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 همبرّ ي مقدمه

 سينحس يشگاهدر پ
... يـم دار يكرام موضـع واحـد   ي و صحابه يتاآلل واألصحاب در برابر آل الب ةدر مبرّ ما

ـ كه خداونـد سـبحان آنـان را قـرار داده اسـت، آنـان ع       يمدان يم يگاهيآنان را در جا م لَ
كه نزد خـالق و مخلـوق دارنـد     يگاهيو در جا ،هستند...  يكيدر تار يا ستاره... يتهدا

 .يستن ما ي يهبه تزك يازين
و  يمخـوان  يما عبادت است، ما مدح آنان را شب و روز در قرآن مـ  يآنان برا محبت

 .رسد يه ثواب به ما مدر مقابل تالوت هر حرف آن د
 :يمدعا كن ينخواهد بود كه عاجزانه چن ردر وجدان ما موث چقدر

و آل و اصـحابش   »را در قلوب ما محبوب بگردانص  يمحمد مصطف! پروردگارا«
هـاي مـا    در دلرا به مـا رسـاندند،    يامبرتداده اند و قرآن و سنت پ ياريرا  يشانرا كه ا

بودنـد، كتـاب و سـنت و اسـالم بـه مـا        نمـي  -تـو  ذنا بـه  –محبوب بگردان، اگر آنان 
 .محشور بگردانص  يمصطف يما را با آنان و در پ! پس پروردگارا يد،رس ينم

ها از آنـان   آنان و دفاع ودفع شبهه يهد يآنان و معرف يراثما در انتشار م! پروردگارا
 يم،داد يره قربانبا ينو در ا يمپاس داشت يو آنان را همان گونه كه مقرر فرمود يديمكوش

و از خـود و زن و فرزنـدان خـود     يمبـاره گذاشـت   ينتوان خود را در ا و يهوقت و سرما
اجـر   يو دارا يمفضل عظـ  ينو منت توست كه ما را به ا فضلفقط  ينا !ياخدا يم،گذشت

 .يديبرگز يدهگسترده و اثر پسند
كه  -يستدن نتو قابل رد نمو تقدير و– يمقدر فرمودص  تو بر امت محمد! خدايا

 ينمجتهـد  يآن برخ يو اختالف برداشت و طرز تفكر مبتال باشند، در پ يبه ضعف بشر
تو بـا رحمـت خـود هـر دو را مشـمول رحمـت و        به خطا رفتند و يبه صواب، و برخ

و سنت اختالف كه از زمـان آدم   دي،هر دو آگاه بو يتاز ن يراز يدي،مغفرت خود گردان
با هم اختالف نمودنـد، بـر آنـان     يلو هاب يلثر آن اجداد ما قابو بر ا يديالسالم آفر يهعل
 .يافت يقتطب يزن
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 يجـاد مسـلمانان ا  يانم يها اختالفات چه فتنه ينكه بر اثر ا يدان يتو كه م! پروردگارا
 يهـا  ده تا زبـان  يقپس پروردگارا ما را توف ي،ما را از آن حفظ نمود يگشت، كه دستها

 .يماهداراز آن سالم نگ يزخود را ن
 ي،نفسـان  يكه بر اسـاس تفـاوت عقـل و فهـم و هـوا      يتو مقدر فرمود! پروردگارا
ما را خالص بگـردان و در   يها يتن! پس پروردگارا يابد،بندگانت ادامه  ياناختالف در م

 .رهنمون باش يقتما را به حق و حق يامور اختالف
ـ  يـان و خارج از آن ما را م يتدر كو ينكهاز ا! پروردگارا  يـت عنا يتيدگانت مقبـول بن

آن به فضل و كرم تو رسالت ما منتشـر گشـت    يه در پك يم،از تو سپاس گزار ي،فرمود
 يرفتيم،ما سنت اختالف را پذ! كردند، پروردگارا يافتآن را در يككه مردم از دور و نزد

مـا   يـات و در ن ينـد گو ي، و ما را نـا سـزا مـ   دما هستن فكركه مخالف  يو در مقابل كسان
كنند، به خـاطر آنكـه روش مـا مـورد پسـند آنـان        يم يغاتما تبل يهوك هستند و علمشك

: ييمگـو  يخداونـدا مـا فقـط مـ    . يـم كرده ا يشهآنها تضاد دارد، صبر پي  يدهو با عق يستن
كـن و   يـت ثواب عنا يتماننما و ما را بر اساس ن يتآنان را به راه راست هدا! پروردگارا

 .جمع بگردان يشرحمت خو يگاههشت و جارا در بص  ما و همه امت محمد
ـ   ناهم يـم را دوسـت دار  ينكه مـا حسـ   يتو گواه! خدايا از آن جـد   يشگونـه كـه پ

 .يمرا به خاطر تو دوست دارش و پدر و مادر او و برادرش حسن بزرگوار
تا آن را از  يما يدهكه كوش... است ينهم سينبنده ات حس ي اعتقاد ما درباره! خدايا

 يچوهـ  يمانتخـاب كنـ   يل،جـرح و تعـد   يها آن با كتاب يقو پس از تطب موثق يها كتاب
و موضـوع كـه    يفضع ياتكه از روا يمكه مطمئن باش مگر آن يرفتيماز آن را نپذ يسطر

داشـته و منجـر بـه از هـم      يمنفـ  يركـه تـاث   ياتيروا ،باشد يخال يست،كم هم ن فانهسأمت
 .گشته است يو وحدت امت اسالم يتن صف ملسگس

بـودن در آن را، تـو    يبفرما و هم پـاداش مصـ   يتبه ما عنا جتهادهم پاداش ا اخداي
 .يينما يم يتوتو به راه راست هدا. يهست ياور ينو بهتر يمول ينبهتر

 اللهم آمني
 واحلمدهللا رب العاملني
 مربة اآلل واألصحاب

 



 

 كتاب  ي مقدمه

م عىل عبده و رسـوله حممـد الـذي سالصالة والستحقه محداً كثرياً، والمهللا أهل احلمد و احلمد
أرسله رساجاً منرياً، وعىل آله الذين أذهب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـرياً، وعـىل أصـحابه 

 الغر امليامني ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم كان رشه مستطرياً، أما بعد؛
و بهـت   يـران قلم مـن ح  ينكهبماند و آن ا يدهخواهم از شما پوش ياست كه نم رازي
چـون   يسـم، بنو ينحسـ  يتمانند شخص يتيشخص ي را درباره يكه چه كلمات يدزده گرد

بسـته شـده و    يـد ام يتشخص ينبه ا يياست مهم و حساس، و از سو يتيشخص ينحس
 .با غم و اندوه همراه است ينحس يتشخص يياست، و از سو يشاد يهما

ـ  ييجو نهكه راه مخالفت و مبارزه را به خاطر فت يمقرار دار يدر برابر مرد ما  يشدر پ
نـزد آنهـا    يشانا يخود خواندند و وقت يشرا خورده كه او را پ يقوم يبنگرفته بلكه فر

 .بود سپردند يزو دشمن آنان ن ينكه دشمن حس يرا رها كردند، و به كس يآمد، و
اگـر   يد،به دسـتم رسـ   يتانها كه نامه يمگر زمان يامدمنزد شما ن: به آنان گفت حسين

 . گردم يبر م يد،دار يدگو يم يتانچه نامه ها بر خالف آن ينظر
بـاورم   يـن اما بر ا يرمبگ يدهكربال را ناد ي توانم واقعه يكنم نم يم ياد يناز حس وقتي

 يخو تـار  يندر حق حسـ  يم،كربال خالصه كن ي را اگر فقط در واقعه سينحس يخكه تار
 .ستم شده است يشانا

و  ينبـو  يتترب ينآل و اصحاب و حس ينحس يمبشناس يمخواه يرا كه ما م حسيني
 .است يعلو

اسـت كـه هـم از شـرافت صـحبت و هـم از افتخـار قرابـت          يبزرگوار يصحاب او
 .برخوردار است

كه اثر دكتـر   يرينظ يب يعلم ي  بر اساس رساله يشها يهپا يددار يرو يشكه پ كتابي
كـه   رفتنـد يلطـف نمـوده و پذ   يشـان است اسـتوار اسـت، ا   يبانيش يمحمد بن عبدالهاد

) هــ ٦٤-٦٠ضـة فـی عهـد يزيـد بـن معاويـة رمواقـف املعا( يشـان از كتاب ا يبزرگ يها بخش
 يحتصـح  يحال، موارد يبه اقتضا ياشده و  فهمن اضا ياز سو يزهايياقتباس شود كه چ

 .بدهد يكوپاداش ن يبانيشده است، خداوند به دكتر ش
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را ورق  يشـان ا ينآگـ  رعطـ  ي يرهكنـد و سـ   يم يرا معرف يناول كتاب كه حس بخش

 .يردخواهم آن را بپذ يبنده است، و از خداوند م ي زند نوشته يم
 يها كه بـرا  يكرده باشم از برادرانم در مركز پژوهش و بررس يادي ينجادارد در ا جا

. يدنـد نورز يـغ در يكوششـ  يچصورت ممكن، از هـ  ينكتاب به بهتر ينا ي چاپ و ارائه
 .يددر بهشت حشر نما يامبراند و همه ما را با سرور پده يكخداوند به آنان پاداش ن

 
 ينرب العالم هللا والحمد

 محمد سالم الخضر
 همبرّ يمركز پژوهش و بررس رئيس

 
 
 
 
 

اين کتاب با همکاری کتابخانه الکترونيکی عقيده به زبان فارسی 
 منتشر می شود

www.aqeedeh.com 
book@aqeedeh.com



 

 

 بخش اول

 اهللا عنهما يرض يبن عل ينحس اهيگاخالق و جا نسب،
 

 
 
 
 
 
 

 :نوشته
دكتر محمد سالم الخضر



 

 اهللا عنهما يرض يبن عل ينحس يگاهاخالق و جا نسب،

ص  و فرزند فاطمه دختـر رسـول اهللا   يشيقر يِطالب و هاشم يبن اب يفرزند عل حسين
0Fعبـداهللا ابـو   ي يهاست و با كن يااز دن يشانا ي يحانهو رص  رسول اهللا ي نوه ياست، و

1 
 . شهرت دارد

 امام شريف كامل سبط رسـول اهللا «: نموده است يگونه معرف ينرا ا يو يذهب حافظ
 المؤمنين أمير ابن الحسين اهللا عبد أبو ،ايشان محبوب و ،و ريحان ايشان در اين دنياص 

  .1F2»...بلالمط عبد طالب ابن أبي بن علي الحسن أبي
ـ   يبـن علـ   ينابوعبداهللا؛ حس«: ه استكرد يمعرف ينرا چن يو يمابونع حافظ  يبـن اب

در  يپـس از والدت و ص  آن حضـرت اسـت،  ص  رسـول اهللا  يهو شـب  يحانهطالب ر
 ةيدنفر اهل كساء و فرزنـد سـ   ينسرور جوانان بهشت و پنجم يگوش او اذان گفتند، و

 ي دسـت پـرورده   ياوسـت، و  يعمو ينالنساء است، پدرش پاسدار حوض و ذوالجناح
  2F3.»شده است يهتغذ يمانو از منبع ا يافتهدر دامن اسالم پرورش  نبوت است كه

 والدت 
شـهر   ينـه؛ در مد يپنجم شعبان سـال چهـارم هجـر    -قول ينبنابه مشهورتر - سحسين

 3F4.گشود يابه دن يدهدص  يامبرپ
: گويـد  يمـ  سو برادرش حسن سينوالدت حس يانم يفاصله زمان ي درباره واقدي

 4F5.باردار شد يناهللا عنها به حس ي، فاطمه رضست حسنپس از پنجاه روز از والد
، ماه ششـم سـال پـنجم    س پس از يك سال و ده ماه از والدت حسن: گويد قتاده مي

 5F1.هجري حسين به دنيا آمد

                                                           
 ص االستيعاب،، )٢/٩(، معرفة الصحابة، ابی نعيم )٣/٦٨(، الثقات ابن حبان )٢/٣٨١(بخاری امام التاريخ الكبري،  -١

 ).٣/٩٣(سالم ذهبی خ اإل، وتاري)٣/٩٤(، املعجم الكبري طربانی ١٨٤

 ).٣/٢٨٠( أعالم النبالء سريَ  -٢

 ).٢/٦٦١(معرفة الصحابة  -٣

 .١٨٤ ص االستيعاب،، و )٢/٥٤٧(اإلصابة  -٤

 .١٨٤ ص االستيعاب، -٥



 11  حقيقت زندگي حسين شهيد
 

از پدرش باقر چنين نقل كرده انـد  ) الصادق(د مطبراني و ابن عساكر از جعفر بن مح
6F).فقط يك طهر فاصله بودس ينو به شكم افتادن حس سميان والدت حسن: (كه

2 
شايد وي ده ماهه به دنيـا  : (گويد حافظ بن حجر عسقالني در توضيح اين روايت مي

 .7F3)آمده و يا طهر دو ماه به طول انجاميده است

 ص  حسين و عنايت رسول اهللا
و مـادربزرگش  ص  ، حضـرت محمـد  س چه شرافتي برتر از اين كه پدربزرگ حسـين 

و مـادرش فاطمـه   س اهللا عنها و پدرش علي بـن ابـي طالـب   خديجه بنت خويلد رضي 
 .باشدس و برادرش حسنص  دختر رسول اهللا

، هـا  تـرين انسـان   برترين مزيتي كه در اين دودمان وجود دارد، انتسـاب بـه برگزيـده   
با جـد بزرگـوارش چگونـه بـود، بهتـر      س است، اما ارتباط حسينص  حضرت محمد

بـا چـه نگـاهي    س ه وي و برادرش حسنبص  جد بزرگوارش حضرت محمد: بگويم
 نگريستند؟ مي

بـا دو نـوه اش   ص  ي رسول اهللا براي درك عمق ارتباط صميمانه! گرامي ي خواننده
ي  ي عطـرآگين و پـر حادثـه    دانم اندكي به سيره حسن و حسين رضي اهللا عنهما الزم مي

ها و غـم   يها و شادمان را با خوشيص  كه احساسات انساني رسول اهللاص  رسول اهللا
 .كشد، بازگرديم اندوهش به دوش ميو 

ابراهيم را از  خرهر خويش؛ قاسم و عبداهللا و باألفرزندان پسص  رسول اهللا! آري
دست دادند و بنا به اهميت فرزندان پسر نزد مردم كه باعث باقي ماندن نسل انسان 

و ص  ل اهللاشوند، مشركان مكه اين را بهانه اي براي وارد آوردن فشار بر رسو مي
نسل محمد بريده است، پسرانش زنده  8F4:دعوت ايشان قرار دادند و حتي گفتند

                                                                                                                                                    
 .سابق -١

ان اين روايت مرسل است اما احتامل دارد كه اين مطلب از خاند).١٤/٢٥٦(، و تاريخ ابن عساكر )٣/٩٤(املعجم الكبري  -٢

 .نقل شده باشد كه باقر رمحه اهللا آن را بازگو كرده استس حسني

اگر حسن در رمضان و حسني در شعبان به دنيا : صابة چنني آمده استهای خطی اإل ، در يكی از نسخه)٢/٥٤٧(اإلصابة  -٣

 .و نفاس تا دو ما به طول انجاميده است ه،رود كه نه ماهه به دنيا آمد آمده باشد احتامل می

او را بگذاريد، او مردی است كه نسلی : شد، می گفت ياد می جگوينده عاص بن وائل سهمی است و هرگاه از رسول اهللا  -٤

 .شويد رود و شام از دست او راحت می ندارد و اگر بمريد ياد و خاطره اش از بني می
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 ﴿: اين آيه را نازل فرمودص  مانند، خداوند متعال در دفاع از رسول اهللا نمي  

     ﴾9F1. »است )و بدون نسل( دنباله يدشمنت، خود ب گمان يب«. 
قبطيـه رضـي اهللا عنهـا صـاحب پسـري       ي از ماريهص  اهللا ها گذشت و رسول سال

رسـول اهللا   .به ياد پدرش حضرت ابراهيم عليه السالم، ابراهيم نام نهادند گشتند و وي را
ديشب برايم پسـري بـه دنيـا    «: اين نوزاد به اصحاب خويش فرمودند با شادماني از تولد

 10F2.»شته امآمده است و من او را به نام پدرم، ابراهيم نام گذا
شايد ايشان اميد داشتند كه نسل وي از اين نوزاد امتداد بيابد همـان گونـه كـه نسـل     

 .پدرش ابراهيم عليه السالم امتداد يافت و ايشان از نسل او به دنيا آمدند
ت بربست و از فـراقش  خاز دنيا رص  اما ناگاه ابراهيم در جلوي ديدگان رسول اهللا

 .گشت هاي مباركش جاري اشك برگونه
ي  شـوهر دايـه  (نـزد ابوسـيف القـين    ص  بـا رسـول اهللا  : گويد ميس انس بن مالك

ابراهيم را در آغوش گرفـت و بوسـيد و بوييـد؛ و بـاري     ص  رفتيم، رسول اهللا) ابراهيم
جاري شـد،  ص  ديگر رفتيم ابراهيم در حال جان كندن بود، اشك از چشمان رسول اهللا

ايـن  ! اي ابن عـوف «: فرمودند... رسول اهللا؟ شما هم اي : گفتس عبدالرحمن بن عوف
گردد اما سخني  ديده اشكبار و قلب اندوهگين مي: و سپس فرمودند ،نشان رحمت است

ما از فراق تو انـدوهگين  ! آوريم، اي ابراهيم جز در راستاي رضاي پروردگار بر زبان نمي
 11F3.»هستيم

ي را كه از فراق جگـر گوشـه   ؛ آن پدر مهربانجهاي اندوه رسول اهللا  تاريخ اين لحظه
 .ي خويش دارد اش متاثر بود، در سراپرده

ي سرشار پدري خويش را نثار پسـران دختـرش فاطمـه     عاطفهص  ليكن رسول اهللا
 .هاي ايشان از دنيا بودند نمودند و آنان ريحانه رضي اهللا عنها مي

اشـتم كـه   مـن حضـور د  : گويد بخاري از ابن ابي نعم روايت نموده است كه ميامام 
اهـل  : خون پشه سوال كرد، وي گفـت  ي مردي از عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما درباره

ايـن از خـون پشـه    : ابن عمـر رضـي اهللا عنهمـا گفـت    . اهل عراق هستم: كجايي؟ گفت

                                                           
 ).١/٢٦٥(ابن هشام  ی ، و سريه)١/٦٢(أنساب األرشاف  -١

 .٢٣١٥ : الصبيان و العيال و تواضعه و فضل ذلک، حديث شامره جلفضائل، باب رمحته مسلم، كتاب اصحيح  -٢

 .١٢٤١ : نا بک حمزونون حديث شامرهإ جبخاری، اجلنائز، باب قول النبی صحيح  -٣
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ص  مـن خـودم از رسـول اهللا   . را كشـتند ص  پرسد و حال آن كه فرزند رسول اهللا مي
 12F1.»هاي من از دنيا هستند ريحانهحسن و حسين «: شنيدم كه فرمودند

زيـرا   ؛آنان را به ريحانه تشبيه نمودنـد «: گويد بن حجر در ذيل اين حديث مياحافظ 
روايـت نمـوده   س و ترمـذي نيـز از انـس   ... بوسند بويند و مي را نيز همانند آن مي دفرزن

غوش بوييدند و در آ طلبيدند و آنان را مي حسن و حسين را ميص  است كه رسول اهللا
 .13F2»گرفتند مي

داشت و دوستي آنان را دوستي با خـويش و   آنان را بسيار دوست ميص  رسول اهللا
آورده س شمردند، امام احمد در مسند از ابوهريره دشمني با آنان را دشمني با خويش مي

را دوست بدارد، مـرا  ) حسن و حسين(هر كس آنان «: فرمودندص  است كه رسول اهللا
 14F3.»س با آنان دشمني كند با من دشمني كرده استدوست داشته و هر ك

كـه  ص  رسـول اهللا : گويـد  چنين آمده است كـه مـي  س در روايتي ديگر از ابوهريره
ايـن   هكردند، نزد ما تشريف آوردند، گـا   هاي خويش حمل مي حسن و حسين را بر شانه

هر «: ؟ فرمودندآنان را دوست داريد! يا رسول اهللا: بوييدند وگاه آن را، مردي گفت را مي
كس آنان را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر كـس بـا آنـان دشـمني كنـد، بـا مـن        

 15F4.»دشمني كرده است
ايشـان  نبودنـد كـه   ص  هـاي رسـول اهللا   حسن و حسين رضي اهللا عنهمـا تنهـا نـوه   

همچون پدربزرگي با نگاه محبت و مهرباني و افتخار به آنان بنگرند، بلكه به تمـام معنـا   
 .ن ايشان بودندپسرا

                                                           
، باب مناقب  ج، فضائل أصحاب النبی ٥٩٩٤ی  معانقته، حديث شامرهخاری، األدب، باب رمحة الولد وتقبيله وب صحيح -١

 ٣٧٥٣ی  احلسن و احلسني، حديث شامره

عن يوسف بن إبراهيم أنه سمع : اصل حديث كه ترمذی آورده اين گونه است) ٧/٤٦٩(فتح الباری، ابن حجر عسقالنی  -٢

ادعي يل «: قول لفاطمةيو كان » احلسن و احلسني«: أی أهل بيتک أحب إليک؟ قال جسئل رسول اهللا : أنس بن مالک يقول

شيخ آلبانی در . ٣٧٧٢ی  ترمذی، كتاب املناقب، باب مناقب احلسن و احلسني، حديث شامره» و يضمهام إليه ابني فيشمهام

 .آن را ضعيف گفته است) ٣٧٧٢(ضعيف الرتمذی 

 .سندش قوی و رجالش ثقه و رجال صحيحني هستند: ، شعيب أرنؤوط گفته٧٨٦٣ی  مسند أمحد حديث شامره -٣

اين حديث حسن و سندش ضعيف است به خاطر : ، شيخ شعيب أرنؤوط گفته٩٦٧١ی  هامحد حديث شامرامام مسند  -٤

 .جمهول بودن عبدالرمحن بن مسعود و حديث قبلی شاهد آن است
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روز هفتم والدت، آنان را حسن و حسين ناميدند و دستور دادند كـه  ص  رسول اهللا

16Fبراي هر كدام دو گوسفند عقيقه كنند

 .و سرهايشان را بتراشند 1
بـراي هـر كـدام از    ص  رسـول اهللا : روايت نموده اسـت كـه  س نسائي از ابن عباس

 17F2.ودندحسن و حسين رضي اهللا عنهما دو گوسفند عقيقه نم
روز ص  رسـول اهللا : ابن حبان از ام المومنين عايشه رضي اهللا عنها آورده اسـت كـه  

هفتم براي حسن و حسين عقيقـه نمودنـد و بـر آنـان نـام نهادنـد و دسـتور دادنـد كـه          
 18F3.سرهايشان را بتراشند

كنـد در صـورتي كـه ايـن      هايش عقيقه ذبح مـي  براي نوهص  بينيم كه رسول اهللا مي
دانـد و در آن   خود را پدر آنـان مـي  ص  ر است نه پدر بزرگ، اما رسول اهللاپد ي وظيفه

كنند و هم نقش پـدر بـزرگ    ي واال، هم نقش پدر را ايفا مي واحد و با احساس و عاطفه
نـد خـود خوانـده    آنـان را فرز را، حقا كه اين گونه هم بودند و در بيش از يك حـديث،  

 19F4.اند
در اين همه عطوفت و مهرباني را در خود جـاي  و قلب كدام پ! اين چه عنايتي است

رسول خداست با آن رحمت گسترده و احساسات آكنده از مهـر   يشانا! آري. داده است
 .و محبت

هايش بدان جا رسيده بود كه بـراي محافظـت    به نوهص  توجه و مواظبت رسول اهللا
پنـاه خداونـد واگـذار     آنان از هرگونه بدي، همواره با دعا آنان را از هر گزند احتمالي به

 .كردند مي
حسـن و حسـين رضـي    ص  رسول اهللا: آورده است كهس بخاري از ابن عباسامام 

پـدرتان ابـراهيم، اسـماعيل و    «: فرمودنـد  كردنـد و مـي   اهللا عنهما را با اين دعا افسون مي
كل  أعوذ بكلامت اهللا التامة من كل شيطان وهامة و من كرد، اسحاق را با اين دعا افسون مي

 .20F5»عني المة

                                                           
 .سند آن را صحيح علی رشط البخاری گفته است) ٤/٣٧٩(رواء الغليل إشيخ آلبانی در  -١

 .با سند صحيح) ٤٥٣١(سنن نسائی  -٢

 .داند شيخ شعيب آن را حسن گفته و حسني سليم اسد آن را صحيح می). ٤/٢٣٧(حاكم ) ٥٣١١(صحيح ابن حبان  -٣

اين «: حسن را آوردند و بر باالی منرب بردند و فرمودند جروزی رسول اهللا : گويد حديث ابوبكر در بخاری كه میمثال  -٤

 .»كند فرزندم آقاست، شايد خداوند توسط او ميان دو گروه از مسلامنان صلح اجياد

 .٣٣٧١ : حديث شامره ،بخاری صحيح -٥
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 .»پناه مي برم به كلمات تامه الهي از گزند هر شيطان و حيوان موذي و چشم شوري«
ي ايشان آن گاه به اوج خود رسيده بود كه از بـاالي منبـر و هنگـام     احساسات پدرانه
هاي خردسـال خـويش را    ي مومنان به تقوي و كارهاي شايسته، نوه ايراد خطبه و موعظه

آينـد، بـي اختيـار خطبـه را      مـي  يشـان د كه جست و خيز كنان به سوي افرمودنمشاهده 
 .ناتمام گذاشتند و از منبر پايين آمدند و آنان را در آغوش گرفتند و به منبر بردند

ي  ترده اي براي خردساالن داشت و چه عاطفهسچه شفقت گص  قلب پبامبر! خدايا
 .پدري عميقي در آن نهفته بود

در حال ايراد خطبـه بودنـد   ص  رسول اهللا: كند كه نين نقل ميچس ابوداود از بريده
كه حسن و حسين كه لباس سرخ رنگي بر تن داشتند جست و خيز كنان آمدند، رسـول  

: از منبر پايين آمدند و آنان را به دوش گرفتند و به منبر رفتند و سپس فرمودنـد ص  اهللا
آزمايش هسـتند، مـن    ي زند مايهحقا كه خداوند متعال راست فرموده است كه مال و فر«

 21F1.»اينها را ديدم و نتوانستم خودم را كنترل كنم و سپس خطبه را ادامه دادند
  ي م حسن يا حسين بر سينهبوديص  نزد رسول اهللا«: گويد ميس وهمچنين ابويعلي

ص د، ادرار او از سينه ايشان سرازير شد، برخاستيم كه او را برداريم؛ رسول اهللايشان بو
پسرم را راحت بگذاريد تا كارش را تمام كنـد، سـپس آن را بـا آب شسـتند و     : رمودندف

شد تشريف بردند، آن پسر نيز  سپس به بيت المال كه خرماي صدقه در آن نگاهداري مي
آن را در آوردنـد  ص  با ايشان رقت و خرمايي برداشت و در دهان گذاشت، رسـول اهللا 

 22F2.تصدقه براي ما حالل نيس: و فرمودند
23Fدلدل(گاه ايشان را بر قاطرش ص  رسول اهللا

كردنـد يكـي را جلـو و     سـوار مـي  ) 3
 .نشاندند ديگري را پشت خويش مي

                                                           
 .آلبانی آن را صحيح گفته است. ١١٠٩ی  ابوداود، حديث شامره -١

 .است صحيح شاسناد: شيخ شعيب أرنؤوط گفته. با سند صحيح ١٩٠٨٢ی  مسند امحد، حديث شامره -٢
ورزد قاطری كه  روايتی آورده كه تأكيد می٢٠٢ /٤غري از دلدل قاطر ديگری نداشتند، طربانی در املعجم األوسط  جپيامرب  - 3

روايت شده كه چون مسلامهنا نخست در روز حنني شكست خوردند و پيامرب  سدر روايات آمده مهان دلدل است، از انس 

 ... .بر قاطر خويش كه مهان دلدل بود سوار بودند  ج
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را كه ص  من قاطر رسول اهللا: مسلم از اياس و او از پدرش نقل كرده است كهامام 

سـوار بودنـد مهـار    ص  ايشان با حسن و حسين، يكي جلو و ديگري پشت رسـول اهللا 
 24F1.بردمص  رسول اهللا ي نكه آنان را به حجرهكردم تا اي

اتفـاق جـالبي را برايمـان    س بوسيدند، ابوهريره با مهرباني آنان را ميص  رسول اهللا
ص  كند، ابوداود از وي نقل كرده است كه اقرع بن حابس ديد كه رسول اهللا تعريف مي

. را نبوسـيده ام  هـيچ كـدام  كنـون   من ده پسر دارم اما تا: بوسند، اقرع گفت حسين را مي
و در روايـت   25F2.»هر كس رحم نكند بر او رحـم نخواهـد شـد   «: فرمودندص  رسول اهللا

برايت چكار كنم كه خداي متعال رحمت را از قلب «: ديگر چنين آمده است كه فرمودند
 26F3.»تو گرفته است

زبان خويش را براي ص  رسول اهللا: روايت نموده است كهس ابن حبان از ابوهريره
كرد، عيينه بن حصن بن  آوردند و آن كودك به آن دست دراز مي بيرون مي سحسين

كنند، واهللا من تا بچه هايم بزرگ شده اند هيچكدام  چنين ميص  رسول اهللا: بدر گفت
نكند،  هر كس بر ديگران رحم«: فرمودندص  را حتي يك بار هم نبوسيده ام، رسول اهللا

عه اتفاق افتاده باشند و يا رسول اقن هر دو وامكان دارد اي» شود بر او نيز رحم نمي
اين مطلب را در يك حادثه فرموده و راويان جداگانه نقل كرده باشند و يا يكي ص اهللا

زماني كه اقرع  .از راويان در نقل نام گوينده دچار اشتباه شده و آن را جابجا كرده باشد
27Fبن حابس

ديوار فرياد زد كه اي  آمد با صداي بلند از پشتص  در مسجد رسول اهللا 4

 ﴿ :بيا بيرون و آنگاه اين آيه نازل شد! محمد             

       ﴾ )ها  كه تو را از پشت اتاق يكسان يشترِب« )4: الحجرات
 .»دانند ينم زنند، يصدا م

                                                           
 .٢٤٢١ی  مسلم، حديث شامرهصحيح  -١

 .، آلبانی آن را صحيح دانسته است٥٢٢٠ی  ابوداود، حديث شامره -٢

 .اسناده صحيح علی رشط البخاری: أرنؤوط گفته. ٥٥٩٥ی  صحيح ابن حبان، حديث شامره -٣
دارم از متيم  پس از فتح مكه به مهراه عطارد بن حاجب با وفد بنی. ی جاهليت بود صحابی، از بزرگان عرب در زمانه - 4

بعد ها در بيشرت . طائف و حنني رشكت كرده و در مدينه سكونت نمود ی  در غزوه. حارض شد جخدمت رسول اهللا 

 .رشكت نموده و باآلخره در جوزجان به شهادت رسيد سها در ركاب خالد بن وليد  جنگ
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بودند و زندگاني سخت صحرايي اين سرشـت را بـر   آنان باديه نشيناني درشت خو 
توانسـتند از ايـن سرشـت     آنان امال كرده بود و با اينكه مسلماناني خوب بودند امـا نمـي  

 28F1.دوري كنند

 رواياتي نادرست در نامگذاري
نامگذاري حسـين بـه ايـن نـام      ي مراجع تاريخي و اخبار رواياتي ضعيف و منكر درباره

شده كه چون ميان مردم مشهورند ناچـار انـدكي پيرامـون آن    نقل ص  توسط رسول اهللا
 :گوييم سخن مي

مي كه حسـن بـه دنيـا    هنگا«: چنين نقل كرده است كهس هاني بن هاني از علي .1
فرزنـدم را بـه مـن    : فرمودندص  نام گذاشتم، رسول اهللا »حرب«آمد من او را 

خيـر، بلكـه او   : حـرب، فرمودنـد  : نشان دهيد، نام او را چه گذاشته ايـد؟ گفـتم  
حسن است، و هنگامي كه حسين به دنيا آمـد نـام او را حـرب نهادنـد، رسـول      

فرزندم را به من نشان دهيد، نامش را چه گذاشته ايـد؟  : و فرمودند هآمدص اهللا
سـوم بـه    ي خير، بلكه او حسين است و هنگامي كه بچه: حرب، فرمودند: گفتم

: اهللا تشـريف آوردنـد و فرمودنـد   دنيا آمد من او را حرب نام گذاشـتم، رسـول   
خيـر، بلكـه   : حرب، فرمودند: فرزندم را بياوريد، او را چه نام گذاشته ايد؟ گفتم

او مسر و شـبير و   : هاي فرزنـدان هـارون   آنان را به نام: و فرمودند ن استحشَـب
 .29F2»مشبر نام نهاده ام

 : زيرا ؛اين روايت ار ديدگاه ما صحيح نيست
: او گفتـه اسـت   ي روايـت كـرده و ابـن سـعد دربـاره     » هاني بـن هـاني  «آن را : اوال

فردي ناشناخته است و علماي حديث به : و امام شافعي گفته است 30F3.الحديث استمنكر
دهند، و ابن المديني گفتـه اسـت كـه     خاطر ناشناس بودنش، به احاديث وي اهميت نمي

 31F4.مجهول است

                                                           
 .إسناده حسن: شعيب أرنؤوط گفته. ٦٩٧٥ی  صحيح ابن حبان، حديث شامره -١

 ).٦٩٥٨(، ابن حبان )١/٩٨(أمحد امام مسند  -٢

 )٦/٤٧١(قات الكربی الطب -٣

 ).١١/٢٣(هتذيب التهذيب  -٤
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نـام  ص  بيند كـه رسـول اهللا   با اينكه ميبعيد است كه س از علي بن ابي طالب: ثانيا

 .پسندد بار بار هر نوزاد جديدي را به آن نام نامگذاري كند حرب را نمي
با اين فرضيه كه نامگذاري هر سه نوزاد در روز هفـتم والدت صـورت گرفتـه    : ثالثا

از نامگذاري هر سه نوه اش غافل بـوده انـد و   ص  است آيا معقول است كه رسول اهللا
 .بيايند و بپرسند كه بچه را چه نام گذاشته ايد و سپس آن نام را تغيير دهند هر بار

با عنوان پسران هارون، از مناكير هاني بن هاني و  »مشبر«و  »محسن«ذكر نام : رابعا
انفرادات اوست و كسي ديگر آن را ذكر نكرده است، حديث فوق در معجـم طبرانـي از   

اعمش از : گويد تميمي نيز روايت شده است، ميطريق ديگري از يحيي بن عيسي رملي 
= حـرب (كه من مردي بودم : گفته استس زبان صالح بن ابي الجعد به ما گفت كه علي

وقتي حسن متولد شد خواستم او را حرب نام گذارم اما رسول را دوست داشتم، ) جنگ
نام گذارم او را حسن نام نهادند و وقتي حسين متولد شد، خواستم او را حرب ص  اهللا

هـاي   مـن ايـن دو پسـرم را نـام    : و فرمودند او را حسين نام گذاشتندص  كه رسول اهللا
 .ام سران هارون شبر و مشبر نام نهادهپ

سند اين روايت ضعيف و منقطع است؛ روايت سالم بن ابي الجعد از علـي، مرسـل   
: گفتـه  بـن حجـر  احـافظ  آن گونـه كـه   رملي، است؛ همان گونه كه ابوزرعه گفته است، 

  32F1.كند صدوق است اما در روايت خطا مي
زيرا در آن  ؛اين روايت با آنكه ضعيف است اما از روايت اول بيشتر قابل قبول است

 رسول اهللا ي خواست پسرانش را حرب نام بگذارد اما به احترام خواستهس آمده كه علي
 . اين كار را نكردص 

نيسـت، ايـن جـاي     »مشبر«و  »سنمح«نامي از نيز س و همچنين در روايت سلمان
 .مل استأت

هارون پسراني به اين نام نداشته است و كساني كه پسران هارون را بـا ايـن   : خامسا
بينيـد ايـن روايـت     وهمان گونه كه مـي  شناسند به همين روايت استناد كرده اند ها مي نام

ما از آن صالحيت شاهد بودن براي روايتي ديگـر را نـدارد چـه رسـد بـه اينكـه مسـتقي       
 .استدالل شود

                                                           
 ).١٨٤-٨/١٨٣(سلسلة األحاديث الضعيفة  -١
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و هنگامي كه براي نمونه به سفر خروج؛ كتابي كه يهود و نصاري به آن معتقدند بـر  
هـاي پسـران هـارون عليـه السـالم را بـر        بينيم كه در اصحاح ششم كه نـام  گرديم مي مي
هارون، اليشابع دختر عميناداب خواهر نحشون را به همسـري  : شمارد، آمده است كه مي

 33F1.را زاييده شدندناداب، ابيهو، العازا، و ايثاما :ز وي فرزندانشگرفت و ا
 پسران هارون نزد اهل كتاب اين هايند، شبر و شبير و مشبر از كجا آمده اند؟

براي حسن و حسين نام برگزيـده  ص  در روايات ثابت است كه رسول اهللا: سادسا
 .اند نه علي، و روايت مورد بحث با آن تناقض دارد

 
 دومروايت  .2

ن و حسين را به نام پسران هـارون  حس: فرمودندص  گويد، رسول اهللا ميس سلمان
 34F2.ر و شبير نام نهاده امبش

در سند اين روايت فردي به نام برذعه ابن عبـدالرحمن وجـود دارد كـه ابـن حبـان      
كند و در آن دچـار وهـم    احاديث منكر و بي بنيادي را روايت مي: درباره وي گفته است

و راوي  36F4.او روايات منكـري دارد : گويد ذهبي مي 35F3.احتجاج به آن جايز نيست شود و مي
حـاتم در   و ابـن ابـي   »التـاريخ الكبيـر  «بخـاري در  امام ديگرش عمرو بن حريث است، 

37Fكرده اند از او ياد »الجرح و التعديل«

 .و او را جرح و يا تعديل نكرده اند 5
سندش ناشناخته و : گويد اين حديث مي ي درباره »التاريخ الكبير«لذا امام بخاري در 

 38F6.مجهول است
 روايت سوم .3

هنگام زايمان فاطمه من با چند زن ديگر حضور داشتيم، : گويد سوده بنت مسرح مي
در ! يـا رسـول اهللا  : حال وي چطور اسـت؟ گفـتم  : آمدند و فرمودندص  رسول اهللا

                                                           
 ).٦/٢٣(سفر خروج  -١

 ).١/١٠١(املعجم الكبري طربانی  -٢

 ).١/١٩٨(املجروحني  -٣

 ).١/٣٠٣(عتدال ميزان اإل -٤

 ).٦/٢٢٦(، واجلرح والتعديل )٦/٣٢٢(التاريخ الكبري  -٥

 ).٢/١٤٧(التاريخ الكبري  -٦



  حقيقت زندگي حسين شهيد   20

 
ام كاري نكنيد، هنگـامي   هرگاه زايمان كرد، تا من نيامده: حال زايمان است، فرمودند

ص  ش را بريدند و در پارچه اي زرد رنگ پيچيدنـد، رسـول اهللا  فكه زايمان كرد، نا
پسـري بـه دنيـا آورد و مـا     ! يا رسول اهللا: گفتمچه شد؟ : تشريف آوردند و پرسيدند

او را بياوريـد، مـن او را آوردم،   : نافش را بريده و در پارچه اي پيچيده ايم، فرمودند
پارچه زرد رنگ را انداختند و وي را در پارچه اي سفيد پيچيدنـد و  ص  هللارسول ا

نامش ! اي علي: فرمودندص  آمد، رسول اهللاس در دهان او آب دهن انداختند، علي
خير، ليكن او حسن اسـت و  : فرمودند! جعفر يا رسول اهللا: را چه گذاشته اي؟ گفت

 39F1.بعد از او هم حسين و تو ابوالحسن الخير هستي
سند علي بن ميسر از عمر بن عميـر از  : گويد سند اين روايت مي ي ذهبي درباره

 40F2.ابن فيروز، سندي تاريك و متن آن باطل است
سـندش  «: از ابن عبدالبر نقل نمـوده كـه وي گفتـه اسـت     »صـابةاإل«و ابن حجر در 

 41F3»ناشناخته و مجهول است
جهول و نشاخته است، از علـي  اين سند مسلسل با افرادي م: گويد آلباني ميعالمه و 

 42F4.بن ميسر گرفته به باال
و غير از جهالت سند، ضرار بن صرد تيمي يعني همان ابونعيم طحان كـوفي نيـز در   

پـرداز هسـت، يكـي ايـن،      در كوفه دو دروزغ: گويد سندش وجود دارد كه ابن معين مي
لحديث گفته است و بخاري او را متروك اامام و  .ضرار بن صرد، و ابونعيم نخعي: يعني

 43F5.ثقه نيست، و دارقطني نيز او را ضعيف دانسته: گويد نسائي مي
 روايت چهارم .4

هنگامي كه حسن متولد شد او را حمزه و حسين را به نام عمويش : گويد ميس علي
به من امر شده كه نـام ايـن   : مرا طلبيدند و فرمودندص  جعفر نام نهادم، رسول اهللا

                                                           
 .٧٨٦ی  شامره) ٢٤/٣١١(، و ٢٥٤٢ی  شامره) ٣/٢٣(طربانی  -١

 ).٣/١٥٨(ميزان االعتدال  -٢

 .سودة بنت مرسح: سواده و گفته شده: ١١٣٥٤ی  صابة فی متييز الصحابة ترمجه شامرهاإل -٣

 ).٨/١٨٦(سلسلة األحاديث الضعيفة  -٤

 ).١٣/٣٠٣(هتذيب الكامل  -٥
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خداو رسول صاحب اختيارند، آن گـاه آنـان را حسـن و    : گفتمدو نفر را تغيير دهم، 
 44F1.حسين ناميدند

يكي از راويان اين حديث، عبداهللا بن محمد بن عقيل است كه محمد بن سعد او را 
او منكـر الحـديث اسـت و بـه     : چهارم اهل مدينه قرار داده و گفته است ي در طبقه

: گويد وزرعه ميبناميده است و ا د، و نسائي او را ضعيفشو احاديث او احتجاج نمي
لـين الحـديث اسـت و قـوي     : گويـد  از او سندهاي متفاوتي آمده است، ابوحاتم مي

سـتود، ابـوبكر بـن     اين عيينه حافظه اش را نمـي : گويد نيست، و ابومعمر قطيعي مي
 45F2.كنم به خاطر سوء حافظه اش به او استدالل نمي: گويد خزيمه مي

بـد حافظـه   : گويـد  و ابن حبان مي 46F3 .عيف الحديث استض: گويد يحيي بن معين مي
و همچنـين   47F4.كند و بايد از اخبار او پرهيز نمـود  است، حديث را نادرست عرضه مي

محمد بن عقيل ابن ابي طالب، يكي ديگر از راويان اين روايت، لين الحـديث اسـت   
د؛ زيـرا  ته فريـب خـور  سـ حافظ بن حجر كه او را مقبول دان ي به گفته كسي و مبادا

مقبول نزد ابن حجر مشروط به آنست كه متابعي داشته باشد در غيـر ايـن صـورت،    
مفصـال بيـان    "التقريـب " ي لين الحديث باقي خواهد ماند و اين مطلب را در مقدمه

كسي است كـه احاديـث انـدكي دارد و عليـه او مـوردي      : ششم: داشته و گفته است
گردد و با واژه مقبول اين افراد مـراد   ثابت نگشته است كه به سبب آن حديثش ترك

هستند البته در جايي كه متابع داشـته باشـند و در غيـر ايـن صـورت لـين الحـديث        
 48F5.هستند

و هرجا براي روايت محمد بن عقيل متابعي وجود نداشته باشد، آن حديث محكـوم  
 .به ضعف است

                                                           
 .٢٧٨٠ی  حديث شامره) ٤/٢٧٧(، واملعجم الكبري )١/١٥٩(امحد امام مسند  -١

 ).١٦/٨٠(هتذيب الكامل  -٢

 ).٤/١٢٧(الكامل فی الضعفاء  -٣

 ).٢/٤٨٤(ميزان االعتدال  -٤

 .١تقريب التهذيب، ص  ی مقدمه -٥
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 هاي جسماني ويژگي

و گردن با رسول اهللا بسيار شبيه بود  حسن بن علي رضي اهللا عنهما از لحاظ ظاهري سر
پـدرم فـدايش   : گفـت  گرفت و مي او را در كودكي به آغوش ميس و بدين جهت ابوبكر

 49F1.خنديد ميس است نه شبيه علي، و عليص  باد، شبيه رسول اهللا
به رسـول  س اما غير از سر و گردن، در روايات آمده است كه جسم حسين بن علي

 .بيشتر شبيه بودص  اهللا
سـر و گـردن   «: نقل كرده است كـه گفـت  س ترمذي از طريق هاني بن هاني از علي

تر است اما پايين تر از آن، حسـين بـه ايشـان شـباهت      شبيهص  به رسول اهللاس حسن
 50F2.»بيشتري دارد

هـر كـس دوسـت دارد كـه     : روايت نموده است كهس طبراني از علي بن ابي طالب
ردن به پايين از لحاظ رنـگ و انـدام بنگـرد، بـه     را از گص  ترين فرد به رسول اهللا شبيه

 51F3.حسين بن علي بنگرد
و او از قاسم بن مالك و او از عاصم بن كليـب از  ابن عساكر از فروه بن ابي المغراء 

را در خواب ديدم، و خـوابم را بـراي   ص  رسول اهللا: پدرش نقل نموده است كه گفت
ايشان را ديدي به يـاد حسـين بـن     آيا هنگامي كه: تعريف كردم، وي گفتس ابن عباس

هاي ايشـان بـه يـاد او     رفتند با ديدن دست آري واهللا وقتي كه راه مي: علي افتادي؟ گفتم
 52F4.كرديم تشبيه ميص  ما او را به رسول اهللا: گفت. افتادم

ي حسـن شـبيه    چهـره : گويـد  نقل از محمد بن ضحاك حزامـي مـي   هزبير بن بكار ب
 53F5.بودص  حسين شبيه جسد رسول اهللا و جسدص  ي رسول اهللا چهره

بخـاري روايـت نمـوده اسـت انديشـيدم كـه       امـام  من در حديث انس بن مالك كه 
سر حسين بن علي عليه السالم را نزد عبيـداهللا بـن زيـاد آوردنـد و در تشـتي      : گويد مي

                                                           
 .٣٥٤٢ی  بخاری، حديث شامرهصحيح  -١

 .، آلبانی آن را ضعيف شمرده است)٥/٦٦٠(ترمذی  -٢

 .ث به خاطر ضعف ابراهيم بن يوسف و هبريه بن مريم ضعيف استيابن حد) ٣/٩٥( املعجم الكبري -٣

 ٥٧١م (و ابن عساكر ) هـ٢٢٥م (اين اثر ضعيف است به خاطر انقطاع ميان فروه بن ابی املغراء ) ١٤/١٣٥(تاريخ دمشق  -٤

 ).هـ

 .يف است، روايت به خاطر جمهول بودن حممد بن ضحاک ضع)٨/١٥٠(البداية و النهاية  -٥
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 او از همـه بـه رسـول اهللا   : انس گفـت . ي زيبايي ايشان سخن گفت گذاشتند و او درباره
54F...تر شبيه بود و در آن هنگام خضاب زده بود بيشص 

1 
: گفـت س و در روايت ترمذي از طريق حفصه بنت سيرين چنين آمده است كه انس

: گفـت و در تشـتي گذاشـتند و ابـن زيـاد      را آوردندس نزد ابن زياد بودم كه سر حسين
رد بـه  تـرين فـ   وي شـبيه : مـن گفـتم  : گويد تاكنون چنين زيبا رويي را نديده ام، انس مي

 55F2 .بودص  رسول اهللا

حتـي در سـر و صـورت نيـز شـبيه      س مل به اين نتيجه رسيدم كه حسـين أپس از ت
بود، نه آن گونه كه از روايات ضـعيف سـابق كـه شـباهت را در جسـد      ص  رسول اهللا

 آيد، وگرنه چرا عبيداهللا بن زياد شـباهت ايشـان بـا رسـول اهللا     گردانيد بر مي منحصر مي
بيشتر شـبيه  ص  بنابراين به تمام معنا از تمام اهل بيت به رسول اهللارا يادآور شد، ص 

 .بود
س وع شباهت فطري و غير اختيـاري بـود، اضـافه بـر آن، حسـين     ناين شباهت يك 

 .در اموري مانند خضاب و غيره نيز كامل گرددص  كوشيد كه شباهتش به رسول اهللا مي
داهللا بن ابـي يزيـد پرسـيدم كـه آيـا      از عبي: ابويعلي از سفيان نقل نموده كه مي گويد

آري، سر و محاسن صورت سياه بود جز چند تـار  : ؟ گفتاي را ديدهس حسين بن علي
دانم كه ديگر قسمت هاي آن را رنگ كرده بـود و   موي در قسمت جلوي محاسنش، نمي

اين چند تا را به خاطر مشابهت به رسول اهللا گذاشته بود و يا فقط همين چند تار سـفيد  
56F...ده بودش

3 
ريج و او از عمـر بـن   ابن جـ اه بود، ذهبي از يبسيار سس موي سر و محاسن حسين

گيـاهي كـه رنگـش مايـل بـه      (حسين را ديدم كه با وسمه : گويد كند كه مي عطا نقل مي
 57F4.و سر و محاسنش بسيار سياه بود كرد موهايش را رنگ مي) سياهي است

 لباس و زينت

                                                           
   .٣٥٣٨ی  بخاری، حديث شامرهصحيح  -١

 .آلبانی اين حديث را صحيح گفته است. ٣٧٧٨ی  ترمذی، حديث شامره -٢

 .، حسني سليم اسد اسنادش را صحيح گفته است)١٢/١٤٤(مسند ابويعلی  -٣

 ).٨/١٥٠(والبداية ) ٣/٢٨١(سري أعالم النبالء : نگا -٤
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انند ديگر صحابه لبـاس شـهرتي كـه آنـان را از     پوشيد هم لباس پشمي ميس حسين

 .دپوشي ساير مردم متمايز كند نمي
را ديـدم كـه عمامـه اي پشـمي     س حسين بن علي: گويد طبراني به نقل از سدي مي

 58F1.پوشيده و موهايش از زير آن نمايان بود
نزد حسين بن علـي رفـتم ايشـان لبـاس پشـمي      : و نيز از شعبي نقل نموده كه گفت

بيشـتر دوسـت داشـت در    س و در روايت شعبي آمـده اسـت كـه حسـين     59F2.بودپوشيده 
 .رمضان انگشتر بپوشد، انگشتر پوشيدن از عادات حسنه است و عبادت نيست

و روايـت   60F3.پوشـيد  كه در ماه رمضان انگشتر مـي  مرا ديدس حسين: گويد شعبي مي
بـاقر روايـت   شده كه انگشتر ايشان در دست چپ بود، ترمذي اين مطلـب را از محمـد   

و طبرانـي از   61F4.پوشـيدند  حسن و حسين در دست چپ انگشتر مـي : كرده است كه گفت
62Fپوشيد انگشتر ميحسين بن علي در دست چپ : باقر آورده است كه

و پوشيدن انگشتر  5
 .هم در دست راست و و هم دست چپ ثابت استص  از رسول اهللا

در ص  انگشتر رسـول اهللا : مسلم از انس بن مالك روايت نموده است كه وي گفت
 63F6.دست چپ اشاره نمود) انگشت كوچك(و به انگشت خنصر  اين انگشت بود،

ابن عبـاس را ديـدم كـه    : و در جامع ترمذي از صلت بن عبداهللا آمده است كه گفت
را ديدم كـه در  ص  رسول اهللا: پوشيد و گمان كنم كه گفت در دست راست انگشتر مي

 64F7.پوشيدند دست راست انگشتر مي
ابورافع را ديدم كه در دست راسـت  : گويد و نيز از حماد بن سلمه آمده است كه مي

عبداهللا بن جعفر نيز در دست راست : انگشتر پوشيده بود از او در اين باره پرسيدم گفت

                                                           
 .٢٧٩٦ ی شامره) ٣/١٠٠(املعجم الكبري  -١

 .٢٧٩٧ی  شامره) ٣/١٠١(الكبري  املعجم -٢

 ).٣/٢٩١(سري أعالم النبالء  -٣

 .آلبانی آن را صحيح و موقوف گفته است. ١٧٤٣ی  ترمذی، شامره -٤

 .طاهر بن ابی امحد زبريی يكی از راويانش جمهول است.٢٧٩٧ی  شامره) ٣/١٠١(املعجم الكبري  -٥

 .٢٠٩٥ی  مسلم ، شامره -٦

 .١٧٤٢ :ی شامره ترمذی، -٧
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رسـول اهللا در دسـت راسـت انگشـتر     : پوشـيد و عبـداهللا بـن جعفـر گفـت      انگشتر مـي 
 65F1.پوشيدند مي

در دست راست انگشتر ص  س روايت شده است كه رسول اهللادر سنن نسائي از ان
66Fپوشيدند مي

له، فقها اتفاق نظر دارنـد  أي حكم فقهي مس اما درباره: امام نووي مي گويد. 2
ت چپ، بدون كراهيت جايز است، كه پوشيدن انگشتر هم در دست راست و هم در دس

در دست چـپ  ري هم كدام يك بهتر است؟ بسياري از سلف در دست راست و بسيا اما
67F...پوشيدند انگشتر مي

3 
زينت ايشان روايـت شـده كـه دايمـا بـا وسـمه موهـاي خـويش را رنـگ           ي درباره

س حسن و حسين: گويد كردند، طبراني از قيس موالي خباب نقل نموده است كه مي مي
 68F4.كردند را ديدم كه موهاي خويش را سياه مي

حسين بن علـي موهـايش را   : گويد يدر مصنف عبدالرزاق از زهري آمده است كه م
69Fكرد سياه مي

رنگ نمودن با داليل صـحيح ثابـت   : گويد مي »السيل الجرار«شوكاني در . 5
است و رواياتي بر مشروعيت آن صحه گذاشته اند، آن گونه كـه در صـحيحين و ديگـر    

يهـود و نصـارا رنـگ    : فرمودنـد ص  روايت شده كه رسـول اهللا س ها از ابوهريره كتاب
روايـت  س احمـد و اصـحاب سـنن از ابـوذر    امام نند و شما با آنان مخالفت كنيد، ك نمي
را تغيير داد حنا و كـتم اسـت، و    توان با آن سفيدي مو بهترين چيزي كه مي: اند كه كرده

ترمذي آن را صحيح گفته است، در اين مورد احاديث بسياري وجود دارد و ايـن سـنت   
كننـد كـه فالنـي     ي كه در بيوگرافي افراد ذكر ميميان سلف مشهور بوده است به گونه ا

70F...كرد يا خير موهاي خويش را رنگ مي

6 

                                                           
 .١٧٤٤ی  ترمذی، شامره -١

 .آلبانی آن را صحيح گفته است. ٥٢٨٣ی  نسائی، شامره -٢

 ).١٤/٧٢(رشح نووی بر صحيح مسلم  -٣

 .٢٧٨٢ی  شامره) ٣/٩٨(املعجم الكبري  -٤

 .٢٠١٨٤ی  شامره) ١١/١٥٥(مصنف عبدالرزاق  -٥

 ).٤/١٢٦(السيل اجلرار  -٦
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QP O N 
شايسته است به لبـاس و زينـت انـدروني    س پس از بحث لباس و زينت ظاهري حسين

 . يعني تقوا و ايمان ايشان نيز بپردازيم
ردانـي  مز ي بارزي ا نمونهس ظاهر و باطن اهل ايمان يكسان است و حسين بن علي

 .است كه از حيث ايمان و اخالق مراتب عاليه اي داشتند
هرگاه قلب از مواهب و عطاياي واالي رباني سيراب گـردد  «: گويد ابن قيم ميحافظ 

پوشاند، بر نفس خلعت اطمينان و آرامش و  بر امرا و رعيت خلعت شايسته و مناسبي مي
صـدر و رضـايت و    ةخشندگي و سـع پوشاند، آن گاه حقوق را با ب رضايت و فروتني مي

گردد و غالبا در پي  همسو ميزيرا در آن حال با قلب در اكثر موارد  ؛پردازد به راحتي مي
هدف مشتركي خواهند بود، آن گاه نفس كه قبال دشمن آشكار قلب بوده، وزيـر دسـت   

آورد كـه   گردد، و اين همسويي و موافقت چنان طمانينه و لـذتي در پـي مـي    راستش مي
كند، البته جنگ آن دو پايان نيافته، بلكه سـالح و   هاي بهشتي را تداعي مي لذت و نعمت

ي قلب نباشد، نفس با هـر   تجهيزات آن همچنان در دسترس است و اگر قدرت وسيطره
كند، بنابراين در دو مرز اسـتراتژيك ظـاهر و    نحو ممكن و با هر سالحي با او مبارزه مي

 71F1.»ي بايد استقامت و پايداري نمودباطن تا آخرين لحظات زندگ
خداوند جمال ظاهر و باطن را بيش از يك جا «: گويد مي »مدارج السالكين«وي در 

 در قرآن كريم با هم ذكر نموده است، 
 :ي خداي متعال از آن جمله فرموده

P O N ML K J I H G F E DM LQ     )26: األعراف( 
 :ي زنهاي جنت باره ي خداي متعال در فرموده  و از آن جمله

L- , + M            )70: الرحمن( 
 :و فرموده است

LS R QM             )11: اإلنسان( 
 :ي خداي متعال و از آن جمله فرموده

                                                           
 ).١/٦٣(طريق اهلجرتني  -١
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L/ . - , + * )M           )23 -22: القيامه( 
در س ترديد صبر و استقامت و توكـل و پايـداري در برابـر دشـمنان كـه حسـين       بي
اشت، دليل ايمان قاطع و عميق ايشان بـه اهللا و قضـا   ذبال از خود به نمايش گي كر حادثه

 .و قدر الهي است
 :گويد ابن قيم در اين باره ميحافظ 
خواهند و بـا ديگـران كـاري ندارنـد،      دانست كه دشمنان فقط او را مي ميس حسين

د را از مـرگ  خواهد اجازه دارد كه خو ايشان به همراهان خود اختيار داد كه هر كس مي
كه جز چند نفـري بـا او    لو اين و خود را براي مقابله با دشمن آماده نمود و ،نجات دهد

خواهد شبانه نزد خـانواده اش برگـردد،    هر كس مي: باقي نمانند، به همراهان خود فرمود
من مـديون و عيـالوار   : خواهند، مالك بن نضر گفت من به او اجازه داده ام، اينان مرا مي

شب فرارسيده، در تاريكي آن برويد و هر كس دست يكي از مردان اهـل  : ، فرمودهستم
ها و مناطق خود برويد، اينـان مـرا   و در تاريكي شب در صحرا و به شهربيت مرا بگيرد 

روند، برويد تا آنكـه خداونـد    خواهند، اگر مرا به دست بياورند دنبال كسي ديگر نمي مي
72F...فرجي بياورد

1. 
يـك  مسير عراق شبي خوابي ديد و از خواب بيـدار شـد و بـا زبـان      پيش از آن در

در خـواب  : إنا إليه راجعون والحمدهللا رب العـالمين، گفـت  إنا هللا و: مومن استوار فرمود
اينان به سوي مرگ پيش مي روند، دانستم كـه خبـر   : گفت ديدم كه فردي اسب سوار مي

 73F2.دهد مرگ ما را به ما مي
با پروردگـارش  شود با اعتماد و اطمينان  دل ها از جا كنده ميدر گرماگرم معركه كه 

، كل يف ثقتي أنت اللهم«: گويد كند و مي راز و نياز مي  يل وأنتَ  شدةٍ، كل يف ورجائي كربٍ
ـةٌ  يب نـزل أمـر كـل يف ، ثقِ ةٌ ـدَّ ـن فكـم وعِ ـمٍّ  مِ  فيـه وخيـذلُ  احليلـة فيـه وتقـل الفـؤاد، يضـعف هَ

 سـواك، عمـن إلِيـك فيـك رغبـةً  إلِيـك وشـكوته بـك، أنزلتـهف العـدو، فيه ويشمتُ  الصديق،
سنة كل وصاحب نعمةٍ  كل ويل فأنت وكفيتنيه، وكشفته، ففرجته،  74F3.»غايةٍ  كل ومنتهى حَ

                                                           
 ).١١/٥٣٠(البداية والنهاية  -١

 ).١١/٥٢٦(البداية  -٢

 ).١١/٥١٦(البداية  -٣
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در هر غم و سختي اعتماد و اميد من توسـت، در هـر كـاري كـه بـرايم      ! پروردگارا«

تحمل قلب بوده كـه  ز توان هايي كه فراتر ا آيد اعتماد و توانم تويي، چه بسا غم پيش مي
راه و چاره اي نداشته دوستان در آن خود را كنار كشيده و دشـمنان بـه شـادي پرداختـه     
اند، من آن را به تو سپرده ام و به تو از آن شكوه كرده و از ديگران خود را بـه اميـد تـو    

تو ولـي  ! ساخته اي، خدايا بريده ام، و تو آن غم ها و سختي را گشوده اي و از من دور
 .»ر مقصدي هستير نعمت و صاحب هر حسنه و نهايت هه

را س حسـين «: كنـد  را در ميدان معركه، چنين توصيف ميس عبداهللا بن عمار حسين
برد  ديدم كه از هر طرف او را فراگرفته بودند و بر سمت راست خويش چنان يورش مي

او كه اهل و اصـحابش در   تر از شدند، واهللا من مردي دليرتر و مصمم كه همه پراكنده مي
برابرش كشته شوند نديده ام، واهللا نه قبـل از او چنـين كسـي را ديـده ام و نـه پـس از       

 75F1.»...او

 فقه و روايت حديث
اعـالم المـوقعين   «عالم و فقيه و جزو مفتيان صحابه بود، ابن قيم الجوزيـه در  س حسين

 76F2.شمارد اند بر مي داده و فقهاي صحابه كه كمتر فتواايشان را جز »عن رب العالمين
و پـدر خـويش و سـاير    ص  وي در روايت حديث نيـز چنـين بـود، از رسـول اهللا    

صحابه روايات اندكي دارد همانند بسياري از صحابه كه به كثرت روايت شهرت ندارند، 
 :علتش به نظر من دو چيز است

 پرهيز از روايت: اول
باه و خطـايي شـوند از روايـت نمـودن     از بيم آن كه مبادا دچار اشتس بسياري از صحابه

 .كردند پرهيز ميص  حديث از رسول اهللا
كساني كه پـس از نقـل حـديث از بـيم     «تحت عنوان  »الكامل«بن عدي در احافظ 

از محمـد چنـين    :آورده اسـت » و كما قـال أ«گفتند  اينكه مبادا كلمه اي افزوده باشند، مي
كرد و هرگاه حديثي  حديث روايت مي كمترص  انس از رسول اهللا: نقل نموده است كه

                                                           
 ).٨/٢٠٤(البداية  -١

 .مكتبة الكليات األزهرية. ط) ١/١٢(إعالم املوقعني  -٢
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يا اينكه چيزي شبيه (= ص  و كما قال رسول اهللاأ: گفت شد و مي كرد، آشفته مي بيان مي
 .»)اين فرمودند

رفتم، وي هر گاه  من هر پنج شنبه نزد ابن مسعود مي: گويد عمروبن ميمون اودي مي
كـرد سـپس    بـاد مـي   هـاي گـردنش   شنيدم كه فرمودند، رگص  از رسول اهللا: گفت مي
يا اندكي كم و بيش، يا نزديك به اين، يـا شـبيه ايـن و يـا چيـزي ماننـد ايـن        : گفت مي

 77F1.فرمودند
با عبدالرحمن بـن  «: گفت در صحيح بخاري از سائب بن يزيد نقل شده است كه مي

عوف و طلحه بن عبيداهللا و مقداد و سعد رضي اهللا عنهم همراهي كـرده ام، امـا نشـنيدم    
چيزي نقل كننـد، جـز طلحـه كـه جريـان احـد را       ص  از ايشان از رسول اهللا كه كسي

 78F2.»كرد تعريف مي
و صـحابه كمتـر حـديث روايـت     ص  نيز بدين خاطر از رسول اهللاس شايد حسين

 .كرده است

  ص كوتاه بودن مدت مالقات با رسول اهللا: دوم
ـ    ن كـه هنگـام وفـات    قبال گفتيم كه ايشان در سال چهارم هجري به دنيا آمـده، يعنـي اي

 .تقريبا شش سال داشته استص  رسول اهللا
پذيرنـد، البتـه بـه     محدثين روايت كسي را كه روايت را در خردسالي شنيده باشد مي

منظور ما از كوتاه بودن مدت مالقات  كه هنگام نقل روايت اهل تمييز باشد، اما شرط آن
كه خردسالي عادتا سـبب قلـت   اين نيست، بلكه اين نكته است ص  ايشان با رسول اهللا

؛ زيـرا مبنـاي حفـظ قـرآن در     توان آن را بر حفظ قرآن قيـاس كـرد   روايت است، و نمي
آيات است و فهم معـاني قـرآن شـرط نيسـت، عكـس       خردسالي، تلقين و كثرت تكرار

شنود و مبناي آن حفظ الفـاظ و حـداقل    حديثي كه فقط يك و يا دوبار آن را بيشتر نمي
 .الي استفهم معناي اجم

                                                           
 ).١/١٨(الكامل، ابن عدی  -١

 .٣٨٣٥ی  حديث شامره  ﴾إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال﴿صحيح بخاری، كتاب املغازی، باب  -٢
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را ايشـان   »ما لكـل واحـد مـن العـددأسامء الصحابة والرواة و«امام ابن حزم در كتاب 

روايـت  ص  حديث از رسول اهللاجزو آن دسته از صحابه قرارداده است كه فقط هشت 
 79F1.اند نموده

ي شيوخ روايت ايشان و كسـاني كـه از وي حـديث روايـت      حافظ بن حجر درباره
80Fهند بـن ابـي هالـه    شدايياز جد، مادر و  وي«: گويد كرده اند، مي

و عمـر بـن خطـاب     2
و برادرش حسن و فرزندانش علي، زيد، سكينه، فاطمه، و نـوه اش   ،استروايت نموده 
81Fابوجعفر باقر،

تميمي، سـنان بـن ابـي سـنان دولـي، عبـداهللا بـن         ، عكرمه، كرزو شعبي 3
 82F4.»روايت كرده اندو گروهي ديگر از وي ) همام بن غالب(عمروبن عثمان، وفرزدق 

 مشاركت در فتوحات
ان و همچنين سـپاهي كـه   گدر سپاهي كه به فرماندهي سعيد بن العاص به گرس حسين

83Fبا عبداهللا بن ابي السرح به آفريقا گسيل داشته شد، همراه بود

و در لشكري كـه تقريبـا    ،5
ريقـا بـه   هـ هنگامي كه عبداهللا بن ابي السرح والـي مصـر بـود، در شـمال آف     27در سال 

 84F6.پيروزي هايي نايل آمد، همراه بود

                                                           
هـ به  ٦١بدنيا آمده و حسني در سال  ٥٨الی  ٥٦كند؛ زيرا وی در سال های  وی مرسال و غري مستقيم از ايشان روايت می -١

 .را دريافته است، البته در آن زمان مميز نبوده است، بنابراين سامع وی معترب نيستس حسنيشهادت رسيد و 

اولني مهرس رسول خدا (و ايشان فرزند خدجيه رضی اهللا عنها  .می باشد هند بن ابی هاله، دايی ناتنی حسني رضی اهللا عنه  -٢

 .از شوهر سابق ايشان می باشد) صلی اهللا عليه وآله وسلم

 چرا كه ،را درک كرده است سهرچند باقر جد خود حسني  زيرا ،نام وی در زمره راويان او از جهت ارسال ذكر شده است -٣

اما  ،به شهادت رسيده است ٦١در سال  س متولد شده درحالی كه حسني  ٥٨تا  ٥٦ال او با توجه به اقوال خمتلف در س

 .زيرا او در اين سن مميز نبوده است ،سامع وی صحيح نمی باشد 

 ).٨/٢٢٠(هتذيب التهذيب  -٤

 .هـ ٣٠و  ٢٦تاريخ طربی، حوادث سال : نگا -٥

ابن زبري، ابن : اربعه ی زيرا عبادله ؛عبادله معروف بودبه سپاه  آن. املعارف با اندكی ترصف. ط) ٨/٤١(البداية و النهاية  -٦

 .عمر، ابن عباس، و ابن عمرو بن العاص در آن حضور داشتند
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85Fهـ با لشكري كه به فرماندهي سعيد بن العـاص  30و در سال 

بـه جنـگ طبرسـتان     1
ديگر مانند حسن، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن  بود و عالوه بر وي اصحابي رفتند، همراه

 86F2.دير نيز همراه بودنبعمر، عبداهللا بن عمرو بن العاص، و عبداهللا بن ز
به فرمانـدهي يزيـد بـن     سوهم چنين در لشكري كه در زمان معاويه بن ابي سفيان 

 87F3.همراه بود ،معاويه به قسطنطينيه گسيل داشته شد

 فرزندان حسين
 علي اكبر

علي اكبر بـن حسـين   «: گويد مي "الطبقات"وي در كربال به شهادت رسيد، ابن سعد در 
 88F4.»او باقي نمانده است همراه پدرش در كربال شهيد شد و نسلي از

. مادر علي اكبر، ليلي بنت ابي مره بن عروه بن مسعود بن عامر بن معتب ثقفي است
بنت ابي مره، ميمونه دختر ابوسفيان بن حرب بن اميه، و مادر ميمونه، دختر  يو مادر ليل

و ابوالعاص بن اميه است، بنابراين علي اكبر از جهت پدر هاشمي و از طرف مادر ثقفـي  
 89F5.اموي است

 )زين العابدين(علي اصغر 
است، بدين جهت اسـت كـه امـام مالـك     س ترين و برترين فرزندان حسين وي معروف

 90F6.در اهل بيت كسي مانند او نبود، مادرش كنيز است: گويد درباره وي مي
سيد امام زين العابدين هاشمي علـوي مـدني، مكنـي    : گويد ذهبي در بيوگرافي او مي

است، ابوالحسن و ابومحمد و ابوعبـداهللا نيـز گفتـه شـده اسـت، مـادرش        به ابوالحسين

                                                           
 .لشكر معرفی كرده اند و شهرهای زيادی توسط او فتح شد ی متام مصادر او را فرمانده -١

 ).٥/٧(املنتظم  -٢

 ).١٤/١٢٧(، و تاريخ دمشق ١٠٤تاريخ االسالم ص املعارف، . ط) ٨/١٥١(البداية و النهاية  -٣

 ).٥/٢١١(الطبقات الكربی  -٤

 .، دار املعرفة٨٤ني ص يمقاتل الطالب -٥

 ).٤١/٣٧٣(تاريخ دمشق  -٦



  حقيقت زندگي حسين شهيد   32

 
علـي اصـغر   . سالمه دختر پادشاه ايران يزدگرد است، نـام وي غزالـه گفتـه شـده اسـت     

 91F1.هـ به دنيا آمده است 38احتماال سال 
نبه اختالف در مورد نام مادر زين العابدين را يادآور شـده و پـس از آن گفتـه    عابن 

دارد از نسـبت بـه   ص  را به نسبتي كه به رسول اهللاس اوند علي بن حسين خد«: است
، ح بـه دنيـا آمـده   يزدگرد بن شهريار مجوسي كه آن گونه كه تواريخ مي گويند بدون نكا

ها براي عجم فضيلتي قايل نيستند ولو اينكه پادشاه باشـند و   نياز گردانيده است، عرب بي
بايست عجـم را بـر عـرب و قحطـان را بـر عـدنان        ميدانستند  اگر پادشاهي را معتبر مي

ز عـوام و بسـياري از   گردد، برخـي ا  محسوب نمي فضيلتي نبرتري دهند، اما اين نزد آنا
نبـوت و   علـي بـن الحسـين   : ده و گفته اند كـه اين نسبت را ذكر كر سفرزندان حسين 

وضعيت  از هماگر ثابت شود باين ارزشي ندارد و  .پادشاهي را در خود جمع كرده است
حسـن   از اين گذشته فاطمه دختر حسين رضي اهللا عنها مادر فرزندان. زگو كردماآن را ب

شود كه از مادر زين العابدين بوده است، اگـر   نيز گفته مي مثني فرزند علي بن ابي طالب
دانـيم كـه    ن نيز اين افتخار را دارند و مـي ه كسري افتخاري باشد، فرزندان حسانتساب ب
بوده و اطاعت از وي بر او الزم بوده است، در س ام بردارش حسينامس علي حسن بن

نبوده است، فرزنـدان حسـن در صـورتي كـه     س هرگز امام حسنس صورتي كه حسين
گويند به رخ آنان كشيده شود، ايـن افتخـار    افتخار نسبت به يزدگرد يا غيره كه اماميه مي

 92F2.كنند را ذكر مي
است و از بـرادران ديگـرش نسـلي بـاقي نمانـده       همه از علي اصغرس نسل حسين

 .است
همـه از علـي اصـغر اسـت و وي افضـل      س نسل حسين: گويد ابوبكر بن البرقي مي

رغبتـي  ) كنيـزان (زمان خويش بوده است، گفته شده است كه قريش قـبال بـه ام ولـدها    

                                                           
عيان، ابن خلكان، ترمجه علی بن تاريخ يعقوبی، وفات علی بن احلسني؛ و وفيات األ: ، نگا٤/٣٨٦سري أعالم النبالء ذهبی،  -١

 .احلسني

 .١٩٣عمدة الطالب ص  -٢
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ورش نداشتند اما هنگامي كه علي بن الحسين و قاسم بن محمد و سـالم بـن عبـداهللا پـر    
 93F1.يافته و مطرح شدند، قريش نيز به ام ولدها عالقمند شدند

 :گويد ي مشهورش درباره علي بن الحسين مي فرزدق در قصيده
 كلهــــم اهللا عبـــاد خــــري ابـــن هـــذا
ـــه البطحـــاء تعـــرف الـــذي هـــذا  وطأت

ـــــان يمســـــكه يكـــــاد ـــــه عرف  راحت
 قائلهـــــا قـــــال قـــــريشٌ  رأتـــــه إذا
ـــدَّ  إن  أئمـــتهم كـــانوا التقـــى أهـــل عُ

ـــن هـــذا ـــتَ  إن فاطمـــة اب ن ـــه كُ  جاهل
ـــن قولـــك ولـــيس  بضـــائره هـــذا مَ
ـــ ـــاءً  يغيض ـــ حي ـــنْ  ويُغىض ـــه مِ  مهابت

 

ـــذا  ـــي ه ـــي التق ـــاهر النق  العلـــم الط
ـــــل يعرفـــــه والبيــــتُ   واحلَـــــرم واحلِ

ـــن ـــيم رك ـــا إذا احلط ـــاء م ـــتلم ج  يس
ــــارم إىل ــــذا مك ــــي ه ــــرم ينته  الك
 هــم :قيــل األرض أهــل خــري مــن قيــل أو

 ختمـــــوا قـــــد اهللا أنبيـــــاء بجـــــده
ــنْ  تعــرف العــربُ   والعجــم أنكــرتَ  مَ

ـــــم وال ـــــني إال يكل ـــــم ح 94Fيبتس

2 
 

طينـت و پـاكيزه و فـردي     اين فرزند بهترين تمام انسان هاسـت، ايـن پارسـا و پـاك    
 .سرشناس است

 .شناسند شناسد، كعبه و حل و حرم همه او را مي قدمش را ميسرزمين بطحا 
سـود هنگـام   بعيد نيست كه به خاطر عطر خوشي كه كـف دسـت او دارد، حجـر اال   

 .استالم دست او را نگه دارد
همه خوبي ها و مكارم در وجـود  : گويند بينند با خود مي ريش او را ميقهنگامي كه 

 .گردد او خالصه مي

                                                           
، و )٥/٢١١(طبقات ابن سعد : نگاس ی مفصل علی بن احلسني برای زندگی نامه). ٣٩٠-٤/٣٨٧(سري أعالم النبالء  -١

و ) ١٢/١٥(و تاريخ دمشق ابن عساكر ) ٢١٤(واملعارف ابن قتيبة ) ٦/٢٦٦(طبقات خليفة بن خياط و تاريخ بخاری 

 ).٣/٢٦٦(وفيات األعيان 

و البداية والنهاية ) ٤/٣٩٨( أعالم النبالء و سريَ ) ٢/٩٩(ة الصفوة و، و صف)٣/١٠١(جم الطربانی الكبري مع: نگا -٢

گويند سبب آن، اين بوده است كه هشام بن عبدامللک قبل از خالفت حج كرد  ، اين قصيده طوالنی است، می)١١/٥٩١(

ن احلسني در حني طواف بود و هرگاه به حجر االسود توانست حجر االسود را دست بزند، علی ب و به سببب ازدحام نمی

رفتند، مردم از هشام پرسيدند؛ اين كيست؟ هشام به جتاهل  رسيد و می خواست استالم كند مردم به احرتام او كنار می می

 .شناسم، آنگاه فرزدق اين قصيده را گفت او را نمی: گفت
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: اگر پارسايان را برشمارند، اينان پيشوايان آنان خواهند بود و اگر پرسـيده شـود كـه   

 .هستنداينان : بهترين انسان ها كيستند؟ گفته خواهد شد كه
 .اين فرزند فاطمه است، جد او پايان بخش پيامبران الهي است! داني اگر نمي

شناسـي،   اگر تو او را نشناسي، او را چـه زيـان، عـرب و عجـم آن را كـه تـو نمـي       
 .شناسد مي

شـود بـا او    ها پايين است و هرگاه لبخند زند مـي  در محضر او از شرم و هيبتش نگاه
 .سخن گفت

مواضع و گفتار مشـهوري   انمدح و ثناي اصحاب و دفاع از آندر س علي بن حسين
 :دارد

روزي افرادي از اهل عراق نزد او آمدند و از ابوبكر و عمر و عثمان رضي اهللا عنهم 
آيا شما از مهاجرين نخستين : بد گفتند و چون سخن آنان به پايان رسيد، وي فرمود

﴿ :هستيد كه خداوند متعال درباره آنان فرموده است             

                               ﴾    

 )8: احلرش(
ينـد  جو ها و اموالشان رانده شدند از خداوند فضل و خوشنودي مـي  از خانهآنان كه «

 »اينانند كه راستگويانند ؛دهند و خدا و پيغمبرش را ياري مي
 .خير: گفتند

﴿: آيا از كساني هستيد كه: فرمود               

                             

   ﴾  )9: الحشر( 
هايشان جـاي گرفـت،    پيش از آنان خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان نيز در دل«

بـه  (هاي خود از آنچه  دارند و در دل كساني را كه به سوي آنان هجرت كنند، دوست مي
دهند هر چند  بر خود ترجيح مي) ديگران را(كنند و  داده اند، احساس نياز نمي) مهاجران

 .»كه خود سخت نيازمند باشند
 .خير: گفتند
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دهم كه شما از  شما كه گفتيد از اين دو گروه نيستيد، من گواهي مي: آن گاه فرمود

﴿: آنان فرموده است ي ه خداوند دربارهكساني هم نيستيد ك        

                                  

             ﴾  )10: الحشر( 
ما و برادران مـا  ! پروردگارا: گويند آمدند مي) مهاجرين و انصار(وكساني كه پس از «

اي در حق كساني  هاي ما كينه را كه در ايمان آوردن از ما پيشي گرفته اند بيامرز و در دل
 »كه ايمان آورده اند، قرار مده

 95F1.بيرون برويد خدا شما را هالك كند

 جعفر
96Fاست قضاعه از بني ي نقل كرده است،قطقطابن مادرش آن گونه كه 

: گويـد  مصعب مـي . 2
97Fاست يمادرش از بل و جعفر بن حسين نسلي بجا نگذاشته

3. 

98Fعبد اهللا

4 
سـت، حسـين    وي در كربال شهيد شد، مادرش رباب دختر امرئ القيس بن عدي كلبـي ا 

99Fداشت وي ودخترش سكينه را بسيار دوست مي س

رباب نيز ايشـان را بسـيار دوسـت    . 5
آمـد   داشت به گونه اي كه پس از وي ديگر ازدواج نكرد وهر كس به خواستگاري او مي

پدر شوهر ديگري داشته باشم ودر  صخواهم پس از رسول اهللا  نمي: گفت سخ ميدر پا
 :رثاي حسين چنين سروده است

                                                           
 .بريوت. ط) ٢/٢٩١(أربلی  كشف الغمة: ، و نگا)١٣٧-٣/١٣٦(احللية، أبونعيم  -١

 ).١٤٣(األصيلی ص -٢

 ).٥٩(نسب قريش ص -٣

آورده  "هـ ٦١حوادث سال  "گفته شده است كه نامش عبيد اهللا است، آن گونه كه خليفه بن خياط در تاريخ خود، ضمن  -٤

 ).١/٥٩. (»است

هنگامی كه : گفت شت ودرباره اش شعر میدا حسني مهرسش ربابه را بسيار دوست می: گويد حافظ بن كثري درباه ی او می -٥

 ).٨/٢٢٩(البداية والنهاية . بر شهادت ايشان بسيار اندوهگني وغمناک گشت ايشان در كربال شهيد شد، مهراه وی بود و
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                  إن الــذي كــان نــورا يستضــاء بــه    

ــالحة   ــزاك اهللا صـ ــي جـ ــبط النبـ  سـ
ــي جــبال صــعبا   ــت ل ــد كن ــهأق ــوذ ب  ل

ــن    ــائلين وم ــن للس ــامي وم ــن لليت  م
 

ــدفون  ــر مــ ــل غيــ ــربالء قتيــ  بكــ
ــت  ــا وجنبـ ــوازينعنـ ــران المـ  خسـ

ــدين  ــالرحم والـ ــحبنا بـ ــت تصـ  وكنـ
ــكين    ــل مس ــه ك ــأوي إلي ــي وي 100Fيغن

1 
 

 

 :ترجمه
گشتگان بود، در كربال شهيد گشت وهنوز دفـن نشـده    آن كه چراغي بر فراز راه گم 
 .است

 .دهد واز زيان اخروي برهاند را پاداش نيكوپرودگار از ما ت! پيامبر ي اي نواده
گاه مـن بـودي، بـا خويشـاوندي وديـن وايمـان مـا را        تو به سان كوهي استوار پناه

 .نواختي مي
 .؟كجا پناه ببرندبعد از اين گران كه را دارند، مساكين وبي نوايان  يتيمان وديوزه

 101F2هسكين
مادرش رباب دختر امرئ القيس بن عدي كلبي است، سكينه خواهر ناتني عبد اهللا اسـت  

ت وپس از شهادت پـدر همـراه بـا أهـل     كه از وي ياد شد، سكينه در كربال حضور داش
102Fبيت خويش به دمشق و از آنجا به مدينه رفـت 

وي تـابعي بزرگـواري اسـت وانـدكي     . 3
  .روايت دارد

وي زني خوش سيما بـود، عمـوزاده اش عبـد اهللا    « : گويد مي 103F4»السير«امام ذهبي در 
در كربال شهيد  با وي ازدواج نمود اما پيش از زفاف همراه با پدر وي» بن الحسن االكبر

104Fشد، سپس مصعب

پـس از مصـعب نيـز     ازدواج نمـود، و  بـا او اميـر عـراق   بـن زبيـر    5
                                                           

 ).٤/٤٤٢(الوافی بالوفيات،  -١

: نيز گفته شده است، نگا أميمة وآمنه: سكينه با ضم سني وسكينه با فتح نيز گفته شده است، سكينه لقب اوست، نامش -٢

 .٢٠/٦٩وتاريخ دمشق ٢/٨٢شذرات الذهب

 .٦٩/٢٠٤تاريخ دمشق  -٣

 ).٢٦٣-٥/٢٦٢(سري اعالم النبالء  -٤

انكار آن مانند  مصعب فرزند زبري بن العوام است وازدواج وی با سكينه مشهور است، در اكثر منابع ومراجع ذكر شده و -٥

با حتقيق حممد ) ٣/١٩٥(انساب األرشف بالذری : وشن است، برای اطمينان نگاانكار نمودن وجود خورشيد در روز ر

 .٣١٤واملعارف، ابن قتيبة ص ،٤٣٨، ابن حبيب ص حربباقر حممودی وامل
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 ازدواجهاي ديگري داشته است، سكينه متين وبا هيبت بـود، نـزد هشـام خليفـه رفـت و     
105Fهشـام نيـز آن را بـه او داد    بند او را گرفـت، و كمر چادر و عمامه و

سـكينه شـعرهاي   . 1
 .خوبي دارد

 :يدابن سعد مي گو
بعـد   مصعب بن زبير با وي ازدواج نمود واز وي صاحب فرزندي بنام فاطمه شد و«

اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام بن خويلف بن اسد بـن  از قتل مصعب، عبد
 ا آورد ويبه دنرا  106F2هربيح حكيم و و) قُرين(عبد العزي بن قصي با او ازدواج كرد، عثمان 

براهيم بن عبد الرحمن بن عوف زهري با وي ازدواج كرد، سكينه پس از مرگ عبد اهللا، ا
او خود وي را ازدواج نمود وسـه مـاه بـا او زنـدگي      واليت خويش به وي سپرده بود و

 كرد، هشام بن عبد الملك به والي خويش در مدينه نوشت كه آنـان را از همـديگر جـدا   
كينه زيد بن عمـرو بـن عثمـان    پس از آن كه شوهر س: كند، برخي از علماء گفته اند كه

107Fازدواج نمودفوت كرد أصبغ بن عبد العزيز بن مروان با وي 

ابن حبان نيـز از وي يـاد   . 3
108Fكرده وگفته است

و ابـن  » از وي كند وأهـل كوفـه   وي از اهل بيت خويش روايت مي« :4
 .109F5»ايت كرده استرووي اخبار مشهوري دارد كه از پدرش «: ماكوال گفته است

ادب  تـاريخ و  فصاحت وادب جايگاه بلندي داشته است، كتـب  الغت وسكينه در ب
شعر است، البته  شناخت وي از ادب و اشعاري از او نقل كرده اند كه گوياي فصاحت و

ابو الفرج اصـفهاني از سـكينه   » األغاني«هاي ادب به ويژه  بابايد از آنچه در برخي از كت
كه با شهرتي كه سكينه بنـت  ذكر نموده است ي را نيعشزيرا اخبار  ؛نقل شده، برحذر بود

تقـوا پرهيزگـاري دارد، سـازگار نيسـت، وهـم چنـين داسـتان بسـيار          به علم و الحسين
110Fذكر كرده است» نوار النعمانيةألا«در از او نعمت اهللا جزائري  اي ندهزن

سـكينه رحمهمـا   . 6

                                                           
 .، آورده است٦٢١-٦٢٠القسم الرابع، جزء األول ص» رشافأنساب األ«ره دارد كه بالذری در امام ذهبی به مطلبی اشا -١

 . ن عبد امللک بن مروان با او ازدواج كردعباس بن وليد ب -٢

 ٨/٦٤٩الطبقات الكربی  -٣

 .٣٣٠١شامره  ٤/٣٥٢الثقات  -٤

 .٤/٣١٦اإلكامل  -٥

 .ملطايباتافصل املزاح و ١٤٧جزء چهارم ص -٦
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د وي بـه مصـر   گوي هـ وفات نمود ودر مدينه مدفون گشت، اخباري كه مي 117اهللا سال

 .يا شام دفن شده است، صحت ندارد در مصر و و رفته
: گويـد  مي »ذكر مقابر بر اهل دمشق«عساكر در تاريخ دمشق تحت عنوان  بناحافظ 

در دمشق باشد؛ زيرا وي با اصبغ بـن عبـد العزيـز    حتمال دارد قبر سكينه بنت الحسين ا«
آن كه به مصر برسد در شام وفات  شايد پيش از بن مروان كه در مصر بود ازدواج كرد و

والي مدينه كه بـراي سـر    كرده است، اما صحيح آن است كه وي در مدينه فوت كرده و
زدن به اموالي كه در اطراف مدينه داشت، رفته بود، دستور داد كه تا او نيامده سـكينه را  

تـا   دفن نكنند، روز بسيار گرمي بود وجسد بو بر داشت وخوشـبوهاي زيـادي خريدنـد   
او  فايده بود، سپس والي پيغام فرستاد كه من مشغول هستم و بويش را كنترل كنند اما بي

111Fنهايتا در غياب والي او را دفن كردند را دفن كنند، و

1. 

 فاطمه
است، ابتـدا بـا عمـوزاده اش حسـن      بن عبيد اهللا تميمي همادر وي ام اسحاق دختر طلح

وابـراهيم  » المحـض «ود وعبد اهللا ازدواج نم سبن الحسن بن علي بن أبيطالب » المثني«
اهللا بن عمـرو بـن عثمـان    عبد پس از آن با را از او بدنيا آورد و» المثلث«وحسن » الغمر«

112Fرا از او بدنيا آورد» الديباج«محمد  بن عفان ازدواج نمود و

2 . 
گفتـار مشـهوري دارد كـه بـه      وي مواضع مشهوري دارد، در كربال حضور داشت و

لذتهايي كه سفيهان با سـفاهت خـود    آن ناز ونعمت و! فرزندان من«: گفت مي فرزندانش
بدست آورده اند، جوانمردان نيز با جوانمردي خويش بدست آورده اند، پس مبادا خـود  

 .113F3»را رسوا كنيد
احاديث فاطمه بنت الحسين بن علي بن ابـي  «: گويد ي وي مي ابن كثير دربارهحافظ 

بـا   از وي روايت كـرده انـد و   هن مشهورند، اصحاب سنن اربعطالب خواهر زين العابدي
 .114F4»وي از ثقات است كاروان أهل بيت كه به دمشق آورده شدند همراه بود و

                                                           
 .٢/٤٢١تاريخ دمشق  -١

 ٣/٤تاريخ بغداد  -٢

 .٥٣٦٤ :اهللا بن عمر شامرهحممد بن عبد : ی در ترمجه ٢٥/٥١٩، هتذيب الكامل ١٨/٧٤تاريخ دمشق  -٣

 .املعارف. ط ٦/٨٩البداية والنهاية  -٤
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واسطه بال«: گفته است زندگينامه اش را آورده و» تاريخ دمشق«بن عساكر در احافظ 
ادرش علـي  بر عمه اش زينب بنت علي و پدرش حسين بن علي و از جده اش فاطمه و

روايـت   شاسماء بنـت عمـيس    عايشه أم المؤمنين و عبد اهللا بن عباس و وبن الحسين 
 .نيز مرسال روايت نموده است سكرده است واز بالل 

محمد بن عبد اهللا بن  اهللا، حسن، ابراهيم، فرزندان حسن بن الحسن وعبد: فرزندانش
ـ   هعمـار  و هطلح عايشه بنت يعلي بن أبي يحيي و و هعمرو، شيبه بن نعام ام  و هبـن غزي

ام الحسن بنت جعفر بن الحسن از وي روايت كرده اند پس  ابي المقدام هشام بن زياد و
 .از شهادت پدرش همراه خانواده اش به دمشق برده شد واز آنجا به مدينه رفت

 :در رثاي شوهرش حسن المثني چنين سروده است
 وكـــانوا رجـــاء ثـــم امســـوا رزيـــة

       
 ت تلــک الرزايــا وجلــتلقــد عظمــ

 

 آنان اميد ما بودند كه بـه مصـيبت تبـديل شـدند، چـه مصـيبتهاي بـزرگ و       : ترجمه
 .سنگيني

 عمر
شخصيت وي چيز زيادي براي ما نقل نشده است تا جايي كـه از برخـي افـراد     ي درباره

فرزندي به ايـن نـام نـدارد و     سكه به انساب آشنايي دارند شنيده ام كه حسين بن علي 
عمرو بـن الحسـن   (اريخ دمشق از او ياد شده، همان كه در ت) ر بن الحسين بن عليعم(

 .است، كه به اشتباه به عمر بن الحسين نقل شده است) بن علي
ام كه وجود پسري بـه ايـن    ن است، من شواهد زيادي پيدا كردهاما واقعيت غير از اي

 .كند ثابت مي سنام را براي حسين 
مكني به ابـو عبـد اهللا    از جمله كسانيكه نامشان محمد است و و«: گويد ابن منده مي

هستند، يكي ابو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسين بن علي بن ابي طالب اسـت، كـه از   
115Fكند، به نقـل از شـباب عصـفري    پدرش حديث روايت مي

يـاقوت حمـوي در معجـم    . 1
در شـهري قـديمي    سآرامگاه عمر بن الحسين بن علي بن ابي طالـب  : گويد البلدان مي

 نجا تا نصيبين بيسـت و آكنار دجله با فاصله هفت فرسخ باالتر از موصل قرار دارد، واز 

                                                           
 .٤٦٧فتح الباب فی الكنی واأللقاب ص -١
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116Fسه فرسخ است

از يكي از نوادگانش چنين نقل ) الذرية الطاهرة النبوية) (هـ310(دوالبي . 1
كرده است، أخبرني أبو عبد اهللا الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن الحسين 

117F...علي بن أبيطالب بن

2. 
جـز از علـي زيـن العابـدين نسـلي       سشايد كسي بگويد، مشهور است كه حسـين  

ديگري نداشته است، واين دو مطلب با هم تضاد دارند، پاسخ اين است كه منظـور ايـن   
است كه نسلي كه تا به امروز وجود داشته باشد غير از علي زين العابـدين بـاقي نمانـده    

نسل حسين يا تمام نسل حسين از علي زين العابدين : گويند ان مياست، برخي از مؤرخ
، مانند ابـن المطهـر در   ..نسل حسين تا به امروز: گويند كه برخي ديگر چنين مي است و

 .در تاريخ مختصر الدول!) نصراني(البدء والتاريخ وابن العبري 

 شعر حسين
ان از وي اشعاري را نقـل  ي روايرخشاعري شناخته نشده است اما ب به شعر و سحسين 

 :آورم توان به آن جزم نمود ومن فقط براي نمونه مي كرده اند كه نمي
از آن جمله شعري است كه ابوبكر بن كامل از عبد اهللا بـن  : گويد بن كثير مياحافظ 

 :است سگفته است كه آن شعر از حسين بن علي بن ابي طالب  ابراهيم ذكر كرده و
 قاغــــن عــــن المخلــــوق بالخــــال

ــله    ــن فضـ ــرحمن مـ ــترزق الـ  واسـ
ــه  ــاس يغنونــ ــن أن النــ ــن ظــ  مــ
 أو ظــــن أن المــــال مــــن كســــبه

 

 تغــــن عــــن الكــــاذب والصــــادق
ــن رازق   ــر اهللا مـــ ــيس غيـــ  فلـــ
 فلـــــيس بـــــالرحمن بـــــالواثق  

118Fت بـــه الـــنعالن مـــن حـــالقـزلـــ

3. 
 

 :ترجمه
 .گردي نياز مي صادق بي نياز كن كه از كاذب و با خالق خود را از مخلوق بي

 .اي نيست رحمان بطلب، غير از او رزق دهنده روزي را از خداي

                                                           
 .١/٤٨١معجم البلدان  -١

 .١١١الذرية الطاهرة  -٢

 .١٤/١٨٦، تاريخ دمشق ١١/٥٩٣البداية والنهاية  -٣
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گردانند، در واقع به خـداي رحمـان اعتمـاد     نياز مي هر كس بپندارد كه مردم او را بي
 .ندارد

هر كسي گمان كند كه مال را خود كسب كرده است، براستي كـه از بلنـداي كـوهي    
 .سر به فلك كشيده سقوط كرده است

 :ته استگف سحسين بن علي : گويد اعمش مي
 كلــــام زيــــد يــــا صــــاحب املــــال مــــاال
 قــــد عرفنــــاک يــــا منغصــــة العــــيش
ــــب الزهــــد ــــيس يصــــفو لزاهــــد طل  ل

 

ـــــــی مهـــــــه ويف اإلشـــــــتغال ـــــــد ف  زي
ـــــــــال ـــــــــان وب ـــــــــل ف ـــــــــادار ك  وي
ـــــــــــال ـــــــــــثقال بالعي ـــــــــــان م 119Fإذا ك

١ 
 

 .گردد مشغوليتش نيز افزون مي هر چند كه مال ثروتمند اضافه گردد، اندوه و: ترجمه
بقاست، ما تـو   بي اي سرايي كه همه چيزت فاني و و) دنيا(ي زندگاني  اي كدر كننده

 .ابند عيال باشد، صفايي نداردزهد براي زاهدي كه پ. شناخته ايمرا 
 :چنين سرود حسين به زيارت شهداي بقيع رفت و: گويد مياسحاق بن ابراهيم 

 ناديــــــت مكــــــان القبــــــور فأســــــكتوا 
ــــاك ــــت بس ــــا فعل ــــدري م ــــت أت  ينقال

 عــــد مــــاوحشــــوت أعيــــنهم ترابــــا ب
 أمــــــــا العظــــــــام فــــــــإين مزقتهــــــــا

ـــــــــــت ذا زاد ـــــــــــذا قطع ـــــــــــذا ك  ه
 

 وأجـــابني عـــن صـــمتهم تـــرب احلىصـــ
 مزقـــــت حلمهـــــم و خرقـــــت الكســـــا
 كانـــــت تـــــأذي باليســـــري مـــــن القـــــذا
 حتـــــى تباينــــــت املفاصــــــل والشــــــوا
120Fفرتكتهــــا رمحــــا يطــــوف هبــــا الــــبال

٢ 
 

 :صاحبان قبرها را صدا زدم اما پاسخي ندادند، و به جاي آنان خاك قبرشان گفت
گوشت آنان را از هـم پاشـيدم و كفـن شـان را      داني با ساكنان خود چه كرده ام، مي
 .دريدم

 .چشمانشان را كه تحمل غباري را هم نداشت از خاك پر كردم
 .استخوان هايشان را خورد كردم تا آنجا كه مفاصل و بندهايشان از هم گسست

 :را نقل كرده است س صفهاني اين شعر حسينابوالقاسم علي بن محمد بن شهدك ا

                                                           
 .١٨٦-١٤/١٨٧تاريخ دمشق  و ١١/٥٩٣والنهاية  ةالبداي -١

 سابق -٢
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ـــــة ـــــد نفيس ـــــدنيا تع ـــــت ال ـــــئن كان  ل
ـــأت ـــوت أنش ـــدان للم ـــت األب  و إن كان

ــــــدراو ــــــيئا مق ــــــت األرزاق ش  إن كان
ــــت  ــــرتك مجع ــــوال لل ــــت األم  وإن كان

 

ـــــــلفـــــــدار ثـــــــواب اهللا أعـــــــىل و  أنب
ــــل يف ســــبيل اهللا بالســــيف أفضــــل  فقت
 فقلـــة ســـعي املـــرء يف الكســـب أمجـــل
ــــل ــــرء يبخ ــــه امل ــــرتوك ب ــــال م ــــام ب 121Fف

١ 
 

 .پس بهشت آن پاداش الهي، برتر و با ارزشتر است ارزشمند باشد اگر دنيا
ها براي مردن آفريده شده اند، پس شهادت فـي سـبيل اهللا بـا شمشـير بهتـر        اگر بدن

 .است
 .تر است اگر رزق چيزي مقدر است، پس سعي كمتر براي كسب زيبنده

مانـد، بخـل    مـي بايد گذاشت، پس چرا براي مالي كـه بـاقي   را اگر اموال جمع كرده 
 .شود

ي همسرش رباب دختـر امـرئ القـيس و     زبير بن بكار اين شعر را كه حسين درباره
 :مادر سكينه دخترش سروده نقل كرده است

 لعمـــــــــرک أننـــــــــی ألحـــــــــب دارا 
 أحــــــــبهام وأبــــــــذل جــــــــل مــــــــالی
 ولســــــت هلــــــم و إن عتبــــــوا مطيعــــــا

 

 حتــــــــل هبــــــــا ســــــــكينة و الربــــــــاب
ـــــــاب  ـــــــا عت ـــــــی فيه ـــــــيس لالئم  ول

122Fالـــــــــرتاب حيـــــــــاتی أو يغيبنـــــــــی

٢ 
 

 :ترجمه
 .اي را كه سكينه و رباب در آن هستند دوست دارم خانه! خورم سوگند مي

 .كنم ي ثروتم را برايشان خرج مي من آنان را دوست دارم و همه
 .كنندگان من در اين مورد گناهي ندارند مالمت

هر چند سرزنش كنندگان مالمتم كنند، تا زنده هستم حرفشـان را نمـي شـنوم مگـر     
 .كه در دل خاك برومآن

                                                           
 ابقس -١

  .٣٩٠ :شامره ٧٤و اإلصابة ص ١٢٠ص /٦٩و تاريخ دمشق ج ٥٩٥-١١/٥٩٤البداية و النهاية ج -٢
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 س وفات حسين
هجـري روز عاشـورا بـه     61تقريبا مورخان اتفاق نظر دارند كه ايشان دهم محـرم سـال   

دانند، كه  برخي شهادت وي را در آخرين روز سال شصت هجري مي. اند شهادت رسيده
 .اين نظر شاذ و غير قابل قبول است

برخي در تاريخ شـهادت وي  « :يدگو خطيب بغدادي در اين مورد در تاريخ بغداد مي
هجـري   61محرم سال  ن اتفاق نظر دارند كه وي درپندار باطلي دارند، اكثر تاريخ نويسا

هجـري كـه ايـن پنـداري بـيش       62به شهادت رسيد، جز هشام بن كلبي كه گفته سـال  
 123F1.نيست

برخي روز شهادت ايشان را روز شنبه و برخي دوشنبه و برخي ديگـر چهارشـنبه و   
 .اند شنبه و گروهي نيز روز جمعه گفته ي پنجبرخ

 جايگاه حسين در نزد اصحاب
نزد رسول اهللا  -كه آن زمان مشرك بود –را  س ه بن مسعود ثقفيهنگامي كه قريش عرو

صلي اهللا عليه وسلم فرستادند تا ايشان را از عمره منصرف كند، عروه از احترام صـحابه  
امتثال ايشان توسط صحابه به شگفت آمد و هنگامي  به رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم و

 :كه نزد قريش بازگشت آنچه را كه ديده بود اينگونه بازگو نمود
، بـه  رفته امقيصر و كسري و نجاشي از جمله من نزد پادشاهان زيادي؛ ! اي قوم من«

كـه  هرگز پادشاهي نديده ام كه اصحابش او را آنگونه تعظيم و احترام كنند ! خدا سوگند
هـر گـاه   ! كنند، به خـدا سـوگند   اصحاب محمد صلي اهللا عليه وسلم ايشان را تعظيم مي

افتاد و با آن سر و روي خود را  انداخت حتما در دست يكي مي ايشان آب دهانش را مي
نمود بالفاصله انجام ميدادند و هر گـاه وضـو    ماليد و هر گاه ايشان را به كاري امر مي مي
گفت،  بر آب وضوي ايشان با هم درگير شوند و هر گاه سخني ميگرفت نزديك بود  مي

شـدند، وي بـه شـما     شدند و به تعظيم ايشان هرگز به ايشان خيره نمي همگي ساكت مي
 .124F2»پيشنهاد خوبي داده است آن را بپذيريد

                                                           
 ١٤٢صفحه  ١تاريخ بغداد جلد -١

 ٢٥/٨١ :الرشوط باب الرشط فی اجلهاد حديث شامره كتاب صحيح بخاری، -٢
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رسـول اهللا  : گفته اسـت  س اول؛ ابوبكر صديق ي تاريخ براي ما ثبت نموده كه خليفه

 125F1.وسلم را با احترام گذاشتن به اهل بيتش احترام كنيد صلي اهللا عليه
 .و اين گفتار ايشان نيازي به شرح ندارد

لباسـي   به فرزندان صـحابه، هـر يـك    س عمر فاروق: ويدگ رحمه اهللا ميامام زهري 
هديه داد و لباسي به اندازه حسن و حسين رضي اهللا عنهما در ميان آنها نبود، وي پيكـي  

ه لباسي اندازه حسن و حسين رضي اهللا عنهما بياورنـد و چـون لبـاس    به يمن فرستاد ك
 126F2.»اآلن راحت شدم«: حاضر شد فرمود
حسن و حسـين را بـه خـاطر قرابـت      س عمر: گويد نويس معروف مي واقدي تاريخ

رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم همرديف پدرشان قرار داد و بـراي هـر كـدام پـنج هـزار      
127Fدرهم مقرر نمود

3. 
جعفر بـن محمـد صـادق رحمـه اهللا از پـدرش      : گويد ذهبي، مورخ معروف مي امام

اش علي پنج هزار درهم عطا  عمر براي حسين همانند پدرگرامي«: روايت نموده است كه
 128F4.»مقرر نمود

براي همه آشكار است، آنجا كـه   س نسبت به حسين س خيرانديشي عبداهللا بن عمر
جبرائيل، رسـول اهللا را ميـان دنيـا و    : وي فرمود قبل از عزيمت ايشان به عراق خطاب به

رسـول اهللا هسـتي،    ي آخرت مختار گذاشت و ايشان آخرت را برگزيدند، تو جگرگوشه
129Fرود از شما نيز همين انتظار مي

5. 

                                                           
باب مناقب احلسن و احلسني رضی صحيح بخاری، فضائل صحابه، باب مناقب قرابت رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم و  -١

 .٣٧١٣ : و شامره ٣٧٥١ :شامره ،اهللا عنهام

 .١٧٧ :صفحه ١٤، تاريخ دمشق جلد  ٢٨٥صفحه  ٣سري اعالم النبالء جلد  -٢

 سابق -٣

درهم سهم اهل بدر بود  ٥٠٠٠، ١٠هجری صفحه  ٦١و تاريخ اسالم حوادث سال  ٢٨٥صفحه  ٣سري أعالم النبالء جلد -٤

ان صحابه بودند و ايشان حسن و حسني را مهرديف اهل بدر قرار دادند و اين رشف بزرگی است و نشان حمبت كه از بزرگ

 .استفاروق و قدرشناسی اهل بيت نزد عمر 

و سنن  ٢٦٧ :شامره ١٤٣صفحه  ١جلد  ،بن ابی عاصمازهد لو ا ٦٩٦٨شامره  ٤٢٤صفحه  ١٥جلد صحيح ابن حبان : نگا -٥

و مهگی از حييی بن اسامعيل بن  ٢٠٢ص ١٤و ج ١٢٧ص ٤، تاريخ دمشق جلد١٣٠٩٨شامره  ٤٧ :صفحه ٧بيهقی جلد

 .سامل از شعبی روايت كرده اند
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 ي مـا جنـازه  : حافظ ابن عساكر در تاريخ خود از ابوالمهزم نقل كرده است كه گفـت 
ين تشييع حضور داشت، جنازه مردي را نيز آوردند، زني را تشييع كرديم و ابوهريره در ا

زن نهاد و بر آنهـا نمـاز خوانـد و هنگـام بازگشـت       ي ابوهريره آن را ميان خود و جنازه
 لباسش خاك را از پاهاي حسين ي با كناره س خسته شد و نشست، ابوهريره س حسين

بگـذار، اگـر   : گفت س ابوهريره! كني كار را مي تو اين: فرمود س كرد، حسين پاك مي س
130Fكردند هاي خود حمل مي دانستند تو را بر شانه مردم چيزي را كه من از تو مي دانم، مي

1. 
آن  س نسـبت بـه حسـين    س يكي از مظاهر احترام و بزرگداشت عمرو بن العـاص 

عمروبن عاص در : گويد است كه ابن ابي شيبه از وليد بن عيزار روايت كرده است و مي
ايـن محبـوبترين   : آيد، گفت را ديد كه مي س ته بود كه حسين بن عليكعبه نشس ي سايه

131Fاهل زمين نزد اهل آسمان است

2. 
نمـود و حسـين    حسين را بسيار احتـرام و تعظـيم مـي    س معاويه بن ابي سفيانامير 

132Fپذيرفت وي را مي يجوايز و هدايا

3. 
اه بـا  هنگامي كه خالفـت بـه معاويـه رسـيد حسـين همـر      : گويد بن كثير مياحافظ 

بـه   كـرد و  كردند، وي آنان را خيلي اكـرام مـي   نزد وي رفت وآمد مي سبرادرش حسن 
نمود ودر يك روز به آنان دويست هزار  عطاياي زيادي را اهدا مي گفت و آنان مرحبا مي

133Fبگيريد من پسر هند هستم: گفت داد و

چنين هيچ كس بعد از من  به خدا قسم قبل و و 4
افرادي نه بعد از تو كسي  به خدا سوگند نه قبل و: گفت سن ، حسيداده استعطايايي ن

 .بهتر از اما نخواهد يافت كه به ايشان هديه بدهد
معاويه بـه ايشـان   امير  مي رفت و سپس از وفات حسن ايشان هر ساله نزد معاويه 

134Fداد عطايايي مي

5. 

                                                           
 .به اختصار ٢٨٧ص  ٣و سري اعالم النبالء ج ١٨٠-١٧٩ص  ١٤تاريخ دمشق ج -١

 .٢٦٩ص ٧مصنف ابن ابی شيبه جلد  -٢

 .٢٩١ص  ٣سري اعالم النبالءج -٣

هبم  جبا رسول اهللا در جدش عبدمناف (رش هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف اشاره به اين كه ماد -٤

 .بيعت نمود ص آن حرضتبا  وی مسلامن شد و ،)رسد می

 .٣١٥ص ٤هتذيب تاريخ دمشق ج. ١٠٤تاريخ اإلسالم زندگی حسني. ١٥١-١٥٠ص ٨البداية والنهاية ج -٥
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اي  نامـه  به وي«: گاليه كرد، برخي گفتند ساز بر خورد تند حسين  سباري معاويه 

ي او و پـدرش   هـر عيبـي كـه دربـاره    : پدرش را نكوهش كن، گفـت  ايشان و بنويس و
. براي من شايسته نيسـت كـه كسـي را بـه دروغ نكـوهش كـنم       بگويم، دروغ گفته ام و

135Fچگونه عيبي به حسين نسبت دهم در حالي كه ايشان آن عيب را ندارد

1 . 
شـان را احتـرام و تكـريم    ايبودنـد   ستمام اهل بيت كـه معاصـر حسـن و حسـين     

ابن «: عماره نقل كرده است كه وي گفتكردند، ابن عساكر با سند خود از مدرك بن  مي
چگونه ركاب آنان : حسين را گرفته بود، به او گفتند را ديدم كه ركاب حسن و سعباس
اينـان فرزنـدان رسـول اهللا    : گيري، در حالي كه تو بزرگ و بزرگوار هسـتي، گفـت   را مي
 .136F2»ند آيا اين برايم سعادتي نيست كه ركاب آنان را بگيرمهست ص

م كـه  نزد ابـن عبـاس بـود   : گويد ابن عساكر از رزين بن عبيد نقل كرده است كه مي
يعنـي خوشـامد   (مرحبـا بالحبيـب بـن الحبيـب     : علي بن حسين آمد، ابن عبـاس گفـت  

 .137F3)محبوب فرزند محبوب
يـن اسـت جايگـاه ايشـان نـزد      وا صي مصطفي  اين است نگاه اصحاب به ريحانه

 .صاصحاب رسول اهللا 

                                                           
 .٣٦١ص ٣انساب األرشاف ج -١

 .١٨١ص ١٤ج تاريخ دمشق -٢

 .املعارف: ط.١٠٦ص ٩، والبداية والنهاية ج٣٧٠ص ٤١تاريخ دمشق ج -٣



 

 بخش دوم

  سبينش مبارزاتي حسين

 ستأمالتي پيرامون بينش مبارزاتي حسين 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نوشته
 دكتر محمد الشيباني

 
 
 

 





 

 فصل اول
 داليل و وقايع...  س مخالفت با حسين

 پيش درآمد
هـايي بسـياري از    پرسش حوادث و اتفاقات نمايان و بارزي دارد كه سزندگاني حسين 

خود به جا گذاشته است كه آثار آن امروزه نيز گريبانگير ماست، شايد بتـوان گفـت كـه    
است كه در مخالفـت   س بارزترين نشان اين حوادث و اتفاقات مبارزات سياسي حسين
هاي فراوان اهل كوفه عـزم   بيعت با يزيد و در پي آن خروج به كربالست، كه در پي نامه

و آنان را بـا لشـكر ابـن     يشان و اهل بيت خيانت كردها به د كه نهايتا اهل كوفهسفر نمو
 .كربالست  ي زياد تنها گذاشتند كه نتيجه آن رويارويي همان فاجعه

آنان را نيـز   ي مسلمانان و بلكه آينده آن روزاز آنجا كه اين فاجعه، تاريخ و وضعيت 
در تحليل، اسـتدالل و نتيجـه از انصـاف    تحت الشعاع خود قرار داده است و براي اينكه 

دور نشده باشيم الزم است اين قضيه را از ابتدا و اصل ماجرا مطرح كنيم و بـا اخـالص   
گر طالب حق، همگام با آن حركت كنيم و حوادث  طرفي يك پژوهش يك مسلمان و بي

 .آن را بررسي نماييم
، اما انصافا ابتداي قضيه براي يزيد بيعت گرفت س قضيه از آنجا آغاز شد كه معاويه
ي حسـاس زمـاني    تواند آغاز بحث مـا از آن برهـه   پيش از آن است، البته بيعت يزيد مي

باشد و بنا به نياز طبيعت تحقيق به حوادث پـيش از آن نيـز گريـزي بـزنيم، اينگونـه از      
 .گردد، نيز پرهيز كرده ايم طوالني بودن بحث كه موجب مالمت خاطر خوانندگان مي
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 بيعت گرفتن براي يزيد: حث اولب

دانم كـه   با بيعت يزيد سخن بگوييم بر خود الزم مي س پيش از آنكه از مخالفت حسين
 . را بر آن داشت، مطالبي را بيان كنم سي خود بيعت و عواملي كه معاويه  ابتدا درباره

 را به گرفتن بيعت براي يزيد سوق داد  س عواملي كه معاويه
 )يكپارچگي امت حفظ(عامل سياسي 

فراموش نكنيم اوضاعي كه در آن با ابوبكر و عمر و عثمان رضي اهللا عنهم بيعت شـد و  
خالفـت  . زماني كه معاويـه بـراي پسـرش يزيـد بيعـت گرفـت بسـيار متفـاوت اسـت         

براي همه امت خير و صالح بود، با مرتدان جنگيد و دين الهي استوار   سصديق ابوبكر
عمر و ساير اصحاب و اهل بيت عليه مخالفان يد واحدي بودند  و ماندگار شد، ابوبكر و

و در دوران آنان اختالفي بروز نكرد و كسي به مخالفت بر نخواست، خالفت آنان مورد 
ضـربه   س كـه عمـر   پـس از آن . اتفاق همه بود و همگان مطيع و فرمانبردار ايشان بودند

شره هستند براي خالفت انتخاب مب ي خورد توصيه كرد كه يكي از شش نفر كه از عشره
شود كه عبارت بودند از عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، زبير بن عوام، عبـدالرحمن  

 .بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيداهللا رضي اهللا عنهم
ي آنان صالحيت و فضـيلت داشـتند    شد كه همه يكي از اين شش نفر بايد خليفه مي

ي درخشـان داشـتند و در نتيجـه     ه بودند و در اسالم نيز سابقهو به بهشت مژده داده شد
 .ي دينداري آنان معترف بودند ي مردم به فضل و بزرگواري و سابقه همه

چـون كـه برتـرين    النـورين   ذيرضـي اهللا عـنهم عثمـان    پس از رايزنـي بـا صـحابه    
يشـان  كانديداهاي خالفت مسلمين بود به اين منصب برگزيده شد، در اواخـر خالفـت ا  

 س و مظلومانه شـهيد شـد، پـس از وي علـي    گرديده فتنه سر بر آورد و ايشان محاصره 
ي مردم براي بيعت با وي همصدا نبودند، چرا كه ايشـان   خالفت را به عهده گرفت، همه

مـتهم  و يا الاقل  ،ندمتهم به دست داشتن در قتل خليفه بودو كساني كه پيرامونش بودند 
 .رسيد به شهادت هاميان آن س ساهل كردند كه نهايتا عثمانبا شورشيان تبودند كه 
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هـا در   دادند، شامي جريان مخالف را تشكيل مي س با فرماندهي معاويهسرزمين شام 
پي انتقام قاتالن عثمان كه بخشي از سپاه علي بودند بر آمدنـد، درگيـري و تفرقـه آغـاز     

هـايي   آغـاز و پيـدايش فرقـه   شد، گروهي از مسلمانان كشته شـدند و ايـن نكتـه، نكتـه     
 .همچون خوارج و غيره گرديد

اسالمي آن دوران با توجه به تحـول فكـري و اعتقـادي طيفـي از      ي موقعيت جامعه
معاويه را بر آن داشت كه در انتخاب خليفه و جانشـين خـود تجديـد نظـر     امير جامعه، 

 .كند
از ايـن رهگـذر    هاي خويش ثبـات بيشـتري داشـتند و    ها و آرمان ها در ارزش شامي

هـا كـه    دست آورد، عراقي هايي به توانسته بود كه در مقابل اهل عراق پيروزي سمعاويه 
در ميان قبايل آنان نفوذ كرده بودنـد، وجـه مشـترك و     س شورشيان متهم به قتل عثمان

افكنـان و   ديني مشخصي كه آنان را به هم بدوزد نداشتند و عالوه بر آن اختالف ي رابطه
و  ايشـان و منبـع اصـلي اذيـت و آزار     سايان كه يكـي از عوامـل ناكـامي علـي     گر فتنه

138Fفرزندانش پس از وي بودند، در عراق كم نبودند

1. 
اما اهل حجاز، صحابه و بزرگان تابعين، فقهـا و علمـاي بلندپايـه را در ميـان خـود      

طلي در آن ي اسالم بود، نه فكر و انديشه بـا  داشتند و حجاز در آن دوران به حق نماينده
م و ديـن و  محيط حجاز، محـيط علـ  . ها خبري ظهور كرده بود و نه از منكرات و بدعت

 .فرزندانشان هم در مكه و هم در مدينه وجود داشتند تقوا بود؛ زيرا صحابه و
حسـين  : در ميان اهل حجاز افراد سرشناس و شاخصي از فرزندان صـحابه همچـون  

عمر، عبدالرحمن بن ابوبكر رضي اهللا عنهم به عنوان  بن علي، عبداهللا بن زبير، عبداهللا بن
 .وجود داشتند س نامزدهاي اصلح براي تصدي خالفت پس از معاويه

يكـي از ايـن    سچرا معاويـه  : ال بسيار مهم مطرح است وآن اينكهدر اينجا يك سؤ
 چهار نفر را بر نگزيد؟

زيـرا   ؛يار مشكلي بـود اتفاق تمام مناطق بر يك فرد معين كار بس: گوييم در پاسخ مي
 .هنوز ميان آنان اختالفاتي وجود داشت

                                                           
 .»مقتل احلسني رضی اهللا عنه«بخش : نگا --١
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دانستند، بعيـد بـود    مي سگاه شورشيان قاتل عثمان ها را به عنوان پناه ها، عراقي شامي

انــد، يعنــي حمايــت  كــه بخــاطر آن شمشــير زده  هــا واهــدافي كــه اهــل شــام از ارزش
توانسـتند نـامزدي را    هـا مـي   مظلوم، تنازل كنند، پس چگونه شامي ي وخونخواهي خليفه

 بپذيرند كه مورد حمايت اهل عراق است؟ 
 سل قتـل عثمـان   علـي األخـص اهـل مدينـه را مسـؤ      حجـاز ها عموما اهـل   شامي

جلوي چشمشان شورشـيان يـك مـاه خليفـه را محاصـره       دانستند، در حضور آنان و مي
اهل مدينـه هـيچ كـاري    كردند واز ديوار منزل وي باال رفتند وخليفه را شهيد كردند، اما 

عاقالنه نبود كـه نـامزدي از اهـل مدينـه را      -ها از ديدگاه شامي –انجام ندادند، بنابراين 
139Fتصدي خالفت بپذيرندبراي 

1. 
ها به نامزدي كه از عراق ومدينه بخواهد خالفـت را بـه عهـده بگيـرد، چنـين       شامي

هـا   با ديدگاه شـامي  سه ديدگاهي داشتند، ديدگاه اهل عراق نيز در مورد جانشين معاوي
 .تفاوت چنداني نداشت

توانسـتند بـه    كردند وبه مشكل مي تأييد مي را حمايت و سحسين بن علي ها  عراقي
 .فردي ديگري به جاي ايشان رضايت دهند

معاصـرين   از اين گذشته افرادي كه نامزد بودند به طور كامل مورد تأييد اطرافيـان و 
ي آنـان برسـد، آنـان     ستند كه خالفت به فردي غير از قبيلهخوا اميه نمي خود نبودند، بني

140Fقريش واهل سيادت وامارت بودند ي بزرگترين قبيله

2. 

                                                           
قتل عثامن كه سال  بان در مورد فتنه وغاهللا الله كارشناسی ارشد برادر حممد عبدرسا: نگا: برای پاسخ دادن به اين شبهات -١

احلميد علی ی عبد دار العبيكان آن را چاپ كرده است، ومهچنني رساله ينه بررسی شد وهـ در دانشگاه اسالمی مد١٤١١

هـ در دانشگاه مذكور بررسی گرديد وتوسط مكتبة الرشد به چاپ رسيده ١٤١٣كه سال  سنارص در مورد خالفت علی 

 .است

به منصب امارت  ی از آنان را واليت دادند ومزايای عديده ای داشتند كه با توجه به آن رسول اهللا تعداد هخاندان بنی امي -٢

عتاب بن اسيد امري مكه، خالد بن  صانتصاب نمودند، راويان وتاريخ نگاران مهه متفق القولند كه هنگام وفات رسول اهللا 

ن سعيد امري صنعاء، ابوسفيان بن حرب امري نجران، ابان بن سعيد بن العاص امري بحرين، سعيد بن القثب ازدی هم پيام

عثامن بن  صدف، عمرو بن العاص امري عامن و ن بنی امية خمزومی امري كنده وب پريامون آن، مهاجر اميه، امري جرش و بنی

، ابو حيان ٥٣٠-٥٢٩ص ١بالذری، انساب األرشاف ج: نگا. ابی العاص امري طائف بودند كه مهه اينان از بنی اميه هستند

وقتی كه : گويد ابوحيان می. ٧٤ص ٢ابن تيمية منهاج السنة ج اإلسالم شيخ .٧٤ص ١توحيدی، اإلمتاع واملؤانسة ج
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انـداخت   هاي جديدي مي براي بر چيدن اختالفات كه بسا امت را در ورطه درگيري
پسرش يزيد را تنهـا نـامزدي    سكيان حكومت اسالمي را متزلزل مي ساخت، معاويه  و

كردنـد،   ز حمايت اهل شام كه در استقرار دولـت نقـش اساسـي را ايفـا مـي     ديد كه ا مي
 .برخوردار است

انگيزه اش را از واليت عهدي يزيد هنگامي كه در آخرين حج خويش از  سمعاويه 
كرد، ابراز نمود، آن جز بيم اين كه پس از مرگ  بزرگان فرزندان صحابه تأييديه جمع مي

141Fپيدا كند گسترده تري ي وي اختالف دامنه

وامت را درگير جنگي خانمانسوز گرداند كه  1
 .آن سرش ناپيداست، چيزي ديگري نبود

 )تعصب قبيله اي(عامل اجتماعي
هـا   پشتيباني اهل شام وارد جنگ شد وخالفت را به عهـده گرفـت، شـامي   با  سمعاويه 

142Fداشتند بني اميه را دوست مي بودند و سبيش از همه مطيع معاويه 

2. 
ي مسـلمانان   مدينـه سـبب اصـلي قتـل خليفـه      كرده بودند كه اهل عراق و آنان باور

 .هستند سن النوري عثمان ذي
عهـدي يزيـد    معاويه واليـت امير محبت اين است كه هنگامي كه  دليل اين اطاعت و

يزيد  با بن معاويه را به اهل شام پيشنهاد كرد، همگي بدون هيچ رأي مخالفي پذيرفتند و
 .خليفه بعد از پدرش بيعت كردند و به عنوان ولي عهد

خواستند حتما يكي از اهل بيت بايـد   در مقابل احساس بسياري از اهل عراق كه مي
اميه خالفـت را   خليفه گردد، اهل شام به هيچ عنوان راضي نبودند كه شخصي غير از بني

                                                                                                                                                    
آنان را مطرح كردند، چگونه اميدوار وخواهان امارت نباشند، وخود را از ديگران  اين پايه را گذاشتند و صرسول اهللا 

 .٧٤ص ٢ج: تر نپندارند، اإلمتاع واملؤانسة مقدم

اشاره ای است به اين كه،  صبه اين مناصب از جانب رسول اهللا  هب بنی امينا گفته پيداست كه انتصا: گويد مقريزی می

 .٦٤-٦٣خالفت به آنان خواهد رسيد، النزاع والتخاصم ص

 .١٥٠-١٤٩ص ٤طبقات الكربی، ج: ابن سعد -١

مدن اسالم در قبل از آها  قبايل آنان قرن گردد، و اطاعت و فرمانربی اهل شام به طبيعت زندگی مردم رسزمني شام بر می -٢

 دولت و ت ازدر اطاعو اين عوامل ، آنجا توطني يافته بودند و در معرض تأثري پذيری از متدن يونانی و رومانی بودند 

اضافه بر آن از دير باز امرايی داشتند كه به اطاعت از آنان خو گرفته بودند، وهنگامی  پريوی از نظام بسيار تأثري گذار بود، و

 .١٥٠-١٤٩تاريخ الدولة العربية ص. كردند مد در اطاعت از وی مشكل چندانی احساس نمیمعاويه آ امريكه 
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ن به عهده بگيرد واحساس قومي مردم همين بود كه خالفت بايد در بنـي اميـه وسـرزمي   

به طور مثال هنگامي كه اهل مكه با ابن زبير بيعـت كردنـد، بسـياري از    . شام باقي بماند
پادشاهي در ميان ما بوده وما رضايت نخـواهيم داد  : گفتند اشراف شام اعتراض كردند و

143Fبه اهل حجاز منتقل گردد

1. 
نگرش دينـي غالـب    شهمان دوران خلفاي راشدين يعني بر دولت اسالمي در آغاز 

عد ديني در دلها ضـعيف گشـته   ب از خالفت معاويه به بعد عصبيت تقويت يافته و د وبو
ي پادشاهي وعصبيت بود، اگر فرد منتخب به واليت عهدي از  صبغه نيازمند بعد و بود و

 ض عهـد خيلـي زود نقـ   يافـت و  لحاظ عصبيت نژادي مورد حمايت نبود، مقبوليتي نمي
144Fداد اختالف مي و جاي خود را به تفرقاتحاد  شد و مي

2. 
تأييد است، بويژه اينكه ابـن خلـدون    و استنتاج ابن خلدون قابل احترام اين نظريه و

در دنياي سياست وارد شده وزندگاني سياسي داشته است، لذا اين استنتاج او بـر گرفتـه   
 .نتائج آن آشنايي كافي داشته است كه به اوضاع سياسي و باشد مي ي او از تجربه

توانـد بـا نگـاه     پيچدگي همراه است، هر كس نمي ياسي معموال با ابهام وتحوالت س
 .اول به حقايق و واقعيت هاي آن پي ببرد

كـاري  (ي كلب ونقشي را كه در تثبيت قدرت داشتند نبايد ناديده گرفت،  توان قبيله
يزيـد   ماماهـاي /هـاي  آنـان دايـي  ) كلب كرد ي كه حسان بن مالك بن بحدل بزرگ قبيله

145F، رهبر اين قبيله بود كه بعدها خالفت مروان بن حكم را تثبيت كردبودند

3. 

                                                           
 .؛ اسنادش منقطع است٢٥٧ص ٧معجم الكبري، ج: الطربانی -١

و  ٢٧٢تاريخ االسالمی صالدكتور حممد عابد اجلابري، معامل نظرية ابن خلدون يف : نگا. ٢٦٥ص ٦ابن خلدون، املقدمة، ج -٢

 . بعد از آن

املسعودی، التنبيه  ١٨٣ص ١مجهرة النسب إلبن الكلبي ج ٢/٥٩٦نسب معد واليمن الكبري، : هشام بن حممد الكلبي -٣

 : گويد ، عمرو بن خمالة كلبی می٢٨٣واإلرشاف ص

 دنا ملروان اخلالفة بعد مادر

 فإال يمكن منا اخلليفة نفسه

  كل بريدينيجری للزبري

 فام ناهلا إال ونحن شهود

 .١٩٤ص ٤بدران، خمترص تاريخ دمشق، جابن : نگا
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از : گويـد  مـي  داند و عهدي معذور مي را در انتخاب يزيد به واليت سشعوط معاويه 
قدرت بدست بني اميه بود، اقدام معاويه به ايـن كـار، بسـيار طبيعـي      آنجا كه عصبيت و

146Fگذارند ر آن صحه ميپذيرند وعقال ب است كه همه منصفان آن را مي

1. 
از ناحيه عملي نيز انتقال خالفت بني اميه به ديگران در آن هنگام كاري نشدني بـود،  

سپردن خالفت به يكـي   زيرا واليان تمام واليتها از بني اميه يا از هواخواهان آنان بودند و
بـاره  دو پذيرفتنـد و  از فرزندان صحابه به معناي عزل آنان بـود كـه چـه بسـا آن را نمـي     

147Fشد تر تكرار مي گسترده ي صفين در دامنه هاي جمل و صحنه

2. 
كنـد كـه مـروان بـن      پشتيباني بني اميه را در شام براي ما نمايان مي اين نكته توان و

هـم چنـين    الحكم توانست با پشتيباني اهل شام بر عمال عبد اهللا بن زبير پيـروز شـود و  
پشـتيباني و حمايـت آنـان ابـن زبيـر را      پس از وي پسرش عبد الملك بن مروان نيز بـا  

بينيم كه اهـل شـام از ابـن زبيـر      هـ وي را به قتل برساند، مي73شكست دهد و در سال 
بـه عبـد    اطاعت نكردند، بلكه اهل عراق به برادرش مصعب بن زبيـر خيانـت كردنـد و   

خيانت اهل كوفه به شوهرش مصعب  سالملك بن مروان پيوستند، سكينه دختر حسين 
خـدا شـما را نفـرين كنـد؛ در     ! اي اهـل كوفـه  « :زبير را با اين جمالت بيان مي كنـد بن 

راستي چرا امت بـر ابـن زبيـر متفـق     . 148F3»يتيم و در بزرگسالي بيوه ام كرديد خردسالي مرا
فضايل او را نداشت؟ بلكـه بـر عكـس عبـد      نشدند، در آن زمان كه هيچ كس جايگاه و

سان يكي از فرزندان ابن زبير بود، توانست خالفـت  الملك بن مروان كه از نظر سني به 
 .و رهبري مسلمانان را به چنگ آورد

                                                           
تنها چيزی كه مانع شد كه عمر بن عبدالعزيز فردی : گويد امام مالک می. ٣٤ن متحی من التاريخ، صأاباطيل جيب : شعوط -١

ر عمر بن عبدالعزيز ترسيد كه اگ ،بودگرفته شده يزيد بن عبد امللک  بعد از او برایبعد از خود بر گزيند كه بيعت  صالح را

ترتيب املدارک، : نگا. اصالح آن مشكل باشد برای ديگری بيعت بگريد، يزيد شورش كند، وجنگی براه اندازد كه مهار و

 .٥٥٠ص ١، منهاج السنة ج١٧٠ص ١قاضی عياض، ج

 .٤٨ص ٥موسوعة التاريخ اإلسالمی ج: امحد شلبی -٢

 .١٩٥ص: انساب األرشاف -٣
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 عوامل شخصي در يزيد

 يـن ااصلح بودنـد، لـيكن بـا وجـود      بدون ترديد صحابه و فرزندانشان از يزيد افضل و 
زيـر او سـالياني    ؛دانسـت  معاويه پسرش را به رهبري مسلمانان از ديگران توانمندتر مـي 

دار بـود و از  دريغ اهل شام نيز برخور حمايت بياز ني در كنار پدرش بوده است، و طوال
 . كرد نزديك روند سياسي آن دوران را دنبال مي

 دليـري و اي مانند، كرم، جوانمردي، شـجاعت،  در پسرش صفات حسنه  سمعاويه 
رزش و ا ي اعجاب و با توجه به اين صفات به وي به ديده سراغ داشت و لياقت رهبري

 .نگريست بزرگي مي
ي  هاي افراد غافل باشد، او پـرورده  ها و توانمندي ردي نبود كه از ويژگيفس معاويه

بيت رهبري و زعامت مكه بود و بيش از چهل سال از عمرش را در امارت و حكومـت  
هاي فرماندهان، امـرا و عقـال آگـاهي     ها و مزيت سپري كرده بود، او به درستي از ويژگي

احساس كرده بود كـه پسـرش   س معاويه. شناخت قدر و فضيلت هر يك را مي داشت و
ي  ي سياستي كـه در اداره  سي از خلفاي راشدين است، او دربارهأي دادگستري و ت دلداده

: گفـت  كـرد و يزيـد در پاسـخ مـي     امور در پيش خواهد گرفت از يزيد پرس و جو مـي 
 149F1.»هم گرفتمر بن خطاب را در پيش خواعواهللا سياست ! پدرم«

دانست كه عالوه از يزيد جوانان ديگر قريش نيز از اين مزايا  به درستي ميس معاويه
هاي شخصي كه بعدها پديـد آمـد، چـه     ها برخوردارند، و اين مزايا با آن آرمان و ويژگي

ـ بسا امت را درگير فتنه و جنگ كند، اما يك مزيت يزيد را از ديگرران ممتاز كرده  ود و ب
ي نيازمند آن است، و آن چيزي نيست جز توان امرست كه دولت بيش از هر آن چيزي ا

 150F2.رزمي و لشكري
گـرفتن   تلفـي و ناديـده   گرچـه ايـن اقـدام وي منجـر بـه حـق      س از ديدگاه معاويه«

ها و هرج و  اسالمي بود و مردم را از فتنهضامن حفظ دولت  شد اما شايستگي افرادي مي
ليفـه و يـا شكسـت وي از جانـب مخالفـان پديـد       مرج احتمالي كه پس از فوت هـر خ 

اگر مسلمانان هم چنـان بـا هـم درگيـر      دارد، و بيم آن داشت كه ن نگه مياآيد، در ام مي

                                                           
 .با سند حسن) ١/٣٧٥(املثانی عاصم، اآلحاد و ابن ابی -١

 .٢٢٣-٢٢٢عربی، الالقواصم ابن های كتاب العواصم و پانوشت: حمب الدين اخلطيب -٢
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ـ  ةباشند دشمنان ساز و برگي جديد فراهم نمايند و در قلب جزير بتازنـد،   انالعرب بر آن
 151F1.»داند كه عواقب وخيم آن بر اسالم و مسلمانان چه باشد خدا مي

لو اين كـه پـدر و يـا پسـرش را بـه       گيرد و حاكم در اين زمينه مورد اتهام قرار نمي
واليت عهدي خود برگزيند؛ زيرا او موظف است كه در حيات خود براي مسلمانان خير 
انديش باشد، و پس از مرگ ديگر تبعاتي را متحمل نخواهد بود، بر خـالف نظـري كـه    

داننـد و يـا    پسر خود به واليت عهدي مـتهم مـي  حاكم را در صورت برگزيدن پدر و يا 
 .دانند گروهي ديگر كه فقط در صورت انتخاب پسر به عنوان ولي عهد حاكم را متهم مي

اي قوي باشد  وي فراتر از اين پندارهاست، به ويژه در صورتي كه در اين كار داعيه«
طور كلي منتفي  مانند وجود مصلحتي و يا دفع مفسده اي كه در آن صورت اين گمان به

ي پسرش انجام داد، گرچه كار معاويه با موافقـت   دربارهس است، مانند كاري كه معاويه
 152F2.»مردم انجام شد و اين موافقت براي وي در اين زمنه حجت است

انتخاب شخصي توسط حاكم به عنوان خليفه و جانشـين پـس از   : گويد ابن بطال مي
را صحابه و عموم مردم به اتفاق به انتخـاب عمـر   زي ؛نافذ است ي مسلمانان خود بر عامه

توسط ابوبكر عمل نمودند و هم چنـين در پـذيرش شـوراي شـش نفـره نيـز اخـتالف        
تـر   نكردند، و اين شبيه وصيت مـردي بـه فرزنـد خـود اسـت؛ زيـرا او را خيـر انـديش        

 153F3.»پندارد، حاكم نيز اين گونه است مي
154Fابن عباس به فضيلت يزيد

وي بيعت نمود و هم چنين ابن عمر نيز  معترف بود و با 4
س در حيات معاويهكسي باقي نماند كه اهل فتنه  ببيعت نمود و جز حسين بن علي

او را بــر حــذر داشــت و پــس از درگذشــت س نيــز او را تحريــك نمودنــد امــا حســن
، تصميم گرفت به آنان بپيوندد كه صحابه وي را از اين كار بازداشتند كه ايشان سمعاويه

 .يرفت و آن حوادث رخ دادنپذ

                                                           
 ).٢/٣٩٥(سالم و احلضارة العربية حممد كرد علی، اإل -١

 ).٢٦٥-١/٢٦٤(املقدمه  -ابن خلدون -٢

 ).١٣/٢١٨(فتح الباری  -٣

 .با سند حسن) ٢٩٠-٤/٢/٢٨٩(أنساب األرشاف  -٤
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معاويه از اين اقدامات بر حـذر داشـت و نهايتـا وي    امير را  باما عبداهللا بن زبير

 155F1.رهانيد پس از محاصره آرزو مي كرد كاش معاويه زنده بود و او را از آن حالت مي

 و واليت مفضول با وجود فاضل سمعاويه
ديدگاه شريعت اسالمي بسيار  به خاطر حفظ يكپارچگي و وحدت كلمه كه ازس معاويه

تر است با وجود فاضل، مفضول را برگزيد، و با توجه به صحبت و عدالتش چيـزي   مهم
 156F2.رفت ديگر از وي انتظار نمي

ابن عمر، ابن عباس، ابـن زبيـر، حسـين بـن علـي و      : فرزندان بزرگوار صحابه امثال
157Fعبداهللا بن عمرو بن عاص و غيره بسيار بودند،

ان صحابه در ميـان خـود بـر    البته فرزند 3
شخصيت واحدي اتفاق نظر نداشتند، مثال ابن عباس پس از وفات يزيد نيز با ابـن زبيـر   
بيعت نكرد با اين كه شهرهاي بسياري بـا وي بيعـت كـرده بودنـد، بلكـه از وي انتقـاد       

 158F4.نمود و در برخي كارها وي را سرزنش مي كرد مي
نيز با ابن زبير بيعت نكردند، بنـابراين چـه    و هم چنين محمد بن الحنفيه و ابن عمر

 .؟تواند تضمين نمايد كه تمام طرف ها بر شخصيت واحدي اتفاق كنند كسي مي

                                                           
 .با سند حسن) ٣٤٧-٤/٢/٣٤٦(رشاف أنساب األ -١

-٢٣/١٧٢(الفتح الربانی : به هدايت ثابت و حمرز است، نگاس برای معاويه ج، دعای رسول اهللا )١/٦٥(ابن خلدون  -٢

آلبانی شواهد و متابعات ). ٢٤٣/١٦١٢(ابن عساكر . حسن غريب: و گفته است ٣٨٤٢ی  شامره ٥/٦٨٧، ترمذی )١٧٣

السلسلة : نگا. افزايند حديث صحيح است و اين طرق بر قوت آن می هفی اجلمل: س گفته استزيادی برايش آورده و سپ

 .١٩٦٩ی  شامره ٤/٦١٤الصحيحة 

: و ابن حجر افزوده است) ٣/١٣٠فتح الباری (صحيح البخاری : به فقاهت وی گواهی داده است، نگاس ابن عباس

ابودرداء به حسن نامز وی گواهی ). ٧/١٣١(» ثريی استبه فقه و صحبت وی گويای فضل كس ظاهر گواهی ابن عباس«

، و فضائل ٦/٢٣٥منهاج السنة : و نگا. رواه الطربانی و رجاله رجال الصحيح: و گفته ٩/٣٥٧داده است، جممع الزوائد 

 .با سندی صحيح٤/١/١٤٩ابن سعد . خمطوطات دانشگاه اسالمی كتابخانه، ١٥٦٤ی  نعيم شامره معاوية، ابی

 .١٠/٣٠٠طبقات الشافعية الكربی  :سبكی -٣

دی صحيح، با اسنا ١/١٤٦اين سعد، الطبقة الرابعة . با سندی صحيح ٢٠٩٨٥ی  شامره ١١/٤٥٣املصنف : عبدالرزاق -٤

 ٦٧٤، ٧٣٣با اسنادی حسن، ابن عساكر  ٥/٣٣٧، طربانی، املعجم الكبري ٢/٣٧٨املثانی، اآلحاد و: ابن ابی عاصم

 .٣/١٥٣لنبالء سري أعالم ا: ، ذهبی١٦/ق
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فقها براي احراز صالحيت امامت شروط عديده اي گذاشتند، از آن جملـه ايـن كـه    
159Fحاكم بايد قريشي

، مجتهد، عادل، و صاحب علم و قدرت و سياست و پختگي و حسن 1
160Fباشد تدبير

  .و غير آن 2
 161F3.از امام احمد نقل شده كه عدالت و علم و فضل را شرط ندانسته است

يد كه ايشان تنهـا برتـري دينـي را    آ در انتخاب واليان چنين بر ميس از سياست عمر
دانست بلكه به بينش سياسي افراد همراه با اجتنـاب از نـواهي شـرعي اعتبـار      مالك نمي

ه و مغيره بن شعبه رضي اهللا عنهما را با وجود افـرادي برتـر   قايل بود، بدين جهت معاوي
  162F4.ابودرداء در شام و ابن مسعود در كوفه، به امارت برگزيد: از اينان از لحاظ ديني، امثال

گـزينم و   گاه من فـردي را بـر مـي   : روايت شده است كه فرمودندص  از رسول اهللا
تـر   نم، اما شايد او بيدارتر و قدرتمنـد ك تر است رها مي فردي ديگر را كه نزد من محبوب

 163F5 .باشد

                                                           
گردد و از احدی از  است و از مسائل امجاعی حمسوب می ءاين كه امام بايد قريشی باشد مذهب متام علام: گويد عياض می -١

نظر خوارج و معتزله در اين باره : و افزوده است. سلف قول خمالفی نقل نشده است، و بعدی ها نيز بر آن صحه گذاشته اند

كسانی كه امجاع را نقل كرده : و ابن حجر گفته است) ١٣/١٢٧فتح الباری ... (ني، معترب نيستبه خاطر خمالفت با مسلم

را در اين باره نقل شده است تاويل كنند، امحد از عمر با سندی كه رجالش ثقه اند نقل كرده س بايست قول عمر اند می

اگر مرگم فرا رسد و «: گويد و در ادامه می» دانمگر اگر مرگم فرا رسد و ابوعبيده زنده باشد او را خليفه می«: است كه

يا اين : معاذ بن جبل انصاری است نه قريشی، احتامال. »...گزينم ابوعبيده مرده باشد، معاذ بن جبل را به خالفت بر می

، و )١٣/١٣٧(فتح الباری . امجاع پس از عمر شكل گرفته است و يا اجتهاد عمر در اين مورد تغيري كرده است واهللا اعلم

 .٢٩عبدالوهاب خالف، السياسة الرشعية، : نگا

 .١٣٩اصول الدين ص : ، بغدادی١١٣-١١٢نصاف اإل: ، باقالنی٢/٣٢الروض الباسم، : ابن زبري -٢

 .٢٠حكام السلطانية، ص األ: ابويعلی الفراء -٣

 .١٣/٣١١فتح الباری : ابن حجر -٤

، هر دو روايت از حسن ٢٦٢١ی  شامره ٢٣٨-٢/٢٣٧د بن منصور ، سعي٢٠٦٥٨ی  شامره ١١/٣٢٣املصنف : عبدالرزاق -٥

املراسيل، ابی حاتم ص : برصی و حممد بن سريين به صورت مرسل نقل شده اند، مرسل ابن سريين صحيح است، نگا

ال او كند تدليس و ارس هر كسی كه مشهور باشد كه فقط از افراد ثقه روايت می: گويد می "التمهيد"، ابو عمر در ٣١، ١٨٦

التمهيد : نگا. مقبول است، بنابراين مراسيل سعيد بن املسيب، حممد بن سريين و ابراهيم نخعی نزد حمدثني صحيح هستند

 .٢٦٤-١٦٦-١٦٢العالئی، جامع التحصيل : ، نگا١٥٤قواعد فی علوم احلديث ص : ، ظفر امحد التهانوی١/٣٠
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ي لشـكر منصـوب    را به عنوان فرماندهس خالد بن وليدص  رسول اهللابدين جهت 

د كـه چنـدان خوشـايند ايشـان نبـود،      ز ن كه گاهي كارهايي از او سر مـي كردند با اي مي
164Fاز لحاظ امانت و صداقتس ابوذر

: فرمودنـد به وي ص  رسول اهللا از وي برتر بود اما 1
پسـندم،   تو ضعيف هستي، من آنچه را براي خود پسنديدم، بـراي تـو نيـز مـي    ! اي ابوذر

 165F2 .هرگز حتي بر دو نفر هم امير نباش و سرپرستي مال يتيمي را قبول مكن
 166F3 .دانستند را از واليت و امارت نهي فرمودند زيرا وي را ضعيف ميس ابوذر

هايي كه از او سـر   ندهي گماشتند و با لغزشرا به فرماس نيز خالد بن وليدس ابوبكر
 167F4 .زيرا مصلحت ابقاي وي بر اين پست از مفسده اش راجح تر بود ؛زد او را عزل نكرد

168Fو شرحبيل بن حسنه

كنم كـه تـو را ابقـا     از خدا شرم مي«: را از كار گرفت و گفت 5
 169F6.»تر هستند كنم در صورتي كه از تو افراد قوي

با وجود عبداهللا بن عمـر،  : گفت مي از معاويه شنيدم كه: يدگو ثابت موالي سفيان مي
عبداهللا بن عمرو و ديگر بزرگان، من بهترين شما نيستم اما اميدوارم در مقابل دشـمن از  

 170F7.تر باشم تر و خوش اخالق وت و فن امارت از شما آگاهتر و به ق شما سخت
تر باشـد، يكـي را   گري مقتدرياگر قرار باشد از ميان دو نفر كه يكي امانت دارتر و د

انتخاب كنند بايد در مقابل فرد ضعيف ولو امانت دارتر باشد آن كه براي واليت مفيـدتر  

                                                           
ترمذی » تر از ابوذر نيست ی زمني فردی صادق آسامن و برگسرتدهزير چرت «: فرمودندس ی ابوذر رسول اهللا ص درباره -١

 .٥٤١٣ :، آلبانی آن را صحيح گفته است، صحيح اجلامع، شامره١٠٥٦، ابن ماجه ١٧٥-٢/١٦٣املسند، : ، امحد٣٨٠٣

 .٢١٠-١٢/٢٠٩مسلم با رشح نووی  -٢

 .٢٣-٢٢السياسة الرشعية : ابن تيميه -٣

 .سابق -٤

عبداهللا از كنده و هم پيامن بنی زهره است كه به مادرش حسنه كه عبداهللا بن املطاع بن  بن و رشحبيلا: رشحبيل بن حسنة -٥

های رسشناس قريش بود  باشد، و از مهاجرين حبشه و چهره میمنتسب كنيز معمر بن حبی بن وهب بن خذافه جحمی بود 

سالگی در طاعون ـ در سن شصت و هفت ه ١٨ بر يک چهارم شام امارت داشت و سالس كه در زمان عمر بن خطاب

 .٢/٦٩٩ستيعاب إلا. عمواس در گذشت

 .، با سندی كه ضعف دارد١١/٩٨املصنف : ابن ابی شيبه -٦

از مهان  ١/٣٧٧اآلحاد و املثانی : ريم كه ضعيف است، ابن ابی عاصمماز طريق ابن ابی  ١/١٤١الطبقة الرابعة : ابن سعد -٧

ص ) ٤١-٤٠(حوادث : ، تاريخ االسالم٣/١٥٠سري أعالم النبالء : طريق سعد، ذهبیق، از ١٦/٣٣طريق، ابن عساكر 

 .از طريق سعد ٣١٣
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171Fو ضررش كمتر باشد، انتخاب شود

واجب آن است كه در هر موردي اصـلح برگزيـده    1
 .شود

از ميان دو فرمانده كه يكي قوي اما فاجر و ديگري صـالح  : از امام احمد پرسيده شد
فاجر قـوي، قـدرتش بـه نفـع     : اما ضعيف است، با كدام يك بايد به جنگ رفت؟ فرمود

گردد و اما فرد نيكوكار ضعيف، صالحش به  مسلمانان است و فجورش به خودش بر مي
 172F2 .رسد، بايد به همراه قوي فاجر جنگيد گردد و ضعفش به مسلمانان مي خودش بر مي

مسلمانان و دفع شر دشمن و گرفتن مچ مقصود اصلي انتخاب امام و حاكم حفاظت 
بـر اسـاس تعـاليم    ها و تقسيم بيت المال  ظالم و دادستاني براي مظلوم و تامين امنيت راه

شرعي است، هر كس توانست ايـن امـور را بـه انجـام برسـاند مقصـود از امامـت از او        
شـود و   برند و امنيت و آسايش فراگير مي حاصل گشته است و مردم از واليتش بهره مي

تـر نيـز    كنند، گرچـه از او فـردي عـالم    مردم با راحتي و امنيت مالي و جاني زندگاني مي
زيرا از علم و تقـوا و عبـادت عـالم نفعـي در ايـن زمينـه بـه مـردم          ؛وجود داشته باشد

رسد و اگر شخصي توانايي اجراي احكام شرعي را نداشته باشـد، محـض ايـن كـه      نمي
پي اجراي احكام شرعي است، براي مردم سودي نخواهـد   فالني خير انديش است و در

 173F3.داشت
گويند بايد افضل را براي امامت برگزيـد مگـر    معظم اهل سنت مي: گويد جويني مي

ثبـاتي و فتنـه گـردد كـه در ايـن صـورت        آن كه انتصاب وي موجب هرج و مرج و بـي 
ت، همان گونـه  انتصاب مفضول در صورتي كه صالحيت امامت را داشته باشد، جايز اس

 174F4.كه جايز است مفضول با وجود افضل امامت نماز را بر عهده گيرد

                                                           
 .٢٢السياسة الرشعية : ابن تيميهاإلسالم  شيخ -١

 .٢٢السياسة الرشعية : ابن تيميه اإلسالم شيخ -٢

 .٣٥العربة بام جاء فی الغزو و الشهادة ص : صديق حسن خان -٣

اختالفی نيست كه در صورت مشكل بودن : و افزوده است ٨٠غياث األمم ص : ، جوينی٢٦٢ص االرشاد : جوينی -٤

و  انتخاب افضل به امامت و اقتضای مصلحت مسلامنان برای انتخاب مفضول كه مورد محايت اقشار قدرمتند جامعه باشد

ترديدمفضول  ند، در ين صورت بیانتخاب افضل موجب اجياد فتنه و مشكالت گردد و مردم و سپاهيان از وی محايت نكن

بايد انتخاب گردد؛ زيرا هدف از انتخاب امام صالح امت است اگر انتخاب افضل موجب فساد گردد و انتخاب مفضول 

 .١٦٧غياث األمم ص . موجب سامان يافتن امور، بايد مصلحت مردم را در نظر گرفت
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 بيعت يزيد از وي شده است ي و انتقاداتي كه درباره سمعاويه بن ابي سفيان

ول كامل بيعت دانسـته انـد و از   ئمعاويه را مسامير بسياري از مورخان در گذشته و حال 
 .اندازند تاكنون را بر گردن او مي ايشانان اين رهگذر تمام اشتباهات حكام، از زم

175Fداننـد  گذار پادشاهي وراثتي مـي  را بنيانس برخي معاويه

و برخـي وي را مـتهم بـه     1
176Fدانند با نظام شورا مي مخالف

و برخي ديگر وي را مـتهم كـرده انـد كـه نظـامي را كـه        2
177Fداند، تثبيت كرده اسـت  سياست را مقدم بر دين مي

پادشـاهان   و برخـي نيـز وي را بـه    3
 178F4.گذشته روم و فارس، تشبيه كرده اند

179Fو گروهي با اين بيعت وي را پيشتاز تفكر سياسي ميكافيلي

دانند كـه مبتنـي بـر     مي 5
180Fكند اين است كه هدف وسيله را توجيه مي

بـا ايـن كـار    س و بعضي گفته اند كه معاويه 6
181Fگناهي ديگر افزوده بر ديگر گناهانش مرتكب شده است

با ايـن كـار او را   و برخي نيز  7
 182F8 .متهم به خروج از اجماع مسلمانان كرده اند

براي آن كه صحت و يا عدم صحت اين اتهامات آشـكار شـود، بايـد ابتـدا ماهيـت      
ي اهل حل و عقد و نقش خلفـاي راشـدين را    طبيق آن و ابعاد سلطهتشورا و چگونگي 

صـحيح از شـورا و    در استعانت از اهل حل و عقد بررسـي كنـيم، تـا بتـوانيم تصـوري     

                                                           
 .٣١ت الشعر العربی فی القرن الثانی اهلجری ص به نقل از هداره، اجتاها ١٠اخلالفة، توماس ارنولد ص  -١

 .١/٢٨٦الفكر السامی : ، الثعالبی الفاسی٥٨مصطفی الشكعة، اسالم بال مذاهب، ص  -٢

حممد . ، د٨٨خمترص تاريخ العربی ص : ، سيد امري علی٥٨يب ص صنسالمی اإلنساء هلم فی التاريخ : علی ابراهيم حسن -٣

 .االسالم فی حضارته و نظمه: ، انور الرفاعی٨٥و تطوره ص  نشأة الفكر السياسی: جالل رشی

عائشة : ، سعيد االفغانی٨٥-٨٤اخلالفة فی احلضارة االسالمية ص : ، امحد رمضان امحد٦٦سالم ص يوم اإل: امحد امني -٤

 .٢٧٨والسياسة ص 

ديه داد، سياسيون قرن نوزدهم اروپا ه) الورنزو(م آرای سياسی خود را در كتاب امري مجع نمود و به  ١٥٢٧ميكافيلی ت  -٥

: حممد سيد امحد املسري: و ديگران، نگا) آملان(پسارک ) نمسا(مرتنيخ ) فرانسه(ثر هستند قبل از مهه ناپلئون اول أمهه از او مت

و حتليل  نيكوال ماكيافيلی، ترمجه. االمري برگردان عربی خريی محاد: گان ٢٦٢-٢٥٧املجتمع املثالی فی الفكر الفسلفی، ص 

 .خمتار الزقزوقی

 .٦٧، امحد امني، يوم االسالم ص ١٤٧مالمح التيارات السياسية فی القرن االول اهلجری ص : ابراهيم بيضون. د -٦

امني : و نگا ٢/٤٨اكرب شاه خان، تاريخ االسالم : ، و شبيه اين نگا٤١٧دور احلجاز فی احلياة السياسية : امحد الرشيف -٧

 .٢١٩االسالم زعامء : الرحيانی

 .٢١٩زعامء االسالم : حسن ابراهيم حسن -٨
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بـدون ترديـد شـورا    : گوييم ورا داشته باشيم، ميشو مقدار تخطي وي از نظام س معاويه
و قواعد استوار آن است، و انتخاب فـردي بـه عنـوان    هاي حكومت اسالمي  يكي از پايه

183Fبخشـد،  ي مطلقـه اي نمـي   حاكم و ولي امر مسلمانان هيچ گاه به وي تقدس و يا سلطه

1 
و حكم يك شـهروند را دارد،   باشد تمامي اقدامات و عملكرد خويش ميول ئبلكه او مس

نظام شورا يك شكل و قالب مشخصي ندارد بنابراين تطبيق آن بـه موقعيـت و نيازهـاي    
ي آن وحي نازل نشـده بـود، بـا     در مسايلي كه دربارهص  رسول اهللا. زمان بستگي دارد

                                                           
حاكم هر كس باشد، اما : گويد خاور شناسانی كه از نظام سياسی اسالم سخن گفته اند، مغالطه كرده اند، مرجليوث می -١

النظرية : رعيت مسلامنان هيچ حقوقی بر رئيس مجاعت خود ندارند و حاكم مسئول كسی نيست، حاكم الصعيدی

شناسيم  تواند يک حاكم مورد تاييد قانون كه ما می حاكم مسلامنان نمی«: گويد و ماكدونالد می ٤٦٧-٤٦٦سالمية ص اإل

 »ی يک حكومت اسالمی است كومت مستبد مطلق نمونهح«: و موير می گويد ٤٦٧ص » باشد

است كه حاكم آن سلطه و قدرت  خالفتی كه علامی اسالمی قبول دارند نوعی از حكومت ظامل و مستبد: گويد آرنولد می

سالمية فی حازم الصعيدی، النظرية اإل: و نگا. ٤٦٨ناحمدودی دارد و رعايا بايد بی چون و چرا از او اطاعت كنند، ص 

بحث فی نظام االسالم السياسی ردا علی املسترشق آرنولد ضمن كتاب مناهج : حممد طه بدوی. و د ٤٦٨-٤٦٦الدولة ص 

ی آشكاری هستند و هر كس  ها مهه مغالطه واقعيت اين است كه اين. ١٧٧و  ٢/١١٨اسات االسالمية املسترشقني فی الدر

رويه گر كه داند، ما فساد برخی از حكام مسلمني و برخی دي میادنی شناختی از تاريخ مسلامنان داشته باشد، حقيقت آن را 

ن نظريه سياسی كه مبتنی بر بيعت و پيامن است، پيشتاز بوده اسالم در معرفی اي. كنيم انكار نمیرا  ای استبدادی داشته اند

 .است و مفكرين غربی در اوايل قرن هفده ميالدی كشف كردند

كند كه رهربی با پيامن مردم و توافق بر انتخاب حاكم كه امور آنان را اداره  بيان می ١٦٧٩-١٥٥٨توماس هويز انگليسی 

ترسند چون رش بر طبيعت آن چريه شده است و حق ندارند بر حاكمی كه امور را  يابد زيرا از يكديگر می كند استمرار می

به دست گرفته قيام كنند، زيرا كه پيامن بسته اند و بايد پايبند آن باشند و ملزم به آن هستند اما اگر در آن پيامن طرف دوم 

كند  تاكيد می ١٧٠٤-١٦٠٣لوگ انگليسی ن جو گردد، نباشد و فقط بر اساس پيامن، جمری آن باشد، بر او الزامی عايد نمی

پذيرد مردم  گرداند زيرا يک طرف آن رعيت و طرف ديگرش حاكم است، و نمی كه اين عقد و پيامن حاكم را نيز ملزم می

از حماسبه و بازخواست حاكم در صورت ظلم و ستم و يا اشتباه ناتوان  يعی بر رش و جتاوز خو گرفته انددر حاالت طب كه

 .ندباش

داند، و از  كه به عقد و پيامن اجتامعی شهرت دارد و خود را بنيان گذار اين تفكر می ١٧٧٨-١٧١٢اما جان جاک روسو 

كنند و حاكم  گذرند، و ليكن برخی به نفع برخی ديگر از آن تنازل می گاه او نيز رعيت به نفع حاكم از آزادی خود نمیددي

 .ان حقوق و مصالح آنان را فراهم كندگردانند تا با نام آن را وكيل خود می

: عبداخلالق النواوی: ونگا ٥١٩-٥١٣و ساعات بني الكتب ص  ٥٨و٥٧الديموقراطية فی االسالم ص : عباس العقاد: نگا

 .١٧-١٤العالقات الدولية والنظم القضائية فی الرشيعة االسالمية ص 
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خبرگي بيشتري داشتند، نظرشـان را   كردند، و در امور دنيوي كه آنان صحابه مشورت مي

س كردنـد، ابـوبكر   پذيرفت و خلفاي راشدين نيز همين گونه با مسلمانان مشورت مي مي
ني بر جهاد با مانعين زكـات  بمانعين زكات مشورت نمود و نهايتا راي خويش م ي درباره

هـم  ي ابـوبكر را پـذيرفت و   أابتدا مخالف بود، اما سري آخـر ر س مرعرا عملي نمود، 
 .جنگ اهل شام عليرغم مخالفت عمر با اهل مكه مشورت نمود ي چنين درباره

زيرا اوضـاع پـيش آمـده در هـر      ؛مشخصي نداشته استشورا اين گونه بوده و نظام 
 .داد كه امر بر آنان ملتبس نگردد برهه اهل شورا را ياري مي

هـاي شـورايي    امهاي متعدد نظ ليكن عموميت امر شورا مجال را براي اشكال و قالب
هـاي آن را   گذاري اصل شورا بسنده كـرده و گونـه   گذاشته است و اسالم تنها به پايه باز

 184F1.محدود نكرده است
ر برخـي  زد كه بنابه چـه اسـبابي د  توان تخمين  ليكن عليرغم اين همه، به راحتي مي

تـر  موارد خلفاي راشدين در عمل به اصل شورا كه اسالم به آن تشويق كـرده اسـت، كم  
ي  يكي از اين اسباب، پيشـرفت سـريع كيـان دولـت اسـالمي در نتيجـه      . توجه كرده اند

شد كه حرف آخر را براي مردمي گذاشت كه  گسترش فتوحات بود كه برخي مواقع نمي
شان، معلومـات و تصـوري صـحيح از ادوار ايـن دولـت كـه        عليرغم خوش نيتي و فهم

 .شد، نداشتند افزوده مي ي آن چنان روز به روز بر وسعت و گستره هم
دانستند كه بينش سياسي عمـوم مـردم هـم     ديگر اينكه خلفاي راشدين به درستي مي

رفت كه نظريات سياسي آنـان بـه خـود رنـگ      چنان در سطح پاييني است و خطر آن مي
 .تعصب قومي و قبيله اي بگيرد

م نياز با مردم مجلس شورا تشكيل دادند و در هنگابنابراين با آن كه خلفاي راشدين 
كردند، اما باز هم براي خود اين حق را محفوظ نگه داشته بودند كه كدام نظر  رايزني مي

 185F2.را بپذيرند و كدام يك را رد كنند
اي واضح مشخص نكـرده و شـروط آن    بينيم كه شريعت اسالمي شورا را به گونه مي

 186F1.را چنان كه آن را از ديگران متمايز كند بيان نكرده است
                                                           

كواشف زيوف فی املذاهب الفكرية املعارصة ص : كة امليدانیحبن: ، نگا٨٣العدالة االجتامعية فی االسالم ص : سيدقطب -١

٦٦٩-٦٦٥. 

 .٢٣٩-٢٣٧دراسة فی منهاج االسالم السياسی : ف سعد ابوحبيب١٠٩حممد اسد، منهاج االسالم فی احلكم، ص  -٢
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د را نامزد كرد و در اين زمينه با مسلمانان رايزنـي نمـود، اهـل شـام و     ييزس عاويهم
بزرگان عراق و شهرهاي ديگر با آن موافقت نمودند، و جز برخي از اهل مدينـه بنـا بـه    

 .عواملي متفاوت، كسي ديگر مخالفت نكرد
ن هر كس بدون مشورت مسـلمانا «: ي سقيفه فرمود در حديث طوالني دربارهس عمر

 187F2.»...با اميري بيعت كند، بيعتش معتبر نيست، و از آن حاكم بيعتي در گردن ندارد
خودسرانه به اين كار اقدام ننمود بلكه وفدهايي از مناطق مختلف طلبيـد  س معاويه«

 188F3.»له را مطرح كرد و آنها به آن راضي گشتندأو اين مس
توان نـام   مساله را چه ميعهدي يزيد بر اهل شام و موافقت آنان بر اين  طرح واليت

و مطرح كردن اين ايده با س گذاشت، آيا اين شورا نيست؟ آيا اجتماع وفدها نزد معاويه
به حجـاز و مشـوره بـا رؤوس مخـالفين و قـانع      س آنان، شورا نيست؟ آيا آمدن معاويه

له شورا نيست، و يا آن را بايد بر توطئـه و تهديـد و دروغ حمـل    أنمودن آنان به اين مس
189Fرد آن گونه كه برخي از نويسندگان كرده اند؟ك

4 
كـه پـدرش او را بـه    اسـت  نخستين كسي توانيم بگوييم كه يزيد بن معاويه  آري مي

190Fعهدي برگزيد واليت

 .در اين هيچ شك و ترديدي نيست 5
 :گزيد هاي زير را بر مي يكي از گزينهس بگذاريد تصور كنيم كه معاويه

 .آن گونه كه نوه اش معاويه بن يزيد كردگذاشت،  مردم را بدون خليفه مي .1

                                                                                                                                                    
: ة املعارصة و نگا، و دعائم احلكم فی الرشيعة االسالمية و النظم الدستوري٦٩الشوری فی االسالم، ص : اسامعيل بدوی. د -١

اصول الدعوة ص : عبدالكريم زيدان. ٢٧٩-٢٥٦الدولة القانونية و النظام السياسی االسالمی ص : منري محيد البنانی. د

تصور الفكر السياسی : يوسف ايبش. الشوری و اثرها فی الديمقراطية: عبداحلميد اسامعيل االنصاری. د. ٢٢٥-٢١٧

حسني حنفی حسني، . د. سالمية عبدالغنی حممد بركةشوری فی االسالم دراسة فی النظم اإلال. سالمی االمامة عند السنةاإل

: مصطفی حلمی. د. الشوری بني النظرية و التطبيق: قحطان الدوری. ٤٨-٢٦الفكر السياسی و االجتامعی فی االسالم ص

اخلالفة و : عبدالكريم اخلطيب. د. سالمقواعد نظام احلكم فی اال: حممود اخلالدی. د. الفة فی الفكر االسالمینظام اخل

 .االمامة

 .، حتقيق امحد شاكر رمحه اهللا٣٩١ی  با اسناد صحيح، شامره ١/٣٢٧املسند، : امحد -٢

 .١٠٣ترشيعها ص تاريخ الدولة االسالمية و: غيانةيوجينا  -٣

 .٨٨الم ص خمترص تاريخ العرب و االس: سيد امري علی. ٣١دولة ص االسالم دين و: العمرانی -٤

رة مالوسائل فی مسا: ، السيوطی٤٥٦قوانني االحكام الرشعية ص : ، ابن جزی الغرناطی١/٣٢٧األوائل : العسكری -٥

 ٨٨االوائل ص 
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كرد كه از طرف خود نامزدي معرفي كنند و از ميان آنـان   به هر شهري اعالم مي .2

 .گزيد يكي را بر مي
 .كردند، همان گونه كه عمل كرد كرد و مردم با او بيعت مي تنها يزيد را نامزد مي .3

 :پردازيم  ي اول مي اكنون به گزينه
سپرد و  قضيه را به فراموشي ميس شد اگر معاويه نان چه ميوضعيت و حالت مسلما

ـ  رفت؟ من معتقدم كه وضعيت به مراتب بدتر از وضعيتي مـي  از دنيا مي ود كـه در پـي   ب
رج و مرج پيش آمد كـه  فت و رها نمودن مردم در هد از خالن يزيتنازل صريح معاويه ب

انجاميـد، عبـدالملك بـن    هاي جانكاهي كه حدود ده سـال بـه طـول     نهايتا پس از جنگ
 .مروان به قدرت رسيد

 :ي دوم گزينه
زدند كه براي خود نامزدي معرفي كنند تا راي گيري شـود و   اگر در هر شهر جار مي

 .نهايتا يك نفر به عنوان خليفه پس از معاويه انتخاب گردد
 .كردند را انتخاب ميس ها غالبا حسين بن علي عراقي

بن عمر و عبدالرحمن بن ابـي بكـر و ابـن زبيـر يكـي را      اهل حجاز از ميان عبداهللا 
 .كردند معرفي مي

 .كردند اهل مصر، عبداهللا بن عمرو بن عاص را پيشنهاد مي
پذيرفتند؟ يا ايـن   گشتند و مي آيا مردم هر شهر به واليت يكي از اين افراد راضي مي

 شد؟ هايي مي كه مخالفت
توانست كه هر شـهري را   ا معاويه ميشد و در آن صورت آي به باور من مخالفت مي

 ي پيشنهادي شهر ديگر را بپذيرند؟ متقاعد كند كه خليفه
گراني كه  ديد و فتنه هاي مستقل و جداگانه اي مي دولت نهايتا خود را در برابر تنظيم

كردنـد      ثباتي سوء استفاده مـي   خويش آنان را سركوب كرده بود، از اين بيدولت با قدرت 
 .دادند ولت اسالمي را هدف قرار ميو كيان د

شد و شايد هم عكس آن اتفـاق   ها را مطرح كرديم، شايد اين گونه مي ما اين فرضيه
مي افتاد، هدف ما از اين كار اين است كه مقدار صـحت آرا و نظريـاتي را بسـنجيم كـه     

 .نددار برخي بدون در نظر گرفتن اوضاع تاريخي و سياسي حاكم بر آن زمان، اظهار مي
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هـاي   تكان سختي خورد و در پـي آن گـرايش  س ي اسالمي با شهادت عثمان جامعه
بايد اهميـت و حساسـيت ايـن كـار و     س سياسي و اعتقادي خطرناكي پديد آمد، معاويه

آمد، درك  تفرق و چند دستگي مسلمانان را كه در صورت عدم تعيين ولي عهد پديد مي
اري شديد آنان از بنـي اميـه و مشـكوك    واهي و طرفدخكرد، چيرگي اهل شام وخود مي

 .بودس ثري بر اين اقدام معاويهؤبودن آنان از اهل مدينه، عامل م
 :سوم ي ماند گزينه مي

كرد و برخي از محققين نيز تاييدش كرده اند، به خـاطر  س يعني آن كاري كه معاويه
 :موجب امنيت و سالمتي گرديد ،قدرت عدم بروز جنگ

عهدي در اسالم تا حـدودي مسـلمانان    وضع قانون واليت« :گويد محمد كردعلي مي
عهـد   رهاند، شايد اتفاق بيافتد كه حاكم در انتخـاب ولـي  را از انقسام و چند دستگي مي

عهدي البته بـه شـرط    برگزيدن پسر يا برادر يا عموزاده به واليت اام... دچار اشتباه گردد
هـايي كـه ميـان احـزاب و      فتنـه رفـت دولـت از    كفايت و لياقت براي سـالمت و بـرون  

تر است؛ هر حزبي به حق يا باطل خليفـه اي   گردد مناسب هاي مختلف ايجاد مي گرايش
د زمته يك درصد حمايـت و پشـتيباني نـا   و شايد هم نامزد صالح و شايس ،كند معرفي مي

 191F1.»لياقت را نداشته باشد بي
تـر باشـد، بـراي     ه تنـگ ي انتخاب خليفـ  دانيم كه هر چند دايره مي«: گويد شعوط مي

توانـد بـدون هـيچ مـانع و      حفظ وحدت و يكپارچكي مفيدتر خواهد بود و دولـت مـي  
ترده باشـد،  سـ ي انتخـاب گ  توقفي به پيشرفت و ترقـي خـود ادامـه دهـد، و اگـر دايـره      

هـاي   گردند، خصوصا اگر كشور پهنـاور باشـد و عناصـر و جنسـيت     كانديداها بيشتر مي
اده باشد، اضافه بر آن دشواري ارتبـاط بـا منـاطق مفتوحـه و     مختلفي را در خود جاي د

 192F2.»دوردست را نيز نبايد از ياد برد
را  عهـدي  عهدي با حق انتخاب مردم منافاني ندارد، فقها از نگاه شرعي واليت واليت

آن امت با وي بيعت كنند، اگـر بيعتـي   دانند كه پس از  فقط يك پيشنهاد براي انتخاب مي
گردد و اگر امت او را نپذيرفتنـد و يـا بـا كسـي ديگـر       مامت او منعقد ميانجام گرفت، ا

                                                           
 .٢/٣٩٥احلضارة العربية سالم واإل: حممد كرد علی -١

 .٣٣٤أباطيل جيب أن متحی من التاريخ ص : شعوط -٢
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گردد، بنـابراين   بيعت نمودند، نامزدي و معرفي فرد سابق نامعتبر و كأن لم يكن تلقي مي
 193F1 .زند امت هم چنان در انتخاب حاكم صاحب اختيار است و حرف آخر را مي

عهـدي يـك پيشـنهاد بـراي      ه واليـت كند ك گفتار ابويعلي نيز اين مطلب را تاييد مي
د از خود را معرفـي  بعتواند، حاكم  امام و حاكم مي«: گويد انتخاب بيشتر نيست، وي مي

و اين به معناي عقد امامت براي آن فرد نيسـت؛ زيـرا بـا مجـرد عهـد، امامـت او       ... كند
يل كه اگر بـه  گردد، به اين دل گردد و تنها با عقد و انتخاب مسلمانان منعقد مي منعقد نمي

گردد كه اين  د مستلزم وجود دو امام و حاكم در آن واحد ميشومعناي عقد امامت تلقي 
و با انتخاب مردم آن زمان منعقد امامت معهود اليه پس از موت امام سابق ... ناجايز است
 194F2.»خواهد شد

 تا اهـل قـدرت و شـوكت كـه    «: گويد بدين خاطر تقي الدين ابن تيميه رحمه اهللا مي
د؛ زيـرا  شـو  شود، با او بيعت نكنند، آن فـرد امـام نمـي    مقصود امامت از آنان برآورده مي

گـردد و هرگـاه از بيعـت چنـين مقصـودي       سلطه حاصل مـي  مقصود از امامت با قدرت
 195F3.»د، او امام خواهد شدشوحاصل 

با توجه به اين كه واليتعهدي يك پيشنهاد براي انتخاب است و قبـل از آن بـا اهـل    
عهـدي راه درسـت و    كننـد، واليـت   شود و آنان اعالم رضايت مي و عقد رايزني مي حل

پسنديده اي است براي انتخاب خليفه و با حق انتخاب مردم منافاتي ندارد و بسا برتر از 
انتخاب خليفه اي است كه قبال معرفي نشده است و توسط اهـل حـل و عقـد انتخـاب     

196Fكند ختالف و نزاعي بروز نميعهدي ا در صورت واليتزيرا  ؛گردد يم

از ايـن رو امـام    4
گزينيم و غيـر   مي ما اين صورت را بر«: گويد ابن حزم اين روش را برگزيده است، او مي

ي يكپـارچگي و انتظـام امـر اسـالم و      دانيم؛ زيرا اين صـورت مايـه   از آن را مناسب نمي
بـروز هـرج و   هاي ديگـر احتمـال    مسلمين و دفع اختالف و آشوب است و در صورت

 197F5.»مرج و نابساماني اوضاع و طمع بيگانگان هست

                                                           
 .٤٦٨سالمی ص منري محيد البيانی، الدولة القانونية و النظام السياسی اإل. ، د٢١١صول الدعوة ص أ: عبدالكريم زيدان -١

 .٢٥حكام السلطانية ص األ: ابويعلی -٢

 .٣٤اكليل الكرامة ص : و شبيه آن را صديق حسن خان هم گفته است ١/٥٢٧منهاج السنة : ابن تيميةشيخ اإلسالم  -٣

 .٢١٣اصول الدعوة ص : عبدالكريم زيدان -٤

 .٥/١٦الفصل فی امللل والنحل : ابن حزم -٥
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يـك روش را بـه عنـوان روش برتـر انتخـاب      ص  قرآن و سنت صحيح رسول اهللا
خليفه معرفي نكرده اند و خلفاي راشدين نيز بر اساس يك روش معين انتخـاب نشـده   

 .هاي متفاوتي داشته است اند بلكه انتخاب آنان صورت
روش بهتر براي تطبيق يك اصل و يا تحقق يك هـدف، از مسـايلي   بنابراين انتخاب 
198Fها و اوضاع زمان و مكان قابل تغيير است است كه با موقعيت

معاويـه  اميـر  و كاري كـه   1
له اي كه أكرد بدعتي خارج از اصول شرع نبود، بلكه اجتهادي بيش نبود و آن هم در مس

 199F2 .امت بر خالف آن اجماع نكرده بود
براي يزيد تاثير بـه سـزايي داشـته    س و مكان در بيعت گرفتن معاويه تحوالت زمان

است، در زماني كه جامعه اسالمي به مدينه محدود و تعداد اندك بـود، اجتمـاع مـردم و    
، و آنان از نظر تقوا و پرهيزگـاري مراتـب عاليـه اي داشـتند،     مشورت با آنان ممكن بود

مسـلمانان در  س بود، امـا در زمـان معاويـه    اتفاق و اجماع آنان بر يك نظر كار ساده اي
 و ،هاي جديدي پديـد آمـده   شهرهاي زيادي پخش بودند، جماعات و مذاهب و گرايش

 .اجتماع مردم و اتفاق بر يك امر يا يك فرد كار بس دشواري بود
بگذارد خطري كه امت را در صورت عـدم  س معاويهامير هر كس خود را به جاي «

و يـا ديگـري تهديـد    س آن براي فرزندان علـي بـن ابـي طالـب    انتخاب و يا واگذاشتن 
امير طلبيد كه حكومت  كرد، فتنه اي كه در كمين امت اسالمي بود، مي نمود، درك مي مي

بـراي  س ايشانامتداد داشته باشد يا امور سامان يابد، چاره اي جز اين نبود كه س معاويه
قدير الهـي چيـزي ديگـر بـود غيـر از      عهدي برگزيند، اما ت دفع فتنه، پسرش را به واليت

200Fآنچه او تخمين زده بود،

برد؛ زيـرا   به هر حسابي، اين نظر اهل سنت را زير سوال نمي« 3
داننـد چـه رسـد بـه خطـاي       معاويه و حتي باالتر از او را از گناه هم معصـوم نمـي   انآن

كفـره و غيـره   ها و مصـايب م  توبه، استغفار، نيكي: اسبابي مانند: و معتقدند كه ،اجتهادي
 201F4.باعث دفع عقوبت گناه خواهد شد، و ايـن بـراي صـحابه و غيـر صـحابه عـام اسـت       

                                                           
 .٢٠٩مبادئ فی نظام احلكم : عبداحلميد متولی. د -١

 .١٤موية الدولة األ: يوسف العش -٢

 .٥٨ندی املسلم ص اجل ةالشوری، جمل: عامره نجيب. د ی مقاله -٣

 ٤/٣٨٥منهاج السنة : ابن تيميه -٤
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از بهترين پادشاهاني است كه عدل وي بر ظلمـش غالـب بـود و او از لغـزش     س معاويه

 202F1.معصوم نبود، و خداوند متعال از او درخواهد گذشت
ما براي فردي از  قلباين كه مبادا در بايد معتقد باشيم س ي معاويه آنچه درباره

آيه باشيم كه اين غل و كدورتي باشد، بلكه بايد مصداق ص  اصحاب رسول اهللا

 ﴿ :فرمايد خداوند مي                   

                                

﴾  )10: الحشر( 
مان را كه در ايمان  ما و برادران! پروردگارا: گويند آنان كه پس از ايشان آمدند، مي«

منان كدورتي باقي ؤهاي ما نسبت به م آوردن از ما سبقت گرفته اند بيامرز و در دل
 .»رئوف و مهربانيتو ! مگذار، پروردگارا

اجتهاد كرد تا امت را از انقسام و فتنه برهاند و مسئول اشتباهات و س معاويهامير 
 .خطاهاي پادشاهان و امراي پس از خود نيست

هايش به  معاويه كه در مرض موت آستين را باال زده و دستامير از : گويد قيس مي
دوست دارم كه بيش از سه  :گفت سان دو چوب درخت خرما نمايان بود شنيدم كه مي

هر چه خدا : هي، گفتبه سوي رحمت و مغفرت ال: روز ميان شما نباشم، گفتند
203Fه كسي نپسندد، دنيا همين است كه ما ديديم و تجربه كرديمبخواهد، گر چ

2 

                                                           
 ٣/١٥٦سري أعالم النبالء : ذهبی -١

اآلحاد : ند صحيح، ابن ابی عاصمبا س ١١/٩١با سند صحيح، مصنف ابن ابی شيبة  ١/١٥٣طبقة الرابعة ال: ابن سعد -٢

اگر يزيد را «: ، اما آنچه از پشيامنی معاويه ذكر شده كه مثال گفته است٤/١/٥٠، أنساب األرشاف ١/٣٧٨املثانی و

د آن از طريق واقدی مرتوک است و نيز به وی ، سن٤/١/٢٨أنساب األرشاف » دانستم چه كار كنم داشتم، می دوست نمی

أنساب األرشاف » روم تر از ولی عهد كردن تو، نزد خدا نمی به گناهی بزرگ«: نسبت داده اند كه به يزيد گفته است

س ، سندش از طريق هيثم بن عدی است و او كذاب و دروغگو است، اينان فراموش كرده اند كه معاويه٤/١/٦٠

يز به ن سوده شود، رشيد رضا رمحه اهللاآيزيد را باطل اعالم كند و از اين احساس گناه بنا به تعبري اينان،  توانست كه بيعت می

 .٥٣-٥٢اخلالفة ص : و به معاويه و يزيد تاخته است، نگا اين روايت اعتامد نموده
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واقعيت اين است كه بيعت يزيد را بسياري از صحابه رضي اهللا عنهم پذيرفتند و 
مخالفت با  204F1.ن جمله ابن عمر با وي بيعت كردندمص  شصت نفر از اصحاب محمد

 .برخي از اصحاب رضي اهللا عنهم را به دنبال داشت ببيعت يزيد انتقاد و تعج
205Fسيرپس از خليفه شدن يزيد، نزد أُ: گويد حميد بن عبدالرحمن مي

يكي از اصحاب  2
فرد  ترين ترين و شريف گويند يزيد بهترين، فقيه مي: رفتم، وي گفتص  رسول اهللا

متحد و يكپارچه ص  گويم، اگر امت محمد نيست، من هم اين را ميص  امت محمد
همه ص  باشد به نظرم بهتر از آن است كه متفرق و پراكنده شوند، آيا اگر امت محمد

خير، : از يك دروازه وارد شوند، آيا پذيرفتني است كه يك نفر از آن امتناع كند؟ گفتيم
ريزم و  من خون برادر مسلمانم را نمي: بگويدص  حمدآيا اگر هر فرد امت م: گفت

من به شما همين را : آري، گفت: كنم، پذيرفتني است؟ گفتيم مالش را تصرف نمي
 .206F3»آورد حيا جز خير چيزي نمي: فرمودندص  رسول اهللا: و سپس گفتگويم  مي

هـ وفات 53از مدينه حدود سال س پس از خروج معاويهس عبدالرحمن بن ابي بكر
نمود و از مخالفين كسي جز ابن عمر، ابن زبير، و حسين بن علي رضي اهللا عنهم باقي 

 .نماند
ابن عمر هنگامي كه ديد همه مردم بر بيعت يزيد متفق شده اند، بيعت كرد و پس از 

پذيريم و اگر بال باشد  اگر خير باشد مي: ، بيعتش را فرستاد و گفتس وفات معاويه
207Fكنيم صبر مي

س و محمد بن الحنفيه نيز اين گونه بودند، و تنها مخالفت ابن ابن عبا .4
 .باقي ماندس زبير و حسين بن علي

                                                           
 .١٧القيد الرشيد ورقه : ابن طولون -١

هـ فوت  ٨٥سال  ،ثابت است جگفته شده است، مالقاتش با رسول اهللا  و كندی نيز ،یبأسري بن عمرو بن جابر املحار -٢

 .١٠٠-١/٩٩نمود، االستيعاب 

روايت ( ١/٦٥صابة اإل: از مهان طريق، ابن حجر ٢١٧با سند صحيح، تاريخ خليفة  ٧/٦٧الطبقات الكربی : ابن سعد -٣

 ).٣٥شامره 

: ، با سند صحيح، ابن ابی خيثمة٢١٧ همهان طريق، خليفاز  ٤/١٨٢با سند صحيح، ابن سعد  ١١/١٠٠ابن ابی شيبة  -٤

 .، أ١٨التاريخ الكبري، ورقة 



 

 س مخالفت حسين بن علي: بحث دوم

 :در اين بحث مسايل متعددي بيان خواهد شد

 پرداخته اند سي حسين بررسي و نقد منابعي كه به مخالفت و مبارزه: اوال
 پيش درآمد

ي عطفي در تاريخ اسالم است، اين  با يزيد بن معاويه نقطهس مخالفت حسين بن علي
هميت اين حادثه براي اين حادثه پيامدهاي بسيار و انقساماتي را در پي داشته است، ا

ر آن نهفته است كه اين حادثه نخستين مخالفتي است كه به شكل عملي عليه تحقيق د
 .يزيد بن معاويه صورت گرفت
ين حادثه پديد آمده است، موجب حمله و انتقاد شديدي موقعيت و مسبباتي كه از ا

 .و يا عليه اوس حسين باگشته است يا 
ي اسالمي آن روزگار محدود نيست بلكه از آن فراتر  خطر اين حادثه تنها بر جامعه

و بدين . ي ما را تحت الشعاع خود قرار داده است ها بعد و حتي امروزه رفته و قرن
حادثه براي تحريك احساسات و بر انگيختن بغض و كينه عليه  هايي از اين خاطر گروه

كه اين امر باعث شده است كه اين حادثه از حجم  دكنن جمهور مسلمانان استفاده مي
خواهند خالفت اموي را زير سوال  تر جلوه كند، و از اين رهگذر مي واقعي خود بزرگ
دانند كه  ت بني اميه را دولتي ميدول -بسياري از مردم -ي اين حادثه ببرند كه در نتيجه

ص  غير از قدرت و زور هيچ منطقي ديگر ندارد، گرچه طرف مقابل نوادگان رسول اهللا
ها تاثيراتي منفي داشته و حكومت آنان  هم باشند، اين حادثه و غير آن، بر خالفت اموي

 .اتهام گذاشته است سرا در قف
الرضا «هاست، شايد اين نكته شعار  يهاي شورش عليه امو اين حادثه يكي از انگيزه

شد و منجر به فروپاشي  داده مي ي بني اميه سر و مبارزه را كه در مخالفت» آلل البيت
و نگاهي كه خصوصا در سرزمين مشرق؛ حكومت آنان گرديد، براي ما تفسير كند، 

 اهل بيت از جانب: نسبت به اهل بيت داشتند، اين بود كه) موالي(سرزمين عجم ها 
 .لم و ستم و شكنجه و عذاب هستندظها مورد  اموي
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تر درك كنيم، نيازمند  براي اين كه اين نقطه عطف خطير تاريخ اسالم را بهتر و كامل
تعمق در ابعاد اين مخالفت و موشكافي آن از جهات مختلف هستيم تا بتوانيم تصويري 

 .ايه دهيمكشيده شده است ارس تر از تصوير كنوني كه از مقتل حسين شفاف
و سپس خروج ايشان به سوي كوفه و نهايتا س رواياتي كه از مخالفت حسين

شهادت وي به ما رسيده، از افرادي است كه خود در آن حوادث شريك بوده و يا ال اقل 
پردازد و حتي در برخي  به آن نزديك بوده اند، اين روايات به اوضاع اجتماعي كوفه مي

. ها و بازارها به گونه اي دقيق بيان شده است ها، كوچه نهاز آن موقعيت جغرافيايي خا
 :مهم ترين راوياني كه رواياتشان به ما رسيده است عبارتند از

 ابومخنف -1
208Fلوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف بن سليم االزدي

 .»هـ157متوفاي سال « 1
ابن  209F2.او اخباري كوفي است به كثرت تاليف و تدوين اخبار عراق شناخته شده است

210Fي اخبار عراق است كه بيشترشان دربارهكتاب ذكر كرده  34نديم براي او 

آنچه از ميان . 3
است كه در » مقتل الحسين«ها و رسايل ابومخنف براي ما اهميت دارد، كتاب وي  كتاب

 211F4 .بر اين كتاب تكيه نموده استس بيان تاريخ مقتل حسين
از وي  470تا  351صفحه از  بيش از صدس ي شهادت حسين طبري پيرامون حادثه

روايات ابومخنف اين خوبي را دارد كه تسلسل زماني و ترتيب حوادث . نقل كرده است
را حفظ كرده است و بدين خاطر طبري بيان كرده كه چرا به روايات ابومخنف توجه 

ي مسلم بن عقيل و رفتن وي  داستاني را كه ابومخنف درباره«: گويد نموده است، او مي
وفه و شهادتش ذكر كرده، از خبر عمار دهني به نقل از ابوجعفر كه ما قبال آن را به ك

 212F5.»تر است تر و پويا آورديم، كامل

                                                           
 .٤/٤٩٢لسان امليزان : ، ابن حجر٣٠٢-٧/٣٠١سري أعالم النبالء : ، ذهبی١٠٦-١٠٥الفهرست، ص : ابن النديم -١

 .٤٤٢-٤٤١العارفني ، و هدية ٥٤٠و ٤/١٧١ذيل كشف الظنون : ، اسامعيل باشا١١٥الفهرست، ص : ابن النديم -٢

 .٤٤٢-٤٤١، و هدية العارفني ٥٤٠و ٤/١٧١ذيل كشف الظنون : ، اسامعيل باشا١١٥الفهرست، ص : ابن النديم -٣

 .و بعد از آن ٥/٣٥١تاريخ األمم و امللوک : طربی -٤

 .و بعد از آن ٥/٣٥١تاريخ األمم و امللوک : طربی -٥
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اي گسترده  و سپس شهادت وي در كربال به گونهس ابومخنف به مخالفت حسين

زيسته است در مورد اخبار  محيط عراق و كوفه كه خود در آن ميو همانا پرداخته است، 
  213F1 .متمايز ساخته است انوي را از ديگر عراق

منابع روايت ابومخنف متفاوت است و غالبا از افرادي كه خود شاهد واقعه بودند 
214Fزهير بن ابي االخنس: امثال

215Fو حميد بن مسلم 2

 .كند روايت مي 3
ابومخنف در پرداختن به روايات متعارض روش مطمئني دارد، ابتدا روايت را كامال 

كند و بسا اوقات  پس اگر روايتي ديگر متعارض با آن باشد، ذكرش ميكند و س نقل مي
 216F4 .دهد داند، ترجيح مي كند و روايتي را كه آن را صحيح مي اظهار نظر مي

217Fدانند با اين كه علماي حديث ابومخنف را ضعيف مي

در نقل بسياري از اخبار به  5
بالذري، ابن اثير،  به وي اعتماد كرده اند، طبري،س خصوص در مورد شهادت حسين

 .ذهبي، ابن كثير و ديگران از وي نقل كرده اند
تر است  تر و كامل طبري علت اين كار را قبال بيان نمود كه روايات ابومخنف مفصل

ابومخنف ثقه نيست ليكن به اخبار «: و ذهبي علت آن را اين گونه بيان نموده است كه
او «: گويد نيز يادآور شده است آنجا كه مي ابن كثيرحافظ همين مطلب را  218F6»كند اعتنا مي

نزد ائمه، ضعيف الحديث است اما اخباري حافظي است، چيزهايي نزد او هست كه نزد 
ديگران نيست، لهذا بسياري از نويسندگان در اين باره خود را به وي بسته اند، واهللا 

 219F7.»اعلم
دث صدر اسالم ي حوا هـ اخباري مطرحي است كه درباره 157ابومخنف متوفاي 

س ليفات گسترده اي دارد، گمان نمي كنم كه تاليفاتي كه پيرامون شهادت حسينأت
نگاشته شده در وضوح و تتبع احداث و اهميت به روايت ابومخنف از شهادت 

                                                           
 .١١٥الفهرست : ابن النديم -١

 .٥/٤٣١: طربی -٢

 .٥/٤٥١سابق  -٣

 .٥/٤١٣سابق  -٤

 .٤/٤٩٢لسان امليزان : ، ابن حجر٣/٤١٩ميزان االعتدال : ذهبی -٥

 .١٩٥ص ) ٨٠-٦١(تاريخ االسالم، حوادث : ذهبی -٦

 .٩/٢٠٣البداية والنهاية : ابن كثري -٧
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كتابي تاريخي در مورد مقطعي از زمان كه از آن ) هـ 310ت (برسند، طبري س حسين
از س ابومخنف نمايش مفصل و گويايي از حسين دور بوده، نگاشته است، او ديده كه

و نهايتا شهادت ايشان در كربال ارايه خروج ايشان از مدينه گرفته تا مكه و سپس كوفه 
داده است، چيزي كه در تاليفاتي كه افراد ثقه نگاشته اند، از آن خبري نيست، در رواياتي 

آشكار است و ميان آن كه به ما رسيده است، عدم تسلسل و پيوستگي حوادث بسيار 
 .فاصله وجود دارد

تكيه س بنابراين طبري رحمه اهللا كه بر روايت ابومخنف در مورد شهادت حسين
مجبور بوده است، با توجه به اين كه در مقدمه كتاب گفته است، تبعات اين كرده 

220Fروايات را به دوش نمي گيرد و مسئوليت آن با خود راوي است

چون روايت  1
از مكه تا شهادت، به روايت س بالذري در بررسي خروج حسين. ل استابومخنف كام

 .او اعتماد داشته است
ي حسين را به  ترديد بالذري روايتي مسند از طريقي غير از ابومخنف كه مبارزه بي

صورتي كامل و واضح بيان كند در اختيار نداشته است، وي به جاي نام ابومخنف 
آورده است با روايات » گفته اند«تي را كه بالذري به تمام روايا» گفته اند«گويد  مي

ابومخنف در طبري مقايسه كردم، ديدم كه دقيقا با هم يكي هستند فقط بالذري برخي 
221Fموارد آن را مختصر كرده و يا مواردي را حذف نموده است

2. 
كند كه چرا بالذري نام ابومخنف را  اين عملكرد بالذري اين سوال را مطرح مي

 :نياورده است؟ ظاهرا علتش دو چيز بوده است صراحتا
ي عباسي متوكل علي اهللا، وي يكي از نديمان او بوده  ارتباط بالذري با خليفه :اول

222Fاست

ها را مراعات  و اين امر او را بر آن داشته كه روابط بحراني بني عباس و علوي 3
 .كند

                                                           
 .ی تاريخ طربی مقدمه -١

-٥/٣٩٤، طربی ١٦٧-٣/١٦٦و  ٢٥٣-٥/٣٥٢در مقايسه با طربی  ١٥٩-٣/١٥٨ری، أنساب األرشاف ذالبال: نگا -٢

، ٤٤٣-٥/٤٤٢، طربی ١٩٣-٣/١٨٧، ٤١٤و٥/٤١٣، ١٨٣-٣/١٨٢، ٥/٣٩٦، طربی ١٧٢-٣/١٦٨، ٣٩٥

٥/٤٤٢، ٣/١٩٧. 

 .٥/٩٠معجم االدباء : ياقوت -٣
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ق روايات روش بالذري در تاليف كتاب أنساب األشراف در توثين كه اي :دوم

گرفته است، و توثيق روايت در آن روزگار فقط با تحديث و سماع  محدثين را در پيش
سند تا خود  ي از خود راوي ممكن بوده است، اين كار بدان خاطر بوده است كه سلسله

 .حادثه متصل باشد
بالذري براي آنكه بتواند روش موثقي در روايت ارائه نمايد، در هر خبري كه نقل 

به صورت اجازه هاي ابومخنف  رده همراه با آن سندش را نيز آورده است، ظاهرا كتابك
از طريق سماع به او نرسيده بلكه وجادتا رسيده است، لذا از ذكر نام ابومحنف پرهيز 

223Fكرده و او را با عوانه بن الحكم و همراه آن ذكر كرده است

تا بگويد اعتمادش به  1
خنف نبوده است، خصوصا كه تحريف ابومخنف طوالني هاي ابوم صورت كامل بر كتاب

به » مقتل الحسين«است و علماي شيعه امامي نيز در صحت آن چه در امثال كتاب 
 .شود، شك و ترديد دارند ت داده ميبنف نسخابوم

هاي زيادي  ر كتاببايد دانست كه ابومخنف در تاريخ و سي: گويد عباس قمي مي
علماي بزرگ متقدمين از آن نقل كرده و به آن . حسين استدارد، يكي از آنها مقتل ال

سفانه اين كتاب مفقود است و هيچ نسخه اي از آن در دست أاعتماد كرده اند، اما مت
شود، نه از اوست و  نيست و اين كتاب مقتل كه در دست ماست و به وي نسبت داده مي

اين مطلب را يقين كند خواهد صحت  نه از هيچ كدام از مورخان معتبر، و هر كس مي
اين كتاب را با آنچه طبري و غيره از او نقل كرده اند، مقايسه كند تا واقعيت برايش 

 224F2 .لماعلدر ذكر طرماح بن عدي آورده ام، واهللا ا» نفس المهموم«آشكار گردد، اين را در 
با اين همه برخي از علماي اماميه مانند سيد هاشم معروف حسيني او را ضعيف 

عيب اين روايت همين «: گويد ته اند، وي پس از ذكر روايتي از طريق ابومخنف ميدانس
است كه شيعه و سني او را ضعيف دانسته ) لوط بن يحيي(بس كه از روايات ابومخنف 

 225F3 »...اند و به رواياتش اعتمادي ندارند

                                                           
 .٣٠٧و٤/٢٩٩أنساب األرشاف : بالذری -١

 .١/١٥٥لقاب األالكنی و: عباس قمی -٢

به نقل از عبدالرمحن الزرعی، رجال الشيعة فی  ٢١٥األخبار ص عات فی اآلثار واملوضو: ف حسينیوسيد هاشم معر -٣

 .١٥٢امليزان ص 
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به دست داده است س با وجود اين صفت و حالتي كه ابومخنف از شهادت حسين
 .طفه و گرايش كه برخي از حقايق ثابت را در هم پيچيده است، خالي نيستاز عا

ي شهادت حسين نقل كرده  بدين خاطر است كه ما با رواياتي كه ابومخنف درباره
اما آنچه براي ما اهميت دارد، رواياتي است . كنيم است با احتياط و هوشياري رفتار مي
به ما رسيده است، با توجه به س دت حسيني شها كه از طريق طبري از ابومخنف درباره

بينيم كه با  ميس ي آن با عمار دهني در مورد شهادت حسين روايات ابومخنف و مقايسه
دهد كه ابومخنف تمام رواياتي را كه  هم مشابهت بسيار دارند و اين امر به ما اطمينان مي

بلكه . و همسو باشدهاي سياسي و اعتقادي ا كند تحريف شده نيست تا با گرايش نقل مي
226Fدهد كه با گرايش او چندان همخواني ندارد در برخي موارد اخباري را ترجيح مي

1. 

 عمار دهني -2
ابومعاويه عمار بن معاويه دهني بجلي كوفي يكي از راويان مهمي است كه در نقل اخبار 

 .حركت حسين بن علي رضي اهللا عنهما سهم دارد
او خروج . كند ست كه از خود اهل حادثه نقل مياهميت روايات عمار از آن لحاظ ا

بن از مكه و شهادت وي را از طريق ابوجعفر باقر، محمد بن علي بن الحسين س حسين
227Fكند علي بن ابي طالب نقل مي

2. 
و ذهبي در معرفي  را از عمار دهني نقل كرده، 229F4»نهروان«و  228F3»جمل«طبري وقايع 

230Fعمار دهني او را امام محدث ناميده است

5. 
شايد به اين خاطر است كه ابن حجر در بيان حركت حسين به روايت عمار دهني 

231Fاعتماد كرده است

6. 

                                                           
 .٥/٤١٣طربی  -١

 .٣٥٦-٧/٣٥٥، هتذيب التهذيب ٤٩٧تقريب التهذيب ص : ابن حجر -٢

 .٤/٥١١طربی  -٣

 .٥/١٢٥: سابق -٤

 .٦/١٣٨سري أعالم النبالء : ذهبی -٥

 .٨١-٢/٧٨صابة ، اإل٣٠٥-٢/٣٠١هتذيب التهذيب : ابن حجر -٦
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232Fرغم ضعف روايت عمار دهني علي

توان  زيرا مي ؛از اهميت بسياري برخوردار است 1
روايات ابومخنف را كه در اين باره روايت كرده است با آن مقايسه نمود و بر آن حكم 

 .كرد

 كيمبن ح هعوان -3
233Fاو اخباري و راستگو است

234F، طبري در مقتل حسين پنج روايت از او آورده است2

كه  3
 .گرفته است 235F4»سيرت معاويه و بني اميه«اهميت خود را دارد، و شايد آن را از كتاب وي 

 حصين بن عبدالرحمن السلمي -4
236Fابوالهذيل كوفي ثقه است

 در. هـ در گذشت136و در سن نود و سه سالگي به سال  5
237Fمورد جنگي كه ميان ابن زياد و حسين در گرفت چندين روايت مهم دارد

6. 
اهميت روايات او در اين است كه او معاصر حادثه بوده است و اضافه بر آن از 

238Fكند كه خود شاهد حادثه بوده و در آن شركت داشته اند اشخاصي نقل مي

7. 

 محمد بن عمر واقدي -5
ي مغازي و سير  هايش در زمينه كتاب. علم بود ي هجري است، او خزانه 207متوفاي 

239Fزبانزد عام و خاص است

او از اشخاص بلند «: ي وي گفته است ابراهيم حربي درباره. 8
ترين مردم است اما  ي اسالم آگاه پايه است، او امين مردم بر اهل اسالم است، او درباره

 .240F9»داند از جاهليت چيزي نمي

                                                           
 .، خالد بن يزيد بن اسد بن عبداهللا قرسی در سند اين روايت ضعيف است٥/٣٤٧طربی : نگا -١

 .٤/٣٨٦لسان امليزان : ابن حجر -٢

 .٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٣، ٣٨٦، ٥/٣٥٦: طربی -٣

 .١٠٣الفهرست ص : ابن النديم -٤

 .١٧٠التقريب : ابن حجر -٥

 ٣٩٤-٥/٣٩١: طربی -٦

 .٢٢٥-٣/٢٢٤بالذری در أنساب األرشاف اين روايت را از او آورده است،  ٥/٣٩٢سابق  -٧

 .٣/٦٩٧التحفة اللطيفة : السخاوی -٨

 .٣/٣تاريخ بغداد  -٩
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241Fشرق و غرب زمين را درنورديده است او: ي وي گفته است خطيب درباره

1. 
او رواياتي است كه ابن سعد در با اين همه باالتفاق ضعيف است و بهترين روايات 

242Fكرد الطبقات آورده است؛ زيرا او رواياتش را غربال مي

2 . 
ي شهادت  براي ما روايات واقدي كه ابن سعد آورده مهم است، ابن سعد درباره

گي ي پنجم الطبقات الكبري كه زند ، در طبقهاشته استبر واقدي اعتماد دس حسين
243Fرا نگاشته استس حسين ي نامه

دي نقل كرده آن اقظاهرا رواياتي را كه ابن سعد از و 3
 .گرفته است 244F4»مقتل الحسين«را از كتاب وي به نام 

و شهادت وي در كربال روش عجيبي دارد س ابن سعد در ذكر اخبار خروج حسين
 .ات خود كمتر به آن روي آورده استكه در كتاب الطبق

ي واقدي و پنج سند مستقل ديگر از جمله روايت ابي مخنف  وي اسانيد چهارگانه
كني كه همه يك روايت  را آورده و سپس روايات آنان را تو در تو آورده است، گمان مي

245Fاست

 .روايت واقدي از ديگران ممكن نيست يصبا اين كار ابن سعد تشخ. 5

 ) نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني(السندي  ابومعشر -6
246Fهجري درگذشته است، وي ضعيف است 170سال 

ي  ابومعشر چندين روايت درباره. 6
 .و شهادت ايشان داردس حسين

247Fرا آورده استس ي شهادت حسين ابوايوب عرب روايت وي درباره

و همچنين  7
248Fابراهيم بيهقي روايت او را كامال نقل كرده است

دربه در العقد الفريد اين روايت ابن عب .8
ابومعشر را بي آنكه صراحتا از از وي نام ببرد نقل كرده است و آن را از طريق ابوعبيد 

                                                           
 .٣/٣٩٨التحفة اللطيفة : السخاوی -١

 .٣/٣٩٨التحفة اللطيفة : السخاوی -٢

 .به خود اختصاص داده است را ٤٢٣تا  ٣٠٠در كتاب الطبقات الكربی از ص س ی حسني زندگی نامه -٣

 .١١١الفهرست ص : ابن نديم -٤

 .حممد اسلمی. حتقيق د ٣٥٤الطبقة اخلامسة، طبقات ابن سعد ص : نگا -٥

 .٥٥٩التقريب : ابن حجر -٦

 .١٥٤-١٤٨املحن، ص : ابوايوب العرب -٧

 .٨٦-٨٠املحاسن و املساوی : بيهقی -٨
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249Fقاسم بن سالم گفته است

روايت آورده س ي شهادت حسين هر كس از ابومعشر درباره 1
 463ي گرفته است، كتاب مذكور تا روزگار خطيب متوفا» تاريخ الخلفا«قطعا از كتابش 

250Fهجري وجود داشته و وي اجازه روايت آن را نيز داشته است

2 
گرفت اين س توان از روايت ابومعشر در مورد شهادت حسين اما اشكالي كه مي

است كه سندي براي آن بيان نكرده و از برخي شيوخ خود بي آنكه نامي از آنها ببرد 
 .كند روايت مي

به ما رسيده است، با آنكه بيشتر س اين تقريبا رواياتي است كه از حركت حسين
اين روايات نيازمند سندي صحيح هستند اما نقل يك روايت از طرق و مجاري مختلف 

كند  دهد كه اين روايت تا حدودي حقيقت را براي ما بازگو مي اين احساس را به ما مي
 .شود بسياري از آن را پذيرفت و تحليل كرد و در نتيجه با اطمينان مي

 س ي حركت حسين مفقود دربارهلفات ؤم
وايـات  بـه ر  اسـت گوييم مناسـب   سخن ميس ابع روايات حركت حسيننكه از م اكنون

كنيم، حتي منـابع تـاريخي متقـدمين از ايـن روايـات      مفقودي كه به ما نرسيده نيز اشاره 
 .چيزي نگفته اند گرچه به گمان غالب اين روايات در زمان آنان وجود داشته اند

اند و به مـا نرسـيده    تاليفاتي داشتهس ها كه در مورد حركت حسين خباريبرخي از ا
 :است عبارتند از

هجري و  127جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، ابوعبداهللا الكوفي متوفاي سال  .1
251Fنيز گفته شده است 132سال 

252Fكتابي به نام مقتل الحسـين  3

هـيچ  . داشـته اسـت   4
 .اند روايتي نياورده رخان از اين كتابكسي از نويسندگان و مو

253Fهجري 212نصر بن مزاحم متوفاي  .2

كتـاب مقتـل   «است، ابن نديم كتابي به نام  5
 .برايش نام برده، اما رواياتي از آن كتاب به ما نرسيده است» الحسين

                                                           
 .٤/٣٧٦العقد الفريد : ابن عبد ربه -١

 .ب ١٨، ١٢٦مشيخة اخلطيب، الظاهرية، جمموع : نگا -٢

 .هـ ذكر شده است ١٦٧به اشتباه وفاتش در سال  ١/٣٨٤در ميزان االعتدال ذهبی  ٢/٤٢هتذيب التهذيب : ابن حجر -٣

تاريخ الرتاث العربی : ، فواد سزكني٣/١٠٦لفني ؤمعجم امل: عمر كحالة -٥٤٠ايضاح املكنون ص : اسامعيل باشا -٤

١/٢/١٢٦. 

 .١٩/٣٢٥معجم االدباء : ، ياقوت٢٨٣-١٣/٢٨٢تاريخ بغداد : خطيب -٥
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254Fابوبكر عبيداهللا بن محمد القرشي االموي البغدادي، مشهور به ابن ابي الدنيا .3

1  
ات زيادي از خود بـه جـا گذاشـته اسـت، در     وي از محدثين بزرگ است، تاليف

آن چه از مولفات تاريخي وي براي مـا  . غالب فنون به ويژه تاريخ قلم زده است
255Fوي اسـت » مقتل الحسين«مهم است كتاب 

ايـن كتـاب ظـاهرا در زمـان ابـن      . 2
256Fوجود داشته كه وي در دو جا از آن نقل كرده است) هـ 597ت (جوزي 

3. 
توان پي برد كه كتاب تا چـه زمـاني وجـود داشـته      مي هاي فهارس با تتبع كتاب

257Fاست، ابن كثير از اين كتب نقل كرده است

تـوان گفـت كـه وي     البته قطعا نمي 4
تقي الدين ابـن تيميـه بـه ايـن     شيخ اإلسالم ، اما مستقيما از اين كتاب نقل كرده

اي از  يميـه اطـالع گسـترده   كتاب اشاره كرده اسـت، معـروف اسـت كـه ابـن ت     
، هر كس يكي از تاليفات بسيار ايشـان را مطالعـه   هاي فنون مختلف داشته كتاب

 .كند كند، اين را احساس مي
انـد،   را نقـل كـرده  س شـهادت حسـين   ي كسـاني كـه فاجعـه   «: گويـد  ايشان مي

كردنـد و هـم   س اند، همان كاري كه در شهادت عثمـان  هايي به آن افزوده دروغ
گ جلـوه دهنـد، و همـان گونـه كـه در      خواهند آن را بـزر  چنين حوادثي كه مي

ي شـهادت   مغازي و فتوحات و امثال آن افزوده اند، برخي از نويسندگان درباره
بغوي و ابن ابي الدنيا و ديگران، اما با اين حال : اهل علم هستند امثالس حسين

ثــار منقطــع و امــور بــاطلي وجــود دارد، و آنچــه آكننــد  در آنچــه روايــت مــي
 .258F5»كنند، دروغ بسيار دارد مورد بدون سند بيان مي نويسندگان در اين

هايي كه هنوز فهرست  اميد زيادي هست كه اين كتاب ابن ابي الدنيا در كتابخانه
هـاي ابـن ابـي الـدنيا      آنان اعالم نشده است وجود داشته باشد، بسياري از كتاب

                                                           
ی كامل وی را در كتاب  ، زندگی نامه١٣-٦/١٢هتذيب التهذيب : ، ابن حجر٦٦٧-٢/٢٧٩تذكرة احلفاظ : ذهبی -١

 .توانيد مطالعه كنيد نجم عبدالرمحن خلف می. حتقيق د "الصمت و آداب اللسان"

 .١٣/٤٠٣ء سري أعالم النبال: ذهبی -٢

 .٣٤٤-٥/٣٤٢املنتظم : ابن جوزی -٣

 .٢٠٦-٨/٢٠٢البداية و النهاية : ابن كثري -٤

 .٤/٥٥٦منهاج السنة : ن تيميهبا -٥
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ويـت  كشف شده و به ما رسيده است و اين امر اميد را به يـافتن ايـن كتـاب تق   

259Fكند مي

1. 
260Fمحمد بن زكريا بن دينار الغالبي .4

261Fتاليفي به نام مقتل الحسين دارد 2

اما به دسـت   3
هـاي ديگـر چيـزي از مطالـب آن نقـل       ما نرسيده است و حتي در البالي كتاب

 .نشده است
262Fحسن بن عبدالرحمن بن خالد الرامهرمـزي  .5

هجـري، وي امـام و    360متوفـاي   4
الريحـانتين الحسـن و   «وي كتـابي بـا نـام     محدث بوده است، ياقوت آورده كـه 

دارد، به گمان بنده اين كتاب به وقـايع تـاريخي كـه بـراي حسـن و       263F5»الحسين
پردازد بلكه آن جزء حديثي است كه مولـف فضـايل    حسين رخ داده است، نمي

 .حسن و حسين رضي اهللا عنهما را در آن جمع كرده است
264Fهجري 516ابوالقاسم حسين بن مسعود بغوي متوفاي  .6

، او امامي محدث اسـت  6
 .دارد 265F7»مام الحسينمقتل اإل«و كتابي با نام 

گويـد آن   اين كتاب ظاهرا مفقود است، گرچه روايتي نزد ابن كثير هست كه مي
را از ابوالقاسم بغوي گرفته است اما شايد ابن كثير آن روايت را از طريقي ديگر 

 .و نه مستقيما از كتاب نقل كرده باشد
266Fهجـري  592اسم محمود بن مبارك بن حسين معروف به محبـر متوفـاي   ابوالق .7

8 
 .تاليف كرده استس ي شهادت حسين كتابي درباره

                                                           
ل امري تمق«يكی : كتاب مهم وی خمطوط هستند های بسياری از ابن ابی الدنيا به ما رسيده اما هنوز دو با اين كه كتاب -١

 :در مهان كتابخانه، شامره »حلم معاوية«: و ديگری به نام ٣٨٣١ :شامره هظاهري   مكتبه در »منني علی بن ابی طالباملو

 .٦٩٠-٢/٦٤٢التاريخ و ملحقاته : خالد الريان، فهرست خمطوطات كتب الظاهرية: ، نگا٣٢٤٩

 .٣/٥٥٠ميزان االعتدال : او بسيار ضعيف است، ذهبی -٢

 .٤/٥٤٠ايضاح املكنون : اسامعيل باشا -٣

 .٧٤-١٦/٧٣سري أعالم النبالء : ذهبی -٤

 ٩/٥معجم االدباء : ياقوت -٥

 .١٩/٤٣٩سري أعالم النبالء : ذهبی -٦

 و٢/١٧٩٤كشف الظنون : هحاجی خليف -٧

 .٢٥٦-٢١/٢٥٥السري : ، ذهبی او را جمري الدين گفته است نگا٤/٥٤٠ايضاح املكنون : اسامعيل باشا: نگا -٨
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ي مقتـل   يد موفـق الـدين احمـد الخـوارزمي، كتـابي دربـاره      ضياء الدين ابوالمؤ .8
وجود داشته است، ) هـ 84ت (ابن الوزير يماني  دارد و اين كتاب نزدس حسين

267Fتاب در دو جلد نزد من وجود دارداين ك: او گفته است

1. 
ظاهرا اين كتاب مطلب جديدي ندارد وگرنـه ابـن الـوزير در كتـب خـويش كـه از       

 .كرد گويد، از آن نقل مي سخن ميس حسين
هاي ديگري كـه در ايـن زمينـه تـاليف شـده       ها و كتاب و هم چنين ظاهرا اين كتاب

در السـمط مـن أخبـار    «ني و كتاب استاد اسفرايي» نور العين بمشهد الحسين«است امثال 
گرا به قضيه ندارند، و بيشتر به اظهار غم  ي تحقيقي و نگاهي واقع ابن اآلبار جنبه» السبط

و ذكر فضايل و لعن دشمنان وي پرداخته اند تا بـه اصـل قضـيه و    س و اندوه بر حسين
 .بررسي روايات و ارائه دادن تصويري صحيح و واقعي از حادثه

ر سبب شده باشد كه طبري و مورخين ديگر فقط بر روايت ابومخنف شايد همين ام
ي ترند و حادثه را بـه گونـه ا   و عمار بن معاويه دهني تكيه كنند؛ زيرا به واقعيت نزديك

 .اند واقعي و لحظه به لحظه نقل كرده
به روايت عمار بن معاويه دهني اعتمـاد كـرده   س ابن حجر نيز كه در حركت حسين

جماعتي از متقدمين پيرامون «: ته را در نظر داشته است كه در پي آن گفتهشايد همين نك
هايي نگاشته اند كه تر و خشك و صحيح و سقيم بسيار دارند و ايـن   مقتل حسين كتاب

 .268F2»كند قصه اي كه من آورده ام كفايت مي

 و تنازل از خالفت ش با معاويه از صلح حسن موضع حسين: ثانيا
دانست كه اين امر منجر بـه   ج پدرش از مدينه مخالف بود و ميبا خروس حسن بن علي

نتايج هولناك جنگ جمل را مشاهده كرد بـه  س گردد و هنگامي كه علي جنگ و فتنه مي
: گفـت  پدرم به من پناه آورد و مي«: گويد ميس اهميت نظر پسرش حسن پي برد، حسن

 .269F3»كاش بيست سال قبل مرده بودم

                                                           
 .٢/٣٩الروض الباسم : ابن الوزير -١

 .٢/٨١االصابة : ابن حجر -٢

رجال اين اثر : ، رساله دانشگاهی دكرتا، تايپ شده، حمقق گفته است٣/٩٥٠بقية الباحث عن زوائد مسند احلارث : هيثمی -٣

 .حسناسناده : حارث نسبت داده و گفته و آن را به ٤/٢٠٢املطالب العالية : مهه ثقه هستند، ابن حجر
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. بيعـت كردنـد  س نسـ د اهل كوفه جمع شدند و با حشهيد شس پس از آن كه علي

كه به اين نتيجه رسيده بود كه جنگ با معاويـه منجـر بـه خـونريزي و تعطيـل      س حسن
گردد و از سپاهيان تحت لواي خود شناخت دقيقـي داشـت،    شدن جهاد في سبيل اهللا مي

270Fتصميم گرفت به نفع معاويه از خالفت كناره بگيرد و با وي بيعت كند

ن چيزي كه ماه. 1
س نظيـر حسـن   گويي كرده بودنـد، ايـن اقـدام بـي     پيشص  جد بزرگوارش رسول اهللا

كشد كه براي رضايت خداوند يگانه از پسـت و   به تصوير ميصادق و زاهد را  يمسلمان
 .كند مقام تنازل و به دنيا پشت مي

 نبود و وي موضعي كامال مخـالف بـا آن داشـت،   س اما اين تنازل مورد تاييد حسين
را از تصميم خـود مبنـي بـر تنـازل از خالفـت بـه نفـع        س حسينس هنگامي كه حسن

تصـميم خـود را   س مواجه شد، اما حسنس آگاه كرد با مخالفت شديد حسينس معاويه
هرگاه خواسـته ام  «: را از مخالفت برحذر داشت و گفتس گرفته بود و برادرش حسين

اهم تـو را در اتـاقي بيانـدازم و آن را    خـو  كاري كنم تو با من مخالفت كرده اي، واهللا مي
را ديـد از وي  س چـون خشـم حسـن   س گلكاري كنم و كار خود را انجام دهم، حسين

 271F2»كنيم هر كاري تو بكني ما پيروي مي: پيروي كرد و گفت
اين صلح براي اهل كوفه خوشايند نبود، بلكه از نجنگيدن اظهار نـدامت و پشـيماني   

272Fكردند و حسرت خوردنـد 

را از تصـميمش منصـرف كننـد امـا     س دند حسـن و كوشـي  3
273Fي آنان را نپذيرفت و عكس آن عمل نمود خواستهس نسح

4. 
هـا بالفاصـله پـس از     كـوفي س به تنازل از خالفت به نفع معاويهس با اصرار حسن

و سـپاهش  س متوسل شدند و پيشنهاد كردند كه ناگهـاني بـر معاويـه   س صلح به حسين
بيعت كرده و اين كـار غيـر   س عد كرد و گفت كه با معاويهبتازند، اما حسين آنان را متقا

274Fممكن است

5. 

                                                           
 .فصل گذشته رجوع كنيدبرای تفصيل بيشرت به  -١

 .٢٧٠-٢٦٩الطبقة اخلامسة : ابن سعد -٢

 .با لفظ قالوا ٣/١٥٠أنساب األرشاف : بالذری -٣

 .با لفظ قالوا ٣/١٥٠أنساب األرشاف : بالذری -٤

 .با لفظ قالوا ٣/١٥٠أنساب األرشاف : بالذری -٥
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خواست از كوفه به مدينه بازگردد، جندب بن عبداهللا ازدي،  ميس هنگامي كه حسين
مسبب بن نجبه فزاري، سليمان بن صرد خزاعي و سعيد بن عبداهللا حنفي نزد او گرد 

كار و تقدير الهي شدني است، و : تآمدند، وقتي ناراحتي آنان را ديد به سخن آمد و گف
دادم، اما برادرم  من مرگ را بر اين كار ترجيح مي: از ناخشنودي خود از صلح گفت

كنم كه قلبم را با تيغ  سوگندم داد و من چاره اي جز اطاعت نداشتم، اكنون احساس مي

﴿ :تراشند، خداوند متعال فرموده است و شمشير مي            

   ﴾275F1 ]پسنديد و خداوند در  چه بسا كه شما چيزي را نمي«. ]19: نساء
 .»آن خير زيادي قرار دهد

آنان به وي اطمينان دادند كه شيعه و پيرو او هستند و بار ديگر پيشنهاد كردند صلح 
ترك كوفه اظهار ناراحتي و حسرت  را بشكند، اما ايشان نپذيرفت و از فراق آنان و

 276F2.نمود
بيعت شده بود و او ديگر س اساسا با صلح مخالف بود، اما با معاويهس حسين

خواست ميان مسلمانان اختالف و دو   نميس قانوني بود و حسين شرعي ي خليفه
زنده است س يه نمود كه تا معاويهصدستگي ايجاد كند و از اين رو به طرفدارانش تو

عمل كردند و آرام شدند و از حكومت س ي حسين ي نكنند، و آنان نيز بر توصيهمخالفت
 277F3.پذيرفتند عطايايي نيز مي

از س به صلح اعتراض كردند، اما حسينس بنابراين واضح گشت سپاهيان حسن
به ما خبر رسيده است : گويد آنان خواست تا معاويه زنده است آرام باشند، لذا ذهبي مي

برادرش و سپردن خالفت به معاويه خشنود نبود و نظرش مبارزه و  از كارس كه حسين
278Fجنگ بود ليكن كوتاه آمد و به پيروي از برادرش بيعت نمود

4. 

                                                           
 .١٤٩و٣/١٤٨أنساب األرشاف  -١

 .٣/١٤٩سابق  -٢

 .١٤٩-٣/١٤٨أنساب األرشاف  -٣

 .٣/٢٩١سري أعالم النبالء  -٤
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با س دانستند حسين ي اين بود كه مي نتيجهس آرامش اهل كوفه و پيروي از حسن

از زنده است تحمل كنند، پس س صلح مخالف است و آنان را وعده داده كه تا معاويه
279Fگشتند و برادرش به مدينه بازس ، حسين س به نفع معاويهس تنازل حسن

1. 
روابط حسنه اي بوده و همراه با احترام متقابل ادامه س با معاويهس روابط حسين

هايش را بر  رسيد و نيازها و خواسته ميس دايما به حسينس داشته است، معاويه
ي باري به وي چهارصد هزار داد و داد و حت ميآورد و به وي عطاياي گسترده اي  مي

280Fبه كسي داده نشده استس بود كه قبل و بعد از حسين اين مبلغي

2. 
با حسن و حسين رضي اهللا عنهما پس از ترك كوفه و استقرار در روابط اهل كوفه 

ها  فرستادند ادامه داشت، مفاد اين نامه ها مي هايي كه كوفي مدينه، هم چنان از طريق نامه
دعوت به مبارزه با حكومت اموي و تاكيد بر اولويت حسن و حسين رضي  -ظاهرا –

س توانست بر حسن ها نمي اهللا عنهما و تشويق آنان به خالفت بوده است، اما اين نامه
ها كمك نمود كه او اهل كوفه را بهتر بشناسد كه آنان اهل شر و  تاثير بگذارد، و اين نامه

 .مي يكپارچه و متحد بمانندخواهند امت اسال فتنه هستند و نمي

 بيم دارد ساز تأثير اهل كوفه بر حسين سحسن: ثالثا
: رسيد، كنيزش را صدا كرد و گفتس يك خروار نامه به حسن: گويد يزيد بن األصم مي

ها در آن انداخت و هيچ كدام را نخواند،  تشتي بياور و در آن آب ريخت و تمام نامه
از اهل عراق، قومي كه نه به سوي حق : از كيست؟ گفتاين نامه ها : اي ابومحمد: گفتم

ها بر خودم بيم ندارم اما بر اين  كشند، من از اين آيند و نه از باطل دست مي باز مي
 .281F3»اشاره نمودس ترسم و به حسين مي

                                                           
 .٢/٧٨صابة اإل -١

 ی ، ابن عساكر ترمجه٣/١٥٥، بالذری ٣٢٣الطبقة اخلامسة : عدسابن : با سند حسن، و نگا ١١/٩٤املصنف : ابن ابی شيبة -٢

 ."ط الباقوری" ٧حسني، ص 

جالء العيون، جملسی ص : نگا. ذكر كرده اندعلامی شيعه امامی نيز عطايای معاويه به حسن و حسني و عبداهللا بن جعفر را 

، رشح ابن ابی احلديد ٢/٣٣٤، األمالی طوسی ٦/١٩الكنی كتاب احلقيقه، باب األسامء و: وع، الكافی فی الفر٣٧٦

٢/٨٢٣. 

رجال آن رجال صحيح : گفته است ٦/٢٤٣املعجم الكبري و در املجمع : با سند حسن، طربانی ٢/٧٥٦املعرفة والتاريخ  -٣

 .زياد كه او هم ثقه است ن أبیتند، غري از عبداهللا بن احلكم بسه
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در بستر مرگ به س از چند طريق روايت كرده ايم كه حسن: گويد ابن عبدالبر مي
پدرمان خدا رحمتش كند، وقتي كه رسول ! برادر مناي : مي گفتس برادرش حسين

از دنيا رحلت كرد، اميدوار بود كه خالفت به او برسد تا شايد صاحب و همراه ص  اهللا
ايشان باشد، اما خداوند خالفت را به وي نداد و ابوبكر آن را به عهده گرفت، چون 

رسيد و عمر هنگام مرگ وفات ابوبكر فرا رسيد دوباره اميدوار شد، اما خالفت به عمر 
خود آن را به شورا سپرد كه او يكي از اعضاي آن بود، وي ترديد نداشت كه خالفت از 
او نخواهد گذشت، اما به او نرسيد و عثمان برگزيده شد، و چون عثمان از دنيا رفت، با 
او بيعت شد، سپس با او اختالف شد و كار به شمشير كشيده شد، و صفايش را نديد، 

 من به اين باور رسيده ام كه خداوند متعال نبوت و خالفت را در ما اهل بيت جمع واهللا
 .282F1»گرداند، مبادا اهل كوفه تو را اغوا كنند و به ميدان ببرند نمي

ها در منزل سليمان بن صرد گرد هم  در گذشت كوفيس هنگامي كه حسن بن علي
: آن چنين گفتنددر ند و نوشتس به حسينس آمدند و نامه اي براي تعزيت وفات حسن

گذشتگان هستي، ما شيعيان تو هستيم، به داغ تو داغديده و به  ي تو بزرگترين بازمانده«
 .283F2»اندوه تو اندوهگين و به شادماني تو شادمان و منتظر امر تو هستيم

ر د -خدا رحمتش كند –من اميدوارم نظر برادرم « :در پاسخ آنان نوشتس حسين
ن در جهاد با ستمگران صائب و درست باشد، تا زماني كه پسر هند صلح و نظر م ي باره

زنده است، آرام باشيد و حركتي نكنيد و تصميم خود را پنهان بداريد و هوشيار و 
مواظب باشيد، اگر او از دنيا برود و من زنده باشم، إن شاء اهللا نظرم را به شما اعالم 

 .284F3»خواهم كرد
در ميان مسلمانان قابل انكار نيست، در س بعد از وفات حسنس جايگاه حسين

س احساس فزاينده پديد آمد كه يگانه نامزد خالفت پس از وفات معاويه برخيميان 
كردند و ترديد  است، بزرگان حجاز و رهبران كوفه با وي مالقات ميس حسين بن علي

285Fخليفه خواهد شدس نداشتند كه ايشان پس از معاويه

4. 
                                                           

 .١/٣٩١: االستيعاب -١

 .بدون سند ٢٢٢-٢٢١االخبار الطوال : وریني، د٣/١٥٢أنساب األرشاف  -٢

 .٥/٣٥٧ابن سعد : و نگا ٣/١٥٢أنساب األرشاف  -٣

 .٣/١٥٢سابق  -٤
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محمد بن حنفيه را نيز دعوت بسنده نكردند، برادرش س ها به طلبيدن حسين كوفي

را نيز س پي برد و حسينس طالب ها بر خود و آل علي بي ابي ، اما به خطر كوفيكردند
داشت كه مبادا به آنان تمايل پيدا كنيد و پندارهايشان را باور نمايد، و به  بر حذر مي
 .286F1»و خون ما را بريزندخواهند توسط ما نان بخورند  ها مي اين« :ايشان گفت

شد، بني اميه را در مدينه  و اهل كوفه رد و بدل ميس هايي كه ميان حسين نامه
چگونه رفتار س نامه نوشتند كه با حسينس نگران ساخت، آنان در اين زمينه به معاويه

287Fمطلقا با او كاري نداشته باشيد: در پاسخ گفتس كنند، معاويه

2. 
س هايشان بر معاويه با اهل كوفه و نامهس حسين امكان نداشت ارتباط تنگاتنگ

خواست كه از خدا بترسد و ميان مسلمانان دو س از حسينس پنهان بماند، لذا معاويه
288Fدستگي ايجاد نكند

3. 
كردند كه زياد پشتيبان او هستند و  ها كه دايما تأكيد مي شايد اصرارهاي مكرر كوفي

دانست  و در برابر اغواي رهبران كوفه نميتأثير گذاشت س با وي ايستاده اند، بر حسين
289Fچه كند

4. 
س داد كه حسين با اهل كوفه، معاويه احتمال ميس قطع نظر از روابط نزديك حسين

حسين بن علي، پسر « :به كوفه بپيوندد، بدين خاطر به پسرش يزيد چنين توصيه كرد
رحم و نرمي  ي ترين فرد نزد مردم است، با او صله ، محبوبجفاطمه دختر رسول اهللا 

كن با تو كنار خواهد آمد و اگر هم چيزي بشود، آنان كه پدرش را كشتند و برادرش را 
 .290F5»بي يار و مددگار رها كردند، برايش كافي هستند

 با يزيد بن معاويه ست حسين بن عليعدم بيع: رابعا
من بن عبداهللا بن زبير و پيش از آن عبدالرحبن معاويه مخالف بود، د يبا يزس حسين

 .ندنيز همين نظر را داشتس ابي بكر

                                                           
 .٥/٣٥٦طبقات : ابن سعد -١

 .٣/١٥٢أنساب األرشاف  -٢

 .عمرو بن احلمق ی زندگی نامه ٤٨الكشی ص : ، نگا٥/٣٥٧الطبقات : ، ابن سعد٣/١٥٢أنساب األرشاف  -٣

 .٥/٣٥٦طبقات : ابن سعد -٤

 .٣٨ابن سعد ص -٥
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الزبير براي مخالفت خويش آشكارا علتي بيان نكردند، اما انتقاد  حسين و ابن
به بيعت يزيد روشن بود، ابن ابي حاتم با سند خود از عبداهللا س عبدالرحمن بن ابي بكر

طبه اش من در مسجد بودم كه مروان در خ« :بن نمير مدني روايت كرده است كه گفت
خداوند متعال در مورد يزيد رأي پسنديده و خوبي را به دل اميرالمؤمنين انداخته : گفت

نيز قبل از وي اين كار را س گزيند ابوبكر و عمرخليفه اي برس است، و اگر معاويه
است، واهللا ) پادشاهي(آيا حكومت هرقلي : كرده اند، عبدالرحمن بن ابي بكر گفت

و اهل بيت خود را خليفه نكرد، اما معاويه براي ارزش دادن به  ابوبكر كسي از فرزندان
 .291F1»...پسرش اين كار را كرده است

بعدها به صورت عملي و فيزيكي بروز كرد، س مخالفت شديد حسين و ابن زبير
آن گونه كه قبال گفتيم با صلح مخالف بود، تنها پيروي از برادرش حسن بن س حسين

 .ه پذيرش آن نمودبود كه او را مجبور بس علي
با اهل كوفه هم چنان ادامه يافت و آنان را وعده داد كه س ارتباط حسين بن علي

مبارزاتش را آغاز خواهد كرد و بر همين اساس به مجرد وفات س پس از وفات معاويه
نامه نوشتند و از وي خواستند كه با سرعت به كوفه س رهبران كوفه به حسينس معاويه

 .برود
تمام معيارهاي خالفت را داشت، س ديد ندارد كه حسين بن عليهيچ كسي تر

نمايد و با تمام شدت و توان آن را  تبنابراين عجيب نيست كه وي با بيعت يزيد مخالف
 .رد كند

وي بر حق خويش در خالفت تأكيد س با معاويهس در مالقات خصوصي حسين
جويا س رابر حسيننمود، معاويه در پاسخ پسرش يزيد كه علت سكوت وي را در ب

 292F2.»شايد آن را از كسي غير از من طلب كند و او وي را به قتل برساند«: شده بود گفت
براي يزيد بيعت گرفت، س هنگامي كه معاويه: گويد بدين خاطر ذهبي مورخ معروف مي

 293F3.حسين آزرده گشت

                                                           
 .١٢/٢٢٤تفسري ابن ابی حاتم  -١

 .سعد از طريق ابن ٩٩ترمجة احلسني ص : ابن عساكر. ، حمقق آن سندش را حسن گفته است٥/٣٥٧طبقات : ابن سعد -٢

 .٣/٢٩١ أعالم النبالء سريَ  -٣
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به ص  به خاطر قرابت رسول اهللاس كرد كه با حسين يزيد را سفارش ميس معاويه

دانيم كه بيش از يك مرتبه سفارش كرده است، يا همان  رمي و مهرباني رفتار كند، نمين
را ذكر س سفارشي است كه هنگام وفات نمود، چرا كه برخي منابع كه وصيت معاويه

294Fبوده استس كرده اند، آورده اند كه هنگام احتضار و وفات، يزيد نزد معاويه

1. 
يزيد در دمشق نبوده است و به س اويهدر صورتي كه ثابت است هنگام وفات مع

295Fحوارين

و وصيت توسط ضحاك بن قيس فهري و مسلم بن عقبه به يزيد رفته بود،  2
296Fابالغ شد

3. 
فرا رسيد، يزيد حاضر نبود، س معاويه سال شصت هجري كه وفات« :گويد عوانه مي

 و مسلم بن عقبه مري را صدا كرد –كه رئيس پليس بود  –وي ضحاك بن قيس فهري 
 ي نگاه كن، اهل حجاز ريشه: وصيت مرا به يزيد برسانيد :و وصيت نمود و به آنان گفت

تو هستند، هر كس از آنان نزد تو آمد او را اكرام كن و از آناني كه غايبند دلجويي و 
اگر از تو خواستند هر روز يك عاملي را عزل كني، اين  اهل عراق،! رسيدگي كن، بنگر

ن عزل يك عامل بهتر از آن است كه صدهزار شمشير عليه هم كار را بكن، به نظر م

                                                           
از هيثم بن  ٤/٢٧٣از ابوخمنف، العقد الفريد  ٥/٣٢٢، طربی ٥/٣٥٨طبقات : ، ابن سعد١/١٦٥الطبقة الرابعة : ابن سعد -١

 .از طريق ابن سعد ٦/٤١٢عدی، هتذيب الكامل 

: گفتم. نزديک بيا و مرا ببني! برادر زادهای : نزد امريمعاويه آنگاه كه مريضی اش سخت شد رفتم، گفت :گويد ابوبرده می

اگر رسپرست مردم شدی با اين به خوبی : شام خوب هستيد، و در  اين هنگام يزيد نيز داخل شد، امري معاويه برايش گفت

 .رفتار كن؛ زيرا پدرش دوست من بوده است

 بن امحد و ابوصالح امام امحد است و ی ميان عبداهللا با سند صحيح، سند طربی افتادگی دارد، واسطه ٥/٣٣٢طربی : نگا

وی از سند افتاده است در صورتی كه عبداهللا بن امحد بيش از يک مورد ترصيح كرده است كه او از طريق پدرش از صالح 

السري . با سند حسن، البته اين روايت از حضور يزيد چيزی نگفته است ٤/١/١٧٢طبقات : ابن سعد: نگا روايت می كند،

ورود يزيد نزد : توان روايت طربی را اين گونه توجيه كرد كه می. ، به مهان مقدار كه ابن سعد آورده است٣/١٦٠ذهبی 

 .پدرش در ابتدای بيامری وی بود و پس از آن به حوارين رفته و چون خرب وفات پدر را شنيده بازگشته است

 .٢/٣١٥معجم البلدان : يكی از روستاهای معروف حلب است، ياقوت -٢

از  ٥/٣٢٣، طربی ١٥٦-٤/١/١٥٤ أنساب األرشاف: با سند حسن، بالذری ١٧٦-١/١٧٤الطبقة الرابعة : ابن سعد -٣

العقد : ابن عبد ربه. با سندی قابل قبول به رشطی كه اسحاق بن خليد موالی سعيد بن العاص باشد. ٥/٣٢٨. عوانه

، و سري ٣١٧-٣١٦هـ ص ٦٠-٤١االسالم حوادث تاريخ : ق، ذهبی١٦/٣١٠تاريخ دمشق : ، ابن عساكر٤/٢٧٣الفريد 

 .از ابی مسهر با سند صحيح ١٣/١٦١أعالم النبالء 
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آخته گردد، اهل شام هم بايد نزديكان و مقربان تو باشند، اگر از دشمني خطري تو را 
تهديد كرد، از آنان كمك بگير و پس از آن كه دشمن خود را مغلوب كردي اهل شام را 

يگر بمانند، اخالق ديگري به به سرزمين خودشان بازگردان؛ زيرا اگر در منطقه اي د
و  حسين علي، عبداهللا بن عمر: دارم گيرند، من از ميان قريش فقط از سه نفر بيم خود مي

عبداهللا بن زبير، ابن عمر كه به دين خود چسبيده است و در پي چيزي از تو نيست، اما 
ا كشتند حسين بن علي مردي است زودباور، من اميدوارم كه خداوند با آنان كه پدرش ر

و برادرش را تنها گذاشتند، تو را از طرف او كفايت كند، او خويشاوندي نزديك و حق 
ها رهايش كنند مگر آن  كنم كه عراقي دارد، گمان نميص  بزرگ و قرابتي با رسول اهللا

كه او را به ميدان بياورند، اگر بر او غالب آمدي از او در گذر، اگر من باشم همين كار را 
رويارو شد با او بجنگ، مگر آن كه صلح  ابن الزبير فريبكار است، اگر با تود، خواهم كر

تواني خون قوم خويش را حفظ  كند، كه در آن صورت از او بپذير و تا جايي كه مي
 .297F1»كن

درستي داشت و در وصيت بسيار از جريانات مملكت خويش تصور س معاويهامير 
ام را كه ثقل حكومت وي بودند، مدنظر قرار خويش به يزيد سه اقليم حجاز، عراق، و ش

داد و سپس راهكار مناسبي براي برخورد با هر اقليم، بيان كرد، اهل حجاز اصل و 
او هستند، وصيت نمود كه با آنان نرمي كند و عطاياي زيادي به آنان  ي اساس و عشيره

 .بدهد و آنان را تكريم كند و گرامي بدارد
قبايل عرب و پديد آمدن اختالفات قبيله اي و طيفي  ي هدعراق به خاطر وجود گستر

 ي هاي اسالمي و شناخت احكام شرعي بهره وسيع از اعراب كه از تعاليم و آموزه
براي رفتار با مردم آن س چنداني نداشتند، اقليمي آشوب زده و نابسامان بود، معاويه

 .سياستي را براي يزيد ترسيم نمود
باورهاي متضاد برخي از فرق در آن اقليم، در آشفتگي  ها و اضافه بر اين، گرايش
 .عراق سهم بسزايي داشت

                                                           
تنها دينوری در االخبار الطوال گفته است كه . از هيثم بن عدی ٣٧٤-٤/٣٧٢از عوانه، العقد الفريد  ٥/٣٢٣: طربی -١

دوباره وصيت خود را تكرار كرد، اين گفته با  معاويه به ضحاک وصيت نمود، ابتدا يزيد حارض نبود و سپس آمد و معاويه

 .تعارض داردس عدم حضور يزيد هنگام وفات معاويه
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يزيد را توصيه نمود كه با اهل عراق با هوشياري س ها معاويه با توجه به اين گردنه

عمل بپوشاند، گر چه كارشان به نصب و عزل  ي هاي آنان جامه رفتار كند و به خواسته
نين توصيه نمود كه ارتباط تنگاتنگ خود را با اهل روزانه امير هم كشيده شود، هم چ

زيرا آنان مركز ثقل حكومت از همان ابتدا و حاميان آن بوده  ؛شام حفظ و تقويت كند
كنند و اهل خيانت و  اند، و از اين گذشته از امراي خويش به خوبي اطاعت مي

 .شكني هم نيستند كار
معاويه را بر آن داشت كه امير رده بود، اين ويژگي كه اهل شام را از ديگران متمايز ك

 .يزيد را توصيه كند كه در جنگ عليه دشمن فقط از اهل شام كار بگيرد
ها در شام باقي بمانند و در مناطق ديگر  هم چنين دستور داد كه بكوشد تا شامي

هايي كه در برخي مناطق ظهور كرده  زيرا احتمال دارد از افكار و گرايش ؛متفرق نشوند
 .را از دست بدهند) اطاعت از ولي امر(أثر گردند و اين ويژگي خود مت

ابن عمر اين صحابي بزرگوار، از ديدگاه : سپس معاويه از مخالفان سخن گفت
زيرا وي به پرهيزگاري و  ؛شد براي حكومت هيچ خطري محسوب نميس معاويه

مسلماني را بريزد  عبادت و دوري از دنيا و زرق و برق آن مشهور بود و از اين كه خون
298Fترسيد مي

1. 
شد كه  اين صفاتي كه ابن عمر داشت و وي را از ديگران متمايز كرده بود، سبب مي

پسرش را از جانب او مطمئن س وي در طلب خالفت بر نيايد، بدين خاطر معاويه
 .نمود

ابن زبير را به سياست و زيركي توصيف كرد و از مخالفت وي با يزيد ايمن نبود، 
اين توصيه نمود كه با هوشياري با او رفتار كند تا مبادا او را فريب دهد، و در بنابر

 .صورت مخالفت و مبارزه قاطعانه با او مقابله كند، اما اگر صلح نمود از وي بپذيرد
را اين گونه معرفي كرد كه او مردي است زودباور كه س حسين بن عليس معاويه

ه اطالعاتي كه از ارتباط وي با اهل كوفه داشت، گردد و با توجه ب خيلي زود متأثر مي
از اهل كوفه متأثر گردد و به آنان بپيوندد، و تأكيد نمود س دانست كه حسين بعيد نمي

                                                           
 ١٨٨-٤/١٤٢ابن سعد  -١
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را مد نظر داشته باشد و از ص  قرابت ايشان با رسول اهللاس كه در برخورد با حسين
 .وي در گذرد

ان گونه رفتار كنند كه پيش از همس داد كه اهل كوفه با حسين احتمال ميس معاويه
به يزيد اين بود كه س آن با پدر و برادرش رفتار كرده بودند، و آخرين رهنمود معاويه

 .تواند از ريختن خون مسلمانان بپرهيزد و قوم خويش را حفاظت كند تا جايي كه مي
معاويه به يزيد گوياي شناخت دقيق ومهارت و پختگي وي در امير هاي  توصيه

عجيب نيست، او س معاويهشخصيت بارزي چون امير سياست بود، اين از  ميدان
 خود مدار مقتدر و و توانايي است كه در زمان او دولت به اوج قدرت و اقتدار سياست

 .رسيد

 از مدينه به مكه سخروج حسين: خامسا
299Fدر ماه رجب، سال شصت هجري در گذشتس معاويهامير 

ضحاك بن قيس خطبه . 1
را ستود و سپس بر وي نماز خواند و پيكي براي يزيد كه در س يهخواند و معاو

حوارين بود فرستاد، يزيد برگشت و سر قبر پدر رفت و با كساني كه همراهش بودند، 
معروفش را سرود كه  ي صف بست و نماز جنازه خواند و سپس به خانه رفت و قصيده

300Fگويد در آن مي

2: 
 فزعاً قرطاسه من القلب فأوجس    به            يخب بقرطاس البريد جاء
 وجعاً مثبتاً أمسى الخليفة قال صحيفتكم          في ماذا الويل لك قلنا

 انقطعا أركانها من أغبر كأن بنا          تميد كادت أو األرض فمادت
 فانصدعا القلب ريع رملة لصوت     منصفق           الدار وباب انتهينا لما
 تقعا أن النفس تلك مقادير توشك         شرف على توفي نفسه تزل ال من

                                                           
االصابة : ، ابن حجر٣/١٤٢٠االستيعاب : ، ابن عبدالرب٥/٣٣٨، طربی ٢٢٦التاريخ : ، خليفه٤/١/١٧٦ط : ابن سعد -١

: االول سال شصت و يک هجری با يزيد بيعت شد، شاذ است، نگادر ربيع : گويد سخن ابن العمرانی كه می. ٦/١٥٥

 .٤٩االنباء فی تاريخ اخللفاء ص 

از طريق ابوخمنف، ابن  ٣٢٨-٥/٣٢٧، طربی ٤/١/١٥٤أنساب األرشاف : با سند حسن، بالذری ٤/١٧٦ط : ابن سعد -٢

شعر يزيد مجع صالح  ١٦/٧٥٦ويه معا ی ترمجه: ، ابن عساكر١٧/٣١٢، االغانی ٤/٣٨٣/٣٧٤العقد الفريد : عبد ربه

: را از اعشی گرفته است، نگا ٩و  ٧ابن عبد الرب به نقل از شافعی گفته است كه يزيد بيت . ١٣، ١١٢الدين املنجد 

 .٨/١٤٨، ابن كثري ٣/١٤١٩االستيعاب 
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 معاً قاطنين جميعاً يكونا كأن       يتبعه المجد وأودى هند ابن أودى

 فزعاً أحالمهم عن الناس قارع به                لو الغمام يستسقى أبلج أغر
 ظلعاً أو بالبيداء منهم مات من مهجته                أدركت إذا أبالي وما
 وقعا ما يوهون وال يرقعوه أن جهدوا       وإن أوهى ما الناس يرقع ال

را پوشيد ، او غسل كرد و بهترين لباسش الصالة جامعة: يزيد دستور داد كه جار زدند
! اي مردم«: گفت راي ايراد كرد و پس از حمد و ثناي پروردگا و ميان مردم رفت و خطبه

انعام نمود و سپس او را به سوي خود او خدا به  اي از بندگان خدا بود، معاويه بنده
كنم، خدا  تر بود، من او را تزكيه نمي ها پايين ها بهتر و از قبلي قبض روح كرد، و از بعدي

تر است، اگر او را ببخشايد از رحمت اوست و اگر مجازاتش كند به گناهاني  به او آگاه
و هر گاه خداوند كاري  .ام ن كار شدهدار اي است كه انجام داده است، من پس از او عهده

 .301F1»را بخواهد، انجام خواهد گرفت، خداوند را ياد كنيد و از او طلب آمرزش نماييد
برد، من كسي از  معاويه در دريا شما را به جنگ با كفار ميامير « :و سپس گفت

ن اين كرد و م فرستم، معاويه شما را در سرزمين روم پخش مي مسلمانان را به دريا نمي
يكجا را داد و من همه اش  كنم، معاويه عطاي شما را در سه نوبت مي كار را نمي

 .302F2»پردازم مي
303Fدادند و مردم در حالي از سخنراني بر گشتند كه هيچ احدي را بر وي ترجيح نمي

3. 
 .اين اولين خطبه اي بود كه يزيد پس از رسيدن به خالفت ايراد كرد

سفيان والي مدينه، نعمان بن بشير  وليد بن عتبه بن ابي :ت بودند ازواليان شهرها عبار
304Fوالي كوفه، عبيداهللا بن زياد والي بصره، و عمرو بن سعيد بن العاص والي مكه

4. 
مردم را فرا « :يزيد بن معاويه در اولين اقدام به وليد بن عتبه والي مدينه نوشت كه

نخستين كسي كه از او بيعت  بخوان و از آنان بيعت بگير و از سران قريش آغاز كن و

                                                           
، ابن كثري ٣٧٥-٤/٣٧٤د العقد الفري: ، ابن عبد ربه٢/٢٦٠عبون االخبار : ، با سند حسن، ابن قتيبه١/١٧٦ط : ابن سعد -١

٨/١٤٦. 

 .با سند حسن از ابی مسهر ٣/١٦٢ق، السري ١٦/٣٦٠ابن عساكر  -٢

 .با سند حسن از ابی مسهر ٣/١٦٢ق، السري ١٦/٣٦٠ابن عساكر  -٣

 .٥/٣٣٨طربی،  -٤
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وي به صالح و نرمي امر كرده  ي گيري حسين بن علي باشد، اميرالمؤمنين مرا درباره مي
305Fاست

306Fنيز بيعت بگيرد و هم چنين از وي خواست كه از ابن الزبير و ابن عمر 1

2. 
به وليد بن س البته در رواياتي ديگر چنين آمده است، هنگامي كه خبر وفات معاويه

والي مدينه رسيد، با مروان بن الحكم مشورت نمود كه در برابر اين حادثه چه عتبه 
را بطلبد و از س ي انجام دهد، مروان گفت كه ابن زبير و حسين بن عليحتياطتدابيري ا

307Fآنان بيعت بگيرد

3. 
چنان كه در اين روايات آمده است وليد بن عتبه از طرف خود تصميم به اين كار 

پس از دريافت خبر : ان اين دو نوع روايت را اين گونه جمع نمود كهتو گرفت، البته مي
وليد بن عتبه با مروان مشورت نمود و مروان به وي گفت كه از س معاويهوفات امير 

: گويد زيرا روايت ابي معشر به اين اشاره دارد، مي ؛حسين و ابن زبير بيعت بگيرد
 ...ل شعبان به مدينه رسيدمعاويه نيمه رجب سال شصت در گذشت و خبر آن او

308F

يعني . 4
به مدينه پانزده روز طول كشيده است و اين زمان س اين كه رسيدن خبر وفات معاويه

309Fدر آن روزگار وقت مناسبي بوده براي رسيدن خبر وفات به مدينه

يزيد نيز پس از  .5
بن رسيدن به خالفت به وليد بن عتبه پيام فرستاده است كه از حسين و ابن زبير و ا

در نظر س بيعت بگيرد، خصوصا اگر غياب يزيد را در هنگام وفات معاويه عمر
بگيريم كه پس از بازگشت به دمشق به عزا نشسته و اين عزا و بيعت سه روز يا بيشتر 

 .به طول انجاميده است و پس از آن به تدبير امور پرداخته است
نيست كه يزيد به محض  برد، معقول به نظر من، اين كار وقت نسبتا طوالني مي

رسيدن به دمشق به وليد پيام بدهد و از او بخواهد از اين افراد مذكور بيعت بگيرد، وليد 

                                                           
 .٥/٣٥٩ط : ابن سعد -١

أنساب األرشاف : بالذری. مرتوک استبا سندی كه حممد بن زبري حنظلی در آن وجود دارد كه او  ٢٣٢التاريخ : خليفة -٢

: از ابوخمنف، اشجری ٥/٣٣از طريق حممد بن زبري حنظلی، طربی  ٣٠٩از ابوخمنف و عوانه، و ص  ٣٠٠-٤/٢٩٩

 .١/١٧٠االمالی اخلميسية 

: قیاز قاسم بن سالم، بيه ٤/٣٧٦العقد الفريد : از جويريه از اشياخ مدينه، ابن عبد ربه ٢٣٢-٢٢٣التاريخ : خليفة -٣

 .از ابی معرش ٨١-٨٠املحاسن و املساوی 

 .٨٠املحاسن و املساوی ص : بيهقی -٤

 .، ابن خرداذبه١٥٠املسالک و املاملک ص : برای توصيف راه شام به مدينه، نگا -٥
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با دريافت خبر وفات معاويه به گرفتن بيعت اقدام كرده است و پيام يزيد پس از آن 

 .بدست او رسيده است كه از اين افراد بيعت بگيرد
كند كه پيام يزيد به وليد بن عتبه حاوي دستور اكيد  اين مطلب ديدگاه ما را تأييد مي

310Fبراي گرفتن بيعت از اين سه نفر بوده است

كاري كه وليد بن عتبه عمال خالف آن را  1
از آنان بيعت  كه وليدآن دينه را ترك كنند بيانجام داده است؛ زيرا به آنان اجازه داد كه م

 .پرداختبگيرد كه در صفحات آينده به اين مطلب خواهيم 
حكم در اين مورد نظر خواست، او گفت بن عتبه بن ابي سفيان از مروان بن وليد 

311Fكه آنان را احضار كند، اگر بيعت كردند، رهايشان كند و گر نه آنان را بكشد

پس از آن  2
وقتي كه وليد بن عتبه، ابن زبير  312F3:گويد ري ميات با هم تعارض دارند، روايت بالذرواي

، وي را پاسخ ندادند و شبانه به طرف مكه رفتند و با وليد بن عتبه رو و حسين را طلبيد
313Fبه رو نشدند

4. 
314Fليكن در روايت خليفه

چنين آمده كه ابن الزبير نزد وليد رفت اما بيعت با يزيد را  5
طلبد كه در مأل عام بيعت كند و خواستار بيعت  رد كرد و گفت موقعيت اجتماعي او مي

نپذيرفت و به وليد گفت كه در برخورد با ابن زبير هوشيار  اما مروان ،در مسجد شد
باشد، تا جايي كه ابن زبير و مروان با هم به مشاجره پرداختند، با توجه به اخالق وليد 

وي مردي نرم : آن گونه كه روايت وي را توصيف كرده استبن عتبه و جوانمردي وي 
315Fخو و جوانمرد بود

 .ير از مجلس خارج شوند، دستور داد كه مروان و ابن زب6
را طلبيد اما ظاهرا موضوع بيعت يزيد را به ميان نياورده است و س پس از آن حسين

 .فورا مجلس وليد را ترك نمودس حسين

                                                           
 .از ابوخمنف ٥/٣٣٠: طربی -١

املحاسن و : م بن سالم، بيهقیاز قاس ٤/٣٧٦: العقد الفريد. از جويريه بن اسامء از مشايخ مدينه ٢٣٣-٢٣٢: خليفة -٢

 .از ابومعرش ٨١-٨٠املساوی 

 .از ابوعوانه و ابوخمنف ٤/٣٠٠انساب االرشاف : بالذری -٣

 .از ابوعوانه و ابوخمنف ٤/٣٠٠انساب االرشاف : بالذری -٤

جابر، عبداهللا بن عبداهللا بن "تراجم العني  ١٤٧-١٤٦مهني روايت با اندكی تفاوت از ابن عساكر، ص : ، نگا٢٣٣: خليفة -٥

 .٥/١٥٧مهني روايت در العقد الثمني : از زبري بن بكار و نگا "زيد

 .٢٣٣التاريخ : خليفة -٦
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به نظر من . شبانه جدا از هم به طرف مكه حركت كردندس عبداهللا بن زبير و حسين
فه بر تسلسل وقايع خود زيرا اضا ؛تر است روايت خليفه بن خياط به واقعيت نزديك

روايت از جويريه بن أسماء است كه مدني است و از دو نفر از اهل مدينه هم روايت 
و از اين . »...گفتند از پير مردان اهل مدينه بارها شنيده ام كه مي« :گويد كند، مي مي

گذشته نقل همين روايت از طريقي ديگر از ابومعشر سندي به اهميت و وضوح آن 
316Fيدافزا مي

1. 
گويد كه تسامح و اعتماد كامل وليد به حسين و ابن زبير مروان بن  روايت خليفه مي

و  الحكم را عصباني كرد و به يزيد گوشزد كرد كه از اين كارش پشيمان خواهد شد
 .317F2»يابي مگر در شر و بدي اگر از خانه بيرون بروند، هرگز آنان را در نمي: گفت

همان  بر دارند كه حسين بن علي و ابن الزبيربيشتر روايات بر اين اتفاق نظ
خروج  ي شب از مدينه خارج شدند ليكن عوانه و ابومخنف مطلب عجيبي درباره

 .ذكر كرده اندس حسين
و شب بعد با تمام خانواده اش  آن شب و روز بعد در مدينه ماندس آورده اند كه حسين

318Fماندبه سوي مكه حركت كرد و كسي جز محمد بن حنفيه باقي ن

3. 
از وليد تا صبح مهلت خواست تا بيعت كند س اين مطلب كامال بعيد است؛ زيرا حسين

و معقول نيست كه آن روز تا شب در مدينه بماند و هم چنين معقول نيست كه با وجود 
 .مراقبت وليد بن عتبه، اميرمدينه تمام اهل خانواده خود را نيز كوچ دهد

ناگهاني و ناگوار بود و فورا سي  براي وليد بن عتبه ير از مدينهخروج حسين و ابن الزب
319Fسوار از موالي بني اميه را به تعقيب آنان فرستاد، اما از پيدا كردنشان ناكام ماندند

4. 
تضعيف را نزد اهل مدينه  وليد بن عتبه تا حدودي شخصيت او داري تسامح و خويشتن

ان كند يكي از شخصيات كرده بود، و هنگامي كه خواست وضعيت پيش آمده را جبر

                                                           
 .٨٠املحاسن و املساوی ص  -١

 .٢٣٣ص : خليفة -٢

 .٥/٣٤١ی رب، ط٤/٣٠٣انساب االرشاف : بالذری -٣

 .٤/٣٠٠انساب االرشاف : بالذری -٤
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320Fمخالف دولت و از حاميان ابن الزبير يعني ابن مطيع

را دستگير نمود به زندان انداخت،  1
كه در پي آن جواناني از بني عدي، خويشاوندان ابن مطيع به زندان يورش برده و ابن 

321Fمطيع را بيرون آوردند، و ابن مطيع نيز به ابن الزبير پيوست

2. 
عتبه با حسين و ابن الزبير، مروان بن الحكم را بر آن داشت تا به يزيد رفتار نرم وليد بن 

بن معاويه نامه بنويسد و اوضاع خطرناك حجاز را به صورت كلي گزارش كند، يزيد كه 
در اين حادثه به ضعف وليد بن عتبه پي برده بود، او را از امارت مدينه عزل كرد و به 

ماشت، اين اتفاق در رمضان سال شصت هجري جاي او عمرو بن سعيد بن العاص را گ
322Fرخ داد

3. 
در همان شب كه وليد بن عتبه وي را طلبيده بود از مدينه خارج شد و ظاهرا س حسين

حسين و ابن الزبير با هم اتفاق كرده بودند كه در محلي معين در راه مكه به همديگر 
323Fبرسند، ابن عمر و عبداهللا بن عياش

گشتند آنان را در  ه بر ميكه از عمره به سوي مدين 4
324Fابوا

شما را به خدا برگرديد و با مردم هم صدا باشيد و « :ديدند، ابن عمر به آنان گفت 5
منتظر بمانيد، اگر مردم همه اتفاق كردند، شما مخالفت نكنيد و اگر اتفاق نكردند، همان 

 .325F6»خواهيد خواهد شد كه شما مي

                                                           
فرمانده قريش بود و از جانب ابن زبري امري كوفه   يتش ثابت است، روز حرهای املدنی، روالعدوعبداهللا بن مطيع بن االسود  -١

 ).٣٢٤: التقريب(د رسي به شهادتو سال هفتاد و سه  گرديد

 .٤/٣٠٢انساب االرشاف  -٢

 .٥/٤٤٣طربی . از ابوخمنف و عوانه ٤/٣٠٧سابق  -٣

دينی القارئ، از پدرش، ابن عمرو بن عباس حديث شنيده است، و نزد عبداهللا بن عياش بن ابی ربيعه املخزومی املكی، امل -٤

 .٥/٢٣٠در سيستان شهيد شد، العقد الثمني  ٧٨ابی بن كعب قرائت خوانده و قاری ترين اهل مدينه بوده است، سال 

 .آن جا است ليه وسلملی اهللا عميان آن و جحفه از جانب مدينه بيست و سه ميل است و قرب آمنه مادر رسول اهللا ص: ابواء -٥

 .١/٧٩: ياقوت

: از طريق ابن سعد، طربی ٦/٤١٦هتذيب الكامل : از طريق ابن سعد، مزی ٢٠١، ابن عساكر ٥/٣٦٠ط : ابن سعد -٦

ابن عمرو بن عباس با آنان مالقات كردند و شايد ابن عياش اين گونه حتريف شده باشد، صحيح آن است : و گفته ٥/٣٤٣

 .ق٦/١١٩بغية الطالب : ابن النديم: ق، نگا ٧٣٣-١٥/٧٣٢ابن عساكر : مان در مكه بود، نگاكه ابن عباس در آن ز
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ي عباس بن عبدالمطلب سكونت  خانهدر س هنگامي كه به مكه رسيدند، حسين علي
اي پوشيد و مردم را عليه بني اميه تحريك  فت و جبهگزيد و ابن الزبير در حجر جاي گر

326Fكرد مي

1. 

                                                           
 .از طريق ابن سعد ١٩٩، ابن عساكر ٥/٣٦٠ابن سعد  -١
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 دومفصل 
 ي كربال عهو واق س حسين

 س هاي مردم كوفه به حسين نامه: اوال
د به مكه و عدم بيعت وي با يزيس و خروج حسينس مردم كوفه چون از وفات معاويه

كه تا معاويه زنده است اقدامي نكنيد، را به خاطر آوردند س ي حسين ه شدند، توصيهاآگ
327Fو در منزل سليمان بن صرد خزاعي

 :گرد هم آمدند، سليمان بن صرد گفت 1
معاويه فوت كرده، حسين هم بيعت نكرده و به مكه رفته است، شما شيعيان پدر او «

سستي و ناكامي از به او نامه بنويسيد و اگر كنيد  دانيد كه ياريش مي هستيد، اگر مي
همه باالتفاق تصميم گرفتند كه حسين را » ي خدا را اميدوار نكنيد هراس داريد، بنده

خوانيم  ما پشت نعمان بن بشير نه جمعه مي«: ياري خواهند كرد، سپس به او نامه نوشتند
 »كنيم يرون ميو نه عيد، نزد ما بيا، اگر تو بيايي ما نعمان بن بشير را ب

اين نامه از طرف سليمان بن صرد، مسيب بن نجبه، رفاعه بن شداد و حبيب بن 
ي مذكور را با عبداهللا بن سبع همداني و عبداهللا بن وال فرستادند، و پس  مظاهر بود، نامه

از دو روز، قيس بن مسهر صيداوي، عبدالرحمن األرحبي و عماره بن عبيد سلولي را 
ه و سه صحيفه جمع نمودند و با هانئ بن هانئ سبيعي و سعد بن فرستادند و پنجا

كنندگان و كساني بود كه  هاي بيعت ها ليست نام عبداهللا حنفي فرستادند، اين صحيفه
اي از طرف يك يا دو يا سه يا چهار نفر بود،  بودند، هر صحيفهس خواستار قدوم حسين

 .»هانئ فرستادند ي پيوست با هانئ بن ها را با يك نامه اين صحيفه
پس از آن، شبث بن ربعي، حجار بن ابجر، يزيد بن الحارث، عزره بن قيس، عمر 

اما بعد، منطقه «: چنين نوشتندس بن الحجاج الزبيدي و محمد بن عمر التميمي به حسين
خواهي تشريف بياور، سپاهي  ها رسيده و آرامش برقرار است، اگر مي سرسبز و ميوه

 .328F2»ار توست والسالمآماده باش در اختي

                                                           
: التقريب(كشته شد  ههـ در عني الورد ٦٥ابی است و در سال ن اجلون خزاعی، ابومطرف كوفی، صحسليامن بن رصد ب -١

٢٥٢.( 

 .با اختصار ٩٦-٩٥مقاتل الطالبني : از ابوخمنف، االصفهانی ٣٥٣-٥/٣٥٢: طربی -٢
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به سوي كوفه رهسپار گرديد، فردي وي را از اين اقدام منع س هنگامي كه حسين
هاي  هاي چهره ها نامه اين«: نمود، ايشان به خورجين خويش اشاره نمود و گفت

ها در  پس از آن كه نامه. رساند ها را مي اين سخن كثرت نامه 329F1»سرشناس شهر هستند
ها بر حضور وي در كوفه و بيعت با وي تاكيد  ي نامه همهرسيد و س مكه به حسين

از : بسم اهللا الرحمن الرحيم«: داشت، ايشان نامه اي نگاشت و در آن چنين آمده بود
هاي شما را  هانئ و سعيد نامه: حسين بن علي به گروهي از مومنان و مسلمانان، اما بعد

بودند، آن چه شما نوشتيد فهميدم،  به من رسانيدند، اينان آخرين فرستادگان شما به من
ما امامي نداريم، نزد ما بيا شايد پروردگار ما را با هدايت «: اين بود كهسخن بيشتر شما 

من برادر و عموزاده و مورد اعتمادم از اهل بيت خود را نزد  »و حق بر تو جمع گرداند
گزارش كند، اگر به  شما فرستادم و وي را امر كردم كه حالت، كار و نظر شما را برايم

هاي شما آمده است، جمع شما و اهل فضل و  من بنويسد كه همان گونه كه در نامه
عقالي شما با آن موافقند، به زودي ان شاء اهللا نزد شما خواهم آمد، سوگند به جان 
خودم، امام كسي است كه به كتاب اهللا عمل كند و عدل و داد را بگستراند و با حق 

 .330F2»والسالم .ر پيشگاه خداوند خود را مسئول بداندفيصله كند و د
اهل  هاي مكرر آيد كه ايشان از نامه به اهل كوفه چنين بر ميس ي حسين از نامه

اي از ايشان در  كوفه چنين برداشت كرده بود كه رغبت صادقانه و محبت فزاينده
د و با يزيد هم هاي اهل كوفه جاي گرفته است و آنان با امام خود مخالفت كرده ان قلب

بن بشير را نيز بيرون خواهند كرد و نياز به امامي بيعت نكرده اند و امير كوفه؛ نعمان 
او اتفاق كنند و امامي كه خواستار او هستند كسي نيست جز حسين بن علي  دارند كه بر

 .رضي اهللا عنهما
دل و جان از  و از 331F3»امامي نداريم«فته بودند كه ما گتا اهل كوفه نيامده و نس حسين

كنيم كه تشريف بياوري، شايد خداوند با هدايت و حق ما را بر امامت  شما دعوت مي

                                                           
از طريق يعقوب فسونی، مهه رجالش ثقه هستند  ٢٠٩با سند بسيار ضعيف از ابن سعد، ابن عساكر  ٥/٣٧١ط : ابن سعد -١

 .جز بحري اسدی، زندگی نامه اش را نيافتم

 .از ابوخمنف ٣/٣٥٣: طربی -٢

 .خمنفاز طريق ابو ٥/٣٥٣: طربی -٣
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332Fشما متفق بگرداند

داري  خويشتنس با وجود اين، حسين. در فكر رفتن به كوفه نبود ،1
ها و فرستادگان احتياط پيشه كرد، و خواست از صحت آن سخنان و  نمود و از آن نامه

از زبان بزرگان كوفه قيد شده بود مطمئن گردد و بدين منظور عموزاده  ها چه در نامه آن
اش؛ مسلم بن عقيل بن ابي طالب را براي تحقيق و بررسي دقيق اوضاع به كوفه فرستاد 

و از وي  333F2»برادر، عموزاده و مورد اعتماد من از اهل بيتم«: و وي را چنين معرفي نمود
 334F3 .و با شفافيت تمام براي وي گزارش كند خواست كه وضع حاكم بر كوفه را مفصال

 به سوي كوفه سخروج حسين: ثانيا
 تصميم سفر و ارسال مسلم بن عقيل به كوفه: الف

كه س هاي بزرگان و رهبران كوفه، به حسين فتيم، پس از وصول نامهگآن گونه كه قبال 
هزار  صد –به آنان ملحق شود، و چون تعداد آنان خواست هر چه زودتر  از وي مي

ت كه از حقيقت امر آگاه شود، بدين خاطر قابل مالحظه بود، ايشان خواس -دهبيعت كنن
عموزاده اش مسلم بن عقيل بن ابي طالب را براي كشف حقيقت به كوفه فرستاد تا اگر 

335Fها آمده است، آن گاه به كوفه برود واقعا آن گونه باشد كه در نامه

4. 
بن عبداهللا االرحبي، قيس بن مسهر صيداوي  مسلم بن عقيل با همراهي عبدالرحمن

بلد با خود همراه گرفت، در  و عماره بن عبيد سلوكي رهسپار كوفه شد، مسلم دو راه
مسير كوفه راه را گم كردند و يكي از آن دو نفر از تشنگي هالك شد، مسلم با احساس 

شت كه وي نامه نوس دروني اي كه از مشكالت فراروي خود در كوفه داشت، به حسين
درخواست او را رد كرد و به وي دستور داد كه س را از اين كار معاف كند، اما حسين

336Fراهش را به سوي كوفه ادامه دهد

5. 

                                                           
 .از طريق ابوخمنف ٥/٣٥٣: طربی -١

 .از طريق ابوخمنف ٥/٣٥٣: طربی -٢

هتذيب : از طريق مداينی از ابومعاويه دهنی، با سند ضعيف، مزی ٩٦-٩٥مقاتل الطالبني : ، االصفهانی٥/٤٣٧سابق  -٣

 .از مهان طريق ٢/٣٠١هتذيب التهذيب : از طريق دهنی، ابن حجر ٥/٤٢٣الكامل 

 .٦/٤٢٢هتذيب الكامل : ، مزی٢/٦٠، البياسی االعالم باحلروب ٥/٣٥٤، طربی ٣/١٥٩انساب االرشاف : بالذری -٤

، بالذری و طربی گفته اند كه هر دو راه ٢/٣٠١هتذيب التهذيب : ، ابن حجر٦/٤٢٢هتذيب الكامل : ، مزی٥/٣٤٧طربی  -٥

 .٥/٣٥٤، طربی ٣/١٥٩انساب االرشاف : بلد در راه از تشنگی مردند، بالذری
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ي مختار بن  ابومخنف ذكر نموده كه مسلم بن عقيل چون به كوفه رسيد در خانه
337Fعبيد ثقفي منزل گرفت

در صورتي كه روايت حصين بن عبدالرحمن سلمي تاكيد  1
338Fي هانئ بن عروه سكونت گزيد كند كه مسلم در خانه يم

2. 
339Fعوسجه: اما نظر ابي معاويه دهني اين است كه مسلم بر مردي به نام

. فرود آمد 3
شايد اين اختالف روايات با دانستن اين مطلب كه مسلم بن عقيل بنا به مسايل امنيتي 

 .ودي اين افراد منزل گرفته بود، از بين بر مدت زماني پيش همه
340Fابتداي ورود به كوفه نزد مختار بن ابي عبيد

منزل گرفت و هنگامي كه ابن زياد آمد  4
و امارت كوفه را بدست گرفت بر مردم سختي كرد و مسلم از بيم اين كه مبادا رازش 

ي هانئ بن عروه منتقل شد؛ زيرا هانئ يكي از اعيان و بزرگان كوفه  فاش شود به خانه
341Fبود

هاني بن عروه يا بهتر بگوييم هنگامي كه ابن زياد از هاني بن  يرو پس از دستگي. 5
شد، مسلم بن عقيل احساس خطر نمود، براي مدتي كوتاه به منزل مسلم عروه مشكوك 

342Fبن عوسجه اسدي نقل مكان كرد

هنگامي كه اهل كوفه از قدوم مسلم بن عقيل اطالع . 6
343Fكردند يافتند، نزد او رفتند و دوازده هزار نفر با وي بيعت

و در برخي روايات تعداد  7
344Fكنندگان بيش از سي هزار نفر ذكر شده است بيعت

8. 
بيعت بسيار سريع انجام گرفت و چون مسلم بن عقيل از تمايل اهل كوفه به 

اما بعد، راهنما به «: نوشت كهس و تشريف آوري ايشان مطمئن شد به حسينس حسين
                                                           

 .٥/٣٦١: طربی -١

 .٥/٣٩١با سند صحيح، طربی  ٣/٢٢٤انساب االرشاف : بالذری -٢

 .٥/٣٤٧طربی  -٣

ت أفرمانده بود، خمتار نشس خمتار بن ابی عبيد ثقفی كذاب، پدرش ابوعبيد در جنگ اجلرس در زمان خالفت عمر بن خطاب -٤

دين بود و مهان كذاب و دروغگويی است  د، او بیجاعت و سياست ششيافت و از بزرگان و اصحاب رای و فصاحت و 

حكم راند و سپس ادعا  كه ذكرش در حديث صحيح آمده است، مدعی حمبت اهل بيت شد و پس از وفات يزيد بر عراق

 .٥٤٤-٣/٥٣٩ اعالم النبالء شود، ابن زبري برادرش مصعب را فرستاد و او را كشت، سريَ  كرد كه وحی بر او نازل می

 .٥/٣٦١: سابق -٥

 .٥/٣٦١طربی  -٦

هتذيب التهذيب  :، ابن حجر٦/٤٢٢هتذيب الكامل : ، مزی)اترمجة احلسني بن علی(اريخ دمشق ت: ابن عساكر -٧

٢/٣٠١. 

 .٣٧٨-٤/٣٧٦العقد الفريد  -٨
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شما هستند، به محض خواندن نامه حركت گويد، تمام اهل كوفه با  اهل خود دروغ نمي

 345F1.»كنيد
مطمئن شد كه اهل كوفه راست گفته اند س ي مسلم بن عقيل، حسين با رسيدن نامه

346Fو همان گونه كه گفته بودند، امام و رهبري ندارند

2. 
بنابراين الزم بود به وعده اي كه به آنان داده بود، وفا كند، در همان نامه اي كه 

برادر؛ عموزاده و مورد اعتمادم از اهل بيت خود را نزد شما فرستادم و من «: نوشته بود
وي را امر كردم كه حالت، كار و نظر شما را برايم گزارش كند، اگر به من بنويسد كه 

هاي شما آمده است، جمع شما، و اهل فضل و عقالي شما با آن  همان گونه كه در نامه
 347F3.»...خواهم آمدموافقند به زودي ان شاء اهللا نزد شما 

رسيد كه از ايشان خواسته بود كه س ي مسلم بن عقيل به حسين هنگامي كه نامه
با اهل س سته بود كه به كوفه تشريف برد، حسيناست و از ايشان خوا ي مقدمات آماده همه

 .و نزديكانش براي سفر به كوفه آماده شد

 هاي آنان وصيهبه كوفه و ت سديدگاه صحابه و تابعين براي رفتن حسين: ب
ارد، نزد دسفر به كوفه را  هنگامي كه محمد بن الحنفيه مطلع شد كه برادرش حسين عزم

ترين و عزيزترين فرد نزد من هستي، براي كسي  تو محبوب! برادر من: او رفت و گفت
تواني  كنم، از بيعت با يزيد و سكونت در اين شهرها تا مي بيشتر از تو خيرخواهي نمي

مايندگان خود را بفرست و مردم را به سوي خود فرا خوان، اگر با تو بيعت دور باش، ن
كردند، خدا را سپاس كن و اگر مردم بر فردي ديگر اجماع كردند، از فضل و بزرگي و 

شود، من بيم دارم كه به يكي از اين شهرها و نزد  عقل و دين تو چيزي كاسته نمي
تالف نظر پيدا كنند، گروهي با تو و گروهي از مردم وارد شوي و آنان با هم اخگروهي 

كه بهترين  يعليه تو باشند و با هم درگير شوند و نخستين قرباني تو باشي، ناگاه مي بين
رود و به اهلش  فرد اين امت از لحاظ شخصيت و پدر و مادر، خونش هدر مي

پس : فتمن خواهم رفت، ابن الحنفيه گ! برادر: به او گفتس شود، حسين حرمتي مي بي

                                                           
  -٣/١٦٧.١انساب االرشاف : بالذری

 .٥/٣٥٣طربی  -٢

 .٥/٣٥٣طربی  -٣
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كني و اگر هم خطري تو را تهديد  در مكه بمان اگر امنيت داشتي، به راحتي زندگي مي
روي تا  شوي و از شهري به شهر ديگر مي ها پناهنده مي هاي كوه كند به صحرا و قله

تواني تصميمي درست  تر مي بنگري كه مردم چه خواهند كرد، آن گاه با بينشي دقيق
اقدام نمايي، و اگر اين امور را ناديده بگيري برايت بسيار مشكل  اتخاذ كني و با اطمينان

تو براي من دلسوزي و خير انديشي كردي، ! برادر من: ساز خواهد بود، حسين گفت
 348F1.اميدوارم كه نظر تو درست و صائب باشد

به كوفه پخش شد، عموزاده اش عبداهللا بن س هنگامي كه خبر رفتن حسين
خواهي به  مردم شايعه كرده اند كه تو مي! ي من عموزاده :نزدش رفت و گفتس عباس

تصميم قطعي گرفته ام كه امروز : كار كني؟ گفت خواهي چه عراق بروي، به من بگو مي
 .و يا فردا ان شاء اهللا بروم

خدا بر (دهم، به من بگو  من تو را از اين اقدام به خداوند پناه مي: ابن عباس گفت
كه امير خود را كشته و شهرهاي خود را كنترل و روي  ينزد قومي م) تو رحم كند

دشمن خود را رانده اند، اگر چنين كرده اند، پس برو، و اگر اميرشان زنده است و عمال 
ترسم  او در شهرشان پراكنده اند، پس تو را براي جنگ و قتال دعوت كرده اند، من مي

يار و مددكار  آيند و تو را بي كه تو را فريب دهند و تكذيب كنند و به مخالفت تو بر
كنم تا  مي مشورهمن : به وي گفتس رها كنند و دشمنانت را بر تو بشورانند، حسين

 .شود ببينم چه مي
اي «: رفت و گفتس نزد حسينس شامگاه فرداي آن روز ابن عباس: گويد راوي مي

كه در اين ترسم  توانم خودم را نگه دارم، مي من دلشوره دارم و نمي! پسر عموي من
كار هستند، به آنان نزديك مشو،  مسير هالك و نابود شوي، مردم عراق مردماني خيانت

ها واقعا خواهان تو هستند، به آنان  در همين شهر بمان، تو سيد اهل حجازي، اگر عراقي
بنويس كه دشمن خود را از آن جا برانند، آن گاه تو برو، اگر هم اصرار به رفتن داري، 

هاي زيادي هست و يمن سرزميني طويل و عريض  ها و دره و، در آن جا قلعهبه يمن بر
اني دارد، آن جا در عزلت بمان و با مردم مكاتبه كن تا از دوستاست و پدرت نيز آن جا 

افراد خود مطمئن گردي، من اميدوارم كه با اين كار به سالمتي به مقصود خود برسي، 

                                                           
 .از ابوخمنف ٥/٣٤١: ابو حمنف و عوانه، طربی به روايت. ١٦-٤/١٥انساب االرشاف : بالذری -١
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دانم كه تو خيرخواه و دلسوز من هستي، اما من  واهللا، مي! اي عموزاده: گفتس حسين

خواهي بروي، زن و  اگر حتما مي: تصميم قطعي گرفته ام كه بروم، ابن عباس گفت
ترسم كه مانند عثمان جلو روي زن و فرزندانت  فرزندانت را با خود مبر واهللا من مي

 .349F1»كشته شوي
د كه وي از اسباب و كنن كه برخي از روايات وي را متهم ميس عبداهللا بن زبير

، ثابت است كه او نيز براي رفتن به كوفه بوده استس تحريك كنندگان حسين
 .را نصيحت نمود و وي را از عواقب ترك مكه و رفتن به كوفه بر حذر داشتس حسين

نزد قومي كه پدرت را كشتند و برادرت ! روي كجا مي«: گفتس ابن زبير به حسين
تر است  گر در فالن و فالن جا كشته شوم، برايم پسنديدها: گفتس را نيزه زدند، حسين

 .350F2»حرمتي شود از اين كه به خاطر من به مكه بي
351Fعمر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومي

اي «: نزد ايشان رفت و گفت 3
خواهي بروي كه امرا و كارگزاران حكومت هنوز در آن هستند  ي ميرتو به شه! عموزاده

ترسم همان  ي همين درهم و دينارند، مي اختيار آنان است، مردم بنده و بيت المال هم در
نصرت و ياري داده اند، خودشان تو را بكشند،  ي افرادي كه تو را فراخوانده و وعده

سپس برايش دعاي خير نمود و برگشت، و هنگامي كه به حارث بن خالد بن العاص بن 
سوگند به خداي كعبه، برايش : گفتچنين گفته ام، وي س هشام خبر داد كه به حسين

 352F4.»خيرخواهي كرده اي
                                                           

هتذيب : ، مزی٢٠٤ص ) سترمجة احلسني بن علی (ريخ دمشق تا: از طريق ابوخمنف، ابن عساكر ٣٨٤-٥/٣٨٣طربی  -١

 .٦/٤٢٠الكامل 

از . فاز طريق ابوخمن ٣٨٥-٥/٣٨٤، طربی ٢/٧٥٣با سند حسن، املعرفة و التاريخ با مهان سند  ١٥/٩٥ابن ابی شيبة  -٢

را برای رفتن به كوفه حتريک كند، فقط از طريق ضعيف س حسنيس هيچ طريق صحيحی ثابت نشده است كه ابن زبري

با سند ضعيف و مرسل، مراجع زير به مهني سند ابن  ٥/٤٠١ط : از ابوخمنف، ابن سعد ٥/٣٨٣نقل شده است، طربی 

 : ه نموده انديسعد تك

 ٨/١٨٣، ابن كثري ١/١٧٤االمالی اخلمسة : ، ابن الشجری٦/٤٤٠هتذيب الكامل ، ٢٦٥-٢٦٤ابن عساكر، ترمجة احلسني 

 .از طريق يعقوب فسوی

به س عمر بن عبدالرمحن ابن احلارث بن هاشم خمزومی مدنی، برادر ابوبكر، ثقه و از طبقه دوم است، روز درگذشت عمر -٣

 ).٤١٥التقريب (گذشته است  پس از سال هفتاد در. دنيا آمد، ابن زبري او را والی كوفه نمود

 .از ابوخمنف ٥٣٨٢، طربی ٣/١٦١انساب االرشاف : بالذری -٤
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و پيامدهاي آن را قطع نظر از نتايجي كه براي س برخي از اصحاب اقدام حسين
: گويد ميس دانستند، ابوسعيد خدري طرفين داشته باشد، به زيان امت و شر و بال مي

خدا، بر خودت رحم تو را به «من به او گفته بودم » حسين براي رفتن بر من غالب شد«
 .353F1»كن، در خانه بمان و عليه حاكم خود قيام نكن

از خدا بترس، : حرف زدم و گفتمس من با حسين«: گويد ميس جابر بن عبداهللا
مردم را رو در روي يكديگر قرار مده واهللا شما هم از كار خود راضي نخواهيد بود، اما 

 354F2.»وي با من مخالفت نمود
ذر ت كردند و از خيانت اهل كوفه بر حز وي را نصيحابن مطيع و ابن عياش ني

355Fداشتند

3 
بلكه اهل راي و فكر  درا نصيحت نمودنس نه تنها اصحابي كه نزديك بودند، حسين

از شهرهاي ديگر نيز هنگامي كه از تصميم ايشان آگاه شدند، به وي نامه نوشتند و از 
356Fاين كار منع نمودند، يزيد بن االصم

اهل كوفه تا اما بعد، «: شتچنين نوس به حسين 4
بردار نشدند، و من تو را به خدا  تو را به هالكت نيانداختند از اصرار خويش دست

عمل كرده و يا مانند كسي باشي كه خورده به رعد و برق  سپارم از اينكه مانند فريب مي
خود  كند، بردباري پيشه كن و آنان كه ايمان ندارند تو را از راه سراب را خيال آب مي

 357F5.منحرف نسازند
صبر پيشه كن كه وعده خدا حق است؛ و هرگز  :احنف بن قيس برايش نوشت

 358F6 !و از راه خود منحرف نكنندكساني كه ايمان ندارند ت
 

                                                           
 .٩/١٦٥البداية و النهاية : ، ابن كثري٦/٤٦١هتذيب الكامل : ، مزی٥/٣٦١ط : ابن سعد -١

 .٩/١٦٥، ابن كثري ٦/٤١٦هتذيب الكامل : ، مزی٥/٣٦١ط : ابن سعد -٢

 .از طريق ابن سعد و سند واقدی ١٥٥تاريخ دمشق : از ابوخمنف، ابن عساكر ٥/٣٥١، طربی ١٤٥-٥/١٤٢ابن سعد  -٣

او خواهر زاده ام املومنني . نامش عمرو بن عبيد بن معاويه بكائی، ابوعوف، است كوفی است و در رقه سكونت داشت -٤

هـ فوت  ١٠٢بقه سوم سال ميمونه رضی اهللا عنها است، گفته می شود رويتی داشته است البته ثابت نيست، ثقه است از ط

 ).٥٩٩التقريب (كرد 

 .از طريق قشريی ٤/٩٨حلية االولياء : ، ابونعيم١٧تاريخ الرقة ص : قشريی -٥

 .با سند حسن اما مرسل ٣/١٦١انساب االرشاف : بالذری -٦
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براي رفتن به كوفه را عوض س دمند، تصميم حسينوهاي با ارزش و س اين توصيه

وزده نفر مرد و زن و كودك از كرد و به مدينه پيام فرستاد، ن نكرد، بلكه عزمش را جزم
برادران، دختران و زنانش از بني عبدالمطلب نيز به وي پيوستند، محمد بن الحنفيه در 

مكه بيرون برود، به آنان رسيد، وي باري ديگر پي آنان بر آمد و قبل از آن كه حسين از 
بن  را از اين كار منصرف كند، اما تالش او ثمري نداشت، محمدس كوشيد كه حسين

آيا در جايي كه من : گفتس نفيه فرزندانش را امر كرد كه به كوفه نروند، حسينحال
چه نيازي هست كه تو : گفت داري؟ محمد كشته شوم فرزندانت را از من دريغ مي

قرباني گردي و آنان نيز با تو قرباني گردند، گرچه از دست دادن تو بر ما بسيار 
 359F1.»تر از دست دادن آنهاست سنگين

س آمد و وي را نصيحت كرد، اما از رفتن به كوفه باز نيامد، ابن عباسس بن عباسا
گرفتم و  بود موهاي سرت را محكم مي اگر براي من و تو زشت نمي«: به وي گفت

اگر در فالن و فالن جا كشته شوم، بهتر از آن است : حسين گفت» گذاشتم كه بروي نمي
همين سخن وي مرا تسلي «: گفت بعدها ميس حرمتي كنم، ابن عباس كه حرم مكه را بي

 360F2.كرد حرم را بسيار تعظيم ميس ابن عباس» دهد مي
براي سفر آماده شد، روز ترويه هشتم ذي الحجه سال شصت هجري با س حسين

شصت نفر از شيوخ اهل كوفه نيز : اهل بيت خود از مكه خارج شد، گفته شده است كه
 .با وي همراه بودند

از پيوستن به اهل كوفه س حسينهاي هدفمند براي جلوگيري  شليكن باز هم تال
دو پسرش عون و محمد به وي  به همراه 361F3س ادامه يافت، عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب

خواني،  نامه مرا مي دهم اكنون كه اما بعد، من تو را به خدا سوگند مي«: چنين نوشت

                                                           
اسناده  :و حمقق آن گفته ٢٦٧-٢٦٦االمالی : ، املحاملی٦/٤٢١، مزی ٣٦٦، املصنف ص ٢٦٧-٥/٢٦٦ط : ابن سعد -١

 .صحيح

رجاله رجال الصحيح، : ، هيثمی گفته٩/١٩٣املعجم الكبري : با سند صحيح، طربانی ٩٧-٥/٩٦املصنف : ابن ابی شيبة -٢

 .٩/١٩٢ املجمع

هجری در سن  ٨٠سال . يكی از سخاومتندان بود در حبشه به دنيا آمد، صحبتی نيز دارد: عبداهللا بن جعفر بن ابی طالب -٣

 ).٢٩٨: التقريب(گذشت هشتاد سالگی در
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اي خودت با اهل بيت خود  تهترسم در اين مسيري كه در پيش گرف بازگردي، من مي
 362F1.»...هالك و ريشه كن شوي

نپذيرفت كه برگردد، عبداهللا بن جعفر گمان كرد كه حسين از ترس س اما حسين
رود، از اين رو نزد عمرو بن سعيد بن  لي مدينه؛ عمرو بن سعيد بن العاص به كوفه مياو

د و وي را به خير امان نامه اي بنويسس العاص رفت و از او خواست كه براي حسين
خواهي بنويس و  برو هر چه مي«: نويد دهد، عمرو بن سعيد به عبداهللا بن جعفر گفت

 .»بياور تا بر آن مهر بزنم
، از عمرو بن سعيد إلي بسم اهللا الرحمن الرحيم«: عبداهللا بن جعفر چنين نوشت

در آن نابودي  خواهم كه تو را از آن چه از خداوند متعال مي: الحسين بن علي، اما بعد
توست، منصرف كند و به آن چه صالح توست، رهنمون گردد، به من خبر رسيده است 

دهم از اختالف و دو  به سوي عراق حركت كردي، من تو را به خداوند پناه ميكه تو 
ترسم كه در اين كار نابود گردي من عبداهللا بن جعفر و يحيي بن سعيد  دستگي، من مي

تو نزد من در امان و سالمتي و برخوردار خواهي بود . با آنان بازگرد فرستم، را نزد تو مي
و وكيل و و با تو به بهترين وجه رفتار خواهيم نمود، خداوند بر اين سخن گواه و كفيل 

 363F2.»باالي سر است، والسالم عليك
 .مسير داد ي اين پيشنهاد و اين اميد را نيز رد كرد و به سوي كوفه ادامهس اما حسين

364Fو واقد ليثياب

، به سوي او رفـت  نزديك مدينه رسيده استس وقتي كه شنيد حسين 3
به وي رسيد و او را به خدا سوگند داد كه به كوفه نرود و تاكيد نمـود كـه    365F4"ملل"و در 

  366F5.اين طلب را نيز رد نمودس در اين راه كشته خواهد شد، اما حسين

                                                           
 .١٥٨املحن ص : از ابوخمنف، ابوالعرب ٥/٣٨٧طربی  -١

 .٢٠٢٠ص ) ترمجة احلسني(تاريخ دمشق : از ابوخمنف، ابن عساكر ٥/٣٨٧طربی  -٢

هـ  ٦٨ابوواقد ليثی صحابی است نامش حارث بن مالک، و ابن عوف نيز و مهچنني عوف بن حارث گفته شده است، سال  -٣

 ).٦٨٢التقريب (و پنج سالگی فوت كرد  در سن هشتاد

كه  "ملل"قطعا آن ) ١٩٥-٥/١٩٤ياقوت : نگا(و مدينه از آنجا تا مدينه دو شبانه روز راه است  نام حملی است درر راه مكه -٤

 .آمده استد ذات قری  در غرب مدينه واقع است مراد نيست كه ذكرش در غزوه

 .٩/١٦٥، ابن كثري  ٢٠١ص  ،ساحلسني ترمجة : ، ابن عساكر٥/٣٦١ط : ابن سعد -٥
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اطالع س از حركت حسينچون  -ي آن روزگار شيخ صحابه – بعبداهللا بن عمر

كجـا  : مدينه به او رسيد و به وي گفتي سه مرحله از  يافت در پي وي رفت و با فاصله
هاي مردم كوفـه را در آورد و بـه    خواهم به عراق بروم، و سپس نامه مي: روي؟ گفت مي

گويم كه پـيش از تـو    براي تو سخني مي«: نشان داد، ابن عمر گفت بعبداهللا بن عمر
آمـد و ايشـان را ميـان دنيـا و     ص  جبرئيل عليه السالم نزد رسول اهللا: گفته امبه كسي ن

ي تـن ايشـان    شما هـم پـاره  ايشان آخرت را انتخاب فرمودند،  آخرت مختار گذاشت و
رسند، خداوند متعال به جـاي آن   هستيد واهللا هيچ كس از اهل بيت ايشان به واليت نمي

س بازگرد، تـو از خيانـت اهـل عـراق و آن چـه      براي شما چيز بهتري قرار داده است، پ
، اما باز هم راضي نشـد كـه برگـردد، عبـداهللا بـن      »كشيد، آگاهي پدرت از دست آنها مي

كه به كام مـرگ   كنم با كسي وداع مي«: را در آغوش گرفت و گفتس حسين بعمر
 .367F1»رود مي

ـ : گفت بعدها مي بابن عمر ه جـانم  حسين براي رفتن به كوفه بر ما غالب آمد، ب
سوگند، پدر و برادرش براي وي بهترين عبرت بودند، آن همه فتنه و ناجـانمردي مـردم   

شـد؛ زيـرا    كرد و با مردم همسـو مـي   بايست تا زنده است، حركتي نمي را ديد، ديگر مي
368Fجماعت و يكدستي بهتر است

2. 
ي رفـتن بـه كوفـه     را از عـزم و اراده س هـا حسـين   ها و بر حذر داشتن اين نصيحت

 بزرگـان چگونه : آن اينكهاين جا يك سوال بسيار مهم مطرح است و . نصرف نگردانيدم
بـه كوفـه   س همه از رفتن حسينس و كبار تابعين و خويشاوندان نزديك حسين صحابه

ي اين كار پيشاپيش براي همه مشخص است و در مقابـل   كنند و نتيجه ر ميطاحساس خ
هـاي صـحابه و كبـار تـابعين را      ي خود مصـر اسـت و نصـيحت   أبر رس چگونه حسين

 پذيرد؟ نمي

                                                           
: هيثمی. ٢٤٢و موراد الظمآن ش  ٦٩٢٩شامره  ٩/٥٨االحيان برتتيب صحيح ابن حبان : ، ابن حبان٥/٣٦٠ابن سعد  -١

، ١/٣٥٥االوسط : رجال بزار ثقه اند، طربانی: گفته است ٩/١٩٨، هيثمی در الزوائد ٢٣٣-٣/٢٣٢كشف االستار 

هتذيب : ، مزی١٩٢و ابن عساكر  ٣/١٦٣واه الطربانی فی االوسط و رجاله ثقات، بالذری ر: گفته است ٩/١٩٢هيثمی 

 .٢/٥٤١اخلصائص الكربی : ، سيوطی٦/٤١٦الكامل 

 .٦/٤١٦هتذيب الكامل : ، مزی٢٠١ابن عساكر  -٢
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به اين نتيجه رسيده بود كه يزيد بـن معاويـه   س پاسخ اين سوال اين است كه حسين
هر كاري را كه بخواهد، شود كه وي آزادانه  گيرد و هرگز راضي نمي قهرا از او بيعت مي

ادگاني نـزد  داري كنـد، فرسـت   انجام دهد، و امكان ندارد كه يزيد بـيش از ايـن خويشـتن   
روند و در كوفه دعوتي گسترده به راه انداخته اند، اين امور يزيد  آيند و مي ميس حسين

 .هايي اعمال كند محدوديتس را بر آن خواهد داشت كه هر چه زودتر براي حسين
كرد كه ماندن وي در مكـه بيشـتر حساسـيت ايجـاد      احساس ميس شايد هم حسين

نمود، بدون آن كه از نظـر   يعت نمودن با يزيد ممانعت ميكند با توجه به اين كه وي از ب
 . ظاهر موضع ايشان توجيهي داشته باشد

از رويارويي با طرفدارانش از يك طرف و رويارويي با س و ديگر اين كه بيم حسين
تر از مكـه   بني اميه در مكه از طرف ديگر، ايشان را به اين فكر انداخت كه هر چه سريع

توجيـه ايشـان را بـراي رفـتن بـه       بهمين سبب بود كه ابن عباس خارج گردد، و به
 .كوفه پذيرفت و آن اين كه رويارويي در كوفه انجام گيرد نه در مكه

شايد تصوير درخشان و اميدوار كننده اي كه مسلم بن عقيل بنابر مشاهدات خود از 
ر از مكـه  تـ  ود، وي را بر آن داشت كه هر چـه سـريع  بترسيم كرده س كوفه براي حسين

خارج گردد، مسلم پيام داده بود كه كوفه همه يكدست بيعت كرده اند و پيروزي بسـيار  
 .رفت بايد هر چه زودتر به آن جا ميس نزديك است، و براي محقق شدن آن حسين

انديشيد و به اين نتيجه رسيد كه اوضاع كوفه به نفـع اوسـت؛ زيـرا اميـر     س حسين
كرد و هـزاران نفـر هـم در آن جـا      آميز رفتار مي المتبسيار مسس كوفه، نعمان بن بشير

 .مشتاق ديدار و آماده به خدمت ايشان بودند

 عدم پشتيباني اهل كوفه از مسلم بن عقيل: ج
با يك ترفند توانست هاني بن عروه، ميزبان مسلم بن عقيـل را در كوفـه   عبيداهللا بن زياد 

ن عقيل رسيد، وي با چهار هزار نفـر  دستگير و در قصر خود زنداني كند، خبر به مسلم ب
قصر عبيداهللا را محاصره كرد و اهل كوفه با وي همراه شدند، اشراف كوفه در آن هنگـام  

مردم را از مسلم بن عقيل دور كنيـد و  : داهللا به آنان گفتينزد عبيداهللا در قصر بودند، عب
ي عطايايي داد و از لشكر شام ترسانيد، بزرگان كوفه، مردم را امر كردند كه  به آنان وعده

آمـد و دسـت فرزنـدش را     مسلم بن عقيل را رها كنند و كار به جايي كشيد كه زني مـي 



  حقيقت زندگي حسين شهيد   112

 
آمـد و   برد و ريش سـفيد قبيلـه مـي    آمد و برادرش را مي برد و مردي مي گرفت و مي مي

ز چهار هزار نفر فقط سـي نفـر بـاقي ماندنـد و هنـوز      برد و نهايتا ا افراد قبيله اش را مي
هاي كوفه سـرگردان بـود    آفتاب غروب نكرده بود كه مسلم بن عقيل تنها ماند، در كوچه

ب خواسـت، زن  آي منزل زني از كنده را كوبيـد و از او   دانست كجا برود، دروازه و نمي
يل هسـتم و داسـتان را   من مسلم بن عق: تعجب نمود و از او پرسيد كه تو كيستي؟ گفت

ر راه است، من به او پيـام داده ام كـه بيايـد، آن    حسين هم د: رايش تعريف كرد و گفتب
آن زن ي مجاور خود مسلم را جـا داد و بـرايش آب و غـذا آورد، امـا پسـر       زن در خانه

گيرش ترفت و عبيداهللا را از مخفيگاه مسلم آگاه كرد، عبيداهللا هفتاد نفر فرسـتاد كـه دسـ   
ند، مسلم با آنان جنگيد و سرانجام چون كه او را تامين دادنـد، تسـليم شـد، او را بـه     كن

 قصر امارت كه عبيداهللا در آن بود بردند، عبيداهللا پرسيد چرا قيام كردي؟
يزيـد را   مگر بيعت: به خاطر بيعتي كه از حسين بن علي بر گردن دارم، گفت: گفت

: بگذار وصيت كنم، گفت: كشم، مسلم گفت ا ميمن تو ر: بر گردن نداري؟ عبيداهللا گفت
تو از نظـر  : وصيت كن، مسلم روي برگردانيد، عمر بن سعد بن ابي وقاص را ديد، گفت

تري، بيا تا با تو وصيت كـنم، سـپس او را بـه كنـاري      خويشاوندي از همه به من نزديك
فرسـتاد تـا    براي حسين پيامي بفرست كه بازگردد، عمر بن سعد مردي را: كشيد و گفت

را بگويد كه كار تمام شده و اهل كوفـه او را فريـب داده انـد، مسـلم سـخن      س حسين
با خانواده ات بازگرد، مبادا مردم كوفه تو را فريب دهند، اهل كوفه «: مشهورش را گفت

 369F1»به من و تو دروغ گفتند و دروغگو نظري ندارد

 ي كربال و معركه سحسين: ثالثا
راهنما به اهـل خـود   «: نوشته و در آن گفته بودس مه اي به حسينمسلم بن عقيل قبال نا

 »گويد، تمام اهل كوفه با شما هستند، به محض خواندن نامه حركت كنيد دروغ نمي
مسلم بن عقيل اين نامه را بيست و هفت شب قبل از دستگيري و قتل خود فرستاده 

 370F2 .بود

                                                           
 .٥/٣٧٩و طربی  ٥/٣٧٤طبقات : ابن سعد: نگا -١

 .از ابوحمنف ٥/٣٩٥طربی  -٢
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شـده اسـت كـه روز نهـم ذي     مسلم هشتم ذي الحجه در كوفه كشته شد و نيز گفته 
371Fاز مكهس الحجه، يعني يك روز پس از حركت حسين

1. 
ذي الحجه سال شصت از مكه خـارج شـد والـي مكـه      هشتمس هنگامي كه حسين

تي را بـه سرپرسـتي بـرادرش    أعمرو بن سعيد بن العاص اهميت وضع را دريافت و هيـ 
ن را از تصـميمش  فرستاد و كوشيدند كـه ايشـا  س يحيي بن سعيد بن العاص نزد حسين

از خـدا نمـي ترسـي، از    ! اي حسـين : نپذيرفت، آنان گفتنـد س منصرف كنند، اما حسين
ايـن  س اندازي، حسـين  گردي و ميان مسلمانان اختالف مي جماعت مسلمانان خارج مي

 :را تالوت نمودآيه 

﴿                             ﴾ 

 .372F2]41: يونس[
دهم  شما از آنچه من انجام مي! عمل من براي من، و عمل شما براي شماست«

 »!دهيد بيزارم انجام مي از آنچه شما) نيز(بيزاريد و من 
پس از . با اهل بيت خود و شصت نفر از شيوخ كوفه رهسپار عراق شدس حسين

را قانع كنند تا به كوفه نرود، به ابن زياد س نتوانستند كه حسين آن كه بزرگان بني اميه
ترين اشتباه و خطا در برخورد  نامه نوشتند و وي را از عواقب بسيار وخيم حتي كوچك

 .سانيدند و بر حذر داشتندترس با حسين
اما بعد، حسين بن علي به سوي تو در حركت «: مروان به ابن زياد چنين نوشت

گند هيچ كس از ، به خدا سواستج  است پسر فاطمه، دختر رسول اهللا است، او حسين
ر نيست كه از خدا بخواهيم كه او را سالمت نگاه دارد، مبادا ت حسين نزد ما محبوب

اش  رگز فراموشش نكنند و ياد و خاطرهاقدامي كني كه هيچ چيز جبرانش نكند و مردم ه
 373F3.»هميشه زنده باشد، والسالم عليك

                                                           
 .٣/١٦٠نساب االرشاف أوخمنف، از اب ٣٩٤-٥/٣٨١طربی  -١

 .٢٤٠ترمجة احلسني ص : از ابومعرش از برخی شيوخ خود، ابن عساكر ١٤٩املحن : از ابوخمنف، ابوالعرب ٥/٣٨٥طربی  -٢

: ، ابن كثري٦/٤٢٢هتذيب الكامل : ، مزی٢٤٠، ص ستاريخ دمشق، ترمجة احلسني : اكر، ابن عس٥/١٦٧ط : ابن سعد -٣

 .٩/١٦٧البداية و النهاية 
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اي به او نوشت و او را از تعرض به حسين نهي كرد و امر  اص نيز نامهعمرو بن ع

اما بعد، حسين به سوي تو «: كرد كه در برخورد با حسين هوشيار باشد و به وي گفت
گرداني و يا با اقدامي  زاد ميآحركت كرده است، در برخورد با امثال حسين يا خود را 

 374F1.»شوي مي ناشايسته همانند بردگان، به بردگي كشيده
375Fدر راه كوفه در ذات عرق

با فرزدق شاعر معروف مالقات نمود، س حسين 2
ي موضع  هاي اهل كوفه را به او نشان داد و از او پرسيد كه نظرش درباره نامهس حسين

دهند، به كوفه مرو؛  آنان تو را فريب مي«: اهل كوفه نسبت به وي چيست؟ فرزدق گفت
 .376F3»هايشان عليه توست دستو هايشان با تو  لروي كه د تو داري نزد قومي مي
فراگرفته و گويا گوياي حيرتي است كه نفس وي را س اين سوال حسين

را پريشان كرده بود و ايشان در پي پاسخي بودند كه س هشدارهاي صحابه، حسين
 .پريشاني وي را دور كند و غم و اندوهش را بزدايد

                                                           
: ، ابن كثري٦/٤٢٢هتذيب الكامل : ، مزی٢٤٠، ص سترمجة احلسني تاريخ دمشق، : ، ابن عساكر٥/١٦٧ط : ابن سعد -١

 .٩/١٦٧البداية و النهاية 

ذات عرق روستايی است كه اكنون خراب شده است و : گويد ذات عرق دو مرحله از مكه فاصله دارد، ابن عابدين می -٢

ذات عرق ميقات اهل مرشق و خصوصا اهل عراق . "٢/٤٧٥حاشيه ابن عابدين "قيق است عرق نام كوه مرشف بر ع

فقه : كيلومرت فاصله دارد، سيد سابق ٩٤ذات عرق شامل غربی مكه واقع شده است و با مكه . "٣/٢٤٥املغنی "است 

 .١/٦٢٥السنة 

التاريخ، بدون : ح با وی مالقات نمود، خليفةبا سند حسن تا فرزدق، و آمده كه در صفا ٣٧١الطبقة اخلامسة : ابن سعد -٣

از  ٥/٣٨٦با سند صحيح تا فرزدق، طربی  ٣/١٦٥انساب االرشاف : ، بالذری٢/٦٧٣املعرفة و التاريخ : سند، يعقوب

تاريخ دمشق : ابن عساكر. "در حرم با وی مالقات نموده است"طريق ابوخمنف، و از طريق عوانه كه در آن آمده است كه 

و بيشرت  ١٩/٦٦االغانی : ، ابوالفرج١/١٦٦االمالی اخلمسة : از طريق ابن سعد، الشجری ٢٠٥ص  "احلسنيترمجة "

طه بن فرزدق آمده كه از پدرش روايت می كند، و ابن عيينه و قاسم بن فضل مهدانی از او روايت روايات از طريق لبَ 

ی وی سكوت كرده اند، ابن حبان  درباره ٧/١٨٣التعديل و ابوحاتم در اجلرح و  ٧/٢٥١بخاری در تاريخ الكبري . كنند می

يتی ااز او ياد كرده است، فرزدق؛ مهام بن غالب ابن صعصعه تيمی ابوفراس شاعر است، پدرش رو ٧/٣٦١در الثقات 

گفته كه ابن حبان او را ضعيف گفته است، او  ٢/٥٠٩داشته و جدش صحبتی داشته است، ذهبی در املغنی فی الضعفاء 

و معجم الشعراء  ٧/٩٣اجلرح و التعديل : نگا. زده است بنابراين از رواياتش بايد پرهيز نمود زنان پاكدامن هتمت میبه 

 .٤/٤٣٢ن امليزان او لس ٤/٥٩٠، و سري اعالم النبالء ٤٦٥مرزبانی 
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كوفه را صادقانه و بسيار  ،وضعيت اين شاعر بزرگ و بليغ و با احساسفرزدق، 
خواهند  دقيق به تصوير كشيد، كه بيانگر موضع مردم كوفه و طبيعت مردمي است كه مي

 . حسين بن علي را ياري دهند
از مكه به طرف كوفه آگاه شد به س هنگامي كه يزيد بن معاويه از حركت حسين
بر رسيده است كه حسين به به من خ«: ابن زياد نامه نوشت و وي را هشدار داد و گفت

سوي كوفه حركت كرده است، از ميان زمان ها، زمان تو و از ميان شهرها، شهر تو و از 
شوي و  ايد، و با اين امتحان يا آزاد مي تحان مبتال شدهميان كارگزاران خود تو به اين ام

 . 377F1»شوي گردي و همانند بردگان به بردگي گرفته مي يا به بردگي باز مي
جدا كند و س اه ابن زياد تدابيري اتخاذ كرد تا اهل كوفه را از حسينآن گ

اش را بر كوفه مستحكم گرداند، از اين رو جنگجويان را جمع كرد و به آنان  سيطره
378Fعطايايي داد تا اعتمادشان را جلب كند

2. 
و سپس حصين بن تميم طهوري رئيس پليس خود را به قادسيه فرستاد تا از قادسيه 

379Fتا خفان

380Fو قطقطان 3

381Fو لعلع 4

وسپس به حصين بن تميم دستور داد . سپاهي فراهم كند 5
382Fكه هر فرد مشكوكي را دستگير كند

383Fاز واقصههر كس سپس دستور داد كه  و 6

به طرف  7
384Fي ورود و خروج ندهد دستگير كند و به هيچ كس اجازه ،رود شام يا بصره مي

ابن زياد . 8
س هل كوفه را با حسين قطع كند، حسين بن عليخواست ارتباط ا با اين اقدام اخير مي

رفت و از اين تغييراتي كه در كوفه پديد آمده بود، اطالعي نداشت،  به سوي كوفه مي
                                                           

و رجال او ثقه هستند  طربانی آن را روايت كرده«: گفته است ٩/١٣٩، هيثمی در املجمع ٣/١١٥املعجم الكبري : طربانی -١

از  ٢٠٨ترمجة احلسني : با سند طربانی، ابن عساكر ٤/٣٨٢العقد الفريد : ابن عبد ربه» البته ضحاک قصه را در نيافته است

 .طريق زبري بن بكار

 .٥/٣٧٦ط : ابن سعد -٢

 ).٢/٣٧٩املعجم (ادسيه است خفان نزديک كوفه است، گاهی حاجيان از آن می گذرند و نيز كفته شده است كه باالتر از ق -٣

 ).٤/٣٧٤املعجم (جايی است نزديک كوفه از طرف صحرا، نزديک قادسيه : قطقطان -٤

 ).٥/١٨: املعحم(جايی است ميان كوفه و برصه، از آنجا تا برصه بيست مايل است : لعلع -٥

: ، بالذری١٢٧-١٢٥املاملک ص  املسالک و: ابن خرداذبه: ، برای توصيف راه مكه تا كوفه نگا٥/٣٧٦ط : ابن سعد -٦

 .از ابوخمنف ٥/٣٩٤، طربی ٣/١٦٦انساب االرشاف 

 ).٥/١٥٤املعجم (ی بنی شهاب از قبيله طی و با زباله دو مرحله فاصله دارد  جايی است در راه مكه از آن تريه: واقصه -٧

 .٥/٣٩٢، طربی ٢٢٥و ٣/١٧٣انساب االرشاف : بالذری -٨
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بسم اهللا الرحمن الرحيم، از حسين بن علي به برادران «: وي به اهل كوفه چنين نوشت

ا سپاسگزارم كه مومن و مسلمانش، السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته، من خدايي ر
مسلم بن عقيل به من رسيد و از راي نيكو و  ي نامه: غير از او معبودي نيست، اما بعد

داد، از خدا خواستم كه كار  اتفاق شما به پشتيباني و نصرت ما و ستاندن حق ما خبر مي
ما را سامان دهد و به شما اجر عظيمي عنايت كند، من روز سه شنبه هشتم ذي الحجه 

ي من رسيد، كار خود را  يه به سوي شما حركت كرده ام، هنگامي كه فرستادهروز ترو
هللا خواهم رسيد، والسالم عليكم پنهان داريد و تالش كنيد، من همين روزها ان شاء ا

 385F1.»رحمت اهللا و بركاتهو
386Fرا در قادسيه دستگير نمودس ي حسين اما حسين بن تميم، قيس بن مسهر، فرستاده

2 
عبداهللا س سپس حسين 387F3.درنگ او را كشت زياد فرستاد، و ابن زياد بي و او را نزد ابن

388Fبن بقطر

او نيز به دست حصين بن تميم دستگير شد و او را نيز  ،را نزد مسلم فرستاد 4
 389F5.نزد ابن زياد فرستاد و ابن زياد او را نيز كشت

ن باور تاثير بسياري گذاشت و به ايس اين اقدامات قاطع ابن زياد بر پيروان حسين
در ارتباط باشد، عاقبتش قتل است و آن هم به بدترين س رسيدند كه هر كس با حسين

وجه ممكن، هر كس كه در فكر ياري حسين است بايد براي خود چنين نهايت دردناكي 
 .را تصور كند

كرد كه اوضاع در كوفه عادي نيست، خصوصا هنگامي كه  احساس ميس حسين
تواند به كوفه برود و يا از  دادند كه هيچ كس مطلقا نمي نشين به وي خبر اعراب باديه

 390F6 .كوفه خارج گردد
دادند  گذشت هم چنان وي را هشدار مي از آنها ميس بزرگان قبايل عرب كه حسين

 شاره به تعداد زياديابا س كردند، اما حسين و خطري را كه در پيش رو داشت، بيان مي

                                                           
 .از ابوخمنف ٤/٣٩٤طربی  -١

 .از ابوخمنف ٥/٣٩٥طربی  -٢

 .٣/١٦٧رشاف ، انساب األ٥/٣٧٦ط : ابن سعد -٣

 .٥/٨صابة اإل: ابن حجر -٤

 .٥/٨االصابة : ، ابن حجر٣/١٦٨انساب االرشاف : بالذری -٥

 .٥/٣٩٢، طربی ٣/٢٢٤انساب االرشاف : بالذری -٦
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ز وي حمايت كرده بودند، موفقيت خويش را كه نامشان در ليست بود و ا افرادي از
 391F1.كرد توجيه مي

392Fبه زبالهس هنگامي كه حسين

393Fو بنا به قولي به شراف 2

رسيد از كشته شدن مسلم  3
بن عقيل و هاني بن عروه و عبداهللا بن بقطر و هم چنين كنار كشيدن اهل كوفه از 

 394F4.نصرت و ياري ايشان اطالع يافت
ا به ايشان رساند، روايات اختالف دارند، برخي در اين باره كه چه كسي خبر ر

ي ابن االشعث اين خبر را آورد و هنگامي كه مسلم  گويند كه فرستاده روايات مي
با اهل «: چنين بگويدس دستگير شد از ابن االشعث خواست كه از زبان او به حسين

درت هستند كه گرد، مبادا اهل كوفه تو را فريب دهند، آنان همان ياران پ بيت خود باز
لو با اين كه بميرد و يا كشته شود، اهل كوفه به من  كرد كه از آنان جدا گردد و تمنا مي

واهللا اين كار را : ابن االشعث گفت .و تو دروغ گفتند، دروغگو راي و نظري ندارد
ي بني اسد به ايشان خبر  در رواياتي ديگر آمده است كه افرادي از قبيله 395F5.»خواهم كرد

 396F6.اندداده 
ي ابن االشعث از  ميان اين دو روايت تضادي نيست؛ زيرا امكان دارد كه فرستاده

ي بني اسد باشد، اما سوال اينجاست كه چرا اين خبر از طريق عمر بن سعد كه  قبيله
نرسيد؟ ديگر اين كه س بود، به حسينمسلم به وي توصيه كرده و به وي مسئوليت داده 

ي  به منطقهس گاه كه حسين تاخير رسيد، آناين همه با ي ابن االشعث  را فرستادهچ
 دانيم كه زباله و يا شراف نزديك كوفه هستند؟ زباله رسيده بود و مي

                                                           
 .٢١٠ترمجة احلسني : ، ابن عساكر٥/٣٧١ط : ابن سعد -١

املعجم (است از بنی غارضه كه تريه ای از بنی اسد هستند در راه مكه به طرف كوفه ميان واقصه و ثعلبني  زباله جايی -٢

٣/١٢٩.( 

 .٣/٣٣١ميان واقصه و قرعاء است و تا احساء هشت مايل فاصله دارد و از رشاف تا واقصه دو مايل، املعجم : رشاف -٣

 .٣/١٦٨ انساب االرشاف ،از ابوخمنف، بالذری ٥٣٩٨طربی  -٤

 .از ابوخمنف ٥/٣٧٣: طربی -٥

 .٥/٣٩٧مهان  -٦
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دانيم كه علت تاخير تدابير امنيتي شديد ابن زياد بود كه رفت و آمد به كوفه را  نمي

س سوي حسين ممنوع كرده بود و يا اين كه ابن االشعث فرستاده اش را با تاخير به
 .فرستاده است

ترين افراد  بسيار گران آمد، اينان نزديكس اين خبر فاجعه آميز و دردآور بر حسين
 .اند نيز از نصرت و ياري او دست كشيدهاو بودند كه كشته شدند و ياورانش در كوفه 

خودش شخصا اين خبر را به اصحاب خويش اعالم نمود و به كساني كه س حسين
ند، اجازه داد كه برگردند، بيشترين كساني كه همراه وي بودند شتت داتمايل به برگش

 397F1 .برگشتند و تنها كساني ماندند كه از حجاز با ايشان حركت كرده بودند
معادالت خويش را بررسي نموده و به اين نتيجه رسيد س حسين  در برابر اين فاجعه

ش بيان نمود، پسر بزرگش گردد، و اهميت بازگشت خويش را براي اصحاب كه بايد باز
 398F2.علي نيز با وي هم عقيده بود

ليكن فرزندان عقيل كه بسيار دردمند بودند، مخالفت كردند و با اصرار از وي 
399Fرا بگيرند كشته شدن عقيلخواستند كه به سوي كوفه بروند تا شايد بتوانند انتقام 

3. 
–پس از اينان «: فتدر برابر اين فشار رواني از نظر خود تنازل نمود و گس حسين

دانست كه اگر فرزندان عقيل را تنها  ميس حسين 400F4»زندگي لطفي ندارد -عموزادگانش
كرد كه اگر در كنار آنان  گمان ميس بگذارد حتما كشته خواهند شد و شايد حسين

بتواند آنان را از رويارويي با ابن زياد نجات دهد و گذشته از اين امكان داشت كه بماند، 
 .از وقوع فاجعه جلوگيري كندس احترام حسين موقعيت و

را براي ادامه راه به سوي كوفه تشويق كرد اين بود كه س انگيزه اي ديگر كه حسين
و اگر به كوفه برسي مردم خيلي يل نيستي به وي گفتند كه تو مثل مسلم بن عقيارانش 

401Fزودتر پيرامون تو جمع خواهند گشت

5 

                                                           
 .از ابوخمنف ٥/٣٩٨، طربی ٣/١٦٩انساب االرشاف : ، بالذری٥/٣٧٦ط : ابن سعد -١

 .٥/٣٩٧ط : ابن سعد -٢

 .١٥٣املحن، ص : ، ابوالعرب٥/٣٩٧، طربی ٥/٣٧٦ط : ابن سعد -٣

 .٥/٣٩٨طربی  -٤

 .از ابوخمنف ٥/٣٩٨سابق  -٥
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زد و هيچ انگيزه اي براي اين كار جز خودنمايي ابن زياد به اقدامي خطرناك دست 
و انتقام نداشت، او به حر بن يزيد با لشكري هزار نفره دستور داد كه در شراف اردو 

 402F1 .بزند و چون حسين را ديد، رهايش نكند تا آن كه او را به كوفه ببرد
ده از او دعوت كر هاي اهل كوفه را كه برخاست و دو خورجين پر از نامهس نيحس

 403F2 .ها را منكر شدند  رد، حر و همراهيانش هر گونه ارتباطي با آن نامهبودند بيرون آو
از رفتن به كوفه به همراهي حر شديدا ممانعت نمود، حر به وي س آن گاه حسين

پيشنهاد نمود مسيري غير از كوفه و مدينه را در پيش بگيرد، و حر در اين مورد به ابن 
404Fه بنويسندزياد و حسين به يزيد نام

از راه عذيب و قادسيه به چپ س و عمال نيز حسين 3
405Fگراييد و به شمال راه شام را در پيش گرفت

4. 
كرد و به وي توصيه نمود كه جنگ نكند و گفت  حركت ميس حر در كنار حسين

 406F5.در صورتي كه به جنگ بپردازد كشته خواهد شد
مراهي شمر بن ذي به كربال رسيد لشكر عمر بن سعد به هس هنگامي كه حسين

407Fالجوشن و حصين بن تميم از راه رسيد

ي آن بود از  لشكري كه عمر بن سعد فرمانده. 6
چهار هزار جنگجو تشكيل شده بود، اين لشكر در اصل بايد به سوي ري و به جنگ 

رفت و هنگامي كه ابن زياد از عمر بن سعد خواست كه به جنگ حسين برود،  ديلم مي
ابن زياد عمر بن سعد را تهديد كرد كه در صورتي كه از او اطاعت ابتدا نپذيرفت، اما 

كشد عمر  كند و خودش را مي نكند، او را از فرماندهي بركنار و خانه اش را ويران مي
408Fبن سعد در برابر اين انتخاب سخت راضي گشت

7. 

                                                           
 .٤٠٢-٥/٤٠١ ،٥/٣٣٧ط : ابن سعد -١

 .٥/٤٠٢طربی  -٢

 .٤٠٣-٥/٤٠٢سابق  -٣

 .٣/١٧٣انساب االرشاف : ، بالذری ٤٠٣، ٥/٣٩٢طربی  -٤

 .٥/٤٠٣سابق  -٥

 .٣/١٦٦انساب االرشاف  -٦

 .٢١٠و  ٢٠٩ترمجة احلسني : ، ابن عساكر٣/٣٢٥املعرفة و التاريخ : ، يعقوب٥/٤٠٩، طربی ٥/٣٧٧ط : ابن سعد -٧
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نـام  : به كربال رسيد و لشكريان ايشان را محاصره كردنـد، گفـت  س وقتي كه حسين

راست فرمودند ايـن سـرزمين   ص  رسول اهللا: كربال، گفت: زمين چيست؟ گفتنداين سر
409Fاست) غم و مصيبت(كرب و بال 

 .نامند مي 410F2"طف"و تمام آن منطقه را  1
ابتدا با عمر بن سعد به مذاكره پرداخت و بيان نمـود كـه مـن بـا     س حسين بن علي

ا به عنوان دليل و مدرك هاي اهل كوفه ر از نامه خورجيندعوت اهل كوفه آمده ام و دو 
كه حاوي نام بيعت كنندگان و دعوت كنندگان ايشان در آن بود، نشان داد، عمر بن سعد 

 :اين مطالب را به طي نامه اي به ابن زياد اين گونه منتقل نمود
بسم اهللا الرحمن الرحيم، اما بعد، پس از آن كه اين جا رسيدم به حسين پيام دادم و «

اهل اين شهر به من نامه نوشته اند : خواهد، او گفت چرا آمده و چه مياز او پرسيدم كه 
هنگامي كـه  » و اكنون از اين جا خواهم رفت] كه نزد ما بيا[و فرستادگانشان نزدم آمدند 

 :نامه براي ابن زياد خوانده شد به اين شعر تمثل نمود
 إذا علقت خمالبنابه      يرجو النجاة والت حني مناصاآلن 

                                                           
طربانی آن را روايت كرده و در سندش يعقوب بن محيد بن كاسب وجود دارد كه او ضعيف : گفته است ٩/١٩٢هيثمی  -١

املحن از ابومعرش از برخی شيوخ خود، اين سند بسيار ضعيف است، اما آن چه در دالئل . است و توثيق نيز شده است

خوابد،  سواری هايشان اينجا به زمني می: دذشت فرموگاز كربال س ابونعيم آمده است كه هنگامی كه علی ٢/٥٨١النبوة 

صائص اخل: در اين سند سعد بن طريف و اسبغ بن نباته وجود دارند و هر دو مرتوک هستند، نگا: حمقق آن گفته است

مردی از : در سندش آمده كه: اسحاق با سند ضعيفی آن را روايت كرده و حمقق گفته است :بوصريی گفته است. ٢/٤٥٢

ن شناخته نيست، و راوی از ابو حييی به نظر من مصدع است و نديده ام كه كسی او را توثيق كرده باشد بنی ضبه، و آ

  ).٤/٣٢٦املطالب العالية (

شود،  ما در زمانی كه اهل بيت وجود داشتند، شک نداشتيم كه حسني در طف كشته می: اما اين كه ابن عباس گفته است

و اما اينكه ابن عساكر با سند ) ٣/١٧٩املستدرک (ود دارد، كه مرتوک است هبی گفته در سندش حجاج بن نصري وجذ

شود و خاک آن رسزمني  خرب داد كه حسني كشته می ججربئيل به رسول اهللا : خود از ام سلمه رضی اهللا عنها آورده است كه

دارد  ن بن ابی عياش وجوداد آن ، ابدر سن) ١٧٦ترمجة احلسني : ابن عساكر(را كه كربال ناميده می شود به ايشان نشان داد 

ثني حديث ابان را رها كرده اند و امحد گفته است كه حمدامام : بعد از نقل اين خرب گفته ١/١٣كه ذهبی در ميزان االعتدال 

احلبائک : سيوطی: و نگا "٦٤الضعفا و املرتوكني ص ". و دارقطنی گفته است مرتوک است ١/٧املغنی فی الضعفا : نگا

 .١/١٩٩طرح التثريب : ابوزرعة. ٤٤بار املاملک ص فی أخ

، سعيد ٣٦-٤/٣٥ياقوت . رسزمينی در ناحيه كوفه. شود الطف در لغت به رسزمني مرشف بر صحرای عراق گفته می -٢

 .٣/٣٤رغبة اآلمل : علی املرصفی
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 .چنگال ما افتاده اميد رهايي دارد، اكنون ديگر راهي براي نجات نيستن كه به اكنو
 :عمر بن سعد نوشت ن زياد بهبسپس ا

بسم اهللا الرحمن الرحيم، اما بعد، نامه ات رسيد و آن چه نوشته بودي فهميـدم، بـه   «
ه حسين بگو كه خودش و تمام همراهانش با يزيد بيعت كنند، اگر چنين كردنـد، آن گـا  

 .»والسالم ،فكري خواهيم كرد
ي ابـن زيـاد را خوانـد     هنگامي كه عمر بن سعد اين پاسخ خشـن و نـا اميـد كننـده    

411Fدانست كه ابن زياد در پي صلح و آشتي نيست

1. 
زماني كه در مدينه با عزت و احترام بود از بيعت با يزيـد   با خود انديشيد،س حسين

موزاده اش مسـلم بـن عقيـل نيـز در ايـن راه      ير را پيمود و حتي عين مسامتناع نمود و ا
، نپذيرفت، اكنون چگونه درده بودنككشته شد و نظر هيچ كس از آنان كه او را نصيحت 

 .!با تهديد به سالح بيعت كند
اين پيشنهاد را رد نمود، سپس با توجه به موقعيت سخت و دشـواري كـه   س حسين

412Fپيش آمده بود از عمر بن سعد تقاضاي مالقات كرد

و به او پيشنهاد داد كه يكي از سـه   2
413Fزير را بپذيرد ي گزينه

3: 
 .او را بگذارد كه به مكه بازگردد .1
414Fاو را بگذارد كه به شام برود و با يزيد بن معاويه بيعت كند .2

4. 
415Fيا اين كه او را به يكي از مرزها بفرستد كه همانند يك فرد مسلمان جهاد كند .3

5. 
416Fد يزيد اعالم نمودموافقت خويش را براي رفتن نزس حسين

6. 

                                                           
 .از ابوخمنف ٥/٤١١طربی  -١

 .از ابومعرش ١٥٤املحن : ابوالعرب -٢

 .عرشاز ابوم ٥٤املحن  -٣

 .١٤٩ذخائر العقبی ص  -٤

جماهد بن سعيد و صقعب بن زهري ازدی و : از ابوخمنف، و مهچنني گفته است كه ٥/٤١٣، طربی ٥/٣٧٨ط : ابن سعد -٥

: ، بيهقی٤٣٧٨، العقد الفريد ١٥٤املحن ص : حمدثني ديگر به ما خرب داده اند، و اين رای مجاعت حمدثني است، ابوالعرب

 .٨٤و  ٨٣ املحاسن و املساوی

 .متابعی با سند صحيح نيز دارد ٥/٣٩٢با سند صحيح و نزد طربی  ٢٢٤، ٣/١٧٣انساب االرشاف : بالذری -٦
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اين پيشنهاد عمر بن سعد را خوشحال كرد و اميدوار شد كه ابن زياد با آن موافقـت  
كند و اين وضعيت خطرناك تمام گردد و به ابن زياد نوشـت كـه مشـكل حـل شـده و      

417Fصلح نزديك است، فقط كافي است كه ابن زياد موافقت كند

1. 
د اما شـمر بـن ذي الجوشـن كـه هنگـام      و عمال نيز نزديك بود ابن زياد موافقت كن

را نـزد يزيـد بفرسـتد،     نرسيدن نامه در مجلس بود، به نظر ابن زياد مبني بر اينكه حسي
كه به حكم تو گـردن   يراي صحيح اين است كه از حسين بخواه: اعتراض كرد و گفت

418Fي او تصميم بگيري نهد تا اين كه تو خود درباره

2. 
و با شمر بن ذي الجوشن هم راي شد و خود شمر بـن  ابن زياد اين نظر را پسنديد 

ذي الجوشن را فرستاد كه به عمر بن سعد ابالغ كند كه حسين را به حكم ابن زياد قـانع  
ه شمر بن ذي الجوشـن اختيـار داد كـه در    از آن چيزي ديگر از او نپذيرد و بكند و غير 

 419F3.ي لشكر گردد فرماندهامر ابن زياد، عمر بن سعد را بكشد و خود صورت عدم پذيرش 
كرد يا امر ابن زياد را رد كند كه در  عمر بن سعد از سه چيز بايد يكي را انتخاب مي

اين صورت كشته خواهد شد، و يا اين كه حسـين حكـم ابـن زيـاد را بپـذيرد و بـه آن       
كرد و يا اين كه حسين نپذيرد و  راضي گردد و اين چيزي بود كه عمر بن سعد آرزو مي

 .ا او بجنگدبايد ب
با قاطعيـت  س عرضه كرد و حسينس ي ابن زياد را بر حسين عمر بن سعد خواسته

خواست براي فرماندهان ابن زياد بيان كند كـه او  س حسين. تمام اين پيشنهاد را رد كرد
خواهان صلح است و در پي جنگ نيست و از آنان خواست هـر چـه يزيـد حكـم كنـد      

فقط بايد به حكم ابن زياد گردن : ا رد كردند و گفتندبپذيرد، ليكن آنان درخواست وي ر
 420F4 .نهي

شناخت، او بود كه عموزاده اش و هاني و عبـداهللا   ت او را ميشدحسين، ابن زياد و 
كـاري نكـرده اسـت كـه از او      او با خـود انديشـيد  بن بقطر و قيس بن مسهر را كشت، 

و نـه در دشـمني بـا    ته خواسته شود كه به حكم ابن زياد گـردن نهـد، نـه كسـي را كشـ     
                                                           

 .ا ز ابوخمنف ٥/٤١٤طربی  -١

 .٨٤املحاسن و املساوی ص : از ابومعرش، بيهقی ١٥٤املحن : ، ابوالعرب٥/٤١٤مهان  -٢

 .از ابومعرش ١٥٤ املحن: ، ابوالعرب٣٧٨الطبقة اخلامسة : ابن سعد -٣

 .است ١٧٠با سند صحيح تا جويريه ابن حازم و جويريه ت  ٣/٢٢٧انساب االرشاف : بالذری -٤
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حكومت سپاهي تدارك ديده و رهبري كرده است، راي او در مورد رفتن به كوفه صريح 
، او در اين زمينه حتي پس از آن كه لشكر را ديد خواست از جنگ جلوگيري كندبود، و 

خواست به خاطر او خوني ريخته شود، بنـابراين چـرا بايـد بـه      بسيار محتاط بود و نمي
ياد گردن نهد، او كه فرزند فاطمه دختر رسول خداست و پسر علي بـن ابـي   حكم ابن ز

ي راشد و با اين همه اكنون نزديك شصت سال عمر دارد، مقام و  طالب چهارمين خليفه
جايگاه او مانع از اين هستند كه به حكم جواني كه در پي كسب شـهرت اسـت، گـردن    

يـزي در انتظـار اوسـت، او از اخـالق و     دانست كه اگر نزد يزيد برود، چه چ نهد، او مي
شد كه بگذارنـد تـا    نميصفات يزيد به خوبي آگاه بود وگرنه از همان ابتدا خواستار اين 

 .نزد يزيد برود
بروكلمان تحليـل   آن گونه كه سبب اصلي امتناع حسين از تسليم شدن به ابن زياد و
 421F1.دار بوده، نيستاز مصونيت برخورص  ي رسول اهللا كه او به عنوان نوهكرده 

كوشيد تـا بـه    درگير شود،س با حسين خواست نميبا توجه به اين كه عمر بن سعد 
وي مهلتي بدهد، اما برايش خبر آمد كه ابن زياد جويريه بن بدر تميمـي را بـه سـويش    

422Fفرستاده و دستور داده است كه اگر عمر بن سعد با حسين نجنگد او را بكشد

2. 
خاست و از حسين خواست كه به حكم ابن زيـاد گـردن   پس از آن عمر بن سعد بر

و آن روز، پنج شنبه نهم محرم بود، حسـين تـا فـردا    . نهد، وگرنه جنگ آغاز خواهد شد
 .صبح مهلت خواست

ي آنان تن در ندهد عاقبتش قتل خواهد بـود،   دانست كه اگر به خواسته ميس حسين
معاف هسـتيد، امـا اصـحاب او     لذا به اصحاب خويش اعالم نمود كه شما از اطاعت من

423Fتاكيد كردند كه همراه او خواهند جنگيد

3. 

                                                           
هر كسی را كه  جكسی مصونيت ندارد، رسول اهللا  چ، در رشيعت اسالمی هي١٢٨تاريخ الشعوب االسالمية ص : بروكلامن -١

 .رشعی جاری می گردد ولو اينكه فاطمه دخرت حممد باشد مرتكب جرمی گردد هتديد كرده است كه بر او جمازات و حد

با سندی كه مهه افرادش ثقه هستند جز شيخ طربی؛ حممد  ٥/٣٩٣از ابومعرش، طربی  ١٥٤، املحن ٥/٣٨٩ط : ابن سعد -٢

 .٣/٢٢٦انساب االرشاف : با سند صحيح، بالذری ١/٦٢٧ابوزرعه . بن عامر رازی كه ترمجه ای از وی نيافتم

 .٥/٣٧٩ط : سعد ابن -٣
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424Fابن زياد تدبيري امنيتي انديشيد و خود به نخيله

رفـت و عمـرو بـن حريـث را بـر       1
و پل را كنترل كرد و نگذاشت كسي از آن عبور كند، خصوصا كه بـه وي   تكوفه گماش

425Fاز كوفه به حسين بپيوندندنه خواهند مخفيا خبر رسيده بود كه برخي از افراد مي

2. 
 ي حسين هاي آرام و صلح طلبانه ي ابن زياد در برابر درخواست موضع سخت گيرانه

، حر بن يزيد حنظلي يكي از فرماندهان بزرگ لشكر ابن زيـاد را منقلـب گردانيـد و    س
: پيوست و به سپاهيان عمر بن سعد خطاب نمـود كـه  س حر بن يزيد به حسين بن علي

ها و ديالمـه ايـن    پذيريد، به خدا سوگند اگر ترك شنهادي كه اينان مي دهند، نميچرا پي«
 426F3»درخواست را داشتند، برايتان جايز نبود كه آن را رد كنيد

زيـرا او   ؛ي عمل او گردد پيوست تا كفارهس حر بن يزيد به اصحاب حسين بن علي
بن يزيـد، سـي نفـر     و اضافه بر حر. به مدينه برگرددس سبب شد و نگذاشت كه حسين

 427F4 .پيوستندس ديگر از لشكر عمر بن سعد به حسين
با عزم جنگ اصحاب خود را منظم نمود، همراهان او سـي  س با دميدن صبح حسين

ي راسـت و   و دو نفر سوار و چهل نفر پياده بودند، ايشان زهير بن القين را فرمانده دسته
رچم را به عباس بـن علـي سـپرد و    ي چپ نمود و پ ي دسته حبيب بن مظاهر را فرمانده

ها آتش روشن كنند تا دشـمن   ها را پشت سر قرار داد و دستور داد كه پشت خيمه خيمه
428Fنتواند از پشت حمله كند

5. 
ي راست لشكر به جاي حـر بـن    عمر بن سعد نيز لشكرش را منظم نمود و بر دسته

ي چـپ   و بـر دسـته  يزيد كه به حسين پيوسته بود عمرو بن الحجاج زبيدي را گماشت 

                                                           
 ).٥/٢٧٨: ياقوت(جايی است نزديک كوفه به طرف شام  -١

 .٥/٣٧٨ط : ابن سعد -٢

با سندی كه متام  ٥/٣٩٢از ابوخمنف، طربی  ٥/٤٢٧با سند صحيح تا بالذری، طربی  ٣٢٥، ٣/١٧٣انساب االرشاف  -٣

 .رجالش ثقه اند جز حممد بن عامر رازی شيخ طربی كه ترمجه اش را نيافتم

 .٢٢٠ترمجة احلسني ص : از ابومعرش، ابن عساكر ١٥٤املحن  -٤

نفر پياده بود، شايد پس از  ١٠٠سوار و  ٤٥از ابوخمنف، تنها در روايت دهنی آمده است كه تعداد آنان  ٥/٤٢٢طربی  -٥

ز كوفه به وی پيوستن سی نفر از لشكر عمر بن سعد به آنان، تعدادشان به اين عدد رسيده باشد، به اضافه افرادی كه ا

 .٥/٣٨٩پيوستند، طربی 
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سواره نظام كرد و بـر پيـاده    ي و عزره بن قيس احمسي را فرماندهشمر بن ذي الجوشن 
429Fنظام شبث بن ربعي رياحي را و پرچم را به برده اش ذويد داد

1. 
جنگ خيلي سريع آغاز شد و ابتدا درگيري تن به تن بود و لشكر عمر بن سـعد بـا   

روبرو شد؛ زيرا مبارزان آنان فـدايي  س نمقاومت بسيار شديدي از جانب اصحاب حسي
430Fي حيات اميدي نداشتند بودند و به ادامه

2. 
كردنـد و هنگـامي كـه     جنگيـد و اصـحابش از وي دفـاع مـي     در ابتدا نميس حسين

را بكشـد، لشـكر عمـر بـن     س ت نكرد كه حسينأاصحاب ايشان كشته شدند، كسي جر
ترسيد كه گناه اين جنايت را به نام  گذاشتند و همه كس مي سعد كار را به يكديگر وا مي

 .تسليم شودس دند كه حسيند و آرزو مي كرخود ثبت كن
جنگيد،  نظيري با آنان مي از خود نرمي نشان نداد بلكه با شجاعت بيس ليكن حسين

تا جايي كه شمر بن ذي الجوشن ترسيد كه زمام امور از دستش برود، از ايـن رو فريـاد   
را بكشيد، و در پـي آن بـر ايشـان حملـه كردنـد و زرعـه بـن         كشيد و دستور داد كه او

شريك تميمي به ايشان ضربه اي وارد كرد و آن گاه سنان بن انـس نخعـي بـا نيـزه اش     
431Fايشان را هدف گرفت و سر مباركش را از تن جدا كرد

3. 
 432F4.گفته شده است كه عمرو بن بطار تغلبي و زيد بن رقاده الحيني ايشان را كشته اند

ته شده است كه شمر بن ذي الجوشن ضبي كار ايشان را تمام كرد و سر وي را و گف
433Fخولي بن يزيد اصبحي نزد ابن زياد برد

5. 
ماند، اين افرادي كـه   اگر بتوانيم اين روايات را جمع كنيم ميان آن تعارض باقي نمي

شريك هسـتند لـيكن ثابـت اسـت     س نامشان در روايات آمده است همه در قتل حسين
نـزد  : گويـد  كه مستقيما قتل را انجام داد سنان بن انس بوده است، اسلم منقري ميكسي 

و خميده و دراز  نپيرمردي گندمگوحجاج رفتم، سنان بن انس قاتل حسين وارد شد، او 
تـو  : بيني و چهره اش خال خال بود، كنار حجاج ايستاد، حجاج به او نگاه كرد و گفـت 

                                                           
 .از ابوخمنف ٥/٤٢٢طربی  -١

 .و بعد از آن ٥/٤٢٩سابق  -٢

 .٦٣/االنباء ب: از ابوخمنف، القضاعی ٥/٤٥٣طربی  -٣

 .از ابوخمنف ٥/٤٥٣طربی  -٤

 .گفته است كه رجال آن ثقه اند ٩/١٤٩و در املجمع  ٣/١١٧املعجم الكبري : طربانی -٥
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او را نيـزه زدم و گـردنش را   : چگونه؟ گفت: فتآري، حجاج گ: گفتحسين را كشتي؟ 
تـو و حسـين در قيامـت در يـك سـرا جمـع       : گفـت  حجاج به او. دمربا شمشير قطع ك

434Fنخواهيد شد

1. 
435Fشهادت ايشان در دهم محرم سال شصت و يك هجري بود

س و همراه بـا حسـين  . 2
ت نفـر  هفتاد و دو نفر ديگر نيز شهيد شدند و از لشكريان عمر بن سـعد هشـتاد و هشـ   

 436F3 .كشته شدند
هـاي   و بچـه  ر بن سـعد دسـتور داد كـه كسـي بـر زن     پس از پايان يافتن معركه عم

437Fوارد نشود و كسي به ايشان تعرضي نكندس حسين

را بـا  س عمر بن سعد سر حسـين . 4
438Fزن و فرزندان وي، نزد ابن زياد فرستاد

5. 
439Fودنـد كشـته شـدند هفـده جـوان ب    س كساني كه از آل ابي طالب همراه با حسين

و  6
440Fترين فهرست همان باشد كه ابومخنف ذكر كرده است شايد دقيق

و آن با اسانيد صحيح  7

                                                           
انساب : رجال آن ثقه هستند، بالذری: گفته است ١٩٥-٩/١٤٩و در املجمع  ١١٢-٣/١١١م الكبري املعج: طربانی -١

با سند حسن البته  ٥٢٥السنة : ، اخلالل٢٢٨ترمجة احلسني : ، ابن عساكر١٥٨املحن : ، ابوالعرب٢١٩-٣/٢١٨االرشاف 

 .از او نامی نربده است

با سندی صحيح تا  ٣/١٠٣، معجم الطربانی ١٥٨املحن : ابوالعرب ،٥/٣٩٤، طربی ٣/٣٢٥املعرفة و التاريخ : يعقوب -٢

 .١/١٤٢تاريخ بغداد : ، اخلطيب٧٤الوفيات ص : ليث، ابن قنفذ

 .از ابوخمنف، اهل غارضيه پس از دو روز حسني و ديگر مهراهانش را دفن كردند٥/٤٥٥، طربی ٥/٣٨٦ط : ابن سعد -٣

 .٥/٤٥٥، طربی ٥/٣٨٥ط : ابن سعد -٤

 .٥/٤٥٤ طربی -٥

طربانی آن را با دو سند : گفته است ٩/١٩٨و هيثمی  ٣/١١٩املعجم الكبري : با سند حسن، طربانی ٥/٤٠٥ط : ابن سعد -٦

العقد : ، ابن عبدربه١٥٧املحن : ، ابوالعرب٢٣٥التاريخ : آورده است رجال يكی از آهنا رجال صحيح هستند، خليفه

، از حسن برصی و گفته تعداد آنان ١/١٦٤االمالی اخلمسة : ، ابن الشجری٢٠٨تاريخ اخللفاء : ، سيوطی٤/٣٨٥الفريد 

چه دوالبی گفته كه تعدادشان بيست و سه نفر مرد بوده است سندش معضل و ضعيف است و آن  نفر بوده است ١٦

آمده  ٥/٢١١و طبقات ابن سعد  ٢٢-١٨نني آن چه در مجهرة االنساب ابن كلبی ص چو هم ) ١٧٩الذرية الطاهرة ص (

با سند خود از ابن ابی الدنيا آورده كه با سند خود از علی بن احلسني  ٤١ق/١٢و اما آن چه ابن عساكر . است بدون سند

نفر از اهل بيتم را ديدم كه جلو چشم من ذبح  ١٤من : نقل كرده است كه از وی در مورد كثرت گريه اش سوال شد، گفت

ذكر كرده است  ١٧افتم و اضافه بر آن، اين روايت با اسانيد صحيحی كه عدد را شدند، من ترمجه برخی از راويانش را ني

 .خمالف است

 .٤٦٩-٥/٤٦٨طربی  -٧
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441Fخواني دارد و هم چنين ليستي كه خليفه ذكـر كـرده اسـت    هم

كـه شـامل افـراد مـورد      1
442Fاختالف نيست

2. 
 : ، پنج نفر از برادرانش نيز كشته شدند كه عبارتند از س همراه با حسين

 .»االصغر«محمد . 5عثمان، . 4عبداهللا، . 3جعفر، . 2عباس، .1
 :س فرزندان حسين

 عبداهللا. 7علي اكبر، .6
 :س فرزندان حسن

 قاسم. 10عبداهللا، . 9ابوبكر، .8
 :فرزندان عقيل

 عبداهللا. 13عبدالرحمن، . 12جعفر، .11
 :فرزندان مسلم بن عقيل

 محمد بن ابي سعيد بن عقيل. 15عبداهللا، .14
 :جعفر بن ابي طالبفرزندان عبداهللا بن 

 محمد. 17عون، .16
كه پسرش علي بن الحسين نيز كه بر اثر بيمـاري در  س ي حسين عمر بن سعد ذريه

443Fجنگ شركت نداشت در بستر افتاده بود، همراه بود، نزد ابن زياد فرستاد

هنگـامي كـه   . 3
داد رسيدند باالترين كاري كه ابن زياد كرد اين بود كـه دسـتور   س زن و فرزندان حسين

 444F4.خلوتي برايشان منزلي مهيا كردند و به آنان پوشاك و نفقه داد ي كه در گوشه
در برخي از روايات آمده است كه ابن زياد دستور داد كـه هـر كـس را كـه مـويش      

گردد كه در آن  دروغ بودن اين روايات از آن جا معلوم مي .روييده است، به قتل برسانند

                                                           
 .بشار عواد. های د و پانوشت ٦/٤٣٧هتذيب الكامل : ، مزی٥٦-٥٣ني يمقاتل الطالب: ، نگا٢٣٥-٢٣٤التاريخ : خليفه -١

، ابوبكر بن علی بن ابی طالب نيز ذكر شد و حممد ساشم مهراه با حسني شدگان بنی ه های كشته در تاريخ طربی در ذكر نام -٢

 .اشتباه گرفته نشود هآمده است تا با ابن احلنفي "االصغر"با پسوند 

و نقد الرجال، ) ٧٢٩٣( ٣/٧١و طرائف املقال بروجردی  ١/٢٠٩ "رجال ابن داود"ذكر ابوبكر بن علی بن ابی طالب در 

 .تفرشی نيز آمده است

 .٧/٢٠٧هتذيب التهذيب : از ابوخمنف، ابن حجر ٥/٤٥٤بدون سند، طربی  ٥/٢١١ط : ابن سعد -٣

 .از مهان طريق ٥/٣٩٣با سند صحيح، طربی  ٣/٢٢٦انساب االرشاف : بالذری -٤
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ن زياد بديدند كه علي بن حسين مويش روييده است و اوقتي كه نگاه كردند : آمده است

دستور داد كه كشته شود اما خواهرش زينب شفاعت نمود و به او چسبيد و نگذاشت او 
445Fرا بكشند

1. 
و جـزو فقهـا بـود و ايـن داللـت       وفات كـرد  94دانيم كه علي بن الحسين سال  مي

ت وگرنـه ايـن مرتبـت    كند كه وي هنگام شهادت پدرش باالي بيست سال داشته اس مي
يافـت، و چگونـه مـوي     بلند را كه يكي از فقهاي نامدار مدينـه معرفـي گـردد، در نمـي    

نرويانيده است در صورتي كه ابوجعفر محمد بـن علـي بـن الحسـين فرزنـد اوسـت و       
هفتاد و هشت فوت كرده مالقـات نمـوده و از او   ابوجعفر با جابر بن عبداهللا كه در سال 

446Fروايت كرده است

هنگـام شـهادت    بن علي بن الحسـين  رِابن حجر جزم نموده كه عم .2
 447F3.بوده است پدرش بيست و سه سال

بر طبيعـت و آسـمان و زمـين اثـر     س اين كه برخي نقل كرده اند كه شهادت حسين
خواننـد،   هـا را مـي   گذاشت، دروغ محض است، حتما افراد نادان هنگامي كـه ايـن دروغ  

يـا و مرسـلين و از ابـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي و       از انبس كنند كه حسين تصور مي
ي  كـه نـوه  س ي ديگر هم برتر بوده است، معاذاهللا كـه از قـدر و منزلـت حسـين     صحابه

داشـت   ايشان را دوست ميص  است، بكاهيم، ثابت است كه رسول اهللاص  رسول اهللا
بتـه در محبـت   نهايـت انـدوهناكيم، ال   و ما هم واهللا او را دوست داريم و از شهادتش بـي 

ي  كنيم و آن هايي را هم كـه دوسـت نـداريم دربـاره     كساني كه دوست داريم افراط نمي
رسـول  اهللا  و سنت اهللا ي امور، كتاب  معيار ما در همه گذريم، مقياس آنان نيز از حد نمي

 .است
448Fگردد، غافل نبوده انـد  علما از اين اكاذيب كه به سبب شهادت ايشان نقل مي

شـيخ  ، 4
ي شـهادت   بيشتر آن چيزي كه دربـاره «: تقي الدين ابن تيميه رحمه اهللا مي گويدم اإلسال
گردد كه آسمان خون باريد و سرخي آسمان از همـان روز پديـد آمـد     نقل ميس حسين

                                                           
 .٧٥مقاالت االسالميني ص : ، ابواحلسن االشعری١٥٧املحن :، ابوالعرب ٤٥٨-٥/٤٥٧طربی  -١

 .٣٨٧-٤/٣٨٦، سري اعالم النبالء ٣٢ورقه  ١٢واقدی، ابن عساكر از طريق  ٥/٢٢١ابن سعد  -٢

 ).٣/٣١٠املعرفة و التاريخ (هـ تعيني كرده است  ٣٣، يعقوب سال والدت وی را ٧/٢٧ هتذيب التهذيب: جرابن ح -٣

ركيک و نيز برخی از اين خرافات و روايات سخيف و  "ذخائر العقبی"عجيب است كه حمب الدين طربی در كتاب خود  -٤

 .٩٦-٩٥: احاديث ساختگی را آورده است، برای نمونه نگا
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ياوه است، سرخي شفق يك سبب طبيعـي دارد، و هـم چنـين ايـن كـه       همه خرافات و
اي خون وجود داشـته اسـت، دروغ    لخته كردند زير آن گويند هر سنگي را كه بلند مي مي

در دنيـا مجـازات   س اما اين كه زهري گفته است كه تمام قاتالن حسـين . آشكاري است
بغاوت است  رسد شدند، امري است ممكن، و گناهي كه زودتر از همه مجازاتش فرا مي

 .449F1»ترين انواع بغاوت و جنايت است از بزرگس و بغي بر حسين
: گويـد  ي روايات دروغيني كه در اين مورد نقل شده است مـي  بن كثير دربارهاحافظ 

احاديث بسياري را به دروغ رواج دادند مثل اين كه در آن روز خورشيد گرفـت تـا آن   «
شد، زيرش لخته اي خـون بـود، و    جا كه ستارگان نمايان گشتند و هر سنگي برداشته مي

شعاع آن همانند خون بـود   هاي آسمان سرخ شد و هنگامي كه خورشيد طلوع كرد كناره
و آسمان مثل لخته اي خون گرديد و ستارگان به همديگر اصابت كردند و آسمان خـون  

شـد و   د، خـون ديـده مـي   شـ  سرخي باريد و زير هر سنگ بيت المقدس كه برداشته مي
 .450F2»باشد ساختگي و دروغين ديگر كه چيزي از آن صحيح نمي رواياتاكاذيب و 

ايشان است، ايشان خبر  ي ادثه خبر داده بودند و اين معجزهبه اين حص  رسول اهللا
 451F3.گردد در كنار فرات شهيد ميس داده بودند كه حسين

                                                           
 .٤/٥٦٠منهاج السنة  -١

 .٨/٢٠٣ابن كثري  -٢

، ٣/١٠٧املعجم الكبري : ، طربانی٢٠٧-١/٢٠٦املسند : ، ابويعلی١/١٠١املسند : ، بزار١٥/٩٧املصنف : هابن ابی شيب -٣

محد مام اط اقف :آورده و گفته هبن كثري اين را در البداياحافظ  و مولفش گفته است. ١٧٦-٢٣/١٧٥الفتح الربانی : ساعاتی

امحد، ابويعلی، بزار، و طربانی آن را روايت كرده اند و : آن را آورده و گفته است ٩/١٨٧آن را ذكر كرده است و هيثمی در 

لمه احلرضمی ثقه است، رجالش ثقه اند و نجی تنها كسی نيست كه اين حديث را روايت كرده و عبداهللا بن نجی بن مس

تاريخ : ، ابن عساكر)٦٧٠٧( ٨/٢٦٢االحسان برتتيب صحيح ابن حبان : ، ابن بلبالن٢/٥٥٣دالئل النبوة : ابونعيم

 .٧/١٠٥كنز العامل : ، اهلندی١٦٥احلسني ص  ةدمشق، ترمج



 

 فصل سوم
   س مطالبي پيرامون شهادت حسين

و اهـل بيـتش قربـاني آن گشـتند، سـخن      س ي كربال كه حسـين  پس از آن كه از فاجعه
 :بيان خواهيم نمود گفتيم، اكنون مطالبي ديگر وابسته به اين فاجعه

 و بازماندگان وي سموضع يزيد بن معاويه در برابر قتل حسين: اوال
عبيداهللا بن زياد نامه اي نوشت و اين اتفاقات را بـه يزيـد بـن معاويـه گـزارش كـرد و       

از او كسب تكليف نمود، هنگامي كه خبر به يزيد بـن  س ي زن و فرزندان حسين درباره
بـدون قتـل حسـين     -اهـل عـراق  –من از اطاعت شما «: معاويه رسيد، گريست و گفت

سركشي و نافرماني همين است، خدا پسر مرجانه را لعنـت كنـد، او   راضي بودم، فرجام 
گذشـتم، خـدا    بودم از او در مي ر من ميگديده كه حسين با او خويشاوندي ندارد، واهللا ا

 .اي نداد اي كه خبر آورد، هيچ عطيه و به فرستاده 452F1.»حسين را رحمت كند
واهللا اگـر مـن جـاي او بـودم و     ... «: در روايتي ديگر چنـين آمـده اسـت كـه گفـت     

توانستم كه قتل را از او دور كنم مگر به بهاي بخشي از عمر خودم، دوسـت داشـتم    نمي
 453F2.»كه قتل را از او دور كنم

 هيزيد پاسخ داد كه اسيران را نزد او بفرستد، ذكوان ابوخالـد پـيش دسـتي نمـود و د    
 454F3.هزار درهم به اهل بيت داد تا سامان سفر را فراهم كنند

شود كه ابن زياد آل حسين را به گونه اي دردناك و يا با زنجير  از اين جا دانسته مي
 455F4.آن گونه كه در برخي روايات آمده، نفرستاده است

 قبال گفتيم كه ابن زياد دستور داد كه در گوشه اي خلوت براي اسيران منـزل فـراهم  
چگونه ممكن است كه پس از اكرام با چنـان وضـعي   . كنند و به آنان پوشاك و نفقه داد

                                                           
را  ١/٢٦٤املناكري االباطيل و: ه مبهم است، جوزقانیبا سندی كه مهه رجالش ثقه اند، جز موالی معاويه ك ٥/٣٩٣طربی  -١

با سند  ٢٢٠-٣/٢١٩انساب االرشاف : از مهان طريق، بالذری ٤/٣٨١العقد الفريد : با مهان سند طربی، ابن عبد ربه

 .حسن

 .را با سندی كه مهه افرادش ثقه اند البته ميان شعبی و مدائنی انقطاعی هست ١/٢٦٥االباطيل و املناكري : جوزقانی -٢

 .٥/٣٩٣ط  :ابن سعد -٣

 .٢٣٧-٢٣٦  التمهيد و البيان فی مقتل الشهيد عثامن: از ابومعرش، حممد بن حييی اندلسی ١٥٥املحن : ابوالعرب -٤
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ن زيـاد  بكه ياد شده، آنان را بفرستد، با توجه به آن كه پاسخ يزيد بر خالف ميل و اميد ا
بود، و وي را تاييد نكرد بلكه به سبب اين برخورد با حسين او را ناسزا گفت، اين خود 

ابن زياد اسيران را با وضعيتي مناسب بفرستد تا حدودي از ناراضگي و داعيه اي بود كه 
 .غضب يزيد عليه خود بكاهد

 :گويد لذا شيخ االسالم ابن تيميه مي
و بـر   ي حسـين را بـه بردگـي گرفتنـد     اما اين كه گفته شده است كه زنان و ذريـه «

انان هـيچ زن  شتراني برهنه در شـهر گردانيدنـد، دروغ و باطـل اسـت، الحمـدهللا مسـلم      
گاه چنين عملي را روا ندانسته انـد،   هيچص  هاشمي را به بردگي نگرفتند و امت محمد
 .456F1»گويند اما افراد نادان و اهل هوي بسيار دروغ مي

را نزد يزيد س در روايت عوانه آمده است كه، محفز بن ثعلبه بود كه فرزندان حسين
457Fبرد

اي : فاطمـه بنـت الحسـين گفـت    ند نزد يزيد رسـيد س هنگامي كه فرزندان حسين. 2
بلكـه آزادگـاني ارجمنـد هسـتند، بـر      : انـد؟ گفـت   بردهص  آيا دختران رسول اهللا! ديزي

: گويـد  داني كه آنان نيز همانند شما داغدارنـد، فاطمـه مـي    دختران عمويت وارد شو، مي
 458F3.»كنند نزد زنان رفتم، ديدم همه زنان سفياني به خود پيچيده و گريه مي«

اي دوست، پدرت : كه علي بن الحسين بر يزيد وارد شد او گفت هنگامي
خويشاوندي اش را با من قطع و بر من ستم نمود، خداوند هم اين حالت را بر او آورد، 

﴿ :گفتعلي بن الحسين                     

                    ﴾459F4 .» هيچ رخدادي در زمين به
دهد، مگر اين كه پيش از آفرينش زمين و خود  پيوندد، يا به شما دست نمي وقوع نمي

بوده است، و اين كار ) به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط(شما، در كتاب بزرگ و مهمي 
 »!براي خدا ساده و آسان است

                                                           
 .٤/٥٥٩منهاج السنة  -١

 .٥/٤٦٣طربی  -٢

 .٤/٣٨٣العقد الفريد : از طريق ابوخمنف، ابن عبد ربه ٥/٤٦١از طريق عوانه و  ٥/٤٦٤طربی  -٣

 ٢٢: حديد -٤
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ز پسرش خالد خواست كه او را پاسخ دهد، اما او ندانست چه بگويد، آن گاه يزيد ا

﴿ :يزيد گفت                         ﴾ 

 .460F1]30: شوري[
ز ايد، و بسياري را ني هر مصيبتي به شما رسد بخاطر اعمالي است كه انجام داده«

 »!كند عفو مي
چنان تصويري ترسيم كرده اند كه گويا س برخي از روايات از فرزندان حسين

ايشان را به مزايده گذاشته بوده اند كه يكي از اهل شام از يزيد درخواست كرد كه يكي 
461Fاز دختران حسين را به او بدهد

2. 
قعه از اين دروغ آشكاري است كه پشتوانه اي از سند صحيح ندارد و حتي يك وا

س ست، و اين با اكرام و احترام يزيد به آل حسينآن در تاريخ مسلمانان رخ نداده ا
ها را در معرض ديدگاه عموم قرار نداده بود كه  مغايرت دارد، از اين گذشته، يزيد زن

462Fهر كس هر چه بخواهد انتخاب كند

3. 
هم از  چگونه ممكن است چنين اتفاقي در صدر اسالم براي زناني مسلمان و آن

دارند و با وجود صحابه و تابعين ص  عزيزترين زنان مسلمان كه قرابتي با رسول اهللا
 رخ دهد؟

يزيد به تمامي زنان هاشمي پيام داد كه هر چه از آنان ستانده شده، هر چه بگويند، 
463Fدو برابر آن را به آنان خواهند داد

4. 

                                                           
با سند صعيف از  ١٦٥و ١٥٥با سند حسن، املحن  ٣/٢٢٠انساب االرشاف : ، بالذری٥/٤٦٤از طريق ابوعوانه : طربی -١

با سند ضعيف از حممد بن  ٣/١١٦املعجم الكبري، طربانی، : و مثل مهني روايت نگا. ابومعرش از يزيد بن ابی زياد االشجعی

االمالی اخلمسة : ، الشجری٩/١٩٥املجمع : البته منقطع است، نگابا سندی كه افرادش ثقه اند  ٣/١٠٤احلسن بن زباله و 

 .از مهان طريق سابق ١/١٧٨

با سندی كه افراد جمهول دارد، طربی  ٣/٢١٦انساب االرشاف : بدون سند، بالذری ٥/٢١١الطبقات الكربی : ابن سعد -٢

٥/٤٦١. 

و » تور داد كه اسريان را بايستانند و مردم به آنان نگاه كننديزيد دس«: گفته ٦/١٢مطهر بن طاهر مقدسی در البدء و التاريخ  -٣

، اما با اين وجود مولف اين دو كتاب در صحت اين خرب و اخبار ١١١و١١٠هم چنني ابن العربی در تاريخ خمترص الدولة 

 .شک و ترديد داشته اندس ديگر در مورد شهادت حسني

 .از ابوخمنف ٥/٤٦٤، طربی ٥/٣٩٧ط : ابن سعد -٤
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 464F1.خواند ز فرا ميخورد، علي بن الحسين را ني هرگاه يزيد ناهار و شام مي
چه مدت در دمشق باقي ماندند، البته ابن سعد س معلوم نيست كه فرزندان حسين

آورده است كه يزيد به مدينه پيام فرستاد موالي بني هاشم و بني علي به شام بيايند كه 
465Fدر پي آن بزرگان آن موالي به دمشق رفتند

2. 
دارد، يعني اين كه آنان حدود يك  طبيعتا رفتن از مدينه به شام نياز به وقتي طوالني

شايد يزيد با فراخواندن موالي بني هاشم و بني علي خواست . ماه نزد يزيد ماندند
جايگاه حسين و ذريه اش را اظهار نمايد و هنگام ورود به مدينه كارواني بزرگ و با 

 .هيبت باشند
ده باشند و هر چه پس از آن كه موالي به دمشق رسيدند، يزيد دستور داد كه زنان آما

خواستند به آنان داد و حتي نيازهايي را كه در مدينه داشتند دستور داد كه برايشان فراهم 
466Fكنند

467Fو نعمان بن بشير را امر كرد كه آنان را همراهي كند 3

و پيش از آن كه از دمشق  4
ا اگر دوست داري كه نزد ما بماني تا به شم: ، يزيد به علي بن الحسين گفتحركت كنند

468Fرسيدگي كنيم و خويشاوندي را برقرار داريم، نزد ما بمان

5. 
ي يزيد  اما علي بن الحسين بازگشت به مدينه را ترجيح داد، شيخ االسالم درباره

او فرزندان حسين را احترام نمود و به آنان اختيار داد كه در دمشق بمانند و يا «: گويد مي
 469F6.»ترجيح دادند به مدينه بروند و آنان بازگشت به مدينه را

: و هنگام ترك دمشق، يزيد بار ديگر از علي بن الحسين معذرت خواست و گفت
پذيرفتم و  گفت، مي بودم هر چه حسين مي خدا پسر مرجانه را لعنت كند، اگر من مي«

دادم،  گذاشتم كه كشته شود، اگر چه برخي از فرزندانم را از دست مي با تمام قدرت نمي

                                                           
 .٥٣٩٧ط : ابن سعد -١

 .٥٣٩٧ط : ابن سعد -٢

 .٥٣٩٧ط : ابن سعد -٣

 .از ابوخمنف ٥/٤٦٢طربی  -٤

 .٣٨٧-٤/٣٨٦سري اعالم النبالء : ، ذهبی٥/٣٩٧ط : ابن سعد -٥

 .٤/٥٥٩منهاج السنة  -٦
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را مقدر فرموده بود كه مشاهده كردي، هر نيازي داشتي برايم اما خداوند چيزي 

 470F1.»بنويس
471Fتي از موالي بني سفيانأيزيد دستور داد كه هي

تعداد آنان نيز آنان را همراهي كنند،  2
472Fسي نفر اسب سوار بود

و به همراهانشان دستور داد كه هر جا و هر وقت خواستند  3
يث كلبي و مردي ديگر از بهرا را كه از استراحت كنند، منزل بگيرند و محرز بن حد

 473F4.بزرگان شام بودند با آنان همراه نمود
 .آل حسين با عزت و احترام از شام حركت نمودند تا آن كه به مدينه رسيدند

اهل بيت را اكرام نمود و هر چه از آنان ستانده «: گويد ي يزيد مي ابن كثير درباره
دانيد و با شكوه عظيمي آنان را به مدينه بازگردانيد و شده بود، اضافه بر آن به آنان بازگر

 474F5.»...اهل او در منزلش براي حسين عزا گرفتند

 كيست؟ سول قتل حسينئمس: ثانيا
ي حكم نمودن بر يك چيز، داشتن تصوري صحيح و كامل از آن چيز  الزمه دانيم كه مي

ح و درستي ارايه حكم صحيس ي مسببان قتل حسين ن كه بتوانيم دربارهآبراي . است
 .هاي مسئول از قتل بپردازيم كنيم، الزم است كه به تمامي طرف

هاي متعددي دست داشتند، اگر به صورت جداگانه به  طرفس در شهادت حسين
حقيقت خواهيم رسيد،  هر طرف و اقداماتي كه انجام داده اند بپردازيم به توفيق الهي به

 :اند، سه گروه هستندي كه در قتل مشاركت داشته هاي اين طرف

                                                           
 .از ابوخمنف ٥/٤٦٢طربی  -١

 .با سند مجعی ٥/٣٩٧ط : ابن سعد -٢

 .ب ١٤٢اخبار الزمان ق  اجلمعان فی خمترص: امحد تلمسانی -٣

 ٥٢٦-. ٢/٥٢٥احلجة فی بيان املحجة : از ابوخمنف، متيمی اصفهانی ٥/٤٦٢، طربی ٥/٣٩٧ط : ابن سعد -٤

 .٢/٢٨٥امحد، العلل : نگا برای اخبار بازگشت شان به مدينه. ٨/٢٣٥ابن كثري  -٥
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475Fاهل كوفه -1

1 
در مدينه بود، اين اهل كوفه بودند كه به ايشان نامه س هنگامي كه حسين بن علي

نوشتند و او را اميدوار كردند و به كوفه فرا خواندند كه نهايتا علي رغم هشدارهاي 
 .صحابه به ايشان به كوفه رفتند

شد مردم از نصرت و ياري حسين و هنگامي كه ابن زياد به امارت كوفه گماشته 
جنگيد و وي را شهيد س دست كشيدند و فراتر از آن به لشكري پيوستند كه با حسين

 .كرد
غالب : گويد ميس ي موضع اهل كوفه در برابر حسين بن حجر دربارهالذا حافظ 

 476F2.گرفتندكناره س مردم با تهديد و تطميع از حسين
س ر لشكر كوفه قرار گرفت، حسينبا همراهانش در برابس هنگامي كه حسين

اي ! اي حجار بن ابجر! اي شبث بن ربعي«: بزرگان و سران كوفه را صدا زد و فرمود
ها رسيده و  كه ميوه يا شما به من ننوشتيدآ! و اي يزيد بن الحارث! ن االشعثقيس ب

 .»ندها پر از آب است، بيا كه سپاهي براي تو بسيج شده ا منطقه سرسبز و شاداب و بركه
سبحان اهللا، بلكه واهللا شما چنين كرده ايد سپس «: گفتند ما چنين كاري نكرده ايم، فرمود

 477F3.»گردم خواهيد بگذاريد كه به پناهگاه خود باز اي مردم اگر مرا نمي: گفت
فرستاده شده بود، به نام س هاي كه با نام آن افراد براي حسين آري شايد آن نامه

ترده اي كه با مسلم بن عقيل بيعت كردند سي آن تعداد گ دربارهآنان جعل شده باشد، اما 
 .توان گفت نامه نوشت كه زودتر تشريف بياورد، چه ميس و در پي آن مسلم به حسين

داشتند، توصيف مختار بن ابي عبيد ثقفي آن گاه س آنان با اين رفتاري كه با حسين
و آن اينكه  ن مطابقت داشتمده بود بر آنانزد ابن زبير آس كه پس از شهادت حسين

آنان در ظاهر با حكام «: ي مردم كوفه پرسيد، مختار گفت از مختار دربارهس ابن زبير
اين صفت بردگان بد طينت : گفتس ابن زبير» و در باطن دشمن هستند خود دوست

                                                           
ری از صاحلني وجود داشتند بلكه منظور اهل فساد هستند طبعا متام افراد كوفه منظور نيستند؛ زيرا در آن هنگام در كوفه بسيا -١

 ]مصحح[ .كه در پديد آوردن اين رويدادها نقش بزرگی داشته اند

 .٧/١٢٠فتح الباری  -٢

 .٥/٤١١، و از عوانه ٥/٤٢٥، طربی ٢/٢٢٧انساب االرشاف : بالذری -٣
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كنند و چون از  است، هرگاه صاحبان خود را ببينند به آنان خدمت نموده و اطاعت مي

478Fگويند شوند، ناسزا و نفرين شان مي مي آنان دور

1. 
هاي  وفه گروهكوفا باشند، خصوصا كه  عجيب نيست كه اهل كوفه چنين خائن و بي

 .بسياري از اعراب و زنادقه و نواصب و غالت را در خود داشت
را ص  شما هستيد كه پيامبر: تي از اهل كوفه گفتأام سلمه رضي اهللا عنها به هي

آري، مگر : نشنيده ايم كه كسي پيامبر را ناسزا گفته باشد، گفت: فتندگوييد؟ گ ناسزا مي
479Fبودس دوستدار عليص  كنيد، رسول اهللا علي و دوستداران او را نفرين نمي

اينان . 2
 .نواصب كوفه هستند

هايي از زنادقه و جهال در لشكر ابن زياد كه قدر حسين را  دليل ديگر بر وجود گروه
آيا حسين با : گفتس كه مردي از لشكر ابن زياد به سپاه حسيندانستند، اين است  نمي

بلكه به : گفتس پس شما را مژده باد به جهنم، حسين: آري، گفت: شماست؟ گفتند
 .پروردگاري مهربان و شفيعي مطاع مژده دارم

پروردگارا او را : گفتس من ابن حويزه هستم، حسين: تو كيستي؟ گفت: گفتند
انداز، در همان حال اسبش رميد و افتاد و پايش در ركاب گير قطعه قطعه به جهنم بي

480Fجز پايش عضو ديگري روي اسب باقي نمانداو تكه تكه شد و : گويد كرد، راوي مي

3. 
آن كه به قتل حسين اقدام كنند، ايشان را با تير  پيش ازاز سپاه ابن زياد بلكه افرادي 

481Fزدند

4. 
                                                           

 .٢/٣٠٠االعالم : يوسف البياسی -١

طربانی در هر سه كتابش و ابويعلی نيز آن را آورده است، و : گفته است ٩/١٣٠هيثمی ، ١/٢٢٨املعجم االوسط : طربانی -٢

و طربانی با سندی كه رجالش تا ام سلمه : رجال طربانی رجال صحيح هستند جز ابی عبداهللا كه او نيز ثقه است سپس گفته

 .روايت كرده استص ثقه هستند مانند آن را از رسول اهللا 

كه مهه افرادش ثقه اند جز عطا بن سائب كه صدوق است البته آخر كار  با سندی ٩٩-١٥/٩٨ملصنف ا: ابن ابی شيبه -٣

: گفته ٩/١٩٣هيثمی در جممع الزوائد  ٣/١١٧املعجم الكبري : حافظه اش ضعيف گشت و دچار اختالط شد، طربانی

دچار اختالط شده بود، طربانی  طربانی آن را روايت كرده و در سندش عطا بن سائب وجود دارد كه ثقه است البته

ترمجة احلسني : تاريخ دمشق: ، ابن عساكر١٣٨كرامات االولياء : یئاز طريق ابوخمنف از عطاء بن سائب، اللكا ٥/٤٣١

 .٢١٩ص 

: از طريق ابوزرعة، ابن العديم ٢٢١ترمجة احلسني ص : تاريخ دمشق: با سند صحيح، ابن عساكر ١/٦٢٦التاريخ : ابوزرعة -٤

 .ق ٩٦٧-٦/٩٦٦الطلب بغية 
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د كشتن او را دارند به اصحاب احساس نمود كه آنان قصس هنگامي كه حسين
خويش گفت پارچه اي بياورند تا زير لباس هايش بپوشد، از بيم آن كه او را عريان 

 .كنندن
هنگامي كه پارچه را آوردند آن را پاره كرد و زير لباسش پوشيد، سپس وقتي كه به 

 482F1.هاي ايشان را بيرون كشيدند شهادت رسيد، جرات كردند و لباس
رفتند، آن س ديني و جهالت اهل كوفه و كساني كه به جنگ حسين بيدليل ديگر بر 

اين فاسق : كه يكي از همسايگان ما در كوفه، آمد و گفت: گويد كه ابورجاء جارودي مي
483Fخداوند دو ستاره -بودس منظورش حسين بن علي -بن الفاسق را خداوند هالك كرد

2 
 484F3.به چشمانش زد و بينايي اش را گرفت

و س خنان صحابه رضي اهللا عنهم، اهل عراق متهم به قتل حسينبا توجه به س
به وي رسيد، اهل س هنگامي كه خبر شهادت حسينس مسئول آن هستند، ام سلمه

او را كشتند، خدا آنان را بكشد، او را فريب دادند و «: عراق را نفرين نمود و گفت
  485F4.»تنهايش گذاشتند، خدا لعنتشان كند

در مورد خون پشه در حالت احرام س ن عمربها از ا اقيهنگامي كه گروهي از عر
را ص  من از شما اهل عراق متعجب هستم پسر دختر رسول خدا«: سوال كردند، گفت

 486F5»كنيد؟ كشتيد و از خون پشه سوال مي

                                                           
رجالش تا گوينده ثقه اند، گوينده اش عبدالرمحن بن ابی ليلی انصاری مدنی كوفی، : ٩/٩٣هيثمی گفته  ٣/١١٧: طربانی -١

جرير بن عبداحلميد بن قرط اين خرب را از او روايت كرده و او ثقه است ليكن بعد از )٣٤٩التقريب : (نگا ٨٣ثقه است ت 

 .١٣٩التقريب : نگامتولد شده است،  ١١٠

 .با مهان سند طربانی ٢٢١، ابن عساكر ٥/١٨٩ابن سعد ط بدين خاطر سند ضعيف است چون در آن انقطاع وجود دارد، 

 )مصحح(. شهاب سنگ است  ور ویاحتامال منظ - ٢

ال او رجال طربانی آن را روايت كرده و رج: گفته ٩/١٩٦، هيثمی ٣/١١٢با سند صحيح، طربانی  ٥/٤٠٩ط : ابن سعد -٣

 .با سند صحيح ١/١٦٤صحيح هستند، الشجری 

: گفته است ٩/١٩٤، هيثمی ٣/١٠٨، طربانی ٢/٧٨٢فضائل الصحابه با سند حسن : ، امحد٢٣/١٧٦الفتح الربانی  -٤

 .طربانی آن را روايت كرده و رجالش ثقه اند

 ٧/١١٩بخاری با فتح الباری صحيح  -٥
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ايراد نمود و در آن اعتراف كرد كه اهل كوفه س خطبه اي كه سليمان بن صرد

ي مسئوليت عظيمي است كه اهل كوفه در هستند، گوياس مسببان اصلي قتل حسين
487Fبه دوش دارندس مورد قتل حسين

1. 
خاصيت را از قتل  هاي فرصت طلب و بي عبدالمنعم ماجد كوشيده است كه كوفي

ن ياهل كوفه به خاطر عدم رضايت و نصرت حس«: گويد تبرئه كند، او ميس حسين
اري از دست آنان مالمت نيستند؛ زيرا در برابر قدرت قوي حكومت اموي كمورد 

 488F2.»ساخته نبود
توان اين را پذيرفت در حالي كه اهل كوفه با خود عهد كرده بودند كه  چگونه مي

تفاوت نگريستند و  آمد بيس را ياري و حمايت كنند، و هنگامي كه حسينس حسين
هاي مردم با تو و  دل: گفتس اشك ريختند، آن گونه كه فرزدق شاعر به حسين

489Fه توستشمشيرهايشان علي

3. 
كه بيعت او را به گردن داشتند، سودي نبخشيدند، با آن س اهل عراق به پدر حسين

 .بودس كه قطعا قدر و منزلت او نزد اهل عراق بيشتر از حسين
حكومت اموي هم چنان در اما هنوز با حسين بيعتي نداشتند، عمال و كارگزاران 

انگيز و  كه مردمي فتنههايي را خورد  فريب نامهس عراق حضور داشتند، حسين
پيشه به او نوشته بودند، او نيز اهل و اوالدش را برداشت و به كوفه رفت، و  شرارت

490Fكساني كه با ايشان جنگيدند فقط اهل عراق بودند

4. 
را به گردن اهل كوفه انداخته است، او س محمدكرد علي مسئوليت قتل حسين

 :گويد مي
يار و مددگار رها كرده بودند،  سن را بياهل كوفه كه پيش از آن علي و پسرش ح«

باري ديگر حسين را نيز وسوسه كردند كه به كوفه برود و به او قول همكاري و حمايت 

                                                           
 .٥٥٣-٥/٥٥٢طربی  -١

 .٧٩تاريخ الدولة العربية ص : اجدعبداملنعم م -٢

 .١٥٣تاريخ الدولة العربية : ، و از مهني مولف١٩٤العراق فی العرص االموی ص : ثابت الراوی -٣

 .٢/١٢٩حمارضات فی الدولة االموية : اخلرضی -٤
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دادند تا حكومت را از يزيد بگيرد، حسين فريب خورد، هنگامي كه به كربال رسيد، به او 
 .491F1 »...خيانت كردند

كه منجر به قتل وي س وفه با حسيني اهل ك رفتار و تعامل ناجوانمردانهي درباره
دي كه در مورد غاليان كوفه ثبت كرده است گواهي ابغدتر از گواهي  گرديد، صادق

تر  بخيل: گويند ها در بخل و خيانت مثل شده اند، مثال مي كوفي: گويد ديگري نيست، او مي
 :ها، خيانت آنان در سه مورد مشهور است يتر از كوف ها، خائن از كوفي

د با حسن بيعت كردند و در ساباط مداين به او خيانت كردنس ز شهادت عليپس ا . أ
 .و سنان جعفي او را با خنجر زد

ايت كنند، نامه نوشتند و او را به كوفه فراخواندند تا عليه يزيد از او حمس به حسين . ب
رد و به كوفه رفت اما در كربال به او خيانت كردند و با او نيز فريب شان را خو

حسين و بيشترين افراد اهل بيتش كه يداهللا بن زياد همدست شدند تا اين لشكر عب
 .كشته شدند

خيانت شان به زيد بن علي بن الحسين كه بيعت خود با او را شكستند و چون  . ت
 492F2.جنگ به اوج سختي خود رسيد او را به دشمن سپردند

آور شده اند و سني و شيعه ناجوانمردي مردم كوفه را يادبسياري از معاصرين اعم از 
 :دانسته اند، امثالس آنان را مسئول مستقيم قتل حسين

 كاظم احسايي نجفي -
پاهي كه به جنگ امام حسين عليه السالم رفت سه هزار نفر و همه از س«: مي گويد

اهل كوفه بودند و در ميان آنان كسي از شام، حجاز، هند، پاكستان، سودان، مصر و 
 493F3.»از قبايل مختلف آن بودند آفريقا نبود همه مردم كوفه و

  حسين كوراني -
ي  كوفه به كنار رفتن از امام حسين بسنده نكردند، بلكه در نتيجه نهات: گويد مي
ثباتي شان به موضع سومي تبديل شدند، يعني اين كه به كربال و براي جنگ با  بي

                                                           
 .٢/٣٩٧االسالم و احلضارة العربية : حممد كرد علی -١

 .٣٧الفرق بني الفرق ص : بغدادی -٢

 .٨٩ء ص عاشورا -٣
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دند كه هايي را ثبت كر امام حسين عليه السالم شتافتند و در كربال از خود صحنه

 494F1.»باشد موجب رضايت شيطان و خشم و غضب رحمان مي
گردد، عبداهللا  در موضعي ديگر نفاق اهل كوفه براي ما نمايان مي«: گويد و نيز مي

زند، آيا  ايستد و فرياد مي مي آيد و روياروي امام حسين  بن حوزه تميمي مي
بود و  يعيان علي از ش ه بود و تا ديروزاين از اهل كوفن در ميان شماست؟ حسي

شايد هم از كساني باشد كه به امام نامه نوشتند و يا از جماعت شبث و ديگران كه 
 .495F2»دهم تو را به جهنم مژده مي! اي حسين: گويد و سپس مي. نامه نوشتند

 :آيت اهللا مرتضي مطهري -
هايي كه حسين را  بدون ترديد مردم كوفه از شيعيان علي بودند و آن«: گويد مي

 .496F3»ند، شيعيان او بودندكشت
 :جواد محدثي -

از آنان رنج ببرد و ÷ ي اين اسباب منجر به اين شد كه امام علي همه«: گويد مي
با خيانت آنان مواجه و مسلم بن عقيل مظلومانه ميان آنان كشته شد ÷ امام حسين

و حسين تشنه لب در كربال و نزديك كوفه و به دست سپاه كوفه به شهادت 
 .497F4»رسيد

 :ي نجفيقين بن احمد براحس -
را خنجر ÷ بر اهل كوفه ايراد گرفته شده كه حسن بن علي: گويد قزويني مي«

 .498F5»را پس از آن كه دعوت كرده بودند، كشتند÷ زدند و حسين
 :و محسن األمين -

و سپس بيست هزار از اهل عراق با حسين بيعت نمودند و به او خيانت كردند و 
 .499F6»او را كشتند ورتي كه بيعت وي در گردنشان بود،عليه او اقدام كردند و در ص

                                                           
 .٦١-٦٠فی رحاب كربالء ص  -١

 .٦١فی رحاب كربالء ص  -٢

 .١/١٢٩امللحمة احلسينية  -٣

 .٥٩موسوعة عاشوراء ص  -٤

 .١١٣تاريخ الكوفة ص  -٥

 .١/٢٦أعيان الشيعة  -٦
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 فرماندهان -2
 :هستند، فرماندهان لشكر كوفه اند كه عبارتند ازس كه متهم به قتل حسين دومين گروهي

 :عبيد اهللا بن زياد -أ
ي ابن زياد است؛ زيرا او سبب  بدون ترديد بخش عظيمي از مسؤوليت اين قتل بر عهده

وده است، عبيداهللا بن زياد به درخواست يزيد به كوفه رفت و هنگام مباشر و مستقيم آن ب
ورود به كوفه اوضاع را نابسامان ديد و نزديك بود كه لگام امور از دست دولت خارج 

 .گردد
ي بحران داخلي را  ابن زياد طرحي را اجرا كرد كه هيبت دولت را بازگرداند و ريشه

 .بخشكاند
م بن عقيل نايب اول حسين در كوفه و هاني بن عروه دعوت در كوفته؛ مسلدو رهبر 

دستگير شدند و حكم اعدام هر دو اجرا شد، كاري كه در  معروف مرادقبيله رهبر 
و اين اقدام ابن زياد هشداري بود براي  بازگردانيدن هيبت دولت تأثيري بسياري داشت،

ي هرگونه  مشاهده كه در كوفه طرفدار و حامي حسين بودند كه در صورت ي كساني همه
 .ريزي احتمالي يا فعاليتي جديد به همين سرنوشت گرفتار خواهند آمد برنامه

يزيد بن معاويه عملكرد ابن زياد را در كوفه تاييد كرد و زيركي او را ستود و در پاسخ 
اي  پسندم، كار زيركانه كه من مي اي هستي اما بعد، تو همان گونه«: ي او نوشت نامه

ام را در مورد  ايي، گمان و انديشه با قدرت و شجاعت كافي و وافي اقدام نموده ايي و كرده
500F... خود صادق گردانيدي

1. 
دانست حسين در راه كوفه است، موفقيت كنوني خود را ناچيز  ميكه ابن زياد 

 .پنداشت مي
ي خداوند متعال فراتر از هر چيز ديگري است، ابن زياد، مسلم بن عقيل را يك  اراده

وز پس از حركت حسين از مكه دستگير نمود و به قتل رساند، اگر حسين در مكه از اين ر

                                                           
 .از ابوخمنف ٥/٣٨٠طربی  -١
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انديشيد ليكن خداوند چيزي ديگري مقدر  يافت، شايد تدبيري ديگري مي ماجرا اطالع مي

 .كند كرده بود و هر چه بخواهد مي
ه خوبي زيرا ب ؛كوشيد كه مانع رسيدن حسين به كوفه شود ابن زياد با تمام توان مي

. دانست كه اگر حسين به كوفه برسد، اوضاع دگرگون و غيرقابل كنترول خواهد شد مي
بنابراين، ترتيبي اتخاذ كرد كه حسين را از مردم كوفه دور نگه دارد و با اقداماتي توانست 

پيروزي و موفقيتي بزرگ خود حسين را در مكاني دور از كوفه متوقف كند و اين را براي 
  .دانست مي

هايي واقعي پيشنهاد نمود كه يا به مدينه بازگردد و يا به يكي  كه حسين راه حل هنگامي
از مرزها و يا به شام نزد يزيد برود، ابن زياد از غرور پيروزي مست بود و اگر شمر بن ذي 

501Fالجوشن

تمامي : كرد نزديك بود كه ابن زياد موافقت كند، اما شمر به او گفت دخالت نمي 1
 .ي حسين را رد كند و از او بخواهد كه به حكم و قضاوت ابن زياد گردن نهدپيشنهادها

چنين شد كه ابن زياد خواست كه براي خود پيروزي و موفقيتي ديگر رقم بزند و از 
اش عمر بن سعد خواست كه حسين را وادارد كه اين خواسته را بپذيرد و گرنه كشته  فرمانده

 .خواهد شد
گري او موافق  الجوشن به ابن زياد با ميل قلبي و سلطه بن ذيبدون ترديد مشورت شمر 

 .پذيرفت افتاد و گرنه ابن زياد به اين صورت و به اين زودي آن را نمي
را بپذيرد و بگزارد كه او نزد يزيد و يا س هاي حسين بر ابن زياد الزم بود كه خواسته

ه وارد نشده بود، و لهذا خواست برود، بالخصوص كه هنوز به كوف هر جاي ديگري كه مي
كه كشته  او جسارت كرد كه دستور داد حسين را نزد او ببرند و لو اين: گويد ابن كثير مي

                                                           
لسان . م يكی از امرای اندلس استو او جد صميل بن حات ٣٤١-٦/٣٤٠هتذيب ابن عساكر : شمر نگا ی برای زندگی نامه -١

خواست انتقام حسني را  ، لسان اخلطيب گفته كه هنگامی كه خمتار می٣/٦/٣٤٦االحاطة فی أخبار غرناطة : الدين اخلطيب

بگريد شمر به شام فرار كرد و آنجا با عزت و محايت زيست ليكن ابن عساكر می گويد كه او به دست خمتار كشته شده 

 .٦/٣٤١ب ابن عساكر هتذي: است، نگا
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ابن صالح در فتاواي . 502F1 »...هاي حسين را بپذيرد بايست او خواسته كه مي شود در صورتي
 .503F2»دشس ثابت است كه ابن زياد دستور جنگ داد كه منجر به قتل حسين: گويد خود مي

كه بگويم كه مسؤول قتل حسين اوال شمر و ثانيا  است مناسب: گويد مييوسف العش 
 .504F3»عبيد اهللا بن زياد است

ترين افرادش مورد مالمت و نكوهش قرار  از جانب نزديك ابن زياد بر اين كار زشتش
زياد  پسنديدم كه در بين تمامي افراد بني من مي«: عثمان بن زياد به او گفت شگرفت، برادر

 .505F4»گفت عبيد اهللا چيزي نمي: گويد مي. رسيد شد، اما حسين به قتل نمي لگام بردگي زده مي
اي كه ابن زياد  ي مسلمانان را در پي داشت به گونه واكنش گستردهس قتل حسين

و به همين  اش را به بهاي اين جنايت از دست داد، خداوند در وضعيتي مشابه زندگي
 .506F5تصورت از او انتقام گرف

 :وقاص عمر بن سعد بن ابي -ب
 .گيرنده بود و عمر بن سعد فرمانده و مجري اوامر ابن زياد بود ابن زياد امير كوفه و تصميم

پدرش نيازي به معرفي ندارد، او صحابي بزرگوار و يكي از ده نفري است كه به بهشت 
ترين مردم نزد  حبوبمژده داده شدند و يكي از سواركاران و فرماندهان صحابه بود كه از م

 .بودص  رسول اهللا
گونه كه معروف است،  به دنيا نيامده بود، و آنص  عمر بن سعد در زمان رسول اهللا

وارثي جز يك دختر نداشت، و اين مطلب در احاديث مشهور به  حجة الوداعسعد در سال 
507Fاثبات رسيده است

6. 
                                                           

 .٨/٢٨٨ابن كثري  -١

 .١/١٤٢فتاوی ابن الصالح  -٢

 .١٧٢الدولة االموية : شعيوسف ال -٣

 از عوانه ٥/٤٦٧طربی  -٤

 .و بعد از آن ٦/٨٦طربی  -٥

اين حديث در باب احكام خصوصا ارث مشهور  ١٦٢٨ :ی شامره ٣/١٢٥٠، مسلم ٤٣٥-٥/٤٣٤بخاری با فتح صحيح  -٦

 .است



  حقيقت زندگي حسين شهيد   144

 
اميه و  يكي از ناصحان بني ظاهرا عمر بن سعد در فرماندهي لشكر مهارت يافته بود و

به كوفه برود او در رأس لشكري چهار هزار س قبل از آن كه حسين. طرفداران آنان بود
س نفري از كوفه قرار بود به جهاد ديلم برود، اما ابن زياد اين لشكر را به جنگ حسين

 .فرستاد
ايش ه گيري نسبتي داشت اما حب امارت و رياست در موضعس كه با حسين و با آن

 .غالب بود
يكي از خيرخواهان كوشيد تا او را از فرماندهي لشكر منصرف كند و ظاهرا او نيز قانع 

رود  كه به جنگ حسين مي شده بود و به ابن زياد پيشنهاد كرد كه او را از فرماندهي لشكري
كه  معذور بدارد و به جاي او يكي از اشراف كوفه را برگزيند اما ابن زياد آنقدر خام نبود

اي همچون عمر بن سعد در رأس  زيرا وجود فرمانده ؛اين پيشنهاد عمر بن سعد را بپذيرد
 .رفت، داليل مهمي براي لشكريان دربرداشت سپاهي كه به سوي حسين مي

از فرماندهي منصرف كند، او را تهديد كرد كه  كه او را از فكر استعفا براي اينابن زياد 
محروم خواهد گشت، چنين شد كه عمر بن سعد به  براي هميشه از فرماندهي لشكر

 .حركت كردس ي ابن زياد تن داد و به سوي حسين خواسته
كه ميان عمر بن سعد و پدرش افتاد حاكي از آن است كه عمر بن سعد  اتفاقي

رخ س عثمان شهادتي  كه فتنه پسند بوده و آرزوي فرماندهي داشته است، هنگامي رياست
گروه  –ار جنگ و اختالف شدند، سعد از هر دو گروه كناره گرفت داد، مسلمانان گرفت

شترانش را برداشت و از مدينه بيرون رفت، پسرش عمر بن  -س و گروه معاويهس علي
برم،  از شر اين سوار به خدا پناه مي: او را ديد، گفت كه سعد  هنگامي –سعد نزد او رفت 

كه مردم  ايي در حالي جا آمده سفندانت اينتو با شتر و گو: كه رسيد به پدرش گفت هنگامي
ساكت باش، من از رسول : ي او دستي زد و گفت سر حكومت با هم درگيرند؟ سعد بر سينه

 .508F1»را دوست دارد يخداوند پرهيزگار غني و پنهان: شنيده ام كه فرمودندص  اهللا

                                                           
 .١/٩٤حلية األولياء : ، كتاب الزهد، و مثل آن نگا٢٩٦٥ی  شامره ٤/٢٢٧٧ مسلم -١



 145  حقيقت زندگي حسين شهيد
 

يص بود كه آيد كه عمر بن سعد بسيار حر است چنين برمي كه به ما رسيده از رواياتي
ي برسند تا عمر بن سعد از جنگيدن با آميز ابن زياد به راه حل مسالمت وس حسين
 .كنار بماندس حسين

فرار كند و آن را به گردن ابن س بلكه عمر بن سعد كوشيد تا از مسؤوليت قتل حسين
س سينعبيد اهللا بن زياد پس از قتل ح«كند  له را بيان ميأزياد انداخت، روايت عوانه اين مس

ي كشتن حسين به تو نوشتم كجاست؟  اي كه در باره اي عمر، نامه: به عمر بن سعد گفت
گم : حتما آن رابياور، گفت: من در پي دستور تو رفتم و نامه گم شد، ابن زياد گفت: گفت

گذاشتم كه نزد پيرمردان و پير : واهللا بايد آن را بياوري، گفت: شده است، ابن زياد گفت
ي حسين به تو نصيحتي كردم كه اگر  به عنوان عذر قرائت شود، واهللا من در بارهزنان مدينه 

 .509F1»كردم، حق پدري او را ادا كرده بودم وقاص مي آن را به پدرم سعد بن ابي
در روايت ابن سعد آمده كه ابن مطيع عمر بن سعد را به خاطر اين كار نكوهش نمود، 

ام عذري  له شده بود، من قبل از واقعه به عموزادهاين امور از آسمان فيص: او در پاسخ گفت
 .510F2»گفتم اما او نپذيرفت

كـه بـه او پيشـنهاد     اين كند مگر كشپيشس سعد به حسينعذري نيست كه عمر بن 
خواهد برود و تعهـد كنـد كـه     داد كه در تاريكي شب حركت كند و به هر جا كه مي مي

كنـد ايـن اسـت كـه حسـين در       ت ميدنبال او نخواهد رفت، چيزي كه اين نظر را تقوي
511Fها با عمر بن سعد مالقات نمود، و تا دير وقت با هم سخن گفتند برخي شب

3. 
ؤوليت اين پشيماني هرگز عمر بن سعد را كه فرمانده و مجري دسـتور بـود، از مسـ   

بـود امـا حـب رياسـت و     س ترين فرد به حسين كند، او نزديك تبرئه نميس قتل حسين
حمـد  اكوركورانه از ابن زياد او را وادار به اين جنايـت كـرد، امـام    فرماندهي و اطاعت 

                                                           
 .از عوانه ٥/٤٦٧طربی  -١

 .با سند بسيار ضعيف ٥/١٤٨ابن سعد  -٢

 .از ابوخمنف ٥/١٤٨طربی  -٣
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ي  مناسب نيست كه از او چيزي گفتـه شـود، او فرمانـده   : گويد ي او مي رحمه اهللا درباره

512Fهاي ريخته شده است لشكر و مسئول خون

1. 
را از قاتالنش گرفـت؛ و مختـار بـن ابـي     ص  ي رسول اهللا خداوند متعال انتقام نوه

را كشـت و بـدين گونـه     به يـك آنـان   مسلط گردانيد و يكاب را بر آنان ثقفي كذعبيد 
در خـواب  : گويـد  خوابي كه شعبي، تابعي مشهور ديده بود به واقعيـت پيوسـت، او مـي   

كردند،  ديدم كه مرداني نيزه به دست از آسمان فرود آمدند و قاتالن حسين را تعقيب مي
513Fان را كشتو آنديري نپاييد كه مختار قيام كرد 

2. 

 يزيد بن معاويه -ج
دارد  است ما را بر آن مـي س اتهام يزيد بن معاويه به اين كه او مسبب عملي قتل حسين

 .تر بررسي نماييم  كه اين اتهام را دقيق
ي واقعي مسلمانان بود، و مردم از او پيروي كردند و صحابه و  يزيد بن معاويه خليفه

س پذيرفتند، جز دو نفر از صحابه، حسين بن علـي  وي راخالفت تابعين و مردم شهرها 
 .و مردم كوفه كه حسين را دعوت كرده بودندس و عبداهللا بن زبير

كنندگان زياد اسـت   ي مسلم بن عقيل مبني بر اينكه تعداد بيعت در پي نامهس حسين
 .و اوضاع به نفع اوست، به سوي كوفه حركت كرده بود

پـذيرد كـه مـاه     كرده بود كه بيعـت يزيـد را نمـي   اگر تمام مدتي را كه حسين اعالم 
يزيـد  بينيم كه  گرفت، در نظر بگيريم، مي شعبان، رمضان، شوال و ذي القعده را در بر مي

اقـدامي نكـرد،   ) س و ابـن زبيـر  س حسين بن علـي (بن معاويه براي دستگيري مخالفان 
د كـه آنـان بيعـت    بلكه اين يك امر عادي و طبيعي بود و براي يزيد هم چندان مهم نبـو 

ي او  خواست سياست پدرش را در پيش بگيرد و بـه توصـيه   ظاهرا يزيد مي. كنند يا خير
شناسي حسـين و مراعـات حقـوق و خويشـاوندي ايشـان بـه        رفتاري و حق براي خوش

 .عمل نمايدص  رسول اهللا

                                                           
 .٥١٩-٥١٨خالل ص : السنة -١

قتل عمر بن  ی ن است، دربارهطربانی آن را روايت كرده و سندش حس: گفته ٩/١٩٥، هيثمی ٣/١١٣الكبري : طربانی -٢

 .٤/٣٥٠السري : ابن سعد: سعد نگا
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شد و از باز  يزيد به عراق خصوصا كوفه توجه داشت كه اوضاع روز به روز بدتر مي
514Fداد دن جبهه اي داخلي در حكومت خبر ميش

1. 
ابـن زيـاد بـا    بدين خاطر چاره اي انديشيد و عبيداهللا بن زياد را اميـر كوفـه نمـود،    

 515F2.سياست خود توانست بر اوضاع كوفه چيره گردد و اين براي يزيد موفقيت مهمي بود
ه از طرفي ديگر يزيد بن معاويـه از تحركـات حسـين غافـل نبـود، لـذا هنگـامي كـ        

به سوي كوفه حركت كرد به ابن زياد نامه اي نوشـت كـه در آن چنـين آمـده     س حسين
به من خبر رسيده است كه حسين به سوي كوفـه حركـت كـرده اسـت، از ميـان      «: است

زمان ها، زمان تو و از ميان شهرها، شهر تو و از ميان كارگزاران خود تو به ايـن امتحـان   
گـردي و هماننـد    به بردگي بـاز مـي  شوي و يا  ا آزاد ميمبتال شده ايد، و با اين امتحان ي

جاهاي مهم و اسـتراتژيك را كنتـرل كـن، هوشـيار     «. 516F3»شوي بردگان به بردگي گرفته مي
 ، هـر به قتل نرسانباش و افراد متهم را تنبيه كن، البته تا كسي با تو نجنگيده است او را 

 .517F4»اهللا ةرحم افتد مرا از آن آگاه كن، والسالم عليك و اتفاقي مي
دهـد و   تـذكر مـي  س يزيد در همان وقت كه عاملش ابن زياد را به جايگـاه حسـين  

ها، زمان تو و از ميان شهرها، شهر تو و از ميان كـارگزاران خـود    از ميان زمان«: گويد مي
دهـد، كـه اگـر     او را به هوشياري و احتياط نيز تذكر مي» تو به اين امتحان مبتال شده ايد

حكمتي كني و حسين بتواند به كوفه برسد، قـدرت از آن او خواهـد بـود و     يتساهل و ب
گردي و ايـن جايگـاه را از    تو به اصل خود و مادر و پدرت كه در اصل كنيز بوده بر مي

 .دست خواهي داد
را از بين ببرد، بلكه س در سخنان يزيد اشاره اي نيز به اين نشده كه ابن زياد، حسين

اكيد بر اين دارد كه هيچ كس را نكشد مگر آن كه به جنگ برخيـزد و  ي ديگر يزيد ت نامه
 .كند كه تمامي موارد را گزارش كند تا خود يزيد تصميم نهايي را بگيرد نيز تاكيد مي

                                                           
 .١٦١العراق فی العرص االموی : ثابت الراوی -١

 .از ابوخمنف ٥/٣٨٠طربی  -٢

ن كه ضحاک زمان بطربانی آن را روايت نموده و رجال او ثقه اند جز ا: گفته ٩/١٩٣هيثمی در املجمع  ٣/١١٥طربانی  -٣

از طريق زبري بن بكار از  ٢٠٨ترمجة احلسني : با مهان سند، ابن عساكر ٤/٣٨٢ست، العقد الفريد داستان را در نيافته ا

 .ضحاک، ضعف آن در اين است كه منبع ضحاک معلوم نيست

 .٩/١٩٤از ابوخمنف، ابن كثري  ٥/٣٨٠طربی  -٤



  حقيقت زندگي حسين شهيد   148

 
اين نامه اي كه بررسي كرديم در اثناي حركت حسين به سوي كوفـه بـه ابـن زيـاد     

ديك شد ابن زياد تـدابيري انجـام   كوفه نز بهس فرستاده شده بود و پس از آن كه حسين
را با چهار هزار نفر فرستاد و حسـين را در   داد كه قبال از آن ياد كرديم كه عمر بن سعد

518Fروز پنج شنبه سوم محرم بـه كـربال رسـيد   س كربال متوقف كردند، حسين

 و مـذاكرات  1
 .كه وي به شهادت رشيد، ادامه داشت حسين و ابن زياد تا روز دهم محرم

دانـيم كـه پيمـودن     مذاكرات يك هفتـه ادامـه داشـت و مـي    : گويند يزيد مي مدافعان
شود كه اقداماتي  ي دمشق و كوفه تقريبا دو هفته وقت نياز دارد، از اين فهميده مي فاصله

منتهي گشت، بدون مشوره و اطالع يزيد و س كه ابن زياد انجام داد و به شهادت حسين
 .خودسرانه بوده است

خواهي از علي بن الحسين گفت  ستدالل نموده اند كه يزيد در معذرتو نيز به اين ا
 .كه از قتل حسين اطالعي نداشته و خبرش بعد از آن به او رسيده است

هم چنين به سخنان برخي از صحابه استناد كرده اند كه مردم عـراق را مسـئول قتـل    
يما يزيـد را بـه قتـل    نديده ايم كه يكي از اصحاب مستق: دانسته اند و گفته اندس حسين

ها بوده خداوند از آن آگاه است و مـا مكلـف نيسـتيم كـه بـر       متهم كند، اما آنچه در دل
چه در دل مردم هست، حكم كنيم بلكه ما بر اساس آنچه از ظاهر مردم بـراي مـا بـه     آن

 .گذاريم مي ها را به خدا وا كنيم و دل رسد، حكم مي اثبات مي
او دستور به قتل حسين نـداده و بـه   «: گويد ي يزيد مي ارهشيخ االسالم ابن تيميه درب

 .519F2»آن اظهار شادماني نيز نكرده است
است البتـه بـه    به اتفاق ناقالن يزيد دستور قتل حسين را نداده«: همچنين گفته است

رد كـه  كـ  گمان ميس ت كه حسين را از واليت عراق منع كند، حسينابن زياد نوشته اس
و هنگـامي  ... ماننـد  كنند و به آنچه برايش نوشته اند وفادار مي ي ميدم عراق او را يارمر

كه لشكر ستم پيشه آمد، از آنان خواست كه به او اجازه دهند كه نزد يزيد و يا مـرزي از  
گـردد، امـا آنـان نپذيرفتنـد و اصـرار       مرزهاي اسالم برود و يا اين كه به شهر خود بـاز 

ه ايشـان نپـذيرفت و بـا او جنگيدنـد تـا آن كـه       داشتند كه وي را به اسارت بگيرنـد كـ  

                                                           
 .٥/٤٠٩طربی  -١

 .٤٥الوصية الكربی ص  -٢
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اظهار دردمندي نمـود و در  و هنگامي كه خبر به يزيد رسيد، . مظلومانه به شهادت رسيد
سرايش به گريه پرداختند و آنان را به بردگي نگرفتند بلكه اهل بيتش را احتـرام نمـود و   

 .520F1»به آنان عطايايي داد و به شهرشان بازگردانيد
آنچه افراد زيادي براي ما نقل كرده اند اين است كه يزيد دستور «: گويد همچنين مي

داد كـه او را تكـريم و    خواسـت بلكـه تـرجيح مـي     قتل حسين را نداده و اين را هم نمي
 .521F2»به او توصيه كرده بودس د همان گونه كه معاويهنتعظيم نماي

ين را كشته و نـه بـه   نه ثابت است كه يزيد حس«: گويد ي يزيد مي ابن طولون درباره
هـا   آن امر كرده و نه بدان راضي بوده و نه به هنگام قتل حضور داشته، هيچ يـك از ايـن  

 .522F3»ثابت نيست و جايز هم نيست كه به او چنين گماني شود
ليكن در اين باره كه يزيد موضع درستي در برابر ابن زياد و كساني كه حسين را بـه  

 .از او انتقاد كرده اندقتل رساندند، اتخاذ نكرده است، 
بر حسين غمگـين   كه–يزيد با اين حال «: گويد تقي الدين ابن تيميه ميشيخ االسالم 

را ياري كرد و نه دستور داد كه قاتالنش قصاص شوند و نه انتقـام او  س نه حسين -بود
 .523F4»را گرفت

نه توبيخ،  ليكن او را عزل نكرد و نه او را مجازات كرد و...«: گويد حافظ بن كثير مي
 .524F5»واهللا اعلم

اعتراضات ابن تيميه و ديگران وجاهـت و اهميـت خـود را دارنـد لـيكن برخـي از       
عذر   هاي تاريخي اين حادثه دانند پاسخ داده اند كه وضعيت كساني كه يزيد را معذور مي

 .كند او را در اين مورد بيان مي
مشهور است، هنگامي  ثبات و به شورش و فتنه و طوايف و احزابش كوفه شهري بي

گردد، و هنگامي كه  جكه نعمان بن بشير امير كوفه بود، نزديك بود امور از دست او خار

                                                           
 .٤/٤٧٢منهاج السنة  -١

 .٤/٥٥٧سابق  -٢

 .أ١٣ی  القيد الرشيد ورقه -٣

 .٤/٥٥٨منهاج السنة  -٤

 .٩/٢٠٤البداية و النهاية  -٥
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ام امـور را  گماشت او توانسـت در مـدت كوتـاهي زمـ     يزيد، ابن زياد را به امارت كوفه

 .بدست گيرد و بر كوفه كامال تسلط يابد
كوفه اهميت خاص خـود   وضعيت امنيتيس و گفته اند حتي پس از شهادت حسين

زيـاد   قاطعيت ابن زياد نداشت و چه ابـن  را داشت و با توجه به اين، يزيد فرمانده اي با
از  كـه  ماند، اهـل كوفـه راضـي نبودنـد و كينـه اي      شد و يا بر منصبش باقي مي عزل مي

 .حكومت در دل داشتند تغييري نيافته بود
 ، ومـي پرداخـت  برايش بهاي سـنگيني   بايست زد مي و اگر يزيد ابن زياد را كنار مي

ها كه از قتل حسين  شايد هم آن وضعيت به شورش و انقالبي بزرگ به فرماندهي كوفي
گرفت همان حركتي كه پس از مدتي كوتاه به وجود آمد و بـه نـام    متاثر بودند، شكل مي

 .حركت توابين مشهور شد
از سوي حكومت امـوي  و به ويژه س و بدين گونه، سبب عدم تعقيب قاتالن حسين

گردد، اين كار ساده اي نبود، آنان وابسته به قبايـل بزرگـي بودنـد كـه از نظـر       آشكار مي
اجتماعي و سياسي جايگاه خـود را داشـتند، از آن گذشـته، كـاري كـه آنـان كردنـد در        

 .راستاي خدمت به خود حكومت بود
كـرد، خصوصـا در    بسا چنين اقدامي ثبات و امنيت خود حكومت را نيز متزلزل مـي 

هـا   ي واليان خود فرصتي نيافـت، بلكـه شـورش    ي عراق، و يزيد هم براي محاسبه منطقه
شـد و ابعـاد تـازه اي     تر مي يكي بعد از ديگري آغاز شد، مخالفت ابن زبير داشت بزرگ

گرفت، اهل حجاز هم از ته دل با يزيد نبودند و هم چنـين مشـاكل خـارجي     به خود مي
اشـتباه  س در برابر واليان خود و كسـاني كـه در حـق حسـين    داد  نميحكومت كه اجازه 

 .كند تدرانه و قاطعي اتخاذد، موضع مقكرده بودن
س ي قتل حسين مورخين در اين باره كه آيا يزيد دربارهيده اي بود از ديدگاه زاين گ

 مقصر بود يا خير؟
ص  سـول اهللا ي ر و ريحانـه   نباشد، اما كشتن نوهس گرچه يزيد مسئول قتل حسين

ثر و ناراحتي أبايست يزيد با اين سادگي از آن بگذرد و به ت ي بزرگي است و نمي فاجعه
 .جزئي و مخالفت ضعيف اكتفا كند
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ابـن تيميـه بـا    شـيخ االسـالم   ي يزيد آن اسـت كـه    ديدگاه ما درباره در هر صورت
صـالحي نبـوده   دهيم و دوستش هم نداريم، او مرد  او را دشنام نمي«: اختصار گفته است

 525F1»گوييم كه دوستش بداريم و ما هيچ احدي از مسلمانان را بعينه فحش و ناسزا نمي
 در گفتار و كردار ما را انصاف نصيب بفرما! پروردگارا

 ؟كجاست سسر حسين :ثالثا
هايي كه در شهرهاي مختلف وجـود دارد و در عصـر تخلـف فكـري و      مشاهد و بارگاه

مـردم را در ايـن    ي مدعي وجود سر حسين هسـتند، عامـه   اعتقادي بنا شده است و همه
 . گمي كرده استرو سردگمراهي  دچارباره 

دمشـق، رقـه،   : زيـادي وجـود دارد، مثـل    در شـهرهاي  سنيادعا شده كه سـر حسـ  
 .مدينه عسقالن، قاهره، كربال و

 . استس نيندانستن محل اصلي سر حس هاي واهيسبب اين ادعا
 ي پـس از معركـه  بـدانيم  تحقيق كنيم بر ما الزم اسـت كـه    اگر بخواهيم در اين باره

را نـزد  س ثابت است كه سر حسين. ين در چه جاهايي وجود داشته استكربال سر حس
زد  با چوبي كه در دست داشت به آن مي دابن زياد بردند و در طشتي گذاشتند و ابن زيا

ص  م بـه رسـول اهللا  تـرين مـرد   او شـبيه « :او را منع نمود و گفـت س كه انس بن مالك
 526F2.»بود

با هم اختالف دارند؛ طبرانـي از  س پس از آن روايات و نظريات در مورد سر حسين
س علـي  نن بيحس: ي بن بكير آورده كه ميگويد ليث برايم چنين بيان نمود كهيطريق يح

مـي   اوكـه بـا   تسليم نشد و با او جنگيدند تا آن كه او را ودو فرزندش و همراهـانش را  
و  كشتند، علي بن الحسـين و فاطمـه بنـت الحسـين     »طف«د در منطقه اي بنام جنگيدن

ن زمان نوجوان بـود عبيـداهللا آنـان را    آسكينه بنت الحسين را نزد عبيداهللا بردند علي در 
 ينزد يزيد فرستاد، دستور داد سكينه را پشت تخت قرار دادند تا سر پدرش را نبيند، علـ 

بودنـد، سـر حسـين را نهادنـد و عبيـداهللا بـه        ايسـتاده نيز بن الحسين و خويشاوندانش 

                                                           
 .٤/٤٨٧جمموع الفتاوی : نگا -١

 )٣٧٤٨(بخاری صحيح  -٢
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527Fشكافيم، سرهاي دوستاني را كه نافرمان و ظالم باشند، مي: هاي حسين زد و گفت دندان

1 
 .وسپس ادامه حديث را آورده است

28Fـ5ه94و سال ، زيرا ليث بن سعد در زمان حادثه وجود نداشته ؛اين سند منقطع است

2 
 .اتفاق افتاده است ـه61ال سال كرب ي به دنيا آمده و حادثه

ف از ابو حمزه ثمالي روايتي نقـل كـرده كـه در آن    نهم چنين طبري از طريق ابومخ
هاي ايشان  آمده كه سر حسين نزد يزيد برده شد و او نيز مانند ابن زياد با چوبي با دندان

 ف متروك الحـديث اسـت همـان   نزيرا ابو مخ ؛نيست حبازي كرد، اين روايت نيز صحي
529Fگونه كه ابو حاتم گفته است

530Fاو ثقـه نيسـت  : يحي بن معين گفتـه  3

و نسـائي نيـز گفتـه     4
531Fاست، ابو حمزه ثمالي ثقه نيست

5. 
م نمـود  حهم چنين روايت شده است كه سر حسين نزد يزيد رسيد اما وي بر او تـر 

532Fقانيو جوزبالذري و طبري  و ناراحت شد،

از حصين بن عبـدالرحمن   ق مختلفياز طر 6
ن جلوي يزيد يهنگامي كه سر حس«: گويد از موالي يزيد بن معاويه آورده كه مي از يكي

واي بر ابن مرجانه، خدا لعنـتش كنـد، اگـر    : گفت كرد و مي نهاده شد، ديدم كه گريه مي
 .اين عبارت بالذري است .»كرد بود، چنين نمي ن خويشاوند او مييحس

يزيد اسـت كـه   رد و او موالي ليكن در سند تمامي اين طرق فردي مجهول وجود دا
اني به معاويه نسبت داده شده است و اين خود نوعي اضطراب قدر روايت طبري و جوز

 .است كه در صحت روايت تأثير دارد
بدين جهت شيخ االسالم و ديگران رواياتي را كه بيانگر اين است كه سر حسين نزد 

533Fگويد كنند، وي مي يزيد برده شده است رد مي

534Fت اسـت و در صـحيح بخـاري   اين ثاب :7

8 

                                                           
 ٣/١٠٤املعجم الكبري  -١
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آمده كه سر حسين را نزد عبيداهللا بن زياد بردند و او با چوبي در حضور انس بن مالـك  
535Fي اسلمي ر مسند آمده كه در حضور ابي برزهكرد و د هاي حسين بازي مي با دندان

بوده ..1
، دهدر محضر يزيد بن معاويه بـو  اند كه اين يكن برخي با سندي منقطع نقل كردهاست، ل

زيرا ابو برزه و انس بن مالك هر دو در عراق بودنـد نـه    ؛اساس است كه اين باطل و بي
بنـابراين هـر كـس     .در شام و يزيد بن معاويه هنگام قتل حسين در شام بود نه در كوفـه 

ن بـازي  يهاي حس نقل كرده كه يزيد با چوبدستي خود در حضور انس و ابوبرزه با دندان
 .با نقل متواتر ثابت استگفته گويد و دروغ بودن اين  يكرده است قطعا دروغ م

آشـكار شـد كـه    : گويـد  مـي ) 479 :ي صـفحه  27مجموع الفتاوي جلـد  ( ادامهو در 
 گويند سر حسين را نزد يزيد بردند و او با چوبي با دهـان حسـين بـازي    داستاني كه مي

و بـا سـند معروفـي     كرد، دروغ است بلكه آن را نزد ابن زياد بردند واين ثابت اسـت  مي
نيامده كه سر حسين را نزد يزيد برده باشند، فقط يك سند منقطع وجود دارد كه روايات 

 .تر با آن معارض هستند تر و قوي ثابت
تـر و   امثال اين را با سند صـحيح  اين و: گويد د مييو پس از ذكر اظهار همدردي يز

د اين است كه انتقال سر حسـين  مقصو. ند مجهول و منقطع نقل كرده اندثابت تر ازآن س
شـود،   به شام در زمان يزيد هيچ اصلي ندارد، پس چگونه پس از يزيد به شـام بـرده مـي   

فقط ثابت است كه آن را از كربال نزد امير عراق عبيداهللا بن زياد در كوفه بردند، و علماء 
 .آوردند كه در كوفه دفن گرديد

نـزد يزيـد وجـود دارد كـه خـالي از      روايات ديگري نيز در مورد بردن سر حسـين  
536Fضعف نيست

2. 

                                                           
 ٥/٢٠٦اين حديث را طربانی در ... گفته است، طربانی از زيد بن ارقم آورده ١١/٤٩آن را در مسند نيافتم، حافظ در فتح  - ١

می كه رس حسني بن عليس را آوردند با چوبی با دست و چشم و بينی اش بازی می كرد، زيد هنگا: از زيد بن ارقم آورده كه

 .در مهني حمل ديده امص گفت چوب را بردار من دهان رسول اهللا 

طربانی آن را روايت كرده و در سندش حرام بن عثامن وجود دارد كه مرتوک است و در امليزان : گفته) ٩/١٢٩(هيثمی 

: مردم حديث او را ترک كرده اند، شامل و ديگران گفته اند: ثقه نيست، امحد گفته: مالک و حييی گفتندآمده كه  ١/٤٦٨

 .روايت از حرام حرام است

ابن كثري ترجيح داده حافظ است كه برخی از علام مانند  اين نتيجه ای است كه من به آن رسيده ام، واهللا اعلم، الزم به ذكر -٢

نزد س ی رس حسني درباره: می گويد) ٨/٢٨٥(زيد فرستاده شده است وی در البدايه و النهايه نزد يس اند كه رس حسني
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پس از آن ترجيح داديم كه سر حسين به دمشق فرستاده نشده است، اكنون به اماكني 

 :آن جا دفن شده استس ديگر مي پردازيم كه گفته شده سر حسين
 مدينه -5قاهره  -4عسقالن  -3رقه  -2كربال  -1

مشـخص كنـيم، تمـامي ايـن      راس براي آن كه بتوانيم دقيقا محل دفن سـر حسـين  
بررسـي   شهرها را كه گفته شده سر حسين آن جاست، و رواياتي راكه در اين باره آمده،

 .را تعيين خواهيم نمودس پس از نقد و تحليل اين روايات محل سر حسين كنيم و مي

 كربال: اوال
هـايي كـه    در كربال دفـن شـده باشـد، جـز داسـتان     س دليلي وجود ندارد كه سر حسين

پـس از چهـل روز بـه كـربال     س اويانش متهم هستند كه در آن آمـده كـه سـر حسـين    ر
 537F1.دفن شدس بازگردانيده و در آن جا كنار جسد حسين

هيچ عالم و مورخي اين نظريه را ندارد و فقـط در حـد حكايـاتي اسـت كـه بـراي       
بـر  ) فضـل بـن دكـين   (شـود، ابـونعيم    از آن بهره برده ميجاهالن برانگيختن احساسات 

 538F2.شناسند تاخته است را ميس پندارند قبر حسين كساني را كه مي
ابن جرير و ديگران گفته اند آثار محل قتل از بين رفته است و هيچ كس دقيقا محل 

 539F3.داند آن را نمي

 رقه: ثانيا
او . حسـين در رقـه دفـن شـده اسـت      سبط ابن جوزي تنها كسي است كه نقل كرده سر

قه كنار فرات است و هنگامي كه سر را پيش يزيـد بـن   سر حسين در مسجد ر: گويد مي

                                                                                                                                                    
اهل تاريخ و سري مشهور است كه ابن زياد آن را نزد يزيد بن معاويه فرستاد و برخی از مردم منكر اين هستند و از نظر من 

 .قول اول مشهور تر است، واهللا اعلم

، مصطفی صفوی، ١٢١نور االبصار فی مناقب آل النبی املختار ص : من بن حسن شبلنجیمو. ٢/٢٩٥التذكره : قرطبی -١

حسني حممد يوسف، احلسني بن علی ) ٦٠٠-٢٣٥عارف حكمت ( ١٠مشاهد الصفافی املدفونني بمرص من آل املصطفی ق 

 ١٤٥سيد شباب أهل اجلنة ص 

ص ) ٨٠-٦١(، تاريخ االسالم حوادث ٢٠٥/.٩كثري  ، ابن٢٧٦، ابن عساكر، ترمجة احلسني ١٤٤-١/١٤٣تاريخ بغداد  -٢

١٠٨. 

 ٩/٢٠٥: ابن كثري -٣
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آن را نزد آل ابي معيط خواهم فرستاد، و آنان در رقه بودند و سـر  : معاويه آوردند، گفت
د افزودنـد، و مسـجد   پس از مدتي آن منزل را به مسجرا در يكي از منازل دفن كردند و 

 540F1.بزرگ در آن جا قرار دارد كنار يك ديوار
ـ دانـيم كـه سـبط ا     ند نيسـت و نمـي  تاست و روايـت آن مسـ   ار بعيداين خبر بسي ن ب

دانيم كه سـبط ابـن الجـوزي در زمـان      الجوزي اين خبر را از كجا نقل كرده است و مي
هجري است، و اضافه بر آن، اين روايت بـه   654زيرا او متوفاي  ؛حادثه وجودي نداشته

يزيـد بـا    ي رفتـار پسـنديده   گونه اي آشكار منكر است و با نصوص صحيح كه گويـاي 
از اين گذشته، . و اظهار ناراحتي و ندامت از قتل اوست، تضاد داردس حسين ي خانواده

اش را در لسان  سبط ابن الجوزي ثقه نيست بلكه مورد طعن واقع شده است، زندگي نامه
 .توان يافت الميزان و ميزان االعتدال مي

 عسقالن: ثالثا
را در شـهرها  س معتقد هستند كه يزيد دستور داد سر حسينگروهي «: گويد شبلنجي مي

بگردانند و اين كار را كردند تا اين كه به عسقالن رسيد و توسط اميـر عسـقالن آن جـا    
 541F2.دفن گرديد

را به عسقالن به ايـن  س شايد شبلنجي تنها كسي باشد كه كيفيت رسيدن سر حسين
در س ورده انـد كـه سـر حسـين    گونه بيان كرده است، ديگران بدون ذكـر سـبب فقـط آ   

 542F3.عسقالن است
گردد چه رسد به واقعيـت   روايت شبلنجي روايتي منكر و دور از تصور محسوب مي

 .قطعي آن روزگار
گذشته از مخالفت اين روايت با روايات صحيح كه گويـاي حسـن تعامـل يزيـد بـا      

روزگار  است، تصوري بسيار دور از وضعيت حاكم بر مسلمانان آنس ي حسين خانواده

                                                           
 ٣/٢٩٨شخصيات إسالمية : عقاد -١

 .٨ق : مشاهد الصفا: مصطفی الصفوی. ١٢١نور االبصار، ص  -٢

، مقريزی، ١/١٩١، ابوالفداء، املخترص فی أخبار البرش، ١١٩مآثر االناقة ص . شقندیل، الق٧٠تاريخ ميارفني ص : الفارقی -٣

 ٢/١٨٣اخلطط 
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را در شـهرها  س شود يزيد چنين اقدامي كند و سر حسين چگونه مي. ترسيم نموده است

 ثر نگردند؟أمتس بگرداند و مسلمانان از اين رفتار با سر حسين
از اين گذشته، به چه هدفي آن را در عسقالن كـه در آن روزگـار يكـي از مرزهـا و     

ف آنان گم كردن نشـان و اثـر آن بـود،    اردوگاه سپاهيان اسالم بود، دفن كردند؟ اگر هد
رفتنـد،   زيرا اين كار براي مرزداران بسياري كه بـه آنجـا مـي    ؛عسقالن جاي مناسبي نبود

ي او بوده است، چگونه ممكن است كسـي   شان بركت بقعه گشت و اگر هدف آشكار مي
 دانسـته و او را كشـته اسـت، چنـين     كه او را دشمن خود، و ريختن خونش را حالل مي

 543F1.هدفي داشته باشد
در عسقالن بعيد بلكه مسـتحيل  س بنابراين از لحاظ نظري و عملي، دفن سر حسين

اين كه گفتـه شـده   «: گويد است و جمعي از محققين اين خبر را رد كرده اند، قرطبي مي
 544F2.»اساسي است در عسقالن است، خبر باطل و بيس سر حسين

545Fشيخ االسالم ابن تيميه

546Fابن كثيرحافظ و پس از وي  3

 .اندنيز آن را رد كرده  4

 قاهره: رابعا
انـد، پـس از آن كـه     هرا خـورد  )فـاطميون (ها  عبيديبسياري از مردم فريب بازي  ظاهرا

بن زريك با  ععسقالن را تصرف كنند وزير فاطمي طالئ 549ها خواستند در سال  صليبي
سـه اي از ابريشـم   لشكرش پياده به سوي صـالحيه رفتنـد، او سـر را پيـدا كـرد و در كي     

گذاشت و روي تختي از آبنوس گذاشت و زيرش را با مسـك و عنبـر و خـوش بـويي     
فرش كرد و آن را در بارگاه حسين، نزديك جايگاه خليلي در قبر معروفش دفـن كـرد و   

,548اين مصادف بود با روز يكشنبه هشتم جمادي اآلخر سال  547F

5 
 548F6.برده استو سر را ي فاطمي آمده  خود خليفه :فارقي گفته

                                                           
 ١٨٣-١٨٢ابن تيميه، رأس احلسني  -١

 ٢/٢٩٥التذكرة  -٢

 ٢٦٤تفسري سورة االخالص ص : ابن تيميه -٣

 ٩/٢٠٥البداية و النهاية  -٤

، ابن الزيات، ٤/٢٠٣، الفاسی، العقد الثمني ١/٢٢٧، ابن اياس، بدائع الزهور ٣/٢٢اتعاظ احلنفاء ، و ١/٤٢٧مقريزی  -٥

 ٣/٢٩١شخصيات اسالمية : ، عقاد٤٦ص  تاريخ اخللفا :، نخله بک١٦٤لسيارة ص كواكب اال

 ٧٠تاريخ ميارفني، : فارقی -٦
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ها با مـال زيـادي خريـد و     را از فرنگيس شبلنجي آورده كه وزير طالئع سر حسين
549Fبدست آورده بودند ها هنگام سيطره بر عسقالن آن را فرنگي

1. 
از عسقالن بـه مصـر   س اند ثابت كنند كه واقعا سر حسين برخي از مورخين كوشيده

سـاخته شـده اسـت،    س سر حسـين منتقل شده است و بارگاهي كه وجود دارد، دقيقا بر 
در مصـر  س عجيب است كه قلقشندي خواسته از داسـتان زيـر بـر وجـود سـر حسـين      

 :استدالل كند
هنگـامي كـه   « :عبدالظاهر در كتابش خطط القاهره آورده كـه  قاضي محب الدين بن

ها تسلط يافـت يكـي از خادمـان قصـر را گرفـت و       سلطان صالح الدين بر قصر فاطمي
اين گونه كه سرش را تراشيد و كاسه اي پـر از سوسـك را وارونـه روي    شكنجه داد به 

سرش گذاشت پس از سه روز ديد كه او اصال آزاري نديده سلطان از او پرسيد كـه تـو   
خير من چيزي نمي دانم جز ايـن  : طلسمي بلدي كه از شر اين ها محفوظ ماندي؟ گفت

انيدم، سـلطان او را آزاد  را روي سر خود گذاشتم و بـه بارگـاهش رسـ   س كه سر حسين
 .550F2»اكرام نمود كرد و

يكي از متأخرين به نام حسين محمد يوسف ثابت كرده سري كه در بارگاه حسـيني  
است و كساني را كه نظري غير از اين دارنـد،  س در مصر وجود دارد، حقيقتا سر حسين

 .تخطئه كرده است
فـراد مجـذوب رخ داده   ها و مكاشفاتي است كه بـراي برخـي ا   استدالل او از خواب

 .ا در آن جا وجود داردواقعس است مبني بر اين كه سر حسين
سر در قاهره است بخـاطر  «: گويد سپس براي تأييد آن قاعده اي ديگر ساخته كه مي

و يقـين همـان اصـحاب كشـف     ) و آن شك اعتبار ندارد( شكي كه با يقين تعارض دارد
 .551F3»هستند
در قـاهره، نقـش   س بر اثبات وجـود سـر حسـين   آيد تعصب نژادي  چنان كه بر مي 

استدالل بر وجود سر در قاهره مبتني  552F4:گويد در اين باره مي سخاوي زيادي داشته است،
                                                           

 .٨، مصطفی الصفوی، مشاهد الصفا، ق ١٢١شبلنجی، البصائر ص  -١

 ١/٤٢٧، اخلطط املقريزية ١/١٢٠قلقشندی، مآثر االناقة  -٢

 ١٥٣-١٤٥ حسني حممد يوسف، احلسني سيد شباب أهل اجلنة، ص -٣

 ١/٥١٣التحفة اللطفية : السخاوی -٤
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كرديم كـه وجـود سـر در عسـقالن     بر وجود آن در عسقالن است و ما اندكي قبل ثابت 

كه امروز بنـام  اساسي ندارد بنابراين سري كه به قاهره آورده شده و بارگاهي  ايه وهيچ پ
553Fنداردس المشهد الحسيني معروف است دروغ است و هيچ ارتباطي با سر حسين

1. 
ن چيزي كه در عسقالن دفن شـده در واقـع سـر حسـين     آاكنون كه ثابت گشت كه 

در عسقالن است و س از چه زماني ادعا شده كه سر حسين: نبوده است پس بايد پرسيد
 آن سر مال كيست؟

در عسقالن خواب ديد كه سر حسـين در فـالن جاسـت و آن     يكي: گويد نويري مي
صـر  نتسجا دقيقا به او نشان داده شد، او رفت وآنجا را نبش كرد، اين واقعـه در زمـان م  

ي بود، بدر الجمـامي در آن مكـان بارگـاهي    لباهللا عبيدي صاحب مصر و زمان بدر الجما
 554F2.ساخت

در مكاني ديگر در عسقالن نهاد ورد و عطر زد و آن را بيرون آ »افضل«پس از مدتي
555Fو بارگاه بزرگي براي آن بنا كرد

3. 
كه عبيدي ها چه زود فقط با يك خواب براي آن سر بارگاهي بنـا   دشايد تعجب كني

هـا   زيرا عبيدي. اين كار چندان تعجبي ندارد دها آشنا باشي كردند، اما اگر با تاريخ عبيدي
پذيرند بنابراين خواسـتند بـا    را نميس حسين كردند كه مردم انتساب آنان به احساس مي

در عسقالن و اهتمام ورزيدن به آن و بناي بارگاه و انفاق بـر  س ادعاي وجود سر حسين
اگر اينان واقعـا  : آن اين ادعا را واقعي جلوه دهند تا مردم حرفشان را باور كنند و بگويند

ورزيدنـد و بـرايش خـرج     نمي داشتند، تا اين اندازه به آن اهتمامنسبتي نميس به حسين
 ؟!كردند نمي

ن مقابلـه بـا   آعد سياسي ديگري نيـز دارد و  عسقالن ب ردس ادعاي وجود سر حسين
دانـيم كـه    هاي مسلماني است كه در سرزمين شام بـه قـدرت رسـيده بودنـد، مـي      دولت

ي آنـان   دولـت سـالجقه كـه فرمانـده     صر باهللا عبيـدي بـا روي كـار آمـدن    تحكومت من

                                                           
ی سياسی و جتاری  و غريه استفاده و مزار علی  :و يا قرب رضا  بايد خاطر نشان ساخت كه روافض از رس حسني  -١

و دشمنان  كنند؛ وگرنه طوری كه دانستيم آنان خود قاتلني حسني نموده، و از اين راه در كشورهای اسالمی نفوذ پيدا می

 ]مصحح. [باشند ی اسالم و مسلامهنا می سوگندخورده

 .٢٠٤٧٨نويری، هناية األرب،  -٢

 .٣/٢٢مقريزی، اتعاظ احلنفاء  -٣
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556Fهجري فاتحانه وارد بغداد شود، هـم زمـان بـود    447توانست سال  بك طغرل

و هـدف   1
ها از احداث قبر حسين در عسـقالن حمايـت مصـر بـود و عسـقالن مـرز        ديگر عبيدي

در آن انگيزه اي قوي بود براي لشكريان آنان تا در س شمالي آن بود و وجود قبر حسين
اگر از طرف دولت سالجقه كه در نشيني از شام از آن دفاع كنند، خصوصا  صورت عقب

هـا بـه شـام حملـه      قرار گيرند هنگامي كه صـليبي  ان زمان قدرتمند بودند، مورد تهاجم
هاي اسالمي را حـذف كننـد و بـر فلسـطين تسـلط پيـدا كردنـد،         كردند توانستند دولت

ها عسقالن را نيز تصرف كنند، خواسـتند قـاهره را محـل     ها بيم داشتند كه صليبي عبيدي
جلوه دهند تا به مردم القـا كننـد كـه آنـان بـراي حفـظ سـر        س ناسبي براي سر حسينم

ي فاطمي نبودن آنان بيشتر دور گـردد، ادعـاي وجـود     كوشند، تا شبهه جدشان بسيار مي
زيـرا  در عسقالن و سپس انتقال آن به مصر يك ترفند عبيدي بوده اسـت؛  س سر حسين

اين مطلـب نيامـده اسـت و ايـن نكتـه دروغ       هيچ كتابي رقبل از حكومت منتصر باهللا د
 .سازد ها و سوء استفاده آنان از اين قضيه را آشكار مي عبيدي

نسـبت داده  س به حسين ي كه در مصرشيخ االسالم ابن تيميه گفته است كه اين سر
557Fشود، در واقع سر يك راهب است مي

2. 
ب نمـوده  مصـر تكـذي   عسـقالن و  را درس عمر ابن ابي المعالي وجود سـر حسـين  

را به عسقالن و يا مصـر بـرده   س زيرا در هيچ تاريخي نيامده است كه سر حسين ؛است
558Fباشند

3. 
اجماع مؤرخين را بر اين امر ذكـر كـرده اسـت     »العلم المشهور«ابن دحيه در كتاب 

ست اها  كه بارگاه حسيني كه در مصر وجود دارد، دروغ است و آورده كه آن كار عبيدي
دي اين بارگاه را ساختند كه خداوند آنان را برچيد و عكس آن چه را و براي اهداف پلي

559Fتصميم داشتند خداوند برايشان رقم زد

4. 

                                                           
 .٥/٥٧االتابكی، النجوم الزاهرة  -١

 .به نقل از قسطالنی ١٨٧رأس احلسني ص : ، نگا٢٦٥تفسري سورة االخالص ص : ابن تيميه -٢

مرشد الزوار إلی "در كتاب خود  هدر قاهرس موفق الدين شافعی به وجود رس حسنيحتی  ٢٠/٤٨١هناية األرب : نويری -٣

 .١٠٣/٨٠٠اشاره نكرده است، عارف علی حكمت ش "قبور األبرار

 .١٨٦رأس احلسني : ابن تيميه -٤
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ابن دقيق العيد، ابو محمد بن خلف دمياطي، ابو محمد بن القسطالني و ابـو عبـداهللا   

560Fرا در مصر انكار نموده اندس قرطبي و ديگران وجود سر حسين

1. 
تـا   400خوانند و قبل از سال  گروهي كه خود را فاطمي مي: گويد ابن كثير ميحافظ 

بـه مصـر    ـه 500پس از سال س بر مصر حكم راندند، مدعي هستند كه سر حسين 560
ن بنا كرده انـد كـه بنـام    آآورده شده و در آنجا دفن كرده اند و بارگاه مشهور مصر را بر 

 .تاج الحسين معروف است
ند كه ايـن مطلـب اساسـي نـدارد و هـدف آنـان       بسياري از اهل علم تصريح كرده ا

 تبليغ انتساب به اهل بيت بود كه در اين باره دروغ گفته اند، قاضـي بـاقالني و   ترويج و
آنان ايـن  : گويم مي .ر از علماء در دولت آنان به اين مطلب تصريح كرده اندگبسياري دي

مسـجد نهادنـد و ايـن    در س را بر مردم غالب نمودند، سري را آوردند و بنام سر حسين
  561F2.ميان مردم پخش شد و همه باور كردند واهللا اعلم

خوردگـان را   برخـي از فريـب   ،ها قطع نگـردد  خداوند خواسته است كه گناه عبيدي
ن را بخوانند و طلب حاجت كنند و در برابـرش تضـرع نماينـد و آن را    آباقي گذاشته تا 

اهللا الحرام، و بدين گونه گناهكار گردند و  فراتر از مساجد تعظيم كنند بلكه فراتر از بيت
و اهللا المستعان علي مـا   .زيرا آنان اين قبور را ايجاد كرده اند ؛ها برسد اين گناه به عبيدي

 .يصفون
هـا بـه برخـي از     برخـي از نصـراني  «: گويـد  تقي الدين ابن تيميـه مـي  شيخ اإلسالم 

و شما نيز، ما سيد مسيح و سـيده  ما هم يك سيد و يك سيده داريم : گفتند مسلمانان مي
بنگريد تا چـه حـد دچـار جهـل و      562F3»مريم را داريم و شما سيد حسين و سيده نفيسه را

 .ناداني هستند، از نصارا پيروي و با اهل حق مخالفت كرده اند

 مدينه منوره: خامسا
در آن هـا نبـود و اكنـون فقـط     س نيهايي كه ذكر شد هيچ دليلي بر وجود سر حس شهر
د والي مدينـه  ينه مانده است، ابن سعد آورده كه يزيد سر حسين را نزد عمرو بن سعمدي

                                                           
 .١٨٧-١٨٦ابن تيميه، رأس احلسني شيخ االسالم  -١

 ب ٢٨٣، عينی، عقد اجلامن ورقه ٩/٢٠٥البداية و النهاية  -٢

 ١٦٤رأس احلسني : ابن تيميه -٣
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دختـر   اهللا عنهـا  قيع كنار قبر مـادرش فاطمـه رضـي   بفرستاد و او سر را كفن نمود و در 
563Fدفن كردص  رسول اهللا

1. 
عبيداهللا بن محمـد بـن جعفـر بـن      نري از طريق عمر بن شبه از ابوبكر عيسي بذبال

را نزد عمرو س يزيد سر حسين: طالب از پدرش نقل كرده است كه بن ابي عمر بن علي
564Fبن سعيد والي مدينه فرستاد

2. 
از سرنوشت سر س اين روايت يكي از اهل بيت است و بدون ترديد نوادگان حسين

 .تر است نان در اين باره از كالم ديگران مقدمآوي از ديگران آگاهتر هستند و كالم 
، احترام سـر  س امل يزيد با آل حسين و پشيماني از قتل حسينبا توجه به حسن تع

به والي مدينـه و دسـتور دفـن آن در    س نمايد، فرستادن سر حسين بسيار ضروري مي او
و در برابـر  س توانست در برابر سر حسين اقل كاري بود كه يزيد ميدكنار قبر مادرش ح

دفـن آن در  . عين انجـام دهـد  آل و خويشاوندان حسين در مدينه و بزرگان صحابه و تـاب 
ها اگـر كسـي كشـته     زيرا آنان عادت داشتند كه در فتنه ؛بقيع با عادت آنان سازگار است

ابـن يوسـف   ونه كـه حجـاج   گسپردند همان  جسد او را به خانواده اش مي شد سر و مي
با ابن زبير نمود، او را به قتل رساند و آويخت و سپس به خـانواده اش سـپرد، بـا    ثقفي 

هاي ميان حجاج و ابن الزبير بسيار بيشتر از چيزي بوده كه ميـان     ن كه درگيريآوجه به ت
  565F3.حسين و مخالفانش رخ داد

س مورد برخوردش با سر حسين رابه، اهل بيت و تابعين از يزيد دهيچ كس از صح
 سن گونه كه در برخي روايات آمده، يزيد سر حسينآانتقادي نكرده اند، به نظر من اگر 

داشـتند و بزرگـان    گردانيد صحابه و تابعين بـا او برخـوردي ديگـر مـي     ها ميرا در شهر
ترين مخالف او بود هم  كردند و با ابن الزبير كه اصلي صحابه با قيام عليه او مخالفت نمي

 .شدند صدا مي

                                                           
، سمهودی ٢٠٥و متام املنون ص ) ٨١-٦٠(حوادث  ٢٠، تاريخ اإلسالم ص ٤٠٠-٥/٣٩٨، ط ٥/٢٣٨ابن سعد  -١

٣/٩٠٩. 

با سند ضعيف، به خاطر وجود عبيداهللا بن حممد بن عمر كه مقبول است و ترمجه ابوبكر بن عيسی  ٣/٢١٧انساب األرشاف  -٢

 .را نيافتم

 .١٨٣رأس احلسني ص : ن تيميهاب -٣
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سـر  «: گويـد  وي مـي  ،كنـد  ييـد مـي  ي حافظ ابويعلي همداني ايـن نظريـه را تأ   گفته

تـرين نظـر در ايـن     دفن شد و ايـن صـحيح   اهللا عنها ادرش فاطمه رضيكنار مس حسين
 .566F1»مورد است

لمخزومـي نيـز همـين    شناس مانند، زبير بن بكار و محمد بن الحسن ا علماي نسب 
567Fاند نطر را برگزيده

2. 
فـي مقـر    ينالفاصل بين الصدق و الم«عمر ابن ابي المعالي أسعد بن عمار در كتاب 

ابـن ابـي الـدنيا، و ابـو المؤيـد      : جمعي از علماي ثقـه امثـال  « :گويد مي »رأس الحسين
در بقيـع مـدفون   س الخوارزمي و ابو الفرج ابن الجوزي تاكيد نموده اند كه سـر حسـين  

 .568F3»است
569Fقرطبي نيز آن را تأييد كرده است

ابن دحيه گفتـه اسـت كـه    « :و زرقاني گفته است 4
 .570F5»غير اين صحيح نيست

بن تيميه نيز به همين نظر گرايش دارد و علت آن را چنـين  تقي الدين اشيخ االسالم 
اند از علماء و مـورخين   را به مدينه بردهس ينكساني كه گفته اند سر حس« :كند بيان مي

و محمد بن سـعد كاتـب    ،بن بكار صاحب كتاب االنساب رزبي: مورد اعتماد هستند مثل
شهرت دارند و در ايـن بـاب    دانش واقدي صاحب الطبقات و افرادي ديگر كه به علم و

شـود بـه    تر از مجاهيل و دروغپردازان و برخي مورخين هستند كـه نمـي   تر و صادق آگاه
هايشان اعتماد نمود، شايد فردي راستگو باشد اما از اسانيد اطالعي نداشته باشد تـا   گفته

بـه  مـتهم  بتواند مقبول را از مردود تشخيص دهد و شايد بد حافظه و متهم بـه كـذب و   
 .571F6»ها و مورخين افزودن در روايات باشد مانند بسياري از اخباري

                                                           
 .٢/٢٩٥التذكرة، : قرطبی -١

 .١٢١نور االبصار : ، شبلنجی٢/٢٩٥التذكرة : قرطبی -٢

جواهر العقدين، ق : ، سمهودی٤٨١-٢٠/٤٨٠هناية األرب : ب، النويری١٧الرد علی املتعصب العنيد ق: ابن اجلوزی -٣

 .ب١٧

 .٢/٢٩٥التذكرة  -٤

 .١٠ا ق مشاهد الصف: مصطفی الصفوی -٥

 .١٧٠رأس احلسني ص  -٦
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اين با  دفن شده است و اهللا عنها در كنار مادرش فاطمه رضيس سر حسين ،بنابراين
تـر   موافق و همسو است و بـه واقعيـت نيـز نزديـك    س حسن تعامل يزيد با اهل حسين

 .است
اگـر فـردي ديگـر    ... « :دندفرمو بدر حديث ابن عمرص  اما اين كه رسول اهللا

كنـد   هرگز بر او تطبيـق نمـي   .572F1»خواست كه امارت را از او بگيرد، گردن دومي را بزنيد
س نان نپذيرفتند، از آن گذشته اقدام حسـين آبه آنان پيشنهاد صلح داد اما س زيرا حسين

 .سرانهپي درخواست اهل كوفه بود نه خود در
 ؛ن است كه نفر دوم را دفع كنيدنايش ايمع« :گويد نووي در شرح حديث مذكور مي

زيرا او عليه امام قيام كرده است و اگر جز با جنـگ دفـع نگـردد بـا او بجنگيـد و اگـر       
ظـالم و   ،عليه امـام  گزيرا او در جن ؛اي نبود قتل او جايز است و ضماني هم ندارد چاره

  .573F2»متجاوز است
 .را نپذيرفتند و او را كشتند صلحظالم ابن زياد و لشكر اوست كه پيشنهاد  ،بنابراين

به معناي خـروج عليـه امـام و هـدر بـودن خـون وي       س نصيحت صحابه به حسين
574Fنيست، آن گونه كه يوسف العش

س از اهل كوفه بر حسـين س گفته است، بلكه صحابه 3
كوفه دروغگو هسـتند، نصـايح صـحابه ايـن مفهـوم را       دانستند كه اهل ترسيدند و مي مي
 .رساند مي

در آن  انادرست بوده، البته اين امري دنيوي است كـه خطـ  س اين موضع حسينبنابر
زيرا امر شرعي وابسته  ؛زياني ندارد، اما در مورد حكم شرعي ايشان خطايي ننموده است

  .575F4»كرد كه اين كار تحقق خواهد يافت به گمان اوست و او گمان مي
پيروي هم نكرده س حسينعراق و شام بودند و از  اي كه در حجاز و مصر و صحابه

ي  و اسـوه  هزيـرا او مجتهـد بـود    ؛بودند از وي انتقاد نكردند و او را گناهكـار ندانسـتند  
576Fمجتهدان است

5. 
                                                           

 .٢٣٤-١٢/٢٣٣صحيح مسلم رشح نووی  -١

 .١٢/٢٣٤: سابق -٢

 .١٦٨الدولة األموية : يوسف العش -٣

 .١/٢٧١املقدمة : ابن خلدون -٤

 .١/٢٧١سابق  -٥
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كه در آن امر شده كسي كه ص  احاديث رسول اهللا: گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي
مفـارق  زيـرا كـه او    ؛گردد د قتل گردد، شامل حال وي نمياز جماعت مسلمين جدا شو

جماعت نبود، و در حالي به قتل رسيد كه تصـميم بازگشـت بـه مدينـه و يـا مـرزي از       
يزيـد را داشـت و همسـو بـا جماعـت و از تفريـق       حضور در نـزد  يا  و مرزهاي اسالم

بـود بايـد    تـرين فـرد مـي    مسلمانان بيزار بـود، اگـر درخواسـت كننـده ايـن مـوارد دون      
577Fبودس پذيرفتند چه رسد كه حسين مي

ا او در حالي كه طالب واليت باشد، نجنگيدند ب ،1
داده بود او را كشتند، بلكـه چـون اسـارت را    ... بلكه در حالي كه او پيشنهاد بازگشت و 

  578F2.نپذيرفت او را كشتند و مظلومانه به قتل رسانيدند

 س ي شهادت حسين باره اعتقاد ما در
اعتقاد ما در اين باره همان  مظلومانه شهيد شد،س قبال به اين حقيقت رسيديم كه حسين

س بـدون ترديـد حسـين   « :گونه كه تقي الدين ابن تيميه رحمه اهللا گفته، اين اسـت كـه  
همچون بسياري ديگر مظلومانه به شهادت رسيد، قتل وي و همكاري در آن و رضـايت  

شـهادت و  س اما براي حسـين  به آن مصيبتي است بزرگ كه مسلمانان متحمل شده اند،
جايگاه بلندي است، تقدير خداوند متعال بـه سـعادت او و بـرادرش رقـم      علو درجه و

كه ديگـر   داشتند آيد، سوابقي خورده است، سعادتي كه جز با نوعي آزمايش بدست نمي
آنان با عزت و امنيت در دامان اسالم پرورش يافتند، يكي مسموم شد  اهل بيت نداشتند،

  579F3.»و عيش شهدا برسند و ديگري به شهادت رسيد تا به مراتب سعداء
 580F4.»اين نظر اهل حق و گفتاري است ميانه و دور از افراط و تفريط«

581Fما معتقديم كه حسن و حسين سرور جوانان بهشت هستند،

همان گونه كـه رسـول    5
 .فرمودندص  اهللا

                                                           
 .)فرصبا اندكی ت( ٤/٥٥٦منهاج السنة  -١

 .)رصفبا اندكی ت( ٦/٣٤٠سابق  -٢

 .٤/٥٥٠منهاج السنة  -٣

 .٤/٥٥٣ سابق -٤

: ، ابن بلباناست حديث صحيحاين : و گفته ٥/٥٦٦السنن : ، ترمذی٨٢، ٦٤، ٦٢، ٣/٣، ٣٩٢-٥/٣٩١املسند : امحد -٥

، ٩/٢٣٢، ٦/٣٧٢، ٤/٢٠٧، ٢/١٨٥تاريخ بغداد : ، اخلطيب٣/١٦٧املستدرک، : ، حاكم٦٩٢٠، ش ٩/٥٥االحسان 

 .٢٣٥نظم املتناثر : ، الكنانی٣/٤١٥يض القدير ف: املناوی: ، و اين يكی از احاديث متواتر است، نگا١١/٩٠
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داشـتند   حسن و حسين رضي اهللا عنهما را دوست ميص  معتقديم كه رسول اهللا و 
از من است و من از او، خداونـد دوسـت بـدارد هـر كـس او را       حسين«: فرمودند و مي

دوسـت  ص  و هر چه رسول اهللا .582F1»دارد، حسن و حسين از فرزندان پيامبرند دوست مي
 .داريم داشتند ما نيز دوست مي مي

سـنت   اهـل «: حق را در مورد اهل بيت، چنين بيان كـرده اسـت   اهل ي بغدادي عقيده
ماننـد حسـين بـن    ص  و دودمان مشـهور رسـول اهللا  ن و حسين معتقد به مواالت حس

الحسن و عبداهللا بن الحسين و علي بن الحسين زيـن العابـدين و محمـد بـن علـي بـن       
جعفر بن محمد معروف به صادق هسـتند، و همچنـين ديگـر     الحسين معروف به باقر و

كان پاك عباس، عمر، محمد بن الحنفيه و ساير افرادي كه بر سنت نيا: مانندس اوالد علي
 .583F2»خود قدم برداشتند

 : گويد صديق حسن خان مي
در ص  دارنـد و وصـيتي را كـه رسـول اهللا     را دوست مـي ص  رسول اهللا اهل بيت«

584Fغدير خم

و هنگـامي كـه   » مـد نظـر دارنـد    585F4»ذكركم اهللا فی أهل بيتیأ«: دو بار فرمودند 3
ي روشـن بـا مـن    ا ها گاليه نمود كه بـا چهـره   از برخي از قريشيص  عموي رسول اهللا

والذي نفيس بيده اليؤمنـون حتـى حيبـوكم هللا «: فرمودندص  كنند، رسول اهللا برخورد نمي
 .586F5،587F6»یولقرابت

                                                           
؛ التاريخ ٣٦٦ی  شامره ١٣٣ص : األدب املفرد ،بخاریصحيح ، ٢/٧٧٢، فضائل الصحابة ٤/١٢٧املسند : امحدامام  -١

؛ ابن بلبان، ١/٥١هذا حديث حسن، ابن ماجه، السنن : و گفته ٥/٦٥٩؛ ترمذی، السنن، )٤١٥و ٤/٢/٤١٤(الكبري 

طربانی در الكبري آن را : گفته ٩/١٨١، هيثمی در جممع الزوائد ٣/٣٢املعجم : ، طربانی٦٩٣٣ی  شامره ٩/٥٩االحسان 

، )١٣٥٩( ٢/٧٧١فضائل الصحابة : مثل آن امحد: و نگا ٣/١٧٧املستدرک : حاكم. روايت كرده و سندش حسن است

 .روايت كرده اند سمهه با سند صحيح از ابوهريره  ٣/١٧١، حاكم ٣/٤١: الطربانی: ابن ماجه

 .٣٠٦رق رق بني الفِ بغدادی، الفَ  -٢

 .٤/١٨٨دو ميل از جحفه، معجم البلدان ی  ی است ميان مكه و مدينه با فاصلهجاي -٣

 .٢٤٠٨مسلم ص صحيح  -٤

 .١٧٧٢ادش صحيح است، ش ناس: د شاكر گفتهمحا. ٤/٦٥، ٢٠٨-١/٢٠٧امحد  امام مسند -٥

 .١٠٢-١٠١ن عقيدة أهل األثر، ص مر فی بياثقطف ال: صديق حسن خان -٦
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د بود مگر آن كه شـما را  نمن نخواهؤبه خدايي سوگند كه جانم در دست اوست، م«

 .»به خاطر خدا وخويشاوندي من دوست بدارند
انـدوهگين شـود، او از   س از قتل حسين هر مسلماني بايد«: گويد حافظ ابن كثير مي

اسـت و بسـيار   ص  سادات مسلمين و علماي صحابه و پسر برترين دخت رسول خـدا 
  588F1.»عابد و شجاع و سخاوتمند بود

ترين گناهان است و كسي كه به آن اقدام نمـوده   از بزرگس بدون ترديد قتل حسين
تمـام سـلف قتـل    . اسـت و يا به آن راضي بوده و همكاري نموده مستحق عـذاب الهـي   

بـودم  س اگر من از قاتالن حسين«: گويد دانستند؛ ابراهيم نخعي مي را شنيع ميس حسين
 .589F2»نگاه كنمص  رسول اهللا ي م به چهرهيدكش رفتم، خجالت مي و به بهشت هم مي

از س ليكن نكته اي اينجا هست كه بايد به آن توجه كنيم و آن اين كه قتـل حسـين   
ين اولين و آنان كه در جنگ مسيلمه كشته شدند و شهداي احـد و بئـر   و سابق ءقتل انبيا

590Fمعونه و امثال عثمان و علي باالتر نيست،

با اعتقـاد غاليـان   س اعتقاد ما در مورد حسين 3
پندارند و داد و فغان و نوحه  ترين مصيبت مي را بزرگس متفاوت است، آنان قتل حسين

591Fودنمايي استكنند كه بسا اكثر آن تصنع و خ سرايي مي

قطعـا از  س پدر حسينس علي. 4
هجري در حـالي كـه داشـت     40افضل بود و روز جمعه هفدهم رمضان سال  او برتر و

رفت، كشته شد، اما با وجود اين به مناسبت شهادت او مانند شـهادت   براي نماز فجر مي
 .گيرند عزا نميس حسين

الحجـه   تشـريق مـاه ذي   مبرتر است و او نيز در اياس از عليس نزد اهل حق عثمان
592Fهجري در محاصره شهيد و ذبح شد، 36سال 

س از ظلـم بـر حسـين   س ظلم بر عثمـان  5
593Fتر بود و هر دو شهيد مظلوم هستند تر و صبر و تحملش كامل عظيم

واكـنش مسـلمانان   . 6

                                                           
 .٩/٢٠٥والنهاية  البداية -١

، ابن عبدربه، العقد الفريد، ٢٦٠ابن عساكر ترمجة احلسني . گفته رجال آن ثقه اند ٩/١٩٤، هيثمی ٧/١٩٥الكبري  ،طربانی -٢

 .٢/٣٠٦، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ٦/٤٣٩، مزی، هتذيب الكامل ٤/٣٨٣

 .)فرصبا اندكی ت( ٦٠٠-٤/٥٩٩ة ابن تيميشيخ االسالم  -٣

 .٩/٢٠٤ابن كثري  -٤

 .٩/٢٠٥سابق  -٥

 .)فرصبا اندكی ت( ٢/٦٧منهاج السنة  -٦
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نشـان  س فراتر از واكنشي بود كـه بـه شـهادت حسـين    س النورين ذي به شهادت عثمان
س قيام كردند براي خونخـواهي حسـين  س راي خونخواهي عثماندادند، و آن گونه كه ب

قيام نكردند و آن گونه كه از قاتالن عثمان انتقام گرفتند، از قاتالن او انتقام نگرفتند، فتنه 
پديـد  س پديد آمـد از شـهادت حسـين    النورين ذي و فسادي كه به سبب شهادت عثمان

س از شـهادت عثمـان  ان فراتـر  از جانب خدا و رسول و مؤمنس نيامد و شهادت حسين
 متفق عليه مسلمانان بود و بر ي محكوم نگرديد، عثمان از اعيان سابقين به اسالم و خليفه

 .خون كسي را نريختخود مسلمانان شمشير نكشيد و براي واليت 
 دوران ابـوبكر  او مسلمانان را در مصاف با كفار قرار داده بود و در دوران او هماننـد 

شـد و كسـي از    شمشير مسلمانان در جهاد با كفار به كار گرفته مـي  وقفار وعمر صديق
بر آمدند امـا   ي قتلشدر حالي كه خليفه بود، در پ يشانداد، ا اهل قبله را هدف قرار نمي

كه خود كشته شد، بدون ترديد اجـر او بيشـتر و قتـل او     براي دفاع از خود نجنگيد تا آن
تي نداشته و براي رسيدن به واليت و امارت قيـام  تر است از كسي كه والي گناهي سنگين

خواست حكومت را از آنان بستاند با او جنگيدند  كه هواخواهان كساني كه مي نمود تا آن
 .و نهايتا او در دفاع از خود كشته شد

تـر از جنـگ بـراي     حفظ حكومت خود موجهو  بدون شك جنگ براي دفاع از خود
خواهد حكومت را از چنگ ديگري در  شخصي ميرسيدن به حكومت است؛ زيرا چنين 

برتـر و  س براي حفظ واليت خويش نجنگيد بنابراين حال او از حسينس بياورد، عثمان
 .تر بود تر و زشت شنيعس قتل او از قتل حسين

، مختار بن س ، معاويه و اهل شام بودند و خونخواهان حسينس خونخواهان عثمان
از مختـار برتـر   س ، هيچ عاقلي ترديد ندارد كه معاويهابي عبيد ثقفي و همراهانش بودند

  594F1.است، مختار كذاب بود و ادعاي نبوت كرد
از عثمان و علي رضي اهللا عنهما برتر بـود، او در محـراب و   س فاروقهمچنين عمر 

د، مردم روز شهادتش را عـزا  مظلومانه به شهادت رسيخواند  هنگامي كه نماز فجر را مي
برتر بود اما روز وفاتش را ماتم نگرفتند، رسـول  س از عمرس صديقنگرفتند، هم چنين 

                                                           
 ).با اندكی ترصف( ٣٢٩ -٣٢٨/ ٤: منهاج السنة النبوية -١
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در دنيا و آخرت سيد بني آدم است، و مانند انبياي ديگر رحلت كرد امـا كسـي   ص  اهللا

 595F1.روز وفات آنان را ماتم نگرفته است
تفكر نمايد و به آن بيانديشد و آن را ص  هر كس در كتاب و سنت ثابت رسول اهللا

داند كه اين آيه برايش محقـق   بيند تطبيق دهد، مي فس خود و در آفاق ميبر آن چه در ن

﴿ :شده است كه خداوند متعال مـي فرمايـد                

      ﴾ )53: فصلت( 
نمايـد تـا بـراي شـان      ندگانش مـي يات خود را در آفاق و انفس به بآخداوند متعال 

 :واضح گردد كه قرآن حق است و خبر آن صدق و امر آن عدل است

﴿                             

﴾  )115: انعام( 
تواند  رسيد؛ هيچ كس نمي و كالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام«

 ».داناست ي كلمات او را دگرگون سازد؛ و او شنونده
ه اي ديگر اين كه گاهي عالمي ديندار و بزرگ از صحابه و تابعين و افراد ديگر نكت

كنند كه به نوعي همراه با گمان و هواي نفس باشد، كه مناسب نيست در اين  اجتهاد مي
 .فرد از اولياي پرهيزگار خداوند باشدباره از او پيروي شود، گرچه آن 

كنند و گفتارش را   افتند، گروهي او را تعظيم مي در چنين موارد دو گروه در فتنه مي
كنند و اين  خواهند به آن عمل كنند، و گروهي ديگر او را مذمت مي دانند و مي ثواب مي

او را از ايمان خارج  دانند حتي را لكه اي در واليت و تقواي او و بلكه در ايمان او مي
 596F2.گردانند، اين هر دو گروه بر باطل هستند مي

                                                           
 .٥٣ -٥٢: ، ابن رجب، لطائف املعارف٢٠٥/ ٩: ابن كثري -١

 ).فرصبا اندكی ت( ٥٤٣-٤/٥٤٢ج السنة منها -٢



 

 ما در مورد شهادت حسين ي وظيفه: خاتمه

و رخدادهايي كه در زندگي ايشان روي داد را تا شهادت س بعد از آن كه سيرت حسين
پـيش  ص  پيـامبر  ي ايشان بررسي نموديم، بايد گفت گر چه مسلمان از آنچه براي نـوه 

ندوه مسـلمان سـبب شـود تـا او بـه      ناراحتي و ااما نبايد  شود مگين و دردمند ميآمده غ
چيـزي اسـت كـه فقهـا و      ص هاي پيامبر پايبند نباشد، التزام به دستورات پيـامبر  مانفر

كوشيدند و مردم را به التزام بـه   علماي اهل بيت به شدت براي تحقق بخشيدن به آن مي
 .دادند به آن فرمان ميو عمل كردن  ص هاي پيامبر فرمان

بيت نقل شده و در آن  اهل بعضي از فقهاي و اينك بخشي از احاديثي كه از پيامبر و
 .كنيم تابي نهي شده را نقل مي قراري و بي از بي

: گويـد  كند كـه مـي   بخاري در صحيح خود از مسروق و او از عبداهللا روايت ميامام 
پاره كند و  نر سر و صورت بزند و گريباب هنگام مصيبتبه  هر كسي: فرمودص  پيامبر

 597F1"سخنان جاهليت را فرياد زند از ما نيست
 پيـامبر : د كـه گفـت  نـ ك مسلم در صحيح خود از ابي مالك اشعري روايت ميامام و 

زن نوحه خوان اگر قبل از مرگش توبـه نكنـد روز قيامـت در حـالي بلنـد      : فرمود ص
فـرا گرفتـه    م بـدنش را بيمـاري گـر گرفتگـي    لباسي از قير بر تن دارد و تماكه شود  مي

 598F2"است
كند كـه او بيهـوش شـد     روايت مي سابوموسي اشعرياز  و نسائي از يزيد بن اوس

آيـا بـه تـو    : وقتي به هوش آمد به كنيز گفـت  آنگاه كنيزي از كنيزانش براي او گريه كرد
ايتي به تو نقل چه رو جاو از پيامبر ( ، ما از كنيز پرسيديمنرسيده است ص سخن پيامبر

از ما نيست كسي كه صداي نوحه سر دهد و به « :فرموده است ص پيامبر :گفت )كرد؟
 .599F3»عزاداري بتراشد ي هنگام مصيبت گريبان چاك كند و موي سرش را به نشانه

                                                           
 .١٢٣٢بخاری  صحيح -١

 .٢٢٫٨مسلم  صحيح -٢

 .و آلبانی آن را صحيح شمرده است ١٨٥٦نسائی  -٣
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و ابن ماجه در سنن از ابي امامه روايت كرده كه رسول خدا زني را كه چهـره اش را  

دهـد   كند و فرياد و واويال سر مي و زني كه گريبانش را پاره ميكند  د و مينز با ناخن مي
600Fرا لعنت كرده است

1. 

﴿: ي كند كه امام صادق آيه ميو كليني با سند خود از امام جعفر صادق روايت   

      ﴾ )را اينگونه تفسير كرده كه يعني گريبانشان را پاره  )12: ممتحنه
هايشان نزنند و فرياد و واويال و هالكت سر ندهند و نزد قبري نمانند و  نهنكنند و به گو

601Fباز نكنند را به قصد عزاداري هايشانموسياه نپوشند و 

2. 
كسـي را   هـر «: كنـد كـه ايشـان گفـت     جعفر صادق روايت مـي  و نوري طبرسي از

ت در انـداخ  هبه هنگـام دريافـت آن نعمـت بـوق و كرنـا بـه را       نعمتي داد و اوخداوند 
تـار شـد و بـه    فحقيقت ناسپاسي آن نعمت را كرده است، و هركسي كه بـه مصـيبتي گر  

خواني را فرا خواند، پاداشـي كـه بـه خـاطر مصـيبت بـه او        زن نوحه ،مصيبت نآهنگام 
 .602F3»شود رسد حبط و نابود مي مي

در بيماري كه بـه   ص پيامبر: گفتس مده كه جابر انصاريآو در مستدرك الوسائل 
پدر و مـادرم فـدايت بـاد كسـي را بـه دنبـال شـوهرت        : نجاميد به فاطمه گفتمرگش ا

اي پـدر  : گفت كرد و مي گويد، و فاطمه نزد پيامبر بود و گريه مي بفرست تا آن جا كه مي
براي من گريبـان پـاره نكـن و صـورت     «: به او گفت ص جان چه غم واندوهي، پيامبر

 .603F4»دهخود را زخمي نكن، و فريا د و واويال سر ن
: فرمـود  ص پيامبر: روايت است كه گفتس دوو همچنين در مستدرك از ابن مسع

 .604F5»گونه بزند و گريبان پاره كند از ما نيست هر كس بر صورت و«

                                                           
 .و آلبانی آن را صحيح دانسته است ١٥٨٥ابن ماجه  -١

 .٥٢٧-٥/٥٢٦الكافی كلينی،  -٢

 .٢/٤٥٠مستدرک الوسائل  -٣

 .٢/٤٥١مستدرک الوسائل  -٤

 .٢/٤٥٢مستدرک الوسائل  -٥
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براي «: به هنگام مرگش وصيت كرد و گفتكند كه جعفر صادق  و نوري روايت مي
سـر   دچـار  انش را پاره كندمرگ من به خود نزنند و گريبان پاره نكنند، هر زني كه گريب

 .605F1»شود شود و هر چه بيشتر اين كار را بكند سر درد او بيشتر مي درد مي
در مورد اينكه موضع ما در برابر  606F2»جواهر العقدين«ودي در كتابشمهنور الدين س

چكيده  ماست كه بايد انجام بدهيم به طور خالصه و ي شهادت حسين و آنچه وظيفه
در روز عاشورا كرامتي است كه خداوند س كه شهادت حسينبدان  :چنين گفته است

باالتر  پروردگارشپيش  سقام وجايگاه حسينمن گرامي داشته است و با آن آوي را با 
تجاوز كرده اند خوار  خود برسد و كساني كه بر او ستم و ترفته است تا به مقام اهل بي

و مصايب بر چه كساني  ترين بالها را وقتي پرسيدند كه سختص  و پيامبر ،شدند
كه بهترند، هر  ه بهترند و سپس آنانكسپس صالحان سپس آنان  ،پيامبران: آيد؟ فرمود مي

گيرد اگر در دينش صالبت داشته  ديانت خود مورد آزمايش قرار مي ي كسي به اندازه
گردد و اگر در دين خود ضعف داشته باشد بر او كمتر  مصيبت او بيشتر مي باشد بال و

شود  رود همچنان به بال گرفتار مي ي خواهد آمد و مؤمن تا وقتي روي زمين راه ميسخت
در روز عاشورا و يادآوري مصيبت حسين هر . ماند باقي نمي تا اينكه هيچ گناهي بر او

نا اليه راجعون بگويد همان طور كه خداوند فرمان داده كه به هنگام إنا هللا وإمؤمني بايد 

﴿: ا پاداشي كه خداوند وعده داده به او برسدفته شود تگنين چبال          

                  ﴾  )157: البقره( 
اينها، همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند «

 .»يافتگان هدايت
گرفتاري و بال را مالحظه كنيد كه خداوند براي صابران چه چيز آماده كرده  ي ثمره

﴿ :است              ﴾ )صابران اجر و « )10: الزمر
 .»دارند حساب دريافت مي پاداش خود را بي

                                                           
 .٢/٤٥٦مستدرک الوسائل  -١

 .٤٦٥جواهر العقدين ص  -٢
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﴿: فرمايد و مي    ﴾607F1 )گفتند چه وقت  انسان زيركيبه  )48 :الطور
وقتي كسي كه دوست داريم ما را ببيند، چون : زدن و بريدن برايت راحت است؟ گفت

كند و بالها  است، و عاقل در آن وقت چنين تصوري ميفنزد او بال رفاه است و ستم و
 جر وا آنو به داند  هاي دنيوي كه بدان گرفتار آمده را ناچيز مي ها و سختي يبتصو م

نمايد و خاطرش را تسكين  رسد خود را دلگرم مي پاداشي كه از سوي خداوند مي
دهد،  تواند عبادت و اعمال صالح انجام مي ر روز عاشورا تا جايي كه ميددهد و  مي

به روزه گرفتن عاشورا تشويق كرده است، پس عاشورا را بايد با  ص چون پيامبر
چنين و دشمننان دين الن هسرايي چنان كه جا عبادت گذراند نه با عزاداري و نوحه

عادات اهل بيت پيامبر نيست و اگر  سرايي و عزاداري از اخالق و چون نوحه ،كنند مي
روز وفات پيامبرش در هر سال ماتم و عزا در بود امت  بيت مي هاي اهل اين از شيوه

 .گرفت، پس اين فقط يك كار شيطاني است مي
گـرد  ص  ما را با حسين در كنار جدش مصطفي ي م كه همهنمايي از خداوند مسئلت مي

 .آورد
 .وصلی اهللا علی خري خلقه حممد وعلی آله وصحبه أمجعني
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