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 بحسین بن علی 

طالب فرزند دختر رسول الله است که پس از برادر  یبن اب یبن عل نیحس
متولد شد و به  یھجر ۴در ماه شعبان سال س  یبزرگترش حسن بن عل

رضی . دیدر کربال به شھادت رس یھجر ۶۱شورا) سال امحرم (ع ۱۰ خیتار
ھنگام  دررسول الله را درک نمود و  یدر دوران کودک یو ارضاهالله عنه و 

بزرگوارش  فهیخل صوفات رسول الله ھنوز کودک بود. پس از رسول الله 
و پس از او عمر بن الخطاب و عثمان  داشت یم یرا گرام یو س قیابوبکر صد
در  یداشتند. و یم یگرام اریرا بس تیبزرگواران اھل ب گریاو و د زیبن عفان ن

 ی ھمهرا در  یو س طالب یبن اب یدوران خالفت پدر بزرگوارش عل
نمود و ھمچنان در طاعت پدر  تیروا اونمود و از  یاھراش ھم یزندگ

 .دندیبه دست خوارج نادان به شھادت رس شانیا نکهیماند تا ا یباق شبززرگوار
به نفع  س یحسن بن عل نیپنجم مسلم فهیخل شانیاز آنکه برادر ا پس

موافق نبود اما  شانیاقدام ا نیبا ا س نیگرفت، حساز خالفت کناره  هیمعاو
 کرد. اریبرادرش شد و سکوت اخت ی خواسته میتسل

 یبرا س هیکه معاو یدر لشکر یو س یاز وفات حسن بن عل پس
اما پس  دیفرستاد شرکت کرد و جنگ زانسیب تختیپا هیقسطنطن ی محاصره

 عتیاز ب س نیگرفت حس عتیب دیزیخالفت پسرش  یبرا هیاز آنکه معاو
بودند. پس  دیزیاز تر  ستهیشا یاریافراد بس یاز نظر و رایز ،دیامتناع ورز دیزی

کس  چیھ نیزم یمکه خارج شد. در آن زمان بر رو یبه سو نهیاز آن از مد
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 کرد. ینم یدر فضل و منزلت با او برابر

 وفهکاهل  یها نامه

 ؛رده استکعت نیه بید بن معاویزین با یه حسکد یاھل عراق خبر رس به
ز یه را نیه خود معاوکخواستند و بل یه را نمید بن معاویزیھا  یعراق

و فرزندانش را قبول نداشتند،  یجز عل یسکھا  آندر واقع خواستند،  ینم
 باگفتند: ما  یشان میھا فرستادند و ھمه در نامه ییھا ن نامهین به حسیبنابرا

ندارد،  یعتید در گردن ما بیزیم و یخواھ یم و فقط تو را میا ردهکعت یتو ب
ه کنید تا ایرس ین بن علیبه حس یادیز یھا نامه .عت ما با تو استیه بکبل
وفه کھا را اھل  ن نامهیا ی ، و ھمهه شدش از پانصد نامه به او فرستادیب
 خواندند. یخود فرا م یسو فرستادند و او را به یم

 را »طالب یل بن ابیمسلم بن عق«ش یعموپسر  ،یبن علن یحس آنگاه
مسلم بن  یقت امر را بداند، وقتیند و حقک یبررسرا جا  آن اوضاعفرستاد تا 

د را یزیه دانست مردم کرد تا آن کوجو  د پرسیوفه رسکل به یعق
 »ھانئ بن عروه« نزدمسلم  ؛خواھند یرا م ین بن علیه حسکخواھند بل ینم

ل به یآمدند و با مسلم بن عق یم ییو به تنھا ،مردم گروه گروهد و یگز قامتا
در آن ھنگام، عت انجام شد. یردند، و بک یعت مین بیاز حس یندگینما

ه کد یبه او خبر رس یوقت ؛وفه بودکر ید امیزی یاز سو »رینعمان بن بش«
ن با او یحس یند و برایآ یش او میان آنھاست و مردم پیل در میمسلم بن عق

 یه افرادکنیتا ا ؛ردکنه توجه یگرفت و به قض ده ینند، آن را نشنک یم تعیب
ه مردم با که را به اطالع او رساندند و گفتند ید رفتند و قضیزیش یبه شام پ
د یزی .ندک ین امر توجه نمیر به اینند و نعمان بن بشک یعت میمسلم ب

ر و یه امکرا  »ادیدالله بن زیعب«رد و کر را صادر یدستور عزل نعمان بن بش
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ن یوفه فرستاد تا اکوفه، به کر بصره و یبصره بود به عنوان ام یفرمانروا
ه نقاب زده بود وارد ک یاد شبانه در حالیدالله بن زیعب .ندکه را حل یقض

رد و آنھا در ک یشد به آنھا سالم م ینار مردم رد مکاز  ھنگامی کهاو  .وفه شدک

بردند  ی، مردم گمان م»ا ابن بنت رسول اهللايالسالم  كيعلو« :گفتند یجواب م
 وفه شده است.کوارد و انه در شب نقاب زده ین است و مخفیه او حسک

 وفهکانت مردم یو خ ادیدالله بن زیعب ی توطئه

ن بن یاست و مردم منتظر حس یه جدیه قضکاد دانست یبن ز داللهیعب
ش را به یھا از غالم یکیاو وارد قصر شد و سپس  ھنگامن یدر ا .ھستند یعل

ار قرار کن یدر رأس ا یسکند و بداند چه ک یفرستاد تا بررس »معقل«نام 
 یاز اھال یه فردکرد ک ین معرفیاو رفت و خودش را به دروغ چن .دارد

او  .ن آورده استیحس یه براکنار به ھمراه دارد یاست و سه ھزار د مصح
 ییھانئ بن عروه راھنما ی خانهه او را به کتا آن  ردک یپرس و جو مھمچنان 

رد و سه ھزار کعت ید و با او بیل را دیاو وارد خانه شد، مسلم بن عق .ردندک
تا آن  ردک یل رفت و آمد میش مسلم بن عقیاو چند روز پ .نار را به او دادید
اد یدالله بن زیعب به نزداز آن  پسافت و یامًال اطالع کت آنھا یه از وضعک

 را به اطالع او رساند.بازگشت و ماجرا 
او به  ،ردندکعت یل بیاز مردم با مسلم بن عق یاریه بسکاز آن  پس

در  ب ین بن علیز آماده است، آنگاه حسیھمه چ هکام فرستاد ین پیحس
 .ردکت کوفه حرک یالحجه به سو یذ روز ھشتم

ھانئ بن عروه را  دستور داد ، ویمسلم با خبر بود یارھاکدالله از یعب
د، مسلم بن یدالله از او پرسیش او آوردند، عبیرا پ ھانئ، اورندیب اوش یپ

 دانم. یجاست؟ گفت: نمکل یعق
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ا او را یدالله غالمش معقل را صدا زد، او وارد شد و گفت: آیعب آنگاه
اد آنھا را یدالله بن زیه عبکاو متوجه شد و دانست  ؛؟ گفت: بلهیشناس یم

جاست؟ او گفت: کل یفت: مسلم بن عقاد گیدالله بن زیب داده است، عبیفر
دالله بن ینم، آنگاه عبک یم را بلند نمیم باشد پاھایر پاھایسوگند به خدا اگر ز

 نند.ک یو سپس دستور داد او را زندان شکنجه کرداد او را یز
و  هرون آمدیاو به ھمراه چھار ھزار نفر ب ؛دیل رسیبه مسلم بن عق خبر
رون آمدند، در یوفه ھمراه او بکرد و اھل کاد را محاصره یدالله بن زیقصر عب

ع سران و یبا تطموی  .دالله بودندیش عبیاشراف و سران مردم پ ھنگامن یا
ت مسلم یه مردم را از حماکر شام به آنھا گفت کاشراف و ترساندن آنھا از لش

ت مسلم دست یه از حماکخواستند  ن سران از مردم یبنابرا .دنباز دار
 »ا منصور امتی«بردارند، مسلم چھار ھزار نفر به ھمراه داشت و شعارشان 

مسلم بر حذر  یل و اشراف ھمچنان مردم را از ھمراھیسران قبا ؛بود
آمدند و فرزندانشان را  یم ھا زن .نده شدندکمردم پرا کاند کاند تاداشتند 
ر یبردند، و ام یا با خود مآمدند و برادرانشان ر یبردند، ومردھا م یبا خود م

ه از چھار ک، تا آن داشت باز میبا مسلم  یاز ھمراھآمد و مردم را  یله میقب
رده بود کد غروب نی! ھنوز خورشندماند ینفر با مسلم باق یھزار نفر فقط س

او تنھا در  ؛ردندکمردم او را رھا  ی ل تنھا ماند و ھمهیه مسلم بن عقک
را زد  یا خانه جا برود، او درِ که به کدانست  ینمگشت و  یوفه مک یھا وچهک

و آب خواست، زن ا ؛ردکه صاحب خانه بود در را باز کنده ک ی هلیاز قب یو زن
ل ی؟ گفت: من مسلم بن عقیھست یسکرد و به او گفت: تو چه کتعجب 
اند و  ردهکه مردم او را رھا کد و گفت یاو رسان عو ماجرا را به اطال ،ھستم

آن زن  .دیایه بکام فرستاده ین پیاو به حس رایزد یآ یم یودن به زیحس
ش آورد اما فرزند یرد و نشاند، و آب و غذا براکاتاق مجاور وارد  بهمسلم را 

گاه یاد را از محل اقامت مسلم بن عقیدالله بن زیآن زن رفت و عب  .ردکل آ
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 .ردندکاو فرستاد و آنھا او را محاصره  یدالله ھفتاد نفر را به سویعب هآنگا
م شد، او را یبه او امان دادند تسل ھنگامی که پایان،د و در یمسلم با آنھا جنگ

 .اد در آن بود بردندیدالله بن زیه عبک یردند و به قصر فرماندارکر یدستگ
ست. ییام او چیق علته کد یاد از او پرسیدالله بن زیمسلم وارد شد عب یوقت

 م.یا ردهکعت یب ین بن علیبا حس: گفت
نم، کت یه وصکشم، مسلم گفت: مرا بگذار ک یگفت: من تو را م داللهیعب

 »وقاص یعمر بن سعد بن اب«رد و کن، مسلم به اطرافش نگاه کت یگفت: وص
تر کیبه من نزد یشاوندیمردم از نظر خو ی د و به او گفت: تو از ھمهیرا د
و به او سفارش  داز خانه بر یا و او را به گوشه ؛نمک یتو را سفارشتا ا یب یھست

وقاص  ین عمر بن سعد بن ابیبنابرا .ام بفرستد تا برگرددین پیه به حسکرد ک
وفه کار تمام شد و اھل که کند کن فرستاد تا او را خبر یحس یرا به سو یمرد

نا إ«. دیبه شھادت رسل یدر روز عرفه مسلم بن عق آنگاه اند. ب دادهیاو را فر
از  پیشروز  کیالحجه)  یه (ھشتم ذین در روز ترویحس »ه راجعونیلإنا إلله و

 رده بود.کت که حرکل از میشته شدن مسلم بن عقک

 سن یاز خروج حس یریجلوگ یتالش اصحاب برا

وفه باز کن را از خروج و رفتن به یدند تا حسیوشکاز اصحاب  یاریبس
عمرو بن  عبدالله بن«، »عباسعبدالله بن «، »عبدالله بن عمر« ؛دارند
 ،نیو برادر حس »ریزبعبدالله بن «، »ید خدریابو سع«، »عاص

وفه برود او کخواھد به  یه او مکدانستند  ینھا وقتیا ی ، ھمه»هیمحمدحنف«
 :ردندکرا منع 

وفه برود عبدالله بن عباس به او گفت. کن خواست به یحس ھنگامی که
زدم و  یم سرت چنگ یزدند دستم را به مو یاگر مردم به من و تو طعنه نم
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ردند که بود او را خبر کد ابن عمر در میگو یم یشعب .یه بروکگذاشتم  ینم
عراق رھسپار شده است، عبدالله بن عمر به دنبال او  ین به سویه حسک

 یخواھ یجا مکد و گفت: یه به او رسکسه روز از م ی رد و به فاصلهکت کحر
او فرستاده بودند و در  یاز عراق برا هک ییھا و نامه؟ گفت: به عراق، یبرو

ن یرون آورد و گفت: ایه آنھا با او ھستند را بکبودند  ردهکآن اعالم 
ب داده یرا فر ساند، (اھل عراق او  ردهکعت یشان است و با من بیھا نامه

 بودند).
رفت و برنگشت، آنگاه ین نپذیحس... ش آنھا مرویپعمر به او گفت:  ابن

ه ک رد و گفت: تو را از آنکه یآغوش گرفت و گر درعبدالله بن عمر او را 
 .سپارم یبه خدا م یشته شوک

 ربالک ی حادثه

ت مسلم یه عمر بن سعد فرستاد از وضعک یقاصد ی لهیبوس نیحس
ل یه باز گردد و با فرزندان مسلم بن عقکن خواست یشد، بنابرا دارخبر

ه کم مگر آن یگرد یآنھا گفتند: نه، سوگند به خدا بر نم اماسخن گفت، 
دالله پس از یعب .ردکن نظر آنھا را قبول یحس .میریانتقام خون پدرمان را بگ

 یمید التمیزیّر بن ُح  د بهیآ یآنھا م یسو ن بهیه حسکخبر شد باه کآن 
او  د.روبرو شون یبرود تا در راه با حس یھزار نفر یرکدستور داد تا با لش

جا کبه او گفت:  حر شد. ن روبرویه با حسیقادس کیرد و نزدکت کحر
روم. گفت: من به تو  یامبر خدا؟! گفت: به عراق میفرزند دختر پ یا یرو یم
ه کبه ھمان جا  !ندکم برگرد تا خداوند مرا به گناه جنگ با تو مبتال نیگو یم

 ا.یوفه نکبه  و د آنجاستیزیه کا به شام برو یبرگرد،  یا آمده
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ش ید برایزیآمد و حر بن  یعراق م ین به سویحس ؛رفتین نپذیحس اما
به او گفت: از من دور شو  نیحس رد.ک یرد و او را منع مک یجاد میمزاحمت ا

ر از تو یاگر غد گفت: سوگند به خدا یزیند. حر بن یت بنشیمادرت به عزا
چه  یردم، ولک یمقصاص را گفت او و مادرش  ین را میا ،گر از عربید یسک
 زنان جھان است. یه مادرت بانوکم یتوانم بگو یم

ه چھار ھزار نفر کر کلش ی رد، سپس دنبالهکن توقف یحس ھنگامن یا در
بود  یین در جایرد آمدند، و حسک یم یبودند و عمر بن سعد آنھا را فرماندھ

است، ربال کجاست؟ گفتند: ک جانید ایاو پرس .شود یربال گفته مکه به آن ک
ن سخن ید او با حسیر عمر بن سعد رسکلش ی. وقت»و بالاست رب ک« :گفت

اد آنجاست، اما یدالله بن زیه عبکا یه با من به عراق بکگفت و به او گفت 
است به عمر بن سعد  یار جدکه کد ین دیحس یرفت، و وقتین نپذیحس

ز را ین سه چیاز ا یکیدھم  یز مختار قرار میگفت: من شما را در سه چ
تا  یه مرا بگذارکنیا یکی«گفت: ن، او گفت: آنھا چه ھستند؟ کانتخاب 

د بروم یزیش یه به شام پکنیا ایاسالم بروم، و  یاز مرزھا یا به مرزی م،برگرد
د یزی. عمر بن سعد گفت: خوب است، تو به »و دستم را در دست او بگذارم

م ینک یفرستم، و نگاه م یاد میدالله بن زیش عبیرا پ یسکام بفرست و من یپ
اد یز بندالله یش عبیرا پ یسکو آنگاه عمر بن سعد  .ه چه خواھد شدک

دالله یش عبیقاصد پ ید نفرستاد، وقتیزیش یرا پ یسکن یحس یفرستاد، ول
ز یدر سه چرا د من شما یگو ین میه حسکرد کاد آمد و او را خبر یبن ز

ه کدام را کاد گفت ھر یله بن زدالید، عبینکرا انتخاب  یکیگذارم  یمختار م
ه به او کاد بود یدالله بن زیعب نزد یمرد .میریپذ یرد مکن انتخاب یحس

اد یدالله بن زیان عبکیگفتند، او از مقّربان و نزد یم »الجوشن یشمر بن ذ«
ن یرد، بنابرایم تو را بپذکه حکآن  مگربود، او گفت: نه، سوگند به خدا 

به  یعنیرد (یم مرا بپذکد حیبا آری،ب سخن او را خورد و گفت: یدالله فریعب
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ا او را به یفرستم  یاز مرزھا م یکیا به ید و من خودم او را به شام یایوفه بک
الجوشن را فرستاد  یاد شمر بن ذیدالله بن زیگردانم). آنگاه عب ینه باز میمد

ه خوب کرفت یپذم فرمان من شود، اگر عمر بن سعد یو گفت: برو تا او تسل
 .یاو تو فرمانده ھست یرفت پس به جایاست، و اگر نپذ

رده ک  آماده یچھار ھزار نفر یرکاد عمر بن سعد را با لشیدالله بن زیعب
 .برو ین سپس به رکن را تمام یار حسکبرود و به او گفت  یبود تا به ر

ند، شمر بن کرا به او واگذار  یر یه فرماندارکدالله به او وعده داده بود یعب
و عمر بن سعد در  دیزیو حر بن  ین بن علیه حسک ییالجوشن به سو یذ

م ید تسلیه او باکن خبر دادند یبه حس ھنگامی که ؛ردکت کآن جا بودند حر
رفت و گفت: نه! سوگند به خدا یاد شود نپذیدالله بن زیم و دستور عبکح

 شد. ماد نخواھیدالله بن زیم و فرمان عبکم حیھرگز تسل
وفه پنج ھزار نفر کر کن ھفتاد و دو اسب سوار بودند، و لشیحس ھمراھان

اد یر ابن زکن به لشیھم قرار گرفتند حس یھر دو گروه رو در رو یبودند وقت
 یا براید، آیشتن را مورد بازخواست قرار دھید و خویگفت: به خودتان بازگرد

من پسر دختر  هکد؟ حال آن یچون من بجنگ یه با فردکسته است یشما شا
ست، و ین یگریامبر دین پسر دختر پیزم یر از من رویامبر شما ھستم و غیپ
داران جوانان اھل بھشت ن دو سریا«امبر به من و برادرم گفته است: یپ

 .»ھستند
نند ک کاد را تریدالله بن زیه عبکرد ک یق مین ھمچنان آنھا را تشویحس

ن یاز ا یکیه ک، ندوستین پینفر از آنھا به حس ین سیوندند بنابرایو به او بپ
حر  اد بود. بهیر ابن زکشقراوالن لشیفرمانده پ یمید التمیزینفر حر بن  یس

نون کو ا یشقراوالن بودیپ دهه فرمانک یدر حال ید گفتند: تو با ما آمدیزیبن 
د از جھنم و یسوگند به خدا با !بر شما ی؟! گفت: وایرو ین میحس یبه سو

را بر بھشت  یزیچ چیه ھکنم، و سوگند به خدا کرا انتخاب  یکیبھشت 



 ١١          ی ماه محرم و سخنی درباره سداستان شهادت حسین 

 س نیبعد از آن حس !ا سوزانده شومی دهدھم گرچه قطعه قطعه ش یح نمیترج
اد پشت سر او نماز یبن زار کلشھم  ،ندنماز ظھر و عصر روز پنجشنبه را خوا

امام از شما باشد و  کیه کاو به آنھا گفته بود  .اران خودشیو ھم  ،گذاردند
ن نماز یم، بنابرایخوان یه ما پشت سر تو نماز مکامام از ما. گفتند: نه، بل کی

شان یھا غروب آنھا ھمراه با اسب کینزد .ظھر و عصر را پشت سر او خواندند
ست؟! ین چید گفت: ایآنھا را د ین وقتیش آمدند، حسین پیحس یبه سو

ه چه کد یید و به آنھا بگوی: نزد آنھا برواند، گفت گفتند: آنھا جلو آمده
ن عباس بن یاز آنھا برادر حس یکیه کست اسب سوار یخواھند؟ پس ب یم

آنھا رفتند و با آنھا حرف زدند و از آنھا  یسو طالب بود به یبن اب یعل
دالله یم عبکم شود و حیتسلن یحسا یخواھند؟ گفتند:  یه چه مک دندیپرس

م و ابا عبدالله یرو یم. گفتند: ما میجنگ یه با او مکنیا ایرد و یاد را بپذیبن ز
ردند، کبرگشتند و او را خبر  سن یحس ین به سویم، بنابراینک یرا خبر م

د فردا شما را خبر ید امشب به ما فرصت دھیین گفت: به آنھا بگویحس
را دوست ینم و نماز بخوانم زکتا من امشب با پروردگارم مناجات  ،مینک یم

ارانش آن شب را با دعا و یو  س نیحس ؛گذارمپروردگارم نماز ب یبرادارم 
 ردند.ک یاستغفار سپر و نماز

شوم  یاد نمیم ابن زیه تسلکگفت  سن یحس یصبح روز جمعه وقت
ن یاران حسیبود و  یان ھر دو گروه در گرفت، جنگ، جنگ نابرابریجنگ م

ن ین تنھا ھدفشان ایبنابرار بزرگ بجنگند کن لشیتوانند با ا یه نمکدند ید
پس  یکینند و کن شوند و از او دفاع یدن دشمن به حسیه مانع از رسکبود 

شته شدند و که ھمه کنیشدند تا ا یشته مکن یدر دفاع از حس یگرید زا
 نماند. یباق ب ین بن علیجز خود حس یسک
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 سن یحضرت حس شهادت

س کچ یشد و ھ ینم کین نزدیبه حس یسک یطوالن یاز آن تا مدت بعد
چنان ھمت یآلوده شود، و وضع سن یخون حس هه دستش بکخواست  ینم

 یاد زد وایآمد و فر »قبحه الله« الجوشن یه شمر بن ذکافت تا آن یادامه 
د، یشکد و او را بینکاو را محاصره  !نندیتان بنشیمادرانتان به عزا !بر شما

از ان آنھا یدرنده در مر یردند او چون شکن را محاصره یآنگاه آمدند و حس
اد یشت، اما تعداد زکاز آنھا را  یه افرادکنیزد تا ا یر مین سو و آن سو شمشیا

بر شما منتظر  یاد زد وایالجوشن فر ید. شمر بن ذیآ یبر شجاعت غالب م
را  سن رفتند و او یحس یسو هد. آنگاه آنھا بید؟! جلو برویھست یزیچه چ

را به ن را یه حسک یسک راجعون» هيانا الانا هللا و« به شھادت رساندند
بود، و  »ینخعسنان بن انس «رد کجدا  و سرش را از تن شھادت رساند

 شھادتاز  پسشت. کاو را  »قبحه الله«الجوشن  یه شمر بن ذکاند  گفته
ش یسرش را پ یاد بردند، وقتیدالله بن زیش عبیوفه پکن سر او را به یحس
ن وارد یه ھمراه داشت را به دھان حسک یچوب او اد آوردندیبن ز داللهیعب
آن جا  س کانس بن مال .»ن دھان استیگر چه بھتر«گفت:  یرد و مک یم

امبر خدا ینم، پک یسوگند به خدا تو را رسوا م«نشسته بود بلند شد و گفت: 
 ینک یداخل م آنه تو چوب در کن یاز دھان حس یین جایه ھمکام  دهیرا د

 .»...ده استیرا بوس
بودم و سپس  ین مید: اگر من از قاتالن حسیگو یم س یالنخع میابراھ

 د.آم یشرمم م صامبر خدا یپ ی ردن به چھرهکرفتم از نگاه  یبه بھشت م
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 شته شدند؟کن یحس به همراهدر آن جا  یسانک چه

، از در آنجا به شھادت رسیدندن یھمراه حسبه ت یاز اھل ب یاریبس
 یشته شدند، از فرزندان علکن ینار حسکن جنگ در یه در اک یسانکجمله 

شته کر و محمد و عثمان کن و جعفر و عباس و ابوبیطالب خود حس یبن اب
 شدند.

 ست) ین نین العابدیز یبر (او علکا ین، عبدالله و علیاز فرزندان حس و
 شته شدند.کر کاز فرزندان حسن، عبدالله و قاسم و ابوب و
جعفر و عبدالله و عبدالرحمن و عبدالله بن مسلم بن ل، یاز فرزندان عق و

 شته شد.کوفه کل خودش در یشته شدند و مسلم بن عقکربال کل در یعق
 .شته شدندکون و محمد عن جعفر، از فرزندان عبدالله ب و
ن جنگ یبودند در ا صامبر خدا یت پیه ھمه از اھل بکنفر  جدهیھ

 .به شھادت رسیدندنابرابر 

 را داشت؟ سن یشتن حسکد قصد یزیا یآ

د دفاع یزیم از یخواھ ین نداشت، نمیشتن حسکدر  یدستما یمستقد یزی
دالله بن یعب ،دیزیم. ینک یم و از آن دفاع مییگو یقت را میه حقکم و بلینک
ن یشتن حسکوفه برسد و او را به کن به یه حسکاد را فرستاد تا نگذارد یز

داشت و گفت: مرا  کید گمان نیزین نسبت به یه خود حسکدستور نداد، بل
 گذارم.  یروم و دستم را در دست او م ید میزیش یه پکد یبگذار

اد یه به ابن زکن دستور نداد و بلیشتن حسکد به یزیبه اتفاق اھل نقل 
د از یزی یند، و وقتک ییه بر عراق فرمانرواکن اجازه ندھد یه به حسکنوشت 

دردمند و ناراحت شد و در  فاجعهن یشد از ا دارن خبریشته شدن حسک
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 ین را گرامیت حسیه اھل بکرد بلکر نیو زنان آنھا را اسا .ردکه یاش گر خانه
ه ک ر شدهکآنھا ذه در ک یاتیاما روا .داشت و آنھا را به شھرشان باز گرداند

و به اسارت گرفته  اند مورد توھین قرار گرفته صامبر خدا یت پیزنان اھل ب
 یه بنک، بلاصل و اساس ھستند یبنھا یھمه ا ،و به شام برده شدند اند شده

حجاج بن « ھنگامی که مثال یبرا داشتند، یم یھاشم را گرام یه بنیام
بن مروان  کرد، عبدالملکبا فاطمه بنت عبدالله بن جعفر ازدواج  »وسفی
 یبنه یام یبن .رفت و به حجاج دستور داد تا او را طالق دھدین را نپذیا

به اسارت گرفته  یھاشم یداشتند و ھرگز زن یم یھاشم را بزرگ و گرام
 .نشده است

بودند، و آنچه  یدر آن زمان محترم و گرام ین زنان ھاشمیبنابرا
 یر جنگیت را به اسارت گرفت و به عنوان اسید زنان اھل بیزیه کند یگو یم

د یزیش ین پیسر حسه کد ان ه. و آنچه گفتصحت نداردز قرار داد ینکآنھا را 
وفه ماند، و کدالله در ین نزد عبیه سر حسکت ندارد بلیز واقعیفرستاده شد ن

ه او در کمشھور است  یول .ستیقبر او معلوم نمکان ن دفن شد و یحس
 دفن شد. دیبه شھادت رسه کربال در ھمان جا ک

 هید بن معاویزیموضع اهل سنت در مورد 

 / یامام ذھب ی ن گفتهید را در ایزیتوان موضع اھل سنت در مورد  یم
ن یم و نه ھم او را لعن و نفریدار ینه او را دوست م«ه: کخالصه نمود 

 یدر فاسق دانستن و یحتثابت نشده و  یفر وکسو  کیرا از یز» مینک یم
ه در مورد ک یاتیو تمام روا د ثابت شودین بایست و ایدر دست ن یلیدل

ر قابل یف و غیشود ضع ینقل م یمشروب خوار بودن و فسق و فجور و
ھا و  یریگ موضع یدر برخ یگر وید یو از سو باشند یاستناد م
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را بر  یب شد و افراد نامناسبکمرت یش اشتباھات بزرگیھا یریگ میتصم
 یو و .دیربال گردکھمچون  یزیه موجب حوادث غم انگکامور گمارد  یبرخ

ن علت اھل ید و به ھمیگردم باعث آن فاجعه یر مستقیبه طور ناخواسته و غ
 یدارند و محبت او را در قلب جا یرا دوست نم یسنت و جماعت و

 دھند. ینم
لعنت فرستادن بر  راینند زک ین نمیرا لعن و نفر ین اھل سنت ویھمچن

ھنگامی  زیراست، یز نیاند جا ردهکامبرش او را لعنت نیه خدا و پک یا مرده
 زیرا د،ییھا را ناسزا نگو مرده«فرمود:  صامبر یابوجھل را ناسزا گفتند پ که

 .]۱۳۹۳ی/بخار[ »اند دهیاند رس ردهکآنھا به آنچه 
ه اسالم بر کست، و بلیدشنام و ناسزا ن ی هیبر پا ین الھیو اساس د

ست، ین نین دشنام و ناسزا گفتن از دیاستوار است، بنابرا یاخالق یھا یخوب
گفتن به مسلمان فسق است و ناسزا «د: یفرما یم صامبر خدا یه پکبل

ار بزرگ است و نه یگناه بس یفر به معنکنجا ی. (در ا»فر استکدن با او یجنگ
 .ن)یننده از دکفر خارج ک

ه کنگفته  یسکچ یپس ناسزا گفتن به مسلمان فسق و گناه است، و ھ
ن است یاند ا ت آنچه در مورد او گفتهیه نھاکن اسالم خارج است، بلید از دیزی
د ثابت شود، و خداوند آن را یم بایه گفتکه او فاسق است، و فسق او چنان ک
جنگند  یصر میه با شھر قک یرکن لشیاول«فرمود:  صامبر یه پکداند، بل یم

رد و گفته ک یم یه فرماندھید بن معاویزیر را کن لشیو ا». اند ده شدهیبخش
وب یابن عباس و ابو ار و یه بزرگان اصحاب چون ابن عمر و ابن الزبکشود  یم

ن جنگ ھمراه او بودند، و یدر ان یاجمع ش ین بن علین خود حسیو ھمچن
 اتفاق افتاد.  ھ ۴۹ن جنگ در سال یا
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 بتین مصیاهل سنت به ا نگاه

شته کدھد گرچه مردم نخواھند. و  یرده باشد رخ مکر دخداوند مق آنچه
بن  ییحیست، سر ین و باالترتر  امبران بزرگیشته شدن پکن، از یشدن حس

ا را یرکم شد، و زیتقد یارکش زن زناکشیه و پیبه عنوان مھر ÷ا یرکز
شند و کرا ب یسیو خواستند ع ،را به قتل برسانند یشتند، و خواستند موسک
شته ک ین عمر و عثمان و علیاند، و ھمچن شته شدهکنیز گر ید یامبرانیپ

ست یز نین جایبنابرا .اند افضل و برتر بوده سن ینھا ھمه از حسیاند و ا شده
ند به سر و صورت ک یم یادآورین را یشته شدن حسک ھنگامی کهه انسان ک

شده است و  یزھا نھین چیا ی ه از ھمهکبل .ندک رهبانش را پایخود بزند و گر
ند از ما کبانش را پاره یس به صورت بزند و گرکھر «د: یفرما یم صامبر یپ
 .]۱۲۹۴ یبخار[ »ستین

ه کزند و آن  یاد میفر بت]ی[در مص هک یمن از زن«فرمود:  صشان یا و
مسلم [ »زار ھستمیند بک یم کبانش را چایه گرکو آن  ندک یش را میمو

۱۶۷[. 
شود  یحشر م یامت در حالیند روز قکخوان اگر توبه ن نوحه«فرمود:  و

 .]۹۳۴مسلم [ »ر بر تن خواھد داشتیاز ق یاره جامه و شلوک
را  یزید مسلمان ھمان چیآ یش میپ ییھا بتین مصیھر گاه چن نیبنابرا

ِينَ ٱ﴿: که ه خداوند متعال فرمودهکد یگو یم َ�َٰبۡتُهم �َّ
َ
ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا  إَِذآ أ مُّ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ا َّ�� ِ شان یبتی به ایه ھر گاه مصکآنھا «. ]۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٦ِ�َّ

 .»م!یگرد و به سوی او بازمی ؛میآن خدائ ازند: ما یگو میرسد،  می
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 عاشورا ی روزه

 روز عاشورا سنت است. ی هه روزکعلما اتفاق دارند 

از رمضان  پسن روزه یبھتر: «ه فرمودندکت است یروا صل الله از رسو
 .»مسلم روایتبه « »است خدا، محرم ماه ی روزه

ه کنم ک ینگونه احتساب میا من: «هکت است یروا صاز رسول الله و 
 .»رواه مسلم« »گناھان سال قبل باشد ی فارهکروز عاشورا  ی روزه

تاسوعا) به ھمراه روز نھم محرم ( ی به روزه ص ن رسول اللهینیھمچ
را یدستور داده است. (ز یھود و نصاریمخالفت با  یعاشورا استحبابا و برا

ه کت است یروا س عباس از ابن) رفتندگ یآنھا تنھا روز عاشورا را روزه م
عاشورا را روزه گرفت و به روزه گرفتن در آن دستور  ص رسول الله یوقت

دارند! پس رسول  یم ین روز را گرامیا یھود و نصاریه کداد، مردم گفتند 
ز روزه یم روز نھم را نینمود کشاالله سال بعد را در اگر ان«فرمود:  ص الله

ه رسول کنید تا اید. سال بعد فرا نرسیگو یم س ابن عباس» م گرفتیخواھ
 .»رواه مسلم« وفات نمودند... ص الله

 عاشورا ی همت روزکح

ان ین بیروز عاشورا را چن ی همت روزکح بعبدالله بن عباس 
ه روز کد یھود را دینه ھجرت نمود، یبه مد ص امبریه پک یند: زمانک یم

 ین چه روزیا« د:یاز آنھا پرس صرسول الله رند یگ یروزه مرا عاشورا 
ل را از یاسرائ یه خداوند بنک یزاست، رو یکین روز نیگفتند: ا» است؟

 ن روز را روزه گرفت. آنیا ÷ ید، لذا موسیچنگ دشمن نجات بخش
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ن یه اکن بود یھم». ترم کینزد یمن از شما به موس« فرمود: صحضرت 
 یبخار[ روز امر فرمود.ن یروز را روزه گرفت و امتش را به روزه گرفتن ا

۳/۵۸[. 

 عاشورا ی دگاه اهل سنت دربارهید

ز ین روز جایدگاه اھل سنت انجام ھرگونه مراسم خاص در ایبر اساس د
ارھا از رسول کن یدام از اک چیرا ھیو نه جشن و سرور ز ینه عزادار ؛ستین

ثابت شده  ص عاشورا از رسول الله ی ست و تنھا روزهیثابت ن صالله 
ردن ازدواج در ماه کندارد و ممنوع  یگریم خاص دکچ حین روز ھیاست. ا

دگاه اھل ید بر اساسست. یز نیدگاه اھل سنت جایز از دیمحرم و صفر ن
اد یداشتن نام و  یت از آنھا و گرامین در تبعیسنت احترام به بزرگان د

و حمزه  عمویشازدواج در سالروز شھادت  ص . و رسول اللهآنھاست
ممنوع قرار را داشت  دوستشانبسیار ه ک بجه یش خدیھمسر گرام

چ ین به ھیو ا کردند ینم عزاداریرا  پیامبرز سالروز وفات ینداد و صحابه ن
 شود. یمحسوب نم احترامی یعنوان ب

ند و ما را کح آن بزرگان را به ما عطا یصح یرویپ توفیقخداوند 
 .نمیادامه دادن راه آنان قرار دھد. آ ی ستهیشا
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