
 گام هب گام با کاروان کربال
 

 ٍقایغ سٍص اٍل هحشم :

 .آغاص ایام حسیٌی1

اٍلیي سٍص اص هاُ حضى ٍ اًذٍُ آل هحوذػلیْن السالم است،کِ ّوِ اًثیاء ٍهالئکِ ٍ ضیؼیاى ٍ دٍستاى 

اّل تیت ػلیْن السالم هحضٍى اًذ.تایذ گفت:هاُ حضى ٍاًذٍُ توام ػالن است،چشا کِ ّوِ سالِ اص اٍل 

ا سٍ تِ صهیي هی آٍیضًذ هحشم تا سٍص ػاضَسا پیشاّي پاسُ پاسُ سیذالطْذاء ػلیِ السالم سا اص ػشش خذ

 ٍ حضى ٍاًذٍُ ػالن سا فشا هی گیشد. 

 .اٍلیي جوغ آٍسی صکات2

دس سٍص اٍل هحشم پیاهثش) ظ( تشای اٍلیي تاس هأهَساًی سا تشای جوغ آٍسی صکات ٍ غذقات تِ اطشاف 

 هذیٌِ فشستادًذ.

 .اهام حسیي ػلیِ السالم دس ساُ کشتال3

م دس قػش تٌی هقاتل ًضٍل اجالل فشهَدًذ، ٍ اص ػثیذاهلل تي حش سٍص اٍل هحشم،اهام حسیي ػلیِ السال

 جؼفی دػَت تِ یاسی ًوَدًذ، ٍلی اٍ اجاتت ًکشد ٍ تؼذاً پطیواى ضذ.

 .قیام هشدم هذیٌِ تشػلیِ یضیذ 4

ُ هشدم هذیٌِ تشای قیام ػلیِ یضیذ حشکت کشدًذ.قضیِ اص آًجا آغاص ضذ کِ  63دس ایي سٍص دس سال

ذیٌِ تِ سّثشی ػثذاهلل تي حٌظلِ تِ ضام سفتٌذ ٍ دستگاُ یضیذ ٍضشاتخَاسی ٍ جوؼی اص اّالی ه

قواستاصی ٍ سگ تاصی اٍ سا دیذًذ،ٍتِ هذیٌِ تاصگطتِ ٍهشدم سا اص ٍضغ فساد دستاس اهَی آگاُ 

ساختٌذ.تا ضٌیذى ایي اخثاس ّوگاى تش خلغ یضیذ اتفاق ًوَدًذ،ٍ تِ سشپشستی ػثذاهلل ػلیِ یضیذ قیام 

ٍ افشاد اهَی ساکي هذیٌِ ساتیشٍى کشدًذ.لطکش ضام پس اص اطالع اص ایي قیام تِ طشف هذیٌِ ًوَدًذ

 حشکت کشد ٍ ٍاقؼِ حشُّ پیص آهذ. 

 .کالم ػاضَسایی اهام سضا ػلیِ السالم5



دس سٍص اٍل هحشم سیّاى تي ضثیة خذهت اهام سضا ػلیِ السالم سسیذ.حضشت تِ اٍ فشهَدًذ:ای پسش 

س صهاى جاّلیت جٌگ سا دس ایام هحشم حشام هی داًستٌذ؛ٍلی ایي اهت احتشام ایي ضثیة ،هشدم ػشب د

هاُ سا اص تیي تشدًذ ٍ حشهت پیاهثش )ظ( سا سػایت ًکشدًذ.دس ایي هاُ خَى ها سا حالل داًستٌذ ،ٍ ّتک 

سا غاست حشهت ها سا کشدًذ ٍفشصًذاى ٍ صًاى ها سا اسیش ًوَدًذ، ٍ سشاپشدٓ ها سا آتص صدًذ ٍ اهَال ها 

 کشدًذ ٍ سػایت احتشام سسَل خذا غلی اهلل ػلیِ ٍآلِ ٍسلن سا دستاسٓ ها ًٌوَدًذ. 

ّواًا سٍص ضْادت حسیي ػلیِ السالم پلک چطواى ها سا هجشٍح کشد ٍاضکْای ها سا سٍاى ساخت ٍدل 

اسث گزاسد. پس  ها سا سَ صاًذ؛ٍػضیض ها سا دس صهیي کشتال رلیل کشد ًٍضد ها هحٌت ٍ تال سا تا سٍص جضا تِ

 گشیِ کٌٌذگاى تایذ تش حسیي ػلیِ السالم تگشیٌذ،صیشا کِ گشیِ تش اٍ گٌاّاى تضسگ سا اص تیي هی تشد. 

ای پسش ضثیة ،اگش خَاستی تش چیضی گشیِ کٌی تشحسیي تي ػلی ػلیِ السالم گشیِ کي،چِ ایٌکِ آى 

اص اّل تیت اٍ کطتِ ضذًذ کِ ًفش  18حضشت سا کطتٌذ چٌاًکِ گَسفٌذ سا هی کطٌذ،ٍ تا آى حضشت 

سٍی صهیي ضثیِ ًٍظیشی ًذاضتٌذ. آسواى ّای ّفتگاًِ ٍ صهیي ّا دس ضْادت آى حضشت 

گشیستٌذ.چْاس ّضاس هلک سٍص ػاضَسا تشای ًػشت آى حضشت آهذُ تَدًذ ٍ دیذًذ حضشت ضْیذ ضذُ 

ن ػلیِ السالم ظَْس اًذ.لزا پشیطاى ٍغثاس آلَد تِ هجاٍست آى قثش هطْش هأهَس ضذًذ،تا حضشت قائ

 است. "یالثاست الحسیي"کٌٌذ ٍ اص یاساى اٍ تاضٌذ ٍ ضؼاسضاى 

ای پسش ضثیة،اگش دٍست داسی کِ تا ها دس دسجات ػالی تْطت تاضی هحضٍى تاش تشای حضى ها ٍضاد 

تاش دس ضادی ها؛ٍتش تَ تاد ٍالیت ها کِ اگش کسی سٌگی سا دٍست داضتِ تاضذخذاًٍذ هتؼال اٍ سا تا 

 ّواى سٌگ هحطَس هی کٌذ.... 
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 گام هب گام با کاروان کربال
 

 ٍقایع رٍسدٍم هحزم:

ّجزی تِ كزتال ٍارد شذ. عالن تشرگَار  61السالم در رٍس پٌجشٌثِ دٍم هحزم الحزام سال  . اهام حسیي علی1ِ

السالم چَى تِ كزتال رسیذ، پزسیذ: ًام ایي سزسهیي چیست؟  ًقل كزدُ است كِ: اهام علیِ "سیذ تي طاٍٍس"

حل ریختي خَى ها ٍ جایگاُ قثَر هاست. ایي ّویٌكِ ًام كزتال را شٌیذ فزهَد: ایي هكاى جای فزٍد آهذى ها ٍ ه

آلِ تِ هي دادُ است.  ٍ  علیِ  اهلل  خثز را جذم رسَل خذا صلی   

السالم تِ كزتال آگاُ  را اس ٍرٍد اهام علیِ "تي سیاد  عثیذاللِّ"ای  ضوي ًاهِ "حز تي یشیذ ریاحی". در ایي رٍس 2

 ًوَد. 

ای ًَشت ٍ گزٍّی اس تشرگاى كَفِ ـ كِ هَرد اعتواد حضزت  فِ ًاهِالسالم تِ اّل كَ . در ایي رٍس اهام علی3ِ

دادًذ تا عاسم كَفِ شَد. "قیس تي هسّْز"تَدًذ ـ را اس حضَر خَد در كزتال آگاُ كزد. حضزت ًاهِ را تِ   

را دستگیز كزدُ ٍ تِ شْادت رساًذًذ. ستوگزاى پلیذ ایي سفیز جَاًوزد  اها.4  

: د تِ سزسهیي كزتال تِ اصحاب خَد فزهَدالسالم پس اس ٍرٍ اهام علیِ  

اًگارًذ ٍ تا هشُ آى را تز ستاى  هزدم، تٌذگاى دًیا ّستٌذ ٍ دیي را ّواًٌذ چیشى كِ طعن ٍ هشُ داشتِ تاشذ، هى

شَد. دارًذ ٍ ٌّگاهى كِ تٌاى آسهایش تاشذ، تعذاد دیٌذاراى اًذک هى كٌٌذ آى را ًگاُ هى خَد احساس هى  

اى تذیي هضوَى تِ حضزت ًَشت: تِ هي خثز  السالم تِ كزتال، ًاهِ یذاهلل اس ٍرٍد اهام علیِتِ دًثال اطالع عث

اى، ٍ اهیزالوؤهٌیي یشیذ تِ هي ًَشتِ است كِ سز تز تالیي ًٌْن ٍ ًاى سیز  رسیذُ است كِ در كزتال فزٍد آهذُ

ٍیِ تاس آیى! ٍالسالم.ًخَرم تا تَ را تِ خذاًٍذ لطیف ٍ خثیز هلحق كٌن ٍ یا تِ حكن یشیذ تي هعا  

:السالم تِ اّل كَفِ ًاهِ اهام علیِ  

تسن اهلل الزحوي الزحین اس حسیي تي على تِ سَى سلیواى تي صزد ٍ هسیة تي ًجثِ ٍ رفاعة تي شذاد ٍ »

داًیذ كِ رسَل خذا صلى اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن در حیات خَد  عثذاهلل تي ٍال ٍ گزٍُ هؤهٌیي، اها تعذ، شوا هى

د: ّز كس سلطاى ستوگزى را تثیٌذ كِ حزام خذا را حالل ًوایذ ٍ پیواى خَد را شكستِ ٍ تا سٌت هي فزهَ

ًوایذ، ٍ اعتزاض ًكٌذ قَال ٍ عوال، سشاٍار است كِ  كٌذ ٍ در هیاى تٌذگاى خذا تا ظلن ٍ ستن رفتار هى هخالفت هى

داًیذ ٍ ایي  اى اٍ ًیش هقزر دارد، ٍ شوا هىكٌذ، تز خذاى هتعال ّز عذاتى را كِ تز آى سلطاى تیذادگز هقذر هى

ى ًوَدُ ٍ اس اطاعت خذا سزتاس سدُ، ٍ فساد را ظاّز ٍ حذٍد شٌاسیذ كِ اس شیطاى پیزٍ ( را هىگزٍُ )تٌى اهیِ

اًذ. ایذ، حزام خذا را حالل ٍ حالل خذا را حزام كزدُ الْى را تعطیل ٍ غٌائن را هٌحصز تِ خَد ساختِ  

ایذ ٍ هزا ّزگش  رسیذ ٍ فزستادگاى شوا تِ ًشد هي آهذًذ ٍ گفتٌذ كِ شوا تا هي تیعت كزدُ ّاى شوا تِ هي ًاهِ



در هیذاى هثارسُ تٌْا ًخَاّیذ گذارد ٍ هزا تِ دشوي تسلین ًخَاّیذ كزد، حال اگز تز تیعت ٍ پیواى خَد پایذاریذ 

پیشَاى شوا خَاّن تَد؛ ٍ اگز  كِ راُ صَاب ّن ّویي است، هي تا شواین ٍ خاًذاى هي تا خاًذاى شوا ٍ هي

چٌیي ًكٌیذ ٍ تز عْذ خَد استَار ًثاشیذ ٍ تیعت هزا اس خَد تزداشتیذ، تِ جاى خَدم قسن كِ تعجة ًخَاّن 

ام، ّز كس فزیة شوا خَرد ًاآسهَدُ هزدى  كزد، چزا كِ رفتارتاى را تا پذرم ٍ تزادرم ٍ پسز عوَین هسلن، دیذُ

شذیذ ٍ تْزُ خَد را در ّوزاُ تَدى تا هي اس دست دادیذ، ّز كس پیواى  است. شوا اس تخت خَد رٍیگزداى

.«ن ٍ رحوة اهلل ٍ تزكاتًِیاس گزداًذ، ٍالسالم علیك شكٌذ، سیاًش را خَاّذ دیذ ٍ خذاًٍذ تِ سٍدى هزا اس شوا تى  

خالقع ار اینکو رد او چهار خصلت باشد : امام حسیه )ع( : ایمان بنده مىمه کامل نمیشىد مگ 
زیادی مالع را انفاق بخشنده باشد ، از گفته حرفهای زیادی خىدداری کند ، نیکى باشد ،

454صفحو  ۱کند.ارغاد القلىب جلد   
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:روز سوم حمرم یعوقا  

شد را از اهالی نینوا و  السالم قسمتی از زمین كربال كه قبر مطهرش در آن واقع مي . امام حسین علیهٔ

آنها شرط كرد كه مردم را برای زیارت راهنمایی غاضریه به شصت هزار درهم خریداری كرد و با 

 نموده و زّوار او را تا سه روز میهمان كنند.

السالم به سرزمین كربال یعنی روز سّوم محرم با چهار  . "عمر بن سعد" یك روز پس از ورود امام علیهٕ

.از اهل كوفه وارد كربال شدهزار سپاهی   

دهیم از این  ر بن سعد( نزد او آمده و گفتند: تو را به خدا سوگند مىاند که: بنو زهره )قبیله عم برخى نوشته

گردد. هاشم مى کار درگذر و تو داوطلب جنگ با حسین مشو، زیرا این باعث دشمنى میان ما و بنى  

فا کرد، ولى عبیدهللا استعفاى او را نپذیرفت، و او تسلیم شدععمر بن سعد نزد عبیدهللا رفت و است  

اند: عمر بن سعد دو پسر داشت: یکى به نام حفص که پدر را تشویق و  ریخ نویسان نوشتهو برخى از تا

السالم مقابله کند، ولى فرزند دیگرش او را به شدت از اقدام به چنین  ترغیب به رفتن کرد تا با امام علیه

شد.داشت، و سرانجام حفص نیز با پدرش راهى کربال  کارى بر حذر مى  

:ه عمربن سعدب داهللیه عبنام  

عبیدهللا به عمربن سعد نوشت: نامه تو رسید و از مضمون آن اطالع یافتم، از حسین بن على بخواه تا او و 

 تمام یارانش با یزید بیعت کنند، اگر چنین کرد، ما نظر خود را خواهیم نوشت!

هان عافیت و صلح پندارم که عبیدهللا بن زیاد خوا چون این نامه به دست عمربن سعد رسید، گفت: مى

دانست که آن حضرت با  عمربن سعد، نامه عبیدهللا بن زیاد را به اطالع امام حسین نرساند، زیرا مى.نیست

 یزید هرگز بیعت نخواهد کرد.

پس از اعزام عمربن سعد به کربال، شمربن ذى الجوشن اولین فردى بود که با چهار هزار نفر سپاهى 

السالم اعالم آمادگى کرد و بعد یزیدبن رکاب کلبى با دو هزار نفر و  علیه آزموده براى جنگ با امام حسین

شدند.عبیدهللا بن زیاد پس از اعزام عمربن  حصین بن نمیر با چهار هزار نفر که جمعا بیست هزار نفر مى

.پروراند سپاهى انبوه را در سر مىسعد به کربال، اندیشه اعزام   

سوید بن عبدالرحمن فرمان داد تا در این مسأله )فرار از جنگ( تحقیق  عبیدهللا بن زیاد شخصى را به نام

کند و متخلفان را نزد او برد، و او یک نفر شامى را که براى انجام امر مهمى از لشکر گاه به کوفه آمده 

رأت بود، گرفته و نزد عبیدهللا برد و او دستور داد سر آن مرد شامى را از تنش جدا نمایند تا کسى دیگر ج

.سرپیچى از دستورات او را نکند  



 عبیدهللا در نخیله

که به قادسیه رفته بود  -حرکت کرد و کسى را نزد حصین بن تمیم  عبیدهللا شخصا از کوفه به طرف نخیله

فرستاد و او به همراه چهار هزار نفر که با او بودند به نخلیه آمد، سپس کثیر بن شهاب حارثى و محمد بن  

بن سوید و اسمأ بن خارجه را طلب کرد و گفت: در شهر کوفه گردش کنید و مردم را به اشعث و قعقاع 

اطاعت و فرمانبردارى از یزید و من فرمان دهید، و آنان را از نافرمانى و بر پا کردن فتنه بر حذر دارید 

نها به نخیله نزد و آنان را به لشکرگاه فرا خوانید؛ پس آن چهار نفر طبق دستور عمل کردند و سه نفر از آ

گشت و مردم را به  ها مى ها و گذرگاه عبیدهللا باز گشتند، و کثیر بن شهاب در کوفه ماند و در میان کوچه

.داشت کرد و آنان را از یارى امام حسین بر حذر مى پیوستن به لشکر عبیدهللا تشویق مى  

م نیاز از وجود آنها استفاده شود، و عبیدهللا گروهى سواره را بین خود و عمربن سعد قرار داد که هنگا

هنگامى که او در لشکرگاه نخیله بود شخصى به نام عمار بن ابى سالمه تصمیم گرفت که او را ترور کند، 

.ولى موفق نشد و به طرف کربال حرکت کرد و به امام ملحق گردید و شهید شد  

 

السالم  ـ كه مرد گستاخی بود ـ را نزد امام علیه"  . در این روز "عمر بن سعد" مردی بنام "كثیر بن عبدهللاّ ٖ

به عمر بن سعد گفت: اگر بخواهید در همین   فرستاد تا پیغام او را به حضرت برساند. كثیر بن عبدهللاّ 

 مالقات حسین را به قتل برسانم؛ ولی عمر نپذیرفت و گفت: فعالً چنین قصدی نداریم. 

امه صیداوی" )همان مردی كه ظهر عاشورا نماز را به یاد آورد هنگامی كه وی نزدیك خیام رسید، "ابو ثم

كه او را دید رو به امام عرض كرد: این  السالم بود. همین و حضرت او را دعا كرد( نزد امام حسین علیه

آید، بدترین مردم روی زمین است. پس سراسیمه جلو آمد و گفت: شمشیرت را بگذار و نزد  شخص كه مي

كنم.  السالم برو. گفت: هرگز چنین نمي امام حسین علیه  

ابوثمامه گفت:  !ابوثمامه گفت: پس دست من روی شمشیرت باشد تا پیامت را ابالغ كنی. گفت: هرگز

گذارم بر امام وارد شوی.  كاری هستی و من نمي پیغامت را به من بسپار تا برای امام ببرم، تو مرد زشت

ابن سعد بازگو كرد. سرانجام عمر بن سعد با فرستادن پیكی دیگر او قبول نكرد، برگشت و ماجرا را برای 

ای؟ حضرت در جواب فرمود:  از امام پرسید: برای چه به اینجا آمده  

گردم... ."  روم و اگر خوش ندارید بازمي اند، بسوی كوفه مي اند و پیمان بسته "مردم كوفه مرا دعوت كرده  

امام حسیه )ع( : گروهی خدا را می رپستند هب جهت آرزوی بهشت ، ایه عبادت اتجران 
است ، گروهی خدا را میپرستند از رتش جهنم ، ایه عبادت ربدگان است ، گروهی خدا را 

میپرستند هب غکراهن نعمتهایع ، ایه عبادت آزادمردان است و ایه بهتریه عبادت 
( ۱۱۱صفحو  ۲ ) جلد ۱۱بحاراالنىار جلد  است.  

 -ٔٙٗ، ص٘مجمع البحرین، ج -ٔٙص،ٗٔمستدرك الوسایل، ج -4ٗ، صٕارشاد، شیخ مفید، جبع:امن
ٓٔٗ، ص٘تاریخ طبری، ج  

 



 

 وقایع روز چهارم محرم :

ابن زیاد با استناد به فتوایی  1ٔدر این روز از سال : السالم فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین علیه.ٔ

که از شریح قاضی گرفته بود، در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را به کشتن امام حسین علیه السالم 

.تحریص کرد  

عبیدهللا بن زیاد مردم را در مسجد کوفه گرد آورد و خود به منبر رفت و گفت: اى مردم!  در این روز.ٕ

داراى سیره و  شناسید که و یزید را مى خواستید، یافتید ا را چنان که مىما آل ابى سفیان را آزمودید و آنهش

و اینک یاى او بجاست و پدرش نیز چنین بودو عطا کند اى نیکو است و به زیر دستان احسان مى طریقه

د من فرستاده است که در میان یزید دستور داده است که بهره شما را از عطایا بیشتر کنم و پولى را نز

به گوش جان بشنوید و اطاعت این سخن را  را به جنگ با دشمنش حسین بفرستم شما قسمت نموده و شما

سپس از منبر به زیر آمد و براى مردم شام نیز عطایائى مقرر کرد و دستور داد تا در تمام شهر ندا کنید.

همراهانش به سوى نخیله حرکت کرد و حصین بن نمیر  کنند که مردم براى حرکت آماده باشند، و خود و

و حجار بن ابجر و شبث بن ربعى و شمر بن ذى الجوشن را به کربال گسیل داشت تا عمربن سعد را در 

 نمایند.حسین کمک  جنگ با

 گروه كه عبارت بودند از:  ٗهزار نفر در قالب  ٖٔ عبیدهللابه دنبال 

 ر نفر؛ . شمر بن ذی الجوشن با چهار هزأ

 . یزید بن ركاب كلبی با دو هزار نفر؛ ٕ

 . حصین بن نمیر با چهار هزار نفر؛ ٖ

م پیوستن نیروهای فوق از ه به سپاه عمر بن سعد پیوستند. بهبن رهینه مازنی با سه هزار نفر؛ . مضایر ٗ

 .این روز تا روز عاشورا بوده است

دا از شیپ بگیرد از دست دادن آرزو امام حسیه )ع( فرمىد : کسی هک کاری را با معصیت خ
 ۲) جلد  ۱۱رت و ربخىرد کردنع با رتش سریعتر است. بحاراالنىار جلد  اظ زندیک و خىاستو 

 ( ۱۱۲صفحو 

  1ٕٔصٕج:الوقایع الحوادث -.4ٖٙ، صٗٗبحاراالنوار، جع: مناب



تحف العقىل صفحو  امام حسیه )ع( : بخیل کسی است هک از ضالم کردن بخل ورزد.

۲۵۳ 
:وقایع روز پنجم محرم  

بن زیاد، شخصی بنام "شبث بن ربعی" را به همراه یك هزار نفر به طرف كربال   . در این روز عبیدهللاّ ٔ

 گسیل داد.

بود که ابن زیاد او را به نزد خود خواست، او شبث بن ربعی کوفی، یکی از دعوت کنندگان امام حسین 

نخست خود را به بیماری زد ولی شب به پیش او رفت و جایزه گرفت و با چهار هزار نفر به کربال 

رهشپار شد و روز پنجم محرم به کربال رسید.شبث بن ربعی صاحب یکی از مساجدی است که در کوفه 

.از کشته شدن امام ،تجدید بنا نمودبعد از قتل امام حسین جهت سرور و خوشحالی   

بن زیاد در این روز دستور داد تا شخصی بنام "زجر بن قیس" بر سر راه كربال بایستد و هر   . عبیدهللاّ ٕ

السالم ملحق شود، به قتل  السالم داشته و بخواهد به سپاه امام علیه كسی را كه قصد یاری امام حسین علیه

نفر بودند.  ٓٓ٘برساند. همراهان این مرد   

السالم  . در این روز با توجه به تمام محدودیتهایی كه برای نپیوستن كسی به سپاه امام حسین علیهٖ

السالم رساند و سرانجام در كربال  صورت گرفت، مردی به نام "عامر بن ابی سالمه" خود را به امام علیه

رسید. در روز عاشورا به شهادت  

.1ٖٕ، ص1ٔلم العلوم، ج. عوأٔ  
99. مقتل الحسین)مقّرم(، صٕٔ  

 

 

گىنهکو سساوار اوست ، بندگی کند ،  ره هک خدا را ، آنمی فرما یند : )مام حسیه)عا
وند شیب از آرزواه و کفایتع هب او عطا کند     .خدا

( 781، ص 17حار األنىار، ج )ب   
 



 محرم : روز ششموقایع 

ای برای عمر بن سعد فرستاد كه: من از نظر نیروی نظامی اعم از  بن زیاد نامه  . در این روز عبیدهللاّ ٔ

ام. توجه داشته باش كه هر روز و هر شب گزارش كار تو را برای من  سواره و پیاده تو را تجهیز كرده

 فرستند.  مي

! در این  سالم عرض كرد: یابن رسول هللاّ ال . در این روز "حبیب بن مظاهر اسدی" به امام حسین علیهٕ

ای از بنی اسد سكونت دارند كه اگر اجازه دهی من به نزد آنها بروم و آنها را به سوی شما  نزدیكی طائفه

 دعوت نمایم. 

السالم اجازه دادند و حبیب بن مظاهر شبانگاه بیرون آمد و نزد آنها رفت و به آنان گفت: بهترین  امام علیه

كنم، او یارانی دارد كه هر یك از  ام، شما را به یاری پسر رسول خدا دعوت مي را برایتان آوردهارمغان 

آنها بهتر از هزار مرد جنگی است و هرگز او را تنها نخواهند گذاشت و به دشمن تسلیم نخواهند نمود. 

تید، شما را به این عمر بن سعد او را با لشكری انبوه محاصره كرده است، چون شما قوم و عشیره من هس

 نمایم... .  راه خیر دعوت مي

نامیدند برخاست و گفت: من اولین كسی  بن بشیر" مي  اسد كه او را "عبدهللاّ  در این هنگام مردی از بني

 .كنم  هستم كه این دعوت را اجابت مي

السالم حركت  لیهرسید برخاستند و برای یاری امام حسین ع نفر مي 9ٓسپس مردان قبیله كه تعدادشان به 

سوار به  ٓٓٗكردند. در این میان مردی مخفیانه عمر بن سعد را آگاه كرد و او مردی بنام "اْزَرق" را با 

سویشان فرستاد. آنان در میان راه با یكدیگر درگیر شدند، در حالی كه فاصله چندانی با امام حسین 

تاب مقاومت ندارند، در تاریكی شب پراكنده شدند و  اسد دانستند السالم نداشتند. هنگامی كه یاران بني علیه

 به قبیله خود بازگشتند و شبانه از محل خود كوچ كردند كه مبادا عمر بن سعد بر آنان بتازد. 

السالم فرمودند: "الَحْوَل  السالم آمد و جریان را بازگو كرد. امام علیه حبیب بن مظاهر به خدمت امام علیه

َة ِاالّ بِ   "  اللّ َوال قُوَّ

به نقلی عمر سعد ،شبث بن ربعی خبیث را همراه سه هزار مرد سفاک :.اولین محاصره فرات در کربالٖ

.طراف آن را به محاصره در آوردندبا کوبیدن طبل و دهل کنار فرات فرستاد که ا  

 . 1ٖٓ-14ٖ.از مدینه تا مدینه:ص19ٔص ٕالوقایع الحوادث:ج، 4ٖٙ، صٗٗبحاراالنوار، ج

 از مدینه تا مدینه:ص1ٖٓ. 

5ٖٔص ٕج:الوقایع الحوادث  

 



 

 

 محرم :روز هفتم وقایع 

بخىاهد از راه گناه هب مقصدی ربسد ، دريرت هب  کسی هک  : امام حسیه ) عليو الطالم ( فرمىدند
ر، ج ).آنچو میترسد گرفتار می شىدآرزویع می رسد و زودرت هب  ىا حار االن  (120، ص18ب

 
ای به عمر بن سعد از وی خواست تا با سپاهیان خود  بن زیاد ضمن نامه  . در روز هفتم محرم عبید هللاّ ٔ

 بین امام حسین و یاران، و آب فرات فاصله ایجاد كرده و اجازه نوشیدن آب به آنها ندهد. 
سوار در كنار شریعه فرات مستقر كرد و مانع  ٓٓ٘عمر بن سعد نیز بدون فاصله "عمرو بن حجاج" را با 

این واقعه ناجوانمردانه، سه روز پیش از شهادت السالم و یارانش به آب شدند.  دسترسی امام حسین علیه
و برای خیمه ها آب می امام حسین بود. البته حضرت اباالفضل العباس از تاریکی شب استفاده می کرد 

آورد و حضرت علی اکبر با پنجاه نفر در شب عاشورا برای خیمه ها آب کافی آورد. ولیکن از بامداد تا 
شامگاه روز عاشورا هیچ گونه آبی برای امام حسین و یاران و کودکانش مهیا نشد و آنان در شدت گرما و 

 .عطش، متحمل مصائب این روز عظیم شدند
ه" بود ـ فریاد برآورد: ای بن حصین ازدی" ـ كه از قبیله "بجیل  ز مردی به نام "عبدهللاّ . در این روٕ

ای از آن را نخواهی آشامید، تا  به خدا سوگند كه قطرهیگر بسان رنگ آسمانی نخواهی دیداین آب را دحسین
 از عطش جان دهی! 

 و را مشمول رحمت خود قرار نده. او را از تشنگی بكش و هرگز ا السالم فرمودند: خدایا امام علیه
گوید: به خدا سوگند كه پس از این گفتگو به دیدار او رفتم در حالی كه بیمار بود، قسم به  حمید بن مسلم مي

آمد  آشامید تا شكمش باال مي بن حصین آنقدر آب مي  آن خدایی كه جز او پروردگاری نیست، دیدم كه عبدهللاّ 
شد. چنین بود تا به  خورد، ولی سیراب نمي زد: العطش! باز آب مي فریاد مي آورد و باز و آن را باال مي

 هالكت رسید.

فیض ..ٖ٘ٔصٕج:الوقایع و الحوادث.ٖ٘ٔصٔ.معالی السبطین:جٖٙم وصفر،صقالئد النحور:ج محر

4ٙ، صٕارشاد شیخ مفید، ج -.4ٓٔ، صٖانساب االشراف، ج -.ٙٗٔص:العالم  

 



 

ر ، یا صاحب ع( می فرمایند :امام حسیه )  جز هب ىکی از هس نفر حاجت مبر: هب دیندا
 (157تحف العقىل ، ص ).مروت ،یا کسی هک اصالت خانىادگی داشتو باشد

 وقایع روزهشتم محرم :
السالم اجازه گرفت تا با عمر بن سعد گفتگو كند.  در این روز "یزید بن حصین همدانی" از امام علیه .ٔ

حضرت اجازه داد و او بدون آنكه سالم كند بر عمر بن سعد وارد شد؛ عمر بن سعد گفت: ای مرد همدانی! 
: اگر تو خود را مسلمان چه چیز تو را از سالم كردن به من بازداشته است؟ مگر من مسلمان نیستم؟ گفت

ای و آب فرات را كه حتی  پنداری پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به كشتن آنها گرفته مي
 كنی؟  نوشند از آنان مضایقه مي حیوانات این وادی از آن مي

است،  دانم كه آزار دادن به این خاندان حرام عمر بن سعد سر به زیر انداخت و گفت: ای همدانی! من مي
دانم باید چه كنم؛ آیا حكومت ری را رها كنم، حكومتی كه در  ام و نمي من در لحظات حّساسی قرار گرفته

دانم كیفر این كار، آتش است؟  سوزم؟ و یا دستانم به خون حسین آلوده گردد، در حالی كه مي اشتیاقش مي
بینم كه بتوانم از آن گذشت  د نميای مرد همدانی! حكومت ری به منزله نور چشمان من است و من در خو

السالم رساند و گفت: عمر بن سعد  یزید بن حصین همدانی بازگشت و ماجرا را به عرض امام علیهكنم. 
السالم مردی از یاران خود بنام  امام علیهبرابر حكومت ری به قتل برساند. حاضر شده است شما را در

او خواست تا شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم مالقاتی  "عمرو بن قرظة" را نزد ابن سعد فرستاد و از
 داشته باشند. 

نفر در محل موعود حاضر شدند. امام  ٕٓنفر و عمر بن سعد با  ٕٓالسالم با  شب هنگام امام حسین علیه
اكبر"  السالم به همراهان خود دستور داد تا برگردند و فقط برادر خود "عباس" و فرزندش "علي حسین علیه

را نزد خود نگاه داشت. عمر بن سعد نیز فرزندش "حفص" و غالمش را نگه داشت و بقیه را مرخص 
 كرد. 

خواهی با من مقاتله  السالم كه فرمود: آیا مي در این مالقات عمر بن سعد هر بار در برابر سؤال امام علیه
ات را  السالم فرمود: من خانه هام را خراب كنند! امام علی ترسم خانه كنی؟ عذری آورد. یك بار گفت: مي

ترسم اموال و امالكم را بگیرند! فرمود: من بهتر از آن را به تو خواهم داد، از  سازم. ابن سعد گفت: مي مي
ام از خشم ابن زیاد بیمناكم  اموالی كه در حجاز دارم. عمر بن سعد گفت: من در كوفه بر جان افراد خانواده

 یر بگذراند. ترسم آنها را از دم شمش و مي
گردد، از جای برخاست در حالی كه  حضرت هنگامی كه مشاهده كرد عمر بن سعد از تصمیم خود باز نمي



شود؟ خداوند جانت را در بسترت بگیرد و تو را در قیامت نیامرزد. به خدا  فرمود: تو را چه مي مي
 دانم كه از گندم عراق نخواهی خورد!  سوگند! من مي

 گفت: جو ما را بس است. ابن سعد با تمسخر

.ید الشهداء علیه السالم نایاب شددر این روز آب در خیمه های س: قحط آب در خیمه های حسینی.ٕ  
 )ع(هشتم محرم امام حسین  اند كه در روز "خوارزمی" در مقتل الحسین و "خیابانی" در وقایع االیام نوشته

السالم كلنگی برداشت و در پشت  و اصحابش از تشنگی سخت آزرده خاطر شده بودند؛ بنابراین امام علیه
ها به فاصله نوزده گام به طرف قبله، زمین را َكند، آبی گوارا بیرون آمد و همه نوشیدند و مشكها را  خیمه

بن   ی كه خبر این ماجرا به عبیدهللاّ پر كردند، سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد. هنگام
َكند و آب بدست  زیاد رسید، پیكی نزد عمر بن سعد فرستاد كه: به من خبر رسیده است كه حسین چاه مي

آورد. به محض اینكه این نامه به تو رسید، بیش از پیش مراقبت كن كه دست آنها به آب نرسد و كار را  مي
بگیر. عمر بن سعد دستور وی را عمل نمود.  السالم و یارانش سخت بر حسین علیه  

 
السالم  نوشت و ضمن آن پیشنهاد كرد كه حسین علیه  ای به عبیدهللاّ  . پس از این ماجرا، عمر بن سعد نامهٖ

در   روم. عبیدهللاّ  گردم یا به مملكت دیگری مي را رها كنند؛ چرا كه خودش گفته است كه یا به حجاز برمي
با   مه ابن سعد را خواند، "شمر بن ذی الجوشن" سخت برآشفت و نگذاشت عبیدهللاّ حضور یاران خود نا

 پیشنهاد عمر بن سعد موافقت كند.

. ٕٗٗ، صٔل الحسین، خوارزمی، ج؛ مقت1ٕ، ص٘وقایع االیام، ج  

. 1ٗ، صٕكشف الغمة، ج   

44ٖ، صٗٗبحاراالنوار، ج   

51ٔصٕالوقایع و الحوادث:ج،.4ٔر،صقالئد النحور:ج محرم وصف، 4ٕ، صٕارشاد، شیخ مفید، ج  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محرم :روز نهم وقایع 

داشت از "ُنخیله" ـ   ای كه از عبیدهللاّ  . در روز نهم محرم )تاسوعای حسینی( شمر بن ذی الجوشن با نامهٔ

كه لشكرگاه و پادگان كوفه بود ـ با شتاب بیرون آمد و پیش از ظهر روز پنجشنبه نهم محرم وارد كربال شد 

 را برای عمر بن سعد قرائت كرد.   و نامه عبیدهللاّ 

ای.  شمر گفت: وای بر تو! خدا خانه ات را خراب كند، چه پیام زشت و ننگینی برای من آوردهابن سعد به 

 بازداشتی و كار را خراب كردی...را از قبول آنچه من برای او نوشته بودم   به خدا قسم! تو عبیدهللاّ 

رای خواهرزادگان خود و ای ب بن زیاد امان نامه  . شمر كه با قصد جنگ وارد كربال شده بود، از عبیدهللاّ ٕ

حضرت عرضه كرد و السالم گرفته بود كه در این روز امان نامه را بر آن  از جمله حضرت عباس علیه

، جعفر و عثمان )فرزندان امام  السالم آمد و عباس، عبدهللاّ  شمر نزدیك خیام امام حسین علیهایشان نپذیرفت. 

  السالم بود( را طلبید. آنها بیرون آمدند، شمر گفت: از عبیدهللاّ  البنین علیها السالم كه مادرشان ام علی علیه

ام. آنها همگی گفتند: خدا تو را و امان تو را لعنت كند، ما امان داشته باشیم و پسر دختر  برایتان امان گرفته

 پیامبر امان نداشته باشد؟! 

السالم را باخبر كرد. امام حسین  السالم امام علیه . در این روز اعالن جنگ شد كه حضرت عباس علیهٖ

از آنان بپرس كه چه قصدی السالم فرمود: ای عباس! جانم فدای تو باد، بر اسب خود سوار شو و  علیه

را بپذیرید یا آماده  گویند: یا حكم امیر السالم رفت و خبر آورد كه اینان مي حضرت عباس علیهدارند؟ 

توانی آنها را متقاعد كن كه جنگ را تا فردا  فرمودند: اگر مي السالم به عباس امام حسین علیهجنگ شوید. 

به تأخیر بیندازند و امشب را مهلت دهند تا ما با خدای خود راز و نیاز كنیم و به درگاهش نماز بگذاریم. 

السالم نزد  حضرت عباس علیهماز و تالوت قرآن را دوست دارم. داند كه من بخاطر او ن خدای متعال مي

دشمن بازگشت و از آنان مهلت خواست. عمر بن سعد در موافقت با این درخواست تردید داشت،  سپاهیان

! اگر اهل دیلم و كفار  سرانجام از لشكریان خود پرسید كه چه باید كرد؟ "عمرو بن حجاج" گفت: سبحان هللاّ 

 كردند سزاوار بود كه با آنها موافقت كنی.  از تو چنین تقاضایی مي

دهیم، اگر تسلیم  السالم آمد و گفت: ما به شما تا فردا مهلت مي ده عمر بن سعد نزد عباس علیهعاقبت فرستا

 سپاریم وگرنه دست از شما برنخواهیم داشت. مي  شدید شما را به عبیدهللاّ 



: مهم شب عاشورا ث ادوح  

ان را به پاداش السالم در سخنرانی شب عاشورا خبر از شهادت یاران خود داد و آن . امام حسین علیهٔ

السالم عرض كرد: آیا من نیز به شهادت  الهی بشارت داد. در این مجلس "قاسم بن الحسن" به امام علیه

خواهم رسید؟ امام با عطوفت و مهربانی فرمود: فرزندم! مرگ در نزد تو چگونه است؟ عرض كرد: ای 

ودند: آری تو نیز به شهادت خواهی السالم فرم تر است. امام علیه عمو! مرگ در كام من از عسل شیرین

)كودك شیرخوار( به شهادت خواهد   رسید بعد از آنكه به رنج سختی مبتال شوی، و همچنین پسرم عبدهللاّ 

 رسید. 

اشاره   السالم به ماجرای شهادت عبدهللاّ  كنند؟ امام علیه ها هم حمله مي قاسم گفت: مگر لشكر دشمن به خیمه

ن تاب نیاورد و زارزار گریست و همه بانگ شیون و زاری سر دادند. نمودند كه قاسم بن الحس  

ها حفر كنند.  السالم در شب عاشورا دستور دادند برای حفظ حرم و خیام، خندقی را پشت خیمه . امام علیهٖ

حضرت دستور داد به محض حمله دشمن چوبها و خار و خاشاكی كه در خندق بود را آتش بزنند تا ارتباط 

السالم بسیار سودمند بود.  ز پشت سر قطع شود و این تدبیر امام علیهدشمن ا  

السالم  اكبر علیه . مرحوم شیخ صدوق در كتاب ارزشمند "امالی" نوشته است: شب عاشورا حضرت عليٗ

السالم به یاران خود  السالم از شریعه فرات آب آوردند. امام علیه نفر از اصحاب به دستور امام علیه ٖٓو 

ود: برخیزید، غسل كنید و وضو بگیرید كه این آخرین توشه شماست.فرم  

امام صادق علیه السالم فرمودند: تاسوعا روزی بود که حسین علیه السالم و : محاصره خیمه ها در کربال

اصحابش را در کربال محاصره کردند و سپاه شام بر قتل آن حضرت اجتماع نمودند،و پسر مرجانه و 

کثرت سپاه ولشکری که برای آنها جمع شده بود خوشحال شدند،وآن حضرت و   عمر سعد به خاطر

را  اناصحابش را ضعیف شمردند ویقین کردند که یاوری از برای او نخواهد آمد واهل عراق حضرتش

 مدد نخواهند نمود.

یاران در عصر این روز امام حسین علیه السالم در جمع : خطابه امام حسین علیه السالم برای اصحابش

 خطبه ای قرائت فرمودند، و اصحاب اعالم وفاداری نمودند.

بحار االنوار  .ٖٗٔفیض العالم:ص -. ٘٘ٗص ٔاعالم الوری :ج -.1ٗٔص  ٗکافی:جبع : امن
 -.ٙٗٔفیض العالم:ص -.٘٘ٗص ٔاعالم الوری:ج - 4ٕٖ_4ٖٔاز مدینه تا مدینه :ص -ٖٔٙصٗٗ:ج

.فیض ٘٘ٗص ٔاعالم الوری :ج -. 1ٓٔص ٗمناقب ابن شهر آشوب:ج -. 9ٕٖصٗٗبحاراالنوار :ج
 -.9ٔ، صٕارشاد، شیخ مفید، ج - . 4ٖالملهوف، ص -. 4ٗٔ، صٖانساب االشراف، ج -.ٙٗٔالعالم:ص

امالی شیخ صدوق، . 1ٕ٘مام الحسین و اصحابه، صاال  -. ٖٕٓنفس المهموم، ص  -. 9ٖالملهوف، ص
 ٖٓمجلس

  

 



گلیسی ردباره ی قیام عاشىرا می نىیطد: :چارلز دیکنس اگر مقصىد حسیه جنگ رد » ایه نىیسنداهن
راه خىاستو اهیدنیىی خىد بىد، مه نمی فهمم چرا خىارهان و کىدکانع را همراه خىد ربد. پص عقل 

کاری خىیع را انجام داد حکم می کند هک او هب خاطر هچنی   .«اضالم فدا

 
 وقایع روز دهم محرم :

اند.  توزی كه رحم و مرّوت را از ازل نیاموخته یار و هزاران دشمن كینه 1ٕو اینك میدانی دوباره، اینك 

ایم، از برخوردهای جالّدانه سپاه عمر بن سعد، یا عنایات و  اینك عاشورا كه هر چه از آن بگوییم كم گفته

السالم .  اف سیدالشهداء علیهالط  

كردند و امام معصومی لشكر كم تعداد خود را به  سردارانی، سپاه عظیمی را به سوی جهنم رهبری مي

داد... و سرانجام شهادت، خون، نیزه، عطش و اطفال، تازیانه و سرهای بریده، آه از  بهشت بشارت مي

 اسارت و شام، آه از خرابه و... .

. ٗشهادت مسلم بن عوسجه . ٖشهادت حبیب بن مظاهر اسدی کوفی . ٕسین علیه السالم شهادت امام ح. ٔ

شهادت شبیه . 1شهادت همسر وهب . ٙشهادت جون مولی ابی ذر الغفاری . ٘شهادت حر بن یزید ریاحی 

 شهادت قاسم بن الحسن علیه السالم. )حضرت علی اکبر )ع(4ترین فرد به رسول خدا صلی هللا علیه و آله 

شهادت موالنا .ٔٔشهادت قمر منیر بنی هاشم علیه السالم .ٓٔشهادت عبدهللا بن حسن علیه السالم . 9

آمدن ذوالجناح با یال و کوپال خونین به سوی خیمه . ٕٔالرضیع باب الحوایج علی اصغر علیه السالم 

بعد از شهادت آقا و سرورشان اباعبدهللا فراز فاطمیات و علویات در بیابانها.ٗٔغارت اموال .ٖٔ فاطمیات 

به آتش کشیدن خیمه های آل هللا .1ٔجدا شدن سرهای مطهر .ٙٔره زغارت کردن لباس و .٘ٔعلیه السالم

خونین شدن .ٕٓراُس مطهر امام حسین علیه السالم در کوفه .9ٔشهادت دختران کوچک گریه و ماتم .4ٔ

.گریه وماتم بر 42.ماتم و ناله و گریه پردگیان حرم .ٖٕ سلمه وفات ام.ٕٕقتل ابن زیاد .ٕٔریشه هر گیاه 

 سید الشهداء علیه السالم و عزای زمین و عرش و آسمان جن و انس و ملک و وحوش بر آن حضرت.



:وقایع شب یازدهم ماه محرم  

شام غریبان کربال . ٔ  

ادت سید الشهداء علیه السالم نخستین شب عزا و سوگ خاندان پیامبر صلی هللا علیه وآله و سلم پس از شه

شبی تیره تر از سیاهی! شبی جانسوز که در آن تلخ ترین لحظات بر خاندان امام حسین علیه السالم                   است.

آیا می شود رنج و سوز و مصیبت باز ماندگان حضرت را در آن شب بیان کرد ویا حتی تصور گذشت.

ان خونفشان عمه امام زمان علیه السالم و اهل بیت چقدر و چگونه نمود؟ آیا کسی درک می کند که دیدگ

 برآن حضرت گریستند؟ آیا می تواند تصویر کند که آه و ناله سوزناک آن عزیزان چگونه بوده است؟ 

با چه زبانی و با چه لفظی می توان دل های شکسته، قلبهای جریحه دار ،ناله و نوای بلبالن بال و پر 

بوی و علوی،و سوز دل یتیمان و بانوان حسینی را بیان کرد؟ سوخته گلستان ن  

شام غریبان است! کودکان یتیم که دیشب پدر داشتند، و بانوان بی سرپرست که دیشب سرپرست و کاشانه 

داشتند؛امشب با آشیانه سوخته و دلهای داغدار،بدون سرورشان حضرت اباعبدهللا الحسین علیه السالم چه 

 می کنند؟ 

بین این دو شب چقدر است:شب عاشورا و شب یازدهم؟دیشب چه ساالری داشتند؟دیشب چه کسی  تفاوت

از خیمه ها محافظت می کرد؟دیشب چه کسانی در خیمه ها بودند؟امروز اما بدن مبارکشان بدون سر روی 

یها زمین است!آن شب چه کسی سرپرستی علویات و فاطمیات را بر عهده داشت؟زینب کبری سالم هللا عل

آن شب چه حالی داشت؟از یک سو مراقبت از حجت خدا زین العابدین علیه السالم و همسران و و یتیمان 

برادر ،واز سوی دیگر به دنبال دختران گمشده!! همه اینها در سرزمینی که بدن برادرش و عزیزانش با 

امیر المؤمنین علیه  آن وضع روی زمین افتاده باشند! آه چه شبی بود آن شب و چه حالی داشت دختر

."السالم . "سالم علی قلب زینب الصبور و لسانها الشکور  

شب یازدهم شبی است که سر مطهر امام حسین علیه السالم : سر امام حسین علیه السالم در تنور خولی.ٕ

.در تنور منزل خولی بود در حالیث که نورانیت آن سر فضا راروشن نموده بود  
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