
شخصیت فرزدق
یکی از شعرای برجستة تاریخ اسالم 
که علی رغم ترس از مرگ، در زمان 
امام سجادA قصیدة مشهوری در 

مدح آن حضرت سرود و حتی به 
خاطر آن به زندان افتاد.

       گلربگی در طوفان
لحسن قاسم بن ا

شــب عاشــورا کــه سیدالشــهداA پــرده از اخبــار فــردا 
برداشــت، عرض کرد آیا من هم در رکاب شــما به شــهادت 
می رســم؟ امام از او پرســید مرگ در نظرت چگونه   اســت؟ 
قاســم بن الحســنA پاســخ داد: از عسل شیرین تر است.
موسوعه تاریخ امام حسین ج12 ص 218

نربد عریان   
عابس بن ایب شبیب شارکی

بــه میــدان کــه آمــد گفتنــد: ایــن شــیر شــیران اســت! 
کســی بــه جنــگ تن به تــن بــا او نــرود! وقتــی عمرســعد 
عقب نشــینی نیروهایــش را دیــد، دســتور داد تــا ســنگ 
بارانــش کننــد. عابــس زره از تــن بیــرون کــرد و به ســپاه 
کوفــه حملــه ور شــد. راوی دشــمن می گویــد بــه خــدا با 
بیش از دویســت نفر درگیر شــده بود. پس از شــهادتش، 
لشــکریان بــر ســر حمــل ســر بریــده اش دعــوا داشــتند. 
عمرســعد فریاد زد: کنار بروید؛ او را یک نفر نکشــته است.
تاریخ طبری ج4 ص540

شاعر گریزان
فرزدق
عبــداهلل بن عمروعــاص در مکه به او گفت: چرا به حســین

A نمی پیونــدی؟ بــه خــدا قســم بــه حکومــت خواهد 
رســید! تصمیم گرفت به ســپاه سیدالشــهداA بپیوندد. 
امــا خــودش نقــل می کنــد کــه چــون بــه عاقبــت انبیــا 
فکــر کردم پشــیمان شــدم! وقتــی در کوفه خبر شــهادت 
سیدالشــهداA را شــنید، عبــداهلل بن عمروعــاص را لعن 
می کــرد و می گفــت نزدیــک بــود مــرا بــه کشــتن بدهــد.
تاریخ طبری ج4 ص590

خواص لئمی
اشراف کوفه

ــته،  ــور داش ــال حض ــه در کرب ــده ک ــن عبی ــعد ب س
روز  در  کوفــه  اهــل  از  مــا  بــزرگان  می گویــد: 
ــد  ــتاده بودن ــال ایس ــه ای دور از کرب ــورا روی تپ عاش
و بــا گریــه می گفتنــد: خداونــدا نصرتــت را بــر                                                                               
حســینA نازل فرمــا! به آن هــا گفتم: ای دشــمنان 
ــد؟! ــش نمی کنی ــا، یاری ــای دع ــه ج ــرا ب ــدا، چ خ
انساب االشراف ج2 ص370

یکی از نشانه های مرادان راه خدا اینست 
که هر لحظه برای مواجهه با مرگ آماده اند

تعارض بین حق مداری و تعلق به خانواده  
یکی از سخت ترین چالش هاست

  لذت شکیبایی
محمد بن بشری حضریم

شــب عاشــورا خبــر رســید کــه فرزنــدت در ری 
اســیر شــده! امامA هزار ســکه و ســه پیراهن 
قیمتــی بــرای آزاد کردن فرزنــدش بــه او داد. اما 
در جــواب گفــت: درنده هــای بیابــان مــرا زنــده 
زنــده بخورنــد اگر از تو جدا شــوم! پســرم گرفتار 
اســت، باشــد. مگــر پســر مــن از شــما عزیزتــر 
اســت؟! در زیــارت ناحیــه، امــامA به او ســالم 
کــرده و از ایــن پایمــردی تجلیــل فرموده اســت.
الملهوف ص154

جامانهد
طرّماح بن عدی

در منزلــگاه عذیــب هجانــات بــا سیدالشــهداA مالقات کــرد و هنــگام وداع به امــام گفت: 
خداونــد شــر جــن وانــس را از تــو دور گردانــد. من آذوغــه و نفقه ای را بــرای خانــواده ام از کوفه 
تهیــه کــرده ام کــه بــه محض اینکــه به آن هــا برســانم برخواهم گشــت و به خــدا تــو را یاری 
خواهــم کــرد! رفــت؛ ولــی وقتــی برگشــت بــا ســرهای به نیــزة شــهدای کربــال مواجه شــد.
تاریخ طبری ج4 ص607

عاقبت به خری
حّر بن یزید ریاحی

تنــور جنــگ که روشــن شــد تصمیم 
گرفــت بــه سیدالشــهداA بپیوندد. 
ــه دســتانش را روی ســرش  درحالیک
ــل  ــش را حمای گذاشــته و چکمه های
گردنــش کــرده بــود، می گفــت: خدایا 
بــه ســوی تــو آمــدم، توبــه ام را بپذیــر 
 Aکــه دل اولیائــت را لرزانــدم! امــام
بــا آغوش بــاز او را پذیرفــت و در رکاب 
حضــرت به شــهادت رســید. وقتی که 
خــون ســر و صورتــش را فراگرفته بود، 
امــام بــا وجــود خطر بــر بالینــش آمد 
و فرمــود: تــو حــّر و آزادمردی همانطور 
کــه مــادرت چنیــن نامــی بر تــو نهاد.
امالی صدوق مجلس30

شخصیت عبیدالّل
او تا پایان عمر اشعار زیادی 

برای ابراز پشیمانی از این 
فرصت سوزی سرود اما در 

عین حال یکی از عوامل 
مؤثر در شکست قیام 

مختار نیز شناخته می شود.

ماه در آب
عباس بن یلع

گرچــه فرزنــدان معصومیــنb، از نعمــت وجــود ایشــان بهره منــد بودنــد، 
ــا ایــن حــال همــه یکســان نبــوده، بلکــه مادرانشــان تأثیــر ویــژه ای در  ب
ــت  ــرای تربی ــنA ب ــتند. امیرالمؤمنی ــا داش ــخصیت آن ه ــت و ش تربی
ــجاع و  ــه ای ش ــد از قبیل ــل فرمودن ــود عقی ــرادر خ ــه ب ــال ب ــدار کرب علم
پارســا بــرای مــن همســری اختیــار کــن و او هــم فاطمــه ام البنیــنB را 
پیشــنهاد کــرد. پــس از عاشــورا وقتــی خبــر شــهادت چهــار پســر ام البنین

B را آوردنــد، فرمــود: فرزندانــم و همــة اهــل زمیــن بــه فــدای اباعبــداهلل 
الحســین. اگــر ام البنیــنB نبــود، عبــاسA علمــدار کربــال نمی شــد.

طلوع یقنی
زهری بن قنی
در منزلگاه زرود کاروان سیدالشــهدا

A و قافلــة زهیــر بــه هــم 
رســیدند. او از مالقــات بــا امــام ابــا 
ــا اصــرار همســرش  ــا ب داشــت ام
ــزد ایشــان رفــت. مــدت زیــادی  ن
نگذشــت که بــا چهــرة روشــنی از 
خیمــة امــام خــارج شــد و دســتور 
ــام ایشــان  ــه خی داد خیامــش را ب
متصــل کننــد و خطاب به همســر 
و عشــیره اش گفــت: مــن خــود را 
برای کشــته شــدن در راه حســین

ــرده ام. ــاده ک A آم
 االخبار الطوال ص 227

وصلۀ         ناجور
زید بن حسن بن یلع

زیــد فرزند امام حســن مجتبــیA، بر خالف بــرادران بزرگوارش حضرت عبــداهلل اکبر، 
حضرت قاســم و حضرت عبداهلل اصغرb، همراه سیدالشــهداA در کربال حاضر نشد! 
حتــی بعــد از شــهادت حضــرت با عبداهلل بــن زبیر، شــوهر خواهرش بیعت کــرد! عالمه 
تُســَتری علــت تخلّف او را تحت تأثیــر قرار گرفتن از خواهرش و عبــداهلل بن زبیر می داند.
قاموس الرجال ج4 ص545

مهنشیین با بدان
یحیی بن هاین بن عروه

یحیــی پســر هانــی مــرد با وفــای کوفــه، تحــت تأثیــر دایی 
خود)عمروبــن حجــاج زبیــدی فرمانــده ســپاه منــع آب( روز 
ــرار گرفــت. او پــس از واقعــة  ــر امــامA ق عاشــورا در براب
عاشــورا بــه همــراه دایــی خــود بــا مختــار جنگیــد و بعدهــا 
ــه شــمار رفــت. ــان مــورد اعتنــای اهــل ســنت ب از محدث
تاریخ طبری و الجرح و التعدیل الرازی

گندم ری
عمر بن سعد

بــا ورود امام حســینA به عراق، به کوفه بازگشــت و پیشــنهاد تــازه ای پیش 
رویــش قــرار گرفــت. عبیــداهلل، او را بــرای مقابلــه بــا سیدالشــهداA طلبیده 
بــود. گفــت: اگــر ممکن اســت معافــم دار! عبیــداهلل گفت: قبــول، اما به شــرط 
آنکــه فرمــان والیــت ری را به مــا بازگردانی. مهلت خواســت و با نیــک خواهان 
خویــش مشــورت کــرد ولــی همــه او را از ایــن عمــل منــع می نمودنــد. امــا بــا 
اصــرار عبیــداهلل و وعدة ملــک ری با لشــکری چهارهزار نفری راهی کربال شــد.
انساب االشراف ج2 ص 344

پسر ونح
عمر بن یلع بن ایب طالب

آخریــن پســر امیرالمومنینA کــه در کربال حاضر نشــد! بعد از کربــال با امام 
ســجادA بر ســر صدقــات و موقوفات پیامبر و امیرالمومنیــنb منازعه کرد 
و از ایشــان بــه عبدالملــک مــروان شــکایت نمــود! در ارث با عبیــداهلل بن عباس 
دچــار اختــالف شــد و اولیــن فــردی بود کــه با عبــداهلل بن زبیر بیعت کــرد تا به 
او مشــروعیت ببخشــد و پــس از او نیــز با قاتلش حجاج بیعت کرد. او کــه از عدم 
حضــور در کربال و کشــته نشــدن همــواره ابراز خوشــحالی می نمــود، در جنگ 
بــا مختــار، به ســپاه مصعب بــن زبیر پیوســت و حتــی در نقلی به قتل رســید.
قاموس الرجال ج8 صفحه215

پای در گل
سپاه بین امیه

ســید الشــهداA بــه ســپاه کوفــه فرمــود: می دانیــد چــرا کالم 
ــرام  ــای ح ــرا عط ــد؟ زی ــمنی می کنی ــن دش ــا م ــد و ب ــرا نمی فهمی م
ــه  ــود ک ــاالنه ای ب ــهمیة س ــا س ــت. )عط ــر کرده اس ــما را  زمین گی ش
بنی امیــه بــه عرب هــای کوفــه مــی داد تــا همــواره آمــاده نبــرد باشــند.( 
موسوعه کلمات امام حسین علیه صفحه511
ترجمه االمام الحسین من طبقات ابن سعد صفحه69

اثر روزی حالل   
یاران سیدالشهدا

ــی در  ــة فرمانده ــه از خیم ــی ک ــن پیام ــهداA در اولی ــید الش س
ــی  ــا دیْن ــود: »هرکــس بدهــی ی ــرد، فرم ــالغ ک ــح روز عاشــورا اب صب
ــن  ــد و ای ــا باش ــپاه م ــم او در س ــرود؛ نمی خواهی ــده دارد ب ــر عه ب
ــه امــام  ــی کــه از ســپاه دشــمن ب بدیــن معناســت کــه توبه کنندگان
ــان  ــام ایش ــناختن مق ــام و نش ــا ام ــمنی ب ــة دش ــتند و از فتن پیوس
ــد. ــده بودن ــرام نش ــة ح ــار لقم ــورا گرفت ــل از عاش ــا قب ــتند، ت رس
موسوعه کلمات امام حسین صفحه505

اولنی هبانه  خیانت
وقتی سید الشهداA به سپاه کوفه فرمود: شما 

که به من نامه نوشته اید! چرا اآلن مقابلم ایستاده اید؟ 
گفتند: می ترسیم سهمیة عطای ما را قطع کنند.

ترجمه االمام الحسین من طبقات ابن سعد صفحه69

ساقی تشنه
نافع بن هالل مرادی

شــب عاشــورا وقتی تشــنگی بر خیــام غلبه 
عباس بن علــی  Aسیدالشــهدا کــرد، 

A را بــه همــراه ســی ســوار بــرای آوردن 
آب فرســتادند. او در میــان ایــن افــراد بــود. 
عمــرو  بــن حجــاج زبیــدی، فرمانــده ســپاه 
منــع آب کــه بــا او هــم قبیلــه بــود، گفــت: 
بنــوش، گوارایــت بــاد! ولــی نافــع در پاســخ 
گفــت: مــن آب بنوشــم! درحالی کــه موالیم 
حســینA و اصحابش تشــنه هســتند؟! 

بایــد بــرای آن هــا هــم آب ببــرم! عمــرو 
ــا کمــک  ــع شــدند، ب و مأمورانــش مان
ــر شــد  ــا درگی ــا آن ه ــی ب عباس بن عل
و ســایرین مشک هایشــان را پــر از 
ــاندند. ــا رس ــه خیمه ه ــرده و ب آب ک
انساب االشراف ج2 ص347

لغزش سردار
عدّی بن حامت طائی

وقتــی مأمــوران مختــار، حکیــم بــن طفیل 
طائی ملعــون را دســتگیر کردند؛ قبیلة بنی 
طــّی به نــزد عــدی رئیس این قبیلــه رفتند 
تــا برایــش از مختــار امان نامــه بگیــرد. او هم 
علی رغــم کهولــت ســن و نابینایــی و دوری 
راه، بــرای شــفاعت ایــن جنایتکار خــود را به 
مختــار رســاند! خوشــبختانه مختار قبــل از 
رســیدن عــدی، از موضــوع باخبــر شــده و 
حکیــم ملعــون را بــه جهنــم فرســتاده بود.
قاموس الرجال ج7 ص 185

         شخصیت عدی
Aحامی  و مرید امیرالمؤمنین

پدر سه شهید در صفین
سردار و جانباز صفین و جمل

رئیس قبیلة بنی طّی
ریش سفید و مورد احترام شیعه

جنایات حکمی ملعون
Aتیراندازی به سیدالشهدا
اسب تاختن بر پیکر حضرت
A قطع دست چپ عباس

فرود آوردن عمود آهن 
Aبر سر مبارک عباس بن علی
Aغارت لباس عباس بن علی

ازدواج یکی از عوامل مؤثر بر سعادت یا 
شقاوت انسان است

فرصت سوز
عبیدالل بن حّر جعیف

از اشــراف و رزم آوران کوفــه بــود. 
بــه  پیکــی   Aسیدالشــهدا
خیمــه اش فرســتاد. گفــت از کوفــه 
خــارج نشــدم مگــر بــرای اینکــه بــا 
حســین بــن علــی مواجــه نشــوم! 
امــام شــخصاً بــه خیمــه اش رفتنــد 
ــرده و  ــرت ک ــه نص ــوت ب و او را دع
فرمودنــد: تــو غــرق گناهــی! بــا من 
ــدم را  ــفاعت ج ــا ش ــو ت ــراه ش هم
بــرای تو تضمیــن کنم. امــا عبیداهلل 
گفــت فعــالً قصــد مــردن نــدارم و 
اســب و شمشــیرش را پیش کــش 
حضــرت کــرد! امــامA فرمودنــد: 
نیــازی بــه تــو نــدارم! مــن از گمــراه 
کننــدگان کمــک نمی خواهــم!
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یکی از عوامل پایمال شدن حق ترجیح
 وابستگی های حزبی بر آن است

اهل سعادت و شقاوت، خود در یک لحظه
 سرنوشتشان را  انتخاب کرده اند

یکی از فراگیرترین فتنه های زندگی بشر 
آلوده شدن به مال حرام است

لقمه و مال حرام

پایگاه اطالع رسانی ثقلین
www.thaqalain.ir

پایگاه اطالع رسانی منت زندگی
www.matnezendegi.ir

یار دیرین
جنادة  بن حارث

در کوفــه از مدافعــان مســلم بن 
عقیــل بــود و پس از شــهادت او 

بــه سیدالشــهداA ملحق شــد. روز عاشــورا با 
یارانــش بــه ســپاه کوفه حملــه کردنــد و دلیرانه 
جنگیدند تا محاصره شدند. عبـــاس بن علـــی 

صفــوف دشــمن را درید 
ــدت  ــه ش ــه ب ــا را ک و آن ه
مجروح شــده بودنــد خالص 
نمــود، ولــی آن هــا از اینکــه 
ســالم برگردند خـــــودداری 
جنگیدنــــــد  و  نمــوده 
شـــــدند. شــهید  تــا 
قاموس الرجال ج8 ص95 

فرار در بزنگاه
تنهائی سیدالشــهداA را که دید سســت 
شــد و تصمیــم گرفــت فــرار کنــد. خدمت 
امــام آمــد و گفــت: بــا هــم قــرار گذاشــته 
بودیــم تــا وقتی مدافــع داری من هــم دفاع 
ــه کشــته شــده اند  ــه هم ــم، حــال ک کن
ــام آزادش  ــروم! ام ــده ب ــازه ب ــن اج ــه م ب
گذاشــت. او کــه قبــالً اســب خــود را در 
یکــی از خیمــه هــا بســته بــود و پیاده 
ــام ســراغ  ــد، پــس از اذن ام می جنگی
اســبش رفــت و از معرکــه گریخــت. 
أنساب األشراف ج2 ص357

                                    پس از عاشورا
او که دل در گرو اهل بیت داشت ولی 

عزم جانبازی در راه آنان را نداشت 
 Aپس از عاشورا به امام سجاد

پیوست. در کتب رجالی، ضحاک را 
از شاگردان امام چهارم شمرده اند.

رجال شیخ طوسی

یکیازلغزشگاههایحساسدرسقوطانسان
نداشتنعزمراسخاست

جرثومه فساد
عبداهلل بن زبیر که در اینجا زید را از یاری 
امامA بازداشت به فرمایش امیر مؤمنان

A پیش از این نیز پدرش زبیر سیف 
االسالم را نیز به قهقرا برد و در طول دوران 
حکومتش در مکه چهل خطبة جمعه 
خواند، ولی بر اهل بیت پیامبرb حتی 
یک بار هم درود نفرستاد. 
سنه الرسول المصطفی و أبجدیات التحریف

A

عاشــورا، یــک صحنــة عبــرت 
اســت. انســان بایــد بــه ایــن 

ــرت  ــا عب ــد، ت ــگاه کن ــه ن صحن
بگیــرد. یعنی خــود را بــا آن 

وضعیــت مقایســه کند و 
بفهمــد در چــه حــال 

ــت؛  ــی اس و وضعیت
چــه چیــزی او را 
ــد؛  تهدید می کنــ

ــرای او  چه چیـــزی ب
الزم اســــت. انسـان 

می توانـــد خــودش را 
در مقــام قهرمانــان یــا 

ــن ماجرا  ــت  خوردگان ای شکس
تصــور نمــوده و خویــش را ارزیابــی 

ــرت«.  ــد »عب ــن را می گوین ــد. ای کن
ــورد  ــت م ــه هف ــک ب ــن اینفوگرافی در ای

ــل  ــقوط و عوام ــا س ــود ی ــای صع از زمینه ه
ــهدا  ــدن از کاروان سیدالش ــا جامان ــتن ی پیوس
ــی  ــع اصل ــه مناب ــه ب ــا مراجع ــام ب علیه الس

تاریــخ، حدیــث و رجــال اشــاره شــده  اســت.

از صفنی تا رکبال
هرمثه بن سلمی

پــس از بازگشــت از صفیــن، همــراه 
ــید؛  ــال رس ــه کرب ــنA ب امیرالمؤمنی
حضــرت خــاک را بوییــد و فرمــود اینجــا 
محــل شــهادت کســانی اســت کــه 
ــد.  ــد ش ــت خواهن ــاب وارد بهش بی حس
ــر  ــپاه عم ــا س ــورا ب ــه در روز عاش او ک
ســعد بــه کربــال آمــده بــود، بــه محضــر 
امــام رســید. سیدالشــهداA از او دعوت 
ــا در پاســخ گفــت:  ــد ام ــاری کردن ــه ی ب
ــان  ــه از عاقبتش ــی دارم ک ــن دختران م
رفــت. و  می ترســم  عبیــداهلل  نــزد 
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