خطبه حضرت امام حسین(ع) در شب عاشورا در جمع اصحاب
حضرت سید الشهداء(ع) روز تاسوعا نزدیک غروب آفتاب اصحاب خود را جمع کردند و حضرت علی بن الحسین
زین العابدین(ع) میفرماید :من نزدیک رفتم تا ببینم به آنها چه میگوید و من در آن وقت متریب بتودپس ت
شنیدپ که درپ به اصحاب خود چنین فرمود:
"ثنا و ستایش خداوند را بهجا میآورپ به بهترین ستایش و او را در دو حال مسرّت و خوشتی و گرفتتارح حمتد
میکنمس
بار روردگارا! من حقّاً حمد و سپاس تو را بهجاح میآورپ که ما را به نبوّت ،بزرگوار و مکرّپ داشتی و قرآن را بته
ما تعلیم کردح و در دین ،ما را فقیه و دانا نمودحس
ا ما بعد ،من حقّاً اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خودپ و نه اهل بیتی نیکوکارتر و با صِله و یوندتر از اهل بیت
خداوند شما را از طرف من به بهترین جزائی اداش دهدس
خودپ سراغ ندارپ؛
آگاه باشید که من در رفتن به شما اذن و اجازه دادپ؛
نسب به خود ،بر شما عهده و ذِمامی ندارپس

همگی برویتد کته عقتد بیعت را از شتما بگسستتم و

اینک شب در رسیده اس و وشش آن شما را در بر گرفته اس ؛ آن را چتون شتتر راهتوارح بگیریتد و مت ترّ
شوید".
برادران و فرزندان و سران برادر و سران عبداهلل بن جع ر و مسلم بن عَوسجه و زهیر بن القَین و جماعتی دیگر
از اصحاب برخاستند و هریک با زبانی اعتذارآمیز گ تند که :ما بعد از تو باقی نباشیم و خداوند متا را ت از تتو
زنده نگذاردس ابداً ابداً چنین کارح نخواهیم کرد؛ بلکه آرزو داشتیم چندین جان داشتیم و همته را در راه تتو فتدا
میکردیمس
دعاح حضرت در صبح عاشورا
از حضرت سیدالسّاجدین(ع) و زینالعابدین(ع) روای اس که:
"و چون صبحگاهان لشکر به نزد حسین(ع) آمدند ،دس هاح خود را بلند کرده و عرضه داش :
بار روردگارا! در تماپ غصّهها و اندوهها ،تو محل اتکاء و اعتماد من هستی و در هر گرفتارح و شتدت ،تتو محتل
امید من هستی و در هر حادثهاح که بر من فرود آید و هر نازلهاح که بر متن وارد شتود ،تتو محتل اطمینتان و
استعداد من هستیس
چه بسیار از هموپ و غموپ خود را که دل در آن ناتوان میشد و حیله و چتاره بتراح رفتع آن کوتتاه متیآمتد و
دوس  ،انسان را تنها میگذاش و دشمن زبان به شمات میگشود؛ من بارِ آن حوادث و هموپ را بته ستوح تتو

آوردپ و شِکوه آن را به تو نمودپ؛ به جه میل و رغبتی که به تو داشتم و به غیر از تو نداشتم؛
همه آنها را برطرف نمودح و امر مرا ک ای کردحس

خداوندا تتو

بنابراین اح خداح من! تو ولی تماپ نعم ها هستی و صاحب هر نیکوئی و منتهاح تماپ رغب هاس
خطبه حضرت در صبح عاشورا و اتماپ حجّ بر کوفیان
و آنگاه حضرت مرکب خود را طلبیده و سوار شدند و با صداح بلند بته طتورحکته همگتی متیشتنیدند چنتین
خطبهاح ایراد کردند:
"اح مردپ! گ تار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا آنچه حق شماس بر من از اندرز و موعظه ،شما را بدان ند دهم؛
و عذر خود را در حرک از مکه بهسوح شما براح شما بیان کنمس
اگر از درِ انصاف در آئید و عذر مرا بپذیرید که البته نیکبخ باشید و دیگر راه مقاتله و جنگ با من بر روح
شما بسته میگرددس
در آن هنگاپ رأح ختود و شتریکان ختود را روح هتم گترد
و اگر عذر مرا نپذیرید و حج مرا کافی ندانید،
آورده ،تا اینکه کار شما و امر شما بر شما وشیده نماند و سپ بدون هیچ مهلتی به من بپردازید و کار ختود را
یکسره کنیدس
بدانید که صاحب اختیار و ولی من خداس که قرآن کریم را فرستاد و او زماپ امور مردمتان صتالح را در دست
دارد".
حمد خداح را بهجا آورد و ثناح او بگ و درود بر یغمبر ب رستاد و هیچ خطیبی دیده نشد نه قبل از او و
نه بعد از او که چنین با بالغ در گ تار خود مطالب را ادا کندس
از آن فرمود" :اول نَسَب مرا در نظر آورید و ببینید من کیستم؟ و سپ به افکار خود مراجعه کنیتد و آن
و
را مورد عتاب و سرزنش قرار دهید ،ببینید آیا کشتن من براح شما سزاوار اس ؟ و آیا دریدن حرم من بر شما
جائز اس ؟
مگر من سر دختر یغمبر شما نیستم؟ مگر من سر وصی یغمبر و ستر عمتوح او کته اول متومن و تصتدیق
آورنده به رسول اهلل و به آنچه از جانب خدا بر او نازل شده بود نیستم؟
مگر حمزه سید الشّهداء عموح در من نیس ؟ مگر جع ر که به دو بال خود در بهش
نیس ؟

رواز میکند ،عموح من

آیا مگر به شما نرسیده اس گ تار رسول خدا که درباره من و برادرپ فرمود:
"این دو ن ر دو سید و آقاح جوانان بهشتند؟"
اگر مرا در این گ تار تصدیق دارید و بدانید که من راس میگویم و سوگند به خدا از وقتتی کته دانستتهاپ
خداوند دروغگو را دشمنِ مبغوض شمرده اس  ،سخن دروغی را بر زبان نیاوردهاپ (از کشتن من صرفنظر کنیدس)

و اگر گ تار مرا باور ندارید و این کالپ را تکذیب میکنید ،اینک در میان شما کسی هس که شما را خبر دهتدس
از جابر بن عبداهلل أنصارح و أبوسعید خُدرح و سَهْل بن سَعد ساعدح و زید بن أرقَم و أن بن مالک سوال کنیدس
آنان به شما خبر میدهند که رسول خدا درباره من و برادرپ چنین فرموده اس س آیا این معنی ،متانع و حتاجز از
ریختن خون من نمیشود؟"
شمر گ " :آن کسیکه ب همد تو چه میگوئی ،خدا را بر یک جانب عبادت کرده اس س"
حبیب بن مظاهر در اسخ شمر گ " :سوگند به خدا که من میبینم تو را که خدا را بر ه تاد جانب (از شک و
شبهه) عبادت میکنی! خداوند بر دل تو مهر زده اس س (و دیگر یاراح فهم و ادراک ندارد)"
حضرت سید الشّهداء فرمود" :اگر در این امر شک دارید ،آیا در این هم شک دارید که متن ستر دختتر یغمبتر
شما هستم؟"
سوگند به خدا در میان مشر و مغرب عالم ،سر دختر یغمبرح غیر از من ،نه در میان شما و نه در میان غیتر
شما نیس س
واح بر شما! آیا کسی را از شما کشتهاپ که به طلب قصاص گرد آمدهاید؟ یا مالی را از شتما تملتک نمتودهاپ ،یتا
جراحتی و زخمی زدهاپ که براح تالفی آمدهاید؟
هیچیک از آنان سخنی نگ

!

حضرت ندا در داد" :اح شَبَث بن رِبْعِی! و اح حجّار بن أبْجُر! و اح قَی بن أشعَث! و اح یزید بن حارِث! آیا شما
به من در نامه ننوشتید که :میوههاح درختان رسیده اس و اطراف زمین سرسبز گردیده اس ! اگر به ستوح متا
بیائی ،به سوح لشکرح آماده معاون و کمک در تح فرمان خود خواهی آمد؟"
قی بن اشعث گ  :ما نمیدانیم تو چه میگوئی! ولیکن براح حکم و فرمان سر عموی (یزیتد) تنتازل کتن؛
آنان براح تو نمیخواهند مگر آنچه را که تو بپسندحس
حضرت سید الشّهداء(ع) در اینحال فرمود :نه سوگند به خدا! چون ذلیالن دست ذلت بته شتما نتدهم و ماننتد
بردگان بار ظلم و ستم شما را به دوش نمیکشمس"
از آن فرمود" :اح بندگان خدا! من ناه میبرپ به روردگار خودپ و روردگار شما از اینکه مترا ستنگباران
و
کنید من ناه میبرپ به روردگارپ و روردگار شما از هر متکبرح که به روز اداش و حساب ایمان نداردس"

خطبه حضرت در روز عاشورا در مذمّت اهل کوفه ،تبرّی جستن از مذلّت و نفرین بر کوفیان
ابن طاووس خطبه غرّاء زیر را از حضرت سیدالشّهداء(ع) در روز عاشورا روای کرده اس س بدین مضمون که:
"چون اصحاب عُمَر بن سعد بر مرکبهاح خود سوار شده و آمتاده جنتگ بتا حضترت ستید الشّتهداء(ع) شتدند،
حضرت ،بُرَیرَ بن خُضَیر را براح موعظه لشکر فرستادس

بُریر هر چه آنان را ند و اندرز داد گوش ندادند و هر چه آنها را متذکر و متنبّه نمود از آن سودح نبردندس
در این حال خود حضرت اماپ حسین(ع) بر ناقه خود  -و بعضی گ تهاند بر اسب خود  -سوار شد و آنها را دعتوت
به سکوت نمود و چون ساک شدند ،حمد خدا را بهجاح آورد و ثنا بر او فرستاد و به آنچه موجب عظم مقتاپ
حضرت حق بود او را بستود و درود بر محمّد و فرشتگان و انبیاء و رسوالن الهی فرستاد و در خطبه و گ تار بحد
أتم و اکمل در رسانیدن مطلب اهتماپ کردس
و سپ فرمود :اح جماع ! زیان و هالک بر شما باد و فقر و نکب و اندوه نیز از آن شما باد؛ که ما را با شور و
وَلَه به فریادرسی خود خواندید و ما چون با شتاب براح فریادرسی و دادخواهی شما آمدیم ،همتان شمشتیرح را
که متعلّق به ما بوده و در دس شما نهاده بودیم برهنه نموده و بر سر ما کشیدید و همتان آتشتی را کته بتراح
دشمنان خود و دشم نان شما جرقّه آن را افروخته بودیم بتر متا افروختیتد و بتراح سترکوبی دوستتان ختود ،بتا
دشمنان خود همدس و هماهنگ شدیدس
با اینکه آن دشمنان ،عَدلی را در میان شما رواج نداده و دادح را نگستردند و نه امید خیرح براح ختود در آنهتا
دارید.
بنابراین ،بلیهها و رسوائیها دامنگیرتان باد! چرا در آن وقتیکه شمشیرها در غتالف بتود و ن توس آراپ و رأحهتا
هنوز در قتال مستحکم نگردیده بود؛ ما را رها ننمودید بلکه مانند سیل ملخ بهسوح فتنه گسیل شتدید و ماننتد
روانه در فتنه به هم ریختیدس
هالک و نابودح باد بر شما اح بندههاح ام ها! و اح افراد کنار زده شده و دور شده از حزبها و جمعی ها
زنندگان کتاب خدا و اح تحریفکنندگان کلمات روردگار و اح طائ ه گناه آفرین و اح آب و دَپِ دهان
و اح
شیطان و اح خاموشکنندگان سنّ هاح الهیه!
آیا شما این جماع را یار و یاورح مینمائید و ما را مخذول و تنها و منکوب میگذارید؟!
آرح! سوگند به خدا که این مکر و حیله در شما بیسابقه و تاریخچه نیس و بر این مکر ،اصول و ریشههاح شما
شما لیدترین ثمره این
یوسته و آمیخته شده اس و شاخههاح شما بر آن رورشیافته و نیرو گرفته اس !
درختید ،که در کاپ صاحبش که ناظر آنس چون خار و استخوان گلوگیر میگردید و در کاپ شتخ غاصتب و
متعدح لقمه گوارا میباشیدس
آگاه باشید که این مرد بی در زنازاده و سر زنازاده (عُبیداهلل بن زیاد) مرا بین دو چیز ثاب و میخکتوب نمتوده
اس  :یا با شمشیر جنگ کردن و شرب شهادت نوشیدن و یا تن به ذلت و ختوارح دادن؛ وهَیهَتاتَ مِنتا الذهلته،
چقدر ذلّ از ما دور اس !
خداوند بر ما زبونی و ذِلّ را نمی سندد و رسول خدا و مومنین نمی سندند و دامنهاح اک و اکیزهاح که متا
را در خود رورش دادهاند و سرهاح ر حمی و ن هاح استوارح که ابداً زیر بار ظلم و تعدح نمیروند ،بتر متا
نمی سندند که اطاع فرومایگان و زش سیرتان را بر قتلگاه کریمان و شرافتمندان ترجیح دهیمس

آگاه باشید که من با همین جماع اندکی که با من هستند ،با وجود کمی تعداد و نبتودن مُعتین و یتاور آمتاده
جنگ هستمس
و در این حال حضرت خطبه خود را به ابیات فَرْوه بْن مُسَیک مُرادح اتّصال داده و به چند بی از آن بدین منوال
تمثّل نمود:
 -1اگر ما غلبه کنیم و یروزمندانه دشمن را به هزیم دهیم ،این کارِ تازه ما نیس ؛ از قدیم االیاپ دأب و دَیدَن
هیچگاه مغلوب شده نیستیم (به علّ آنکه نیت متا و اراده متا بتر
ما چنین بوده اس و اگر مغلوب گردیم،
صالح و تقوح بوده و این معنی شکس ذیر نیس س)
 -2رعادت و طبیع ما ترس از مرگ نیس (و بدین جه نیز به جنتگ نیامتدهایتم کته جتان ختود را دوست
نداریم) بلکه چون نمیخواهیم دشمن نا اک بر ما سیطره جوید ،براح این منظور آماده نبرد شدهایم؛ چون محال
اس که تا ما زندهایم او بتواندس
 -3اگر مرگ سینه خود را از روح یک دسته از مردپ بردارد ،بدون شک روح یک دسته دیگر از مردپ میخوابد؛
و ابداً انسان را از مرگ گریزح و گزیرح نیس .
 -4همین مرگ ،اشراف و بزرگان قوپ ما را نابود کرد؛ همچنانکه اقواپ و طوائف یشین را نابود کرد.
 -5اگر ادشاهان و مقتدران عالم در این جهان جاودانه زیس
بزرگان میماندند ما نیز باقی بودیم؛ ولی بقاء و خلودح نیس .

مینمودند ،ما هم میتوانستیم مخلّد بمانیم و اگر

به شمات کنندگان ما بگویید :هان بیدار شوید و بههوش آیید! که بهزودح آنان نیز مانند ما بته مترگ و
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و

از این تمثّل ،حضرت به خطبه خود بدین طریق ادامه دادند که:

از واقعه شهادتِ من ،بدانچه دل بستهاید نمیرسید! و درنگ نمیکنیتد در ایتن جهتان
و سوگند به خدا که
مگر به قدر سوارح یک اسب؛ که ناگاه روزگار ،همچون سنگ آسیا به دور شما بگردد و چون محور آسیا در شما
گیر کند و شما را به قلق و تشویش و اضطراب اندازد!
این عهدح اس که در من با من ،از جدّ من نموده اس س حال رأح خود و همدستان خود را روحهم گرد آورید!
و مجتمعاً فکر کنید و تصمیم بگیرید که امر شما بر شما وشیده نماند! و به کردار خود شیمان نشده و دچار غم
و اندوه و حسرت نگردید!
آنگاه

از این ت کر بدون شتابزدگی ،بر من حملهور شده و بدونِ هیچ مُهلتی کار مرا تماپ کنید!

من توکل بر خداوند نمودپ ،که روردگار من و روردگار شماس س هیچ جنبدهاح در روح زمین نجنبد مگر آنکته
تقدیراتش به دس قدرت اوس ؛ و حقّاً روردگار من در راه راس و طریق صواب اس .

بار روردگارا! قطرات باران آسمان را بر این قوپ فرو بند! و قحط و گرسنگی را بر آنان ،چون قحط زمتان یوستف
مقدّر فرما! و جوان ثق ی را بر آنان بگمار تا آنان را از کاسه تلخ زهرآگین بچشاند! چون آنان ما را تکذیب کرده و
به دروغ نسب دادند ،و ما را مخذول و منکوب نمودند!
تو هستی روردگار ما! توکل بر تو نمودهایم! و به سوح تو انابته و بازگشت داریتم! و بته ستوح تتو است تمتاپ
بازگش هاس
اشعار رجزیه حضرت سیدالشهداء در روز عاشورا و ذکر فضائل خود در کتاب «کشفالغمّته» از کتتاب «ال تتوح»
وارد اس که چون لشکریان ابن زیاد آن حضرت را در رّه گرفتند و از آب منع کردند و از اصتحاب آن حضترت
همه را کشتند ،تیرح به سوح ط ل صغیر آن حضرت آمد و او را بکش .
حضرت او را به خونهایش آلوده کرد ،و با شمشیر ح یرهاح ح ر و او را در آن مدفون ساخ  ،و سپ
لشکر ایستاده و حمله میآورد ،و این رَجَز را میخواند:

در مقابل
است

 -1این جماع خیان کردند و کافر شدند و از زمان یشین ،از ثواب خداوند که روردگتار جتنّ و انت
اعراض کرده و روح گردانیدهاند.
 -2این گروه ،علیبنابیطالب را کشتند و سر او حسن را نیز که از ناحیته تدر و متادر ،بزرگتوار و کتریم بتود
کشتند.
 -3از روح حِقد و کینهاح که در دل داشتند ،گ تهاند :جمع شوید تا همگی اینک بر حسین یورش بریم.
 -4اح قوپ به فریاد رسید! داد از دس ِ مردپ رَذل و ستی که جماع ها را براح جنگ با اهل حَترَمین (مکته و
مدینه) برانگیختهاند.
 -5و سپ همه به راه افتادند و به خاطر خشنودح دو ن تر مُلحتد و زنتدیق (یزیتد و عبیتداهللبتنزیتاد) بتراح
استیصال و به هالک رسانیدن من ،یکدیگر را س ارش میکردند.
 -6در ریختن خون من ،به جه رضاح خاطر عبیداهللبنزیاد که زاده دو ن ر کافر اس  ،از خداوند نترسیدند.
 -7و ابنسعد ،از روح قهر و غلبه ،با لشکرح انبوه چون دانههاح باران شدید ،بر من ریخ و مرا هدف تیربتاران
خود نمود.
 -8این کینهتوزح و سلطهجویی آنان ،نه از جه جُرپ و جنایتی اس که از من سرزده اس ؛ بلکه تنها به جه
افتخار من به نور و ضیاء دو ستاره فروزانس  :یکی از آنها علیبنأبیطالب که بهترین افراد روح زمین بعد از
یغمبر اس  ،و دیگرح رسول خدا که هم از ناحیه در و هم از ناحیه مادر قُرَشی اس .
 -9انتخابشده و سندیدۀ خدا از میان همه مردمان ،در من است  ،و ت از آن متادرپ؛ ت متن فرزنتد دو
سندیدهترین و برگزیدهترین مردپ هستم!
 -11من نقرهاح هستم که از طال به دس آمده اس  ،و بنابراین من نقره بوده و فرزند دو طال میباشم.
 -11در میان تمامی مخلوقات ،کیس که جدّح مانند جدّ من داشته باشد؟ و یا مربّی و معلّمی ماننتد تدر متن
من فرزند دو ماه تابناکم.
علی؟

 -12فاطمۀ زهرا مادر من اس س و در من کوبنده و شکننده ک ر اس در روز جنگ بدر و غزوه حُنین.
 -13و از براح در من در واقعه احد داستانی اس که به واسطه راکنده کتردن لشتکر اشترار و ک ّتار ،موجبتات
ش اح غصّه و اندوه دل اهل ایمان را فراهم ساخ .
 -14و موقعی و داستان دیگر او در غزوه أحزاب و واقعه فتح مکه اس که در آن شدائدح که مرگ بر مسلمانان
و اهل دو قبله میبارید؛ با قدپ راستین او در جنگ ،مرگ و شکس در هم یچید و ظ ر براح مسلمین شد.
 -15این کارها را درپ در راه خدا و فیسبیلاهلل انجاپ میداد؛ و حاال ببینید این امّ بدسرش و بدکردار ،بتا دو
عترت اک چه کردند!
 -16یکی عترت یامبر نیکوح نیکوکردار محمّد مصط ی ،و دیگر عترت علیبنأبیطالتب کته در هنگتاپ جنتگ
میان دو لشکر که چهرهها زرد میشد؛ یوسته چهرهاش چون گل سرخ میدرخشید.
عبداهللبنعمّاربنیغوث میگوید :من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد بسیارح قرار گرفته باشد و تمتاپ اوالد او و
اهل بی او و اصحاب او کشته شده باشند ندیدهاپ ،که قلبش محکمتر و دلش مطمئنتر و گامش استوارتر بتوده
باشد از حسینبنعلیس در اینحال که بته لشتکر دشتمن حملته متینمتود تمتاپ رجتال و ستپاهیان از مقتابلش
میگریختند و یک ن ر باقی نمیماندس
عمربنسعد به جماع لشکر فریاد زد« :این فرزند أنْزَع بَطین (علیبنأبیطالب) اس ! این فرزنتد کشتنده عترب
اس ! او را در رّه گیرید ،و از هر جانب به او حملهور شوید!»

سخنان حضرت با لشکریان در لحظات آخر
چهار هزار ن ر تیرانداز او را احاطه کردند و بین او و بین خیاپ حَرَمش جدایی انداختندس حضرت سیدالشّهداء (ع)
فریاد زدند:
«اح شیعیان و یروان آلأبیس یان! اگر براح شما دینی نیس  ،و رویه شما اینس که از معاد نیز نمتیترستید،
در زندگانی دنیاح خود از آزادگان باشید! و اگر همچنانکه می ندارید ،از طائ ه عرب هستید ،به حَسَبهتاح
خود برگردید (و از اعمال ناجوانمردانه احتراز کنید)»س
شمر ،حضرت را صدا زد که« :چه میگویی اح سر فاطمه؟!»
حضرت فرمود« :من با شما در جنگ هستم! بر زنها مواخذهاح نیس
متعدّح خود را از دس برد به حرپ من بازدارید!»

و تا وقتیکه زندهاپ ،این لشکریان یاغی و

فرمود« :حَرَپ مرا رها کنید و سراغ من بهشخصه بیایید! و اینک زمان شهادت من نزدیک شده و آثار و عالئتم آن
دیدار گشته اس »س

شمر گ « :این درخواس را می ذیریم!» و آن جماع همگی به طرف خود حضرت روح آوردند و جنگ شدّت
یاف و عطش بر آن حضرت بسیار شدید شدس
و براح بار دوّپ از براح وداع به خیمه آمد و با اهل حرپ وداع نمود و سپ
میگ :

بته مرکتز مبتارزه بازگشت و بستیار

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّه إلَّا بِاللَهِ
«هیچ حرک و تحوّلی نیس ؛ و هیچ قوّه و قدرتی نیس مگر به خداوند عزّ اسمه»س
و أبوالحُتوفجُعْ ی ،تیرح به یشانی مبارکش زدس آن تیر را بیرون کشید و خون بر چهرهاش جارح شد و گ

:

ا للَهُمَّ إنَّک تَرَی مَا أَنَا فِیهِ مِنْ عِبَادِک هَؤُآلءِ الْعُصَه! اللَهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا! وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا! وَ لَاا تَاذَرْ عَلَا
االرْضِ مِنْهُمْ أَحَدًا! وَلَا تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَدًا!
«بار روردگارا! بر این حالِ من که از ناحیه این بندگان نافرمان تو میگذرد واقف هستی! بار روردگتارا! یکایتک
آنان را بشمار! و آنان را مت رّقاً و متشتّتاً هالک گردان! و یک تن از آنان را روح زمین باقی مگذار! و ابتداً آنهتا را
نیامرز!»
و با صوت بلند فریاد زد:
یا أُمَّه السَّوْءِ! بِئْسَمَا خَلَّفْتُمْ مُحَمَّدًا فِ عِتْرَتِهِ!
أَما إنَّکمْ لَا تَقْتُلُونَ رَجُلًا بَعْدِی فَتَهَابُونَ قَتْلَهُ ،بَلْ یهُونُ عَلَیکمْ ذَلِک عِنْدَ قَتْلِکمْ إیای! وَأَیمُ اللَهِ لَارْجُو أَنْ
یکرِمَنِ اللَهُ بِالشَّهَادَه ،ثُمَّ ینْتَقِمَ لِ مِنْکمْ مِنْ حَیثُ لَا تَشْعُرُونَ!
«اح امّ بدسرش و بدکردار! با محمّد در عترتش به بدح رفتار کردید! آگاه باشید که شما بعد از من کستی را
نخواهید کش که از کشتنش نگران باشید و به هراس آیید ،بلکته تمتاپ کشتتنهتا بتراح شتما ستهل و آستان
مینماید! و سوگند به خدا که من از خداح خودپ امید دارپ که مرا به شرف شهادت برساند و از شما انتقتاپ مترا
بگیرد از جایی که خود نمیدانید!»
حَصین گ

 :اح سر فاطمه! به چه چیز خداوند انتقاپ تو را از ما میگیرد؟

حضرت فرمودند :بَأس و شدّت را در میان شما میافکند ،تا آنکه ختونهتاح ختود را متیریزیتد و ستپ
موجهاح دریا عذاب را بر شما خواهد ریخ !

چتون

مناجات حضرت با خداوند در لحظات آخر و حاالت حضرت در هنگاپ شهادت در این حال ،از کثترت زختمهتا و
جراحات وارده ،ضعف بر آن حضرت آنقدر شدید بود که ایستاد تا بیارامد؛ که متردح ستنگ بتر یشتانیش زد و
خون بر صورتش جارح شد و با لباس خود خواس تا خون را از دو چشمش اک کند که مترد دیگترح بته تیتر
سهشعبه قلب مبارکش را هدف ساخ .
سر رسول خدا ،به خدا عرض کرد:

بِسْمِ اللَهِ وَبِاللَهِ وَعَلَ مِلَّه رَسُولِ اللَهِ .وَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَ السَّمَآءِ وَقَالَ :إلَهِ ! إنَّک تَعْلَمُ أَنَّهُمْ یقْتُلُونَ رَجُلًاا
لَیسَ عَلَ وَجْهِ االرْضِ ابْنُ نَب ََیرُهُ!
«به ناپ خدا و به خود خدا و بر ملّ و آیین رسول خدا (این شهادت روزح من میگردد)س و سترش را بته طترف
آسمان بلند نموده و گ  :خداح من! تو میدانی که این قوپ میکشند مردح را که در روح زمین سر یغمبرح
جز او نیس !»
دس برد و تیر را از ش خود خارج کرد و خون مانند ناودان فَوَران میکردس
حضرت دس خود را زیر آن خون گرف و چون ُر شد به آسمان اشید و گ  :این حادثه که بر من نازل شده
اس چون در مقابل دیدگان خداس  ،بسیار سهل و ناچیز اس س و یک قطره از آن خون بر زمین نریخ .
و براح بار دوّپ دس خود را زیر خون گرف و چون ُر شد ،با آن سر و صورت و محاسن شریف را متلطّخ و خون
آلوده نموده و گ  :با همین حال باقی خواهم بود تا خدا و جدّپ رسول خدا را دیدار کنمس
و آنقدر خون از بدن مبارکش رفته بود که قدرت و رَمقی در تن نمانده بودس نشس بر روح زمین و با مشقّ سر
خود را بلند نگاه میداش  ،که در این حال مالکبنبُسْر آمده و او را دشناپ داد و با شمشیر بر سر آن حضرت زد.
و بُرْنُ (یعنی کاله بلندح که بر سر آن حضرت بود) ر از خون شدس حضرت برن را انداخ و روح قَلَنْسُوَه که
کاله عادح بود عِمامه بس س و بعضی گ تهاند :دستمالی بس که زُرعه بتن شَتریک بتر کتتف چتح آن حضترت
ضربتی وارد ساخ و حصین بر حلقوپ آن حضرت تیرح زد و دیگرح بر گردن مبتارک ضتربهاح وارد ستاخ و
از آن بر سینه آن حضرت زد و سپ در گلوح آن حضرت تیرح فترو
سِنانِبنأنَ با نیزه در تَرقُوهاش زد و
برد و صالحابنوَهب در هلویش تیرح وارد کرد.
هِاللبننافع میگوید :من در نزدیکی حسین ایستاده بودپ که او جان میداد؛ سوگند به ختدا کته متن در تمتاپ
مدّت عمرپ ،هیچ کشتهاح ندیدپ که تماپ یکرش به خون خود آلتوده باشتد و چتون حستین صتورتش نیکتو و
چهرهاش نورانی باشدس به خدا سوگند لَمَعات نور چهره او مرا از ت کر در کشتن او باز میداش !
و در آن حال هاح سخ
عرض میکرد:

و شدّت ،چشمان خود را به آسمان بلند نموده و در دعا به درگاه حضرت ربّذوالجالل

صَبْرًا عَلَ قَضَآئِک یا رَبِّ! لَا إلَهَ سِوَاک ،یا َِیاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ!
«شکیبا هستم بر تقدیرات و بر فرمان جارح تو اح روردگار من! معبودح جز تو نیس  ،اح ناه ناهآورندگان!»
از حضرت اماپ محمّدباقر علیهالسّالپ روای اس که اسب آن حضرت با صداح بلند شیهه متیکشتید و یشتانی
خود را به خون حضرت آلوده مینمود و میبویید و میگ :
الظَّلِیمَه! الظَّلِیمَه! مِنْ أُمَّه قَتَلَتِ ابْنَ بِنْتِ نَبِیهَاس
«فریاد رس! فریاد رس! از امّتی که سر دختر یغمبر خود را کشتندس» و متوجّه خیاپ حَرَپ شد.

اپّکلثوپ ندا در داد:
وَا مُحَمَّدَاهْ ،وَا أَبَتَاهْ ،وَا عَلِیاهْ ،وَا جَعْفَرَاهْ ،وَا حَمْزَتَاهْ!
این حسین اس که در بیابان خشک کربال بر روح زمین افتاده اس .
زینب ندا در داد:
وَا أخَاهْ ،وَا سَیدَاهْ ،وَا أَهْلَ بَیتَاهْ! لَیتَ السَّمَآءَ أَطْبَقَتْ عَل االرْضِ ،وَلَیتَ الْجِبَالَ تَدَکدَکتْ عَلَ السَّهْلِس
«اح کاش آسمان بر زمین میچسبید و اح کاش کوهها خُرد میشد و بیابانها را ر میکرد»س
و به نزد برادرش آمد و دید که عمربنسعد با جمعی از یارانش به حضرت نزدیک شدهانتد و بترادرش حستین در
حال جان دادن اس .
فَصَاحَتْ :ای عُمَرُ !أَ یقْتَلُ أَبُو عَبْدِ اللَهِ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إلَیهِ؟
«فریاد برداش  :اح عمربنسعد! اح أباعبداهلل را میکشند و تو به او نگاه میکنی؟»
عمر صورت خود را برگردانید و اشکهایش بر روح ریشش جارح بودس
زینب فریاد برداش  :وَیحَکمْ! أَمَا فِیکمْ مُسْلِمٌ؟!
«اح واح بر شما! اح در بین شما یک ن ر مسلمان نیس ؟!»
هیچک

جواب او را ندادس عمربنسعد فریاد زد :یاده شوید و حسین را راح کنید!

شمر مبادرت کرد و با ایش به آن حضرت زد و روح سینهاش نشس
زد و محاسن مقدّسش را گرف و سر مقدّسش را جدا کرد.

و با شمشیر دوازده ضربه بتر آن حضترت

