که به ضررم باشد یا به سودم انجام مىپیمبر نیز در آن بود و دستورى یافته
گوید: نامه عمرو بن سعید به » کس نخواهم گفت تا به پیشگاه پروردگارم روم.ام و به هیچ به هیچ کس نگفته«گفت: 

 :حسین بن على چنین بود
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 .به نام خداى رحمان رحیم»

شود منصرف کند و به که ترا از آنچه مایه زحمتت مى«خواهم از عمرو بن سعید به حسین بن على، اما بعد، از خدا مى»
مخالفت بدور بدارد که بیم دارم «اى. خدایت از ند، شنیدم جانب عراق روان شدهشود هدایت کمى«آنچه مایه توفیقت 

ابن سعید را پیش تو فرستادم. با آنها پیش من آى که به نزد من امان دارى «مایه هالك شود. عبد اهللا بن جعفر و یحیى 
گوید: حسین بدو » درود بر تو باد.گیرم. مى«و رعایت و نیکى و ادب مصاحبت. خدا را بر این شاهد و ضامن و مراقب «

 :نوشت

گوید من از مسلمانانم، خالف خدا و پیمبر او نکرده. «اما بعد، هر که سوى خدا عز و جل دعوت کند و عمل نیک کند و »
 مرا به امان و نیکى
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کسى را که در دنیا از او نترسیده باشد امان «مان خداست و خدا به روز رستاخیز اى. بهترین امان، او رعایت خوانده»
اگر از « 389) (388که در این دنیا ترسى دهد که به روز رستاخیز موجب امان وى شود. «خواهیم دهد، از خدا مىنمى

اکنون به حدیث عمار دهنى » م.آخرت پاداش دهد، و السال«اى خدایت در دنیا و آن نامه قصد رعایت و نیکى من داشته
 :گردیماز ابو جعفر بازمى

 .امگوید: به ابو جعفر گفتم: حکایت کشته شدن حسین را با من بگوى تا چنان شوم که گویى آنجا حضور داشته

اى که مسلم بن عقیل بدو نوشته بود بیامد و چون بجایى رسید که میان وى و حسین بن على به سبب نامه«گفت: 
» آهنگ این شهر دارم.«گفت: » آهنگ کجا دارى؟«سه میل فاصله بود حر بن یزید تمیمى او را بدید و گفت:  قادسیه
 :خواست بازگردد، برادران مسلم بن عقیل که با وى بودند گفتندگوید: مى» بازگرد که آنجا امید خیر ندارى.«گفت: 

گوید: » پس از شما زندگى خوش نباشد.«حسین گفت: » ویم.گردیم تا انتقام خویش را بگیریم یا کشته شبه خدا بازنمى»
پس برفت تا سواران عبید اهللا بدو رسیدند و چون چنین دید، به طرف کربال پیچید و نیزار و بوته زارى را پشت سر نهاد 

دند و هاى خویش را به پا کرد. یاران وى چهل و پنج سوار بوکه در یک سمت بیشتر جنگ نکند، و فرود آمد و خیمه
 .یکصد پیاده

گوید: و چنان بود که عبید اهللا بن زیاد، عمر بن سعد بن ابى وقاص را والیتدار رى کرده بود و فرمان وى را داده بود، به 
 «.مرا معاف دار«گفت: » کار این مرد را عهده کن.«وى گفت: 
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 .اشتن وى دریغ کرداما از معاف د

و او مهلت داد، عمر در کار خویش نگریست و چون صبح شد پیش وى آمد و به آنچه گفته » امشب مهلتم ده«عمر گفت: 
 .بود رضایت داد
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یکى از سه چیز را بپذیر: یا مرا «گوید: پس عمر بن سعد سوى حسین روان شد و چون پیش وى رسید حسین بدو گفت: 
گوید: عمر این را » ام بازگردم. یا بگذارى که پیش یزید روم، یا بگذارى سوم مرزها روم.که آمدهبگذارى که از همانجا 

به خدا هرگز چنین «حسین گفت: » نه، و حرمت نیست، تا دست در دست من نهد.«قبول کرد اما عبید اهللا بدو نوشت: 
از آن جمله ده و چند جوان از خاندان وى گوید: پس با وى بجنگید و همه یاران حسین کشته شدند که » نخواهد شد.

خدایا میان ما و قومى که «گفت: کرد و مىبودند، تیرى به فرزند وى خورد که در دامنش بود، خون وى را پاك مى
گوید: آنگاه بگفت تا پارچه سیاهى بیاوردند که آن را » کشندمان داورى کن.دعوتمان کردند که یاریمان کنند اما مى

 .و بجنگید تا کشته شد. صلوات اهللا علیه 390) (389تن کرد و با شمشیر برفت  شکافت و به

 :گوید: یکى از مردم مذحج او را کشت و سرش را برید و پیش عبید اهللا برد و شعرى به این مضمون خواند

از همه کسان بهتر «ش ام که پدر و مادرکسى را کشته«ام دار را کشتهکه شاه پرده«رکابم را از نقره و طال سنگین کن »
 «.نسبش از همه واالتر«و به هنگام انتساب «بود 
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عبید اهللا او را پیش یزید بن معاویه فرستاد، سر را نیز همراه داشت، یزید سر را پیش روى خود نهاد. ابو برزه اسلمى نیز 
 :خواند به این مضمونزد و شعرى مىا چوب دستى به دهان آن مىپیش وى بود، بنا کرد ب

چوبت را «ابو برزه گفت: » و ستمگرتر.«اما خودشان ناسپاسترند «که به نزد ما عزیز بودند «سرهاى مردانى را شکافتند »
ن سعد حرم و خانواده گوید: عمر ب» زد.به یکسو بر، به خدا بارها دیدم که دهان پیمبر خدا بر دهان وى بود و بوسه مى

حسین را پیش عبید اهللا فرستاد. از خاندان حسین بن على علیه السالم بجز پسرى نمانده بود که بیمار بود و با زنان بود. 
و عبید اهللا » به خدا کشته نشود، تا مرا نیز بکشند.«عبید اهللا گفت او را بکشید اما زینب خویشتن را بر او افکند و گفت: 

 .رهایش کرد و دست از او بداشت رقت آورد و

گوید: پس عبید اهللا لوازم داد و آنها را سوى یزید فرستاد و چون پیش وى رسیدند همه مردم شام را که اطرافیان وى 
 .بودند فراهم آورد. آنگاه بیاوردندشان و شامیان فیروزى او را مبارکباد گفتند

اى امیر مؤمنان این را به من «د یکى از دخترانشان را دید و گفت: گوید: یکى از آنها که مردى سرخروى و کبود چشم بو
گوید: مرد کبود » نه بخدا، نه ترا حرمت است نه او را، چنین نشود مگر از دین خدا برون شود.«زینب گفت: » ببخش.

 «.از این درگذر«چشم، سخن خود را باز گفت و یزید بدو گفت: 
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آنگاه پیش خانواده خویششان برد و لوازم داد و سوى مدینه فرستاد و چون وارد آنجا شدند زنى از بنى عبد المطلب که 
خواند به این گریست و اشعارى مىموى خویش را آشفته بود و آستین به سر نهاده بود پیش روى آنها آمد که مى

 :مضمون
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با خاندان و کسانم چه «از پس مرگ من «شما که آخرین امتها بودید «پیمبر به شما بگوید «چه خواهید گفت اگر »
که اندرزتان داده بودم که از پس «پاداش من این نبود، «و کشتگان آغشته به خون! «که بعضیشان اسیران شدند «کردید 

نیدم که مردم کوفه به حسین بن على حصین بن عبد الرحمان گوید: ش 391) (390» با خویشاوندانم بدى نکنید.«من 
نوشته بودند که یکصد هزار کس با تواند. حسین مسلم بن عقیل را سوى آنها فرستاد که به کوفه رفت و در خانه هانى بن 

 .عروه منزل گرفت و کسان بر او فراهم شدند و ابن زیاد از این خبر یافت

مگر حرمتت نداشتم؟ «یش هانى فرستاد که بیامد و بدو گفت: راوى بدنبال این حدیث چنین گوید: که ابن زیاد کس پ
 «پاداش آن چیست؟«گفت: » چرا.«گفت: » مگر اکرامت نکردم؟ مگر چنین نکردم؟
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هلوى وى بود برگرفت و او را پس چوبى را که پ«گوید: » از من حمایت کنى؟«گفت: » اینکه از تو حمایت کنم.«گفت: 
بزد و بگفت تا بازوهاى وى را ببستند، آنگاه گردنش را بزد، و این خبر به مسلم بن عقیل رسید که قیام کرد و مردم بسیار 
با وى بود. ابن زیاد خبر یافت و بگفت تا در قصر را ببستند و بانگزنى را گفت تا بانگ زند که اى سواران خدا برنشینید. اما 

 .س جواب او را ندادک

هالل بن یساف گوید: آن شب به نزدیک مسجد انصار دیدمشان که »! در صورتى که پنداشته بود همه با وى موافقند.
گوید: در تاریکى شب به بازار » رفتند.پیچیدند، گروهى از آنها، سى چهل کس، مىوقتى در راه به راست یا چپ مى

 :زیاد گفتندرسید، و وارد مسجد شدند. به ابن 

گوید: ابن زیاد دستور داد تا سقف مسجد را بکندند و در » شنویم.بینیم و صداى بسیار کس نمىبه خدا بسیار کس نمى»
 .تیرهاى آن آتش افروختند و نگاه کردند نزدیک پنجاه کس آنجا بود

و هر جماعت به طرف سر محله  »محله به محله جدا شوید«گوید: ابن زیاد فرود آمد و به منبر رفت و به مردم گفت: 
خویش رفتند جمعى به مقابله آنها آمدند و جنگ انداختند. مسلم به سختى زخمدار شد و کسانى از یاران وى کشته 

هاى قبیله کنده شد، یکى پیش محمد بن اشعث آمد که به نزد ابن شدند و هزیمت شدند مسلم برفت و وارد یکى از خانه
» گوید؟با تو چه مى«ابن زیاد گفت: » مسلم در خانه فالنى است.«آهسته سخن کرد و گفت: زیاد نشسته بود و با وى 

گوید: آن دو کس » بروید و او را پیش من آرید.«ابن زیاد بدو کس گفت: » گوید، مسلم در خانه فالنى است.مى«گفت: 
 برفتند و وارد خانه شدند، مسلم به نزد زنى بود که براى
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براى من «گفت:  392) (391» خواهد.بیا، امیر ترا مى«شست بدو گفتند: وى آتش افروخته بود و او خون از خویش مى
را  گوید: پس با آنها برفت تا پیش ابن زیاد رسید و بگفت تا بازوهاى وى» اختیار این کار را نداریم.«گفتند: » قرارى نهید.

 :در روایت دیگر هست که گفت -هى، هى! اى پسر زن ول«ببستند. آنگاه بدو گفت: 
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 .آنگاه بگفت تا گردنش را زدند» آمده بودى قدرت مرا بگیرى؟ -اى پسر فالن

. هالل بن یساف گوید: ابن زیاد گفته بود از واقصه تا راه شام و تا راه بصره را ببندند و نگذارند کسى بیاید و کسى برود
دانیم جز نه، به خدا چیزى نمى«حسین بیامد و از چیزى خبر نداشت تا بدویان را دید و از آنها پرسش کرد که گفتند: 

گوید: پس به طرف راه شام روان شد، به طرف یزید، اما در کربال سواران به او » توانیم داخل یا خارج شویم.اینکه نمى
گوید: ابن زیاد عمر بن سعد و شمر بن ذى الجوشن و حصین بن » مشان داد.رسیدند که فرود آمد و به خدا و اسالم قس

نمیر را سوى وى فرستاده بود، حسین به خدا و اسالم قسمشان داد که او را پیش امیر مؤمنان ببرند که دست در دست 
بود، حر بن یزید  گوید: از جمله کسانى که سوى حسین فرستاده» نه، باید تسلیم ابن زیاد شوى.«گفتند: » وى نهد.

پذیرید؟ به خدا چرا گفته اینان را نمى«حنظلى نهشلى بود که سرگروهى سوار بود و چون سخنان حسین را بشنید گفت: 
 .اما نپذیرفتند مگر آنکه تسلیم ابن زیاد شود» خواستند، روا نبود که نپذیرید،اگر ترك و دیلم چنین مى

سوى حسین و یاران وى رفت که پنداشتند، آمده با آنها جنگ کند و چون  گوید: پس حر سر اسب خویش را بگردانید و
 نزدیک آنها رسید، سپر خویش را وارونه

 سخن از رفتن حسین علیه السالم سوى کوفه و حوادثى که در اثناى آن بود 382)

شد در مکه پیش وى هاى مردم عراق به حسین رسید و آماده حرکت عمرو بن عبد الرحمان مخزومى گوید: وقتى نامه
اى پسر عمو! پیش تو آمدم که چیزى به عنوان اندرز با تو بگویم، اگر «رفتم و حمد خداى گفتم و ثناى او کردم و گفتم: 

بگوى که به خدا ترا بد عقیده و «گفت: » خواهم، چشم بپوشم.دانى بگویم و گر نه از گفتن آنچه مىمرا نیکخواه مى
خواهى سوى عراق روان شوى، از این سفر بر تو بیمناکم که ام مىشنیده«گفتم: » پندارم.دلبسته چیز و کار زشت نمى

 روى که عامالن دارد و امیران که بیت المالها را به کف دارند،سوى شهرى مى

 2964،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

اند و کسانى که ترا از مخالفانت رم کسانى که وعده یارى به تو داده] و بیم دا1مردم نیز بندگان این درهم و دینارند [
دانم که از سر نیکخواهى اى پسر عمو، خدایت پاداش نیک دهد. مى«حسین گفت: » بیشتر دوست دارند، با تو بجنگند.

ترین مشاورى و اى و خردمندانه سخن کردى، هر چه پیش آید، رأى تو را کار بندم یا بگذارم، پیش من پسندیدهآمده
حسین را «گوید: از پیش وى برفتم و به نزد حارث بن خالد (او نیز مخزومى) رفتم که از من پرسید: » بهترین اندرز گوى.

گفتمش، چنین و چنان گفتم و او به من «گوید: » با تو چه گفت و با وى چه گفتى؟«گفت: » آرى.«گفتم: » دیدى؟
اى. قسم به پروردگار کعبه که رأى درست وردگار سنگ سپید که اندرز گفتهقسم به پر«گفت: » چنان و چنین گفت.

 :همین است، بپذیرد یا نپذیرد. آنگاه شعرى خواند به این مضمون

 .بسا مشورت جوى که دغلى بیند»

حسین  عتبه بن سمعان گوید: وقتى 383) (382» که اندرز گویى بیابد.«و اى بسا بدگمان از نادیده «و به هالکت افتد »
 -مصمم شد که سوى کوفه روان شود عبد اهللا
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__________________________________________________ 

زاده به واسطه، پرده برداشته، در همه ابن مخزومى نکته بین در خالل سخن از راز شکست قیام مسلم و توفیق روسپى [1]
زند و پیداست واقع تلخ از پس کلمات و عبارات و حوادث موج مىاید این انگیز که تا اینجا خواندهصفحات این حکایت غم

هاى تاریک کوفه به ساخت و پاخت و خرید کسان اشتغال که عمال عبید اهللا به جاى مقابله با مسلم، نیمه شبان در کوچه
 اند. مداشته
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اند که تو سوى عراق خواهى رفت، به من بگو چه خواهى اى پسر عمو! مردم شایع کرده«و گفت: بن عباس پیش وى آمد 
خدا ترا از این «ابن عباس بدو گفت: » آهنگ آن دارم که ان شاء اهللا تعالى همین دو روزه حرکت کنم.«گفت: » کرد؟

اند و والیتشان را که حاکمشان را کشته روىسفر محفوظ دارد، خدایت قرین رحمت بدارد. به من بگو آیا سوى قومى مى
اند و اند سوى آنها رو، اما اگر ترا خواندهاند، اگر چنین کردهاند و دشمن خویش را بیرون راندهبه تصرف در آورده

اند و گیرند ترا به جنگ و زد و خورد دعوت کردهحاکمشان آنجاست و بر قوم مسلط است، و عمال وى خراج والیت مى
رم فریبت دهند و تکذیب کنند و مخالفت تو کنند و یاریت نکنند و بر ضد تو حرکتشان دهند و از همه کس در بیم دا

گوید: ابن عباس از پیش وى » بینم چه خواهد بود.جویم، بهاز خدا خیر مى«حسین گفت: » کار دشمنى تو سختتر باشند.
ایم، ایم و دست از آنها بداشتهدانم چرا این قوم را واگذاشتهىنم«برفت و ابن زبیر بیامد و مدتى با وى سخن کرد و گفت: 

به خاطر «حسین گفت: » خواهى چه کنى؟در صورتى که ما فرزندان مهاجرانیم و صاحبان خالفت، نه آنها، به من بگو مى
ابن زبیر بدو گفت: » .جویماند و از خدا خیر مىدارم سوى کوفه روم که شیعیان آنجا و سران اهل کوفه به من نامه نوشته

گوید: آنگاه از بیم آنکه مبادا حسین بدگمان شود » پوشیدم.اگر کسانى همانند شیعیان ترا آنجا داشتم از آن چشم نمى«
آنگاه برخاست و از پیش » اگر در حجاز بمانى و اینجا به طلب خالفت برخیزى ان شاء اهللا مخالفت نخواهى دید.«گفت: 

 این، هیچ چیز دنیا را«وى برفت، حسین گفت: 
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رسد و مردم او داند با حضور من چیزى از خالفت به او نمىبیشتر از این دوست ندارد که از حجاز سوى عراق روم که مى
گوید: و چون شب آمد، یا صبح بعد، » بماند. گیرند، دوست دارد از اینجا بروم که حجاز براى وى خالىرا با من برابر نمى

نمایم، اما صبر ندارم، بیم دارم در این سفر اى پسر عمو! من صبورى مى«عبد اهللا بن عباس پیش حسین آمد و گفت: 
گرند، به آنها نزدیک مشو. در همین شهر بمان که سرور مردم حجازى. اگر هالك و نابود شوى. مردم عراق قومى حیله

خواهند به آنها بنویس که دشمن خویش را بیرون کنند، آنگاه سوى آنها رو. اگر بجز گویند ترا مىاق چنانکه مىمردم عر
ها هست، سرزمینى پهناور است و دراز، پدرت آنجا ها و درهکه آنجا قلعه 384) (383خواهى سوى یمن رو رفتن نمى

فرستى در این صورت امیدوارم که آنچه را سى و دعوتگران مىنویشیعیان دارد، و از کسان برکنارى، به مردم نامه مى
دانم که نصیحت گویى مشفقى ولى من مصمم اى پسر عمو! به خدا مى«حسین بدو گفت: » خطر، بیابى.خواهى، بىمى

وى که ترسم چنان کشته شروى زنان و کودکانت را مبر، به خدا مىاگر مى«ابن عباس گفت: » ام و آهنگ رفتن دارم.شده
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چشم ابن زبیر را روشن «گوید: پس از آن ابن عباس گفت: » نگریستند.عثمان کشته شد و زنانش و فرزندانش او را مى
نگرد، بخدایى که روى، امروز چنانست که با وجود تو، کس به او نمىگذارى و از اینجا مىکنى که او را با حجاز وامىمى

کنى، موى پیشانیت را بگیرم تا مردم بر من و تو فراهم آیند به رأى من کار مى دانستم اگربجز او خدایى نیست اگر مى
 :گوید: آنگاه ابن عباس از پیش وى برفت و به عبد اهللا بن زبیر گذشت و گفت» کردم.چنین مى

 :آنگاه شعرى بدین مضمون خواند» اى پسر زبیر چشمت روشن شد.»
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سپس گفت: » خواهى تخم بگذار.و هر چه مى«تخم بگذار و چهچه بزن «خانه خلوت شد «اى اى پرستو که در خانه»
عبد اهللا بن سلیم اسدى و مذرى ابن مشمعل، هردوان اسدى، گویند: » رود، حجاز را نگهدار.اینک حسین سوى عراق مى«

رسیدیم، روز ترویه وارد آنجا شدیم، حسین و عبد اهللا بن زبیر را دیدیم که هنگام  به آهنگ حج از کوفه برفتیم تا به مکه
 .بر آمدن روز میان حجر و در میان حجر و در ایستاده بودند

خواهى بمانى، بمان و این کار را عهده کن که اگر مى«گفت: گویند: نزدیک رفتیم و شنیدیم که ابن زبیر به حسین مى
پدرم به من گفته ساالرى «حسین گفت: » کنیم.کنیم و بیعت مىکنیم، نیکخواهى مىو یاریت مى شویمپشتیبان تو مى

خواهى بمان و کار اگر مى«ابن زبیر بدو گفت: » خواهم من آن ساالر باشم.شکند، نمىآنجا هست که حرمت کعبه را مى
گویند: سپس آنها سخن » خواهم.این را هم نمى«گفت:  385) (384» را به من واگذار که اطاعت بینى و نافرمانى نبینى.

کردند تا وقتى که دعاى مردم را شنیدند که هنگام ظهر سوى آهسته کردند که ما نشنیدیم و همچنان آهسته گویى مى
 .منى روان بودند

نگاه سوى گویند: حسین بر خانه و میان صفا و مروه طواف کرد و چیزى از موى خود را بکند و احرام عمره بگذاشت آ
 .کوفه روان شد و ما با کسان سوى منى رفتیم

ابو سعید عقیصى به نقل از یکى از یاران خویش گوید: حسین بن على را دیدم که در مکه با عبد اهللا بن زبیر ایستاده بود، 
 اى پسر فاطمه«ابن زبیر به او گفت: 
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 .و حسین گوش به او فرا داد که آهسته با وى سخن کرد» دیک بیانز

» دانیم.خدا ما را فداى تو کند، نمى«گفتیم: » گوید؟دانید ابن زبیر چه مىمى«گوید: آنگاه حسین روى به ما کرد و گفت: 
بخدا اگر یک وجب بیرون از «گوید: آنگاه حسین گفت: » گوید در این مسجد بمان تا مردم را بر تو فراهم کنم.مى«گفت: 

که یک وجب داخل آن کشته که شوم. بخدا اگر در سوراخ یکى از خزندگان خواهم مسجد کشته شوم، بهتر از آن مى
کنند چنانکه یهودان به روز شنبه تعدى کشند تا کار خودشان را انجام دهند. به خدا به من تعدى مىباشم بیرونم مى

ساالرى یحیى بن بن عاص به  -عقبه بن سمعان گوید: وقتى حسین از مکه در آمد فرستادگان عمرو بن سعید» کردند.
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گوید: اما حسین مقاومت کرد و روان شد و دو گروه به دفع » روى؟بازگرد، کجا مى«سعید راه او را گرفتند و گفتند: 
ها به کار افتاد. حسین و یاران وى به سختى مقاومت کردند پس از آن حسین علیه السالم به همدیگر پرداختند و تازیانه

شوى و میان این امت تفرقه ترسى، از جماعت برون مىاى حسین، مگر از خدا نمى«زدند:  راه خویش رفت که بر او بانگ
 :حسین گفتار خدا عز و جل را خواند که» آورى؟مى

ن خاص من است، و یعنى: عمل م]» 1[ 41: 10ٌء مِمَّا َتعْمَلُونَ لِی عَمَِلی وَ لَُکمْ عَمَُلکُْم أَنْتُمْ بَِریئُونَ مِمَّا أَعْمَُل وَ أَنَا بَرِي»
 .کنید بیزارمکنم بیزارید و من نیز از اعمالى که شما مىعمل شما خاص شماست و شما از عملى که من مى

آید و بحیر بن ریسان حمیرى که از جانب گوید: آنگاه حسین برفت تا به تنعیم رسید و کاروانى را آنجا دید که از یمن مى
حسین  386) (385بردند، بود بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید مىیزید عامل یمن بود براى وى فرستاده 

 کنم، هر که خواهدشما را مجبور نمى«کاروان را بگرفت و همراه ببرد، پس از آن به شتربانان گفت: 

__________________________________________________ 

 41)، آیه 10یونس، ( [1]
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داریم و هر که نخواهد و همینجا از ما جدا شود کرایه او را به دهیم و مصاحبتش را نکو مىبا ما به عراق آید کرایه او را مى
 .دهیممقدار مسافتى که پیموده مى

کس از آنها که همراه وى برفت کرایه شد حساب کردند و حق او را بدادند و هر گوید: هر کس از آنها که از وى جدا مى
 .وى را بداد و جامه پوشانید

عبد اهللا بن سلیم و مذرى گویند: بیامدیم تا به صفاح رسیدیم. فرزدق بن غالب شاعر را بدیدیم که پیش حسین ایستاد و 
» با ما بگوى. خبر مردمى را که پشت سر نهادى«حسین گفت: » خدایت حاجت تو را بدهد و آرزویت را برآرد.«گفت: 

رسد و خدا هر از مطلع پرسیدى، دلهاى کسان با تو است و شمشیرهایشان با بنى امیه. تقدیر از آسمان مى«فرزدق گفت: 
کند و هر روزى راست گفتى، کار به دست خداست و خدا هر چه بخواهد مى«حسین گفت: » کند.چه بخواهد مى

داریم و براى شکرگزارى دلخواه ما نازل شود نعمتهاى خدا را سپاس مىپروردگار ما به کارى دیگرست. اگر تقدیر به 
کمک از او باید جست. اگر قضا میان ما و مقصود حایل شود، کسى که نیت پاك و اندیشه پرهیزکارى دارد اهمیت 

 .و از هم جدا شدند» سالم بر تو«آنگاه حسین مرکب خویش را حرکت داد و گفت: » ندهد.

راندم وقتى وارد حرم شدم، و این به سال شصتم بود، رم را به حج بردم، در ایام حج که شتر او را مىفرزدق گوید: ماد
 .هاى خویش را همراه داشتشد و شمشیرها و نیزهحسین بن على را دیدم که از مکه بیرون مى

پسر پیمبر خدا، پدر و مادرم  اى«گوید: پیش او رفتم و گفتم: » از حسین بن على.«گفتند: » این قطار از کیست؟«گفتم: 
 به فدایت. چرا
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مردى «گفتم: » از کجایى؟«گوید: آنگاه از من پرسید: » گیرندم.اگر شتاب نکنم مى«گفت: » روى؟حج نکرده با شتاب مى
از اخبار مردم پشت سر خود، با من «و به همین بس کرد و گفت: گوید: به خدا بیشتر از این کنجکاوى نکرد » از عراقم.

گوید: چیزهایى » راست گفتى.«گفت: » دلها با توست و شمشیرها با بنى امیه و تقدیر به دست خدا.«گفتم: » بگوى.
ش سنگین بود. درباره نذور و مناسک از او پرسیدم که به من پاسخ داد. اما از بیمارى برسام که در عراق گرفته بود زبان

اى دیدم که وضعى نکو داشت، سوى آن رفتم معلوم شد از عبد اهللا گوید: آنگاه برفتم و داخل حرم سرا پرده 387) (386
 .امبن عمرو بن عاص است از من خبر پرسید به او گفتم که حسین بن على را دیده

گوید: به خدا آهنگ » افتد.وى و یارانش به کار نمىرسد و سالح در واى تو! چرا با وى نرفتى، به خدا به قدرت مى«گفت: 
آن کردم که خودم را به او برسانم که گفته عبد اهللا در دلم اثر کرده بود. آنگاه پیمبران و کشته شدنشان را به یاد آوردم و 

 .این اندیشه مرا از پیوستن به آنها نگهداشت و از عسفان پیش کسان خویش رفتم

ا بودم که کاروانى بیامد که از کوفه آذوقه گرفته بود و چون از آمدن کاروان خبر یافتم به دنبال آن گوید: به خدا پیش آنه
گوید: » حسین بن على چه کرد؟«روان شدم و چون به صدارس کاروان رسیدم صبر نداشتم تا به آنها برسم و بانگ زدم: 

 .کردمن عاص را لعنت مىگوید: پس برفتم و عبد اهللا بن عمرو ب» جواب دادند: کشته شد.«
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پیش از «گفت: گوید: مردم آن زمان از این قضیه سخن داشتند و هر روز و شب انتظار آن را داشتند عبد اهللا بن عمرو مى
پس چرا «گوید: یک روز به او گفتم: » د.شوآنکه این درخت و این نخل و این صغیر به کمال رسد، این قضیه ظاهر مى

گوید: » نه، بلکه لعنت خدا بر تو.«گفتم: » و به تو. -مقصود معاویه بود -لعنت خدا به فالنى«گفت: » فروشى؟رهط را نمى
هط گوید: از پیش وى آمدم و مرا نشناخت. ر» باز مرا لعن کرد، از اطرافیان وى کسى آنجا نبود که زحمتى از آنها ببینم.«

باغى بود که عبد اهللا بن عمرو بطائف داشت و معاویه با عبد اهللا از معامله آن گفتگو کرده بود که مالى بسیار بدهد اما وى 
 .نخواسته بود به هیچ بها بفروشد

على بن حسین گوید: وقتى از مکه در » حسین شتابان برفت و به چیزى نپرداخت تا در ذات عرق فرود آمد.«گوید: 
 :امه عبد اهللا بن جعفر همراه دو پسرش عون و محمد رسید که به حسین بن على نوشته بودآمدیم ن

این سفر که در پیش دارى مایه هالك تو شود و نابودى «اما بعد: ترا به خدا، وقتى این نامه را دیدى بازگرد که بیم دارم »
مؤمنان. در رفتن شتاب مکن «هدایتجویانى و امید اکنون هالك شوى نور زمین خاموش شود که تو دلیل «خاندانت. اگر 

گوید: عبد اهللا بن جعفر پیش عمرو بن سعید رفت و با وى سخن » رسم. و السالم.که من از دنبال نامه مى 388) (387
 :کرد و گفت

ه که بازگردد شاید اى به حسین بنویس و او را امان بده با وعده نیکى و رعایت. در نامه خویش تعهد کن و از او بخوانامه»
 «.خواهى بنویس و پیش من آر تا مهر بزنمهر چه مى«عمرو بن سعید گفت: » اطمینان یابد و بازآید.



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

 2972،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

 :گوید: عبد اهللا بن جعفر نامه را نوشت و پیش عمرو بن سعید برد و بدو گفت

گوید: عمرو چنان » رت یحیى بن سعید بفرست که کامال مطمئن شود و بداند که قضیه جدیست.مهر بزن و همراه براد»
 .کرد، وى از جانب یزید بن معاویه عامل مکه بود

گوید: یحیى و عبد اهللا بن جعفر بن حسین رسیدند و از آن پس که یحیى بن عمرو نامه را بدو داد که خواند بازگشتند، 
ام که ادیم که خواند و با وى اصرار کردیم و از جمله عذرها که به ما گفت: این بود که خوابى دیدهنامه را به او د«گفتند: 

» این خواب چه بود؟«بدو گفتند: » دهم.ام که به ضررم باشد یا به سودم انجام مىپیمبر نیز در آن بود و دستورى یافته
گوید: نامه عمرو بن سعید به » پیشگاه پروردگارم روم.ام و به هیچ کس نخواهم گفت تا به به هیچ کس نگفته«گفت: 

 :حسین بن على چنین بود

 .به نام خداى رحمان رحیم»

شود منصرف کند و به که ترا از آنچه مایه زحمتت مى«خواهم از عمرو بن سعید به حسین بن على، اما بعد، از خدا مى»
مخالفت بدور بدارد که بیم دارم «اى. خدایت از روان شدهشود هدایت کند، شنیدم جانب عراق مى«آنچه مایه توفیقت 

ابن سعید را پیش تو فرستادم. با آنها پیش من آى که به نزد من امان دارى «مایه هالك شود. عبد اهللا بن جعفر و یحیى 
د: حسین بدو گوی» گیرم. درود بر تو باد.مى«و رعایت و نیکى و ادب مصاحبت. خدا را بر این شاهد و ضامن و مراقب «

 :نوشت

گوید من از مسلمانانم، خالف خدا و پیمبر او نکرده. «اما بعد، هر که سوى خدا عز و جل دعوت کند و عمل نیک کند و »
 مرا به امان و نیکى
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کسى را که در دنیا از او نترسیده باشد امان «روز رستاخیز اى. بهترین امان، امان خداست و خدا به و رعایت خوانده»
اگر از « 389) (388که در این دنیا ترسى دهد که به روز رستاخیز موجب امان وى شود. «خواهیم دهد، از خدا مىنمى

مار دهنى اکنون به حدیث ع» آخرت پاداش دهد، و السالم.«اى خدایت در دنیا و آن نامه قصد رعایت و نیکى من داشته
 :گردیماز ابو جعفر بازمى

 .امگوید: به ابو جعفر گفتم: حکایت کشته شدن حسین را با من بگوى تا چنان شوم که گویى آنجا حضور داشته

اى که مسلم بن عقیل بدو نوشته بود بیامد و چون بجایى رسید که میان وى و حسین بن على به سبب نامه«گفت: 
» آهنگ این شهر دارم.«گفت: » آهنگ کجا دارى؟«ر بن یزید تمیمى او را بدید و گفت: قادسیه سه میل فاصله بود ح

 :خواست بازگردد، برادران مسلم بن عقیل که با وى بودند گفتندگوید: مى» بازگرد که آنجا امید خیر ندارى.«گفت: 
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گوید: » از شما زندگى خوش نباشد. پس«حسین گفت: » گردیم تا انتقام خویش را بگیریم یا کشته شویم.به خدا بازنمى»
پس برفت تا سواران عبید اهللا بدو رسیدند و چون چنین دید، به طرف کربال پیچید و نیزار و بوته زارى را پشت سر نهاد 

هاى خویش را به پا کرد. یاران وى چهل و پنج سوار بودند و که در یک سمت بیشتر جنگ نکند، و فرود آمد و خیمه
 .یکصد پیاده

وید: و چنان بود که عبید اهللا بن زیاد، عمر بن سعد بن ابى وقاص را والیتدار رى کرده بود و فرمان وى را داده بود، به گ
 «.مرا معاف دار«گفت: » کار این مرد را عهده کن.«وى گفت: 
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 .اما از معاف داشتن وى دریغ کرد

و او مهلت داد، عمر در کار خویش نگریست و چون صبح شد پیش وى آمد و به آنچه گفته » امشب مهلتم ده«مر گفت: ع
 .بود رضایت داد

یکى از سه چیز را بپذیر: یا مرا «گوید: پس عمر بن سعد سوى حسین روان شد و چون پیش وى رسید حسین بدو گفت: 
گوید: عمر این را » یا بگذارى که پیش یزید روم، یا بگذارى سوم مرزها روم. ام بازگردم.بگذارى که از همانجا که آمده

به خدا هرگز چنین «حسین گفت: » نه، و حرمت نیست، تا دست در دست من نهد.«قبول کرد اما عبید اهللا بدو نوشت: 
جوان از خاندان وى  گوید: پس با وى بجنگید و همه یاران حسین کشته شدند که از آن جمله ده و چند» نخواهد شد.

خدایا میان ما و قومى که «گفت: کرد و مىبودند، تیرى به فرزند وى خورد که در دامنش بود، خون وى را پاك مى
گوید: آنگاه بگفت تا پارچه سیاهى بیاوردند که آن را » کشندمان داورى کن.دعوتمان کردند که یاریمان کنند اما مى

 .و بجنگید تا کشته شد. صلوات اهللا علیه 390) (389برفت شکافت و به تن کرد و با شمشیر 

 :گوید: یکى از مردم مذحج او را کشت و سرش را برید و پیش عبید اهللا برد و شعرى به این مضمون خواند

 از همه کسان بهتر«ام که پدر و مادرش کسى را کشته«ام دار را کشتهکه شاه پرده«رکابم را از نقره و طال سنگین کن »
 «.نسبش از همه واالتر«و به هنگام انتساب «بود 
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عبید اهللا او را پیش یزید بن معاویه فرستاد، سر را نیز همراه داشت، یزید سر را پیش روى خود نهاد. ابو برزه اسلمى نیز 
 :خواند به این مضمونزد و شعرى مىآن مىپیش وى بود، بنا کرد با چوب دستى به دهان 

چوبت را «ابو برزه گفت: » و ستمگرتر.«اما خودشان ناسپاسترند «که به نزد ما عزیز بودند «سرهاى مردانى را شکافتند »
 گوید: عمر بن سعد حرم و خانواده» زد.به یکسو بر، به خدا بارها دیدم که دهان پیمبر خدا بر دهان وى بود و بوسه مى

حسین را پیش عبید اهللا فرستاد. از خاندان حسین بن على علیه السالم بجز پسرى نمانده بود که بیمار بود و با زنان بود. 
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و عبید اهللا » به خدا کشته نشود، تا مرا نیز بکشند.«عبید اهللا گفت او را بکشید اما زینب خویشتن را بر او افکند و گفت: 
 .او بداشت رقت آورد و رهایش کرد و دست از

گوید: پس عبید اهللا لوازم داد و آنها را سوى یزید فرستاد و چون پیش وى رسیدند همه مردم شام را که اطرافیان وى 
 .بودند فراهم آورد. آنگاه بیاوردندشان و شامیان فیروزى او را مبارکباد گفتند

اى امیر مؤمنان این را به من «را دید و گفت: گوید: یکى از آنها که مردى سرخروى و کبود چشم بود یکى از دخترانشان 
گوید: مرد کبود » نه بخدا، نه ترا حرمت است نه او را، چنین نشود مگر از دین خدا برون شود.«زینب گفت: » ببخش.

 «.از این درگذر«چشم، سخن خود را باز گفت و یزید بدو گفت: 
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آنگاه پیش خانواده خویششان برد و لوازم داد و سوى مدینه فرستاد و چون وارد آنجا شدند زنى از بنى عبد المطلب که 
خواند به این گریست و اشعارى مىموى خویش را آشفته بود و آستین به سر نهاده بود پیش روى آنها آمد که مى

 :مضمون

با خاندان و کسانم چه «از پس مرگ من «شما که آخرین امتها بودید « پیمبر به شما بگوید«چه خواهید گفت اگر »
که اندرزتان داده بودم که از پس «پاداش من این نبود، «و کشتگان آغشته به خون! «که بعضیشان اسیران شدند «کردید 

ه حسین بن على حصین بن عبد الرحمان گوید: شنیدم که مردم کوفه ب 391) (390» با خویشاوندانم بدى نکنید.«من 
نوشته بودند که یکصد هزار کس با تواند. حسین مسلم بن عقیل را سوى آنها فرستاد که به کوفه رفت و در خانه هانى بن 

 .عروه منزل گرفت و کسان بر او فراهم شدند و ابن زیاد از این خبر یافت

مگر حرمتت نداشتم؟ «یامد و بدو گفت: راوى بدنبال این حدیث چنین گوید: که ابن زیاد کس پیش هانى فرستاد که ب
 «پاداش آن چیست؟«گفت: » چرا.«گفت: » مگر اکرامت نکردم؟ مگر چنین نکردم؟
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و او را پس چوبى را که پهلوى وى بود برگرفت «گوید: » از من حمایت کنى؟«گفت: » اینکه از تو حمایت کنم.«گفت: 
بزد و بگفت تا بازوهاى وى را ببستند، آنگاه گردنش را بزد، و این خبر به مسلم بن عقیل رسید که قیام کرد و مردم بسیار 
با وى بود. ابن زیاد خبر یافت و بگفت تا در قصر را ببستند و بانگزنى را گفت تا بانگ زند که اى سواران خدا برنشینید. اما 

 .کس جواب او را نداد

هالل بن یساف گوید: آن شب به نزدیک مسجد انصار دیدمشان که »! در صورتى که پنداشته بود همه با وى موافقند.
گوید: در تاریکى شب به بازار » رفتند.پیچیدند، گروهى از آنها، سى چهل کس، مىوقتى در راه به راست یا چپ مى

 :رسید، و وارد مسجد شدند. به ابن زیاد گفتند



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

گوید: ابن زیاد دستور داد تا سقف مسجد را بکندند و در » شنویم.بینیم و صداى بسیار کس نمىسیار کس نمىبه خدا ب»
 .تیرهاى آن آتش افروختند و نگاه کردند نزدیک پنجاه کس آنجا بود

محله  و هر جماعت به طرف سر» محله به محله جدا شوید«گوید: ابن زیاد فرود آمد و به منبر رفت و به مردم گفت: 
خویش رفتند جمعى به مقابله آنها آمدند و جنگ انداختند. مسلم به سختى زخمدار شد و کسانى از یاران وى کشته 

هاى قبیله کنده شد، یکى پیش محمد بن اشعث آمد که به نزد ابن شدند و هزیمت شدند مسلم برفت و وارد یکى از خانه
» گوید؟با تو چه مى«ابن زیاد گفت: » مسلم در خانه فالنى است.«زیاد نشسته بود و با وى آهسته سخن کرد و گفت: 

گوید: آن دو کس » بروید و او را پیش من آرید.«ابن زیاد بدو کس گفت: » گوید، مسلم در خانه فالنى است.مى«گفت: 
 برفتند و وارد خانه شدند، مسلم به نزد زنى بود که براى
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براى من «گفت:  392) (391» خواهد.بیا، امیر ترا مى«شست بدو گفتند: وى آتش افروخته بود و او خون از خویش مى
گوید: پس با آنها برفت تا پیش ابن زیاد رسید و بگفت تا بازوهاى وى را » اختیار این کار را نداریم.«گفتند: » قرارى نهید.

 :در روایت دیگر هست که گفت -هى، هى! اى پسر زن ول«گفت:  ببستند. آنگاه بدو

 .آنگاه بگفت تا گردنش را زدند» آمده بودى قدرت مرا بگیرى؟ -اى پسر فالن

هالل بن یساف گوید: ابن زیاد گفته بود از واقصه تا راه شام و تا راه بصره را ببندند و نگذارند کسى بیاید و کسى برود. 
دانیم جز نه، به خدا چیزى نمى«چیزى خبر نداشت تا بدویان را دید و از آنها پرسش کرد که گفتند: حسین بیامد و از 

گوید: پس به طرف راه شام روان شد، به طرف یزید، اما در کربال سواران به او » توانیم داخل یا خارج شویم.اینکه نمى
بن زیاد عمر بن سعد و شمر بن ذى الجوشن و حصین بن گوید: ا» رسیدند که فرود آمد و به خدا و اسالم قسمشان داد.

نمیر را سوى وى فرستاده بود، حسین به خدا و اسالم قسمشان داد که او را پیش امیر مؤمنان ببرند که دست در دست 
گوید: از جمله کسانى که سوى حسین فرستاده بود، حر بن یزید » نه، باید تسلیم ابن زیاد شوى.«گفتند: » وى نهد.

پذیرید؟ به خدا چرا گفته اینان را نمى«نظلى نهشلى بود که سرگروهى سوار بود و چون سخنان حسین را بشنید گفت: ح
 .اما نپذیرفتند مگر آنکه تسلیم ابن زیاد شود» خواستند، روا نبود که نپذیرید،اگر ترك و دیلم چنین مى

وى رفت که پنداشتند، آمده با آنها جنگ کند و چون گوید: پس حر سر اسب خویش را بگردانید و سوى حسین و یاران 
 نزدیک آنها رسید، سپر خویش را وارونه

 سخن از رفتن حسین علیه السالم سوى کوفه و حوادثى که در اثناى آن بود 382)

هاى مردم عراق به حسین رسید و آماده حرکت شد در مکه پیش وى عمرو بن عبد الرحمان مخزومى گوید: وقتى نامه
اى پسر عمو! پیش تو آمدم که چیزى به عنوان اندرز با تو بگویم، اگر «فتم و حمد خداى گفتم و ثناى او کردم و گفتم: ر

بگوى که به خدا ترا بد عقیده و «گفت: » خواهم، چشم بپوشم.دانى بگویم و گر نه از گفتن آنچه مىمرا نیکخواه مى
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خواهى سوى عراق روان شوى، از این سفر بر تو بیمناکم که ام مىیدهشن«گفتم: » پندارم.دلبسته چیز و کار زشت نمى
 روى که عامالن دارد و امیران که بیت المالها را به کف دارند،سوى شهرى مى
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اند و کسانى که ترا از مخالفانت یارى به تو داده] و بیم دارم کسانى که وعده 1مردم نیز بندگان این درهم و دینارند [
دانم که از سر نیکخواهى اى پسر عمو، خدایت پاداش نیک دهد. مى«حسین گفت: » بیشتر دوست دارند، با تو بجنگند.

ترین مشاورى و اى و خردمندانه سخن کردى، هر چه پیش آید، رأى تو را کار بندم یا بگذارم، پیش من پسندیدهآمده
حسین را «گوید: از پیش وى برفتم و به نزد حارث بن خالد (او نیز مخزومى) رفتم که از من پرسید: » ترین اندرز گوى.به

گفتمش، چنین و چنان گفتم و او به من «گوید: » با تو چه گفت و با وى چه گفتى؟«گفت: » آرى.«گفتم: » دیدى؟
اى. قسم به پروردگار کعبه که رأى درست ه اندرز گفتهقسم به پروردگار سنگ سپید ک«گفت: » چنان و چنین گفت.

 :همین است، بپذیرد یا نپذیرد. آنگاه شعرى خواند به این مضمون

 .بسا مشورت جوى که دغلى بیند»

عتبه بن سمعان گوید: وقتى حسین  383) (382» که اندرز گویى بیابد.«و اى بسا بدگمان از نادیده «و به هالکت افتد »
 -سوى کوفه روان شود عبد اهللامصمم شد که 

__________________________________________________ 

زاده به واسطه، پرده برداشته، در همه ابن مخزومى نکته بین در خالل سخن از راز شکست قیام مسلم و توفیق روسپى [1]
زند و پیداست مات و عبارات و حوادث موج مىاید این واقع تلخ از پس کلانگیز که تا اینجا خواندهصفحات این حکایت غم

هاى تاریک کوفه به ساخت و پاخت و خرید کسان اشتغال که عمال عبید اهللا به جاى مقابله با مسلم، نیمه شبان در کوچه
 اند. مداشته
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اند که تو سوى عراق خواهى رفت، به من بگو چه خواهى و! مردم شایع کردهاى پسر عم«بن عباس پیش وى آمد و گفت: 
خدا ترا از این «ابن عباس بدو گفت: » آهنگ آن دارم که ان شاء اهللا تعالى همین دو روزه حرکت کنم.«گفت: » کرد؟

اند و والیتشان را تهروى که حاکمشان را کشسفر محفوظ دارد، خدایت قرین رحمت بدارد. به من بگو آیا سوى قومى مى
اند و اند سوى آنها رو، اما اگر ترا خواندهاند، اگر چنین کردهاند و دشمن خویش را بیرون راندهبه تصرف در آورده

اند و گیرند ترا به جنگ و زد و خورد دعوت کردهحاکمشان آنجاست و بر قوم مسلط است، و عمال وى خراج والیت مى
کذیب کنند و مخالفت تو کنند و یاریت نکنند و بر ضد تو حرکتشان دهند و از همه کس در بیم دارم فریبت دهند و ت

گوید: ابن عباس از پیش وى » بینم چه خواهد بود.جویم، بهاز خدا خیر مى«حسین گفت: » کار دشمنى تو سختتر باشند.
ایم، ایم و دست از آنها بداشتهم را واگذاشتهدانم چرا این قونمى«برفت و ابن زبیر بیامد و مدتى با وى سخن کرد و گفت: 

به خاطر «حسین گفت: » خواهى چه کنى؟در صورتى که ما فرزندان مهاجرانیم و صاحبان خالفت، نه آنها، به من بگو مى
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فت: ابن زبیر بدو گ» جویم.اند و از خدا خیر مىدارم سوى کوفه روم که شیعیان آنجا و سران اهل کوفه به من نامه نوشته
گوید: آنگاه از بیم آنکه مبادا حسین بدگمان شود » پوشیدم.اگر کسانى همانند شیعیان ترا آنجا داشتم از آن چشم نمى«

آنگاه برخاست و از پیش » اگر در حجاز بمانى و اینجا به طلب خالفت برخیزى ان شاء اهللا مخالفت نخواهى دید.«گفت: 
 را این، هیچ چیز دنیا«وى برفت، حسین گفت: 
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رسد و مردم او داند با حضور من چیزى از خالفت به او نمىبیشتر از این دوست ندارد که از حجاز سوى عراق روم که مى
چون شب آمد، یا صبح بعد، گوید: و » گیرند، دوست دارد از اینجا بروم که حجاز براى وى خالى بماند.را با من برابر نمى

نمایم، اما صبر ندارم، بیم دارم در این سفر اى پسر عمو! من صبورى مى«عبد اهللا بن عباس پیش حسین آمد و گفت: 
گرند، به آنها نزدیک مشو. در همین شهر بمان که سرور مردم حجازى. اگر هالك و نابود شوى. مردم عراق قومى حیله

خواهند به آنها بنویس که دشمن خویش را بیرون کنند، آنگاه سوى آنها رو. اگر بجز د ترا مىگوینمردم عراق چنانکه مى
ها هست، سرزمینى پهناور است و دراز، پدرت آنجا ها و درهکه آنجا قلعه 384) (383خواهى سوى یمن رو رفتن نمى

فرستى در این صورت امیدوارم که آنچه را نویسى و دعوتگران مىشیعیان دارد، و از کسان برکنارى، به مردم نامه مى
دانم که نصیحت گویى مشفقى ولى من مصمم اى پسر عمو! به خدا مى«حسین بدو گفت: » خطر، بیابى.خواهى، بىمى

ترسم چنان کشته شوى که روى زنان و کودکانت را مبر، به خدا مىاگر مى«ابن عباس گفت: » ام و آهنگ رفتن دارم.شده
چشم ابن زبیر را روشن «گوید: پس از آن ابن عباس گفت: » نگریستند.شد و زنانش و فرزندانش او را مىعثمان کشته 

نگرد، بخدایى که روى، امروز چنانست که با وجود تو، کس به او نمىگذارى و از اینجا مىکنى که او را با حجاز وامىمى
کنى، گیرم تا مردم بر من و تو فراهم آیند به رأى من کار مىدانستم اگر موى پیشانیت را ببجز او خدایى نیست اگر مى

 :گوید: آنگاه ابن عباس از پیش وى برفت و به عبد اهللا بن زبیر گذشت و گفت» کردم.چنین مى

 :آنگاه شعرى بدین مضمون خواند» اى پسر زبیر چشمت روشن شد.»
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سپس گفت: » خواهى تخم بگذار.و هر چه مى«تخم بگذار و چهچه بزن «خانه خلوت شد «اى اى پرستو که در خانه»
عبد اهللا بن سلیم اسدى و مذرى ابن مشمعل، هردوان اسدى، گویند: » رود، حجاز را نگهدار.اینک حسین سوى عراق مى«

ه وارد آنجا شدیم، حسین و عبد اهللا بن زبیر را دیدیم که هنگام به آهنگ حج از کوفه برفتیم تا به مکه رسیدیم، روز تروی
 .بر آمدن روز میان حجر و در میان حجر و در ایستاده بودند

خواهى بمانى، بمان و این کار را عهده کن که اگر مى«گفت: گویند: نزدیک رفتیم و شنیدیم که ابن زبیر به حسین مى
پدرم به من گفته ساالرى «حسین گفت: » کنیم.کنیم و بیعت مىنیکخواهى مى کنیم،شویم و یاریت مىپشتیبان تو مى

خواهى بمان و کار اگر مى«ابن زبیر بدو گفت: » خواهم من آن ساالر باشم.شکند، نمىآنجا هست که حرمت کعبه را مى
گویند: سپس آنها سخن » اهم.خواین را هم نمى«گفت:  385) (384» را به من واگذار که اطاعت بینى و نافرمانى نبینى.
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کردند تا وقتى که دعاى مردم را شنیدند که هنگام ظهر سوى آهسته کردند که ما نشنیدیم و همچنان آهسته گویى مى
 .منى روان بودند

گویند: حسین بر خانه و میان صفا و مروه طواف کرد و چیزى از موى خود را بکند و احرام عمره بگذاشت آنگاه سوى 
 .ن شد و ما با کسان سوى منى رفتیمکوفه روا

ابو سعید عقیصى به نقل از یکى از یاران خویش گوید: حسین بن على را دیدم که در مکه با عبد اهللا بن زبیر ایستاده بود، 
 اى پسر فاطمه«ابن زبیر به او گفت: 
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 .وش به او فرا داد که آهسته با وى سخن کردو حسین گ» نزدیک بیا

» دانیم.خدا ما را فداى تو کند، نمى«گفتیم: » گوید؟دانید ابن زبیر چه مىمى«گوید: آنگاه حسین روى به ما کرد و گفت: 
ون از بخدا اگر یک وجب بیر«گوید: آنگاه حسین گفت: » گوید در این مسجد بمان تا مردم را بر تو فراهم کنم.مى«گفت: 

خواهم که یک وجب داخل آن کشته که شوم. بخدا اگر در سوراخ یکى از خزندگان مسجد کشته شوم، بهتر از آن مى
کنند چنانکه یهودان به روز شنبه تعدى کشند تا کار خودشان را انجام دهند. به خدا به من تعدى مىباشم بیرونم مى

بن عاص به ساالرى یحیى بن  -در آمد فرستادگان عمرو بن سعیدعقبه بن سمعان گوید: وقتى حسین از مکه » کردند.
گوید: اما حسین مقاومت کرد و روان شد و دو گروه به دفع » روى؟بازگرد، کجا مى«سعید راه او را گرفتند و گفتند: 

علیه السالم به ها به کار افتاد. حسین و یاران وى به سختى مقاومت کردند پس از آن حسین همدیگر پرداختند و تازیانه
شوى و میان این امت تفرقه ترسى، از جماعت برون مىاى حسین، مگر از خدا نمى«راه خویش رفت که بر او بانگ زدند: 

 :حسین گفتار خدا عز و جل را خواند که» آورى؟مى

یعنى: عمل من خاص من است، و ]» 1[ 41: 10مَّا َتعْمَلُونَ ٌء مِلِی عَمَِلی وَ لَُکمْ عَمَُلکُْم أَنْتُمْ بَِریئُونَ مِمَّا أَعْمَُل وَ أَنَا بَرِي»
 .کنید بیزارمکنم بیزارید و من نیز از اعمالى که شما مىعمل شما خاص شماست و شما از عملى که من مى

ز جانب آید و بحیر بن ریسان حمیرى که اگوید: آنگاه حسین برفت تا به تنعیم رسید و کاروانى را آنجا دید که از یمن مى
حسین  386) (385بردند، یزید عامل یمن بود براى وى فرستاده بود بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید مى

 کنم، هر که خواهدشما را مجبور نمى«کاروان را بگرفت و همراه ببرد، پس از آن به شتربانان گفت: 

__________________________________________________ 

 41)، آیه 10ونس، (ی [1]
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داریم و هر که نخواهد و همینجا از ما جدا شود کرایه او را به دهیم و مصاحبتش را نکو مىبا ما به عراق آید کرایه او را مى
 .دهیممقدار مسافتى که پیموده مى
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شد حساب کردند و حق او را بدادند و هر کس از آنها که همراه وى برفت کرایه مى گوید: هر کس از آنها که از وى جدا
 .وى را بداد و جامه پوشانید

عبد اهللا بن سلیم و مذرى گویند: بیامدیم تا به صفاح رسیدیم. فرزدق بن غالب شاعر را بدیدیم که پیش حسین ایستاد و 
» خبر مردمى را که پشت سر نهادى با ما بگوى.«حسین گفت: » خدایت حاجت تو را بدهد و آرزویت را برآرد.«گفت: 

رسد و خدا هر از مطلع پرسیدى، دلهاى کسان با تو است و شمشیرهایشان با بنى امیه. تقدیر از آسمان مى«فرزدق گفت: 
کند و هر روزى راست گفتى، کار به دست خداست و خدا هر چه بخواهد مى«حسین گفت: » کند.چه بخواهد مى

داریم و براى شکرگزارى پروردگار ما به کارى دیگرست. اگر تقدیر به دلخواه ما نازل شود نعمتهاى خدا را سپاس مى
کمک از او باید جست. اگر قضا میان ما و مقصود حایل شود، کسى که نیت پاك و اندیشه پرهیزکارى دارد اهمیت 

 .و از هم جدا شدند» بر تو سالم«آنگاه حسین مرکب خویش را حرکت داد و گفت: » ندهد.

راندم وقتى وارد حرم شدم، و این به سال شصتم بود، فرزدق گوید: مادرم را به حج بردم، در ایام حج که شتر او را مى
 .هاى خویش را همراه داشتشد و شمشیرها و نیزهحسین بن على را دیدم که از مکه بیرون مى

اى پسر پیمبر خدا، پدر و مادرم «گوید: پیش او رفتم و گفتم: » ین بن على.از حس«گفتند: » این قطار از کیست؟«گفتم: 
 به فدایت. چرا
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مردى «گفتم: » از کجایى؟«گوید: آنگاه از من پرسید: » گیرندم.اگر شتاب نکنم مى«گفت: » روى؟حج نکرده با شتاب مى
از اخبار مردم پشت سر خود، با من «گوید: به خدا بیشتر از این کنجکاوى نکرد و به همین بس کرد و گفت: » از عراقم.

گوید: چیزهایى » راست گفتى.«گفت: » دلها با توست و شمشیرها با بنى امیه و تقدیر به دست خدا.«گفتم: » بگوى.
از بیمارى برسام که در عراق گرفته بود زبانش سنگین بود. درباره نذور و مناسک از او پرسیدم که به من پاسخ داد. اما 

اى دیدم که وضعى نکو داشت، سوى آن رفتم معلوم شد از عبد اهللا گوید: آنگاه برفتم و داخل حرم سرا پرده 387) (386
 .امبن عمرو بن عاص است از من خبر پرسید به او گفتم که حسین بن على را دیده

گوید: به خدا آهنگ » افتد.رسد و سالح در وى و یارانش به کار نمىى نرفتى، به خدا به قدرت مىواى تو! چرا با و«گفت: 
آن کردم که خودم را به او برسانم که گفته عبد اهللا در دلم اثر کرده بود. آنگاه پیمبران و کشته شدنشان را به یاد آوردم و 

 .پیش کسان خویش رفتم این اندیشه مرا از پیوستن به آنها نگهداشت و از عسفان

گوید: به خدا پیش آنها بودم که کاروانى بیامد که از کوفه آذوقه گرفته بود و چون از آمدن کاروان خبر یافتم به دنبال آن 
گوید: » حسین بن على چه کرد؟«روان شدم و چون به صدارس کاروان رسیدم صبر نداشتم تا به آنها برسم و بانگ زدم: 

 .کردمگوید: پس برفتم و عبد اهللا بن عمرو بن عاص را لعنت مى» شد. جواب دادند: کشته«
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پیش از «گفت: گوید: مردم آن زمان از این قضیه سخن داشتند و هر روز و شب انتظار آن را داشتند عبد اهللا بن عمرو مى
پس چرا «گوید: یک روز به او گفتم: » شود.این صغیر به کمال رسد، این قضیه ظاهر مىآنکه این درخت و این نخل و 

گوید: » نه، بلکه لعنت خدا بر تو.«گفتم: » و به تو. -مقصود معاویه بود -لعنت خدا به فالنى«گفت: » فروشى؟رهط را نمى
گوید: از پیش وى آمدم و مرا نشناخت. رهط » نم.باز مرا لعن کرد، از اطرافیان وى کسى آنجا نبود که زحمتى از آنها ببی«

باغى بود که عبد اهللا بن عمرو بطائف داشت و معاویه با عبد اهللا از معامله آن گفتگو کرده بود که مالى بسیار بدهد اما وى 
 نخواسته بود به هیچ بها بفروشد.

على بن حسین گوید: وقتى از مکه در  »حسین شتابان برفت و به چیزى نپرداخت تا در ذات عرق فرود آمد.«گوید: 
 آمدیم نامه عبد اهللا بن جعفر همراه دو پسرش عون و محمد رسید که به حسین بن على نوشته بود:

این سفر که در پیش دارى مایه هالك تو شود و نابودى «اما بعد: ترا به خدا، وقتى این نامه را دیدى بازگرد که بیم دارم «
مؤمنان. در رفتن شتاب مکن «ك شوى نور زمین خاموش شود که تو دلیل هدایتجویانى و امید اکنون هال«خاندانت. اگر 

گوید: عبد اهللا بن جعفر پیش عمرو بن سعید رفت و با وى سخن » رسم. و السالم.که من از دنبال نامه مى 388) (387
 کرد و گفت:

یت. در نامه خویش تعهد کن و از او بخواه که بازگردد شاید اى به حسین بنویس و او را امان بده با وعده نیکى و رعانامه«
 »خواهى بنویس و پیش من آر تا مهر بزنم.هر چه مى«عمرو بن سعید گفت: » اطمینان یابد و بازآید.
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 برد و بدو گفت: گوید: عبد اهللا بن جعفر نامه را نوشت و پیش عمرو بن سعید

گوید: عمرو چنان » مهر بزن و همراه برادرت یحیى بن سعید بفرست که کامال مطمئن شود و بداند که قضیه جدیست.«
 کرد، وى از جانب یزید بن معاویه عامل مکه بود.

اند بازگشتند، گوید: یحیى و عبد اهللا بن جعفر بن حسین رسیدند و از آن پس که یحیى بن عمرو نامه را بدو داد که خو
ام که نامه را به او دادیم که خواند و با وى اصرار کردیم و از جمله عذرها که به ما گفت: این بود که خوابى دیده«گفتند: 

» این خواب چه بود؟«بدو گفتند: » دهم.ام که به ضررم باشد یا به سودم انجام مىپیمبر نیز در آن بود و دستورى یافته
گوید: نامه عمرو بن سعید به » ام و به هیچ کس نخواهم گفت تا به پیشگاه پروردگارم روم.گفتهبه هیچ کس ن«گفت: 

 حسین بن على چنین بود:

 به نام خداى رحمان رحیم.«

شود منصرف کند و به که ترا از آنچه مایه زحمتت مى«خواهم از عمرو بن سعید به حسین بن على، اما بعد، از خدا مى«
مخالفت بدور بدارد که بیم دارم «اى. خدایت از شود هدایت کند، شنیدم جانب عراق روان شدهمى«ت آنچه مایه توفیق

ابن سعید را پیش تو فرستادم. با آنها پیش من آى که به نزد من امان دارى «مایه هالك شود. عبد اهللا بن جعفر و یحیى 
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گوید: حسین بدو » گیرم. درود بر تو باد.مى«مراقب  و رعایت و نیکى و ادب مصاحبت. خدا را بر این شاهد و ضامن و«
 نوشت:

گوید من از مسلمانانم، خالف خدا و پیمبر او نکرده. «اما بعد، هر که سوى خدا عز و جل دعوت کند و عمل نیک کند و «
 مرا به امان و نیکى
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کسى را که در دنیا از او نترسیده باشد امان «اى. بهترین امان، امان خداست و خدا به روز رستاخیز خواندهو رعایت «
اگر از « 389) (388که در این دنیا ترسى دهد که به روز رستاخیز موجب امان وى شود. «خواهیم دهد، از خدا مىنمى

اکنون به حدیث عمار دهنى » آخرت پاداش دهد، و السالم.« اى خدایت در دنیا وآن نامه قصد رعایت و نیکى من داشته
 گردیم:از ابو جعفر بازمى

 ام.گوید: به ابو جعفر گفتم: حکایت کشته شدن حسین را با من بگوى تا چنان شوم که گویى آنجا حضور داشته

رسید که میان وى و  اى که مسلم بن عقیل بدو نوشته بود بیامد و چون بجایىحسین بن على به سبب نامه«گفت: 
» آهنگ این شهر دارم.«گفت: » آهنگ کجا دارى؟«قادسیه سه میل فاصله بود حر بن یزید تمیمى او را بدید و گفت: 

 خواست بازگردد، برادران مسلم بن عقیل که با وى بودند گفتند:گوید: مى» بازگرد که آنجا امید خیر ندارى.«گفت: 

گوید: » پس از شما زندگى خوش نباشد.«حسین گفت: » خویش را بگیریم یا کشته شویم. گردیم تا انتقامبه خدا بازنمى«
پس برفت تا سواران عبید اهللا بدو رسیدند و چون چنین دید، به طرف کربال پیچید و نیزار و بوته زارى را پشت سر نهاد 

اران وى چهل و پنج سوار بودند و هاى خویش را به پا کرد. یکه در یک سمت بیشتر جنگ نکند، و فرود آمد و خیمه
 یکصد پیاده.

گوید: و چنان بود که عبید اهللا بن زیاد، عمر بن سعد بن ابى وقاص را والیتدار رى کرده بود و فرمان وى را داده بود، به 
 »مرا معاف دار.«گفت: » کار این مرد را عهده کن.«وى گفت: 
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 اما از معاف داشتن وى دریغ کرد.

و او مهلت داد، عمر در کار خویش نگریست و چون صبح شد پیش وى آمد و به آنچه گفته » امشب مهلتم ده«عمر گفت: 
 بود رضایت داد.

یکى از سه چیز را بپذیر: یا مرا «گوید: پس عمر بن سعد سوى حسین روان شد و چون پیش وى رسید حسین بدو گفت: 
گوید: عمر این را » ام بازگردم. یا بگذارى که پیش یزید روم، یا بگذارى سوم مرزها روم.بگذارى که از همانجا که آمده

به خدا هرگز چنین «حسین گفت: » نیست، تا دست در دست من نهد.نه، و حرمت «قبول کرد اما عبید اهللا بدو نوشت: 
گوید: پس با وى بجنگید و همه یاران حسین کشته شدند که از آن جمله ده و چند جوان از خاندان وى » نخواهد شد.
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ى که خدایا میان ما و قوم«گفت: کرد و مىبودند، تیرى به فرزند وى خورد که در دامنش بود، خون وى را پاك مى
گوید: آنگاه بگفت تا پارچه سیاهى بیاوردند که آن را » کشندمان داورى کن.دعوتمان کردند که یاریمان کنند اما مى
 و بجنگید تا کشته شد. صلوات اهللا علیه. 390) (389شکافت و به تن کرد و با شمشیر برفت 

 برد و شعرى به این مضمون خواند:گوید: یکى از مردم مذحج او را کشت و سرش را برید و پیش عبید اهللا 

از همه کسان بهتر «ام که پدر و مادرش کسى را کشته«ام دار را کشتهکه شاه پرده«رکابم را از نقره و طال سنگین کن «
 »نسبش از همه واالتر.«و به هنگام انتساب «بود 
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را پیش یزید بن معاویه فرستاد، سر را نیز همراه داشت، یزید سر را پیش روى خود نهاد. ابو برزه اسلمى نیز عبید اهللا او 
 خواند به این مضمون:زد و شعرى مىپیش وى بود، بنا کرد با چوب دستى به دهان آن مى

چوبت را «ابو برزه گفت: » تمگرتر.و س«اما خودشان ناسپاسترند «که به نزد ما عزیز بودند «سرهاى مردانى را شکافتند «
گوید: عمر بن سعد حرم و خانواده » زد.به یکسو بر، به خدا بارها دیدم که دهان پیمبر خدا بر دهان وى بود و بوسه مى

حسین را پیش عبید اهللا فرستاد. از خاندان حسین بن على علیه السالم بجز پسرى نمانده بود که بیمار بود و با زنان بود. 
و عبید اهللا » به خدا کشته نشود، تا مرا نیز بکشند.«د اهللا گفت او را بکشید اما زینب خویشتن را بر او افکند و گفت: عبی

 رقت آورد و رهایش کرد و دست از او بداشت.

 گوید: پس عبید اهللا لوازم داد و آنها را سوى یزید فرستاد و چون پیش وى رسیدند همه مردم شام را که اطرافیان وى
 بودند فراهم آورد. آنگاه بیاوردندشان و شامیان فیروزى او را مبارکباد گفتند.

اى امیر مؤمنان این را به من «گوید: یکى از آنها که مردى سرخروى و کبود چشم بود یکى از دخترانشان را دید و گفت: 
گوید: مرد کبود » خدا برون شود. نه بخدا، نه ترا حرمت است نه او را، چنین نشود مگر از دین«زینب گفت: » ببخش.

 »از این درگذر.«چشم، سخن خود را باز گفت و یزید بدو گفت: 
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آنگاه پیش خانواده خویششان برد و لوازم داد و سوى مدینه فرستاد و چون وارد آنجا شدند زنى از بنى عبد المطلب که 
خواند به این گریست و اشعارى مىویش را آشفته بود و آستین به سر نهاده بود پیش روى آنها آمد که مىموى خ

 مضمون:

با خاندان و کسانم چه «از پس مرگ من «شما که آخرین امتها بودید «پیمبر به شما بگوید «چه خواهید گفت اگر «
که اندرزتان داده بودم که از پس «پاداش من این نبود، « و کشتگان آغشته به خون!«که بعضیشان اسیران شدند «کردید 

حصین بن عبد الرحمان گوید: شنیدم که مردم کوفه به حسین بن على  391) (390» با خویشاوندانم بدى نکنید.«من 
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نى بن نوشته بودند که یکصد هزار کس با تواند. حسین مسلم بن عقیل را سوى آنها فرستاد که به کوفه رفت و در خانه ها
 عروه منزل گرفت و کسان بر او فراهم شدند و ابن زیاد از این خبر یافت.

مگر حرمتت نداشتم؟ «راوى بدنبال این حدیث چنین گوید: که ابن زیاد کس پیش هانى فرستاد که بیامد و بدو گفت: 
 »پاداش آن چیست؟«گفت: » چرا.«گفت: » مگر اکرامت نکردم؟ مگر چنین نکردم؟

 2977،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

پس چوبى را که پهلوى وى بود برگرفت و او را «گوید: » از من حمایت کنى؟«گفت: » اینکه از تو حمایت کنم.«گفت: 
یار بزد و بگفت تا بازوهاى وى را ببستند، آنگاه گردنش را بزد، و این خبر به مسلم بن عقیل رسید که قیام کرد و مردم بس

با وى بود. ابن زیاد خبر یافت و بگفت تا در قصر را ببستند و بانگزنى را گفت تا بانگ زند که اى سواران خدا برنشینید. اما 
 کس جواب او را نداد.

هالل بن یساف گوید: آن شب به نزدیک مسجد انصار دیدمشان که »! در صورتى که پنداشته بود همه با وى موافقند.
گوید: در تاریکى شب به بازار » رفتند.پیچیدند، گروهى از آنها، سى چهل کس، مىراست یا چپ مىوقتى در راه به 

 رسید، و وارد مسجد شدند. به ابن زیاد گفتند:

گوید: ابن زیاد دستور داد تا سقف مسجد را بکندند و در » شنویم.بینیم و صداى بسیار کس نمىبه خدا بسیار کس نمى«
 ختند و نگاه کردند نزدیک پنجاه کس آنجا بود.تیرهاى آن آتش افرو

و هر جماعت به طرف سر محله » محله به محله جدا شوید«گوید: ابن زیاد فرود آمد و به منبر رفت و به مردم گفت: 
خویش رفتند جمعى به مقابله آنها آمدند و جنگ انداختند. مسلم به سختى زخمدار شد و کسانى از یاران وى کشته 

هاى قبیله کنده شد، یکى پیش محمد بن اشعث آمد که به نزد ابن یمت شدند مسلم برفت و وارد یکى از خانهشدند و هز
» گوید؟با تو چه مى«ابن زیاد گفت: » مسلم در خانه فالنى است.«زیاد نشسته بود و با وى آهسته سخن کرد و گفت: 

گوید: آن دو کس » بروید و او را پیش من آرید.«گفت: ابن زیاد بدو کس » گوید، مسلم در خانه فالنى است.مى«گفت: 
 برفتند و وارد خانه شدند، مسلم به نزد زنى بود که براى
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براى من «گفت:  392) (391» خواهد.بیا، امیر ترا مى«شست بدو گفتند: وى آتش افروخته بود و او خون از خویش مى
گوید: پس با آنها برفت تا پیش ابن زیاد رسید و بگفت تا بازوهاى وى را » اختیار این کار را نداریم.«گفتند: » قرارى نهید.

 در روایت دیگر هست که گفت: -هى، هى! اى پسر زن ول«ببستند. آنگاه بدو گفت: 

 ا زدند.آنگاه بگفت تا گردنش ر» آمده بودى قدرت مرا بگیرى؟ -اى پسر فالن

هالل بن یساف گوید: ابن زیاد گفته بود از واقصه تا راه شام و تا راه بصره را ببندند و نگذارند کسى بیاید و کسى برود. 
دانیم جز نه، به خدا چیزى نمى«حسین بیامد و از چیزى خبر نداشت تا بدویان را دید و از آنها پرسش کرد که گفتند: 
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گوید: پس به طرف راه شام روان شد، به طرف یزید، اما در کربال سواران به او » ج شویم.توانیم داخل یا خاراینکه نمى
گوید: ابن زیاد عمر بن سعد و شمر بن ذى الجوشن و حصین بن » رسیدند که فرود آمد و به خدا و اسالم قسمشان داد.

امیر مؤمنان ببرند که دست در دست  نمیر را سوى وى فرستاده بود، حسین به خدا و اسالم قسمشان داد که او را پیش
گوید: از جمله کسانى که سوى حسین فرستاده بود، حر بن یزید » نه، باید تسلیم ابن زیاد شوى.«گفتند: » وى نهد.

پذیرید؟ به خدا چرا گفته اینان را نمى«حنظلى نهشلى بود که سرگروهى سوار بود و چون سخنان حسین را بشنید گفت: 
 اما نپذیرفتند مگر آنکه تسلیم ابن زیاد شود.» خواستند، روا نبود که نپذیرید،چنین مىاگر ترك و دیلم 

گوید: پس حر سر اسب خویش را بگردانید و سوى حسین و یاران وى رفت که پنداشتند، آمده با آنها جنگ کند و چون 
 نزدیک آنها رسید، سپر خویش را وارونه
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کرد و سالمشان گفت آنگاه به یاران ابن زیاد تاخت و با آنها بجنگید و دو کس از جمعشان بکشت. سپس کشته شد، 
 خدایش رحمت کناد.

گویند: زهیر بن قین بجلى که به حج رفته بود حسین را دیده بود و با وى آمده بود، ابن ابى بحریه مرادى با دو تن دیگر، 
 رو بن حجاج و معن بن سلمى نیز پیش حسین رفتند.و عم

 راوى گوید: من این هر دو را دیدم.

خدایا نصرت خویش را «گفتند: گریستند و مىسعد بن عبید ه گوید: تنى چند از پیران کوفه بر تپه ایستاده بودند و مى
گوید: حسین پیش آمد و با کسانى که » کنید؟آیید که او را یارى اى دشمنان خدا چرا پایین نمى«گوید: گفتم: » بیار.

 ابن زیاد سوى وى فرستاده بود سخن کرد.

ها به تن داشت و چون با آنها سخن کرد باز آمد، یکى از بنى تمیم به نام عمر اى از حلهدیدم که جبهراوى گوید: او را مى
ته بود و چون از او نپذیرفتند به طرف صف اش به جبه آویخطهوى تیرى سوى وى انداخت و دیدم که تیر میان دو شانه

دیدمشان که نزدیک به یک صد کس بودند، پنج کس از نسب على بن ابى طالب علیه  394) (393خویش بازگشت، 
 السالم، شانزده کس از بنى هاشم، یکى از بنى سلیم و یکى از بنى کنانه هردوان وابسته بنى هاشم، و پسر عمر بن زیاد.

ابن «کردیم که یکى پیش وى آمد و آهسته سخن کرد و بدو گفت: گوید: با عمر بن سعد آب تنى مىسعد بن عبید ه 
گوید: پس عمر » زیاد جویریۀ بن بدر تمیمى را سوى تو فرستاده و دستور داده اگر با این قوم جنگ نکنى گردنت را بزند.

و به تن کرد و با کسان سوى آنها حمله برد و  بن سعد به طرف اسب خود دوید و برنشست. آنگاه سالح خویش را خواست
 بجنگید.
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موى ابو «گفت: زد و مىگوید: سر حسین را پیش ابن زیاد آوردند که آن را پیش روى خود نهاد و با چوب خود به آن مى
دختران و کسان حسین را آوردند، بهترین کارى که کرد این بود که بگفت تا  گوید: زنان و» عبد اهللا فلفل نمکى شده بود.

 در جاى خلوتى منزلشان دادند و روزى اى مقرر کرد و خرجى و خانه داد.

گوید: دو پسر از آنها، از آن عبد اهللا بن جعفر یا ابن ابى جعفر، برفتند و به یکى از مردم طى پناهنده شدند که 
 و سرهاشان را بیاورد و پیش ابن زیاد نهاد. گردنهایشان را بزد

 اش را ویران کردند.خواست گردنش را بزند، آنگاه بگفت تا خانهگوید: ابن زیاد مى

وقتى سر حسین را پیش یزید آوردند آنرا پیش روى خویش «گوید: یکى از غالمان معاویۀ بن ابى سفیان به من گفت: 
گوید: وقتى » کرد.گفت: اگر میان او و حسین خویشاوندى بود چنین نمىمى گریست ودیدمش که مى«گفت: مى» نهاد.

 نمود که از هنگام طلوع آفتاب تا برآمدن روز دیوارها به خون آلوده بود.حسین کشته شد تا دو سه ماه چنان مى

 جا بروم.دوانیدم تا از آنگذشتم مرکبم را مىراس الجالوت به نقل از پدرش گوید: هر وقت از کربال مى

گفت: مى» شود.گفته بودیم که فرزند پیمبرى در اینجا کشته مىما پیوسته مى«گفت: » براى چه؟«گفتمش: «گوید: 
گفتیم و پس از آن وقتى از آنجا بیمناك بودم که مبادا من باشم و چون حسین کشته شد گفتیم این بود که مى

به خدا مرا رها «جعفر بن سلیمان ضبعى گوید: حسین گفت:  394) (393کردم. رفتم و تاخت نمىگذشتم آهسته مىمى
 کنندنمى
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تا خونم را بریزند و چون بریختند، خدا کسى را بر آنها تسلط دهد که ذلیلشان کند چندان که خوارتر از کهنه کنیز 
 به روز عاشوراى سال شصت و یکم در نینوى کشته شد. گوید: پس به عراق آمد و» باشند.

 محمد بن عمر گوید: حسین بن على در صفر سال شصت و یکم کشته شد، در آن وقت پنجاه و پنج ساله بود.

 ابو معشر گوید: حسین ده روز رفته از محرم کشته شد.

 واقدى گوید: این درستتر است.

 کردند سر حسین بود. خدا از او خشنود باشد و بر روانش صلوات گوید.زر بن حبیش گوید: نخستین سرى که به نیزه 

 هشام بن ولید گوید: وقتى حسین با کسان خود از مکه در آمد، محمد بن حنفیه به مدینه بود.

 کرد.گوید: خبر کشته شدن وى را وقتى شنید که در طشتى وضو مى

 ریخت.گوید: پس بگریست چندان که شنیدم که اشکهاى وى بطشت می
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آید حصین بن نمیر ساالر یونس بن ابى اسحاق سبیعى گوید: وقتى عبید اهللا خبر یافت که حسین از مکه به کوفه مى
نگهبانان را فرستاد که در قادسیه جاى گرفت و از قادسیه تا خفان و هم از قادسیه تا قطقطانه و تا لعلع سواران نهاد و 

 مردم گفتند:

محمد بن قیس گوید: حسین بیامد و چون به شیب وادى الرمه رسید، قیس بن مسهر » د.اینک حسین آهنگ عراق دار«
از «به نام خداى رحمان رحیم « 395) (394صیداوى را سوى مردم کوفه فرستاد و همراه وى براى آنها چنین نوشت: 

 حسین بن على به برادران وى از مؤمنان و مسلمانان.
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 کنم که خدایى جز او نیست.درود بر شما. و من حمد خدایى مى«

جمع شما به یارى ما و مطالبه حقمان «اما بعد: نامه مسلم بن عقیل به من رسید که از حسن عقیدت و فراهم آمدن «
سه شنبه هشت «بزرگ دهد. از مکه به روز  ما نیکى کند، و شما را بر این کار پاداش«داد، از خدا خواستم که با خبر مى

رسد کار خویش را فراهم وقتى این فرستاده من پیش شما مى«ام، روز رفته از ذى حجه، روز ترویه، سوى شما روان شده
گوید: و » رحمت و برکات خداى.«رسم. ان شاء اهللا. سالم بر شما با بکوشید که من همین روزها پیش شما مى«کنید و 
 د که مسلم بن عقیل بیست و هفت روز پیش از آنکه کشته شود به حسین نوشته بود:چنان بو

» کوفه با تواند. وقتى نامه مرا خواندى بیا. درود بر تو باد.«گوید، جماعت مردم اما بعد پیشتاز به کسان خود دروغ نمى«
س بن مسهر صیداوى با نامه حسین سوى گوید: حسین روان شد. کودکان و زنان را نیز همراه داشت و همچنان بیامد، قی

کوفه آمد تا به قادسیه رسید، حصین بن نمیر او را بگرفت و پیش عبید اهللا بن زیاد فرستاد، عبید اهللا بن زیاد گفت: 
اى مردم اینک حسین بن على بهترین «گوید: وى باال رفت و گفت: » باالى قصر برو و دروغگو پسر دروغگو را لعن کن.«

رسد، و من فرستاده او سوى شمایم. در شب از او جدا شدم، وى را پذیره پسر فاطمه دختر پیمبر خدا، مىخلق خدا، 
 آنگاه عبید اهللا و پدرش را لعنت کرد و براى على ابن ابى طالب آمرزش خواست.» شوید.

 شکست و بمرد. گوید: عبید اهللا بن زیاد بگفت تا او را از فراز قصر به زیر افکنند که بیفکندند و در هم

 گوید: پس از آن حسین سوى کوفه روان بود تا به یکى از آبهاى عرب
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اى پسر «رسید، عبد اهللا بن مطیع عدوى را دید که آنجا فرود آمده بود و چون حسین را بدید پیش وى آمد و گفت: 
معاویه چنانکه «گوید: پس او را ببرد و منزل داد. حسین بدو گفت: » اى؟پیمبر خدا، پدر و مادرم به فدایت براى چه آمده

اى پسر پیمبر خدا «عبد اهللا بن مطیع گفت: » اند.مرا سوى خویش خوانده اند واى مرده و مردم عراق به من نوشتهشنیده
ترا به خدا مگذار حرمت اسالم بشکند. ترا به خدا حرمت پیمبر خدا را حفظ کن. ترا به خدا حرمت عرب را حفظ کن. به 

ز پس تو هرگز از کسى بیم کشند و اگر ترا بکشند اخدا اگر آنچه را بنى امیه به دست دارند مطالبه کنى حتما ترا مى



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

و حرمت عرب نیز. مکن، به کوفه مرو و دچار بنى امیه  396) (395شکند و حرمت قریش نکنند، به خدا حرمت اسالم مى
 گوید: اما حسین برفتن اصرار داشت.» مشو.

 گوید: حسین روان شد تا به نزد آب باالى زرود رسید.

: به روزگار حجاج بن یوسف در خانه حارث بن ربیعه بودیم که در محل خرما سدى به نقل از یکى از مردم بنى فزاره گوید
 آمدند و ما در آنجا نهان بودیم.فروشان بود و بعد به تیول زهیر بن قین یشکرى داده شد، مردم شام آنجا نمى

 گوید: به مرد فزارى گفتم از کار خودتان وقتى که با حسین بن على آمدید با من سخن کن.

با زهیر بن قین بجلى بودیم که از مکه در آمدیم و با حسین به یک راه بودیم اما خوش نداشتیم که با وى به یک «گفت: 
رفت، تا آمد، زهیر پیش مىماند و چون حسین فرود مىمنزلگاه باشیم. وقتى حسین روان بود زهیر بن قین به جاى مى

کجا باشیم و حسین به سویى فرود آمد، ما نیز به سویى فرود آمدیم. باید با وى به یبه منزلگاهى رسیدیم که به ناچار مى
اى زهیر پسر «خوردیم که فرستاده حسین بیامد و سالم گفت و در آمد و گفت: نشسته بودیم و از غذایى که داشتم مى

 قین! ابو عبد اهللا،
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گوید: هر کس هر چه به دست داشت بگذاشت. گویى پرنده بر سرمان » را فرستاده که پیش وى آیى.حسین بن على، م
روى؟ فرستند و نمىپسر پیمبر خدا سوى تو مى«نشسته بود. دلهم دختر عمرو، زن زهیر بن قین گوید: بدو گفتم: 

بن قین برفت و چیزى نگذشت که گوید: زهیر » آیى؟ -سبحان اهللا، چه شود اگر بروى و سخن وى را بشنوى و باز
 اش گشاده بود.خوشدل بیامد و چهره

طالقى هستى، «گوید: پس بگفت تا خیمه و بار و اثاث وى را پیش آوردند. و سوى حسین بردند. آنگاه به زنش گفت: 
ه هر کس از شما ک«آنگاه به یاران خویش گفت: » خواهم به سبب من بدى به تو رسد.پیش کسانت برو که نمى

خواهد با من بیاید و گر نه دیدار آخرین است. اینک حدیثى براى شما بگویم: به بلنجر حمله بردیم، خدا ظفرمان داد مى
 و غنیمتها گرفتیم. سلمان باهلى به ما گفت: از فتحى که خدایتان داد و غنیمتها که گرفتید خرسند شدید؟

افتید از جنگیدن همراه آنها خرسندتر باشید تا از این غنیمتها وقتى جوانان خاندان محمد را دری«گفت: » آرى«گفتیم: 
به خدا پس از آن پیوسته پیشاپیش قوم بود تا «زهیر گفت:  397) (396» سپارم.اید اما من شما را به خدا مىکه گرفته

م همه فکرمان عبد اهللا بن سلیم و مذرى بن مشعل، هردوان اسدى، گویند: وقتى حج خویش را به سر بردی» کشته شد.
 شود.این بود که در راه به حسین برسیم و ببینیم کار و وضع وى چه مى

 گویند: بیامدیم و شترانمان با شتاب راه پیمود تا در زرود به حسین رسیدیم.

 وقتى به او نزدیک شدیم، یکى از مردم کوفه را دیدیم که وقتى متوجه حسین شد راه
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 کج کرد.

گوید: اما حسین توقف کرد. گویى آهنگ او داشت. سپس، از او گذشت و برفت، سوى وى رفتیم و یکیمان به دیگرى 
پس برفتیم تا به وى رسیدیم و گفتیم: » پیش این کس رویم و پرسش کنیم اگر از کوفه خبرى دارد بدانیم.«گفت: 

ما نیز «گفتیم: » اسدیم.«گفت: » اى؟از کدام قبیله«گفتیم: » شما نیز سالم، با رحمت خداى.بر «گفت: » سالم بر تو.«
از کار مردمى که «گویند: ما نیز نسبت خویش بگفتیم. آنگاه گفتیم: » بکیر بن مثعبه.«گفت: » ایم، تو کیستى؟اسدى

 عقیل و هانى بن عروه کشته شدند. بله، در کوفه بودم که مسلم بن«گفت: » اى با ما خبر گوى.پشت سر نهاده

گویند: برفتیم تا به حسین رسیدیم و با وى همراه شدیم تا » کشیدند.دیدمشان که پایشان را گرفته بودند و در بازار مى
 شبانگاه به ثعلبیه رسیدیم و چون فرود آمد پیش وى رفتیم و سالمش گفتیم. که سالم ما را پاسخ گفت.

یاران خویش را «گویند: » خواهى آشکارا بگوییم و اگر خواهى نهانى.د، خبرى داریم اگر مىخدایت رحمت کنا«گفتیم: 
آرى و «گفت: » سوارى را که شب پیش به تو رسید دیدى؟«گفتیم: » نگریست و گفت در قبال اینان رازى نیست.

 عهده کردیم. وى ما از او خبرکشى کردیم و زحمت پرسش از او را«گفتیم: » خواستم از او پرسش کنم.مى
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یکى از بنى اسد بود، از قبیله ما، صاحب رأى درست و راستى و فضیلت و خرد. به ما گفت که در کوفه بوده که مسلم بن 
و این را مکرر » انا للَّه و انا الیه راجعون«فت: گ» اند.کشیدهاند و دیده که آنها را در بازار مىعقیل و هانى بن عروه را کشته

 کرد.همى

ترا به خدا به خاطر جان و خاندانت از همین جا برگرد، که در کوفه نه یاور دارى نه پیرو، و بیم داریم که بر ضد «گفتیم: 
 گویند: در این وقت پسران عقیل بن ابى طالب پیش دویدند.» تو باشند.

رویم تا انتقاممان را بگیریم، یا همانند به خدا نمى«اهللا بن عباس گوید: پسران عقیل گفتند: داود بن على بن عبد 
از پس اینان زندگى خوش «دو راوى اسدى گویند: حسین در آنها نگریست و گفت:  398) (397» برادرمان کشته شویم.

گویند: یکى » خدایتان رحمت کند.«گفت: » رد.خدا براى تو نیکى آ«گویند: دانستیم که سر رفتن دارد و گفتیم: » نباشد.
دو راوى اسدى » تو همانند مسلم بن عقیل نیستى، اگر به کوفه برسى، مردم با شتاب سوى تو آیند.«از یارانش بدو گفت: 

گویند: آبگیرى » آب بسیار بردارید.«گویند: حسین منتظر ماند تا وقت سحر رسید و به جوانان و غالمان خویش گفت: 
 ند و آنگاه به راه افتادند و برفتند تا به زباله رسیدند.کرد
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پیش از «گفت: گوید: مردم آن زمان از این قضیه سخن داشتند و هر روز و شب انتظار آن را داشتند عبد اهللا بن عمرو مى
پس چرا «گوید: یک روز به او گفتم: » شود.به کمال رسد، این قضیه ظاهر مىآنکه این درخت و این نخل و این صغیر 

گوید: » نه، بلکه لعنت خدا بر تو.«گفتم: » و به تو. -مقصود معاویه بود -لعنت خدا به فالنى«گفت: » فروشى؟رهط را نمى
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: از پیش وى آمدم و مرا نشناخت. رهط گوید» باز مرا لعن کرد، از اطرافیان وى کسى آنجا نبود که زحمتى از آنها ببینم.«
باغى بود که عبد اهللا بن عمرو بطائف داشت و معاویه با عبد اهللا از معامله آن گفتگو کرده بود که مالى بسیار بدهد اما وى 

 نخواسته بود به هیچ بها بفروشد.

سین گوید: وقتى از مکه در على بن ح» حسین شتابان برفت و به چیزى نپرداخت تا در ذات عرق فرود آمد.«گوید: 
 آمدیم نامه عبد اهللا بن جعفر همراه دو پسرش عون و محمد رسید که به حسین بن على نوشته بود:

این سفر که در پیش دارى مایه هالك تو شود و نابودى «اما بعد: ترا به خدا، وقتى این نامه را دیدى بازگرد که بیم دارم «
مؤمنان. در رفتن شتاب مکن «ر زمین خاموش شود که تو دلیل هدایتجویانى و امید اکنون هالك شوى نو«خاندانت. اگر 

گوید: عبد اهللا بن جعفر پیش عمرو بن سعید رفت و با وى سخن » رسم. و السالم.که من از دنبال نامه مى 388) (387
 کرد و گفت:

مه خویش تعهد کن و از او بخواه که بازگردد شاید اى به حسین بنویس و او را امان بده با وعده نیکى و رعایت. در نانامه«
 »خواهى بنویس و پیش من آر تا مهر بزنم.هر چه مى«عمرو بن سعید گفت: » اطمینان یابد و بازآید.
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 و گفت:گوید: عبد اهللا بن جعفر نامه را نوشت و پیش عمرو بن سعید برد و بد

گوید: عمرو چنان » مهر بزن و همراه برادرت یحیى بن سعید بفرست که کامال مطمئن شود و بداند که قضیه جدیست.«
 کرد، وى از جانب یزید بن معاویه عامل مکه بود.

بازگشتند، گوید: یحیى و عبد اهللا بن جعفر بن حسین رسیدند و از آن پس که یحیى بن عمرو نامه را بدو داد که خواند 
ام که نامه را به او دادیم که خواند و با وى اصرار کردیم و از جمله عذرها که به ما گفت: این بود که خوابى دیده«گفتند: 

» این خواب چه بود؟«بدو گفتند: » دهم.ام که به ضررم باشد یا به سودم انجام مىپیمبر نیز در آن بود و دستورى یافته
گوید: نامه عمرو بن سعید به » ام و به هیچ کس نخواهم گفت تا به پیشگاه پروردگارم روم.به هیچ کس نگفته«گفت: 

 حسین بن على چنین بود:

 به نام خداى رحمان رحیم.«

شود منصرف کند و به که ترا از آنچه مایه زحمتت مى«خواهم از عمرو بن سعید به حسین بن على، اما بعد، از خدا مى«
مخالفت بدور بدارد که بیم دارم «اى. خدایت از شود هدایت کند، شنیدم جانب عراق روان شدهىم«آنچه مایه توفیقت 

ابن سعید را پیش تو فرستادم. با آنها پیش من آى که به نزد من امان دارى «مایه هالك شود. عبد اهللا بن جعفر و یحیى 
گوید: حسین بدو » گیرم. درود بر تو باد.مى«قب و رعایت و نیکى و ادب مصاحبت. خدا را بر این شاهد و ضامن و مرا«

 نوشت:
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گوید من از مسلمانانم، خالف خدا و پیمبر او نکرده. «اما بعد، هر که سوى خدا عز و جل دعوت کند و عمل نیک کند و «
 مرا به امان و نیکى
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کسى را که در دنیا از او نترسیده باشد امان «هترین امان، امان خداست و خدا به روز رستاخیز اى. بو رعایت خوانده«
اگر از « 389) (388که در این دنیا ترسى دهد که به روز رستاخیز موجب امان وى شود. «خواهیم دهد، از خدا مىنمى

اکنون به حدیث عمار دهنى » دهد، و السالم. آخرت پاداش«اى خدایت در دنیا و آن نامه قصد رعایت و نیکى من داشته
 گردیم:از ابو جعفر بازمى

 ام.گوید: به ابو جعفر گفتم: حکایت کشته شدن حسین را با من بگوى تا چنان شوم که گویى آنجا حضور داشته

ن وى و اى که مسلم بن عقیل بدو نوشته بود بیامد و چون بجایى رسید که میاحسین بن على به سبب نامه«گفت: 
» آهنگ این شهر دارم.«گفت: » آهنگ کجا دارى؟«قادسیه سه میل فاصله بود حر بن یزید تمیمى او را بدید و گفت: 

 خواست بازگردد، برادران مسلم بن عقیل که با وى بودند گفتند:گوید: مى» بازگرد که آنجا امید خیر ندارى.«گفت: 

گوید: » پس از شما زندگى خوش نباشد.«حسین گفت: » ریم یا کشته شویم.گردیم تا انتقام خویش را بگیبه خدا بازنمى«
پس برفت تا سواران عبید اهللا بدو رسیدند و چون چنین دید، به طرف کربال پیچید و نیزار و بوته زارى را پشت سر نهاد 

و پنج سوار بودند و هاى خویش را به پا کرد. یاران وى چهل که در یک سمت بیشتر جنگ نکند، و فرود آمد و خیمه
 یکصد پیاده.

گوید: و چنان بود که عبید اهللا بن زیاد، عمر بن سعد بن ابى وقاص را والیتدار رى کرده بود و فرمان وى را داده بود، به 
 »مرا معاف دار.«گفت: » کار این مرد را عهده کن.«وى گفت: 
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 اما از معاف داشتن وى دریغ کرد.

و او مهلت داد، عمر در کار خویش نگریست و چون صبح شد پیش وى آمد و به آنچه گفته » امشب مهلتم ده«عمر گفت: 
 بود رضایت داد.

یکى از سه چیز را بپذیر: یا مرا «گوید: پس عمر بن سعد سوى حسین روان شد و چون پیش وى رسید حسین بدو گفت: 
گوید: عمر این را » ام بازگردم. یا بگذارى که پیش یزید روم، یا بگذارى سوم مرزها روم.که از همانجا که آمدهبگذارى 

به خدا هرگز چنین «حسین گفت: » نه، و حرمت نیست، تا دست در دست من نهد.«قبول کرد اما عبید اهللا بدو نوشت: 
کشته شدند که از آن جمله ده و چند جوان از خاندان وى گوید: پس با وى بجنگید و همه یاران حسین » نخواهد شد.

خدایا میان ما و قومى که «گفت: کرد و مىبودند، تیرى به فرزند وى خورد که در دامنش بود، خون وى را پاك مى
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را گوید: آنگاه بگفت تا پارچه سیاهى بیاوردند که آن » کشندمان داورى کن.دعوتمان کردند که یاریمان کنند اما مى
 و بجنگید تا کشته شد. صلوات اهللا علیه. 390) (389شکافت و به تن کرد و با شمشیر برفت 

 گوید: یکى از مردم مذحج او را کشت و سرش را برید و پیش عبید اهللا برد و شعرى به این مضمون خواند:

از همه کسان بهتر «که پدر و مادرش ام کسى را کشته«ام دار را کشتهکه شاه پرده«رکابم را از نقره و طال سنگین کن «
 »نسبش از همه واالتر.«و به هنگام انتساب «بود 
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عبید اهللا او را پیش یزید بن معاویه فرستاد، سر را نیز همراه داشت، یزید سر را پیش روى خود نهاد. ابو برزه اسلمى نیز 
 خواند به این مضمون:زد و شعرى مىود، بنا کرد با چوب دستى به دهان آن مىپیش وى ب

چوبت را «ابو برزه گفت: » و ستمگرتر.«اما خودشان ناسپاسترند «که به نزد ما عزیز بودند «سرهاى مردانى را شکافتند «
گوید: عمر بن سعد حرم و خانواده » زد.به یکسو بر، به خدا بارها دیدم که دهان پیمبر خدا بر دهان وى بود و بوسه مى

حسین را پیش عبید اهللا فرستاد. از خاندان حسین بن على علیه السالم بجز پسرى نمانده بود که بیمار بود و با زنان بود. 
 و عبید اهللا» به خدا کشته نشود، تا مرا نیز بکشند.«عبید اهللا گفت او را بکشید اما زینب خویشتن را بر او افکند و گفت: 

 رقت آورد و رهایش کرد و دست از او بداشت.

گوید: پس عبید اهللا لوازم داد و آنها را سوى یزید فرستاد و چون پیش وى رسیدند همه مردم شام را که اطرافیان وى 
 بودند فراهم آورد. آنگاه بیاوردندشان و شامیان فیروزى او را مبارکباد گفتند.

اى امیر مؤمنان این را به من «و کبود چشم بود یکى از دخترانشان را دید و گفت: گوید: یکى از آنها که مردى سرخروى 
گوید: مرد کبود » نه بخدا، نه ترا حرمت است نه او را، چنین نشود مگر از دین خدا برون شود.«زینب گفت: » ببخش.

 »از این درگذر.«چشم، سخن خود را باز گفت و یزید بدو گفت: 
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آنگاه پیش خانواده خویششان برد و لوازم داد و سوى مدینه فرستاد و چون وارد آنجا شدند زنى از بنى عبد المطلب که 
خواند به این گریست و اشعارى مىموى خویش را آشفته بود و آستین به سر نهاده بود پیش روى آنها آمد که مى

 مضمون:

با خاندان و کسانم چه «از پس مرگ من «شما که آخرین امتها بودید «پیمبر به شما بگوید «اهید گفت اگر چه خو«
که اندرزتان داده بودم که از پس «پاداش من این نبود، «و کشتگان آغشته به خون! «که بعضیشان اسیران شدند «کردید 

رحمان گوید: شنیدم که مردم کوفه به حسین بن على حصین بن عبد ال 391) (390» با خویشاوندانم بدى نکنید.«من 
نوشته بودند که یکصد هزار کس با تواند. حسین مسلم بن عقیل را سوى آنها فرستاد که به کوفه رفت و در خانه هانى بن 

 عروه منزل گرفت و کسان بر او فراهم شدند و ابن زیاد از این خبر یافت.
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مگر حرمتت نداشتم؟ «ابن زیاد کس پیش هانى فرستاد که بیامد و بدو گفت: راوى بدنبال این حدیث چنین گوید: که 
 »پاداش آن چیست؟«گفت: » چرا.«گفت: » مگر اکرامت نکردم؟ مگر چنین نکردم؟
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چوبى را که پهلوى وى بود برگرفت و او را  پس«گوید: » از من حمایت کنى؟«گفت: » اینکه از تو حمایت کنم.«گفت: 
بزد و بگفت تا بازوهاى وى را ببستند، آنگاه گردنش را بزد، و این خبر به مسلم بن عقیل رسید که قیام کرد و مردم بسیار 

نشینید. اما با وى بود. ابن زیاد خبر یافت و بگفت تا در قصر را ببستند و بانگزنى را گفت تا بانگ زند که اى سواران خدا بر
 کس جواب او را نداد.

هالل بن یساف گوید: آن شب به نزدیک مسجد انصار دیدمشان که »! در صورتى که پنداشته بود همه با وى موافقند.
گوید: در تاریکى شب به بازار » رفتند.پیچیدند، گروهى از آنها، سى چهل کس، مىوقتى در راه به راست یا چپ مى

 ند. به ابن زیاد گفتند:رسید، و وارد مسجد شد

گوید: ابن زیاد دستور داد تا سقف مسجد را بکندند و در » شنویم.بینیم و صداى بسیار کس نمىبه خدا بسیار کس نمى«
 تیرهاى آن آتش افروختند و نگاه کردند نزدیک پنجاه کس آنجا بود.

و هر جماعت به طرف سر محله » محله جدا شویدمحله به «گوید: ابن زیاد فرود آمد و به منبر رفت و به مردم گفت: 
خویش رفتند جمعى به مقابله آنها آمدند و جنگ انداختند. مسلم به سختى زخمدار شد و کسانى از یاران وى کشته 

هاى قبیله کنده شد، یکى پیش محمد بن اشعث آمد که به نزد ابن شدند و هزیمت شدند مسلم برفت و وارد یکى از خانه
» گوید؟با تو چه مى«ابن زیاد گفت: » مسلم در خانه فالنى است.«ه بود و با وى آهسته سخن کرد و گفت: زیاد نشست

گوید: آن دو کس » بروید و او را پیش من آرید.«ابن زیاد بدو کس گفت: » گوید، مسلم در خانه فالنى است.مى«گفت: 
 برفتند و وارد خانه شدند، مسلم به نزد زنى بود که براى
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براى من «گفت:  392) (391» خواهد.بیا، امیر ترا مى«شست بدو گفتند: وى آتش افروخته بود و او خون از خویش مى
تا بازوهاى وى را  گوید: پس با آنها برفت تا پیش ابن زیاد رسید و بگفت» اختیار این کار را نداریم.«گفتند: » قرارى نهید.

 در روایت دیگر هست که گفت: -هى، هى! اى پسر زن ول«ببستند. آنگاه بدو گفت: 

 آنگاه بگفت تا گردنش را زدند.» آمده بودى قدرت مرا بگیرى؟ -اى پسر فالن

اید و کسى برود. هالل بن یساف گوید: ابن زیاد گفته بود از واقصه تا راه شام و تا راه بصره را ببندند و نگذارند کسى بی
دانیم جز نه، به خدا چیزى نمى«حسین بیامد و از چیزى خبر نداشت تا بدویان را دید و از آنها پرسش کرد که گفتند: 

گوید: پس به طرف راه شام روان شد، به طرف یزید، اما در کربال سواران به او » توانیم داخل یا خارج شویم.اینکه نمى
گوید: ابن زیاد عمر بن سعد و شمر بن ذى الجوشن و حصین بن » خدا و اسالم قسمشان داد.رسیدند که فرود آمد و به 
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نمیر را سوى وى فرستاده بود، حسین به خدا و اسالم قسمشان داد که او را پیش امیر مؤمنان ببرند که دست در دست 
ى حسین فرستاده بود، حر بن یزید گوید: از جمله کسانى که سو» نه، باید تسلیم ابن زیاد شوى.«گفتند: » وى نهد.

پذیرید؟ به خدا چرا گفته اینان را نمى«حنظلى نهشلى بود که سرگروهى سوار بود و چون سخنان حسین را بشنید گفت: 
 اما نپذیرفتند مگر آنکه تسلیم ابن زیاد شود.» خواستند، روا نبود که نپذیرید،اگر ترك و دیلم چنین مى

را بگردانید و سوى حسین و یاران وى رفت که پنداشتند، آمده با آنها جنگ کند و چون  گوید: پس حر سر اسب خویش
 نزدیک آنها رسید، سپر خویش را وارونه
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کشت. سپس کشته شد، کرد و سالمشان گفت آنگاه به یاران ابن زیاد تاخت و با آنها بجنگید و دو کس از جمعشان ب
 خدایش رحمت کناد.

گویند: زهیر بن قین بجلى که به حج رفته بود حسین را دیده بود و با وى آمده بود، ابن ابى بحریه مرادى با دو تن دیگر، 
 و عمرو بن حجاج و معن بن سلمى نیز پیش حسین رفتند.

 راوى گوید: من این هر دو را دیدم.

خدایا نصرت خویش را «گفتند: گریستند و مىاز پیران کوفه بر تپه ایستاده بودند و مى سعد بن عبید ه گوید: تنى چند
گوید: حسین پیش آمد و با کسانى که » آیید که او را یارى کنید؟اى دشمنان خدا چرا پایین نمى«گوید: گفتم: » بیار.

 ابن زیاد سوى وى فرستاده بود سخن کرد.

ها به تن داشت و چون با آنها سخن کرد باز آمد، یکى از بنى تمیم به نام عمر اى از حلهدیدم که جبهراوى گوید: او را مى
اش به جبه آویخته بود و چون از او نپذیرفتند به طرف صف طهوى تیرى سوى وى انداخت و دیدم که تیر میان دو شانه

نسب على بن ابى طالب علیه دیدمشان که نزدیک به یک صد کس بودند، پنج کس از  394) (393خویش بازگشت، 
 السالم، شانزده کس از بنى هاشم، یکى از بنى سلیم و یکى از بنى کنانه هردوان وابسته بنى هاشم، و پسر عمر بن زیاد.

ابن «کردیم که یکى پیش وى آمد و آهسته سخن کرد و بدو گفت: سعد بن عبید ه گوید: با عمر بن سعد آب تنى مى
گوید: پس عمر » مى را سوى تو فرستاده و دستور داده اگر با این قوم جنگ نکنى گردنت را بزند.زیاد جویریۀ بن بدر تمی

بن سعد به طرف اسب خود دوید و برنشست. آنگاه سالح خویش را خواست و به تن کرد و با کسان سوى آنها حمله برد و 
 بجنگید.
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موى ابو «گفت: زد و مىگوید: سر حسین را پیش ابن زیاد آوردند که آن را پیش روى خود نهاد و با چوب خود به آن مى
گوید: زنان و دختران و کسان حسین را آوردند، بهترین کارى که کرد این بود که بگفت تا » عبد اهللا فلفل نمکى شده بود.

 رر کرد و خرجى و خانه داد.در جاى خلوتى منزلشان دادند و روزى اى مق
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گوید: دو پسر از آنها، از آن عبد اهللا بن جعفر یا ابن ابى جعفر، برفتند و به یکى از مردم طى پناهنده شدند که 
 گردنهایشان را بزد و سرهاشان را بیاورد و پیش ابن زیاد نهاد.

 ران کردند.اش را ویخواست گردنش را بزند، آنگاه بگفت تا خانهگوید: ابن زیاد مى

وقتى سر حسین را پیش یزید آوردند آنرا پیش روى خویش «گوید: یکى از غالمان معاویۀ بن ابى سفیان به من گفت: 
گوید: وقتى » کرد.گفت: اگر میان او و حسین خویشاوندى بود چنین نمىگریست و مىدیدمش که مى«گفت: مى» نهاد.

 ه از هنگام طلوع آفتاب تا برآمدن روز دیوارها به خون آلوده بود.نمود کحسین کشته شد تا دو سه ماه چنان مى

 دوانیدم تا از آنجا بروم.گذشتم مرکبم را مىراس الجالوت به نقل از پدرش گوید: هر وقت از کربال مى

ت: گفمى» شود.گفته بودیم که فرزند پیمبرى در اینجا کشته مىما پیوسته مى«گفت: » براى چه؟«گفتمش: «گوید: 
گفتیم و پس از آن وقتى از آنجا بیمناك بودم که مبادا من باشم و چون حسین کشته شد گفتیم این بود که مى

به خدا مرا رها «جعفر بن سلیمان ضبعى گوید: حسین گفت:  394) (393کردم. رفتم و تاخت نمىگذشتم آهسته مىمى
 کنندنمى
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تا خونم را بریزند و چون بریختند، خدا کسى را بر آنها تسلط دهد که ذلیلشان کند چندان که خوارتر از کهنه کنیز 
 گوید: پس به عراق آمد و به روز عاشوراى سال شصت و یکم در نینوى کشته شد.» باشند.

 در آن وقت پنجاه و پنج ساله بود.محمد بن عمر گوید: حسین بن على در صفر سال شصت و یکم کشته شد، 

 ابو معشر گوید: حسین ده روز رفته از محرم کشته شد.

 واقدى گوید: این درستتر است.

 زر بن حبیش گوید: نخستین سرى که به نیزه کردند سر حسین بود. خدا از او خشنود باشد و بر روانش صلوات گوید.

 که در آمد، محمد بن حنفیه به مدینه بود.هشام بن ولید گوید: وقتى حسین با کسان خود از م

 کرد.گوید: خبر کشته شدن وى را وقتى شنید که در طشتى وضو مى

 گوید: پس بگریست چندان که شنیدم که اشکهاى وى بطشت میریخت.

 آید حصین بن نمیر ساالریونس بن ابى اسحاق سبیعى گوید: وقتى عبید اهللا خبر یافت که حسین از مکه به کوفه مى
نگهبانان را فرستاد که در قادسیه جاى گرفت و از قادسیه تا خفان و هم از قادسیه تا قطقطانه و تا لعلع سواران نهاد و 

 مردم گفتند:
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محمد بن قیس گوید: حسین بیامد و چون به شیب وادى الرمه رسید، قیس بن مسهر » اینک حسین آهنگ عراق دارد.«
از «به نام خداى رحمان رحیم « 395) (394همراه وى براى آنها چنین نوشت: صیداوى را سوى مردم کوفه فرستاد و 

 حسین بن على به برادران وى از مؤمنان و مسلمانان.
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 کنم که خدایى جز او نیست.درود بر شما. و من حمد خدایى مى«

جمع شما به یارى ما و مطالبه حقمان «ل به من رسید که از حسن عقیدت و فراهم آمدن اما بعد: نامه مسلم بن عقی«
سه شنبه هشت «ما نیکى کند، و شما را بر این کار پاداش بزرگ دهد. از مکه به روز «داد، از خدا خواستم که با خبر مى

رسد کار خویش را فراهم من پیش شما مىوقتى این فرستاده «ام، روز رفته از ذى حجه، روز ترویه، سوى شما روان شده
گوید: و » رحمت و برکات خداى.«رسم. ان شاء اهللا. سالم بر شما با بکوشید که من همین روزها پیش شما مى«کنید و 

 چنان بود که مسلم بن عقیل بیست و هفت روز پیش از آنکه کشته شود به حسین نوشته بود:

» کوفه با تواند. وقتى نامه مرا خواندى بیا. درود بر تو باد.«گوید، جماعت مردم ىاما بعد پیشتاز به کسان خود دروغ نم«
گوید: حسین روان شد. کودکان و زنان را نیز همراه داشت و همچنان بیامد، قیس بن مسهر صیداوى با نامه حسین سوى 

اد فرستاد، عبید اهللا بن زیاد گفت: کوفه آمد تا به قادسیه رسید، حصین بن نمیر او را بگرفت و پیش عبید اهللا بن زی
اى مردم اینک حسین بن على بهترین «گوید: وى باال رفت و گفت: » باالى قصر برو و دروغگو پسر دروغگو را لعن کن.«

رسد، و من فرستاده او سوى شمایم. در شب از او جدا شدم، وى را پذیره خلق خدا، پسر فاطمه دختر پیمبر خدا، مى
 بید اهللا و پدرش را لعنت کرد و براى على ابن ابى طالب آمرزش خواست.آنگاه ع» شوید.

 گوید: عبید اهللا بن زیاد بگفت تا او را از فراز قصر به زیر افکنند که بیفکندند و در هم شکست و بمرد.

 گوید: پس از آن حسین سوى کوفه روان بود تا به یکى از آبهاى عرب
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اى پسر «رسید، عبد اهللا بن مطیع عدوى را دید که آنجا فرود آمده بود و چون حسین را بدید پیش وى آمد و گفت: 
معاویه چنانکه «گوید: پس او را ببرد و منزل داد. حسین بدو گفت: » اى؟پیمبر خدا، پدر و مادرم به فدایت براى چه آمده

اى پسر پیمبر خدا «عبد اهللا بن مطیع گفت: » اند.اند و مرا سوى خویش خواندهدم عراق به من نوشتهاى مرده و مرشنیده
ترا به خدا مگذار حرمت اسالم بشکند. ترا به خدا حرمت پیمبر خدا را حفظ کن. ترا به خدا حرمت عرب را حفظ کن. به 

کشند و اگر ترا بکشند از پس تو هرگز از کسى بیم مىخدا اگر آنچه را بنى امیه به دست دارند مطالبه کنى حتما ترا 
و حرمت عرب نیز. مکن، به کوفه مرو و دچار بنى امیه  396) (395شکند و حرمت قریش نکنند، به خدا حرمت اسالم مى

 گوید: اما حسین برفتن اصرار داشت.» مشو.

 گوید: حسین روان شد تا به نزد آب باالى زرود رسید.
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کى از مردم بنى فزاره گوید: به روزگار حجاج بن یوسف در خانه حارث بن ربیعه بودیم که در محل خرما سدى به نقل از ی
 آمدند و ما در آنجا نهان بودیم.فروشان بود و بعد به تیول زهیر بن قین یشکرى داده شد، مردم شام آنجا نمى

 مدید با من سخن کن.گوید: به مرد فزارى گفتم از کار خودتان وقتى که با حسین بن على آ

با زهیر بن قین بجلى بودیم که از مکه در آمدیم و با حسین به یک راه بودیم اما خوش نداشتیم که با وى به یک «گفت: 
رفت، تا آمد، زهیر پیش مىماند و چون حسین فرود مىمنزلگاه باشیم. وقتى حسین روان بود زهیر بن قین به جاى مى

باید با وى به یکجا باشیم و حسین به سویى فرود آمد، ما نیز به سویى فرود آمدیم. ناچار مى به منزلگاهى رسیدیم که به
اى زهیر پسر «خوردیم که فرستاده حسین بیامد و سالم گفت و در آمد و گفت: نشسته بودیم و از غذایى که داشتم مى

 قین! ابو عبد اهللا،
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گوید: هر کس هر چه به دست داشت بگذاشت. گویى پرنده بر سرمان » حسین بن على، مرا فرستاده که پیش وى آیى.
روى؟ فرستند و نمىپسر پیمبر خدا سوى تو مى«نشسته بود. دلهم دختر عمرو، زن زهیر بن قین گوید: بدو گفتم: 

گوید: زهیر بن قین برفت و چیزى نگذشت که » آیى؟ -ا بشنوى و بازسبحان اهللا، چه شود اگر بروى و سخن وى ر
 اش گشاده بود.خوشدل بیامد و چهره

طالقى هستى، «گوید: پس بگفت تا خیمه و بار و اثاث وى را پیش آوردند. و سوى حسین بردند. آنگاه به زنش گفت: 
هر کس از شما که «یاران خویش گفت:  آنگاه به» خواهم به سبب من بدى به تو رسد.پیش کسانت برو که نمى

خواهد با من بیاید و گر نه دیدار آخرین است. اینک حدیثى براى شما بگویم: به بلنجر حمله بردیم، خدا ظفرمان داد مى
 و غنیمتها گرفتیم. سلمان باهلى به ما گفت: از فتحى که خدایتان داد و غنیمتها که گرفتید خرسند شدید؟

وقتى جوانان خاندان محمد را دریافتید از جنگیدن همراه آنها خرسندتر باشید تا از این غنیمتها « گفت:» آرى«گفتیم: 
به خدا پس از آن پیوسته پیشاپیش قوم بود تا «زهیر گفت:  397) (396» سپارم.اید اما من شما را به خدا مىکه گرفته

ویند: وقتى حج خویش را به سر بردیم همه فکرمان عبد اهللا بن سلیم و مذرى بن مشعل، هردوان اسدى، گ» کشته شد.
 شود.این بود که در راه به حسین برسیم و ببینیم کار و وضع وى چه مى

 گویند: بیامدیم و شترانمان با شتاب راه پیمود تا در زرود به حسین رسیدیم.

 وقتى به او نزدیک شدیم، یکى از مردم کوفه را دیدیم که وقتى متوجه حسین شد راه
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 کج کرد.

گوید: اما حسین توقف کرد. گویى آهنگ او داشت. سپس، از او گذشت و برفت، سوى وى رفتیم و یکیمان به دیگرى 
و گفتیم: پس برفتیم تا به وى رسیدیم » پیش این کس رویم و پرسش کنیم اگر از کوفه خبرى دارد بدانیم.«گفت: 
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ما نیز «گفتیم: » اسدیم.«گفت: » اى؟از کدام قبیله«گفتیم: » بر شما نیز سالم، با رحمت خداى.«گفت: » سالم بر تو.«
از کار مردمى که «گویند: ما نیز نسبت خویش بگفتیم. آنگاه گفتیم: » بکیر بن مثعبه.«گفت: » ایم، تو کیستى؟اسدى

 بله، در کوفه بودم که مسلم بن عقیل و هانى بن عروه کشته شدند.«ت: گف» اى با ما خبر گوى.پشت سر نهاده

گویند: برفتیم تا به حسین رسیدیم و با وى همراه شدیم تا » کشیدند.دیدمشان که پایشان را گرفته بودند و در بازار مى
 پاسخ گفت.شبانگاه به ثعلبیه رسیدیم و چون فرود آمد پیش وى رفتیم و سالمش گفتیم. که سالم ما را 

یاران خویش را «گویند: » خواهى آشکارا بگوییم و اگر خواهى نهانى.خدایت رحمت کناد، خبرى داریم اگر مى«گفتیم: 
آرى و «گفت: » سوارى را که شب پیش به تو رسید دیدى؟«گفتیم: » نگریست و گفت در قبال اینان رازى نیست.

 برکشى کردیم و زحمت پرسش از او را عهده کردیم. وىما از او خ«گفتیم: » خواستم از او پرسش کنم.مى
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یکى از بنى اسد بود، از قبیله ما، صاحب رأى درست و راستى و فضیلت و خرد. به ما گفت که در کوفه بوده که مسلم بن 
و این را مکرر » انا للَّه و انا الیه راجعون«گفت: » اند.کشیدهآنها را در بازار مىاند و دیده که عقیل و هانى بن عروه را کشته

 کرد.همى

ترا به خدا به خاطر جان و خاندانت از همین جا برگرد، که در کوفه نه یاور دارى نه پیرو، و بیم داریم که بر ضد «گفتیم: 
 یش دویدند.گویند: در این وقت پسران عقیل بن ابى طالب پ» تو باشند.

رویم تا انتقاممان را بگیریم، یا همانند به خدا نمى«داود بن على بن عبد اهللا بن عباس گوید: پسران عقیل گفتند: 
از پس اینان زندگى خوش «دو راوى اسدى گویند: حسین در آنها نگریست و گفت:  398) (397» برادرمان کشته شویم.

گویند: یکى » خدایتان رحمت کند.«گفت: » خدا براى تو نیکى آرد.«د و گفتیم: گویند: دانستیم که سر رفتن دار» نباشد.
دو راوى اسدى » تو همانند مسلم بن عقیل نیستى، اگر به کوفه برسى، مردم با شتاب سوى تو آیند.«از یارانش بدو گفت: 

گویند: آبگیرى » ار بردارید.آب بسی«گویند: حسین منتظر ماند تا وقت سحر رسید و به جوانان و غالمان خویش گفت: 
 کردند و آنگاه به راه افتادند و برفتند تا به زباله رسیدند.

آمدند، تا به زباله رسید و از کشته رسید مردم آنجا به دنبال وى مىبکر بن مصعب مزنى گوید: حسین به هر آبگاهى مى
اه سوى مسلم بن عقیل فرستاده بود که هنوز از کشته شدن برادر شیرى خود، عبد اهللا بن بقطر خبر یافت. عبد اهللا را از ر

شدن وى خبر نیافته بود. سواران حصین بن نمیر در قادسیه او را گرفتند و پیش عبید اهللا ابن زیاد فرستادند که بدو 
 باالى قصر برو و دروغگو پسر دروغگو را لعنت گوى.«گفت: 
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اى مردم! من فرستاده «گوید: پس او باال رفت و چون به مردم نمودار شد گفت: » آنگاه فرود آى تا در کار تو بنگرم.
» حسین پسر فاطمه دختر پیمبر خدایم که او را یارى دهید و بر ضد پسر مرجانه پسر سمیه معروفه از او پشتیبانى کنید.
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باالى قصر به زیر انداختند که استخوانش در هم شکست. هنوز رمقى داشت، یکى به نام گوید: عبید اهللا بگفت تا وى را از 
خواستم مى«عبد الملک بن عمیر لخمى سوى وى آمد و سرش را برید و چون این کار را بر او عیب گرفتند گفت: 

ه عبد اهللا را سر برید یکى بود ابو بکر بن عیاش به نقل از مطلعى گوید: به خدا عبد الملک بن عمیر نبود ک» راحتش کنم.
 پیچیده موى دراز قد، همانند عبد الملک بن عمیر.

 اى برون آورد و بر مردم فروخواند:مصعب گوید: حسین به زباله بود که خبر بدو رسید و نوشته

 به نام خداى رحمان رحیم.«

یاور اهللا بن بقطر. شیعیانمان ما را بى عروه و عبد«اما بعد: خبرى فجیع آمده، کشته شدن مسلم بن عقیل و هانى بن «
گوید: مردم یکباره از وى » خواهد بازگردد، بازگردد که حقى بر او نداریم.شما مى«هر کس از  399) (398اند. گذشته

د که اند. این کار را از آن رو کرپراکنده شدند و راه راست و چپ گرفتند و او ماند و یارانش که از مدینه با وى برون آمده
رود که مردمش به اطاعت وى استوارند و نخواست اند به این پندار که سوى شهرى مىگمان داشت بدویان از پى او آمده

خواهند جانبازى کنند و با وى دانست وقتى معلومشان کند جز آنها که مىروند که مىبا وى بیایند و ندانند کجا مى
 روند.بمیرند همراهش نمى

 گیرى کردند آنگاهر به غالمان خویش گفت که آبگوید: به وقت سح
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 برفت تا به دره عقبه رسید و آنجا فرود آمد.

لوذان، یکى از مردم بنى عکرمه، گوید: یکى از عموهایم از حسین پرسیده بود آهنگ کجا دارد؟ که به او گفته بود، عمویم 
روى. آنها که کس سوى تو فرستادند اگر زحمت ها و دم شمشیرها مىترا به خدا بازگرد، به طرف نیزه«ته بود: گف

گویى رفتى درست بود اما به این وضع که مىجنگیدن را عهده کرده بودند و چیزها را مهیا کرده بودند و سوى آنها مى
گویى ولى بر دانم که رأى درست همین است که تو مىدا، مىاى بنده خ«گوید: گفته بود: » رأى من اینست که نروى.

 سپس از آنجا حرکت کرده بود.» توان شد.اراده خداى چیره نمى

در این سال یزید بن معاویه، ولید بن عتبه را از مکه کند، و عمرو بن سعید بن عاص را والیتدار آنجا کرد، و این به ماه 
 رمضان همین سال بود.

 مکه و مدینه، از پس عزل ولید بن عتبه، عمرو بن سعید بود.عامل یزید بر 

 عامل کوفه و بصره و والیات آن عبید اهللا بن زیاد بود.

 آنگاه سال شصت و یکم در آمد. 400) (399قضاى کوفه با شریح بن حارث بود و قضاى بصره با هشام بن هبیره. 

 سخن از حوادث سال شصت و یکم



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

ود رضوان اهللا علیه که چنانکه در روایت احمد بن ثابت آمده در محرم همین سال، ده روز از جمله کشته شدن حسین ب
 اند.رفته از ماه، کشته شد. واقدى و هشام کلبى نیز چنین گفته

ایم و اکنون کار وى را در سال شصت آغاز کار حسین را از حرکت به طرف عراق و آنچه به سال شصتم بود از پیش آورده
 کنیم و اینکه کشتهمىو یکم یاد 
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 شدنش چگونه بود.

عبد اهللا بن سلیم و مذرى بن مشمعل، هردوان اسدى، گویند: حسین علیه السالم بیامد تا در شراف منزل کرد، به وقت 
ا روان شدند. همه اول روز راه پیمودند تا روز به نیمه سحر غالمان خویش را بگفت تا کامال آبگیرى کنند، سپس از آنج

دو مرد » نخلستان دیدم.«گفت: » اهللا اکبر، براى چه تکبیر گفتى؟«حسین گفت: » اهللا اکبر.«رسید، آنگاه یکى گفت: 
به «گفتیم: » پس به نظر شما چه دیده؟«حسین به ما گفت: » ایم.هرگز در این جا حتى یک نخل ندیده«اسدى گفتند: 

گویند: آنگاه حسین گفت: » به خدا به نظر من نیز همین است.«گفت: » ها را دیده.نظر ما گردن اسبان و سر نیزه
آرى، ذوحسم «گفتیم: » پناهگاهى هست که سوى آن رویم و پشت سر خویش نهیم و با قوم از یک سمت مقابله کنیم.«

پس حسین از «گویند: » خواهى.م آنجا برسى چنانست که مىپیچى. اگر زودتر از قوپهلوى تو است از چپ سوى آن مى
 طرف چپ راه آنجا گرفت.

گویند: ما نیز با وى پیچیدیم و خیلى زود گردن اسبان نمودار شد که آن را آشکار دیدیم و پیچیدیم و چون آنها دیدند 
 پرچمهاشان بال پرندگان.هاشان شاخ زنبورها بود و که ما از راه بگشتیم، به طرف ما پیچیدند، گویى نیزه

هاى او را زدند، آنگاه گویند: سوى ذى حسم شتابان شدیم و زودتر از آنها آنجا رسیدیم، حسین فرود آمد و بگفت تا خیمه
قوم بیامدند که یک هزار سوار بودند همراه حر بن یزید تمیمى یربوعى. او و سپاهش در گرماى نیمروز مقابل حسین 

 حسین به غالمانش 401) (400ش عمامه داشتند و شمشیر آویخته بودند، ایستادند، حر و یاران
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غالمان بیامدند و اسبان را سیراب کردند. » آب به این جماعت دهید و سیرابشان کنید اسبان را نیز سیراب کنید.«گفت: 
کردند و ها و ظرفهاى سنگى و طشتها را از آب پر مىآمدند و کاسهند تا سیراب شدند، مىگروهى از آنان به قوم آب داد

دادند، تا همه بردند و اسب دیگر را آب مىخورد، از پیش آن مىبردند و چون سه یا چهار یا پنج بار مىنزدیک اسب مى
 سپاه را آب دادند.

آخرین دسته از یاران وى رسیدیم و چون حسین دید که من و اسبم  على بن طعان محاربى گوید: با حر بن یزید بودم، با
 داد.که راویه به نزد من معنى مشک مى» راویه را بخوابان.«ایم گفت: تشنه

 و من شتر را خوابانیدم.«گوید: » برادرزاده شتر را بخوابان.«آنگاه گفت: 
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 ریخت.مشک بیرون مى نوشیدم آب ازو من نوشیدن آغاز کردم و چون مى» آب بنوش«گفت: 

 گوید: و من ندانستم چه کنم.» مشک را بپیچ«حسین گفت: 

 حسین بیامد و مشک را کج کرد و من آب نوشیدم و اسبم را آب دادم.

گوید: حر بن یزید از قادسیه سوى حسین آمده بود، که وقتى عبید اهللا بن زیاد از آمدن حسین خبر یافت حصین بن 
بان نهد و حر نان را فرستاد و گفت که در قادسیه جاى گیرد و همه جا از قطقطانه تا خفان دیدهنمیر تمیمى ساالر نگهبا

 بن یزید با این هزار سوار از قادسیه به مقابله حسین آمده بود.

 گوید: حر همچنان در مقابل حسین بود، تا وقت نماز رسید، نماز ظهر.

و او بگفت و چون وقت اقامه گفتن رسید حسین برون آمد،  حسین، حجاج بن مسروق جعفى را گفت که اذان بگوید
 ردایى داشت و عبایى با نعلین. حمد خدا گفت و ثناى او کرد آنگاه گفت:
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شما به من رسید و  هاىشما نیامدم تا نامه«اى مردم! مرا به پیش خدا عز و جل و شما این عذر هست که پیش «
بر این قرارید «بیا که امام نداریم، شاید خدا به وسیله تو ما را بر هدایت فراهم آرد. اگر «فرستادگانتان آمدند که سوى ما 

آیم و اگر نکنید و آمدن مرا خوش ندارید، از پیش شما باز «ام، اگر عهد و پیمانى کنید که اطمینان یابم به شهر شما آمده
گوید: اما در مقابل وى خاموش ماندند و مؤذن را گفتند » ام.روم که از آن سوى شما آمدهبه همان جا مى« گردم ومى

 اقامه بگوى و او اقامه نماز بگفت.

کنى و نه، تو نماز مى«گفت:  402) (401» خواهى با یاران خویش نماز کنى؟مى«گوید: حسین علیه السالم به حر گفت: 
گوید: پس حسین پیشواى نماز آنها شد، آنگاه به درون رفت و یارانش به دور وى فراهم » کنیم.مىما نیز به تو اقتدا 

اى شد که برایش زده بودند و جمعى از یارانش بر او فراهم شدند، بقیه آمدند. حر نیز به جاى خویش رفت و وارد خیمه
ر کدامشان عنان مرکب خویش را گرفته بود و در یارانش نیز به جاى صفى که داشته بودند رفتند و از نو صف بستند ه

پس از آن برون آمد و بانگزن » براى حرکت آماده شوید.«سایه آن نشسته بود. وقتى پسینگاه رسید، حسین گفت: 
خویش را بگفت تا نداى نماز پسین داد و اقامه گفت. سپس حسین پیش آمد و با قوم نماز کرد، و سالم نماز بگفت آنگاه 

 ماعت کرد و حمد خداى گفت و ثناى او کرد سپس گفت:رو به ج

بشناسید، بیشتر مایه رضاى خداست. ما اهل بیت به «اما بعد: اى مردم! اگر پرهیزکار باشید و حق را براى صاحب حق «
ق ما را خوش ندارید و ح«تریم. اگر ما را این مدعیان ناحق که با شما رفتار ظالمانه دارند، شایسته«کار خالفت شما از 

 -شناسید و رأى شما جز آن است که در نامهنمى
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به خدا ما «حر بن یزید گفت: » گردم.مى«اند، از پیش شما باز هاتان به من رسیده و فرستادگانتان به نزد من آورده«
هاى آنها در آنست اى عقبه پسر سمعان خرجینى را که نامه«حسین گفت: » گویى چیست؟ها که مىدانیم این نامهنمى
 گوید: عقبه خرجینى پر از نامه بیاورد و پیش روى آنها فرو ریخت.» بیار.

اند وقتى به تو رسیدیم از تو جدا نشویم تا اند نیستیم. به ما دستور دادهما جزو این گروه که به تو نامه نوشته«حر گفت: 
آنگاه حسین به یاران «گوید: » مرگ از این کار به من نزدیکتر است.«حسین گفت: » اهللا بن زیادت بریم.پیش عبید 

پس یاران وى سوار شدند و منتظر ماندند تا زنانشان نیز سوار شدند و به یاران » برخیزید و سوار شوید.«خویش گفت: 
 خود گفت:

 تنشان مانع شدند.گوید: و چون خواستند بروند، جماعت از رف» برویم.«

به خدا اگر جز تو کسى از عربان این سخن را به من «گفت: » خواهى؟مادرت عزادارت شود چه مى«حسین به حر گفت: 
کردم. اما به خدا از مادر تو گفته بود و در این وضع بود که تو هستى، از تذکار عزاى دارى مادرش هر که بود دریغ نمى

خواهم ترا به خدا مى«گفت: » خواهى؟چه مى«حسین گفت: » رین وضعى که توان گفت:سخن گفتن نیارم مگر به نیکوت
در این صورت، به خدا ترا «حر گفت: » آیم.در این صورت به خدا با تو نمى«حسین گفت: » پیش عبید اهللا بن زیاد ببرم.

 و این سخن سه بار از دو سوى تکرار شد.» گذارم.وانمى
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ات اند از تو جدا نشوم، تا به کوفهاند، دستور دادهمرا دستور جنگ با تو نداده«و چون سخن در میانه بسیار شد حر گفت: 
میان من و تو انصاف  403) (402برسانم. اگر دریغ دارى، راهى بگیر که ترا به کوفه نرساند و سوى مدینه پس نبرد که 

شد تا به ابن زیاد بنویسم. تو نیز اگر خواهى به یزید نامه نویسى، بنویس، یا اگر خواهى به ابن زیاد بنویس. شاید خدا تا با
پس، از این راه برو و از راه عذیب و قادسیه به «آنگاه گفت: » آن وقت کارى پیش آرد که مرا از ابتال به کار تو معاف دارد.

 ذیب هشتاد و سه میل بود.که میان وى و ع» طرف چپ گراى

 گوید: پس حسین با یاران خویش به راه افتادند و حر نیز با وى همراه بود.

عقبۀ بن ابى العیزار گوید: حسین در بیضه با یاران خویش و یاران حر سخن کرد، نخست حمد خداى گفت و ثناى او 
 کرد، سپس گفت:

ستمگرى را ببیند که محرمات خدا را حالل شمارد و «هر که حاکم اى مردم! پیمبر خداى صلى اهللا علیه و سلم فرموده «
تعدى عمل کند و به کردار یا به «بشکند و به خالف سنت پیمبر خدا رود و میان بندگان خدا با گناه و «پیمان خدا را 

اند و آمده«شیطان در  که او را به جایى که باید برد. بدانید که اینان به اطاعت«گفتار عیب او نگوید، بر خدا فرض باشد 
اند، حرام خدا را اند و غنیمت را خاص خویش کردهمعوق نهاده«اند و حدود را اند، تباهى آوردهاطاعت رحمان را رها کرده

هاى شما به من رسید عیبگویى کنم. نامه«ترین کسم که اند و من شایستهاند و حالل خدا را حرام شمردهدانسته«حالل 
خویش «مانید، اگر به بیعت کنید و از یاریم باز نمىپیش من آمدند که مرا تسلیم نمى«ن با بیعت شما و فرستادگانتا
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پیمبر خدا صلى اهللا علیه و سلم که جانم با جانهاى «یابید. من حسین پسر علیم و پسر فاطمه دختر عمل کنید رشاد مى
 شماست و کسانم با کسان
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از گردن خویش بردارید به جان خودم که «شمایند و مقتداى شمایم. و اگر نکنید و پیمان خویش بشکنید و بیعت مرا «
که فریب شما خورد، «اید. فریب خورده کسى است ام نیز چنین کردهپدرم و برادرم و عموزاده«این از شما تازه نیست، با 

شکند، زود اید. هر که پیمان شکند به ضرر خویش مىبه تباهى داده«اید و نصیب خویش را کردهاقبال خویش را گم 
و هم عقبۀ بن ابى العیزار گوید: حسین علیه » خداى.«نیاز شود. درود بر شما با برکات و رحمت باشد که خدا از شما بى«

 ت:السالم در ذى حسم بایستاد و حمد خداى گفت و ثناى او کرد سپس گف

 بینید، دنیا تغییر یافته و به زشتى گراییده.کارها چنان شده که مى«

چون چراگاه کم مایه. مگر « 404) (403خیر آن برفته و پیوسته بدتر شده و از آن ته ظرفى مانده و معاشى ناچیز. «
راغب باشد که به نظر من  مانند، حقا که مؤمن باید به دیدار خداىنمى«کنند و از باطل بینید که به حق عمل نمىنمى

شما «گوید: زهیر بن قین بجلى برخاست و به یاران خویش گفت: » مرگ شهادت است و زندگى با ستمگران مایه رنج.«
اى «گوید: پس او حمد خدا گفت و ثناى وى کرد و گفت: » تو سخن کن.«گفتند: » کنید یا من سخن کنم؟سخن مى

د، گفتار ترا شنیدیم، به خدا اگر دنیا براى ما باقى بود و در آن جاوید بودیم و پسر پیمبر که خدایت قرین هدایت بدار
گوید: حسین براى وى دعا » داشتیم.اقامت دنیا مرجح مى -یارى و پشتیبانى تو موجب جدایى از دنیا بود قیام با ترا بر

 کرد و سخن نیک گفت.

 ترا به خدا دراى حسین، «گفت: گوید: حر بیامد و با وى همراه شد و مى
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 شوى.گویم که به نظر من اگر جنگ کنى حتما کشته مىاندیشه خودت باش. صریح مى

ترسانى مگر بیشتر از این چیزى هست که مرا مرا از مرگ مى«حسین گفت: » شوى.اگر با تو بجنگند حتما نابود مى
گویم که وقتى به یارى دانم با تو چه بگویم. شعر آن مرد اوسى را که با پسر عموى خویش گفت، با تو مىنمىبکشید؟ 

 شوى؟ و به پاسخ گفته بود:روى که کشته مىرفت به او گفته بود کجا مىپیمبر خدا مى

ان از مردان پارسا پشتیبانى و به ج«کند و مسلمان است و پیکار مى«اگر نیت پاك دارد «روم که مرگ براى مرد مى«
رفت و حسین از گوید: و چون حر این سخن بشنید، از او کناره گرفت، وى با یارانش از یک سو مى» عار نیست«کند مى

چرانیده بودند. هاى دور که نعمان را در آنجا مىرفت، تا به عذیب هجانات رسیدند. و چنان بود که کرهسوى دیگر مى
آمدند، بر مرکبهاى خویش بودند و اسبى از آن نافع بن هالل را به نام کامل دیدند که از کوفه مى ناگهان چهار کس را

) 404خواند: یدك کرده بودند، بلدشان طرماح بن عدى، بر اسب خویش همراهشان بود و شعرى به این مضمون مى
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با بهترین سواران و بهترین مسافران «اه و شتاب کن که پیش از سحرگ«رانمت بیم مکن از اینکه مى«اى شتر من « 405(
 بزرگوار آزاده گشاده دل«به مرد واال نسب برسى «
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گوید: و چون به حسین رسید اشعار را » باقى بدارد.«و خدایش همانند روزگار «که خدایش براى بهترین کار آنجا آورد، «
» به خدا من امیدوارم که آنچه خدا براى ما خواسته، کشته شویم یا ظفر یابیم، نیک باشد.«ى بخواندند که گفت: براى و

فرستم یا اند و من آنها را پس مىاند جزو همراهان تو نبودهاین کسان که از مردم کوفه«گوید: حر بن یزید بیامد و گفت: 
کنم، آنها یاران و پشتیبانان منند. تعهد کرده بودى متعرض من دفاع مى از آنها، همانند خویش«حسین گفت: » دارم.مى

آنها یاران منند و همانند کسانى «گفت: » بله، اما با تو نیامده بودند.«گفت: » اى از ابن زیاد سوى تو آید.نشوى تا نامه
گوید: حر دست از آنها » کنم.و پیکار مىاند، اگر به قرارى که میان من و تو بوده عمل نکنى با تهستند که همراه من بوده

 بداشت.

مجمع بن عبد اهللا عایذى که یکى از آن چهار » با من از مردم پشت سرتان خبر گویید.«گوید: آنگاه حسین به آنها گفت: 
ند و به اند که دوستیشان را جلب کناند و جوالهایشان را پر کردههاى کالن دادهبزرگان قوم را رشوه«آمده، بود، گفت: 

صف خویش برند و بر ضد تو متفقند. مردم دیگر دلهایشان به تو مایل است اما فردا شمشیرهایشان بر ضد تو کشیده 
قیس بن «گفت: » کى بود؟«گفتند: » به من بگویید آیا از پیکى که سوى شما فرستادم خبر دارید؟«گفت: » شود.مى

گرفت و پیش ابن زیاد فرستاد که بدو دستور داد ترا لعنت کند و  بله، حصین بن نمیر او را«گفتند: » مسهر صیداوى.
 پدرت را لعنت کند اما درود تو گفت و درود پدرت گفت و ابن
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بگفت تا وى را از باالى قصر به  زیاد و پدرش را لعنت کرد و آنها را به یارى تو خواند و از آمدنت خبرشان داد و ابن زیاد
بعضى از ایشان تعهد خویش را به سر «گوید: اشک در چشم حسین آمد و نتوانست نگهدارد. آنگاه گفت: » زیر انداختند.

] خدایا بهشت را جایگاه ما و آنها 1اند. [برده (و شهادت یافتند) و بعضى از ایشان منتظرند و به هیچوجه تغییرى نیافته
جمیل بن مزید گوید:  406) (405» هاى خواستنى ثوابت، فراهم آر.و آنها را در قرار رحمت خویش و ذخیرهکن و ما 

بینم، اگر جز همین کسان که اینک نگرم و کسى را با تو نمىبه خدا مى«طرماح بن عدى به حسین نزدیک شد و گفت: 
که از کوفه در آیم و سوى تو آیم، بیرون کوفه چندان مراقب تواند به جنگت نیایند، بس باشند. اما یک روز پیش از آن
 کس دیدم که هرگز بیش از آن جماعت به یک جا ندیده بودم.

اند که سانشان ببینند و به مقابله حسین روانه شوند. ترا به خدا اگر فراهم آمده«درباره آنها پرسش کردم، گفتند: 
هرى فرود آیى که خدایت در آنجا محفوظ دارد تا کار خویش را خواهى به شتوانى یک وجب جلو نروى نرو، اگر مىمى

ببینى و بنگرى چه خواهى کرد برو تا به کوهستان محفوظ ما که اجا نام دارد برسى که به خدا در آنجا از شاهان غسان و 
آیم تا ن نیز با تو مىایم. به خدا هرگز آنجا دشمنى به ما در نیامده، محمیر و نعمان بن منذر و سیاه و سرخ محفوظ بوده
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گذرد فرستم که در اجا و سلمى اقامت دارند، به خدا ده روز نمىترا در دهکده فرود آرم، آنگاه کس پیش مروان طى مى
اى رخ دهد من متعهدم، که مردم طى پیاده و سوار سوى تو رو کنند، هر چند مدت که خواهى میان ما بمان. اگر حادثه

با شمشیرهاى خویش پیش روى تو به پیکار ایستند. به خدا تا یکى از آنها زنده باشد به تو که بیست هزار مرد طایى 
 خدا تو و قومت را پاداش نیک دهد، میان ما و این، سخن رفته«حسین گفت: » یابند.دست نمى

__________________________________________________ 
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طرماح بن عدى گوید: با وى وداع کردم و گفتم: » انجامد.دانیم کار ما و آنها به کجا مىکه با وجود آن رفتن نتوانیم و نمى
روم و این را ام و خرجى آنها پیش من است، مىانس را از تو بگرداند، از کوفه براى کسانم آذوقه گرفتهخدا شر جن و «

اگر چنین خواهى «گفت: » آیم. وقتى آمدم به خدا از جمله یاران تو خواهم بود.نهم، ان شاء اهللا پیش تو مىپیششان مى
 گوید بشتابم.ر آن کسان نگران است که به من مىگوید: دانستم که از کا» کرد، بشتاب، خدایت رحمت کناد.

کنى که این بار رفتارى مى«گفتند: گوید: و چون پیش کسانم رسیدم و لوازمشان را بدادم و سفارش کردم، کسانم مى
گوید: مقصود خویش را با آنها بگفتم و از راه بنى ثعل روان شدم و چون به عذیب  407) (406» کردى.پیش از این نمى

 جانات رسیدم سماعۀ بن بدر به من رسید و خبر کشته شدن حسین را گفت که از آنجا بازگشتم.ه

 اند.اى آنجا زدهگوید: حسین برفت تا به قصر بنى مقاتل رسید و آنجا فرود آمد و دید که خیمه

او «گفت: » حر جعفى.از عبید اهللا بن «گفتند: » این خیمه از کیست؟«شعبى گوید: حسین بن على رضى اهللا عنه گفت: 
 و کس به طلب او فرستاد.» را پیش من بخوانید.

انا للَّه و انا الیه راجعون، به خدا از «عبید اهللا گفت: » خواند.اینک حسین بن على ترا مى«گوید: چون فرستاده برفت گفت: 
گوید: فرستاده » م و او مرا ببیند.خواهم او را ببینشود، آنجا نباشم، به خدا نمىکوفه در آمدم که وقتى حسین وارد مى

 بیامد و خبر را با وى بگفت.

گوید: حسین پاپوش خویش برگرفت و به پا کرد و برخاست و بیامد و به نزد عبید اهللا وارد شد و سالم گفت و بنشست و 
 او را دعوت کرد که در کار قیام با وى همراه
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 شود. اما ابن حر همان گفته را براى وى تکرار کرد.

کنند مباش، به خدا هر که بانگ ما را کنى، از خدا بترس و جزو کسانى که با ما پیکار مىاگر یارى ما نمى«حسین گفت: 
آنگاه حسین علیه السالم «گوید: » اما این هرگز نخواهد شد. ان شاء اهللا.«گفت: » بشنود و یاریمان نکند، به هالکت افتد.
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عقبۀ بن سمعان گوید: وقتى آخر شب شد حسین بما گفت: آبگیرى » از پیش وى برخاست و به محل خویش بازگشت.
 کنیم. آنگاه دستور حرکت داد و ما به راه افتادیم.

انا للَّه و انا «گفت: ىگوید: وقتى از قصر بنى مقاتل حرکت کردیم و لختى برفتیم، حسین چرتى زد و آنگاه به خود آمد و م
 و این را دو بار یا سه بار گفت.» الیه راجعون و الحمد للَّه رب العالمین

انا للَّه و انا الیه راجعون و الحمد للَّه رب العالمین، پدر جان! فدایت «گوید: پسرش على بر اسب خویش بیامد و گفت: 
چرتم گرفت و سوارى بر اسبى دیدم که گفت: قوم روانند و پسرکم «گفت: » گویى؟شوم، حمد و انا للَّه براى چه مى

خدا بد برایت نیاورد، مگر  408) (407پدر جان، «گفت: » دهند.مرگها نیز روانست، و بدانستم که از مرگ ما خبرمان مى
» م.دهیپدر جان! چه اهمیت دارد، بر حق جان مى«گفت: » قسم به مرجع بندگان، چرا.«گفت: » ما بر حق نیستیم؟

گوید: و چون صبح در آمد، فرود آمد و نماز » خداى نکوترین پاداشى که به خاطر پدرى به فرزندى داده ترا دهد.«گفت: 
 خواست متفرقشان کند، اما حرصبحگاه بکرد. آنگاه با شتاب برنشست و یاران خود را به جانب چپ برد، مى
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کردند و راه کشید، مقاومت مىبرد و چون آنها را سوى کوفه مىبرد، حسین نیز او را پس مىآمد و آنها را باز پس مىمى
 گرفتند و همچنان با هم راه پیمودند تا به نینوى رسیدند: جایى که حسین منزلگاه کرد.باال مى

آمد. همگى سلح بود و کمانى بشانه داشت و از کوفه مىگوید: در این وقت سوارى بر اسبى اصیل پدیدار شد که م
بایستادند و منتظر وى بودند و چون به آنها رسید به حر بن یزید و یارانش سالم گفت اما به حسین علیه السالم و یارانش 

 اى به حر داد که از ابن زیاد بود و چنین نوشته بود:سالم نگفت. آنگاه نامه

ام با ام دستور دادهحصار و آب. به فرستاده -ام بیامد، حسین را بدار در زمین باز بىد و فرستادهوقتى نامه من به تو رسی«
گوید: وقتى حر نامه را بخواند بدانها گفت: » اى. و السالم.تو باشد و از تو جدا نشود تا خبر بیارد که دستور مرا اجرا کرده

 رسد بدارم.اش به من مىدهد شما را در همانجا که نامهدستور مىاین نامه امیر عبید اهللا بن زیاد است که به من «

گوید: ابو الشعثا، یزید بن زیاد مهاجر کندى نهدى، » این فرستاده اوست که گفته از من جدا نشود تا نظر وى اجرا شود.
گوید: وى نیز یکى » بله.«گفت: » مالک بن نسیر بدى هستى؟«به فرستاده عبید اهللا زیاد نگریست و رو به او کرد و گفت: 

 از مردم کنده بود.

ام که اطاعت پیشوایم به کارى آمده«گفت: » اى؟مادرت عزادارت شود به چه کار آمده«گوید: یزید بن زیاد بدو گفت: 
اى و اطاعت پیشواى خویش در کار هالکت عصیان پروردگار کرده«ابو الشعثاء گفت: » ام.ام و به بیعتم عمل کردهکرده

 اى که خدا عز و جل گوید:یش، و ننگ و جهنم جستهخو

 ]1[ 41: 28وَ جَعَلْناهُْم أَئِمَّۀً یَْدعُونَ إِلَى النَّاِر وَ یَوْمَ الْقِیامَۀِ ال یُنْصَرُونَ 

__________________________________________________ 
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 یعنى: آنها را پیشوایان کردیم که به سوى جهنم بخوانند و روز رستاخیز یارى نبینند. پیشواى تو چنین است.

 آب و آبادى.گوید: حر جماعت را وادار کرد در همانجا فرود آیند، بى

نه، به خدا قدرت این کار ندارم، «: گفت 409) (408مقصودشان نینوى بود. » بگذارمان در این دهکده فرود آییم.«گفتند: 
اى پسر پیمبر خدا! جنگ با اینان، آسانتر از جنگ «گوید: زهیر بن قین گفت: » اند.این مرد را به مراقبت من فرستاده

بینى کسانى سوى ما آیند که تاب آیند به جان خودم، از پى اینان که مىکسانى است که پس از این به مقابله با ما مى
پس سوى این دهکده رویم و آنجا فرود «گفت: » من کسى نیستم که جنگ آغاز کنم.«حسین گفت: » آنها نیاریم. مقابله

جنگیم که جنگ با آنها آسانتر از جنگ کسانى است که از آییم که استوار است و بر کنار فرات، اگر نگذارندمان با آنها مى
] به تو پناه 1خدایا از عقر [«حسین گفت: » عقر.«گفت: » ایست؟این چه دهکده«حسین گفت: » رسند.پى آنها مى

 آنگاه فرود آمد و این به روز پنجشنبه، دوم محرم سال شصت و یکم بود.» برم.مى

 گوید: و چون فردا شد عمر بن سعد بن ابى وقاص با چهار هزار کس از کوفه پیش آنها رسید.

که عبید اهللا او را ساالر چهار هزار کس از مردم کوفه کرده بود که گوید: سبب آمدن ابن سعد به مقابله حسین چنان بود 
سوى دستبى فرستد که دیلمان آنجا رفته بودند و بر والیت تسلط یافته بودند. ابن زیاد فرمان رى را به نام وى نوشته بود 

 و

__________________________________________________ 
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دستور رفتن داده بود و او با کسان در حمام اعین اردو زده بود و چون کار حسین چنان شد که بود رو سوى کوفه کرد 
ن از کار میان خودمان و او فراغت یافتیم، سوى به مقابله حسین رو و چو«ابن زیاد، عمر بن سعد را پیش خواند و گفت: 

عبید اهللا » خدایت رحمت کناد اگر خواهى مرا معاف دارى، بدار.«گوید: عمر بن سعد بدو گفت: » روى.عمل خویش مى
امروز را مهلتم «گوید: و چون با وى چنین گفت، عمر بن سعد گفت: » بله به شرط آنکه فرمان ما را پسمان دهى.«گفت: 

 گوید: پس برفت و با نیکخواهان خویش مشورت کرد و با هر که مشورت کرد او را منع کرد.» تا بیندیشم.ده 

دایى جان ترا به خدا به مقابله حسین مرو که عصیان «گوید: حمزه بن مغیرة بن شعبه، خواهر زاده وى بیامد و گفت: 
و مال خویش بگذرى و حکومت همه زمین را داشته باشى اى به خدا اگر از دنیا اى و رعایت خویشاوندى نکردهخدا کرده

» روم.ان شاء اهللا نمى«گوید: عمر بن سعد بدو گفت: » و واگذارى، از آن بهتر که با خون حسین به پیشگاه خدا روى.
عبد اهللا بن یسار جهنى گوید: وقتى به عمر بن سعد دستور داده بودند سوى حسین حرکت کند، پیش وى  410) (409
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خدایت قرین صواب بدارد، «گفتم: » امیر دستورم داد سوى حسین حرکت کنم و این کار را نپذیرفتم.«تم به من گفت: رف
اینک عمر بن سعد کسان «گوید: از پیش وى برفتیم و یکى بیامد و گفت: » خدایت قرین هدایت بدارد، بمان، مرد و مکن.

 »خواند.را براى حرکت سوى حسین مى
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گوید: پیش وى رفتم و دیدمش که نشسته بود، چون مرا دید روى از من بگردانید و بدانستم که آهنگ رفتن سوى 
 حسین دارد و از پیش وى در آمدم.

اى و مردم از به من داده خدایت قرین صالح بدارد، این کار را«گوید: عمر بن سعد پیش عبید اهللا بن زیاد رفت و گفت: 
اند، اگر رأى تو این است که این کار عمل شود، عمل کن و با این سپاه، یکى از بزرگان کوفه را که من در آن خبر یافته

گوید: کسانى را براى عبید اهللا نام برد اما او » کار جنگ کفایت و لیاقت برتر از او نخواهم بود به مقابله حسین فرست.
خواهم، اگر با سپاه خواهم بفرستم از تو نظر نمىخواهد بزرگان کوفه را به من بشناسانى، درباره کسى که مىنمى«گفت: 
گوید: پس با چهار » میروم.«گوید: و چون اصرار وى را بدید گفت: » روى که بهتر و گر نه فرمان ما را پس بفرست.ما مى

 آمده بود به نزد وى رسید. هزار کس برفت و فرداى روزى که حسین در نینوى فرود

پیش وى برو و بپرس «گوید: عمر بن سعد خواست عزره بن قیس احمسى را سوى حسین علیه السالم فرستد به او گفت: 
گوید: عزره از جمله کسانى بود که به حسین نامه نوشته بودند و شرم کرد که پیش وى » خواهد؟براى چه آمده و چه مى

 رود.

 ه سرانى که به حسین نامه نوشته بودند عرضه کرد، اما همگى دریغ کردند و نپذیرفتند.گوید: این کار را ب

من پیش «گوید: کثیر بن عبد اهللا شعبى که یکه سوارى دلیر بود و از هیچ کارى روى گردان نبود پیش وى آمد و گفت: 
واهم به غافلگیرى کشته شود. پیش خنمى«عمر بن سعد گفت: » کشمش.روم به خدا اگر بخواهى به غافلگیرى مىوى مى

 »خواهد؟وى برو و بپرس براى چه آمده و چه مى
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اى ابو عبد اهللا! خدایت قرین صالح بدارد «گوید: کثیر بیامد و چون ابو ثمامه صاعدى او را بدید به حسین گفت: 
گوید: ابو ثمامه نزدیک وى » به خونریزى و غافل کشى از همه جسورتر است سوى تو آمده.شرورترین مردم زمین که 

اند گیرید پیامى را که به من دادهام، اگر گوش مىنه، من فرستاده«گفت: » شمشیر خویش را بگذار.«رفت و گفت: 
» گیرم آنگاه مقصود خویش را بگوى.ىمن دسته شمشیرت را م«گفت: » روم.رسانم و اگر ابا دارید از پیش شما باز مىمى

گذارم به او رسانم. نمىاى بگوى و من از طرف تو مىپیامى را که آورده«گفت: » به خدا نباید دست به آن بزنى.«گفت: 
پس به هم ناسزا گفتند و کثیر پیش عمر بن سعد رفت و قضیه را با وى بگفت. «گوید: » اى.نزدیک شوى که تو بدکاره

 گوید: پس از آن عمر بن سعد قرة بن قیس حنظلى را پیش خواند و گفت: 411) (410
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گوید: قره سوى حسین روان شد و چون » خواهد؟اى قره واى تو! حسین را ببین و از او بپرس براى چه آمده و چه مى«
 آید گفت:حسین او را بدید که مى

ایفه حنظله است از قبیله تمیم، خواهرزاده ماست من او بله، این یکى از ط«حبیب بن مظاهر گفت: » شناسید؟این را مى«
گوید: قره بیامد و به حسین سالم گفت و پیام عمر » شناختم و گمان نداشتم در اینجا حاضر شود.را به حسن عقیدت مى
 بن سعد را بدو رسانید.

گوید: پس از آن حبیب بن » گردم.بازمىخواهند اند که بیا، اگر مرا نمىمردم شهرتان به من نوشته«حسین بدو گفت: 
 اى قره پسر قیس! واى تو،«مظاهر بدو گفت: 
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قره بدو گفت: » گردى؟ این مرد را که خدا بوسیله پدرانش ما و ترا حرمت بخشیده یارى کن.چرا پیش قوم ستمگر باز مى
گوید: پس پیش عمر بن سعد رفت و خبر را با وى بگفت. » کنم.روم، آنگاه اندیشه مىرم پیش او باز مىبا جواب پیام یا«

 عمر بن سعد گفت:

دهم که وقتى نامه عمر بن سعد حسان بن فاید عبسى گوید: شهادت مى» امیدوارم خدا مرا از پیکار وى معاف بدارد.«
 چنین بود:پیش ابن زیاد آمد، من نیز پیش وى بودم. نامه 

 به نام خداى رحمان رحیم:«

خواهد و و پرسیدم براى چه آمده و چه مى«اما بعد، من وقتى نزدیک حسین فرود آمدم کسى پیش او فرستادم «
 جوید؟مى

آمدند و خواستند که بیایم و آمدم، اگر مرا «گفت: مردم این والیت به من نوشتند و فرستادگانشان پیش من «
گوید: و چون نامه را براى » روم.اند، از پیش آنها باز مىدارند که فرستادگانشان با من گفته«جز آن  خواهند و رأیىنمى

 عبید اهللا بن زیاد خواندند شعرى به این مضمون خواند:

 گوید: آنگاه به عمر بن سعد نوشت:» اما دیگر مفر نیست.«امید رهایى دارد «هاى ما به او بند شده اکنون که پنجه«

 نام خداى رحمان رحیم: به«

حسین بگو او و همه یارانش با یزید بن معاویه بیعت «اما بعد، نامه تو به من رسید، آنچه را نوشته بودى فهمیدم به «
 کنند و چون چنین
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زدم که حدس مى«و چون نامه به عمر بن سعد رسید گفت:  گوید: 412) (411» کرد، رأى خویش را بگوییم. و السالم.«
اى از عبید اهللا بن زیاد پیش عمر بن سعد آمد به این حمید بن مسلم ازدى گوید: نامه» پذیرد.ابن زیاد سالمت را نمى

 مضمون:

اکیزه خوى مظلوم، از آن ننوشند همانطور که با متقى پ«اما بعد، میان حسین و یاران وى و آب حایل شو که یک قطره «
گوید: عمر بن سعد، عمرو بن حجاج را با پانصد سوار فرستاد که آبگاه را » عثمان بن عفان رفتار کردند.«امیر مؤمنان، 

گرفتند و میان حسین و یاران وى آب حایل شدند و نگذاشتند یک قطره آب بنوشند و این سه روز پیش از کشته شدن 
 حسین بود.

بینى که به رنگ اى حسین آب را مى«ابى حصین ازدى که نسب از بجیله داشت بانگ زد و گفت: گوید: عبید اهللا بن 
خدایا او را از تشنگى بکش و «گوید: حسین گفت: » چشى تا از تشنگى بمیرى.آسمان است به خدا یک قطره از آن نمى

عیادتش کردم به خدایى که جز او خدایى حمید بن مسلم گوید: به خدا بعدها هنگامى که بیمار بود » هرگز او را نبخش.
کرد، شد و قى مىخورد تا شکمش پر مىکرد، آنگاه باز آب مىشد و قى مىخورد تا شکمش پر مىنیست دیدمش آب مى

شد و چنین بود تا جان داد. گوید: وقتى تشنگى بر حسین و یارانش سخت شد، عباس بن على بن ابى اما سیراب نمى
را پیش خواند و با سى سوار و بیست پیاده فرستاد و بیست مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند طالب برادر خویش 

کیستى بگو براى «رفت. عمرو بن حجاج زبیدى گفت: و نزدیک آب رسیدند و نافع بن هالل جملى با پرچم پیشاپیش مى
 »اى؟چه آمده
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نه، تا حسین و این «گفت: » بنوش، نوش جانت.«گفت: » اند بنوشیم.ایم از این آب که ما را از آن بداشتهآمده«گفت: 
نه، به «گوید: پس از آن کسان نمودار شدند. عمرو گفت: » اند یک قطره نخواهم نوشید.بینى تشنهگروه از یارانش که مى

گوید: و چون یاران نافع نزدیک » اند که آب را از آنها منع کنیم.را اینجا گذاشتهخدا راهى براى آب دادن اینان نیست ما 
پیادگان هجوم بردند و مشکها را پر کردند. عمرو بن حجاج و یارانش پیش » مشکها را پر کنید«رسیدند به پیادگان گفت: 

 دویدند.

ان زدند که به جاى خویش بازگشتند، آنگاه عباس بن على بن ابى طالب و نافع بن هالل به آنها حمله بردند و پسش
عمرو بن حجاج سوى آنها آمد و درگیرى اندکى شد، یکى از یاران  413) (412اما راهشان را گرفتند. » برویم.«گفتند: 

پنداشت چیزى نیست اما پس از عمرو بن حجاج، که از طایفه صداء بود، زخم خورد، نافع بن هالل زخمش زده بود، مى
 شد و از همان زخم بمرد.آن بدتر 

 گوید: یاران حسین با مشکها بیامدند و آب را پیش وى بردند.

 هانى بن ثبیت حضرمى که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بود گوید:
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حسین علیه السالم عمرو بن قرظه انصارى را پیش عمر بن سعد فرستاد که امشب میان اردوگاه من و اردوگاه خودت «
 مرا ببین.

ید: عمر بن سعد با حدود بیست سوار بیامد، حسین نیز با همانند آن بیامد و چون به هم رسیدند حسین به یاران گو
 خویش گفت دور شوند. عمر بن سعد نیز با یاران خویش چنین گفت.

رفت. پس شنیدیم. سخن کردند و طول دادند تا پاسى از شب بگوید: از آنها دور شدیم چندان که صدا و سخنشان را نمى
 از آن هر کدام با یارانشان سوى اردوگاه خویش بازگشتند و کسان درباره آنچه میانشان رفته بود به پندار سخن
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» گذاریم.به جاى مى با من پیش یزید بن معاویه بیا و دو اردو را«کردند پنداشتند که حسین به عمر بن سعد گفته بود: 
امالکم را «گفته بود: » سازم.من آنرا برایت مى«گفته بود: » کنند.ام را ویران مىدر این صورت خانه«عمر گفته بود: 

 گوید: و عمر این را خوش نداشته یود.» دهم.از اموال خودم در حجاز بهتر از آن به تو مى«گفته بود: » گیرند.مى

 گفتند و میانشان رواج یافته بود.زى شنیده باشند یا دانسته باشند چنین مىآنکه چیگوید: کسان بى

اند این اند و جمع راویان بر آن رفتهابو مخنف گوید: اما آنچه مجالد بن سعید و صقعب بن زهیر و دیگر اهل روایت گفته
گردم، یا دست در دست ام بازمىدهیکى از سه چیز را از من بپذیرید: یا به همانجا که از آن آم«است که چنین گفت: 

خواهید مرزهاى مسلمانان که مى -نهم که در کار فیما بین، رأى خویش را بگوید یا مرا به هر یک ازیزید ابن معاویه مى
عقبۀ بن سمعان گوید: همراه حسین » بفرستید که یکى از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفى همانند آنها داشته باشم.

تا وقتى کشته شد از او جدا نشدم و از سخنان وى با  414) (413ى از مدینه به مکه رفتم و از مکه به عراق، بودم با و
کسان در مدینه و مکه و در راه و در عراق و در اردوگاه تا به روز کشته شدنش یک کلمه نبود که نشنیده باشم، به خدا 

که دست در دست یزید بن معاویه نهد یا او را به یکى از مرزهاى  اند نبود و نگفته بودگویند و پنداشتهآنچه مردم مى
ابو مخنف به نقل از » کشد.بگذارید در زمین فراخ بروم تا ببینم کار کسان به کجا مى«مسلمانان فرستند، بلکه گفت: 

دند گوید: عمر بن مجالد بن سعید همدانى و صقعب بن زهیر که مکرر، سه یا چهار بار، حسین و عمر بن سعد را دیده بو
 سعد به عبید اهللا بن زیاد نوشت:
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گوید به جایى که از به صالح آورد، اینک حسین به من مى«اما بعد، خدا آتش را خاموش کرد و اتفاق آورد و کار امت را «
مسلمانان باشد و در حقوق و «رزهاى مسلمانان که خواهیم فرستیم و یکى از گردد یا او را به هر یک از م« -آن آمده باز

فیما بین «امیر مؤمنان رود و دست در دست وى نهد که رأى خویش را در کار «تکالیف همانند آنها باشد یا پیش یزید 
این نامه مردیست که «گوید: و چون عبید اهللا نامه را بخواند گفت: » بگوید و این مایه رضاى شماست و صالح امت.

اکنون «گوید: شمر بن ذى الجوشن برخاست و گفت: » پذیرم.اندرزگوى امیر خویش است و مشفق قوم خویش، بله مى
پذیرى؟ به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دستت ننهاده باشد که به سرزمین تو فرود آمده و کنار تست این را از او مى
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و ضعف و ناتوانى از آن تو. این را مپذیر که مایه ضعف است. باید او و یارانش به حکم تو قوت و عزت از آن وى باشد 
ام که بخشى به اختیار تو باشد، به خدا شنیدهکنى اختیار عقوبت با تو باشد و اگر مىتسلیم شوند که اگر عقوبت مى

چه خوب گفتى، رأى تو «ابن زیاد گفت: » کنند.نشینند و بیشتر شب سخن مىحسین و عمر سعد میان دو اردوگاه مى
این نامه را «حمید بن مسلم گوید: آنگاه عبید اهللا بن زیاد شمر بن ذى الجوشن را پیش خواند و گفت: » درست است.

پیش عمر بن سعد ببر که به حسین و یارانش بگوید به حکم من تسلیم شوند، اگر شدند آنها را به مسالمت پیش من 
یرفتند با آنها بجنگد، اگر جنگید، شنوا و مطیع او باشد و اگر ابا کرد تو بجنگ که ساالر قومى و گردن او بفرستد و اگر نپذ

اى به عمر بن سعد ابو جناب کلبى گوید: آنگاه عبید اهللا بن زیاد نامه 415) (414» را بزن و سرش را پیش من بفرست.
 نوشت به این مضمون:

 ام که دست از او بدارى یااما بعد، ترا سوى حسین نفرستاده«
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وساطت کنى، بنگر اگر حسین و یارانش گردن «وقت بگذرانى یا امید سالمت و بقا بدو بدهى یا بمانى و پیش من از او «
خونشان بریز و اعضاشان «به آنها حمله بر و را به مسالمت سوى من فرست، اگر دریغ کردند «نهادند و تسلیم شدند آنها 

کشته شد اسب بر سینه و پشت وى بتاز که ناسپاس است و مخالف و حق «را ببر که استحقاق این کار دارند، اگر حسین 
ام که اگر او را کشتم با وى زند ولى قولى دادهمى«ناشناس و ستمگر. مقصودم این نیست که این کار از پس مرگ زیانى «

عمل ما و سپاه ما کناره «دهیم و اگر نکردى از دستور ما عمل کردى پاداش شنو اى مطیع به تو مى«ین کنم، اگر به چن
عبید اهللا بن شریک عامرى » ایم. و السالم.خویش را به او داده«کن و شمر بن ذى الجوشن را با سپاه واگذار که دستور 

اش ام البنین دختر حزام زن على بن و و عبد اهللا بن ابى محل که عمهگوید: وقتى شمر بن ذى الجوشن نامه را گرفت ا
خداى «ابى طالب بوده بود و عباس و عبد اهللا و جعفر و عثمان را او آورده بود بپا خاستند. عبد اهللا بن ابى محل گفت: 

بله، به «گفت: » نویسى، بنویس.امیر را قرین صالح بدارد، فرزندان خواهر ما همراه حسینند اگر مایلى امانى براى آنها ب
و دبیر خویش را گفت که امانى براى آنها نوشت که عبد اهللا آن را با غالم خویش به نام کزمان فرستاد و » خاطر شما.

دایى ما را سالم گوى و «جوانان گفتند: » این امان را دایى شما فرستاده.«چون پیششان رسید آنها را بخواند و گفت: 
گوید: شمر بن ذى الجوشن با نامه عبید » امان شما حاجت نیست امان خدا از امان پسر سمیه بهتر است. بگوى ما را به

ات را چه کردى؟ واى تو. خدا خانه«اهللا بن زیاد پیش عمر بن سعد آمد و چون نامه را بدو داد که بخواند عمر بدو گفت: 
 بدارد. به خدا دانماى زشت نزدیک نکند و چیزى را که به سبب آن پیش من آمده

 3011،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

که تو نگذاشتى که آنچه را به او نوشته بودم بپذیرد و کارى را که امید داشتم به صالح آید، تباه کردى، به خدا حسین 
بگو چه خواهى کرد؟ فرمان امیرت را  به من«شمر بدو گفت: » شود که جانى واالمنش میان دو پهلوى اوست.تسلیم نمى

نه. خودم این کار را عهده «گفت:  416) (415» کشى؟ اگر نه، سپاه و اردو را با من گذار.کنى و دشمن او را مىاجرا مى
 گوید: شامگاه پنجشنبه نه روز از محرم رفته سوى حسین حمله برد.» پس، ساالر تو باش.«گفت: » کنم.مى
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گوید: عباس و جعفر و عثمان پسران » پسران خواهر ما بیایند.«نزدیک یاران حسین ایستاد و گفت: گوید: شمر بیامد و 
گوید جوانان » اى پسران خواهر ما، شما در امانید.«گفت: » خواهى؟چکار دارى و چه مى«على پیش وى آمدند و گفتند: 

بودى در این حال که پسر پیمبر خدا امان ندارد به ما  خدایت لعنت کند، امانت را نیز لعنت کند. اگر دایى ما«بدو گفتند: 
و با کسان سوار شد و از پس » اى سپاه خدا برنشین و خوشدل باش.«گوید: آنگاه عمر بن سعد ندا داد: » دادى.امان نمى

سرش نماز پسینگاه سوى آنها حمله برد. حسین بر در خیمه نشسته بود و به شمشیر خویش تکیه داشت و در حال چرت 
 پایین افتاده بود.

» شنوى؟شوند نمىبرادر صداها را که نزدیک مى«زینب خواهرش سر و صدا را شنید و به برادر خود نزدیک شد و گفت: 
خواهر «گوید: » پیمبر خدا را به خواب دیدم که به من گفت امشب پیش ما میایى.«گوید: حسین سر برداشت و گفت: 

 »واى من.«حسین به صورت خویش زد و گفت: 
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حسین » برادر! قوم آمدند.«گوید: عباس بن على گفت: » واى از تو دور، خواهر کم آرام باش، رحمانت رحمت کند.«گفت: 
 عباس برادرم، جانم فدایت، برنشین و پیش آنها برو و بگو:«گفت: 

گوید: عباس پیش آنها رفت و با حدود بیست سوار و از » اند؟ست؟ و بپرس براى چه آمدهچکار دارید و مقصودتان چی
دستور امیر «گفتند: » خواهید.اید و چه مىچه اندیشیده«جمله زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر مقابلشان رسید و گفت: 

شتاب مکنید تا پیش ابو عبد اهللا «گفت: » کنیم.آمده که به شما بگوییم به حکم امیر تسلیم شوید، یا با شما جنگ مى
او را ببین و این را با وى بگوى آنگاه با گفته وى «گوید: توقف کردند و گفتند: » بازگردم و آنچه را گفتید با وى بگویم.

گوید: عباس بازگشت و بتاخت پیش حسین رفت و خبر را با وى بگوید یاران وى با قوم به سخن ایستادند » پیش ما بیا.
تو «زهیر گفت: » اگر خواهى با این قوم سخن کن و اگر خواهى من سخن کنم.«بیب بن مظاهر به زهیر بن قین گفت: ح

به خدا قومى که فردا به پیشگاه خدا روند «گوید: حبیب بن مظاهر با آنها گفت: » این را آغاز کردى، تو با آنها سخن کن.
ندان وى صلى اهللا علیه و سلم و بندگان سحر خیز و ذکرگوى این شهر را و فرزند پیمبر او را علیه السالم با کسان و خا

تو هر چه بتوانى خودت را پاك « 417) (416عزره بن قیس گفت: » کشته باشند، به نزد خداى قوم بدى باشند.
خواه توام، تو اى عزره، خدا او را پاك کرده و هدایت بخشیده. اى عزره از خدا بترس که من نیک«زهیر گفت: » نمایى.مى

 را به خدا از جمله کسانى مباش که گمراهان را
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اى زهیر تو به نزد ما از شیعیان مردم این خاندان نبودى، بلکه دوستدار «گفت: » کنند.براى کشتن نفوس پاك کمک مى
اى ننوشتم و هرگز گیرى که از آنها هستم، به خدا هرگز به وى نامهاینجا بودنم را دلیل این نمى«گفت: » عثمان بودى.

ى خویش را به او ندادم ولى راه، من و او را به هم رسانید و چون او را کسى را به سوى او نفرستادم و هرگز وعده یار
بدیدم پیمبر خدا را با قرابت وى با پیمبر به یاد آوردم و بدانستم که سوى دشمن خویش و دسته شما روانست و چنین 
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» اید مدافع وى باشم.دهدیدم که یاریش کنم و جزو دسته او باشم و براى حفظ حق خدا و حق پیمبر که شما به تباهى دا
خواهد که امشب بروید تا عبد اهللا از شما مى -اى حاضران ابو«گوید: عباس بن على بتاخت بیامد و به آنها رسید و گفت: 

در این کار بنگریم که میان شما و او در این باب سخن نرفته بود و چون صبح شود همدیگر را ببینیم. ان شاء اهللا، یا 
گوید: » کنیم.دهیم، و اگر نخواستم آن را رد مىکنید انجام مىخواهید و تحمیل مىو کارى را که مى ایمرضایت آورده

خواست آن شب آنها را پس برد تا دستور خویش را بگوید و با کسانش وصیت کند. و چون عباس بن على این حسین مى
 پیام را آورد، عمر بن سعد گفت:

گوید: آنگاه » خواهم نباشم.مى«گفت: » تو چیست؟ ساالر تویى، و رأى تو است. رأى«گفت: » اى شمر رأى تو چیست؟«
سبحان اهللا به خدا اگر از دیلمان بودند و این «عمرو بن حجاج زبیدى گفت: » چه رأى دارید؟«رو به کسان کرد و گفت: 

 ذیر. بدینم قسم که صبحگاه بااند بپآنچه را خواسته«قیس بن اشعث گفت: » باید بپذیرى.خواستند، مىرا از تو مى
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گوید: و چنان بود که » دادم.کنند، امشب را مهلتشان نمىدانستم چنین مىبه خدا اگر مى«گفت: » کنند.تو جنگ مى
پیش آنها بازگرد و اگر «بدو گفت:  وقتى عباس بن على با پیشنهادى که عمر بن سعد کرده بود پیش حسین آمد و

توانستى تا صبحدم عقب بینداز و امشب از ما بازشان دار، شاید امشب براى پروردگارمان نماز کنیم و دعا کنیم و استغفار 
على بن  418) (417» ام.داشتهداند که من نماز کردن و قرآن خواند و دعاى بسیار و استغفار را دوست مىکنیم. خدا مى

تا فردا مهلتتان «اى از جانب عمر بن سعد پیش ما آمد و جایى ایستاد که صدا رس بود و گفت: ن گوید: فرستادهحسی
على بن » کنتان نیستیم.فرستیم و اگر نپذیرفتید ولدادیم اگر تسلیم شدید، شما را پیش امیرمان عبید اهللا بن زیاد مى

 زدیک شبانگاه بود، حسین یاران خویش را فراهم آورد.حسین گوید: وقتى عمر بن سعد بازگشت، و این به ن

 گفت:گوید: نزدیک او شدم که بشنوم که بیمار بودم، شنیدم پدرم با یاران خویش مى

کنم کنم، خدایا حمد تو مىبر گشایش و سختى حمد مى«گویم، ستایش نیکو، و او را ستایش خداى تبارك و تعالى مى«
چشم و دلمان بخشیدى و «ادى و قرآن را به ما یاد دادى و به کار دین دانا کردى، گوش و کرامت د«که ما را به پیمبرى 

و «شناسم و خاندانى از خاندان خودم نکوتر تر و بهتر از یارانم نمىشایسته«جزو مشرکانمان نکردى. اما بعد، یارانى 
 تر.خویشدوست

فردا روزمان با این دشمنان چه خواهد شد. بدانید که «دانم ىتان را از جانب من پاداش نیک دهد. بدانید که مخدا همه«
 با رضایت من همگیتان بروید که حقى بر شما ندارم، اینک شب به برتان«دهم، تان مىمن اجازه
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دانى گوید: من و مالک بن نضر ارحبى پیش حسین رفتیم ضحاك بن عبد اهللا مشرقى هم» گرفته آنرا وسیله رفتن کنید.«
 ایم؟و به او سالم گفتیم، آنگاه پیش وى نشستیم سالم ما را جواب گفت و خوش آمد گفت و پرسید که براى چه آمده
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و بگوییم، ایم به تو سالم گوییم و از خدا براى تو سالمت خواهیم و دیدار تازه کنیم و خبر این کسان را با تآمده«گفتیم: 
خدا مرا بس که نیکو «گوید: حسین علیه السالم گفت: » گوییم که به جنگ تو اتفاق دارند کار خویش را بنگر.به تو مى

 گوید: آنگاه حرمت کردیم و سالم گفتیم و براى او دعا کردیم.» گاهى است.تکیه

قرض دارم و نانخوار «من نیز گفتم: » دارم. قرض دارم و نانخوار«مالک بن نضر گفت: » کنید؟چرا مرا یارى نمى«گفت: 
چندان که براى تو سودمند باشد و موجب  419) (418دارم اما اگر اجازه دهى که وقتى دیدم جنگاورى نمانده بروم، 

اینک شب شما را به «گوید: پس با وى ببودم و چون شب رسید گفت: » اجازه دارى.«گفت: » جنگم.دفاع از تو شود مى
نرا وسیله رفتن کنید، هر یک از شما دست یکى از خاندان مرا بگیرد و در روستاها و شهرهایتان پراکنده شوید، برگرفته آ

گوید: » مانند.خواهند وقتى به من دست یافتند از تعقیب دیگران غافل مىتا خدا گشایش دهد که این قوم مرا مى
 جعفر گفتند: برادرانش و پسرانش و برادرزادگانش و دو پسر عبد اهللا بن

گوید: نخست عباس این سخن گفت، » چرا چنین کنیم؟ براى آنکه پس از تو بمانیم؟ خدا هرگز چنین روزى را نیارد.«
 سپس آنها این سخن و امثال آن را به زبان آوردند.
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مردم چه «گفتند: » تان دادم.کشته شدن مسلم شما را بس، بروید که اجازه اى پسران عقیل،«حسین علیه السالم گفت: 
گویند: بزرگ و سرور و فرزندان عمویمان را که بهترین عموها بود رها کردیم و با آنها یک تیر خواهند گفت؟ مى

و مال و کسانمان را  کنیم، جاننینداختیم و یک نیزه و یک ضربت شمشیر نزدیم و ندانستیم چه کردند، نه به خدا نمى
ضحاك بن عبد اهللا » جنگیم تا شریک سرانجامت شویم خدا زندگى از پس ترا روسیاه کند.کنیم و همراه تو مىفدایت مى

 مشرقى گوید: پس مسلم بن عوسجه اسدى برخاست و گفت:

هاشان بشکنم و با را در سینه امایم؟ نه به خدا باید نیزهترا رها کنیم و خدا بداند که در کار اداى حق تو نکوشیده«
شوم، اگر سالح براى جنگشان نداشته باشم به شمشیرم چندانکه دسته آن به دستم باشد ضربتشان بزنم، از تو جدا نمى

کنیم تا خدا به خدا ترا رها نمى«گوید: سعد بن عبد اهللا حنفى گفت: » زنم که با تو بمیرم.دفاع از تو چندان سنگشان مى
شوم آنگاه زنده شوم سپس زنده مىایم، به خدا اگر بدانم کشته مىر وجود تو حرمت غیاب پیمبر خدا را بداشتهبداند که د
کنند از تو جدا نشوم تا پیش رویت بمیرم. پس چرا رود و هفتاد بار چنینم مىشوم و خاکسترم به باد مىسوخته مى

به خدا دوست «گوید: زهیر بن قین گفت: » پذیرد.ان نمىچنین نکنم که یک کشتن است و آنگاه کرامتى که هرگز پای
کشته شوم و به همین صورت هزار بار کشته شوم و خدا با کشته شدن من بلیه را از  -دارم کشته شوم و زنده شوم و باز

دیگر گوید: همه یاران وى سخنانى گفتند که همانند یک » تو و جان این جوانان خاندان تو دور کند. 420) (419جان 
شویم، جانهاى ما به فدایت با سینه و صورت و دست، ترا حفظ به خدا از تو جدا نمى«گفتند: بود و از یک روى، مى

 ایم و به سرکنیم و چون کشته شدیم تکلیف خویش را ادا کردهمى
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ام زینب پیشم بود و پرستاریم ى که صبحگاه آن پدرم کشته شد نشسته بودم، عمهعلى بن حسین گوید: شب» ایم.برده
کرد. پدرم در خیمه خویش از یاران گوشه گرفته بود، حوى، غالم ابو ذر غفارى پیش وى بود که به شمشیر خود مى

 خواند به این مضمون:کرد. پدرم شعرى مىپرداخته بود و آنرا درست مى

پذیرد روزگار عوض نمى«یاران و دنیاجویان کشته دارى «و صبحگاهان و شبانگاهان «دوست بدى  اى روزگار پلید که«
گوید: این را دو سه بار خواند تا فهمیدم و مقصود » رود.اى به راه مرگ مىو هر زنده«کار به دست خداى جلیل است «

ام نیز آنچه را من بدانستم که بال نازل شده، عمهوى را بدانستم و اشکم گرفت، اما اشکم را نگهداشتم و خاموش ماندم و 
 شنیده بودم شنید، زن بود و زنان رقت دارند و استعداد زارى.

اى عزاى من! اى «کشید و برهنه سر بود، پیش وى رفت و گفت: دارى نتوانست و برجست و جامه خود را مىخویشتن
رم یا على پدرم یا حسن برادرم مرد، زندگیم به سر رسیده باقیمانده سلف و پناهگاه خلف! کاش آن روز که فاطمه ماد

اى ابو عبد اهللا! پدر و «گفت: » خواهرکم، شیطان بردبارى ترا نبرد.«گوید: حسین علیه السالم بدو نگریست و گفت: » بود.
 و سخن در گلویش ماند....» مادرم فدایت، در انتظار کشته شدنى؟ جانم فدایت 

 اگر شتر مرغ را بگذارند شب«ک شد و گفت: گوید: چشمانش پر از اش

 3018،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

و به » تر است.کند و بر جانم سختکشانند! این، قلب مرا بیشتر داغدار مىواى من! ترا به زور مى«] گفت: 1خوابد. [مى
 و بیهوش به زمین افتاد.چهره خویش زد و گریبان خویش را گرفت و آنرا بدرید 

خواهرکم! از خدا بترس و از خدا تسلى خواه و بدان که «اش ریخت و گفت: گوید: حسین بدو پرداخت و آب به چهره
به جز ذات خدایى که زمین را به قدرت  421) (420مانند، همه چیز تلف شدنى است میرند و آسمانیان نمىزمینیان مى

آیند و او خود یکتاست. پدرم بهتر از من بود، مادرم بهتر از من بود، برادرم نگیزد که باز مىاخویش آفریده و خلق را برمى
گوید: با این سخنان و امثال آن وى را تسلى داد و » بهتر از من بود، مقتداى من و آنها و همه مسلمانان پیمبر خدا است.

یبان ندرى و چهره نخراشى و واى نگویى و مرگ دهم و قسم مرا رعایت کن که بر من گرخواهرکم! قسمت مى«گفت: 
هایشان را نزدیک گوید: آنگاه وى را بیاورد و پیش من نشانید و پیش یاران خویش رفت و گفتشان که خیمه» نخواهى.

ضحاك بن عبد » آید.ها باشند مگر در سمتى که دشمن از آنجا مىیک دیگر کنند و طنابها را درهم کنند و ما بین خیمه
کردند خواستند و دعا مىکردند و آمرزش مى مشرقى گوید: آن شب حسین و یاران وى همه شب بیدار بودند، نماز مىاهللا

 و زارى.

 خواند:گذشتند که مراقبمان بودند و حسین این آیه را مىگوید: سواران آنها بر ما مى

رٌ لِأَنْفُسِِهمْ إِنَّما نُمِْلی لَُهمْ لِیَزْدادُوا إِثْمًا وَ لَُهمْ عَذابٌ مُهِینٌ، ما کانَ اهللا لَِیذَرَ وَ ال یَْحسَبَنَّ الَّذِیَن َکفَرُوا أَنَّما ُنمْلِی لَهُْم خَیْ«
 179 -178: 3ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ َحتَّى َیمِیزَ اْلخَبِیَث من الطَّیِّبِ  الْمُؤْمِنِینَ عَلى
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 ] مثلى همسنگ گفتار سعدى که بگفت ار بدست منستى قطار1[
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دهیم تا دهیم خیر آنهاست فقط مهلتشان مىاند مپندارند این مهلت که به ایشان مى] یعنى: کسانى که کافر شده1» [
 د.انگیز دارنگناهشان بیشتر شود و عذابى خفت

 گذارد تا پلید را از پاك جدا کند.خدا مؤمنان را بر این حال که شمایید نمى

» ایم.قسم به پروردگار کعبه که ما پاکانیم و از شما جدا شده«و یکى از سوارانى که مراقب ما بودند این را بشنید و بگفت: 
این ابو حرب عبد اهللا بن «گفتم: » نه.«گفت: » دانى این کیست؟مى«گوید: من او را شناختم و به بریر بن حصین گفتم: 

شد که سعید بن قیس او را به سبب جنایتى گوى بود و معتبر و دلیر و غافل کش، بارها مىشهر است، مردى بذله
گفت: » تو کیستى؟«گفت: » کند؟اى فاسق! خدا ترا جزو پاکان مى«گوید: بریر بن حضیر بدو گفت: » داشت.محبوس مى

اى ابو حرب، «گفت: » انا للَّه، دریغم آید اى بریز، به خدا هالك شدى، به خدا هالك شدى.«گفت: » ین.بریر بن حض«
من نیز بدین «گفت: » خواهى از گناهان بزرگ خویش به پیشگاه خدا توبه برى که به خدا ما پاکانیم و شما پلیدان.مى

فدایت شوم، پس کى همنشین یزید بن «گفت: » دهد.واى تو! چرا دانستنت سودت نمى«گفتمش: » دهم.شهادت مى
» خردى.به هر حال خدا رأى ترا زشت بدارد که بى«گفت: » اینک یزید همراه من است.«گفت: » شود؟عذره عنزى مى

421( 

__________________________________________________ 
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 گوید: پس او برفت و آنکه شبانگاه با سواران مراقب ما بود عزرة بن قیس احمسى بود که ساالر سواران بود. 422(

و این به روز عاشورا بود، با کسانى که  -به قولى روز جمعه بود -گوید: و چون عمر بن سعد صبحگاه روز شنبه نماز کرد
 امد.همراه وى بود بی

گوید: حسین یاران خویش را بیاراست و با آنها نماز صبح بکرد، سى و دو سوار با وى بودند و چهل پیاده. زهیر بن قین را 
به پهلوى راست یاران خود نهاد و حبیب بن مظاهر را به پهلوى چپ یاران خود نهاد. پرچم خویش را به عباس بن على 

بگفت تا مقدارى هیزم و نى را که پشت خیمه بود آتش زدند که بیم داشت  ها را پشت سر نهاد وبرادرش داد. خیمه
 دشمن از پشت سر بیاید.

 اى آورده بودند.گوید: براى حسین علیه السالم مقدارى نى و هیزم به جاى فرو رفته
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و هیزم را در که پشت سرشان بود و همانندجویى بود و هنگام شب بیشتر حفر کرده بودند که چون خندقى شده بود. نى 
وقتى صبحگاهان به ما حمله برند آتش در آن زنیم که از پشت سر به ما حمله نیارند و از یکسو با «آن ریختند و گفتند: 

 چنین کردند و برایشان سودمند بود.» ما بجنگند.

اسدى بود، سر  عمرو بن حضرمى گوید: وقتى عمر بن سعد با کسان روان شد، سر گروه شهریان کوفه عبد اهللا بن زهیر
مذحج و اسدیان کوفه عبد الرحمان بن ابى سبره بود، سر ربیعه و کنده قیس بن اشعث بن قیس بود، سر مردم تمیم و 

همدان حر بن یزید ریاحى بود، اینان همه در کشته شدن حسین حضور داشتند بجز حر بن یزید که به حسین پیوست و 
 با وى کشته شد.

سپاه خود را به عمرو بن حجاج زبیدى داد، پهلوى راست را به شمر بن ذى الجوشن بن شرحبیل گوید: عمر پهلوى راست 
داد، سر سواران، عزرة بن قیس احمسى بود، سر پیادگان شبث بن ربعى یربوعى بود، پرچم را به ذوید غالم خویش داده 

 )422بود. 
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غالم عبد الرحمان بن عبد ربه انصارى گوید: با صاحبم بودم. وقتى کسان آماده شدند و سوى حسین رفتند حسین  423(
 اى ریختند.اى بزرگ یا سینىاى به پا کردند و مقدارى مسک بیاوردند و در کاسهبگفت تا خیمه

 گوید: آنگاه حسین وارد خیمه شد و نوره کشید.

خورد و برخورد هایشان به هم مىان بن عبد ربه و بریر بن حضیر همدانى بر در خیمه شانهگوید: صاحب من عبد الرحم
ولمان کن، «کرد، عبد الرحمان بدو گفت: گویى مىداشتند که کدامشان پس از وى نوره بکشند. بریر با عبد الرحمان بذله

انند که نه در جوانى و نه در سالخوردگى دبه خدا قوم من مى«گوید: بریر بدو گفت: » گویى نیست.اینک وقت یاوه
ام ولى به خدا از آنچه در پیش دارم خوشدلم، به خدا میان ما و حور عین فاصله نیست جز گویى را دوست نداشتهیاوه

گوید: و چون حسین » اینکه این قوم با شمشیرهاى خویش سوى ما آیند، دوست دارم که با شمشیرهاى خود بیایند.
 نیز برفتیم و نوره کشیدیم. فراغت یافت ما

 گوید: آنگاه حسین بر مرکب خویش نشست و قرآنى خواست و آنرا پیش روى خویش نهاد.

 گوید: یاران وى پیش رویش جنگى سخت کردند و چون دیدم که آن گروه از پاى در آمدند گریختم و آنها را رها کردم.

خدایا تو در هر بلیه اطمینان منى و در هر سختى «گفت:  ابو خالد کاهلى گوید: وقتى صبح شد حسین دست برداشت و
اعتنایى امید منى و در هر گرفتارى که رخ دهد تکیه گاه و ذخیره منى، چه غمها که موجب اضطراب و بیچارگى و بى

آنرا دوست و شماتت دشمن بود که به پیشگاه تو آوردم و شکایت آن را به تو کردم که از همه کسان دل با تو داشتم و 
 »ها از تو است و همه خوبیها از تو است و همه مطلوبها به نزد تو است.ببردى و برداشتى همه نعمت
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تا ور بود، که آتش افروخته بودیم ضحاك مشرقى گوید: وقتى به طرف ما آمدند و آتش را دیدند که از هیزم و نى شعله
وقتى آمدند از پشت سر به ما حمله نکنند، یکى از آنها که سالح تمام داشت بر اسبى به تاخت آمد و با ما سخن نکرد تا 

ها گذشت و جز هیزم مشتعل چیزى ندید و بازگشت و به صداى بلند بانگ زد که اى حسین در این دنیا پیش از بر خیمه
» این کیست؟ گویى شمر بن ذى الجوشن است؟«حسین گفت:  424() 423روز رستاخیز آتش را به شتاب خواستى؟ 

» اى پسر زن بزچران، تو در خور آتشى که در آن بسوزى.«گفت: » آرى. خدایت قرین صالح بدارد، خودش است.«گفتند: 
اى پسر پیمبر خدا، فدایت شوم تیرى به او بیندازم که در تیررس من است و تیرم خطا «مسلم بن عوسجه گفت: 

گوید: حسین » خواهم من آغاز کرده باشم.تیرش نزن که نمى«حسین گفت: » کند، این فاسق از جباران بزرگ است.ىنم
 اسبى همراه داشت به نام الحق که على بن حسین را بر آن نشانده بود.

 نشست و با صداى بلند که بیشتر کسان -گوید: وقتى جماعت نزدیک وى رسیدند مرکب خویش را خواست و بر
اى مردم سخن مرا بشنوید و در کار من شتاب مکنید تا درباره حقى که بر شما دارم سخن آرم و «شنیدند گفت: مى

شوید ام، اگر گفتار مرا پذیرفتید و سخنم را باور کردید و انصاف دادید نیکروز مىبگویم که به چه سبب سوى شما آمده
انصاف ندادید شما و شریکان (عبادت) تان یک دل شوید که منظورتان  که بر ضد من دستاویزى ندارید و اگر نپذیرفتید و

] یاور من خدایى است که این کتاب را نازل 1از خودتان نهان نباشد و درباره من هر چه خواهید کنید و مهلتم ندهید. [
 ]2» [کرده و هم او دوستدار شایستگان است.

__________________________________________________ 

 .81یونس آیه  71: 10نِ ] فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ َو شُرَکاءَُکمْ ثُمَّ ال یَکُْن أَمْرُکُمْ عَلَْیکُْم ُغمَّۀً ُثمَّ اقْضُوا إَِلیَّ وَ ال تُْنظِرُو1[

 195اعراف آیه  196: 7] إِنَّ وَلِیَِّی اهللا الَّذِي نَزَّلَ الِْکتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِِحینَ 2[
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گوید: و چون خواهرانش این سخن را شنیدند بانگ زدند و بگریستند، دخترانش نیز گریستند و صدایشان بلند شد که 
و «وید: گ» خاموششان کنید که بدینم قسم گریه بسیار خواهند کرد.«عباس برادرش و على پسرش را فرستاد و گفت: 

شان این گوید: ما بدانستیم که به وقت شنیدن گریه» ابن عباس بیجا نگفت«چون برفتند که آنها را خاموش کنند گفت: 
سخن را از آن رو گفت که ابن عباس گفته بود آنها را همراه نیارد. و چون خاموش شدند حمد خدا گفت و ثناى او کرد و 

 شتگان و پیمبران را صلوات گفت، چندان گفت که خدا بهتر داند و به گفتن نیاید.یاد خدا کرد چنانکه باید و محمد و فر

 تر از او سخن کند.اى بلیغگوید: به خدا هرگز چه پیش از آن و چه بعد، نشنیدم که گوینده

 آنگاه گفت:

مت کنید و بیندیشید که خویشتن بازروید و خودتان را مال«اما بعد، نسب مرا به یاد آرید و بنگرید من کیستم آنگاه به «
اش نیستم که و عموزاده«بکشید و حرمتم را بشکنید؟ مگر من پسر دختر پیمبرتان و پسر وصى وى «آیا رواست مرا 

مورد چیزى که از پیش پروردگارش آورده بود تصدیق کرد؟ مگر حمزه «پیش از همه به خدا ایمان آورد و پیمبر را در 
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عموى من نبود؟ مگر سخنى را که « 425) (424مگر جعفر شهید طیار صاحب دو بال  سرور شهیدان عموى پدرم نبود؟«
خداى صلى اهللا علیه و سلم به من و برادرم گفت: این دو سرور جوانان «اید که پیمبر میانتان شهره است نشنیده

ام خدا دروغگو را دشمن ستهاز وقتى دان«دارید به خدا گویم که و حق همین است باور مىاند؟ اگر آنچه را مىبهشتى«
در این «دارید هنوز در میان جماعت کس هست که اگر ام، و اگر باورم نمىدروغ نگفته«بیند، دارد و دروغساز زیان مى

 گوید. از جابر بن عبد اهللا انصارى یاباب از او بپرسید به شما مى
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بپرسید تا به شما بگویند که این سخن را «بو سعید خدرى یا سهل بن سعد ساعدى یا زید بن ارقم یا انس بن مالک ا«
شمر » دارد؟نمى«اند، آیا این شما را از ریختن خون من باز خدا صلى اهللا علیه و سلم شنیده«درباره من و برادرم از پیمبر 

به خدا «حبیب بن مظاهر بدو گفت: » پرستد.یى خدا را بر یک حرف مىگوهر که بفهمد تو چه مى«ذى الجوشن گفت: 
 -گوید که خدا برفهمى چه مىگویى و نمىدهم که راست مىکنى، شهادت مىکه تو خدا را بر هفتاد حرف پرستش مى

 گوید: آنگاه حسین به آنها گفت:» دلت مهر نهاده.

پسر دختر پیمبرتانم؟ به خدا از مشرق تا مغرب از قوم «ارید که من اگر در این سخن تردید دارید، آیا اندك تردیدى د«
هستم. به من بگویید آیا به «به جز من پسر دختر پیمبرى وجود ندارد، تنها منم که پسر پیمبر شما «شما یا قوم دیگر 

ما خاموش ماندند و با گوید: ا» ام، از پى منید؟یا قصاص زخمى که زده«ام ام یا مالى که تلف کردهعوض کسى که کشته
 وى سخن نکردند.

 گوید: آنگاه بانگ زد:

ها رسیده و یزید بن حارث! مگر به من ننوشتید که میوه«اى شبث بن ربعى، اى حجار بن ابجر، اى قیس بن اشعث، اى «
گفت:  »ما ننوشتیم.«گفتند: » آیى، بیا.شده و چاهها پرآب شده و پیش سپاه آماده خویش مى«باغستانها سرسبز 

 خواهید بگذاریدم از پیش شما بهاى مردم! اگر مرا نمى«گوید: آنگاه گفت: » سبحان اهللا، چرا، به خدا شما نوشتید.«
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 ؟شوىچرا به حکم عموزادگانت تسلیم نمى«گوید: قیس بن اشعث گفت: » سرزمین امانگاه خویش روم.

خواهى تو برادر آن برادرى، مى«حسین بدو گفت: » رسد.کنند و از آنها بدى به تو نمىبه خدا با تو رفتارى ناخوشایند نمى
شوم و مانند بردگان بنى هاشم بیشتر از خون مسلم بن عقیل را از تو مطالبه کنند؟ نه به خدا مانند ذلیالن تسلیم نمى

) 425]. 1برم [ز اینکه سنگسارم کنید به پروردگار خویش و پروردگار شما پناه مىنهم. اى بندگان خدا من اگردن نمى
] گوید: آنگاه 2» [برم.از شر متکبرانى که به روز حساب ایمان ندارند به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه مى 426(

 حمله کنان سوى وى آمدند.مرکب خویش را خوابانید و عقبۀ بن سمعان را بگفت تا آنرا زانوبند زد و قوم 

 کثیر بن عبد اهللا شعبى که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بود گوید:
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اى «وقتى به طرف حسین حمله بردیم زهیر بن قین بر اسب خویش که دمى پرموى داشت با سالح تمام بیامد و گفت: 
ن فرض است، ما و شما تا کنون و تا وقتى که مردم کوفه از عذاب خداى حذر کنید! اندرز برادر مسلمان بر برادر مسلما

شمشیر در میانه نیامده برادریم و بر یک دین و بر یک جماعت (ملت) و شما سزاوار اندرز مایید و چون شمشیر در میان 
کند تا آید همبستگى برود و ما امتى باشیم و شما امت دیگر، خدا ما و شما را به باقیماندگان پیمبر خویش امتحان مى

کنیم که آنها را یارى کنید و از پشتیبانى عبید اهللا بن زیاد کنیم. ما شما را دعوت مىببیند ما و شما چگونه عمل مى
برند، کشند و دستها و پاهایتان را مىطغیانگر بازمانید که در ایام سلطه آنها جز بد نخواهید دید، چشمانتان را میل مى

برند و پارسایان و قاریان شما امثال حجر بن عدى و یارانش و هانى بن عروه رما باال مىهاى خبرند و بر تنهاعضایتان را مى
 و نظایر

__________________________________________________ 

 20، دخان آیه 20: 44] إِنِّی عُذُْت بِرَبِّی وَ رَبُِّکمْ أَْن تَرْجُمُونِ 1[

 27سوره مؤمن آیه  27: 40 من کُلِّ مَُتکَبِّرٍ ال یُؤْمِنُ بِیَوِْم الْحِسابِ ] إِنِّی عُذُْت بِرَبِّی وَ رَبُِّکم2ْ[
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رویم تا یار تو را با هر که به خدا نمى«گوید: به او ناسزا گفتند، عبید اهللا را ثنا و دعا کردند و گفتند: » کشند.او را مى
اى بندگان خدا! «گوید: به آنها گفت: » اه اوست بکشیم یا او و یارانش را به مسالمت سوى امیر عبید اهللا فرستیم.همر

کنید خدا را به یاد آرید و فرزندان فاطمه رضوان اهللا علیها از پسر سمیه بیشتر شایسته دوستى و یاریند، اگر یاریشان نمى
ش یزید بن معاویه واگذارید که بدینم قسم یزید بى کشتن حسین نیز از اطاعت آنها را مکشید، این مرد را با پسر عموی

خاموش باش که خدا صدایت را خاموش «گوید: شمر بن ذى الجوشن تیرى به او انداخت و گفت: » شود.شما خشنود مى
روى سخنم با تو شاشید، هایش مىاى پسر کسى که به پاشنه«زهیر گفت: » مان کردى.کند که از پر پرگوییت خسته

نیست که تو حیوانى بیش نیستى، به خدا گمان ندارم دو آیه از کتاب خدا را بدانى، خبردار از زبونى رستاخیز و عذاب 
ترسانى! به خدا مرگ با مرا از مرگ مى«گفت:  427) (426» کشد.خدا هم اکنون تو و یارت را مى«شمر گفت: » انگیز.الم

بندگان خدا این جلف «گوید: آنگاه رو به مردم کرد و با صداى بلند گفت: » ا خوشتر دارم.وى را از جاوید بودن با شم
نتراشیده و امثال وى در کار دینتان فریبتان ندهند، به خدا کسانى که خون باقى مانده محمد و خاندان وى را بریزند و 

ابو عبد اهللا «د: یکى به او بانگ زد و گفت: گوی» مانند.نصیب مى -یاران و مدافعانشان را بکشند از شفاعت محمد بى
گوید بیا، بدینم قسم، اگر مؤمن آل فرعون قوم خویش را اندرز گفت و کار دعوت را به کمال برد تو نیز این قوم را مى

 »اندرز گفتى و به کمال بردى، اگر اندرز و بالغ سودمند افتد.
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 عدى بن حرمله گوید: وقتى عمر بن سعد حمله برد، حر بن یزید بدو گفت:
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به خدا، بله جنگى که دست کم سرها بریزد و دستها «گفت: » کنى؟خدایت قرین صالح بدارد با این مرد جنگ مى«
دا اگر کار با من بود به خ«عمر بن سعد گفت: » دهید؟به یکى از سه چیز که به شما گفت رضایت نمى«گفت: » بیفتد.

گوید: حر بیامد و با کسان بایستاد، یکى از مردم قومش نیز با وى بود به نام » دادم اما امیر تو این را نپذیرفت.رضایت مى
قره گوید: به » خواهى آبش دهى؟نمى«گفت: » نه.«گفت: » اى؟امروز اسبت را آب داده«قره پسر قیس. حر بدو گفت: 

خواهد به هنگام این کار او را ببینم و از او خبر دهم، خواهد دور شود و حاضر جنگ نباشد و نمىخدا پنداشتم که مى
 گوید: از جایى که وى بود دور شدم.» دهم.روم و آبش مىام و مىآبش نداده«گفتمش: 

 گوید: به خدا اگر مرا از مقصود خویش آگاه کرده بود با وى پیش حسین رفته بودم.

خواهى؟ اى پسر یزید چه مى«کم به حسین نزدیک شد، یکى از قوم وى به نام مهاجر پسر اوس گفت: کرد، کمگوید: بنا 
به خدا کار تو شگفتى آور «مهاجر گفت: » او خاموش ماند و لرزش سراپایش را گرفت.«گوید: » خواهى حمله کنى؟مى

گفتند: دلیرترین مردم کوفه کیست؟ از ، گر به من مىبینماست، هرگز به هنگام جنگ ترا چنین ندیده بودم که اکنون مى
بینم، به خدا اگر به خدا خودم را میان بهشت و جهنم مردد مى«گفت: » بینم؟گذشتم، این چیست که از تو مىتو نمى

 پاره
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گوید: آنگاه اسب خویش را بزد و به حسین علیه السالم پیوست و » گزینم.نمى ام کنند و بسوزانند چیزى را بر بهشتپاره
 گفت:

و در این مکان فرودت آوردم. به  428) (427خدایم فدایت کند، من همانم که ترا از بازگشت بداشتم و همراه تو شدم «
کار ما به اینجا بکشد. به خویش خدایى که جز او خدایى نیست گمان نداشتم این قوم آنچه را گفته بودى نپذیرند و 

ام ولى آنها این چیزها را که کنم که نگویند از اطاعتشان برون شدهگفتم که قسمتى از دستور این قوم را اطاعت مىمى
ام ام و از آنچه کردهکردم، اینک پیش تو آمدهپذیرند چنان نمىدانستم که نمىپذیرند، به خدا اگر مىگوید مىحسین مى

گفت: » دانى؟کنم تا پیش رویت بمیرم آیا این را توبه من مىبرم، ترا به جان یارى مىشگاه پروردگارم توبه مىبه پی
تو چنانکه مادرت «گفت: » من حرم پسر یزید.«گفتم: » بخشد، نام تو چیست؟پذیرد و ترا مىات را مىآرى، خدا توبه«

من به حال سوارى از پیاده بهترم، بر اسبم مدتى با «گفتم: » فرود آى.نامت داد، حرى، ان شاء اهللا در دنیا و آخرت حرى، 
گوید: حر » رسد بکن.خدایت رحمت کناد، هر چه به نظرت مى«گفت: » کشد.جنگم و آخر کارم به فرود آمدن مىآنها مى

پذیرید که کند نمىاى قوم، چرا یکى از این چیزها را که حسین به شما عرضه مى«پیش روى یاران خویش رفت و گفت: 
گوید: با وى سخنانى گفت » اینک امیر عمر بن سعد، با وى سخن کن.«گفتند: » خدایتان از جنگ وى معاف دارد.

 همانند آنچه از پیش با وى گفته بود و نیز به یاران خویش گفته بود.

 »کردم.یافتم چنین مىخواست اگر راهى مىدلم مى«عمر گفت: 
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گفتید اى مردم کوفه، مادرتان عزادار شود و بگرید که او را دعوت کردید و چون بیامد تسلیمش کردید، مى«حر گفت: 
اید، گلویش را اید که خونش بریزید، خودش را بداشتهاما بر او تاخته» دهید.خویشتن را براى دفاع از او به کشتن مى

گذارید در دیار وسیع خدا برود تا ایمن شود و خاندانش نیز ایمن شوند، اید و نمىاید و از همه سو در میانش گرفتهگرفته
به دست شما چون اسیر مانده که براى خویش نه سودى تواند گرفت و دفع ضررى تواند کرد، وى را با زنانش و کودکان 

غلطند نوشند، و خوکها و سگان روستا در آن مىمجوسى و نصرانى مىخردسالش و یارانش از آب روان فرات که یهودى و 
اید، اگر هم اند، چه رفتار بدى با باقیماندگان محمد پیش گرفتهاید که هم اکنون از تشنگى از پا در آمدهممنوع داشته

پیادگان قوم سوى او حمله  گوید:» اکنون توبه نیارید و از این رفتارتان دست برندارید خدا به روز تشنگى آبتان ندهد.
حمید بن مسلم گوید: عمر بن سعد سوى آنها » و تیر انداختند که برفت تا پیش روى حسین بایستاد. 429) (428بردند 

گوید: ذوید پرچم را پیش برد، آنگاه عمر تیرى در دل کمان » اى ذوید، پرچم خویش را پیش ببر.«حمله آورد و بانگ زد: 
ابو جناب کلبى گوید: یکى از ما بود به نام » شاهد باشید که من نخستین کسم که تیر انداخت.«ت: نهاد و بینداخت و گف

اى داشت، زن وى نیز عبد اهللا پسر عمیر از بنى علیم که به کوفه آمده بود و به نزدیک چاه جعده در محله همدان خانه
بینند . عبد اهللا جماعت را دیده بود که در نخیله سان مىکه از تیره نمر بن قاسط بود به نام ام وهب دختر عبد با وى بود

 که سوى حسین روانه کنند.

به خدا به «گفت: » کنند.آنها را سوى حسین پسر فاطمه دختر پیمبر خدا روانه مى«گوید: از کارشان پرسید، گفتند: 
 پیکار مشرکان عالقه داشتم و امیدوارم ثواب پیکار با
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گوید: به نزد زن » روند به نزد خداى بیشتر از ثواب پیکار مشرکان باشد.اینان که به جنگ پسر دختر پیمبرشان مى
 خویش رفت و آنچه را شنیده بود با وى بگفت و قصد خویش را با او در میان نهاد.

گوید: پس شبانه با » راه هدایت برساند، برو، مرا نیز همراه خویش ببر.کنى، خدا ترا به بهترین کار صواب مى«زن گفت: 
وى برفت تا به نزد حسین رسید و با او بماند و چون عمر ابن سعد به نزدیک حسین آمد و تیر انداخت، کسان نیز تیر 

هماوردى هست که «د و گفتند: انداختند، یسار آزاد شده زیاد بن ابى سفیان و سالم آزاد شده عبید اهللا بن زیاد برون آمدن
 گوید: حبیب بن مظاهر و بریر بن حضیر از جاى جستند.» سوى ما آید؟

اى ابو عبد اهللا! خدایت رحمت «بنشینید، در این هنگام عبد اهللا بن عمیر کلبى برخاست و گفت: «حسین بدانها گفت: 
بلند قامت، ستبر بازو و فراخ پشت و گفت: گوید: حسین مردى دید تیره رنگ، » آرد اجازه بده من سوى آنها روم.

و چون » کیستى؟«گوید: عبد اهللا سوى آنها رفت که گفتندش: » خواهى برو.پندارمش که کشنده همگان است، اگر مى«
شناسیم، زهیر بن قین بیاید یا حبیب بن مظاهر یا بریر بن حضیر، یسار جلو نسبت خویش بگفت، گفتندش که ما ترا نمى

 و آماده نبرد.سالم بود 
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) 429اى روسپى زاده! هماوردى یکى را خوش ندارى تا یکى دیگر بیاید که بهتر از تو باشد. «گوید: مرد کلبى گفت: 
زد آنگاه حمله برد و با شمشیر خویش او را بزد چندان که جان داد، در آن حال که سرگرم وى بود و با شمشیر مى 430(

اما عبد اهللا اعتنایى نکرد تا نزدیک شد و پیشدستى کرد و » برده سوى تو آمد.« سالم سوى وى حمله برد و بانگ زد:
 ضربتى بزد که مرد کلبى دست چپ خویش را جلو آن برد و انگشتان
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 ن داد.دست چپش بیفتاد، آنگاه مرد کلبى به او پرداخت و چندان ضربتش زد که جا

 خواند:مرد کلبى که هر دو را کشته بود بیامد و رجزى به این مضمون مى

و هنگام حادثه سست «دار مردى زهره دارم و عصب«و نسب از تیره علیم دارم «شناسیدم من فرزند کلبم اگر نمى«
گوید: ام » مؤمن باشد. و ضربتم، ضربت جوان«از آنها پیشدستى کنم «کنم که در ضربت زدن ام وهب! تعهد مى«نیستم 

 گفت:وهب زن وى چماقى برگرفت و سوى شوهر خویش رفت و مى

گوید: عبد اهللا سوى وى آمد که او را پیش زنان ببرد و » پدر و مادرم بفدایت! از پاکان، از باقیماندگان محمد دفاع کن.«
گوید: حسین آن زن را ندا داد و » و بمیرم.گذارمت باید من هم با تنمى«گفت: کشید و مىزن جامه وى را گرفته بود مى

خدا شما خاندان را پاداش نیک دهد، اى زن خدایت رحمت آرد، پیش زنان بازگرد و با آنها بنشین که بر زنان «گفت: 
 و ام وهب پیش زنان بازگشت.» پیکار نیست.

نزدیک حسین رسید در مقابل وى  گوید: عمرو بن حجاج که بر پهلوى راست قوم بود به پهلوى راست حمله آورد و چون
ها پیشرفت نتوانست و راه بازگشت گرفت که آنها را ها را به طرف آنها دراز کردند و اسبان در مقابل نیزهزانو زدند و نیزه

 تیرباران کردند، چند کس را بکشتند و چند کس دیگر را زخمدار کردند.

اى «اهللا پسر حوزه بیامد و رو به روى حسین به ایستاد و گفت:  ابو جعفر، حسین، گوید: یکى از بنى تمیم به نام عبد
 »خواهى؟چه مى«گفت: » حسین، اى حسین.
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 آنگاه» روم.پذیر و درخور اطاعت مىهرگز، سوى پروردگار رحیم و توبه«گفت: » روى.خبردار که سوى جهنم مى«گفت: 
گوید: اسبش او  431) (430» پروردگارا او را به حوزه آتش ببر.«گفت: » ابن حوزه.«یارانش گفتند: » این کیست؟«گفت: 

برد و را به طرف جویى برد که در آن افتاد و پایش در رکاب بماند و سرش به زمین افتاد و اسب روان بود و او را مى
 .خورد تا جان بدادسرش به سنگها و درختها مى

به گفته سوید بن حیه اسب عبد اهللا بن حوزه بیفتاد و پاى چپش در رکاب ماند و پاى راست بیرون ماند و جدا شد و 
 زد تا جان داد.اسب تاخت آورد و سرش را به سنگها و تنه درختها مى



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

جزو «تم: گوید: من جزو نخستین سوارانى بودم که سوى حسین روان شدند، با خودم گفمسروق بن وائل حضر مى
گوید: چون پیش حسین » جلوتریها بروم شاید سر حسین را به دست آرم و به سبب آن به نزد ابن زیاد منزلتى بیابم.

گوید: حسین خاموش ماند و ابن » حسین میان شماست؟«رسیدیم، یکى از جماعت به نام ابن حوزه پیش رفت و گفت: 
به او بگویید: بله، این «ش ماند و چون بار سوم بگفت، گفت: حوزه بار دوم این سخن را گفت، حسین همچنان خامو

هرگز، سوى پروردگار رحیم و «گفت: » روى.اى حسین، خبردار که سوى جهنم مى«گفت: » خواهى؟حسین است چه مى
 »ابن حوزه.«گفت: » تو کیستى؟«آنگاه گفت: » روم.پذیر و درخور اطاعت مىتوبه
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خدایا او را به حوزه «گوید: پس حسین دو دست برداشت چنانکه سفیدى زیر بغل او را از باالى جامه بدیدیم، آنگاه گفت: 
 گوید: ابن حوزه خشمگین شد و خواست که اسب سوى وى تازد اما میان وى و حسین نهرى بود.» جهنم بر.

 سب با وى برجست که از آب بیفتاد.گوید: پاى وى در رکاب بود و ا

 گوید: پاى و ساق و ران وى جدا شد و نیم دیگرش در رکاب بود.

 راوى گوید: مسروق بازگشت و سپاه را پشت سر نهاد.

آنگاه جنگ «گوید: » کنم.از این خاندان چیزى دیدم که هرگز با آنها جنگ نمى«گوید: از او سبب پرسیدم گفت: 
زهیر که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بود گوید: یزید بن معقل از مردم بنى عمیر و عفیف بن » درگرفت.

به خدا با «بریر گفت: » بینى که خدا با تو چه کرد؟اى بریر پسر حضیر مى«وابسته بنى سلیمه عبد القیس بیامد و گفت: 
ز این دروغگو نبودى، یاد دارى که در محله دروغ گفتى، پیش ا«گفت: » و با تو بدى کرد. 432) (431من همه نیکى کرد 

گفتى که عثمان بن عفان با خویشتن بد کرد و معاویه ابن ابى سفیان گمراه و گمراه کننده بنى لوذان همراه تو بودم و مى
» دهم که عقیده و گفتار من اینست.شهادت مى«بریر گفت: » است و پیشواى هدایت و حق، على بن ابى طالب است؟

خواهى با مى«بریر بن حضیر بدو گفت: » دهم که تو از جمله گمراهانى.من نیز شهادت مى«ن معقل گفت: یزید ب
گوید: » همدیگر دعا کنیم و از خدا بخواهیم که دروغگو را لعنت کند و خطاکار را بکشد، آنگاه بیایم و با تو هماوردى کنم.

 که دروغگوپس بیامدند و دست سوى خدا برداشتند و از او خواستند 
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را لعنت کند و آنکه حق دارد خطاکار را بکشد. آنگاه به مقابله همدیگر رفتند و هر کدامشان ضربتى به دیگرى زد. یزید 
و زد که زره سر را شکافت و به بن معقل ضربتى سبک به بریر بن حضیر زد که زیانى به او نزد، بریر بن حضیر ضربتى به ا

 مغز رسید و از پاى در آمد چنانکه گفتى از بلندى افتاده بود.

داد و از سر او بیرون بینمش که شمشیر را تکان مىگوید: شمشیر ابن حضیر در سر وى به جا مانده بود، گویى مى
 کشید.مى
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ت و مدتى کشاکش کردند، عاقبت بریر بر سینه وى گوید: رضى بن منقذ عبد ى به بریر حمله برد و در گردن وى آویخ
گوید: کعب بن جابر بن عمرو ازدى خواست سوى او حمله برد، » اهل جنگ و دفاع کجا شدند؟«نشست و رضى گفت: 

 بدو گفتم:

جا گوید: پس با نیزه حمله برد و آنها در پشت بریر » آموخت.این بریر بن حضیر قارى است که در مسجد به ما قرآن مى«
اش را کند. کعب بن جابر ضربت اش را گاز گرفت و یک طرف بینىداد و چون سوزش نیزه را دریافت بر او جست و چهره

 زد تا او را بینداخت و سر نیزه را به پشت او فرو برده بود آنگاه پیش رفت و چندانش با شمشیر بزد که جان داد.

تکانید و بینم که از جاى برخاست و خاك از قباى خویش مىىعفیف گوید: گویى مرد عبد ى از پاى در آمده را م
» گفتم: این را دیدى؟«راوى گوید: » کنم.اى برادر ازدى خدمتى به من کردى که هرگز آنرا فراموش نمى«گفت: مى

) 432گوید: وقتى کعب بن جابر بازگشت زنش با خواهرش نوار دختر جابر بدو. » آرى، چشمم دید و گوشم شنید.«گفت: 
یا دشمنان پسر فاطمه کمک کردى و سرور قاریان را کشتى، کارى فجیع کردى، به خدا هرگز یک کلمه با «گفت:  433(

 »کنم.تو سخن نمى
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روردگارا ما تکلیف خویش را پ«گفت: عبد الرحمان بن جندب گوید: در ایام امارت مصعب شنیدم که کعب بن جابر مى
گویى، تکلیف خویش را به سر بردى اما براى گوید: پدرم گفت: راست مى» ایم، ما را به صف خیانتکاران مبر.انجام داده

 خویشتن بد اندوختى.

ین گوید: عمرو بن قرظه انصارى بیامد و پیش روى حس 434) (433» ابدا براى خود بد نیندوختم، نیکى اندوختم.«گفت: 
 بجنگید و رجز خواند تا کشته شد.

اى «ثابت بن هبیره گوید: وقتى عمرو بن قرظۀ بن کعب کشته شد، على برادرش که همراه عمر بن سعد بود بانگ زد: 
خدا برادرت «حسین گفت: » حسین، اى دروغگو پسر دروغگو، برادرم را گمراه کردى و فریب دادى تا به کشتنش دادى.

خدایم بکشد اگر ترا نکشم یا پیش روى تو کشته «گفت: » برادرت را هدایت کرد و ترا گمراه کرد. را گمراه نکرد بلکه
گوید: پس سوى حسین حمله برد، نافع بن هالل مرادى راه بر او بگرفت و ضربتى زد که از پاى در آمد، یارانش او » شوم.

 را ببردند و بعدها مداوایش کردند که بهى یافت.

به خدا اگر «گوید: وقتى حر بن یزید به حسین پیوست یکى از بنى تمیم به نام یزید پسر سفیان گفت: ابو زهیر عبسى 
دادند گوید: در آن اثنا که کسان به جنگ بودند و جوالن مى» کردم.رفت دیده بودم با نیزه دنبالش مىحر را وقتى که مى

بود و خون از آن روان بود، حصین بن تمیم (وى ساالر  و حر به جماعت حمله آورده بود و گوش و ابروى اسبش زخمدار
 نگهبانان بود و عبید اهللا او را به مقابله حسین فرستاده بود که همراه
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بود) به زید بن سفیان گفت:  عمر بن سعد بود و بجز نگهبانان ساالرى سوارانى را که اسبشان نیز زره داشت به او داده
اى حر، هماوردى «و سوى او رفت و گفت: » خوب«گفت: » این حر بن یزید است که آرزوى هماوردى وى داشتى.«

 و بدو پرداخت.» بله«گفت: » کنى؟مى

 وقتى رو به رو» بخدا با حر هماوردى کرد، گویى جانش در کفش بود.«گفت: گوید: از حصین بن تمیم شنیدم که مى
گفت: کرد و مىیحیى بن هانى گوید: نافع بن هالل پیکار مى» حر مهلتش نداد و خونش بریخت. 435) (434شدند، 

گفت: » من بر دین عثمانم.«گوید: مردى به نام مزاحم پسر حریث سوى وى آمد و گفت: » من جملیم، من بر دین علیم.«
 و بدو حمله برد و خونش بریخت.» بر دین شیطانى.«

دانید با کیها جنگ دارید؟ با یکه سواران شهر که گروهى جانبازند. عمرو بن حجاج بانگ برآورد که اى احمقان مى گوید:
هیچکس از شما با آنها هماوردى نکند، آنها کمند و چندان دوام نخواهند کرد. به خدا اگر با سنگ بزنیدشان 

 کشیدشان.مى

و کس سوى قوم فرستاد و تأکید کرد که هیچکس از شما » است.راست گفتى، رأى درست همین «عمر بن سعد گفت: 
 هماورد یکى از آنها نشود.

اى مردم کوفه به اطاعت و «گفت: زبیدى گوید: عمرو بن حجاج را شنیدم که وقتى نزدیک یاران حسین رسیده بود مى
حسین بدو گفت: » دید میارید.جماعت خویش پاى بند باشید و در کشتن کسى که از دین بگشته و خالف پیشوا کرده تر

 کنى؟اى عمر و پسر حجاج، کسان را بر ضد من تحریک مى«
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اید! به خدا اگر جانتان را بگیرند و بر اعمال خویش بمیرید خواهید دانست که ایم و شما استوار ماندهما از دین بگشته
گوید: پس از آن عمرو بن حجاج با پهلوى » ما از دین بگشته و کداممان درخور این است که به آتش بسوزد.کدامیک از 

راست عمر بن سعد از جانب فرات سوى حسین حمله آورد و مدتى جنگ کرد و نخستین کس از یاران حسین، مسلم بن 
 عوسجه، از پاى درآمد.

غبار برفت و مسلم را دیدند که به زمین افتاده بود. حسین سوى وى رفت،  گوید: آنگاه عمرو بن حجاج و یارانش برفتند و
اى مسلم پسر عوسجه پروردگارت رحمتت کند. بعضى از ایشان تعهد خویش را به سر «هنوز رمقى داشت و بدو گفت: 

هر نیز بدو نزدیک ] حبیب بن مظا1» [اند.برده و شهادت یافته و بعضى از ایشان منتظرند و به هیچوجه تغییرى نیافته
خدایت مژده «گوید: مسلم با صداى نارسا بدو گفت: » اى مسلم مرگ تو بر من گران است ترا مژده بهشت.«شد و گفت: 

رسم دوست دانم که از پى توام و همین دم به تو مىاگر نبود که مى« 436) (435حبیب بن مظاهر گفت: » خیر دهاد.
خدایت «گفت: » ت کنى تا به انجام آن پردازم به سبب آنکه دیندارى و خویشاوند.خواهى به من وصیداشتم هر چه را مى

به پروردگار کعبه «گفت: » رحمت کند، وصیت من همین است (و با دست به حسین اشاره کرد) که پیش روى او بمیرى.
 گوید: چیزى نگذشت که در دست آنها بمرد و کنیزى که داشت بانگ زد:» کنم.چنین مى
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 گوید: یاران عمرو بن حجاج همدیگر را بانگ زدند که مسلم بن عوسجه» ام، واى سرورم.بن عوسجهواى ا«

__________________________________________________ 

 22، احزاب آیه 23: 33نَحْبَُه وَ مِْنهُمْ من یَنَْتظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَْبدِیلًا  ] فَمِنُْهمْ من قَضى1[
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 ایم. شبث به کسانى از یاران خویش که اطراف وى بودند گفت:اسدى را کشته

کنید، از اینکه کشید و خودتان را به خاطر دیگران ذلیل مىمادرانتان عزادارتان شود. کسانتان را به دست خودتان مى«
ام وى را با مسلمانان کنید، قسم به آن کس که به اسالم وى آمدهخرسندى مىکسى چون مسلم بن عوسجه کشته شده 

ام، وى را در سلق آذربیجان دیدم که پیش از آنکه سپاه مسلمانان برسند شش کس از در بسیار جاهاى معتبر دیده
جه به دست مسلم گوید: مسلم بن عوس» کنید!شود و خرسندى مىمشرکان را بکشت، کسى همانند وى از شما کشته مى

 بن عبد اهللا ضبابى و عبد الرحمان بن ابى خشکاره بجلى کشته شده بود.

گوید: شمر بن ذى الجوشن با پهلوى چپ، به پهلوى چپ حمله برد که در مقابل وى استوار ماندند و او و یارانش را نیزه 
دو کس اول، دو کس دیگر را نیز کشته  زدند. به حسین و یارانش از هر سوى حمله شد، کلبى نیز کشته شد. وى از پس

بود، سخت جنگیده بود، هانى بن ثبیت حضرمى و بکیر بن حى تمیمى بدو حمله بردند و خونش را بریختند و این کشته 
 دوم از یاران حسین بود.

ه به سپاه گوید: یاران حسین سخت بجنگیدند، سوارانشان حمله آغاز کردند. همگى سى و دو سوار بودند و از هر طرف ک
 زدند.بردند آنرا عقب مىکوفه حمله مى

روند عبد الرحمان بن و چون عزرة بن قیس که ساالر سواران اهل کوفه بود دید که سواران وى از هر سوى عقب مى
 حصن را پیش عمر بن سعد فرستاد و گفت:

» و تیراندازان را به مقابله آنها فرست.کشند، پیادگان بینى سواران من در اول روز از این گروه اندك چه مىمگر نمى«
خواهى پیر مضر و همه مردم سبحان اهللا مى«شبث گفت: » روى؟به مقابله آنها نمى«گوید: عمر به شبث بن ربعى گفت: 

 شهر را با تیراندازان
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دیدند که شبث پیکار حسین را خوش گوید: پیوسته مى» ى این کار بفرستى؟بفرستى؟ کسى را جز من نیافتى که برا
 ندارد.

گفت: خدا هرگز به مردم این که شبث مى 437) (436در ایام امارت مصعب شنیدم «گفت: گوید: ابو زهیر عبسى مى
 برد.دهد و به راه رشادشان نمىشهر نیکى نمى
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ب و پس از او همراه پسرش مدت پنج سال با خاندان ابو سفیان جنگیدیم کنید که ما همراه على بن ابى طالحیرت نمى
آنگاه سوى پسرش تاختیم که بهترین مردم روى زمین بود و همراه خاندان معاویه و پسر سمیه روسپى با وى جنگیدیم، 

 ضاللتى بود و چه ضاللتى.

نشان زره داشت با پانصد تیرانداز با وى فرستاد گوید: عمر بن سعد، حصین بن تمیم را پیش خواند و سوارانى را که اسبا
که بیامدند و چون نزدیک حسین و یاران وى رسیدند تیربارانشان کردند و چیزى نگذشت که اسبانشان را پى کردند و 

 همگى پیاده ماندند.

خود پیچید و به خدا من اسب حر را کشتم، تیرى به شکمش زدم، اسب بلرزید و به «گفت: ایوب بن مشرح خیوانى مى
بیفتاد، حر از آن پایین جست، گویى شیرى بود و شمشیر به دست داشت. به خدا هیچکس را ندیدم که بهتر از او ضربت 

نه به خدا من نکشتمش، دیگرى او را کشت، دلم «گفت: » تو او را کشتى؟«گوید: پیران قبیله بدو گفتند: » قاطع بزند.
وى چنانکه گویند از پارسایان بود، به خدا اگر «گفت: » براى چه؟«الوداك بدو گفت:  ابو» خواهد که او را کشته بودم.نمى

این گناه بوده اینکه با گناه زخم زدن و حضور در نبرد به پیشگاه خدا روم بهتر از این است که با گناه کشتن یکى از آنها 
 »رفته باشم.
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 ایم. شبث به کسانى از یاران خویش که اطراف وى بودند گفت:اسدى را کشته

کنید، از اینکه کشید و خودتان را به خاطر دیگران ذلیل مىمادرانتان عزادارتان شود. کسانتان را به دست خودتان مى«
ام وى را با مسلمانان آمدهکنید، قسم به آن کس که به اسالم وى کسى چون مسلم بن عوسجه کشته شده خرسندى مى

ام، وى را در سلق آذربیجان دیدم که پیش از آنکه سپاه مسلمانان برسند شش کس از در بسیار جاهاى معتبر دیده
گوید: مسلم بن عوسجه به دست مسلم » کنید!شود و خرسندى مىمشرکان را بکشت، کسى همانند وى از شما کشته مى

 ان بن ابى خشکاره بجلى کشته شده بود.بن عبد اهللا ضبابى و عبد الرحم

گوید: شمر بن ذى الجوشن با پهلوى چپ، به پهلوى چپ حمله برد که در مقابل وى استوار ماندند و او و یارانش را نیزه 
زدند. به حسین و یارانش از هر سوى حمله شد، کلبى نیز کشته شد. وى از پس دو کس اول، دو کس دیگر را نیز کشته 

جنگیده بود، هانى بن ثبیت حضرمى و بکیر بن حى تمیمى بدو حمله بردند و خونش را بریختند و این کشته بود، سخت 
 دوم از یاران حسین بود.

گوید: یاران حسین سخت بجنگیدند، سوارانشان حمله آغاز کردند. همگى سى و دو سوار بودند و از هر طرف که به سپاه 
 د.زدنبردند آنرا عقب مىکوفه حمله مى

روند عبد الرحمان بن و چون عزرة بن قیس که ساالر سواران اهل کوفه بود دید که سواران وى از هر سوى عقب مى
 حصن را پیش عمر بن سعد فرستاد و گفت:



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

» کشند، پیادگان و تیراندازان را به مقابله آنها فرست.بینى سواران من در اول روز از این گروه اندك چه مىمگر نمى«
خواهى پیر مضر و همه مردم سبحان اهللا مى«شبث گفت: » روى؟به مقابله آنها نمى«عمر به شبث بن ربعى گفت: گوید: 

 شهر را با تیراندازان

 3039،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

شبث پیکار حسین را خوش دیدند که گوید: پیوسته مى» بفرستى؟ کسى را جز من نیافتى که براى این کار بفرستى؟
 ندارد.

گفت: خدا هرگز به مردم این که شبث مى 437) (436در ایام امارت مصعب شنیدم «گفت: گوید: ابو زهیر عبسى مى
 برد.دهد و به راه رشادشان نمىشهر نیکى نمى

ن ابو سفیان جنگیدیم کنید که ما همراه على بن ابى طالب و پس از او همراه پسرش مدت پنج سال با خانداحیرت نمى
آنگاه سوى پسرش تاختیم که بهترین مردم روى زمین بود و همراه خاندان معاویه و پسر سمیه روسپى با وى جنگیدیم، 

 ضاللتى بود و چه ضاللتى.

 گوید: عمر بن سعد، حصین بن تمیم را پیش خواند و سوارانى را که اسبانشان زره داشت با پانصد تیرانداز با وى فرستاد
که بیامدند و چون نزدیک حسین و یاران وى رسیدند تیربارانشان کردند و چیزى نگذشت که اسبانشان را پى کردند و 

 همگى پیاده ماندند.

به خدا من اسب حر را کشتم، تیرى به شکمش زدم، اسب بلرزید و به خود پیچید و «گفت: ایوب بن مشرح خیوانى مى
شیرى بود و شمشیر به دست داشت. به خدا هیچکس را ندیدم که بهتر از او ضربت  بیفتاد، حر از آن پایین جست، گویى

نه به خدا من نکشتمش، دیگرى او را کشت، دلم «گفت: » تو او را کشتى؟«گوید: پیران قبیله بدو گفتند: » قاطع بزند.
گویند از پارسایان بود، به خدا اگر وى چنانکه «گفت: » براى چه؟«ابو الوداك بدو گفت: » خواهد که او را کشته بودم.نمى

این گناه بوده اینکه با گناه زخم زدن و حضور در نبرد به پیشگاه خدا روم بهتر از این است که با گناه کشتن یکى از آنها 
 »رفته باشم.
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اى و روى، وقتى تو به این تیر زدهبینم که با گناه کشتن همگیشان به پیشگاه خدا مىچنان مى«ابو الوداك بدو گفت: 
اى، یاران اى، به آنها حمله کردهاى، در نبردگاه حضور داشتهاى و دیگرى را به تیر زدهاسب آن یکى را از پاى انداخته

اى فرار کنى یکى دیگر از یاران تو نیز اند و نخواستهاى، به تو حمله کردهافزودهاى، دشمن آنها را خویش را ترغیب کرده
اى ابو «گفت: » اند، همگیتان در خونشان شریکید.شدهچنین کرده و دیگرى و دیگرى، چنین بوده، و یاران وى کشته مى

با تو بود خدایت نبخشد اگر ما را  کنى اگر به روز رستاخیز کار حساب ماالوداك تو ما را از رحمت خداى نومید مى
ترین جنگى را که خدا آفریده بود با گوید: تا نیمروز سخت 438) (437» همین است که با تو گفتم.«گفت: » ببخشى.



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

ها فراهم بود و راست و چپ به هم توانستند جز از یک سوى به آنها حمله کنند که خیمهآنها کردند و چنان بود که نمى
 پیوسته بود.

ها را از پاى در آرند که آنها را در میان گیرند. یاران گوید: و چون عمر بن سعد چنین دید کسانى را فرستاد که خیمه
بردند و کرد حمله مىآورد و غارت مىرفتند و به هر که خیمه را از پاى در مىها مىحسین سه و چهار میان خیمه

ها را آتش بزنند و وارد آن انداختند. در این وقت عمر بن سعد گفت خیمهزدند و از پاى مىکشتند و از نزدیک تیر مىمى
 شوند و از پاى بیندازند.

 گوید: آتش بیاوردند و سوزانیدن آغاز کردند.

و چنین شد و » توانند از آنجا به شما دست یابند.بگذارید بسوزانند که چون آتش در آن افتاد نمى«حسین گفت: 
 سوى با آنها جنگ کنند. توانستند جز از یکنمى

کرد و گوید: زن آن مرد کلبى برون شد و به طرف شوهر خویش رفت و بر سر وى بنشست و خاك از آن پاك مى
 »بهشت ترا خوش باد.«گفت: مى
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و رستم سر او را بزد و بشکست و در جا » با چماق بزن. سرش را«گوید: شمر بن ذى الجوشن، به غالمى رستم نام گفت: 
 بمرد.

آتش بیارید تا این خیمه را بر سر «گوید: شمر بن ذى الجوشن حمله برد و نیزه در خیمه حسین فرو برد و بانگ زد: 
 گوید: زنان فریاد زدند و از خیمه برون شدند.» ساکنانش آتش بزنم.

خواهى که خانه مرا بر سر کسانم آتش بزنى، خدا ترا به ى الجوشن! تو آتش مىاى پسر ذ«گوید: حسین بدو بانگ زد: 
خواهى سبحان اهللا این کار شایسته تو نیست، مى«حمید بن مسلم گوید: به شمر بن ذى الجوشن گفتم: » آتش بسوزاند.

همان کشتن مردان، امیر ترا  دو چیز را بر خویشتن بار کنى، مانند خداى عذاب کنى و فرزندان و زنان را بکشى، به خدا
گوید: به خدا بیم داشتم که اگر » گویمت کیستم.به خدا نمى«گفتم: » تو کیستى؟«گوید: گفت: » کند.خشنود مى

 بشناسدم به نزد حکومت زیانم زند.

و سخنى بدتر از سخن ت«تر از من بود، یعنى شبث بن ربعى، بیامد و گفت: گوید: یکى که شمر نسبت به وى مطیع
دهم که شرمنده شد و گوید: شهادت مى» اى؟ام، ترساننده زنان شدهتر از رفتار تو ندیدهام و رفتارى زشتنشنیده

 439) (438خواست بازگردد که زهیر بن قین با گروهى از یاران خویش که ده کس بودند حمله بردند و به شمر و مى
آنجا دور شدند. ابو عزه ضبابى را که از یاران شمر بود از پاى در آوردند  ها عقب راند که ازیارانش تاخت و آنها را از خیمه

 و خونش بریختند.



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

شد و چون یک کس یا دو گوید: جماعت به آنها حمله بردند و برایشان فزونى گرفتند، و پیوسته از یاران حسین کشته مى
 کرد.شد نمود نمىچه از آنها کشته مىشد نمودار بود، اما آن گروه بسیار بودند و هر کس از آنها کشته مى
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بینم که اى ابو عبد اهللا، جانم به فدایت مى«گوید: و چون ابو ثمامه عمرو بن عبد اهللا صایدى این را بدید به حسین گفت: 
شوى تا پیش روى تو کشته شوم ان شاء اهللا، اما دوست دارم وقتى اند، نه، به خدا کشته نمىاین گروه به تو نزدیک شده

نماز را به «گوید: حسین سر برداشت و گفت: » روم این نماز را که وقت آن رسیده کرده باشم.به پیشگاه پروردگار مى
ا بخواه دست از ما از آنه«آنگاه گفت: » یادآورى، خدایت جزو نماز کنان و ذکر گویان بدارد، بله، اینک وقت نماز است.

گویى شود؟ مىقبول نمى«حبیب بن مظاهر گفت: » شود.نمازتان قبول نمى«حصین بن تمیم گفت: » بدارند تا نماز کنیم.
گوید: حصین بن تمیم حمله آورد و حبیب بن » شود، اى خر!شود، اما از تو قبول مىنماز از خاندان پیمبر خدا قبول نمى

و چهره اسب وى را با شمشیر بزد که روى پا بلند شد و سوار از آن بیفتاد و یارانش او را ببردند مظاهر به مقابله وى رفت 
 و نجات دادند.

 خواند به این مضمون:گوید: حبیب شعرى مى

یا نصف شما بودیم «کنم که اگر به شمار شما بودیم قسم یاد مى«از همه مردم بدترید «اى کسانى که به نسب و ریشه «
 خواند به این مضمون:گوید: و همو آن روز شعرى مى» شدید.روه فرارى مىگروه گ«

 شمار شما بیشتر است«یکه سوار عرصه نبرد و جنگ فروزان «من حبیبم و پدرم مظاهر است «
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وى جنگى سخت » تر.از شما پرهیزکارتریم، با دستاویز قوى«تر با حجت برتر و حق آشکار» اما ما وفادارتریم و صبورتر«
کرد، آنگاه یکى از بنى تمیم بدو حمله برد که با شمشیر به سرش زد و خونش بریخت، نام وى بدیل بن صریم بود از بنى 

ت برخیزد، حصین آنگاه یکى دیگر از مردم بنى تمیم بدو حمله آورد و با نیزه بزد که بیفتاد، خواس 440) (439عقفان، 
 ابن تمیم با شمشیر بر وى زد که بیفتاد، مرد تمیمى پیاده شد و سرش را ببرید.

» به خدا کسى جز من او را نکشت.«آن دیگرى گفت: » من در کار کشتن وى همدست تو بودم.«گوید: حصین بدو گفت: 
ام، بدانند که در کشتن وى همدست بودهسر را به من بده که به گردن اسبم بیاویزم که مردم ببینند و «حصین گفت: 

گوید: اما » دهند حاجت نیست.سپس آن را بگیر و پیش عبید اهللا بن زیاد ببر که مرا به آنچه بابت کشتن وى به تو مى
مرد تمیمى نپذیرفت، ولى قومشان به همین گونه صلحشان دادند که سر حبیب بن مظاهر را به حصین داد که آن را به 

ویش آویخت و در اردوگاه بگردانید، سپس بدو باز داد و چون به کوفه رسید آن دیگرى سر حبیب را گردن اسب خ
 بگرفت و به سینه اسب خویش آویخت و سوى ابن زیاد رفت که در قصر بود.



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

قصر  گوید: قاسم پسر حبیب که در آن وقت نزدیک بلوغ بود وى را بدید و با سوار برفت و از او جدا نشد، وقتى به درون
پسرکم، چکار «شد که تمیمى از او بدگمان شد و گفت: شد با وى برون مىشد و چون برون مىشد با وى به درون مىمى

این سر که همراه تو است «گفت: » چرا پسرکم به من بگو.«گفت: » چیزى نیست.«گفت: » کنى؟دارى که مرا دنبال مى
 دهى که بهسر پدر من است آنرا به من مى
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خواهم امیر به سبب کشتن وى مرا پاداش دهد که آنرا به خاك کنند. من مىپسرکم، امیر رضا نمى«گفت: » خاك کنم؟
و » اى.تهدهد. به خدا او را که بهتر از تو بود کشاما خدایت بر این کار پاداش بسیار بد مى«پسر بدو گفت: » نیک دهد.
 بگریست.

گوید: پسر بماند و وقتى بالغ شد هدفى جز دنبال کردن قاتل پدر نداشت مگر فرصتى به دست آورد و او را به انتقام پدر 
 بکشد.

گوید: به روزگار مصعب بن زبیر که در باجمیرا به جنگ بود، پسر وارد اردوگاه مصعب شد و قاتل پدر را دید که در خیمه 
نان به دنبال وى و انتظار فرصت برفت و بیامد و نیمروزى که به خواب بود بر او در آمد و با شمشیر خویش بود و همچ

 چندانش بزد که جان داد.

خودم را و محافظ یارانم را «محمد بن قیس گوید: وقتى حبیب بن مظاهر کشته شد حسین در خود شکست و گفت: 
 که شعرى به این مضمون بود:خواند گوید: حر رجز مى» نهم.پیش خدا ذخیره مى

با « 441) (440در حال پیشروى باشم «شوم و وقتى کشته مى«تا کسان بکشم «قسم یاد کردم که کشته نشوم «
 خواند:و هم او رجزى به این مضمون مى» روم.مانم و نه عقب مىنه از آنها باز مى«زنم شمشیر ضربت قاطعشان مى

 نى و خیف جاى گرفتهکه در م«به دفاع از بهترین کسى «
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ماند برد و فرو مىگوید: حر و زهیر بن قین جنگى سخت کردند و چون یکیشان حمله مى» زنم.آنها را با شمشیر مى«
 حمله بردند که کشته شد.داد، مدتى چنین بودند عاقبت پیادگان به حر برد و او را نجات مىدیگرى حمله مى

 گوید: ابو ثمامه صایدى پسر عموى خویش را که دشمن وى بود بکشت.

گوید: پس از آن نماز ظهر کردند، حسین با آنها نماز خوف کرد. بعد از ظهر بجنگیدند و جنگ سخت شد و پیش حسین 
زدند و او همچنان ایستاده بود و رسید. حنفى پیش روى وى آمد و هدف دشمن شد که از راست و چپ او را به تیر مى

 چندان تیر زدند که از پاى در آمد.

 گفت:جنگید و مىگوید: زهیر بن قین سخت مى



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

 گفت:زد و مىگوید: هم او دست به شانه حسین مى» رانم.که دشمن را با شمشیر از حسین مى«من زهیرم پسر قین «

و صاحب دو «و با حسن و على مرتضى «کنى جدت پیمبر دیدار مىامروز با «اى و هدایتگر پیش برو که هدایت یافته«
گوید: کثیر بن عبد اهللا شعبى و مهاجران اوس بدو حمله بردند و خونش » و شیر خداى شهید جاوید«بال، جوان دلیر 

 بریختند.

 گفت:انداخت و مىمى گوید: نافع بن هالل جملى نام خویش را به پیکان تیرهایش نوشته بود و تیرها را که زهرآگین بود

 »من جملیم که پیرو دین علیم«
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 گوید: دوازده کس از یاران عمر بن سعد را کشت، جز آنها که زخمدارشان کرد.

 گوید: چندان ضربت خورد که دو بازویش بشکست و اسیر شد.

واى تو، اى «و یارانش او را سوى عمر بن سعد کشیدند که بدو گفت:  442) (441گرفت  گوید: شمر بن ذى الجوشن او را
گوید: خون بر » خواستم.داند که چه مىپروردگارم مى«گفت: » نافع چه چیز وادارت کرد که با خودت چنین کنى؟

کردم و خویشتن را از این به خدا دوازده کس از شما را کشتم بجز آنها که زخمدارشان «گفت: ریشش روان بود و مى
 کنم.تالش مالمت نمى

تو او را «گفت: » خدایت قرین صالح بدارد او را بکش.«شمر به عمر گفت: » کردید.اگر ساق و بازو داشتم اسیرم نمى
به خدا اگر از مسلمانان «شمر شمشیر خویش را کشید و نافع بدو گفت: «گوید: » خواهى خونش بریز.اى اگر مىآورده

باك نبودى که با خون ما به پیشگاه خداى روى. حمد خداى که مرگ ما را به دست بدترین مخلوق ى چنین بىبود
 گوید: پس شمر او را بکشت.» نهاد.

 خواند:گوید: پس از آن شمر بیامد و حمله برد و رجزى به این مضمون مى

گوید: و چون یاران حسین دیدند که » کند.فرار نمىزند و که شمشیر مى«باز کنید دشمنان، خدا، راه شمر را باز کنید «
 توانند از خودشان و از حسین دفاع کنند به هم چشمى برخاستند که پیش روى او کشته شوند.اند و نمىآنها بسیار شده

 اى ابو عبد اهللا«عبد اهللا و عبد الرحمان پسران عزره، هردوان غفارى، بیامدند و گفتند: 
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» خواهیم پیش روى تو کشته شویم، محافظ تو باشیم و از تو دفاع کنیم.سالم بر تو باد، دشمن در میانمان گرفته مى
جنگیدند و رجزى بدین پس به وى نزدیک شدند و در نزدیکى او مى«گوید: » خوش آمدید، نزدیک شوید.«گفت: 

 خواندند:مضمون مى
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اى قوم! «زنیم به گروه بدکاران ضربت مى«که ما با شمشیر بران «و مردم حندف و نیز بنى نزار «بنى غفار به حق دانند «
گوید: دو جوان جابرى، سیف بن حارث بن سریع و مالک بن عبد بن » از ابناى آزادگان دفاع کنید.«با شمشیر و نیزه 

حسین به  443) (442یش حسین آمدند و گریه کنان نزدیک وى شدند. سریع که عمو زاده بودند و پسران یک مادر، پ
خدایمان به فدایت کند، «گفتند: » گریید؟ امیدوارم به همین زودى خوشدل شوید.برادرزادگان براى چه مى«آنها گفت: 

گفت: » نداریم. اند و توان دفاع از توبینیم در میانت گرفتهگرییم که مىگرییم، بر تو مىبه خدا بر خویشتن نمى
گوید: حنظلۀ » کنید بهترین پاداش پرهیزکاران دهد.برادرزادگان، خدایتان در این غم و پشتیبانى که به جان از من مى«

 بن اسعد شامى بیامد و پیش روى حسین بایستاد و این آیات را به بانگ بلند خواند:

 زابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عاٍد وَ َثمُودَ یا قَوْمِ إِنِّی أَخاُف عَلَْیکُْم مِثَْل َیوْمِ الْأَحْ«
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رِینَ ما َلُکمْ من اهللا من وْمَ تُوَلُّوَن مُدْبِوَ الَّذِینَ من بَعْدِهِْم وَ مَا اهللا یُرِیدُ ظُلْماً ِللْعِبادِ. وَ یا قَوْمِ إِنِّی أَخافُ عَلَْیکُْم یَوْمَ التَّنادِ. یَ
هاى دیگر بیم ] یعنى: اى قوم من بر شما از روزگارى مانند دسته1.» [33 -30: 40عاِصمٍ َو من یُضْلِلِ اهللا َفما لَهُ من هادٍ 

ر خواهد. اى قوم من بدارم مانند حال قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که از پى آنها بودند و خدا براى بندگان ستم نمى
شما از روز ندا زدن بیم دارم روزى که بازگشت کنان پستان آرند و در قبال خدا نگهدارى نداشته باشد و هر که را خدا 

 گمراه کند رهبرى ندارد.

 ].2اى قوم، حسین را مکشید که (خدا) شما را به عذابى هالك کند و هر که دروغ سازد نومید شود [«آنگاه گفت: 

اسعد خدایت رحمت کند آنها وقتى دعوت حق ترا رد کردند و حمله آوردند که خون تو و اى ابن «حسین بدو گفت: 
راست گفتى به فدایت «گفت: » اند.یارانت را بریزند. مستحق عذاب شدند، چه رسد به حال که یاران پارساى ترا کشته

سوى «گفت: » ادرانمان ملحق شویم.دانى و شایسته آنى، سوى آخرت رویم که به برشوم، تو فقه دین را بهتر از من مى
درود بر تو اى ابو عبد اهللا، خدا ترا با «گفت: » ملک نافرسودنى روان شو که از دنیا و هر چه در آن هست بهتر است.

گوید: پس، او پیش رفت و بجنگید » آمین، آمین.«گفت: » خاندانت صلوات گوید و در بهشت خویش ما را با تو قرین کند.
 تا کشته شد.

 گفتند:نگریستند و مىگوید: آنگاه دو جوان جابرى پیش آمدند و حسین را مى

__________________________________________________ 

 33تا  30آیات  -] مؤمن1[
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گوید: هر دو » بر شما نیز سالم و رحمت خداى.«ت: گف» اى پسر پیمبر خدا سالم بر تو با رحمت و برکات خداى.«
 بجنگیدند تا کشته شدند.



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

گفت: » خواهى چه کنى؟شوذب مى«گوید: عابس بن ابى شبیب شاکرى بیامد، شوذب غالم شاکر نیز با وى بود بدو گفت: 
رفت، اینک ین انتظار مىاز تو هم«گفت: » جنگم تا کشته شوم.کنم؟ همراه تو براى دفاع از پسر پیمبر خدا مىچه مى«

پیش روى ابى عبد اهللا برو تا ترا به نزد خدا ذخیره نهد چنانکه دیگر یاران خویش را ذخیره نهاد، من نیز ترا ذخیره نهم، 
خوش داشتم که پیش روى من بیاید که او  444) (443به خدا اگر اکنون یکى پیش من بود که به او از تو نزدیکتر بودم، 

توانیم پاداش بجوییم که از این پس دیگر عملى نخواهد بود باید به هر وسیله مىاین روزى است که مى را ذخیره نهم،
 گوید: پس، پیش رفت و به حسین سالم گفت و برفت و بجنگید تا کشته شد.» بلکه حساب است.

تر دور کسى را عزیزتر و محبوباى ابو عبد اهللا به خدا بر پشت زمین از نزدیک و «گوید: آنگاه عابس بن ابى شبیب گفت: 
داشتم، اى ابو عبد اهللا توانستم با چیزى عزیزتر از جانم و خونم ظلم و کشته شدن را از تو بردارم برمىاز تو ندارم، اگر مى

گوید: آنگاه با شمشیر کشیده سوى آنها رفت و زخمى بر » دهم که بر هدایت توام و هدایت پدرت.درود بر تو، شهادت مى
 انى داشت.پیش

آمد شناختمش که در جنگها دیده بودمش که از همه دلیرتر ربیع بن تمیم عبدى همدانى گوید: وقتى دیدمش که مى
گوید: و او ندا » اى مردم این شیر شیران است، این پسر ابى شبیب است، هیچکس از شما سوى وى نرود.«بود، گفتم: 

 کند.داد که مگر مردى نیست که با مردى مقابله مى
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گوید: از هر سو سنگ به طرف وى انداختند، و چون چنین دید زره و » سنگبارانش کنید.«عمر بن سعد گفت: «گوید: 
کرد، آنگاه از زره سر خویش را بینداخت آنگاه به کسان حمله کرد، به خدا دیدمش که بیشتر از دویست کس را دنبال مى

 هر طرف به او تاختند که کشته شد.

من «گفت: و آن یکى مى» من کشتمش.«گفت: گوید: سر وى را دیدم که به دست چند کس بود، این یکى مى
 پیش عمر بن سعد آمدند که گفت:» کشتمش.

 و بدینسان آنها را از هم جدا کرد.» بگو مگو مکنید این را یک سر نیزه نکشته.«

اند و نوبت وى و خاندانش رسیده و با وى بجز عبد اهللا مشرقى گوید: وقتى دیدم یاران حسین کشته شدهضحاك بن 
دانى قرار میان من و تو اى پسر پیمبر خداى، مى«سوید بن عمر و خثعمى و بشیر بن عمر و حضرمى نمانده بدو گفتم: 

و به من » م و چون جنگاورى نماند اجازه دارم بروم.کنچه بود که گفتم تا وقتى که جنگاورى باشد به کمک تو جنگ مى
 ».خوب«گفتى 

گوید: به طرف اسبم رفتم، چنان » توانى اجازه دارى.اما چگونه توانى رفت؟ اگر مى 445) (444گویى، راست مى«گفت: 
ها جاى مان میان خیمهاندازند آن را بردم و در خیمه یکى از یارانشده بود که وقتى دیدم اسبان یاران ما را از پاى مى

دادم و بازگشتم و پیاده به جنگ پرداختم و پیش روى حسین دو کس را کشتم و دست یکى را قطع کردم و حسین بارها 
گوید: همینکه » دستت از کار نیفتد، خدا دستت را نبرد، خدایت از جانب خاندان پیمبر پاداش نیک دهد.«به من گفت: 
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آوردم و بر آن نشستم آنگاه زدمش تا سر سم بلند شد و آن را میان قوم تاختم که راه اجازه داد اسب را از خیمه در 
اى نزدیک ساحل فرات رسیدیم و چون به من گشودند و پانزده کس از آنها پیاده مرا دنبال کردند تا به کنار دهکده

 رسیدند سوى آنها تاختم و کثیر بن عبد اهللا شعبى و ایوب بن مشرح حیوانى و
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این ضحاك بن عبد اهللا مشرقى است، این پسر عموى ماست شما را به «قیس بن عبد اهللا صایدى مرا شناختند و گفتند: 
ل دعوتمان بله، به خدا از برادران و اه«گوید: سه کس از بنى تمیم که با آنها بودند گفتند: » خدا دست از او بدارید.

و چون تمیمیان از یاران من تبعیت کردند دیگران نیز دست بداشتند و خدا مرا » داریم.پذیریم و دست از یارشان مىمى
 نجات داد.

فضیل بن خدیج کندى گوید: ابو الشعثاى کندى از تیره بنى بهدله پیش روى حسین زانو زد و یکصد تیر بینداخت که 
منم فرزند بهدله یکه سوار «گفت: انداخت مىدست بود و چون تیرى مىکه تیراندازى چیرهجز پنج تیر به زمین نیفتاد 

گوید: و چون یکصد تیر » خدایا تیر وى را به هدف برسان و پاداش وى را بهشت کن.«گفت: گوید: و حسین مى» عرجله.
گوید: وى جزو » ام.کس را کشتهجز پنج تیر به زمین نیفتاد و معلومم شد که پنج «را بینداخت برخاست و گفت: 

 نخستین کسانى بود که کشته شدند.

 خواند به این مضمون:گوید: وى آن روز رجزى مى

گوید: یزید » ام.و از ابن سعد دورى گرفته«خدایا من یاور حسینم «دلیرتر از شیر بیشه «منم یزید که پدرم مهاجر بود «
و چون شرایط حسین  446) (445بن سعد به مقابله حسین آمده بودند، بن المهاجر از جمله کسانى بود که همراه عمر 

 را نپذیرفتند سوى وى رفت و همراه وى جنگید تا کشته شد.
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اهللا عایذى در آغاز گوید: عمرو بن خالد صیداوى و جابر بن حارث سلمانى و سعد غالم عمر بن خالد و مجمع بن عبد 
جنگ، جنگ انداختند و با شمشیر به جماعت حمله بردند و چون در میان جماعت افتادند اطرافشان را گرفتند که از 

یارانشان جدا افتادند، اما نه چندان دور. پس عباس بن على حمله برد و آنها را از میان جماعت در آورد که زخمدار 
ها نزدیک شد که با شمشیر حمله بردند. در همان آغاز چندان جنگیدند که به یکجا کشته بیامدند و بار دیگر دشمن به آن

 شدند.

 زهیر بن عبد الرحمان خثعمى گوید: آخرین کس از یاران حسین که با وى مانده بود سوید بن عمرو خثعمى بود.

ود که مادرش لیلى دختر ابو مرة گوید: نخستین کس از فرزندان ابى طالب که آن روز کشته شد على اکبر پسر حسین ب
 خواند:بن عروة ثقفى بود وى حمله آغاز کرد و رجزى به این مضمون مى
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» پدر درباره ما حکم نکند.به خدا پسر بى«به پروردگار کعبه که ما به پیمبر نزدیکتریم «من علیم، پسر حسین بن على «
 بدید و گفت:گوید: این کار را چند بار کرد. مرة بن منقذ عبدى او را 

گوید: بار دیگر على » بزرگترین گناهان عرب به گردن من باشد اگر بر من بگذرد و چنین کند، و پدرش را عزادار نکنم.«
برد، مرة بن منقذ راه بر او گرفت و ضربتى به او زد که بیفتاد و کسان اطرافش اکبر بیامد و با شمشیر به کسان حمله مى

 اى کردند.پاره را گرفتند و با شمشیر پاره

پسرکم، خداى قومى را که ترا کشتند، بکشد، «گفت: حمید بن مسلم ازدى گوید: به گوش خودم شنیدم که حسین مى
 »نسبت به خدا و شکستن حرمت پیمبر چه جسور بودند، از پس تو دنیاگو مباش.
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گوید: » ام!اى برادرکم، اى برادرزاده«زد: ینم زنى شتابان در آمد که گفتى خورشید طالع بود و فریاد مىبگوید: گویى مى
گوید: پس بیامد و بر پیکر وى افتاد، حسین بیامد » این زینب دختر فاطمه دختر پیمبر خداست.«پرسش کردم گفتند: 

ین به طرف فرزند خویش رفت، غالمانش نیز بیامدند که گاه برد، آنگاه حسو دست او را گرفت و سوى خیمه 447) (446
گاهى نهادند که مقابل آن جنگ پس او را از محل کشته شدنش ببردند و رو به روى خیمه» برادرتان را بردارید.«گفت: 

 کردند.مى

بر پیشانى  گوید: پس از آن عمرو بن صبیح صدائى تیرى سوى عبد اهللا بن مسلم بن عقیل انداخت و او دست خویش را
 برد و برداشتن نتوانست، پس از آن تیر دیگرى بزد که قلبش را بشکافت.

گوید: پس از آن از هر سوى آنها را در میان گرفتند: عبد اهللا بن قحطبه طایى نیهانى به عون بن عبد اهللا طالبى حمله برد 
 برد و او را بکشت.و او را بکشت. عامر بن نهشل تیمى نیز به محمد بن عبد اهللا طالبى حمله 

گوید: و نیز عثمان بن خالد بن اسیر جهنى و بشر بن سوط همدانى قابضى به عبد الرحمان بن عقیل بن ابى طالب حمله 
 بردند و او را کشتند. عبد اهللا بن عزره خثعمى نیز تیرى به جعفر بن عقیل بن ابى طالب انداخت و او را بکشت.

اش پاره ماه بود، شمشیرى به دست داشت و پیراهن و تنبان آمد که گویى چهرهحمید بن مسلم گوید: پسرى سوى ما 
 کنم که بند چپ بود.داشت و نعلینى به پا که بند یکى از آن پاره بود. هر چه را فراموش کنم این را فراموش نمى

اهللا، از این کار چه  سبحان«گفتمش: » برم.به خدا به او حمله مى«گوید: عمر بن سعد بن نفیل ازدى به من گفت: 
و » برمبه خدا به او حمله مى«گفت: » اند ترا بس.بینى در میانشان گرفتهخواهى؟ کشته شدن همین کسان که مىمى

 حمله برد و پس نیامد تا سر او را با شمشیر
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گوید: حسین چون عقاب برجست و همانند شیرى خشمگین حمله آورد » عمو جانم.«بزد که پسر به رو در افتاد و گفت: 
 و عمر را با شمشیر بزد که دست خود را حایل شمشیر کرد که از زیر موفق قطع شد و بانگ زد و عقب رفت.
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عمر آورد و گوید: تنى چند از سواران مردم کوفه حمله آوردند که عمر را از دست حسین رهایى دهند، اسبان رو به 
هاى آن به حرکت آمد و اسبان و سواران جوالن کردند و او را لگدمال کردند تا جان داد. وقتى غبار برفت حسین را سم

ملعون باد قومى که ترا «گفت: خراشید و حسین مىدیدم که بر سر پسر ایستاده بود و پسر با دو پاى خویش زمین را مى
به خدا براى عمویت گران است که او را «آنگاه گفت: » جمله دشمنان آنها خواهد بود.کشتند! به روز رستاخیز جد تو از 

گوید: آنگاه » بخوانى اما جوابت ندهد یا جوابت دهد اما صدایى سودت ندهد، به خدا دشمنش بسیار است و یاورش اندك.
 ه به سینه وى نهاده بود.حسین سین 448) (447کشید و وى را برداشت، دو پاى پسر را دیدم که روى زمین مى

وى را ببرد و با پسرش على اکبر و دیگر کشتگان خاندانش که اطراف وى بودند » کند؟او را چه مى«گوید: با خودم گفتم: 
 به یکجا نهاد.

گوید: حسین مدتى دراز از روز » وى قاسم بن حسن بن على بن ابى طالب بود.«گوید: درباره پسر پرسش کردم، گفتند: 
 خواست کشتن وى و گناه بزرگ آنرا به گردن گیرد.گشت و نمىرفت بازمىو هر که سوى او مىببود 

گوید: عاقبت یکى از مردم کنده به نام مالک پسر نسیر از مردم بنى بداء بیامد و با شمشیر به سر وى زد که کالهى دراز 
 داشت. شمشیر، کاله را بدرید و سر
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 را زخمدار کرد و کاله از خون پر شد.

گوید: آنگاه کالهى خواست و به سر نهاد » به سبب این نخورى و ننوشى و خدا با ستمگرانت محشور کند.«حسین گفت: 
 و عمامه نهاد، خسته و در خود فرو رفته شده بود.

بود برگرفت، و بعد وقتى آن را پیش زن خویش ام عبد اهللا برد که دختر گوید: مرد کندى بیامد و کاله دریده را که از خز 
غارتى پسر دختر پیمبر را به خانه «خواست کاله را از خون بشوید اما زنش گفت: حر و خواهر حسین بن حر بدى بود مى

ستخوش شر، تا وقتى که گوید: یاران مرد ازدى گویند که وى پیوسته فقیر بود و د» اى آنرا از پیش من ببر.من آورده
 جان داد.

 اند عبد اهللا بن حسین بود آوردند که در بغل گرفت.گوید: و چون حسین بنشست کودك وى را که پنداشته

» اى بنى اسد، خونى از ما پیش شما هست.«عتبۀ بن بشیر اسدى گوید: ابو جعفر محمد بن على بن حسین به من گفت: 
 رحمت کناد گناه من در این میانه چیست؟اى ابو جعفر خدایت «گوید: گفتم: 

کودك حسین را پیش وى آوردند که در بغل گرفت و یکى از شما، اى بنى اسد، تیرى بزد و گلوى «گفت: » چگونه بود؟
پروردگارا، اگر فیروزى آسمان «او را درید، حسین خون او را بگرفت و چون کف وى پر شد آن را به زمین ریخت و گفت: 

گوید: عبد اهللا بن عقبه غنوى » اى چنان کن که به سبب خیر باشد و انتقام ما را از این ستمگران بگیر.زگرفتهرا از ما با
 تیرى به ابو بکر پسر حسین زد و او را بکشت.
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 ابن ابى عقب شاعر در این باب شعرى گفته به این مضمون:

 3056،ص:7ترجمه،ج/کتاب تاریخ طبري                        

گوید: گویند که عباس به برادران » در میان اسد نیز قطره دیگر هست.«اى از خون ما به نزد طایفه غنى است رهقط«
اى فرزندان مادرم، پیش روید تا رثاى شما « 449) (448خویش که از یک مادر بودند، عبد اهللا و جعفر و عثمان گفت: 

طالب حمله  -نى بنى ثبیت حضرمى به عبد اهللا بن على بن ابىو پیش رفتند و کشته شدند. ها» گویم که فرزند ندارید.
برد و او را بکشت. پس از آن به جعفر بن على حمله برد و او را نیز بکشت و سر او را بیاورد. خولى بن یزید اصبحى تیرى 

او را بیاورد. یکى به عثمان بن على انداخت، پس از آن یکى از بنى ایاد بن دارم به او حمله برد و خونش بریخت و سر 
 دیگر از بنى ایاد بن دارم به محمد بن على بن ابى طالب حمله برد و او را بکشت و سرش را بیاورد.

ابو الهذیل سکونى گوید: به روزگار خالد بن عبد اهللا، هانى بن ثبیت حضرمى را دیدم که در انجمن حضرمیان نشسته بود، 
 گفت:پیرى فرتوت بود شنیدمش که مى

به خدا من ایستاده بودم و یکى از ده نفر «گفت: مى» مله کسانى بودم که هنگام کشته شدن حسین حضور داشتند.از ج«
ها رفتند در این وقت پسرى از خاندان حسین از خیمهدادند و پس مىبودم که همگى بر اسب بودیم. سواران جوالن مى

نگریست، گویى دو مروارید ت زده بود و از راست و چپ مىبرون شد و چوبى به دست داشت، تنبان و پیراهن داشت وحش
نگریست در حرکت بود، ناگهان یکى به تاخت آمد و چون نزدیک وى بینم که وقتى به یکسو مىرا بر دو گوش وى مى

 شد از اسب فرود آمد و پسر را بنشانید و او را با شمشیر درید.

 کرد.ه چون مالمتش کرده بودند از خویشتن به کنایه سخن مىسکونى گوید: قاتل پسر همان هانى بن ثبیت بود ک

جابر جعفى گوید: حسین تشنه بود و تشنگى وى سخت شد نزدیک آمد که آب بنوشد، حصین بن تمیم تیرى سوى وى 
 انداخت که به دهانش خورد، خون از
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افکند، آنگاه حمد خدا کرد و ثناى او کرد سپس دو دست خویش را فراهم کرد و ت و به هوا مىگرفدهان خویش مى
قاسم بن اصبغ » خدایا شمارشان را کم کن و به پراکندگى جانشان را بگیر و یکیشان را در زمین به جاى مگذار.«گفت: 

ى اردوگاه حسین به تصرف دشمن در آمد بن نباته به نقل از کسى که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته گوید: وقت
 از روى بند روان شد و آهنگ فرات داشت.

اسب «گوید: » واى شما، میان وى و آب حایل شوید که شیعیانش بدو نرسند.«گوید: یکى از بنى ابان بن دارم گفت: 
اش خدایا تشنه«گفت: و کسان از پى او برفتند، تا میان حسین و فرات حایل شدند، حسین  450) (449خویش را برد 

 گوید: مرد ابانى تیرى بزد و آنرا در چانه حسین جاى داد.» بدار.
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خدایا از آنچه با پسر دختر «گوید: حسین تیر را بیرون کشید و دو دست خویش را بگشود که از خون پر شد آنگاه گفت: 
شنگى را بر آن مرد مسلط کرد و چنان گوید: به خدا چیزى نگذشت که خدا ت» آورم.کنند شکایت به تو مىپیمبرت مى

 شد.شد که هرگز سیراب نمى

کردم و شکر در آن کوشیدم آب را براى وى خنک مىقاسم بن اصبغ گوید: از جمله کسانى بودم که براى تسکین وى مى
کوزه یا » کشت. واى شما، آبم دهید که تشنگیم«گفت: ها پر آب بود و او مىهاى بزرگ پر از شیر بود و کوزهبود، کاسه

داشت نوشید و چون از دهان خویش برمىدادند که براى سیراب کردن اهل خانه بس بود، آب را مىاى را به او مىکاسه
گوید: چیزى نگذشت که شکمش چون » واى شما آبم دهید که تشنگیم کشت.«گفت: کشید آنگاه مىاى، دراز مىلحظه

 شکم شتر بشکافت.
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ابو مخنف گوید: آنگاه شمر بن ذى الجوشن با گروهى در حدود ده نفر از پیادگان مردم کوفه سوى منزلگاه حسین رفت 
 اش حایل شدند.که بنه و عیال وى در آن بود، حسین سوى آنها رفت که میان وى و بنه

ترسید در کار دنیایتان آزادگان و جوانمردان باشید، بنه و د و از روز معاد نمىواى شما اگر دین نداری«گوید: حسین گفت: 
» اى پسر فاطمه این به عهده تو است.«شمر بن ذى الجوشن گفت: » خردانتان محفوظ دارید.عیال مرا از اوباش و بى

جعفى و صالح بن وهب یزنى و گوید: شمر با پیادگان که ابو الجنوب عبد الرحمان و مقثعم بن عمرو بن یزید هردوان 
سنان بن انس نخعى و خولى بن یزید اصبحى از آن جمله بودند سوى وى آمد و به ترغیبشان پرداخت به ابو الجنوب 

با من این جور «شمر گفت: » روى؟چرا خودت نمى«گفت: » برو به سراغش.«گذشت که سالح کامل داشت و بدو گفت: 
گوید: به همدیگر ناسزا گفتند و ابو الجنوب که مردى » زنى؟م با من این جور حرف مىتو ه«او نیز گفت: » زنى؟حرف مى

به خدا «گوید: پس شمر از پیش وى برفت و گفت: » خواستم نیزه را در چشم تو فرو کنم.به خدا مى«دلیر بود بدو گفت: 
نزدیک حسین آمد و حسین بدانها حمله برد گوید: آنگاه شمر بن ذى الجوشن با پیادگان » زنم.اگر بتوانم زیانت بزنم مى

زینب  451) (450آمد، خواهرش که عقب نشستند و عاقبت او را در میان گرفتند پسرى از کسان حسین سوى وى مى
اما پسر نپذیرفت و دوان سوى حسین آمد و » نگاهش بدار.«دختر على او را بگرفت که نگاهش بدارد حسین نیز گفت: 

 پهلوى وى بایستاد.
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» کشى؟اى پسر زن خبیث، عموى مرا مى«گوید: بحر بن کعب از بنى تیم اهللا شمشیر بر حسین فرود آورد، پسر گفت: 
 بحر او را با شمشیر بزد. پسر دست را حایل شمشیر کرد که قطع شد و تنها به پوست بند بود.

ام بر این حادثه که بر برادرزاده«حسین او را گرفت و به سینه چسبانید و گفت: » اى امت من.«گوید: پسر بانگ برآورد: 
برد، پیش پیمبر خدا صلى اهللا علیه و ات مىتو رخ داد صبورى کن و آنرا ذخیره خیر کن که خدا ترا پیش پدران شایسته

حمید بن مسلم گوید: آن » شان را صلوات گوید.حسن بن على که خدا همهسلم و على بن ابى طالب و حمزه و جعفر و 



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

هاى آسمان را از آنها بدار و از برکات زمین محرومشان کن. اگر تا مدتى خدایا قطره«گفت: روز شنیدم که حسین مى
از آنها خشنود نباشند که  هاى جدا باشند و هرگز والیتدارانکنى آنها را به گروهها پراکنده کن که دستهمندشان مىبهره

گوید: آنگاه با پیادگان چندان بجنگید که » ما را دعوت کردند تا یاریمان کنند اما به ما تاختند و خونمان را بریختند.
 عقب رفتند.

گوید: و چون حسین با سه چهار کس بماند جامه زیرى خواست که خوش بافت بود و شفاف، یمنى و خوش بافت که آنرا 
 پاره کرد که از او در نیارند.بدرید و 

این جامه مذلت است که پوشیدن آن «گفت: » بهتر است جامه زیر کوتاهى زیر آن بپوشى.«یکى از یارانش گفت: 
 گوید: و چون کشته شد، بحر بن کعب بیامد و آنرا در آورد و وى را برهنه واگذاشت.» شایسته من نیست.

شد، گویى چوب ریخت و در تابستان خشک مىستهاى بحر بن کعب آب مىمحمد بن عبد الرحمان گوید: در زمستان د
حجاج بن عبد اهللا بن عمار گوید: عبد اهللا بن عمار را از اینکه در اثناى کشته شدن حسین حضور داشته  452) (451بود. 

 مرا بر بنى هاشم منتى«بود مالمت کردند که گفت: 
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با نیزه به حسین حمله بردم و نزدیک او رسیدم به خدا اگر خواسته «گفت: » منت تو بر آنها چیست؟«گفتم: » هست.
گوید: آنگاه » کشد.بودم فرو کرده بودم، اما باز آمدم، نه چندان دور، و با خویش گفتم چرا منش بکشم، دیگرى او را مى

ها نیز تا پراکنده شدند ها حمله برد تا پراکنده شدند و به چپىحمله بردند و او به راستى پیادگان از راست و چپ به وى
 پوشش خز به تنش بود و عمامه داشت.

اى را ندیده بودم که فرزند و کسان و یارانش کشته شده باشند و چون او محکم دل و آرام گوید: به خدا هرگز شکسته
برد پیادگان از خدا پیش از او و پس از او کسى را همانندش ندیدم وقتى حمله مىخاطر باشد و دلیر بر پیشروى. به 

 شدند.راست و چپ او چون بزغالگان از حمله گرگ، فرارى مى

بینم که ما بین گوشها و گوید: به خدا در این حال بود که زینب دختر فاطمه به طرف وى آمد گویى گوشوارش را مى
 در این وقت عمر بن سعد نزدیک حسین رسید.» افتاد!کاش آسمان به زمین مى«گفت: اش در حرکت بود و مىشانه

بینم که گوید: گویى اشکهاى عمر را مى» کنى!کشند و تو نگاه مىاى عمر پسر سعد، ابو عبد اهللا را مى«زینب بدو گفت: 
 بر دو گونه و ریشش روان بود.

گوید: حسین جبه خزى بتن داشت و عمامه به سر، و با وسمه خضاب  حمید بن مسلم» و روى از زینب بگردانید.«گوید: 
 کرده بود.

 جنگیددر آن حال پیاده مى -گفتگوید: پیش از آنکه کشته شود شنیدمش که مى
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براى کشتن «گفت: مى -برد، به سواران حمله مىجستکرد، جاى حمله را مىچون یکه سوارى دلیر، از تیر احتراز مى
من شتاب دارید، به خدا پس از من از بندگان خدا کس را نخواهید کشت که خداى از کشتن وى بیش از کشتن من بر 
شما خشم آرد، به خدا امیدوارم خدا وهن شما را مایه حرمت من کند و به ترتیبى که ندانید انتقام مرا از شما بگیرد. به 

دا اگر مرا بکشید خدایتان به جان هم اندازد و خونهایتان را بریزد. و به این بس نکند و عذاب دردناکتان را دو برابر خ
گذاشت خواستند بکشندش کشته بودند اما هر کس به دیگرى وامىگوید: مدتى دراز از روز ببود که اگر کسان مى» کند.

آنگاه شمر میان کسان بانگ زد که «گوید:  453) (452او شده باشد. خواست گروه دیگر مرتکب کشتن و هر گروهى مى
گوید: پس، از هر سو به او حمله بردند ضربتى به کف » عزادارتان شود، بکشیدش. -واى شما، منتظر چیستید، مادرهایتان

و او سنگین شده  اش زدند، سپس برفتنددست چپ او زدند، این ضربت را زرعۀ بن شریک تمیمى زد، ضربتى نیز به شانه
 بود و در کار افتادن بود.

گوید: در این حال سنان بن انس نخعى حمله برد و نیزه در او فرو برد که بیفتاد و به خولى بن یزید اصبحى گفت: 
خدا بازوهایت را بشکند و «خواست بکند اما ضعف آورد و بلرزید و سنان بن انس بدو گفت: مى» سرش را جدا کن.«

پس فرود آمد و سرش را ببرید و جدا کرد و به خولى بن یزید داد، پیش از آن ضربتهاى شمشیر » دا کند.دستانت را ج
 مکرر خورده بود.

جعفر بن محمد گوید: وقتى حسین بن على علیه السالم کشته شد سى و سه ضربت نیزه و سى و چهار ضربت شمشیر بر 
 او بود.

برد که بیم داشت سر از دست وى برود، شد سنان بن انس بدو حمله مىگوید: در آن وقت هر کس به حسین نزدیک مى
 تا وقتى که سر را برگرفت و آنرا به خولى
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 سپرد.

 گوید: هر چه به تن حسین بود در آوردند، جامه زیر را بحر بن کعب گرفت.

ن اشعث گرفت. نعلین او را یکى از بنى اود گرفت اسود نام، شمشیرش را یکى از بنى نهشل روپوش را که خز بود قیس ب
 گرفت که پس از آن به کسان حبیب بن بدیل رسید.

 ها و شترها روى آوردند و همه را غارت کردند.ها و حلهگوید: کسان به رناس

شدند و به زور ه بر سر جامه تنش با او درگیر مىگوید: کسان به زنان حسین و بنه و لوازم وى روى کردند، زن بود ک
 بردند.گرفتند و مىمى

توان میان کشتگان افتاده بود زهیر بن عبد الرحمان خثعمى گوید: سوید بن عمرو بن ابى المطاع از پاى در آمده بود و بى
ه بودند، با کارد خویش جانى گرفت، کاردى داشت، شمشیرش را گرفت» حسین کشته شد.«گفتند: و چون شنید که مى



 سایت تخصصی تاریخ اسالم

مدتى با آنها بجنگید، آنگاه کشته شد. عروة بن بطار تغلبى و زید بن رفاد تجیبى او را کشتند، وى آخرین کشته بود. 
حمید بن مسلم گوید: پیش على اصغر پسر حسین بن على رسیدیم که بر بستر افتاده بود و بیمار بود، شمر  454) (453

 گفتند:همراه او را دیدم که مىبن ذى الجوشن و پیادگان 

گوید: کارم این بود و هر » کشیم؟ این کودك است.سبحان اهللا، کودکان را هم مى«گوید: گفتم: » چرا این را نکشیم؟«
کس به خیمه این زنان نرود و متعرض این پسر بیمار «زدم تا عمر بن سعد بیامد و گفت: آمد از او کنار مىکس را مى

 گوید: به خدا کسى چیزى پس نداد.» لوازمشان چیزى گرفته پسشان دهد. نشود، هر که از

 پاداش خیر یا بى خداى به گفتار تو شرى را از من«گوید: على بن حسین گفت: 
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اى، مهمترین اطمه دختر پیمبر خدا را کشتهحسین پسر على و پسر ف«گوید: کسان به سنان بن انس گفتند: » دور کرد.
خواست از ملکشان برکنارشان کند پیش امیران خویش رو و پاداش اى که سوى اینان آمده بود و مىمرد عرب را کشته

 خویش را از آنها بخواه که اگر به عوض کشتن حسین بیت المالهاى خویش را به تو دهند کم است.

که مردى دلیر و شاعر بود و عقلش خللى داشت بیامد و بر در خیمه عمر بن سعد گوید: وى بر اسب خویش بیامد 
 بایستاد و به بانگ بلند شعرى خواند به این مضمون:

از همه بهتر «ام که پدر و مادرش کسى را کشته«ام دار را کشتهکه من شاه پرده«رکابم را از طال و نقره سنگین کن «
دهم که شهادت مى«عمر بن سعد گفت: » نسب وى از همه واالتر است.«گویند و چون کسان نسب خویش «است 
اى دیوانه! چرا چنین «و چون بیاوردندش با چوب او را بزد و گفت: » اى. او را پیش من آرید.اى و هرگز سالم نبودهدیوانه

قبه بن سمعان را گرفت که غالم گوید: عمر بن سعد، ع» زند.کنى، به خدا اگر ابن زیاد بشنود گردنت را مىسخنى مى
گوید: پس » اى مملوك.بنده«گفت: » کیستى؟«رباب، دختر امرؤ القیس کلبى، مادر سکینه دختر حسین، بود. بدو گفت: 

او را رها کرد و هیچکس از آنها جز وى جان به در نبرد مگر مرقع بن ثمامه اسدى که تیرهایش را ریخته بود و زانو زده 
 و با آنها برفت و چون» امان دارى، با ما بیا.«، کسانى از قومش پیش وى آمدند و گفتند: جنگیدبود و مى
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 عمر بن سعد آنها را پیش ابن زیاد آورد و خبر وى را بگفت او را به زاره تبعید کرد.

ده کس داوطلب » شود که اسب بر حسین بتازد؟کى داوطلب مى«د ندا داد: گوید: آنگاه عمر بن سعد میان یاران خو
و اخنس  -همان که روپوش حسین را ربود و بعدها پیسى گرفت 455) (454 -شدند از جمله اسحاق بن حیوة حضرمى

 د.بن مرثد که بیامدند و با اسبان خویش حسین را لگد کوب کردند چندان که پشت و سینه او را در هم شکستن

گوید: شنیدم که مدتى پس از آن وقتى اخنس بن مرثد در جنگى ایستاده بود، تیرى ناشناس به او خورد که قلبش 
 بشکافت و جان داد.
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گوید: از یاران حسین علیه السالم هفتاد و دو کس کشته شد مردم غاضریه، از قبیله بنى اسد، حسین و یاران او را یک 
 سپردند.روز پس از کشته شدنشان به خاك 

از یاران عمر بن سعد هشتاد و هشت کس کشته شده بود بجز آنها که زخمى شده بودند. عمر سعد بر کشتگان نماز کرد 
 و به خاکشان سپرد.

گوید: همینکه حسین کشته شد، همان روز سر او را همراه خولى بن یزید و حمید بن مسلم ازدى سوى ابن زیاد 
هنگ قصر کرد اما در قصر را بسته یافت و به خانه رفت و سر را زیر طشتى نهاد. وى را دو فرستادند، خولى با سر بیامد و آ

 زن بود یکى از بنى اسد و دیگرى از حضرمیان به نام نوار، دختر مالک بن عقرب. آن شب شب زن حضرمى بود.

کنید. براي مطالعه جلد هفتم تاریخ (براي مطالعه ادامه داستان کربال می توانید به ترجمه تاریخ طبري جلد هفتم مراجعه 
 طبري می توانید این کتاب را از سایت تخصصی تاریخ اسالم دانلود کنید.)


