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هشتم صفر سال پنجاه هجری شهید شد، ودر بیست)ع( علیبنحسنچون 

ما معاویهه را » :)ع( نوشتندبن علیحسين هشیعیان عراق به جنبش درآمدند و ب

میهان »: یادآور شد كهدر پاسخ امام)ع(  «كنیم.بیعت مى توبا و از خالفت خلع 

 دانم تا زمانش سرآید،را روا نمی ى است كه شکستنعهد و پیمان معاويهمن و 

ماه  ةو چون معاویه در نیم «.چون معاویه بمیرد در این كار اندیشه خواهم كرد

، پسر هبتَعُليدبنوَه اى بامه، نیزیدپسرش ، سال شصت هجری درگذشترجب 

از  بدون درنگتا نوشت  ،بودشده معاویه فرماندار مدینه  جانبكه از  سفيانابى

نهزد حسهین)ع( رسهولی ولید شهبانه  حسین)ع( بیعت گیرد و به او مهلت ندهد.

حسین)ع( جریان را دانسهت و گروههى از نزدیکهان  احضار كرد.فرستاد و او را 

بهه ایشهان و هاى خویش را بردارند به آنان دستور داد سالح فراخواند وخود را 

كهه وادارد مرا به كهارى رم بیم آن دادر چنین وقتى مرا خواسته و  وليد»: گفت

من باشید، چهون مهن بهر او  ، پس شما همراهِیستمو از ولید نیز ایمن ن ؛پذیرمن

و بر او درآیید  ،خانه بنشینید، اگر آواز مرا شنیدید كه بلند شد ر درِدرآمدم شما بَ

 آنجها بهود.نیهز  مكَحَبنروانمَپس حسین)ع( نزد ولید آمد . «از من دفاع كنید

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّها »او بنا بر رسم گفت: داد و  به حسین )ع(مرگ معاویه را  ولید خبر
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حسهین از  گرفتن را براى بیعت او و دستور يزيد ةنامولید سپس  «إِلَیْهِ راجِعُونَ

در پنهانى با  نكه م رضایت دهیگمان ندارم تو »: گفتخواند. حسین )ع( )ع( 

 ،بداننهدببیننهد و بدانسان كهه مهردم  ،کاراآش، تو مایلی كه من یزید بیعت كنم

پس باشد تها »: گفتحسین)ع(  «.ت!چنین اس ،آرى»ولید گفت:  «.بیعت نمایم

با گروهى فردا بازگرد تا امشب »ولید گفت:  «.بیشتر بیندیش! بارهیندرا بامداد!

به خدا اگر حسین اینك از تو »مروان گفت:  «.!از مردم براى بیعت نزد ما بیایى

كشهتار و  و جنهگهرگز بهر او دسهت ناهواهى یافهت  ،شود و بیعت نکند جدا

اگهر سهرپی ی  و هدار تا بیعت كندا، او را نگرخ خواهد دادتو و او  بین ىشدید

: گفتست و از جا جَ كه هنوز در مجلس بود، حسین)ع(. «!بزن را گردنش كرد

دا دروغ گفتى یا او؟ به خداری مرا شهامتِ كشتنِ تو  ،كبود چشم زنِ اى پسرِ»

را گفت و مجلس را ترک كهرد و بهه یهارانش كهه این . «!ىراندو نابجا سان 

كشیدند پیوست و به سمت منزل رفت. بیرون از خانه انتظارِ او را می

گهوش بهه »مروان بهه ولیهد گفهت: بیرون رفت،  باصالبتچون حسین )ع( 

ولید «. فتاد!به چنگ تو ناواهد ادیگر سوگند حسین به خدا  !سان من ندادى

دیهنم در  تو پیشنهادى به من نمودى كه نهابودىِ !مروان تواى به حال»گفت: 

مهال  اگرچههبه خون حسین آلوده شود،  دستم دارممیآن بود. به خدا دوست ن

حسهین  كههینهم ه!الل هسبحان !از آنِ من باشدشرق و غربِ عالم  لكِدنیا و مُ

در روز قیامهت مان ندارم كسهى كهه را بکشم؟ به خدا سوگند گرد. او بیعت نک

عقهوبتش  وش سهبك باشهد  گنهاهخون حسین بازخواست شود تهرازویِ برای

اگر اندیشه تهو چنهین »گفت: زده بود شگفتسانان ولید  زمروان كه ا «!آسان
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ولید را كار  زبان گفت ولى در دلْ این را به «.كردىو شایسته  اجب یاست كار

 . كردسرزنش میپسندید و او را پیش خود نمی

در  وهفتم رجب سال شصت هجرى بودشب بیست كهسین)ع( آن شب را ح

 يرربَزُبنبداللّهعآن شب سرگرم بیعت گرفتن از  هم در بهتَعُلیدبنو وَ خانه ماند

 .ترک كهرد همک  سوىِمدینه را به شبانهسرباز زد و   با یزیدو او نیز از بیعتِ بود

رد و روان كهو از پهى ا ،امیه را با هشتاد سهواربنىولید مردى از فردای آن روز، 

 ی بازگشتند.خالدستزُبَیر از بیراهه رفته بود، بنچون عبداهلل

را برای بیعت نزد  تا اوولید گروهى به نزد حسین)ع( فرستاد ، شنبه روزِ عصرِ

مها ههم  بیندیشهید؛ بارهیندرا وتا بامداد درنگ كنید »: گفتحسین)ع( او بَرند. 

بر رفتن ایشان حسین)ع( بداشتند و  دست ازآن شب مأموران در  .«!اندیشیممى

 وهشتمیستكه شب یکشنبه به نورزیدند. پس حسین)ع( در همان شب  اصرار

بهرادران و و فرزنهدان و  حركهت كهرده سهوى مک هاز مدینهه بهه ه رجب بهود

، هفيّرنَحَبنمحمّردخاندانش همراه او بودند، جز برادرش  ا بیشترِب شبرادرزادگان

تهو »آگهاه شهد بهه او گفهت: از مدینهه  خروجِر ب حسین)ع(تصمیم  از كه چون

ین مصائب است. تو بر من دشوارتر مصیبتِمن و  مردمانى در نزدِ ینترمحبوب

ینی به خیرخواهی ترو تو شایسته اماندوختهتنها برای تو و من نصیحت خود را 

سوى فرستادگان خود را به كن! ویى دورتوانمىتا  از بیعت با یزید در نزد من،

 و پس اگر مردم گردن نهادند باوان،سوى خویش مردم گسیل دار و آنان را به

ا تو بیعت نکردند ، و اگر بسپاس گویبا تو بیعت كردند، خداى را بر این نعمت 

تهو نکاههد و  از دین و عقهلِ ی سبحانخدا ، امیدوارمرد آمدنددیگرى گِ و گِرد
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ولى من بر تو اندیشناک و ترسانم از اینکه به  !تو را از میان نبرد یِترمروت وبر

و گروههى  ،تهوا دودسته شهوند، گروههى بهنسبت به تو شهرى درآیى و مردم 

در آن هنگام تو ناستین كسى  آشوبی برپا شود؛و در میان ایشان  ؛تو یِرودررو

 بهتهرینِخهونِ كه ، و آن هنگام است دگیرمیها قرار كه هدف نیزه خواهی بود

. «تر و خانهدانش از همگهان خهوارتر گهردداز همه ضایع در اصل و نَسَب،ت ام 

پهس اگهر در آنجها  !ه بهرومک ه بهه»گفهت: « كجها بهروم؟»: پرسیدحسین)ع( 

بهه  ،جها بهاش و اگهر نتوانسهتىهمانای امن یهافتی، هخاطر بودى و خانآسوده

آى تها بنگهرى كهه دره شههرى بهر و از شههرى بهپناه  هاكوهة ریگزارها و قل

چون به كارى  ،تو اندیشه و رأىِ راستىِ دانمانجامد؛ میسرانجام كار به كجا مى

بهرایم به حقیقهت »گفت: حسین)ع( . «از همگان نیکوتر و بهتر است ،رو آورى

بها توفیه  امیدوارم كه رأى تو محکهم و قهرین ، خیرخواهى و دلسوزى كردى

 «. باد!

ویکم سورة قصص را با خود آیة بیستکه رهسپار شد و سوى محسین)ع( به

به تصویر « مصر»ای كه حال موسی را به هنگام خروج از شهر خواند، ه آیهمی

و گفههت پروردگههارا از گههروه  بیههرون رفههت راهبههراسههان و چشههم» كشههد:می

حسین)ع( از مسیرِ اصلی، راهِ خود را پی گرفت و در «.  نجاتم باش!ستمکاران 

 به كسانی كه به او گفتند اگر مانند زُبَیر از بیراهه بروی بهتر است، گفت: پاسخ

خواهد میان ما حکهم كه  گونهتا خداوند آن نگردمبه خدا من از راه راست  ،نه»

ورود هنگهام ؛ سوم شعبان بود ،ه درآمد شب جمعهچون حسین)ع( به مک «. كند

كرد و حهال و ههوایِ مزمه میبه مک ه نیز دنبالة همان آیه از سورة قصص را ز
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امیدوارم خدایم »كه روی به مَدْیَن گذاشت و گفت: یهنگامموسی)ع( را داشت 

 «.مرا به راه راست رهنمون گردد

متش رو از آمدنش آگاه شهدند بهه خهده ه فرود آمد، و مردم مک در مک چون 

 ی. حتهیآوردند و به دیدنش شتافتند؛ بزرگ و كوچك، زن و مرد، فقیهر و غنه

ن بهه دیهد زُبَیر هم كه بیشتر به طهواف و نمهاز مشه ول بهود، مکهر ربنعبداهلل

ردم از مهحضور حسین)ع( در مک ه و استقبال پُرشهور  هرچندآمد، حسین)ع( می

ه ر مک هدتا حسهین)ع( دانست كه ی میخوببهامام)ع( سات بر او گران بود. او 

از  ردم بهه پیهروىحجاز بها او بیعهت ناواهنهد كهرد و رغبهت مه مردمِ ،هست

است. حسین)ع( 

بهه بها یزیهد معاویه و خبر بیعت نکهردن حسهین)ع( همان روزها خبر مرگ 

با یزیهد نیهز بهر سهر یر از بیعت بَزُبنسرپی ی عبداهللو  مردم رسیده بود. گوشِ

 زاعرىدُخُرَصُرُبنيمانلَسُ ةدر خانهم شیعیان كوفه ها بود. از سوی دیگر زبان

 و خهدای را سهپاس گفتنهد.، اعهالن كردنهدمعاویهه را  گمرو خبر  جمع شدند

 یامیه خوددارو حسین از بیعت با بنىمرده همانا معاویه »د گفت: رَصُبنلیمانسُ

پدرش هستید، پس اگر  شیعیان او و شیعیانِای مردم كوفه! و شما  ؛كرده است

ان خهود از جه جنگیهد وباو را یارى دهید و با دشمنانش توانید یدانید كه ممى

و اگر از پراكندگى و سستى در درگذرید، آمادگی خود را به امامتان اعالم كنید؛ 

نه، ما با دشمن او خواهیم جنگیهد و »گفتند: . «نفریبید!او را  ،یارى او بیم دارید

 حسهین)ع(بهه  ایپهس نامهه»گفهت: . «!خهواهیم كهرد هایفشاندرراه او جان

: نگاشهتنداى بهدین مضهمون نامهه«. او را بهه كوفهه دعهوت كنیهدبنویسید، و 
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صهرد، بنلیمانعلى)ع( از سُبناى است به حسیناللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، نامهبِسْمِ»

او  یمانِباا و شیعیانِ مظاهربنحبيب، و لىجَادُبَدّشَبنفاعةو رِ برَجنَبنبيِّسَمُو 

خهدای را ه كهه جهود تهو درود بر تو، همانا ما به و ؛كوفه و مسلمانانى از مردمِ

حمهد خداونهدى را كهه دشهمن شایستة پرستشی جز او نیست ه سپاسگزاریم. 

ت یورش برد و به دشمنى كه بر این ام  ،شمارا درهم شکست سركشِو ستمکار 

ه چنگ زور بآنان را به و اموالِام ت را از آنِ خود كرد  خالفت و زمامدارىِ ،ستم

، نیکان شد فرمانرواى ایشانا خود همراه كند، آنکه رضایت مردم را بیو ب آورد

و مهال  دناشهنیشهان جارا بهنابکاران آنان را بکشت، و بدكاران و  و برگزیدگانِ

، دورى و نهابودى چرخاندگردنکشان و ثروتمندان  دست در میانِبهخدا را دست

  را گرفت!ثمود  قومِ ای كه گریبان؛ دوری و نابودیبر او باد

 داونهد، امید اسهت خآوریسوى ما روو پیشوایى نیست، پس به براى ما امام

ست و ما ا كوفهدر  دیزی فرماندارِ، بشیربننعمان؛ درَآوَح   رد تو ما را گِ ةوسیلبه

دها بها او رویم و در عیهنمى جمعهنماز  بهروزهاى جمعه اعتراض ه  عنوانبه ه

سهوى مها م كهه شهما بههدانیب، و اگر اواهیم رفتبراى نماز به صحرا بیرون ن

ه او را به داگر خدا باواههكنیم و میاو را از شهر كوفه بیرون  ،اىحركت كرده

  «.!شام خواهیم فرستاد

و بهه آن  سهپردند والبنعبداللّه، و عُهمدانىمَسْمِبنعبداللّهُبهاین نامه را 

مهاه در دههم . ایهن نامهه برسانند حسین)ع(شتاب نامه را به دو دستور دادند به

 كوفه دو روز پس از فرسهتادنِ مردمِ به دست حسین)ع( رسید.ه رمضان در مک 

ُمُبرنيسقِوسیله به ،هاى دیگرىنامه، آن نامه و  عبداللّره، و صريداو ُهرِسر 
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 حسهین)ع(براى  عبدالل ه سلولى،ة بن مارَ، و عَشدادُأرحبىپسران  حمنبدالر عَ

ها ضاء، چهار امضاء و بیشتر تعداد نامهههایی با یك امضاء، دو امنامه د،فرستادن

 بالغِ بر صدوپنجاه نامه بود. 

و  هرانىُسربيعىبرنهرانىها، شهیعیان كهوفی، پس از ارسال نامههدو روز 

ای در نامههداشهتند و حسین)ع( گسهیل  جانببههم را  عبداللّهُحنفىسعيدبن

از  علهىبهنحسهین اى است بههاللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، نامهبِسْمِ»براى او نوشتند: 

 بها شهتاب، پس از حمد و ثناى پروردگهار از مؤمنین و مسلمانان كه اوشیعیان 

بهه چیهزی و كسهی جهز تهو  و راه تهو هسهتندبهمهردم چشهمی مها بیها! سوبه

.«و الس الم !بشتاب بازهم، بشتاب !پس بشتاب بشتاباندیشند، نمی

، و ميْروَرُيزيدبن، و رجَبْاَاربنجّحَو  ،بعىرَبنثبْشَ پس از ارسال این نامه، 

اى نوشهتند نامههُتیمىعمرومحمّدبن، و اجُزبيد جّحَوبنرِمْعَقیس، و بنعروة

هها و میهوهند هها سرسهبزثنهاى پروردگهار، بهاغ پس از حمد و»بدین مضمون: 

ات انبوه و مجهزى كه براى یارى سوى لشکرِبه ،ىست، پس هرگاه خوااندرسیده

بهه او ن یکى پس از دیگرى رسوالها و رسانو نامه «.والس الم ، بیا!استآماده 

. سهرانجام پرسهیدمیمردم را و هوایِ حال  ،نرسوالاز رسیدند و حسین)ع( می

عبدالل ه كه آخرین فرستادگان هانى و سعیدبنبنهانى ای نوشت و آن را بهنامه

اللَّههِ الهرَّحْمنِ الهرَّحِیمِ، مِبِسْه » :مضهمون یناى بهدنامه سپرد؛ مردم كوفه بودند

على به گروه مؤمنان و مسهلمانان، امها بعهد، ههانى و بناى است از حسیننامه

 .هاى شمارا به من رساندند، و این دو آخرین فرستادگان شهما بودنهدسعید نامه

شما این بهود  بیشترِ اید دانستم، سانِاید و یادآور شدهكردهنقل آن ه  ةمن هم
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ما را بر  ،تو ةوسیلسوى ما بیا، شاید خداوند بهم و پیشوایى نداریم، پس بهكه اما

را  مُسْلِمُبنُعَقيلیم، اكنون برادرم و پسرعموو من هم ؛ردآوردو هدایت گِ ح  

سهلم سوى شما گسیل داشهتم، تها اگهر مُبه استمن  و وثوقِ ینانكه مورداطم

 و دانایانتان همانند سهانِ براى من نوشت كه رأى و اندیشه شما و خردمندان

ای ه در آینهدهشهاءالل إن ،تهان خوانهدمیهاو آن هه در نامهه ستشما فرستادگانِ

امام و پیشهوا نیسهت جهز  ،خودم سوگند جانِ. بهپیوستشما خواهم  نزدیك به

اجهرایِ مردم حکم كنهد و بهه دادگسهترى و  خدا در میانِ كس كه به كتابِآن

ح  دیندارى كند و خود را در آن ه مربوط بهه خهدا  دینِه پاخیزد و بعدالت به

  .«كند. و الس الم حفظ است

صههیداوى، و هرِسِّمُیسقیههل را خواسههت و بهها قِههعَبههنسههلممُ ،حسههین)ع(

وفهه كحبهى بهه عبدالل ه سلولى، و عبدالل ه و عبدالرحمن پسران شداد اربنعمارة

ا به را كهردنِو مهدا خود كار پرهیزكارى و پوشیده داشتنِه را ب مسلمفرستاد، و 

، بهه انددهاآماند چنانکه نوشتهاگر دید مردم  توصیه كرد و از او خواست تامردم 

 ع دهد. الاط او

مدینه رسید در مسجد رسول خدا)ص( نماز خواند و بها  كه بهیمسلم هنگام

كوفه رهسپار شد.  سوىِبه و بَلَدِ راه،دو راهنما  و باخود خداحافظى كرد  وادةخان

، پس از مدتی بیههوده را از بیراهه بردند و راه را گم كردندمسلم  ،آن دو راهنما

 ههاآنكه راه بر یهنگام .ها غلبه كرد و از رفتن بازماندندتشنگى بر آن پیمایی،

از تشهنگی جهان  سان گفتن و راه رفتن نداشهتند و یرویِن، دوآشکار شد، آن 

رسهید. « مضهی »ا در پیش گرفت تا به یکه و تنها راه ر ناچاربهسپردند. مسلم 
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اما بعد، من از مدینهه بها دو »)ع( نوشت: حسینه دین مضمون باى بنامه ازآنجا

كناره گرفته و راه را گم كردند و  ،تن راهنما به كوفه رهسپار شدم، آن دو از راه

ه و ما رفتیم تا ب ؛ایشان سات شد و چیزى نگذشت كه جان سپردند تشنگى بر

آب رسیدیم جز رمقى ماتصر براى ما نمانده بود، و این ه م و چون بآب رسیدی

و  اسهت، و مهن ایهن راه «مضهی »است و نامش  «خبت»ه از در  ییآب درجا

معهذور و معهاف  كهارم. پس اگر ممکن است مرا از اهرا به فال بد گرفت حوادث

ین )ع( بن مُسْههرِ بهه حسهنامهه را قهیس. «و الس الم .بدار و دیگرى را بفرست

كه چیزى تو  نگرانماما بعد، من »: دادپاسخ تسلیم كرد. او پس از خواندن نامه 

ام راهى كه تو را فرستاده !مگر ترسباشد راه نکرده  ادامةرا وادار بر تن زدن از 

 ،گفتبا خود چون مسلم نامه را خواند  .«و الس المو ترسی به خود راه مده! برو 

رهسپار كوفه . پس از درنگی، ترسى از رفتن ندارممن بر خود بیمناک نیستم و 

مهردی را  ازآنجهابه هنگام عبور  «.طى» ةجامانده از قبیلشد و به آبى رسید به

دید كه بها تیهری آههویی شهکار كهرد، آن را بهه فهال نیهك گرفهت و گفهت: 

ی قوی راه را ابااراده؛ عزمی جزم یافت و «كشیمشاءاللَّه دشمن خود را مىإن»

اى كهه خانهه . هرفهت يدهبَعُبىاَختاربنمُو به خانه رد تا به كوفه رسید كطی 

 شد.مسیب معروف بنمسلم ةبه خانبعدها 

قتی و .او آمدند ، شیعیان به دیدنِچون خبر حضور مسلم در شهر منتشر شد 

ایشهان ، حسین)ع( را بر ایشان خوانهد ةنام ،گروهى در آنجا فراهم شدند، مسلم

كه رفتارِ سلم مبا مسلم بیعت نمودند. ی كوتاه، هجده هزار تن زمانگریستند و در

از اى بهه حسهین)ع( نوشهت و او را نامههایشان برابر دید، مردمِ كوفه را با نامه
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 و شهیعیان ؛خواست كه به كوفه بیایهداز او بیعت هجده هزار نفر آگاه ساخت و 

 . كردندوآمد مىرفت ة ماتاربه خان هم نان برای دیدارِ مسلم

به ود. شده ب ، كه از استقبال مردم كوفه، نگرانفرماندار كوفه ،بشيربنعمانِنُ

اى بندگان  ا بعد،ما»گفت: خدا حمد و ثناى پس از مسجد آمد و بر منبر رفت و 

 یردانهمفتنه  زیرا كه در ،سوى فتنه و دودستگى نشتابیدخدا بترسید از خدا و به

ا بكه  یكسزور گرفته شود. من بابه ییهاو مال ریاته ییهاكشته شوند، و خون

 یاهت؛ناواهم آوكسى كه بر من یورش نبرد بر و  جنگید،اواهم نمن نجنگد 

صهرف بهتهان و به ،نشهوم كسهی ضخفته شمارا بیدار نکهنم، و بیههوده متعهر 

 ى بها مهناگر شهما آشهکارا بهه دشهمن .شمارا دربند نیندازم ،بدگمانى و تهمت

 دایزد، بهه خهبرخماالفت  به  خودخود را بشکنید، و با پیشواىِبرخیزید و بیعت 

داشهته زنم اگرچه یهاورى نسوگند تا شمشیر در دست من است شمارا بدان مى

یشهتر از بد نحه  را بشناسهكهه از شهما  كسانیمن امیدوارم  !آگاه باشید .باشم

ُ. «را به هالكت كشاند هاكه باطل آن كسانی باشند

خطهاب برخاست و  ،امیه بودبا بنى كه هم سوگندِ مىرَضْمُحَسلمُبنبداللّهعَ

، جز به خونریزى شاهد آن هستیو  آمدهیشاین جریانى كه پ»گفت: به نعمان 

اگهر در »نعمان گفت:  «.!رأى ناتوانان است باره،ینا تو در رأی، و نشوداصالح 

یرومنهدان در كهه از ن تر است از ایننزد من محبوب ،پیروى از خدا ناتوان باشم

كه از پاسخ نعمان راضی سلم مُبنبدالل هاز منبر به زیر آمد. عَو «. نافرمانى باشم

به كوفه  قيلعَبنسلممُبدان كه  ،اما بعد» :اى به یزید نوشتنامه نشده بود، در

پهس اگهر  ؛انهد)ع( با او بیعت كردهعلىبنحسينبراى خالفت  یانآمده و شیع
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انجام رساند، و مانند ه یرومند بفرست كه فرمان تو را بن یمرد ،كوفه را خواهى

ه نهاتوان اسهت یها خهود را به یبشیر مهردعمانِدشمنت رفتار نماید، نُبا خودت 

به همهین  اصقّأبىُوَعدبنسَربنمَعُ ،قبهعَبنةمارَعَپس از او . «زندمیناتوانى 

 ند.یزید نوشتای به مضمون نامه

ت: و بدو گف معاویه را طلبید غالمِ ،سرجون ،یدیزید رسه ها بچون این نامه 

 براى او عقیل را به كوفه فرستاده ونبمسلم ،حسین كهینادر  رأى تو چیست»

د بها در برخهوررسیده است كهه نعمهان  گزارش به من؟ گیرداز مردم بیعت مى

 ؛اسهتوده ش مناسب نبسستى كرده و گفتارحضورِ مُسلم و استقبال مردم از او 

گهام بهر و یزیهد در آن هن هه«. كوفه فرمهانروا كهنم؟ رت چه كسى را ببه نظر

 .)كه حاكم بصره بود( خشمناک بود زيادبنبيداللّهعُ

داد آن را رأى مههى بههارهینا اگههر پههدرت زنههده بههود و در»سههرجون گفههت: 

زیاد را براى بنبیدالل هسرجون حکم فرماندارى عُ «.!آرى»گفت:  «.پذیرفتى؟مى

دستور بهه  پیش از مرگشاین رأى معاویه است كه »آورد و گفت: كوفه بیرون 

حکومهت بصهره و كوفهه را بهه  پیشنهاد داد كهه پسس. «نوشتن این حکم داد

كنم، حکهم عبیدالل هه را بهراى او چنین مى»یزید گفت:  د!زیاد بسپاربنبیدالل هعُ

 نهزداى نامهه او را به همهراه باهلى را خواست ورومْعَبنلمسْسپس مُ. «بفرست

نوشته نامه به من  بعد، پیروان من از مردم كوفه اما»زیاد فرستاد كه: بنبیدالل هعُ

تها در میهان بینهد میلشکر تدارک قیل در كوفه اند كه پسر عَو مرا آگاهى داده

مرا خواندى رهسپار كوفه شو و پسر عقیهل  ةمسلمانان اختالف اندازد، چون نام

یابى، پس او را بجوى تا بر او دست ،شدهان خاک گمرا هم ون در ى كه در می
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کم فرماندارى كوفهه حُ ه. «و الس الم !کش یا از شهر بیرون كنیا بُ كِشدربند 

 . برای او فرستادزمان را نیز هم

زیهاد بهنهبیدالل هصره به عُبرو از شام بیرون آمد و روان شد تا در مْعَبنملِسْمُ

 دستور داد مان ساعتبیدالل ه ه. عُتسلیم كردبیدالل ه عُکم را به درآمد و نامه و حُ

را  ثمانعُ شربراد شوند. صبح روز بعد و آماده رفتن به كوفه رندسفر بردا ةتوش

روُمْعَبنمسلِمُ ی كوفه بیرون رفت.سوبهجانشین خود كرد و از بصره  در بصره

و ایهز همهراه اش نو خویشان و كسان و خهانواده عورحارثىاَبنريكشَ ،باهلى

چهه ا بها پاررسیاهى بر سر نهاد و دهان خود  ةعمام ،كوفه رسید چون به .بودند

، د، عُبیداهللكشیدند، گمان بُردنمی)ع( علیبنحسینآمدنِ  انتظارمردم كه . بست

الم سهبهر او گذشت مردم در هر كوی و برزنی كه میرو حسین)ع( است، ازاین

 گفتنههد!می آمههدپسههر رسههول خههدا خوش دادنههد و بهههشههعار میكردنههد و مههى

گوینهد آمد مهىجاى حسین خوشدید مردم او را بهكه مىزیاد از اینبنبیدالل هعُ

 بهه تصهورِ استقبال مردم از عُبیداهلل راكه  عروهبنمسلم ؛ناراحت و بدحال شد

 ،كوفهه این مهرد امیهرِ! سو رویدیكفریاد زد: به دید،)ع( است میكه حسیناین

  !زیاد استبنیدالل هبعُ

كه هنوز باور داشتند هنگام به در قصر رسید، و همراه او گروهى زیاد شبابن

كهه تها بشهیر بهنعمهانِنُ .آمده و گرد او را گرفتهه بودنهدعلی است بناو حسین

از  .او و همراههانش بسهت وىِردرهاى قصهر را بهر فرماندار كوفه بود، وقتآن

 كردكه گمان مىهم نعمان  ید!در را بازكن ندبانگ زد كسانیبیدالل ه همراهان عُ

تهو را بهه خهدا سهوگند »قصر سركشهید و گفهت:  از باالىِ ،حسین)ع( است او
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در دست دارم به تو ناهواهم ه زیرا من امانتى ك !دور شوى ینجادهم كه ازامی

ر به دخاموش بود، هم نان بیدالل ه عُ. «!سپرد، و به جنگ با تو نیز نیازى نیست

بیدالل ه به سان درآمد و عمان نیز از كنگرة قصر پایین آمد. عُنُ ؛نزدیك شد قصر

مهردى كهه . «خدا كارت را نگشاید كه شبت بهه درازا كشهید !در بگشا»گفت: 

شتافت و ایشان را آگاه سوى مردم به و شنید سان عُبیداهلل را پشت سر او بود

. «!مرجانهه اسهت د این پسرِبه خدایى كه شریك ندار !اى مردم»گفت: كرد و 

و  بیدالل ه داخل شهدعُ در را باز كرد و زیاد استهم كه دانست او عُبیداهلل نعمان

 . ماندند درمردمی كه به دنبال او آمده بودند پشتِ 

زیاد بیرون آمد و بنبیدالل همردم را فراخواندند و چون گرد آمدند عُصبح فردا 

اما بعد، امیرالمؤمنین یزید مرا بر شهر شما » پس از حمد و ثناى پروردگار گفت:

فرمانروا ساخته و به من دسهتور داده بها  ،المالهاى شما از بیتو مرزها و بهره

كنم و به آنان كه شما باشش دیدگانتان باانصاف رفتار كنم و به محرومینِستم

یکهى مهربهان ن یپدر نمایند چونمی او پیروى شنوا دارند و از دستوراتِ گوشِ

كس است كه از دستور من سرباز زنهد و بها من براى آن تازیانه و شمشیرِ ؛كنم

؛ و سهپس مَََلهی بهر «بر خود بترسدباید پس هركس ! پیمان من ماالفت كند

راستى و درستى است كه بهال را از انسهان دور كنهد نهه »زبان جاری كرد كه: 

 فشهارو سرشناسان را تحتبزرگان شهر  ،از منبر به زیر آمد بعدازآنکه .«!تهدید

خوارج و آن دسهته از نامِ یزید و  سرشناسان و هواخواهانِ نامِ»و گفت:  گذاشت

بهراى مهن  كننهد،میمهردم  دودستگى و پراكندگى در میانِ كه ایجادِ نمنافقا

د در امهان اسهت، و ههر كهه نامشهان را رَایشان را نزد ما آوَ سبنویسید، هر ك

با تا نظر او هستند تحتِكسانی را كه به عهده گیرد باید ضمانت كند و  ،ننوشت


