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  سید الشهدا  حلقه حلقه گرد

 

، وَاختَلََف النّاُس إلَيهِ ، فَكانوا  ةَ ، فَنَزََل ِشعَب عَلِيٍّّ مَضَى ]الحُسَينُ عليه السلام [ َحتّى وافى مَكَّّ
 َيجتَمِعوَن عِندَهُ حَلَقا حَلَقا 

 ،محد بن داود ادلينوري أ األخبار الطوال،
 222ص  ،دار إحياء الكتب العريب

 

 نامه مسلم بن عقیل

عَقيلٍّ قَد كانَ َكتََب إلَى الحُسَينِ عليه السلام قَبَل أن يُقتََل لِسَبعٍّ وعِشريَن لَيلَةً كانَ مُسلِمُ بُن 
: أمّا بَعدُ ، فَإّنَّ الرّائِدَ لا يَكِذُب أهلَهُ ، إّنَّ جَمَع أهِل ال كوفَةِ مَعََك ، فَأقبِل حينَ تَقرَُأ كِتابي ، 

لامُ عَلَيكَ   وَالّسَّ
ن عليه مسلم بن عقيل ، بيست و هفت رو  ز پيش از آن كه كشته شود ، براى حسي 

اّما بعد ، راه نما ، به كسان خود ، دروغ نىم گويد . جماعت مردم  »السالم نوشته بود : 
 «كوفه ، با شمايند . هنگاىم كه نامه مرا خواندى ، حركت كن . درود بر تو باد! 

 
 

 575ص ، 5ج تاريخ الطربي، دار الرتاث، 
 

 اهل بیت النبوة

َّّ أدناهُ ثمّ  مَ عَلَيهِ ، فَرَدَّّ عَلَيهِ رَدّا َحسَنا ، ثُم َّّ دَخََل الحُسَينُ عليه السلام عَلَى الوَليدِ بِن عُتبَةَ ، فَسَل
بَهُ . قاَل : ومَروانُ بُن الحَكَمِ هُناكَ جالٌِس في َمجلِِس الوَليدِ ، وقَد كانَ بَينَ مَروانَ وبَينَ  َّّ وقَر

ٌ ومُفا َ ، الوَليدِ مُنافَرَة وََضةٌ ، فََأقبََل الحُسَينُ عليه السلام عَلَى الوَليدِ فَقاَل : أصلََح اللّه ُ الَأمير
حناءِ ، وقَد آنَ ل َُكما أن َتجتَمِعا ،  ٌ مَِن الخَشناءِ والّشَّ ُ خَير لَة ٌ مَِن الفَسادِ ، وَالّصِ لاُح خَير وَالّصَّ



. 

 َ ََّّف بَينَُكما . قاَل : فَل َّّذي أل َمدُ للّه ِ ال م ُيجيباهُ في هذا بِشَيءٍّ . فَقاَل الحُسَينُ عليه السلام : هَل فَالح
ُ الآنَ ؟ قاَل :  ُ ، فََكيَف حالُه تُه َّّ هُ كانَ عَليلاً وقَد طالَت عِل َّّ ُ خَبَرٍّ ؛ فَِإن ِنَة َ كائ يَة أتاكُم مِن مُعاوِ

 َ عَداءَ وقاَل : أبا عَبدِ اللّه ِ آجَر َس الّصُ هَ الوَليدُ وَتَنَّفَّ يَةَ ، فَقَد كانَ لََك عَّمُ فَتََأوَّّ كَ اللّه ُ في مُعاوِ
يدَ . فَقاَل الحُسَينُ عليه السلام :  ا »ِصدقٍّ ، وقَد ذاَق المَوَت ، وهذا كِتاُب أميرِ المُؤمِنينَ يَز َّّ ِإن

هِ  َّّ ِ رَ لِل َّّ آ ِإلَيْه ِماذ«ِجعُونَاوَ ِإن هَا الَأميرُ ، ول ِكن ل مَ اللّه ُ لََك الَأجرَ أّيُ ا دَعَوتَني ؟ فَقاَل : ، وعَّظَّ
دَعَوتَُك لِلبَيعَةِ، فَقَدِ اجتَمََع عَلَيهِ النّاُس . فَقاَل الحُسَينُ عليه السلام : إّنَّ مِثلي لا يُعطي بَيعَتَهُ 
َماعَةِ ، ول ِكن إذا كاَن مَِن الغَدِ ودَعَوَت  ِيَةً ِبحَضرَةِ الج ما اُِحّبُ أن تَكونَ البَيعَةُ عَلان َّّ سِرّا ، وإن

ُلَت ال نّاَس إلَى البَيعَةِ دَعَوتَنا مَعَهُم فَيَكونُ أمرَنا واِحدا . فَقاَل لَهُ الوَليدُ : أبا عَبدِ اللّه ِ ؟ لَقَد ق
َجواَب مِثلَِك وكَذا َظنّي بَِك ، فَانصَرِف راِشدا عَلى بَرَكَةِ اللّهِ   فََأحسَنَت فِي القَوِل ، وأَجبتَ 

ُ إذا فارَقََك في هذِهِ َحتّى تَأتِيَني غَدا مََع النّا ه َّّ ُ ، إن هَا الَأمير ِس . فَقاَل مَروانُ بُن الحَكَمِ : أّيُ
ََّّك لَن تَقدِرَ مِنهُ ولا تَقدِرُ عَلى مِثلِها ، فَاحبِسهُ عِندَكَ ولا تَدَعهُ َيخرُج أو  الّساعَةِ لَم يُبايِع ؛ فَِإن

يلي عَلَيَك يَابَن يُبايَِع ، وإلّا فَاضرِب عُنُقَهُ . قاَل : فَالتَفََت  إلَيهِ الحُسَينُ عليه السلام ، وقاَل : وَ
رقاءِ ! أتَأمُرُ بِضَرِب عُنُقي ؟! كَذَبَت وَاللّه ِ ! وَاللّه ِ لَو رامَ ذلَِك أحَدٌ مَِن النّاِس لَسَقَيُت  َّّ الز

َّّ الَأرَض مِن دَمِهِ قَبَل ذلَِك ، وإن ِشئَت ذلَِك فَرُم ضَرَب عُنُقي إن كنَُت صادِق ا . قاَل : ثُم
 ، ُ هَا الَأمير َ ، وقاَل : أّيُ ةِ أقبََل الحُسَينُ عليه السلام عَلَى الوَليدِ بِن عُتبَة َّّ بُو ُّ إنّا أهُل بَيِت الن

ِنا َختَمَ ،  ب ِنا فَتََح اللّه ُ و حمَةِ ، وب َّّ يدُ رَجٌُل فاِسٌق ومَعدِنُ الرِّسالَةِ وُمختَلَُف المَلائِكَةِ وَمحَّلُ الر ويَز
ِ ، ول ِكن نُصبُِح  ِ ، مُعلٌِن بِالفِسِق ، مِثلي لا يُبايُِع لِمِثلِه مَة َّّ ُحَر فِس الم َّّ ، شارُِب خَمرٍّ ، قاتُِل الن
نا أَحّقُ بِالخِلافَةِ وَالبَيعَةِ . قاَل : وسَمَِع مَن بِالباِب الحُسَينَ عليه  ُّ وتُصبِحونَ وَننتَظِرُ وتَنتَظِرونَ أي
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يعا فََأمَرَهُم السلام فَهَمّوا بِفَتِح  يوِف ، فَخَرََج إلَيهِم الحُسَينُ عليه السلام سَر الباِب وإشهارِ الّسُ
 ِ  بِالاِنصِراِف إلى مَنازِلِهِم ، وأقبََل الحُسَينُ عليه السلام إلى مَنزِلِه

 
تبه وارد شد و بر او سالم كرد . وليد ، جوابى نيكو داد و 

ُ
ن عليه السالم بر وليد بن ع حسي 

ايشان را نزد خود نشاند. ]راوى[ ىم گويد: مروان بن حكم ، در مجلس وليد ، حضور 
ن عليه السالم به  داشت و پيش از آن ، ميان وليد و مروان ، اختالف و ناراحتى بود. حسي 

خدا ، امور امي  را اصالح گرداند ! صلح ، بهيى از فساد است و »رمود: وليد رو كرد و ف
صله رحم و ارتباط ، بهيى از خشونت و كينه است و اينك ، وقت آن رسيده كه شما دو 

]راوى[ ىم  «. نفر با يكديگر جمع شويد. شكر ، خدا را كه ميان شما الفت برقرار كرد! 
ى نگفتند.  ن ن عليه السالم فرمود:  گويد: آن دو در اين باره چي  آيا از معاويه »آن گاه حسي 

 گشت . اينك حالش چه طور است؟
ن
« . خيى داريد؟ او بيمار بود و بيمارى اش طوالب

]راوى[ ىم گويد: وليد ، آه گفت و نفس عميق و از روى درد و رنجى كشيد و گفت: اى ابا 
 ! خدا ، تو را در باره معاويه اجر دهد ! برايت 

ه
ن بود. اينك مرگ را عبد اّلل عموبى راستي 

ن عليه السالم فرمود:  ا » »چشيد و اين ، نامه امي  مؤمنان يزيد است. حسي 
ّ
 و إن

ه
إنا ّلل

« . خدا ، پاداش تو را بزرگ گرداند ـ اى امي  ـ ؛ وىل مرا چرا فرا خواندى؟« . إليه راجعون
د ، توافق كرده و بيعت وليد گفت: تو را براى بيعت فرا خواندم ؛ چرا كه مردم بر يزي

ن عليه السالم فرمود:   بيعت نىم كند . »نموده اند. حسي 
ن
كىس همچون من، پنهاب

دوست دارم بيعت ، به صورت آشكار و در حضور مردم باشد. فردا كه مردم را براى 
 تا بيعت همه ، يكباره باشد

ن
ن به همراه آنان فرا ىم خواب وليد «. بيعت فرا خواندى ما را ني 

 و جوابى در شأن خودت دادى . من هم به 
 ! سختن نيكو گفتى

ه
وى گفت: اى ابا عبد اّلل

ن گمان را داشتم . پس اينك به اذن خدا برگرد تا فردا به همراه مردم ، نزد  در باره تو همي 
. مروان بن حكم گفت: اى امي  ! اگر او اينك از تو جدا شود، ديگر بيعت نىم كند  من آبى

ى. پس اينك ، او را حبس كن  و تو هرگز بر او   بيعت بگي 
ن
دست نخواىه يافت و نىم تواب

ون رود ، مگر آن كه بيعت كند ، وگرنه گردنش را بزن. ]راوى[ ىم گويد:  و مگذار بي 
ن عليه السالم به مروان رو كرد و فرمود:  چشم! تو »حسي 

ْ
واى بر تو ، اى پرس زن كبود

! به خدا سوگند، اگر يىك از فرمان به قتل من ىم دىه؟ به خدا سوگند  ، دروغ ىم گوبى
اب ىم كنم ، قبل از آن كه اقداىم   ن را از خونش سي  ن قصدى با من كند، زمي  مردم ، چني 

 ! ن من كن ، اگر راست ىم گوبى ن ىم خواىه، قصد كشيى ]راوى[ ىم  « . كند و اگر تو چني 
تبه رو كرد و فرمو 

ُ
ن عليه السالم به وليد بن ع اى امي  ! ما ، »د: گويد: آن گاه حسي 

خاندان پياميى و معدن رسالت و محّل رفت و آمِد فرشتگان و جايگاه رحمتيم . خداوند ، 
ش و 

ُ
]امور را[ با ما آغاز كرد و به ما ختم فرمود. يزيد ، مردى فاسق، ىم گسار، آدمك
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و  داراى فسق آشكار است. كىس مانند من با مانند يزيد ، بيعت نىم كند. بايد فردا شود 
اوارتر است  كه « . ببينيم كدام يك از ما براى خالفت و بيعت ، سن

ن
]راوى[ ىم گويد: كساب

ن عليه السالم را شنيدند . خواستند در را بگشايند و  بر دِر خانه بودند، صداى حسي 
ن عليه السالم به سعت ، نزد آنان رفت و به آنان  شمشي  ، برهنه سازند كه حسي 

ل خود  ن ن به خانه باز گشت .  دستور داد به مين  برگردند و خود ني 

 
 31-35، ص 5ج  الفتوح، ابن أعثم،

 

 نامه یزید به ابن عباس

 

يَةَ إلَى ابِن عَبّاسٍّ : أمّا بَعدُ ، فَِإّنَّ ابَن  يدُ بُن مُعاوِ ةَ ، َكتََب يَز لَمّا نَزََل الحُسَينُ عليه السلام مَكَّّ
ِ ، مُعَرَِّضينِ عَمَِّك ُحسَينا ، وعَدُّوَّ اللّه ِ ابَن  َ مُرِصدَيِن لِلفِتنَة ة َيا بِبَيعَتي ، ولَحِقا بِمَكَّّ بَيرِ التَو ُّ الز

 َ ا الحُسَينُ ، فَق يِف غَدا ، وأمَّّ يُع الفِناءِ وقَتيُل الّسَّ هُ صَر َّّ بَيرِ ، فَِإن ُّ ا ابُن الز د أنفُسَهُما لِلهَل َكَةِ ، فََأمَّّ
َلَغَني أّنَّ رِجالاً مِن شيعَتِهِ مِن أهِل  أحبَبُت الِإعذارَ إلَيكُم   أهَل البَيِت   مِمّا كانَ مِنهُ . وقَد ب

َ ، وقَد تَعلَمونَ ما بَيني وبَينَكُم مَِن  َ ويُمَنّيهِمُ الِإمرَة ُ الخِلافَة يُكاتِبُهُم ، ويُمَنّونَه ُ و ِبونَه العِراِق يُكات
 َ ِ ، ونَتاِيجِ الَأرحاِم ، وقَد ق ِ ، وعَظيِم الحُرمَة هُ .طَ الوُصلَة َّّ ُ أهِل َع ذلَِك الحُسَينُ وبَت وأنَت زَعيم

ةَ عَِن الفِتنَةِ  عِي فِي الفُرقَةِ ، ورُدَّّ هذِهِ الاُمَّّ بَيتَِك ، وَسيِّدُ أهِل بِلادِكَ ، فَالقَهُ فَاردُدهُ عَِن الّسَّ
 ، ُ ُ الواِسعَة َلَهُ عِندِي الَأمانُ وَال كَرامَة واُجري عَلَيهِ ما كانَ ، فَِإن قَبَِل مِنَك وأناَب إلَيَك ، ف

ُ ما أراكَ اللّه ُ ، اُنفِذُ َضمانََك وأقومُ لَهُ  َ فَاضمَن لَه يادَة ِّ يهِ عَلى أخيهِ ، وإن َطلََب الز أبي ُيجر
يَعتَمِدُ في كُ  ُ ، و ِ نَفسُه ُ ، بِما تَطمَئِّنُ بِه دَة ُ وَالمَواثيُق المُؤَكَّّ ظَة َّّ ُ عَلَيَّّ الَأيمانُ المُغَل ّلِ بِذلَِك ، ولَه

دٍّ  َّّ لامُ . قاَل هِشامُ بُن مُحَم الاُمورِ عَلَيهِ ، عَجِّل ِبجَواِب كِتابي ، وبِكُّلِ حاجَةٍّ لََك إلَيَّّ وقِبَلي ، وَالّسَّ
يدُ في أسفَِل الكِتاِب :  ُحَمُ  0: وَكتََب يَز تِهِ عَلى عُذافِرَةٍّ في َسيرِها ق َّّ هَا الرّاِكُب الغادي لِطِي يا أّيُ
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َيش 0 0 ِحمُ أبلِغ قُر َّّ ومَوقٌِف بِفِناءِ البَيِت  0 0ا عَلى نَأِي المَزارِ بِها بَيني وبَينَ الحُسَينِ اللّه ُ وَالر
ةٌ كَرَمُ  0 0أنشُدُهُ عَهدَ الِإلهِ غَدا يوفى بِهِ الذِّمَمُ  ٌّ لَعَمري َحساٌن عَّفَّ هنيتُمُ قَومَكُم فَخرا بِاُمِّكُمُ اُمّ

َّّتي لا يُداني فَضلَها 0 0 سوِل وخَيرُ النّاِس قَد عَلِموا  هِيَ ال َّّ إنّي لََأعلَمُ أو َظنّا  0 0أحَدٌ بِنُت الر
ّنُ يَصدُُق أحيانا فَيَنتَظِمُ  عونَ بِهِ قَتلى تَهاداكُمُ العُقبانُ  0 0لِعالِمِهِ وَالّظَّ أن َسوَف يَترُُككُم ما تَدَّّ

َخمُ  َّّ وا الحَرَب إذ َسَكنَت وأ 0 0وَالر ُّ لمِ وَاعتَِصموا يا قومَنا لا تَشُب قَد  0 0مِسكوا ِبحِبال الّسِ
ِت الحَرُب مَن قَد كانَ قَبل َكُمُ مَِن القُروِن وقَد بادَت بِهَا الاُمَمُ  فََأنِصفوا قَومَكُم لا  0 0غَرَّّ

 ُ ِ القَدَم َّّت بِه وَرَدَ  فَكَتََب إلَيهِ ابُن عَبّاسٍّ : أمّا بَعدُ ، فَقَد 0تَهلِ كوا بَذَخا فَرُّبَّ ذي بَذَخٍّ زَل
بَيرِ فَرَجٌُل مُنقَطٌِع  ُّ ا ابُن الز ةَ ، فََأمَّّ بَيرِ بِمَكَّّ ُّ عَنّا كِتابَُك تَذكُرُ فيهِ لَحاَق الحُسَينِ عليه السلام وَابِن الز

 ِ ها في َصدرِه  ، لا فَّكَّ اللّه ُ، يوري عَلَينا وَرَي الزِّنادِ  بِرَأيِهِ وهَواهُ ، يُكاتِمُنا مََع ذلَِك أضغانا يُسِرُّ
ةَ ، وتَرَكَ  هُ لَمّا نَزََل مَكَّّ َّّ ا الحُسَينُ عليه السلام ، فَِإن ِ ما أنَت راءٍّ . وأمَّّ أسيرَها ، فَارَأ في أمرِه
ِ أساؤوا إلَيهِ ،  ِ ، فََأخبَرَني أّنَّ عُمّالََك فِي المَدينَة ُ عَن مَقدَمِه ِ ، َسَألتُه ِ ومَنازَِل آبائِه َ جَّدِه حَرَم

لوا عَلَيهِ بِا َّّ لكَلاِم الفاِحِش ، فأقبََل إلى حَرَِم اللّه ِ مُستَجيرا بِهِ ، وَسَألقاهُ فيما أشَرَت إلَيهِ ، وعَج
يُطفُِئ بِهِ النّائِرَةَ ، ويُخمِدُ بِهِ الفِتنَةَ ، وَيحقُُن  صيحَةَ فيما يَجمَُع اللّه ُ بِهِ الكَلِمَةَ ، و َّّ بِهِ ولَن أدَعَ الن

 ّ ِق الل َّّ ةِ . فَات َ الاُمَّّ ً دِماء ِ ، ولا تَبيتَّنَّ لَيلَة ِيَة ً ه َ فِي السِّرِّ وَالعَلان ِمُسلِمٍّ غائِلَة يدُ ل ، ولا  وأنَت تُر
ٍّ ، ولا َتحفِر لهُ مَهواةً ، فَكَم مِن حافِرٍّ لِغَيرِهِ َحفرا وَقََع فيهِ ، وكَم مِن مُؤَمِّلٍّ أمَلاً  تَرُصدهُ بِمَظلَمَة

 ِ ُ . وخُذ ِبحَّظَِك مِن ت ياِم وَالقِياِم ، لا لَم يُؤَت أمَلَه ةِ ، وعَلَيَك بِالّصِ َّّ ن ِ القُرآِن ونَشرِ الّسُ لاوَة
يَفنى ، وكُّلَّ مَا  نيا وأباطيلُها ، فَِإّنَّ كُّلَّ ما ُشغِلَت بِهِ عَِن اللّه ِ يَضُرُّ و تَشغَلَك عَنهُما مَلاهِي الدُّ

لامُ   . اشتَغَلَت بِهِ مِن أسباِب الآِخرَةِ يَنفَُع ويَبقى ، وَالّسَّ
 

 232- 235، سبط بن اجلوزي، ص تذکرة اخلواص



. 

 

 یزید به مردم مدینهنامه 

 

َيشٍّ وإذا  يدِ ، مِن قُر ِ عَلَى البَر َ قَد أقبََل مَِن الّشاِم إلى أهِل المَدينَة يَة يدَ بِن مُعاوِ كِتاُب يَز
تِهِ عَلى  0وغَيرِهِم مِن بَني هاشِمٍّ ، وفيهِ هذِهِ الَأبياُت :  َّّ هَا الرّاِكُب الغادي لِطِي عُذافِرَةٍّ في يا أّيُ

ُحَمُ  ِ ق َيشا عَلى نَأيِ   0َسيرِه ومَوقٌِف  0 0المَزارِ بِها بَيني وبَينَ الحُسَينِ اللّه ُ وَالرِِّحمُ  أبلِغ قُر
ِ الذِّمَمُ  ُ عَهدَ الِإلهِ وما توفى بِه ٌّ لَعَمري  0 0بِفِناءِ البَيِت يُنِشدُه ُ اُمّ ُ قَومَكُم فَخرا بِاُمِِّكم غَنيتُم

ةٌ كَرَمُ  َّّ َّّتي لا يُداني فَضلَها أحَدٌ بِن 0 0َحصاٌن بَر سوِل وخَيرُ النّاِس قَد عَلِموا هِيَ ال َّّ  0 0ُت الر
إنّي لََأعلَمُ َحّقا غَيرُ ما كَِذبٍّ  0 0وفَضلُها ل َكُم فَضٌل وغَيرُكُمُ مِن يَومِكُم لَهُم في فَضلِها قَسَمُ 

يَقتَصِمُ  رُف يَصدُُق أحيانا و عونَ بِها قَتلى تَهاداكُمُ العُقب 0 0وَالّطَّ انُ أن َسوَف يُدرُِككُم ما تَدَّّ
َخمُ  َّّ َيرِ وَاعتَِصموا  0 0وَالر كوا ِبحِباِل الخ وا الحَرَب إذ َسَكنَت تَمَّسَّ ُّ قَد  0 0يا قَومَنا لا تَشُب

ِت الحَرُب مَن قَد كانَ قَبل َكُمُ مَِن القُروِن وقَد بادَت بِهَا الاُمَمُ  فََأنِصفوا قَومَكُم لا  0 0غَرَّّ
 َّّ َّّ  0ت بِهِ القَدَمُ تَهلِ كوا بَذَخا فَرُّبَّ ذي بَذَخٍّ زَل قاَل : فَنَظَرَ أهُل المَدينَةِ إلى هذِهِ الَأبياِت ، ثُم

يدَ بِن  ُ كِتاُب يَز ه َّّ َ أن َ فيهِ عَلِم هوا بِها وبِالكِتاِب إلَى الحُسَينِ بِن عَلِيٍّّ عليه السلام ، فَلَمّا نَظَر وَّجَّ
يَةَ . فََكتََب الحُسَينُ عليه السلام الجَواَب : بِسمِ  َّّحيِم  مُعاوِ حمِن الر َّّ بُوكَ فَقُل »اللّه ِ الر وَ ِإن كَّذَّ

ا تَعْمَلُونَ  َّّ ا َأعْمَُل وَ َأنَا بَرِى ءٌ مِّم َّّ ي ئونَ مِم ِ لامُ « لِّى عَمَلِى وَ ل َكُْم عَمَل ُكُْم َأنتُم بَر  وَالّسَّ
 

 نامه يزيد بن معاويه از شام ، با پيك براى مردم مدينه )اعم از قريش و جز آنان از بتن 
هان ، اى سوارى كه بامدادان ، به قصدى بر  0هاشم( رسيد . در آن ، اين اشعار بود : }

ن شتابان ، ره ىم سپارى!  به قريش ـ كه از آن دور افتاده ام ـ  0{ }0شيى تنومند خود ، چني 
، خدا و پيوند خويشاوندى ، داور است .  ن او  0{ }0، پيام مرا برسان كه : ميان من و حسي 



. 

ايگاىه كه در كنار كعبه جاى دارد ، سوگند ىم دهم كه عهد خداوند و آنچه را كه را به ج
شما ، با افتخار به مقام مادرتان ، قوم خود را به  0{ }0بايد بر آن وفا شود ، نگه دارد . 

زحمت ىم اندازيد . آرى ! سوگند به جان خودم كه او ، مادرى پارسا و گراىم و عفيف 
است كه هيچ كس در واالبى و فضيلت ، به او نىم رسد ؛ دخيى او كىس  0{ }0است . 

يِن مردم است كه همه ىم دانند .  فضيلت او ،  0{ }0پياميى صىل هللا عليه و آله و بهيى
ن براى ديگر افراد قوم شما ، از فضيلت او، بهره اى است .  براى شما فضيلت است ، و ني 

به دانابى دارم ـ و گاه ، گمان ، راست و سامان  من به خوبى ىم دانم ، يا گمان نزديك 0{ }0
 قرار ىم   0{ }0دهنده است ـ 

ن
شتگاب

ُ
ىِع آن هستيد، شما را ك

ّ
ى كه مد ن كه به زودى ، چي 

اى خويشان ما ! اينك   0{ }0دهد كه عقابان و كركسان ، به يكديگر هديه خواهند داد . 
ه هاى آشتى در آويزيد و چنگ كه جنگ ، آرام گرفته است، آن را بر ميفروزيد و به رشت

ت هابى را نابود ساخت  0{ }0زنيد . 
ه
جنگ ، اقواىم را كه پيش از شما بودند ، فريفت و مل

پس نسبت به خويشان خود ، انصاف روا داريد و با گردن كىسى ، آنان را به  0{ }0. 
 كه پايشان ، لغزيده است . 

ن
نه ، به { مردم مدي0نابودى نيفكنيد . چه بسا گردن كشاب

ن بن عىل عليه السالم فرستادند  اين ابيات نگريستند و آن گاه ، ابيات و نامه را براى حسي 
ن عليه  . ايشان ، چون در آن نگريست ، دانست كه نامه يزيد بن معاويه است. حسي 

و اگر تو را تكذيب  »به نام خداى بخشنده مهربان. »السالم پاسخ را بدين ترتيب نگاشت: 
: عمل من ، به من اختصاص دارد و عمل شما ، به شما اختصاص دارد . شما  كردند ، بگو 

ار و [جدا هستيد و من از آنچه شما انجام ىم دهيد ،  ن ، از آنچه من انجام ىم دهم ، ]بي 
ار و [جدا هستم ن  !«.والّسالم « . ]بي 

 22-26،ص 5، ج الفتوح، ابن أعثم
 

 عقالی قوم !

 

 کرد نىم بیرا تصو   تن ینهضت حس یاحد
 

 226، ص 37)محاسه حسیین( ج  شهيد مطهری جمموعه آثار
 
 
 



. 

 

ُب إََل اّلله ِ عز و جل بَِدِمهِ   ُكلٌّ َیَتَقرَّ

 

َ َسيِّدُ العابِديَن عَلِيُّ بُن الحُسَينِ عليه السلام إلى عُبَيدِ اللّه ِ بِن العَبّاِس بِن عَلِيِّ بِن أبي  نَظَر
ّ ه عليه و آله مِن يَوِم اُحُدٍّ،  َّّ قاَل: ما مِن يَومٍّ أَشّدَّ عَلى رَسوِل اللّه ِ صلى الل َ ثُم ، فَاستَعبَر طالِبٍّ

هُ حَمزَةُ بُن  ُّ لِِب أسدُ اللّه ِ وأَسدُ رَسولِهِ، وبَعدَهُ يَومَ مُؤتَةَ، قُتَِل فيهِ ابُن عَمِّهِ قُتَِل فيهِ عَم عَبدِ المُّطَّ
َّّ قاَل عليه السلام : ولا يَومَ َكيَوِم الحُسَينِ عليه السلام ، اِزدَلََف إلَيهِ  . ثُم َجعفَرُ بُن أبي طالِبٍّ

هُم مِن هذِهِ ال ُب إلَى اللّه ِ عز و جل بِدَمِهِ ثَلاثونَ ألَف رَجُلٍّ يَزعُمونَ أّنَّ َّّ ةِ، كُّلٌّ يَتَقَر  اُمَّّ
 

 517، ص مؤسسة ابلعثة ، الصدوق ، الشيخاألمايل

 

 

 نامه احنف بن قیس به سید الشهدا  

هُ عَلَى الخُروِج   :  َّّ َلَغَهُ أن ب هِ َحّقٌّ »َكتََب الَأحنَُف إلَى الحُسَينِ عليه السلام   وَ َّّ فَاْصبِرْ ِإّنَّ وَعْدَ الل
َّّذِيَن لَا يُوقِنُونَ َك ال َّّ ن   « وَ لَا يَْستَِخّفَّ

 

  ،یأنساب األرشاف، بالذر
  325، ص  5جالفكر ،  دار

 

 



. 

 یزید بن نبیط و پرسانش

 

يَةُ ابنَةُ َسعدٍّ   أو  اِجتَمَعَ  ناٌس مَِن الّشيعَةِ بِالبَصرَةِ في مَنزِِل امرََأةٍّ مِن عَبدِ القَيِس يُقاُل لَها مارِ
يادٍّ إقباُل  َلََغ ابَن زِ ثونَ فيهِ ، وقَد ب ً يَتَحَّدَّ ُع ، وكانَ مَنزِلُها لَهُم مَألَفا َّّ مُنقِذٍّ   أيّاماً، وكانَت تَشَي

 َ يِق . قاَل : الحُسَينِ عليه السلام ، ف ر َ ويَأخُذَ بِالّطَّ ِ أن يََضَع المَناظِر ِ بِالبَصرَة كَتََب إلى عامِلِه
يدُ بُن نُبَيطٍّ الخُروَج   وهُوَ مِن عَبدِ القَيِس   إلَى الحُسَينِ عليه السلام ، وكانَ لَهُ بَنوَن  فََأجمََع يَز

 ُ كُم َيخرُُج مَعي ؟ فَانتَدََب مَعَه ُّ ٌ ، فَقاَل : أي ُ : عَبدُ اللّه ِ وعُبَيدُ اللّه ِ ، فَقاَل  عَشَرَة ابناِن لَه
لِأصحابِهِ في بَيِت تِلَك المَرَأةِ : إنّي قَد أزمَعُت عَلَى الخُروِج ، وأنَا خارٌِج ، فَقالوا لَهُ : إنّا َنخاُف 

 َ يادٍّ ، فَقاَل : إنّي وَاللّه ِ لَو قَدِ استَوَت أخفافُهُما بِالج دَدِ لَهانَ عَلَيَّّ َطلَُب عَلَيَك أصحاَب ابِن زِ
يِق َحتّى انتَهى إلى ُحسَينٍّ عليه السلام ، فَدَخََل  ر َّّ خَرََج فَتَقَّدى  فِي الّطَّ مِن َطلَبَني . قاَل : ثُم
جُُل إلى رَحِل  َّّ َ الر ُ ، وجاء ُ فَجَعََل يَطلُبُه َلََغ الحُسَينَ عليه السلام َمجيئُه ب ِ بِالَأبطَِح ، و في رَحلِه

عليه السلام ، فَقيَل لَهُ : قَد خَرََج إلى مَنزِلَِك ، فََأقبََل في أثَرِهِ ، ولَمّا لَم َيجِدهُ الحُسَينُ  الحُسَينِ 
ِ جالِسا ، فَقاَل :  ُ في رَحلِه َ البَصرِّيُ فَوَجَدَه ُ ، وجاء ِ يَنتَظِرُه عليه السلام جَلََس في رَحلِه

« َ هِ وَ بِرَْحمَتِهِ فَبِذَ لَِك ف َّّ ْ بِفَْضِل الل َّّذي جاءَ لَهُ ،  «لْيَْفرَُحوا رَهُ بِال َّّ َب مَ عَلَيهِ وجَلََس إلَيهِ فَخ َّّ قاَل : فَسَل
َّّ أقبََل مَعَهُ َحتّى أتى فَقاتََل مَعَهُ ، فَقُتَِل مَعَهُ هُوَ وَابناهُ   فَدَعا لَهُ ِبخَيرٍّ ، ثُم

 
 555، ص 5ج تاريخ الطربي، دار الرتاث،  
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 منصور دوانیقی و ابن عمر 

 

قال أسامة بن زيد: لما قد أبو جعفر دخلنا مسلمين عليه وأخذنا مجالسنا فبينما نحن كذلك إذ 
ّ ه  .دخل مالك فقال له أبو جعفر إلى ها هنا يا أبا عبد الل

ولو تركتم قول علي وابن عباس، وأخذتم بقول ابن عمر، قال لأنه آخر من مات من أصحاب 
ّ ه عليه وسلم ّ ه صلى الل  .رسول الل

ّ ه ما بقي على الأرض أعلم مني ومنكفقال  ّ ه يا أبا عبد الل المنصور والل . 
 خذ بقول ابن عمر ودعني مما سواه.

 303، ص   2 ج  ، مطبعة فضالة ،القايض عياض   ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك 

 

 
 سیاست ابن عمر

 

 ، دِ بِْن مُطَرِّفٍّ َّّ ِيدُ بُْن هَارُونَ، عَْن مُحَم َيْدِ بِْن َأْسلَمَ، َأّنَّ ابَْن عُمَرَ، كَاَن فِي قَاَل: َأْخبَرَنَا يَز عَْن ز
 ِ ى ِإلَيْهِ زَكَاةَ مَالِه َّّى خَلْفَهُ وََأدَّّ ا َصل  زَمَاِن الْفِتْنَةِ لَا يَْأتِي َأمِيرٌ ِإلَّّ

 
 312، ص 1طبقات ابن سعد، دار صادر، ج 

 
 



. 

 نامه ابن عمر و آزادی خمتار

 
ِيد  هِ بْن عُمَر فيسأله الكتاب ِإلَى يَز َّّ َّّ ِإن المختار سأل زائدة بْن قدامة الثقفي َأن يسير ِإلَى عَبْد الل ثُم
هِ بْن عُمَر،  َّّ يَة فِي استيهابه منه، وكانت صفية بنت َأبِي عبيد أخت المختار عِنْدَ عَبْد الل بْن مُعَاوِ

 َ يَاد بتخلية فسار ابْن قدامة ِإلَى ابْن عُمَر فكتب ِإل ِيد ِإلَى ابْن زِ ِيد بِمَا سأل المختار، فكتب يَز ى يَز
 …ج فِي اليوم الثالث ِإلَى الحجازسبيل المختار فخلاه وأجله فِي المقام بال كوفة ثلاثًا، فخر

 
 

  ،یبالذر، أنساب األرشاف
 577، ص 2 دار الفكر ، ج

 

 

 

 گفتگوی ابن عمر با سید الشهدا

 

يدُ  يدُني إلى نَفِسَك ، وتُر َك تُر َّّ فَقاَل ابُن عَبّاسٍّ : ُجعِلُت فِداكَ يَا بَن بِنِت رَسوِل اللّه ِ ! كََأن
َبُت بَينَ يَدَيَك بِسَيفي هذا َحتّى انخَلََع  َّّذي لا إلهَ إلّا هُوَ ، أن لَو ضَر مِنّي أن أنصُرَكَ ! وَاللّه ِ ال

 َّّ َما ُكنُت مِم ن اُوفي مِن َحّقَِك عُشرَ العُشرِ ، وها أنَا بَينَ يَدَيَك ، مُرني جَميعا مِن َكّفي ، ل
َ  ابنُ بَِأمرِكَ . فَقاَل  ً :  عُمَر َّّ :  قالَ .  عَبّاسٍّ  بنَ  يَا هذا مِن ذَرنا!  مَهلا َ  ابنُ  أقبَلَ  ثُم  عَلَى عُمَر

فَقاَل : أبا عَبدِ اللّه ِ ، مَهلاً عَمّا قَد عَزَمَت عَلَيهِ ، وَارِجع مِن هُنا إلَى  ، السلام عليه الحُسَينِ 
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ّ ه  ِ ، وَادخُل في ُصلِح القَوِم ، ولا تَغِب عَن وََطنَِك وحَرَِم جَّدِكَ رَسوِل اللّه ِ صلى الل المَدينَة
 َ َّّذيَن لا خَلاَق لَهُم عَلى ن ةً وَسبيلاً ، وإن أحببََت ألّا عليه و آله ، ولا َتجعَل لِهؤُلاءِ ال َّّ فِسَك ُحج

 ، ً َ عَسى ألّا يَعيَش إلّا قَليلا يَة يدَ بَن مُعاوِ تُبايَِع فََأنَت مَتروكٌ َحتّى تَرى بِرَأيَِك ، فَِإّنَّ يَز
ما ُ . فَقاَل الحُسَينُ عليه السلام : اُّفٍّ لِهذَا الكَلاِم أبَدا مادامَِت الّسَّ واُت فَيَكفِيََك اللّه ُ أمرَه

ٍّ مِن أمري هذا ؟ فَِإن ُكنُت  وَالَأرُض ، أسَألَُك بِاللّه ِ يا عَبدَ اللّه ِ ، أنَا عِندَكَ عَلى َخطَأ
َ : اللّهُّمَّ لا ، ولَم يَكُِن  ني ، فَِإنّي أخَضُع وأسمَُع واُطيُع . فَقاَل ابُن عُمَر ٍّ فَرُدَّّ عِندَكَ عَلى َخطَأ

سوِل اللّه ُ تَعالى َيجعَُل ابَن بِنِت رَ  َّّ ِ مَِن الر ِ وَصفوَتِه ٍّ ، ولَيَس مِثلَُك مِن َطهارَتِه ِ عَلى َخطَأ سولِه
ِ ، ول كن أخشى أن يُضرََب  َ بِاسِم الخِلافَة يَة يدَ بِن مُعاوِ ّ ه عليه و آله عَلى مِثِل يَز صلى الل

ةِ ما لا ُتحِّبُ  ِ الاُمَّّ يوِف ، وتَرى مِن هذِه َميُل بِالّسُ ، فَارِجع مَعَنا إلَى وَجهَُك هذَا الحَسَُن الج
المَدينَةِ ، وإن لَم ُتحِّبَّ أن تُبايَِع ، فَلا تُبايِع أبدا وَاقعُد في مَنزِلَِك . فَقاَل الحُسَينُ عليه السلام : 
هَيهاَت يَا بَن عُمَرَ ، إّنَّ القَومَ لا يَترُكونّي ، وإن أصابوني وإن لَم يُصيبوني فَلا يَزالونَ َحتّى اُبايَِع 

 ارِهٌ ، أو يَقتُلونيوأنَا ك
 

 25، ص 5الفتوح، ابن أعثم، ج 
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 عامل حمتاج علم سعید بن جبری

ِيهِ: مَاَت َسعِيدُ بُْن ُجبَيْرٍّ وَمَا عَلَى الَأْرِض َأحَدٌ ِإلا وَهُوَ ُمحْتَاٌج  : عَْن َأب وَقَاَل عَمْرُو بُْن مَيْمُونٍّ
 ِإلَى علمه.

 202 ص   2، جاذلهيب، ط اتلوفيقية  شمس ادلين، ريخ اإلسالم تا

 

 ماجرای قتل سعید بن جبری

قِّيُ ابُْن ُكسَ  اُج بِسَعِيدِ بِْن ُجبَيْرٍّ، قَاَل: َأنَْت الّشَّ َّّ َج ا َأتَى اْلح َّّ يْرٍّ؟ ثَنَا َحوَْشٌب، عَِن اْلحَسَِن، قَاَل: " لَم
قِّيُ ابُْن ُكسَيْرٍّ. قَاَل: كَانَْت ُأمِّي َأْعرَُف قَاَل: بَْل َأنَْت الّشَّ «. بَْل َأنَا َسعِيدُ بُْن ُجبَيْرٍّ »قَاَل: 

دٍّ؟ قَالَ §بِاْسمِي مِنَْك. قَاَل:  َّّ ّ ه: »مَا تَقُوُل فِي مُحَم بِيَّّ صلّى الل َّّ قَاَل: نَعَْم. قَاَل: « عليه وسلم؟ تَعْنِي الن
ُ مَ » ُ مَْن بَقَِي وَخَيْر بِيُّ الْمُْصطَفَى، خَيْر َّّ ُ وَلَدِ آدَمَ، الن قَاَل: فَمَا تَقُوُل فِي َأبِي بَكْرٍّ؟ «. ْن مَضَىَسيِّد

َّّى »قَاَل:  ِ َصل ّ هِ، مَضَى حَمِيدًا، وَعَاَش َسعِيدًا، مَضَى عَلَى مِْنهَاِج نَبِيِّه ُ رَُسوِل الل ّدِيُق، خَلِيفَة الّصِ
مَ، لَْم يُغَيِّرِ وَلَْم يُبَّدِلْ  َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل ُ «. الل ّ هِ، »مَرَ؟ قَاَل: قَاَل: فَمَا تَقُوُل فِي ع عُمَرُ الْفَارُوُق، ِخيرَةُ الل

ُ رَُسولِهِ، مَضَى حَمِيدًا عَلَى مِْنهَاِج َصاِحبَيْهِ، لَْم يُغَيِّرْ وَلَْم يُبَّدِلْ  قَاَل: فَمَا تَقُوُل فِي «. وَِخيرَة
ُ »عُثْمَانَ؟ قَاَل:  َافِر ةِ،  الْمَْقتُوُل ُظلْمًا، الْمَُجهِّزُ جَيَْش الْعُسْرَةِ، اْلح َّّ َن بِئْرَ رُومَةَ، الْمُْشتَرِي بَيْتَهُ فِي اْلج

مَاءِ  بِيُّ بِوَْحيٍّ مَِن الّسَّ َّّ ُ الن جَه مَ عَلَى ابْنَتَيْهِ، زَوَّّ َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه ّ ه َّّى الل ِ َصل ّ ه ُ رَُسوِل الل قَاَل: فَمَا «. صِْهر
؟ قَاَل:  ُ »تَقُوُل فِي عَلِيٍّّ ّ ه َّّى الل ِ َصل ّ ه ُل مَْن َأْسلَمَ، وَزَْوُج  ابُْن عَّمِ رَُسوِل الل مَ، وََأّوَّ َّّ ِ وََسل عَلَيْه

يِف «. فَاطِمَةَ، وََأبُو اْلحَسَِن وَاْلحُسَيْنِ  يَةَ؟ قَاَل: َشغَلَتْنِي نَْفسِي عَْن تَصْرِ قَاَل: فَمَا تَقُوُل فِي مُعَاوِ
ةِ وَتَمْييزِ َأعْمَالِهَا. قَاَل: فَمَا تَقُوُل؟ قَاَل:  ِ اْلُأمَّّ قَاَل: بُّتَّ بِعِلْمَِك. قَاَل: «. َت َأعْلَمُ وَنَْفسُكَ َأنْ »هَذِه



. 

كَ » ّ هُ عَنِّي ِإْن َأْعفَيْتَُك. «. اْعفِنِي»قَاَل: بُّتَّ بِعِلْمَِك. قَاَل: «. ِإذًا يَسُوءُكَ وَلَا يَسُرُّ قَاَل: لَا عَفَا الل
ِ تَعَالَى، »قَاَل:  ّ ه َاِب الل َك ُمخَالٌِف لِكِت َّّ ُ َأن َ وَهِيَ ِإنِّي لََأعْلَم ِيدُ بِهَا الْهَيْبَة تَرَى مِْن نَْفِسَك ُأمُورًا تُر

 ُ ُ غَدًا فَتَعْلَم ُلْهَا َأحَدًا قَبْلََك، وَلَا «. تُْقِحمَُك الْهَل َكَةَ، وََستَرِد ً لَْم َأقْت َك قِتْلَة َّّ ِ لََأقْتُلَن ّ ه قَاَل: َأمَا وَالل
قَاَل: يَا غُلَامُ، «. عَلَيَّّ دُنْيَاَي، وَُأفِْسدُ عَلَيَْك آِخرَتَكَ ِإذًا تُْفِسدُ »َأقْتُلُهَا َأحَدًا بَعْدَكَ. قَاَل: 

ْك لَْم تَْضحَْك؟ قَاَل:  َّّ َلَغَنِي َأن َّّى َضحَِك. قَاَل: َألَيَْس قَْد ب ا وَل َّّ يَْف وَالنِّْطَع. قَاَل: فَلَم وَقَْد كَانَ »الّسَّ
ّ هِ عَنْكَ : »قَاَل: فَمَا َأْضحَكََك عِنْدَ الْقَتِْل؟ قَالَ «. ذَلِكَ  ّ هِ، وَمِْن ِحلْمِ الل قَاَل: «. مِْن جَرَاءَتَِك عَلَى الل

ُلْهُ. فَاْستَْقبََل الْقِبْلَةَ وَقَاَل:  مَوَاِت وَاْلَأْرَض َحنِيفًا »يَا غُلَامُ، اقْت ذِي فَطَرَ الّسَّ َّّ ِل ْهُت وَْجهَِي ل وَّجَّ
ُ عَِن الْقِبْلَةِ. قَاَل: فَصَرََف وَْجهَ «. مُْسلِمًا وَمَا َأنَا مَِن الْمُشْرِِكينَ  ّ هِ »ه ُ الل َّّ وَجْه ُّوا فَثَم َمَا تُوَل «. فََأيْن

ِ اْلَأْرَض. قَاَل:  ً ُأْخرَى»قَاَل: اضْرِْب بِه «. مِْنهَا خَلَْقنَاكُْم، وَفِيهَا نُعِيدُكُْم، وَمِْنهَا ُنخْرِجُكُْم تَارَة
ّ هِ، فَمَا َأنْزَعَهُ لَآيَاِت   الْقُرْآِن مُنْذُ الْيَوِْم ".قَاَل: اْذَبحْ عَدُوَّّ الل

 

 221 ص  1 حلية األویلاء ، أبو نعيم األصبهاين ، ط السعادة،  ج

 َ اِج فَقَاَل: َكت َّّ َج ، قَاَل: ِجيءَ بِسَعِيدِ بِْن ُجبَيْرٍّ ِإلَى اْلح ابٍّ َّّ هِ بِْن َخب َّّ بَْت ِإلَى ثَنَا عَبْدُ الْمَلِِك بُْن عَبْدِ الل
بير؟ فقال: َك قَاَل: ِإنِّي ِإذًا لَسَعِيدٌ  مُْصعَِب بِْن الز َّّ هِ لََأقْتُلَن َّّ بلى كتبت إلى مصعب، قال: لا وَالل

 ْ اُج بعده إلا أربعين يوما، وكان ِإذَا نَامَ يَرَاهُ فِي ال َّّ َج َلْبَِث اْلح تْنِي ُأمِّي. قَاَل فَقَتَلَهُ، فَلَْم ي َّّ مَنَاِم َكمَا سَم
يَقُولُ  بِهِ وَ َجَامِِع ثَوْ اُج: مَا لِي وَلِسَعِيدِ بِْن ُجبَيْرٍّ، مَا لِي يَْأخُذُ بِم َّّ َج هِ فِيمَ قَتَلْتَنِي؟ فَيَقُوُل اْلح َّّ : يَا عَدُوَّّ الل

 وَلِسَعِيدِ بِْن ُجبَيْرٍّ؟

 27  ص ، 2، ج ط الفكر     ،ابن کثري، ابلداية وانلهاية 
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 روایت سعید بن جبری از رزیه یوم اخلمیس 

ثَنَا ابُْن عُيَيْنَةَ، عَْن ُسلَيْمَانَ الَأْحوَِل،  ثَنَا قَبِيَصةُ، حَّدَّ اسٍّ عَْن َسعِيدِ بِْن ُجبَيْرٍّ حَّدَّ َّّ ، عَِن ابِْن عَب
 َ ى َخَضَب دَْمعُهُ الحَْصب َّّ َّّ بَكَى َحت َمِيِس؟ ثُم َمِيِس وَمَا يَوْمُ الخ هُ قَاَل: يَوْمُ الخ َّّ هُ عَْنهُمَا: َأن َّّ َ رَضِيَ الل ، اء

  ّ َّّى الل ِ َصل ه َّّ ُ فَقَاَل: اْشتَّدَّ بِرَُسوِل الل مَ وََجعُه َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه َمِيِس، فَقَاَل:  ه َ الخ َابٍّ  ائْتُونِي§»يَوْم  بِكِت
َابًا ل َكُمْ  َأْكتُبْ  وا لَنْ  كِت ُّ ُ  تَِضل َ  فَتَنَازَعُوا، ،«َأبَدًا بَعْدَه َهجَرَ لُوا: فَقَا تَنَازُعٌ، نَبِّيٍّ  عِنْدَ  يَنْبَغِي وَلا

مَ، قَاَل:  َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل هِ َصل َّّ ِ »رَُسوُل الل ا تَْدعُونِي ِإلَيْه َّّ َّّذِي َأنَا فِيهِ خَيْرٌ مِم ، وََأْوصَى «دَعُونِي، فَال
 : ِثَلاَثٍّ ِ ب ِ العَرَِب، وََأِجيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُ »عِنْدَ مَوْتِه ِيرَة نُْت َأْخرُِجوا المُشْرِِكينَ مِْن جَز

ِيرَةِ «ُأِجيزُهُمْ  ْحمَِن، عَْن جَز َّّ دٍّ، َسَألُْت المُغِيرَةَ بَْن عَبْدِ الر َّّ الِثَةَ، وَقَاَل يَعْقُوُب بُْن مُحَم َّّ ، وَنَِسيُت الث
ُل تِهَامَةَ " َمَُن، وَقَاَل يَعْقُوُب وَالعَرُْج َأّوَّ َامَةُ، وَالي َم ةُ، وَالمَدِينَةُ، وَالي  العَرَِب: فَقَاَل مَكَّّ

 22، ص 1ج   ،دار طوق انلجاةط  صحيح ابلخارِی،


