
 
 
 
 
 
 
 
 

هایمحرموصفرمناسبت

 محمّد مؤمنی

 های محرم مناسبت

 به کربال ورود امام حسین ق،. ه 61 دوم محرم. 1

هاس . محل رف  و آمد فرشتگان، نزول برك  و  ترين سرزمين  كربال نزد خدا گرامي
آن را از اهتل نينتوا و    دعا اس . كربال مكاني اس  كته امتام حستين    مكان استجاب 

غا ريّه به مبلم شص  هزار درهم خريد و به خود آنتان صتدقه داد و شتر  كترد كته      
به اين مكتان   زائران قبرو را راهنمايي نموده و از آنان پذيرايي كنند. وقتي امام علي

ين رنتج و بتال است ، ستپس بتا      رسيد، كمي درنگ نمود، سپس فرمود: اين جتا سترزم  
انگش  خود اشاره كرد و جايگاه شتران و اسبان كاروان كربال و نيز محل شتهاد  امتام   

 1و يارانش را نشان دادند.
كه از بيع  با يزيد اجتناب ورزيتد، ناچتار شتد در آخترين      پس از آن امام حسين

   شود.به همراه خانواده و بستگان خود از مكه خار 60روزهاي رج  سال 
. آن كنتد  افشتا را فاسد يزيتد   ماهي در ايام مناسك حج،  من انجام اعمال  امام

حرر  در هشتم ذي الحجه هنگامي كه جان خود را در خطر ديد، براي حفظ حرمت   
حرم امن الهي و نيز اجاب  خواستۀ كوفيان، حج خود را مبتدل بته عمتره كترد و عتازم      

ر بن يزيد رياحي كه مأموري  داش  مانع ورود امام كوفه شد. امام در بين راه با سپاه ح
به كوفه شود، مواجه شد. امام به راه خود ادامه داد و در روز پنج شنبه دوم محترم ستال   

                                                      
 .92. ر. : كريم زماني جعفري، واقعه صفين در تاريخ، ترجمه واقعه صفين، ص 1
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روي آن  طبق دستور ابتن زيتاد حتر متانع پتيش       جا بود كه وارد كربال شد و در اين 61
ه. ردنتد: غا تريّ  پرسيد: نام اين سرزمين چيس ؟ عرو ك حرر  شد. سيد الشهدا

فرمود: نام ديگرو چيس ؟ گفتند: شاطئي الفترا . فرمتود: آيتا نتام ديگتري نيتز دارد       
 للهتم  نتي شعتوذ بتك متن      »گويند. در اين هنگام امام فرمتود:   هم مي «كربال»جواب دادند: 
جتا محتل فترود     سپس فرمتود: ايتن   «.برم خدايا از اندوه و بال به تو پناه مي ؛ لكرب ل لبال

 جا محل قبرهاي ماس .   ماس . به خدا سوگند همينآمدن 
گفتم: بتراي متن از مقتتل پستر رستول       عبداهلل بن منصور مي گويد به امام صادق

ثتم  ... »به من گف :  سخن بگويد. فرمود: پدرم به نقل از پدرو امام سجاد خدا
ء  يابن رنولِ  هلل: فقتال: هتذ  ل  ليته يتوم     نارَ حتّي نَزَلَ كربَالءَ، فقال:  َ.ُّ موضِعٍ هذ ؟ فقي َ: هذ  كربَال

 1كربٍ ل بَالءٍ ل هذ   لموضِع   لذ. ي هر قم فيه دماؤنا ل ي باح  فيه حَريم نا.

 .ق، صدور فتوای شریح قاضی برای شهادت امام حسین.61. چهارم محرم 2

 و 3او از تابعان بود 2شري  قا ي در اصل ساكن يمن بود كه به كوفه مهاجر  نمود.
و ابن مسعود به فراگيتري دانتش پرداختته     هاي مختلف در محرر امام علي در زمينه

 60اس . با توجه به دانش و تجاربش در زمان خلفاي راشدين قا ي گرديد و به مد  
 4دار اين منص  بود. سال عهده

نيز مدتي قراو  نمود و به دليل عملكترد نادرست  در    شري  در زمان امام علي
وي در دوران يزيد به فرمتان ابتن زيتاد     5قرار گرف . مورد سرزنش امام برخي امور،

 قا ي كوفه شد.
اس . وقتتي   چه دربارۀ شري  مشهور شده فتواي او پيرامون قتل امام حسين اما آن

از او دربارۀ كسي كه عليه خليفۀ رسمي مستلمانان شتورو نمايتد. ستؤال شتد، گفت :       
حال و بدين طريق متردم   ابن زياد از اين فتوا خوومبارزه و جهاد عليه او واج  اس . 

 را تشويق به كشتن امام نمود.
                                                      

 .136به رواي  شيخ صدوق، ص  . محمد صحتي سردرودي، مقتل الحسين1
 .17ص  خدايي، شري  قا ي،  اكبر . علي2
 . 29، ص 14؛ شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد،   394، ص 2. ابن اثير، اسدالغابه،   3
 .482، ص 6. سيدمصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف،   4
 . 480، ص 3. نهج البالغه، ترجمه محمد دشتي، نامه 5
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كه بتواند به حيا  خود ادامه  چه كه قطعي و مسلم اس  دستگاه يزيد براي اين اما آن
و  1دكتر فكري و اعتقادي برخوردار شود، از شتري  قا تي استتمداد     ۀدهد و از پشتوان

كته ختواص در بته وجتود      چنين با توجه به ايتن  . همامور را به نفع خود مديري  نمود
آنان بوده و بته   ۀترديد شري  نيز از جمل آوردن حادثه كربال نقش مؤثري ايفا نمودند، بي

باطتل ستكو  اختيتار     ۀطلبي و دنياطلبي و ترس از عبيداهلل در برابر جبهت  خاطر عافي 
 شود.  وان فردي مذموم ياد مياي نكوهيده تبديل و از او به عن كرد. نزد شيعيان به چهره

 ق، تاسوعای حسینی .61. نهم محرم 3

ق. لشكر مجهزي به دستور ابن زياد و به فرماندهي شهر پا بته   61در نهم محرم سال 
اي  نامه سرزمين كربال نهاد. او كه فرماندهي پيادگان لشگر دشمن را به عهده داش ، امان

رادرانش آورد تا از اين جهت  كته بتا    و ب از طرف عمر سعد براي حرر  ابوالفرل
هستند، از ستپاه   «كالب بني»ها از طرف مادر نسب  خويشاوندي داشته و از يك قبيله  آن
گاه امام رسيد با صداي بلنتد فريتاد زد:    جدا نمايد. لذا وقتي كه به نزديكي خيمه امام

رمود: جتوابش را  دانس  به برادرو ف خواهر زادگانم كجايند؟ امام كه منظور شمر را مي
 برداريد، در امانيد. بدهيد. شمر گف : اگر دس  از ياري امام حسين

هتاي ختود    پاسخ دندان شكني به او داد و شمر خشمنا  بته خيمته   هاشم قمربني
 بازگش .

عمتل بپوشتاند دستتور     ۀزياد را جامت  كه فرمان ابن در چنين روزي عمرسعد براي اين
را با تعدادي از ياران به نزد آنان فرستتاد   و عباسبرادر حمله را صادر كرد. امام

كه امش  را مهل  دهند تا مشغول نماز، قرائ  قرآن و مناجا  با پروردگار شوند. پس 
موافق  شد. چون پاستي از شت  گذشت      از گف  و شنودهاي زياد با تقا اي امام

رداشتته و  هتا ب  آن ۀبيعت  ختود را از عهتد    :براي اصحاب خويش سخن گفته و فرمتود 
توانند به همراه خانواده خود بته شتهر و ديتار ختود برونتد؛ امتا يتاران آن حرتر           مي

و تا صب  جمعي به نمتاز، گروهتي بته تتالو  قترآن و       2وفاداري خود را ابراز نمودند
 ها پرداختند. برخي نيز به نگهباني خيمه

                                                      
 .360، ص 1. حماسه حسيني،   1
 .214  فكري و سياسي امامان شيعه، ص . رسول جعفريان، حيا2
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 ق، عاشورای حسینی.61. دهم محرم 4

وف لشتكر ختود را متنظم كترده، فرمانتدهي      صتف  صب  روز عاشورا  امام حسين
قسمتي از سپاه را به زهير بن قين و فرمانتدهي بختش ديگتر را بته حبيت  بتن مظتاهر        

داد. سپس خود و افترادو در قلت  ستپاه     واگذار نمود و پرچم را به برادرو عباس
 آماده شدند.  

را پنتد و  در اين روز براي اتمام حج  چندين مرتبه خطبه خواند و دشمنان  امام
اندرز داد. ايشان چندين مالقا  با عمرسعد بته صتور  محرمانته انجتام داد تتا بتدين       

نمايد، ولي عمرستعد   آگاه طلبي با فرزند رسول خدا وسيله او را از پيامدهاي جنگ
پوشي كند، ناگزير از آن حرر  روي برگرداند و بته   كه نتوانس  از حكوم  ري چشم

ي كه پرتاب نمود جنگ آغاز نمود. عمرو بن كع  معروف سپاه خود ملحق شد و با تير
وثمامه صائدي در حين درگيري متوجه اول ظهتر شتد و بتراي اداي نمتاز حرتور      ببه ا
در حق او دعا كرد و براي برگتزاري نمتاز پيشتنهاد آتتش بتس       رسيد و امام امام

ر تيربتاران  موق  نمودند كه از سوي دشمن پذيرفته نشد، لذا مجبور شتدند نمتاز را زيت   
هاي ختود را ستپر قترار داده و بته      سينه اي نيز در دفاع از امام دشمن بخوانند و عده

شهاد  رسيدند. پيش از ظهر چنين روزي حر بن يزيد رياحي كه خود را بتين دوزخ و  
 نبرد شد و به شهاد  رسيد. ۀگاه روان آمد و توبه كرد. آن ديد به نزد امام بهش  مي

 سپس خاندان آن حرر  نيز به ترتي  روانته جنتگ شتده و هتر     ياران و اصحاب و
كه تنها مانتده بتود، بتا امتام      كدام با نثار جان خويش، بهش  را خريدند. سيدالشهدا

و بانوان حرم وداع كرد و در نبرد با جبهته باطتل پتس از رشتاد       ، زين سجاد
، س از شهاد  امتام فراوان بر اثر شد  جراحا  به زمين افتاد و به شهاد  رسيد. پ
گونه پيكر مطهرو را  عمرسعد دستور داد بر بدن شهدا به وي ه امام، اس  بتازند و بدين

بي  امام را آتتش زده و امتوال آنتان اعتم از چتادر،       هاي اهل گاه خيمه پايمال كردند؛ آن
گوشواره و حتي عمامه، نعلين و انگشتر امام را ربودند. اين جناي  بته حتدي بتود كته     

اصحاب عمرسعد در شقاو  هتم  »گويد:  در توصيف ياران عمرسعد مي يد مطهريشه
اي كته   به گونهبر بدريّون ابوسفيان، و هم بر صفّينيّون معاويه، در شقاو  جلوتر بودند، 

ريختنتد و گوشتواره از گتوو فرزنتدان      دادند، اشك مي كردند و فرمان قتل مي گريه مي
 1«.را داشتند هنگ بريدن سر حسينلرزيدند و آ كشيدند، مي مي حسين

                                                      
 .57، ص 3. مرتري مطهري، حماسه حسيني،   1
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جتا   ها بود به تارا  بردند تا آن هر چه در خيمه»گويد:  مي فاطمه دختر امام حسين
 1«.كه چادرها را از دوو ما برداشتند

 در عصر عاشورا بعد از اين عمل ننگين به فرمان عمرسعد سر نازنين امام حستين 
سرها توستط شتمر بتن     ۀلم ازدي و بقيبه وسيله خولي بن يزيد اصبحي و حميد بن مس

ذي الجوشن و قيس بن اشعث و عمرو بن الحجا  بتن كوفته، نتزد عبيتداهلل بتن زيتاد       
 2بردند.

 دوازدهم محرم .5

 ق، دفن شهدای کربال.61. دوازدهم محرم 1 -5

ولي بته دليتل    ،اسد براي دفن شهدا به كربال آمدند عصر روز دوازدهم گروهي از بني
ها در مستير منتهتي بته جتاده       بن زياد قرار گذاشتند ش  اقدام كنند، آنترس از عبيداهلل

خواستتند بتدن شتهدا را دفتن نماينتد، بتدن امتام         كوفه يك نگهبان گذاشتند و وقتي مي
هتا بتدن    را به دليل قطعه قطعته بتودن نتوانستتند بردارنتد. آن     و ابوالفرل حسين

مانده بودند كه نگهبان خبر آورد كستي  دادند. متحيّر  صحابي را از هاشمي تشخيص نمي
كه مأمور عبيداهلل اس ، مخفي شدند. ديدند يتك نفتر    ها به گمان اين آيد، آن از كوفه مي

گريه كرد، او كسي جتز   آمد و به داخل گودال قتلگاه رف  و در كنار بدن سيدالشهدا
نتد: از طايفته   ها فرمود: شما چه كسي هستيد؟ گفت نبود. امام خطاب به آن امام سجاد

اسد با كمك امتام   شناسيم. بني ها را نمي ها را دفن كنيم، اما آن اسد هستيم آمديم بدن بني
 3و ديگر شهدا را شناسايي و دفن نمودند. بدن مطهر امام حسين

كه در كوفه اسير عبيداهلل بود، چگونه به كربال آمد؟  اما سؤال اين اس  امام سجاد
 درياف  نمود. «هيواقف»با  ان با استفاده از احتجا  امام ر اتو جواب اين سؤال را مي

بودنتد و در وقت  شتهاد      واقفيه گروهي بودند كه منكر امام  حرتر  ر تا  
در مدينه بود و جنازۀ پدرو زير نظر هارون بته   ، علي بن موسيموسي بن جعفر

در دفتن و كفتن   اگر امام بود، بايد  گفتند: كه حرر  ر ا ها مي خا  سپرده شد. آن
در جتواب ستؤال ابتتدا     كرد و چون شرك  نكرد، امام نيست . امتام   پدر شرك  مي

                                                      
 .195به رواي  شيخ صدوق، ص  . محمد صحتي سردرودي، مقتل الحسين1
 .343اي، در كربال چه گذش  )ترجمه نفس المهموم(، ص  . محمدباقر كمره2
 و. 1380، انتشارا  مشهور، ، چاپ اول، قم82-80. محمد رحمتي شهرر ا، مقتل فلسفي، ص 3
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چه كسي بود؟ امام بود يا ديگري؟ گفتند: علتي بتن    پرسيد: متصدي دفن امام حسين
كجا بود؟ او در كوفه استير عبيتداهلل بتود. عترو      . فرمود: علي بن حسينحسين

دي امر پدر گرديد، سپس بته كوفته برگشت . امتام     كردند: او مخفيانه خار  شد و متص
را توانا كرد كه به كربال آيد و متصدي كتار پتدرو    كه امام سجاد فرمود: آن ر ا

كته   كند كه به بغداد آيد و متصدي دفن پدر گردد، با آن گردد. صاح  امام  را توانا مي
 1در زندان و اسير هم نبوده اس .

 به کوفه د کاروان اسیران آل محمدق، ورو.61. دوازدهم محرم 2 -5

روز دوازدهم محرم در حالي كه مردم كوفه خود را براي تماشاي اسيران آماده كترده  
گاه با همان حال اسار  و در پوشش نامناس   نمودند. آن 2بودند، اسرا را وارد اين شهر

 و تحقيرآميز وارد مجلس ابن زياد كردند.
هتاي   به افشتاگري جنايت    زين العابدينو امام  در اين مجلس حرر  زين 

ابن زياد و سپاهيان كوفه پرداختند و خشم و نفر  و انزجار مردم را نسب  بته عبيتداهلل   
ديتد و در موقعيت     دس  رفته مياز و سپاهيانش برانگيختند. عبيداهلل كه آبروي خود را 

 ها را به شام فرستاد. آن در كوفه، 3بسيار بدي قرار گرفته بود، پس از چند روز اقام  اسيران

 ق، شهادت امام زین العابدین.95. دوازدهم محرم سال 3 - 5

ق به دنيا آمد. آن حرر  دو سال از رهبري جتدو امتام   .38در سال  امام سجاد
و متد  ده ستال از عصتر     ، ده سال از دوران امام  عمتويش امتام مجتبتي   علي

 را در  كرد. امام  پدرو امام حسين
ق شاهد حواد  كربال بود، پس از شهاد  پتدر بته امامت     .61ر محرم سال او كه د

رسيد و همراه با ديگر اسيران به كوفه و شام بردند. آن حرر   من سرپرستي اسيران 
 بيت   ها، در مجلس ابتن زيتاد و يزيتد بته معرفتي ختود و اهتل        در كوران گرفتاري

 4بازگش . گاه به مدينه پرداخ  و حكوم  يزيد را رسوا كرد، آن

                                                      
اي،  ، عباس قمي، متترجم: محمتدباقر كمتره   351. ر. : در كربال چه گذش  )ترجمه نفس المهموم(، ص 1

 .1384قم، انتشارا  مسجد جمكران،  21چاپ 
ها )برحس  دستور خليفه( مسلمانان  . سعد بن ابي وقاص نظريه ناسازگاري آب و هواي مدائن براي عرب2

« حيتره »را نزديتك بته   « كوفه»مأمور كرد تا جايي مناس  براي سپاه بيابند پس اين دو جايگاه و خليفه را 
 ق بنا كردند. 17باستاني ايران مناس  ديدند و در سال 

 اند. روز نوشته 100روز و بعري نيز  7روز، برخي  3. در اقام  اسرا در كوفه اختالف اس . مشهور 3
 .234، ص . مهدي پيشوايي، سيره پيشوايان4



 379 ◄ های محرم و صفر مناسبت

دس  زمامداراني چون يزيد، عبداهلل بتن   ۀامام  ايشان احكام اسالمي بازيچ ۀدر دور
زبير، معاويه بن يزيد، مروان بن حكم، عبدالملك بن مروان و وليد بن عبتدالملك قترار   

رفت  كته رنتگ و     هاي جاهلي نيز مي گرف  و تربي  ديني مردم تنزّل پيدا كرد و ارزو
ديد، مبارزا  خود را  كه زمينه قيام را فراهم نمي گيرد، امام سجادبوي احيا به خود ب

هايي چون گريه بر شهداي كتربال   در قال  زنده نگه داشتن ياد و خاطرۀ عاشورا به شيوه
اي كته انتشتار تعتابير زيبتاي      و نيز تبيين معارف اسالمي به روو دعا ابراز كرد. به گونه

كرد و از اين طريتق بته شتيعه حيتاتي      ود جذب ميخسوي همه را به امام در قال  دعا 
  1فراهم نمود. و امام صادق امام باقر ۀهاي آيند دوباره داد و زمينه را براي فعالي 

ق بته شتهاد  رستاندند. از آثتار     .95و يتا   94به هر حال آن امام عزيتز را در ستال   
 باشد. حقوق مي ۀسجاديه و رسال ۀمعروف امام كتاب شريف صحيف

 های ماه صفر بتمناس

 . اول صفر1

 به شام  ق، ورود اسیران آل محمد.61. اول صفر 1-1

نمايتد. فرمتان داد    2عبيداهلل بن زياد وقتي كه خواس  اسيران را از كوفته روانته شتام   
جهاز نموده و امتام زيتن    سرهاي شهدا را باالي نيزه قرار داده، اسيران را سوار شتران بي

هايش را بر گردنش بستند و بدين صتور    جير كرده و دس را در غل و زن العابدين
 شمر و خولي همراه كرد. :كاراني مانند آنان را با جناي 

طي كردند تا  تكه معروف به چهل منزل شده   تاسيران منازل زيادي بين عراق و شام  
كلثوم از شمر خواس  آنان  ق وارد دمشق شدند. پيش از ورود ام.61روز اول صفر سال 

اي كه تماشاگر كمتري وجود دارد، حرك  دهند ولتي آن ملعتون بترخالف     از دروازه را
 ترين ورودي دمشق عبور داد. ها را از شلوغ كلثوم آن پيشنهاد ام

و عي  دمشق طوري بود كه اين روز را عيد اعالن كترده و بته جشتن و پتايكوبي     
كنتان از استيران    رقتص  اي كه گروهي با دف برخي با طبل و بعري نيز پرداخته به گونه

 زندان نمودند. ۀها را روان استقبال كردند. سپس آن

                                                      
 .265-261. رسول جعفريان، حيا  فكري و سياسي امام شيعه، ص 1
 گفتند. هاي سوريه، لبنان، فلسطين، اردن و اطراف آن شام يا شاما  مي . در آن زمان به سرزمين2
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گويد:  او اع اسرا در زندان مي ۀدربار حار  بن كع  از فاطمه دختر امام حسين
هاي آنان  جا كه صور  داش  تا آن زندان چنان بود كه آنان را از گرما و سرما نگاه نمي»

 1«پوس  انداخ .
واران را وارد مجلس يزيد كردنتد و در ايتن مجلتس بتود كته       گبعد از مدتي آن بزر

بتا يزيتد بته     و ديگر افراد ختانواده امتام حستين    و امام سجاد حرر  زين 
مناظره و مشاجره پرداخته و فستادهاي يزيتد را بترمال كردنتد. آنتان عقيتده جبرگرايتي        

گون آثتار چهتل   و در ايام اسار  و مجتالس گونتا   2يزيديان را به شد  زير سؤال برده
حكومت    ناپتا   ۀسال تبليغا  مسموم كننده كوفيان و شاميان را از بين بردنتد و چهتر  

از ايتن رو يزيتد كته     3خوبي معرفي و افكار خفته مردم شام را بيدار نمودند.اموي را به 
 احساس خطر كرده بود، ناچار شد اسرا را با احترام و عز  به مدينه منوره بفرستد.

 ق، آغاز جنگ صفین.37ر . اول صف2 -1

در ابتداي خالف  خويش، عامالن خليفۀ مقتول به ويت ه معاويته را    حرر  علي
اي براي فراخواني بيع  از معاويه به شام فرستاد. معاويته   خلع و بركنار كرد، سپس نامه

اي به عمروعاص كه در فلسطين بود. از او درخواست    تن به فرمان امام نداد و طي نامه
براي مشور  نزد او برود. بعد از آمدن عمرو عاص، معاويه با مشور  او بيع   كرد كه
خواهي عثمان ترغي   كرد كرد و مردم را به جنگ با آن حرر  براي خونرد با امام را 
چنين معاويه مردم را به مسجد فراخواند و آنان را تشويق به قيام بر  د امتام   نمايند، هم

جنتگ بتا    ۀشايعا ، با معاويه بيع  كردند و خود را آمتاد  كرد. شاميان متأثر از علي
 و از شام خار  شدند. 4امام كردند

كه از حق عدول كرده و منحرف شده بودنتد، بته قاستطين     پيروان معاويه به دليل اين
 5معروف شدند.

در سترزمين صتفين بتا     37محرم سال  22امام نيز با سپاهي از كوفه خار  شد و در 
جنتگ ستختي بته وقتوع      37روز چهارشتنبه اول صتفر ستال     1رو شد.ه ب سپاه شام رو

                                                      
 .208. محمد صحتي سردرودي، مقتل الحسين به رواي  شيخ صدوق، ص 1
 .365، ص 1. مرتري مطهري، حماسه حسيني،   2
 .186. مهدي پيشوايي، سيره پيشوايان، ص 3
 .57-38. كريم زماني جعفري، واقعه صفين در تاريخ )ترجمه واقعه صفين(، ص 4
 .140، ص 8. سيدمصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف،   5
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گويد: سه روز و سه ش  جنگ بته طتول    پيوس . به طوري كه زياد بن نصر حارثي مي
ها شكس  و تمام شد و سالحي باقي نماند ناچتار بته رخستار هتم ختا        انجاميد. نيزه

  2كرديم. يها تن يكديگر را گاز گرفته و مجروح م پاشيديم و با دندان مي
ها را بتر   رف  كه با پيروزي سپاه اسالم همراه گردد. معاويه دستور داد قرآن جنگ مي

نيزه گذاشتند و بدين وسيله بين سربازان امام اختالف شد. امام  تمن نكتوهش فريت     
  دهد. پس از اين ماجرا تعدادي از يتاران امتام او را   ناچار شد تن به حكميّ 3خوردگان

را  كمي  سرزنش نموده و بر  د آن حرتر  خترو  كترده و زمينته    به خاطر قبول ح
 براي جنگ نهروان آماده كردند.

 ق، شهادت زید بن علی بن الحسین.121. دوم صفر 2

اس . او مردي زاهد، شجاع و دانشتمند بتود و    زيد بن علي برادر امام محمد باقر
 فرل اس ، امام ر تا ا از همه فرزندان امام سجاد او پس از برادرو امام باقر

نيتز او را شتهيد خوانتد، او در ستال      لق  داد و امام صادق او را عالم آل محمد
ق در حكوم  هشام بن عبدالملك مروان به امر معروف و نهي از منكر پرداخ  و .120

هشام كه از قيام او به وحشت  افتتاده بتود بته      4قيام كرد. خواهي امام حسين به خون
امير كوفه دستور داد با سپاهي به زيد حمله و آتتش قيتام را ختاموو    يوسف بن عمرو، 

نمايد. بدين وسيله بين طرفين جنگ سختي به وقوع پيوس ، در حتين نبترد تيتري بتر     
پيشاني او خورد و به شهاد  رسيد. ياران او جسدو را در بستر نهري به خا  ستپرده  

ا نكنند، ولي اين جريان به وسيله و آب روي آن جاري كردند تا مأموران هشام آن را پيد
جاسوسي به امير كوفه اطالع داده شد. يوسف بن عمر جسد او را بيرون آورد ستر او را  

گتاه پتايين آورده و آتتش     از تن جدا كرد و بدنش را تا چهار ستال بته دار آويخت ، آن   
در  سرو را نيز به شام براي هشام بن عبدالملك فرستتاد و هشتام آن را بتر ستر     5زدند.

 6كاخ خويش آويخ .
                                                                                                                             

 .703، ص 6. همان،   1
 .324؛ فيد االعالم ، ص 194. واقعه صفين در تاريخ، ترجمه واقعه صفين، ص 2
 .121، ص 71هج البالغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه . ن3
 .1379سوم، تهران، موسسه فرهنگي آرايه،  ،  124، ص 6. مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف،   4
 و. 1384، چاپ هفدهم، قم، انتشارا  توحيد، 407. مهدي پيشوايي، سيره پيشوايان، ص 5
چاپ اول، تهران، انتشارا  وزار  فرهنگ و ارشاد  . سيدمحمدصادق موسوي گرمارودي، فرهنگ عاشورا،6

 و. 1384اسالمي، 
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 ق، والدت امام باقر.57سوم صفر  -3

ق متولد شد. مادر آن حرر  فاطمه دختر امتام   57در سوم سال  امام محمد باقر
اس . لق  ايشان به سب  دانش بيكران باقر يا باقرالعلوم بتوده است .    حسن مجتبي

شتناخ  و   آن را متي شتكاف  و اصتل    گويند كه علتم را متي   به او از اين جه  باقر مي
 1كرد و در علم تبحر داش . فرعش را استنبا  مي

 ق، شهادت حضرت رقیه.61پنجم صفر  -4

در ستفر كتربال همتراه استراي      دختر سه ساله حرر  سيدالشهدا حرر  رقيته 
بيند و پتس از بيتدار شتدن بتا گريته       بود در شام شبي پدر را در خواب مي بي  اهل

 گيرد. خبر به يزيد رسيد، دستور داد سر مطهر امتام  در را ميتابي سراغ پ فراوان و بي
هاي خود را بتازگو   را نزد او بردند. رقيه با ديدن سر پدر بسيار ناراح  شد و درد و دل

 كرد تا اين كه بر اثر شد  ناراحتي از دنيا رف .

  ق والدت امام موسی کاظم.128هفتم صفر،  .5

منزلي ميتان كوفته و مدينته بته روز يكشتنبه       «اابو»در  ابوالحسن موسي بن جعفر
ق متولد شد. به جه  كثر  زهد وعبادتش به عبد صال  معتروف   128هفتم صفر سال 

و به جه  حلم و فرو خوردن خشم و نيز صبر و تحمل مشقا  و آالم زمانه مشهور به 
س . متادر  هاي ابو ابراهيم و ابو علي نيز معروف بوده ا كاظم گرديد. آن حرر  به كنيه

 2آن حرر ، حميده كنيزي از اهل بربر )مغرب( يا از اهل اندلس )اسپانيا( بوده اس .

 نهم صفر ـ 6

 ق، شهادت عمار بن یاسر.37. نهم صفر 2 ـ 6

الطيت  المطيت : پتاكيزه پتا      »بته او لقت     كنيه عمار ابوالقيظان اس  و پيتامبر 
جا با سميه ازدوا  كترد   و در آن 4دياسر اهل يمن بود كه بعدها به مكه آم 3داد. «سرش 

                                                      
، چاپ اول، تهران، نشر شتهيد ستعيد   356، ص 2. احمد صدر حا  سيدجوادي، دايره المعارف تشيع،   1

 .1381محبي، سال 
 .362، ص 2. دايره المعارف تشيع،   2
 .493، ص 7. سيدمصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف،   3
 .460، ص 11دايره المعارف تشيع،   . 4
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سال قبل از بعث  در مكه به دنيا آمد.  44و ثمره ازدوا  آن دو تولد عمار بود كه حدود 
 1آمده و مسلمان شتدند.  عمار به همراه خانواده خود در سال پنجم بعث  نزد پيامبر

اي كته   گونته ها آشكار شد. تح  شكنجه مشركان قرار گرفتند، به  وقتي اسالم آوردن آن
پدر و مادر عمار در سن پيري به شهاد  رسيده و نام خود را به عنوان نخستين شهداي 

 .  رساندنداسالم به ثب  
نسب  بته جريتان ستقيفه اعتتراو كترد و از اولتين        عمار پس از رحل  پيامبر
 بيع  كرد. بينش و دراي  او به حدي بود كه امام علي كساني بود كه با امام علي

از اين كه به خالف  رسيد وي را مشاور خود قترار داده و در امتور مختلتف بتا او      بعد
 كرد. مشور  مي

او در زمان عمر بن خطاب به مد  دو سال حاكم كوفه شد و سپس بنا به داليلي بتر  
هاي جمل و صتفين بته يتاري امتام شتتاف  و در       چنين ايشان در جنگ كنار گرديد. هم

 2جنگ صفين به شهاد  رسيد.

 ق، جنگ نهروان.39. نهم صفر 6-1

در جنگ صفين بعد از اين كه امتام را وادار بته پتذيرو     برخي از ياران امام علي
حكمي  كردند، از كار خود پشيمان شده و در راه بازگش  از كوفته لت  بته اعتتراو     

رو شدند. لذا در برابتر  ه ب گشوده و خواستار نقد عهدنامه شدند كه با مخالف  امام رو
سر  « حكم     هلل»ن حرر  مو ع گرفته و زبان به جسار  و تكفير باز كرده و شعار آ

 3دادند.
؛ ستخن  5كلمه حقٍ ي ر د  بِهتا باطت ٌ  »را شنيد فرمود:  4امام وقتي كه شعار خوار  )مارقين(

. اين گروه كساني هستند كه پيتروان امتام را   «حقي اس  كه از آن اراده باطل شده اس 
يافتنتد، وي را بته    دست  متي   دانستند و اگر به يكي از شيعيان علتي  د ميكافر و مرت

كشتند، به طوري كه عبداهلل بن خباب را با همسرو كته بتاردار بتود     بدترين وجهي مي

                                                      
 . همان.1
 .107، ص 10. شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد،   2
 .89. نهج البالغه، )ترجمه محمد دشتي(، ص 3
 . بيرون شدگان از دين و سن  را گويند اين لق  درباره خوار  شهر  ياف .4
 .93، ص 40. نهج البالغه، )ترجمه محمد دشتي( خطبه 5
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 سر بريدند و شكم همسرو را شكافتند. مردم از اين و ع به ستوه آمده و بته علتي  
هتا را   ا معاويه برود، گفتند شما اول شر اينكه سرگرم تجهيز سپاه بود تا دوباره به نبرد ب

دفع كنيد سپس به جنگ دشمن اصلي برويم. امام موافق  كترد و در سترزميني بته نتام     
هتاي ختوار  ايتن     از وي گي به جنگ با آنان پرداخ  و در اين نبرد پيروز شد. 1نهروان

افراطتي   هتاي  برداشت  «  رب القرآن بعره بتبعد »با بود كه به ظواهر تمسك كرده و 
 2كردند. مي

گونه  اين گروه پس از شكس  در جنگ نهروان براي تداوم تفكر انحرافي خود همان
به تتدريج مكتت  خاصتي تأستيس كردنتد و در       3بيني كرده بودند، پيش كه امام علي

 مسائل اعتقادي اظهار نظر كردند.  

 ق، اربعین حسینی.61. بیستم صفر 7

و اقامتته عتتزا بتتراي آن حرتتر  از   ادر ايتتن روز زيتتار  حرتتر  سيدالشتتهد 
اي كته بتراي هتي  يتك از ستاير       به گونته  ؛اختصاصا  فرهنگ شيعه دانسته شده اس 

اين مسئله )برگزاري مراستم اربعتين( وجتود     حتي براي رسول خدا معصومين
بتوده   نداشته اس  و نظر آنان نيز بر انحصار اربعين براي حرر  ابا عبداهلل الحسين

 اند. هاي مؤمن معرفي كرده ر  اربعين را از نشانهو زيا 4اس .
 ق دو اتفاق مهم رخ داد: 61در سال  در اربعين امام حسين

در بتالد استالمي پختش شتد.      هنگامي كه خبر شهاد  ابي عبداهلل الحستين  .الف
منوره راهي كتربال شتدند و بته عتزاداري      ۀهاشم از مدين جابر انصاري و جماعتي از بني

 پرداختند.
 اسراي كربال از شام به مدينه مراجع  كردند. .ب

ولي در حادثه دوم قول مشهور آن اس  كته   ،نخس  اتفاق نظر وجود دارد ۀلئدر مس
اسيران پس از بازگش  از شام به مدينه وارد كتربال شتده و بتا جتابر قبتر مطهتر ستيد        

 را زيار  كردند. الشهدا

                                                      
 اي در نزديكي كوفه، كنار صحراي حروراد. دامنه رودخانه. نام 1
 .104. رسول جعفريان، حيا  فكري و سياسي امامان شيعه، ص 2
 .111، ص 60. نهج البالغه، )ترجمه محمد دشتي(، خطبه 3
 و.1384، قم، انتشارا  عرو انديشه75. محمدحسين حسيني طهراني، اربعين در فرهنگ شيعه، ص 4
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اربعين امام نوشته اس  و با تتبتع   ۀري كتاب مفصلي دربائمرحوم عالمه قا ي طباطبا
در اربعتينِ اولِ   بي  در كت  تاريخي و مقاتل سعي نموده ثاب  نمايد كه اسراي اهل

 1اند همان طور كه خود در ابتداي كتاب به آن اذعان كرده اس . به كربال آمده 61سال 
ركت   در اربعين از شام به ستوي مدينته ح   گويند اسيران آل محمد برخي نيز مي

توسط جابر بن عبداهلل انصاري   چه مسلم اس  نخستين زيار  امام حسين آن كردند.
بهتره   رخ داده و از آن پس ائمه اطهار از هر فرصتي براي روا  زيار  امتام حستين  

گرفتند و آن روز را )بيستم صفر( كه نخستين زيتار  در آن انجتام شتده بته عنتوان       مي
 2اند. آن مستح  اس  اعالم نمودهدر  روزي كه زيار  امام حسين

به هر حال با توجه به منابع كهن اعتبار قول بازگش  اسرا از شام به مدينته، بتيش از   
به طوري كته ستيد    3سخني اس  كه بازگش  اسرا از شام را به كربال تعيين كرده اس .

ر د اگر گفته شود كه خاندان امتام حستين  »گويد:  ييد اين مطل  ميأبن طاووس در ت
روز اربعين شهاد  سيد الشتهدا، در برگشت  از شتام بته كتربال رستيدند، ايتن گفتتار         

تواند با ايام دراز مد  استار  آنتان در كوفته و شتام و طتي راه طتوالني رفت  و         نمي
 4«برگش  مابين دو سرزمين در مد  كوتاه چهل روز سازگاري داشته باشد.

  ق، شهادت امام حسن مجتبی.50صفر،  28

 ،در پانزدهم ماه مبار  رمران سال سوم هجري در مدينه به دنيتا آمتد   سنامام ح
آن حرر  هف  سال اول زندگي را در كنار پيامبر گذراند و پس از آن بته متد  ستي    

 دهبود، پس از شهاد  پدر در سال چهل هجتري بته متد      سال همراه پدرو علي
 5سال امام  ام  را به عهده گرف .

وار صل  با معاويه اس ؛ پتس از بيعت     ياسي دوران آن بزرگترين حواد  س از مهم
هتايي ميتان آن حرتر  و معاويته رد و بتدل شتد و        نامه مردم با امام حسن مجتبي

                                                      
ي طباطبائي، تحقيق درباره اول اربعين حرر  سيد الشهدا، چاپ اول، تهتران، انتشتارا    . محمدعلي قا 1

 و. 1383وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمي 
 .1386، چاپ اول، قم، نشر، مورخ 218. رسول جعفريان، تأملي در نهر  عاشورا، ص 2
 . همان.3
و. بته نقتل از    1380قم، دارالثقلتين،  ، چاپ اول، 57، ص 2. سيدتقي واردي، روز شمار تاريخ اسالم،   4

 .128لهوف ابن طاووس، ص 
 .88. مهدي پيشوايي، سيره پيشوايان، ص 5
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م به جنگ گرفتند. پس از آغاز جنگ، عبيداهلل بن عبتاس از  يسرانجام هر دو طرف تصم
بتا دريافت  مبلتم يتك     فرماندهان ارشد سپاه امام فري  مال و منال معاويه را ختورد و  

ميليون درهم به سپاه معاويه پيوس . با توجه به اين مسئله و داليلي كته در تتاريخ نقتل    
در تنگنا قرار گرف  و ناچار گرديد بتا معاويته پيمتان صتل       شده اس . امام مجتبي

اي  هجري قمري امرا شتد و عتده   41ربيع االول سال  25بندد. اين صل  نامه در تاريخ 
 1هاي دو طرف به عنوان شهود، آن را امرا نمودند. از شخصي 

خواس  براي يزيد از امام بيع  بگيرد، وجود  در روزهاي آخر عمر معاويه، او كه مي
اي امتام را بته دست      دانس  لذا با ترتيت  دادن توطئته   را مانع بزرگي مي امام حسن

يتد را داده  همستري بتا پسترو يز    ۀهمسرو جعده دختر اشعث بن قيس كه به او وعد
 بود، مسموم و به شهاد  رساند.

پس از شهاد  امام، عايشته بته همتراه متروان از دفتن امتام در نزديتك قبتر پيتامبر          
وار را ناگزير  به طوري كه جسد مطهرو را تيرباران نمودند و آن بزرگ 2جلوگيري كرد.

 در بقيع دفن كردند.
 در خواب رف  و آب طل  كرد و ناله كرد

 
 خون جگر، باغ الله كترد طش  را به  

 ق، رحلت رسول گرامی اسالم.11صفر  28 .8-2 

برختي از   ،گرامي اسالم كه منجر به وفتا  حرتر  گرديتد   پيامبر در هنگام بيماري 
فرمتود: كاغتذ و قلمتي بتراي متن       صحابه براي عياد  به منزل ايشان آمدند. پيامبر

در اين هنگام خليفته دوم ممانعت     بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم كه گمراه نشويد،
 3كرده و گف : كتاب خدا براي ما كافي اس .

از نوشتتن نامته منصترف     به هر حال اختالف حرار در مجلس باعث شد پيامبر
گردد ولي ناچار شد مقصود خود را با رفتن به مسجد و به طتور شتفاهي ابتالغ نمايتد.     

گذارم  من ميان شما دو چيز گرانبها مي ايشان با آن حال بيماري به مسجد رفته و فرمود:
بر اثر بيماري  پس از اين جريان پيامبر 4يكي قرآن و ديگري همان عتر  من اس .

                                                      
 و. 1384، چاپ اول، 103. سيدمحمدصادق موسوي گرمارودي، فرهنگ عاشورا، ص 1
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بتر او نمتاز خوانتد و جستد      ماه صفر وفا  ياف . امام علتي  28در نيمروز دوشنبه 
 1اي كه در گذشته بود به خا  سپرد. مطهرو را در همان حجره

 ق، شهادت امام رضا.203. آخر صفر سال 9

و   هتارون الرشتيد   طي امام  بيس  ساله خود، ده سال آن را با خالف  امام ر ا
 2پنج سال با خالف  محمد امين و پنج سال آخر را معاصر با خالف  عبداهلل مأمون بود.
، در دوره هارون الرشيد امام به دليل نگراني هارون از عواق  قتل امام موستي كتاظم  

ادتري داش . در دوران خالف  امين نيز به دليل اختالفا  داخلي و مناقشتا   دوران آز
امتا هتم زمتان بتا      3هاي امام فراهم شتده بتود.   امين و مأمون فرص  خوبي براي فعالي 

و بعد از مدتي با تهديتد   4خالف  مأمون امام به دستور مأمون از مدينه به مرو منتقل شد
دانست  هتدف متأمون از     ل گرديتد. امتام كته متي    عهدي بر ايشان تحمي به مرگ والي 

محتدود كتردن و كنتترل      پيشنهاد والي  عهدي مشروعي  بخشيدن به خالفت  ختود،  
هاي امام و كاستن مقام و منزل آن حرتر  است ، شتر  نمتود كستي را عتزل        فعالي 

ندازد، و ع موجود را دگرگون نسازد و فقتط از دور مشتاور   برنينكند، رسم و سنتي را 
ق منشتور   201با پذيرو شترايط امتام، روز دوشتنبه هفتتم متاه رمرتان ستال         5.باشد
عهدي به خط مأمون نوشته شد. اما مأمون كه از آوردن امام به خراسان و تحميتل   والي 
 اي تصميم به قتل آن حرر  گرف .  عهدي به اهداف خود نرسيده بود، با توطئه والي 

شتد؟   ون را ي بته قتتل امتام ر تا    اباصل  در پاسخ كسي كه گف : چگونه مأم
عهدي برگزيد كه به مردم نشان دهتد   را به والي  گف : مأمون بدين جه  امام ر ا

آن حرر  رغب  به دنيا دارد تا از چشتم متردم بيفتتد امتا وقتتي عالمتان و متكلمتان        
آنان امام را از نظر علمي محكتوم نمايتد و از    ۀمذاه  مختلف را دعو  كرد تا به وسيل

ن رهگذر نقص آن حرر  ميان عامه مردم ثاب  شود، ولي امام با هي  عتالم يهتودي   اي
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گفتنتد آن   يافت  و متردم متي    شد جز آن كه بر او برتتري متي   .. روبرو نمي.و نصراني و
تر از مأمون براي تصدي خالف  اس ... بدين ترتيت  بتود كته متأمون      حرر  شايسته

 1شهاد  رساند.دس  به مسموم ساختن امام زد و او را به 

                                                      
 .241، ص 2؛ به نقل از عيون اخبارالر ا،   443. همان، ص 1


