فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
مناطق مشترک تابستان  1400ـ شماره ششم

نگاهیبهزندگانیوقیامامامحسین درمنابعاهلسنت
علی جباری

*

اشاره

مع ری الگوهای مناسب ررااری از میان شخصیتهای ب مسا و مقبول ،گهام مهعهی
در راساای هدایت و رشد اا قی مامع است .امام یسهین  ،یکهی از بهالیت ین
الگوهایی است ک تبعیت از سی ( و زندگانیاش میتوانهد ارهالون به ارتقهای سهطح
اا ق و ررااری انسانها ،محوری ب ای ایجاد وراق و ویدا در امهت اسه می نیهال
باشد .دوری ای ان از اطا بنا ب آیاا ق آن ک یم و مایگها( امهام یسهین در نهالد
رسول ادا  ،ویژگیهای ااصی هساند ک در ارائ سی ( و سیعای امام یسهین
ب مامع  ،میتواند نو نگا( و میالان یجیت و پهذی ش ای هان را در میهان مخاطبهان
ارالایش قابل م یی ای دهد .اساخ اج سی ( و سیعای امام یسین  ،از ا ل منهابع
معاب و کهن اهلسنت ،راهی است ک ارالون ب شناساندن ای هان به بنهوان الگهوی
ب ت  ،ب صورا ضعنی ب ب ای از شبهاا تاریخی در این زمین نیهال پاسهخ اواههد
داد.
والدت
2

1

امام یسین پی وای سوم شیعیان ،در سوم یا پنجم ما( شعبان سال چهارم هج ی
ب دنیا آمد 3.پیامب اک م پس از ااان گفهان در گهوش نهوزاد ،او را یسهین نامیهد.
* کارشناس ارشد تاریخ ت یع و پژوه گ تاریخ م کال تحقیقاا کامپیوت ی نور.
 .1محعد بن یوسف زرندی؛ معارج الوصول؛

.11

 .2بلی بن محعد ابناثی مالری؛ اسد الغابة ری مع رة الصحابة؛ ج ،8
 .3محعد بن سعد کاتب واقدی؛ الطبقاا الکب ی؛ ج ،8

.61

.624

ر مود ک موی س آن یضه ا
سپس گوسفندی ب ای وی بقیق ک د و ب راطع
2
را با اشد و هموزن آن نق ( صدق بدهد 1.کنی م هور ای ان ،ابوببد ه لال بود .السهید،
ُّ
سبط 4و ابواألئع  5از دیگ القاب آن یض ا است .نقش انگ ا ش «طالي ُ اليدنيا فيى
َ َ
َ
اعمل» 6و «ل ُف ِّل َأجل ك َت ٌ
مت َف َ
اب» 7بود.
ت َُ » و «عل
ٍ

3

پیامبر
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و امام حسین

بارها مه دم را دربهار( محبهت به یسهنین سهفارش میکه د 8.ای هان
پیامب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
میر مودَ « :م َأح ّ الحن َ و الحني َ فقد ّ
أحرنيَ ،و َمي أبغض ُيهما فقيد أبغضيني؛ 9هه کهس
یسن و یسین را دوست بدارد ،م ا دوست داشا و هه کهس آنهها را دشهعن
بدارد ،م ا دشعن دانسا است».
ب ااط آنها از منب پهایین
وقای یسن و یسین ب زمین میاوردند ،پیامب
م غول اواندن اطب بود که یسهنین بها لباسههای
میآمد 10.روزی پیامب
از منب پایین آمد و آنهان را در
س رن وارد مسجد شدند .در این هنگام ،پیامب
َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ
آغوش گ رت و آی  46سور( تغابن را ت وا ک دِ « :إنما أموالمم و أوالدام ِفتوة» .سپس
ر مود« :وقای ب این دو نگا( ک دم ،صب م را از کف دادم و از منب پایین آمدم و آنهها
سهوار شهد.
را در آغوش گ رام» 11.روزی امام یسین در نعاز ب گ دن پیهامب
رسول ادا هنگام ب ااسان ،دست او را گ رت و او را ب گ دن اود نگ داشهت
12
و نعازش را اواند.
 .1الیل بن ایبک الصفدی؛ الواری بالوریاا؛ ج ،81
 .2یوسف بن ببد هلال ق طبی؛ االسایعاب ری مع رة االصحاب؛ ج ،8
.611

 .3بلی بن محعد ابنصبا مالکی؛ الفصول العهعة؛ ج ،1

.266

 .4هعان.
 .5محعد بن یوسف زرندی؛ معارج الوصول؛
 .6هعان،

.11

.808

 .7بلی بن محعد ابنصبا مالکی؛ الفصول العهعة؛ ج ،1
 .8محعد بن بیسی ت مذی؛ سنن الا مذی؛ ج ،4

.881

 .9بلی بن یسن ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86
 .10مبارک بن محعد؛ مامع االصول؛
 .12هعان،

.868

.11

 .11بلی بن محعد ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86
.841

.264

.848

.121

امام بلی

میر ماید:
ب اان ما آمد( بود و یسنین

پیامب

بیدار شد و آب اواست .پیامب

در اواب بودنهد .یسهن

ب ااست و از م ک ب ای یسن

از اهواب
آب ریخهت

و آورد .در این هنگام ،یسین بیدار شد و اواست آن آب را بنوشد ک پیهامب
گفهت« :یها رسهول هلال! گویها یسهن را
مانع شد و آب را ب یسن داد .راطع
ر مود« :ای ؛ بلت این است ک یسهن

بی ا دوست داری» .پیامب

اواسا بود» .سهپس ،ر مهود« :مهن و تهو و یسهنین و بلهی

اباهدا آب

در روز قیامهت ،در

1

محبت بسیاری ب یسنین میک د 3.از ای ان سؤال شد« :کدام یک از اهلبیت
شعا ،نالدتهان محبوبت نهد؟» .ر مهود« :یسهن و یسهین» 4.آنهان را به سهین اهود
ُ
ََ
َّ
میچسباند و میر مود« :الل ُه َّم إني أح ُّر ُهما فأح َّر ُهما؛ 5ادایا! من آنها را دوسهت دارم؛ تهو
نیال آنان را دوست بدار».
سیره

امام یسین در طول بع اود 16 ،بهار پیهاد( به زیهارا اانه اهدا ررهت 6.آن
یض ا ،ر دی بسیار بخ ند( و ک یم بود و محبت و ایسان دیگ ان را چندین ب اب
مب ان میک د .انس میگوید:
نالد امام یسین

بودم و کنیالی شاا گلی ب ای ان هدی ک د .امام یسهین

به

کنیال ر مود« :در را( ادا آزادا ک دم» .ب ای ان گفام :کنیال را در مقابهل یهک شهاا
َ
گل آزاد ک دی؟ ر مود« :اداوند ب ما اینگون آمواا ک َ " :و إذا ُح ِّي ُ
ييت ْم ب َتح َّي ٍية ف َح ُّييوا
َ
َ
بأ ْح َن َ م ْنها أ ْو ُر ُّ وها؛ 7و ه گا( شعا را ب درودی ساایش ک دند ،پس شعا ب بهاه از
 .1هعان،

.841

 .2محعد بن اسعابیل بخاری؛ صحیح البخاری؛ ج ،1
 .3محعد بن یالید قالوینی؛ سنن ابنمام ؛ ج ،8

.28

 .4بلی بن یسن ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86
 .5هعان،

.861

.866

 .6محعد بن سعد کاتب واقدی؛ الطبقاا الکب ی؛ ج ،8
 .7نساء.14 :

.22

.61

نگاهی به زندگانی و قیام امام حسینعلیهالسالم در منابع اهل سنت

مایگا( وایدی اواهیم بود».
َ
ُ
میر مهود« :هميا َر يحان َ
تياى مي َ اليدنيا» .آن یضه ا
پیامب اک م دربار( یسنین
2

27

آن تحیت گویید یا یداقل هعانند آن را باز گویید"» .آنگا( امام یسین
باالت از ایسان آن کنیال ،آزاد ک دن او بود».

ر مهود« :و

1

قیام و شهادت
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پس از م گ معاوی در  86رمب سال  40هج ی 2،یالیهد به ولیهد بهن بابه  ،والهی
دساور داد ک از چند نف و از معل امام یسین ب ای وی بیعت بگی د .ولید ،امهام
یسین را ب داراإلمار( دبهوا که د و موضهو را بها ای هان مطه ح نعهود؛ ولهی
یض ا از بیعت امانا ورزید 3و در شب  11رمب هع ا( اانواد( از مدینه اهارج
ً َ َّ
َ
َ َ َ َ ْ
َ
4
َ
خائفا َیت َرق َُ قیال َر ُِّ ن ِِّّ ِویي ِمی
شد؛ در یالی ک این آی را ت وا ک د« :فخرج ِموها ِ
َ
َّ
ْالق ْو ِم الظ ِال ِمن  6.»5امام در شب معع سوم شعبان وارد مک شد 7و هنگهام ورود،
این آی را ت وا ک دَ « :عسی َر ِّبي َأ ْ َی ْهد َیوي َسو َاء َّ
الس ِب ِنل 9.»8در مک مورد اقبهال مه دم
ِ ِ
11
ق ار گ رت 10و ما( شعبان ،رمضان ،شوال و ایالقعد( تا  1ایالحج در مکه مانهد.
پس از ا وج از مک  ،در را( با ر زدق شاب م قهاتی داشهت که طهی آن ،بها بیهان
سخنانی هدف اود از ا وج از مک و ی کت ب سوی کور را چنهین تبیهین نعهود:
«ای ر زدق! اینان ،کسانی هسهاند که مطیهع شهیطان شهد( و اطابهت اهدا را ته ک
ک د(اند .رساد را ظاه  ،و یدود الهی را تعطیل که د( و اعه مینوشهند و در امهوال
رق ا دستدرازی میکنند .من ،اولی هسام ب اینک دیهن اهدا را یهاری کهنم و شه
12
الهی را بالا بخ م و در را( یق مهاد کنم تا کلعة ه لال ،بالی و اب بعاند».
 .1محعد بن یوسف زرندی؛ معارج الوصول؛

.26

 .2محعد بن م ی طب ی؛ تاریخ طب ی؛ ج ،6

.116

 .3ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1
 .4محعد بن م ی طب ی؛ تاریخ طب ی؛ ج ،6

.866
.168

 .5قصص.18 :
 .6بلی بن محعد ابنصبا مالکی؛ الفصول العهعة؛ ج ،1

.216

 .7اسعابیل بن بع ابنکثی دم قی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،1

.861

 .8قصص.11 :
 .9بلی بن محعد ابنصبا مالکی؛ الفصول العهعة؛ ج ،1

.216

 .10اسعابیل بن بع ابنکثی دم قی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،1

 .11سبط بن موزی بغدادی؛ تذک ة الخوا
 .12هعان ،ج ،8

 182و .181

؛ ج ،8

.118

.868

 .1محعد بن م ی طب ی؛ تاریخ طب ی؛ ج ،6
 .2ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1

.161
.862

 .3اسعابیل بن بع ابنکثی دم قی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،1

 .4سبط بن موزی بغدادی؛ تذک ة الخوا
 .5محعد بن م ی طب ی؛ تاریخ طب ی؛ ج ،6

؛ ج ،8

 .6هعان،

.861

.182
.600

.602

 .7ببدال یعن بن بلی ابنموزی؛ العنایم؛ ج ،6
 .8ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1
 .9ببدال یعن بن بلی ابنموزی؛ العنایم؛ ج ،6

.114
 811و .816
 112و .111

نگاهی به زندگانی و قیام امام حسینعلیهالسالم در منابع اهل سنت

سخن امام یسین در گفتوگوی با ر زدق ،بیانگ این است ک ای ان از آغاز قیام
ب اوبی میدانسهت که وظیفه و تکلیهف او چیسهت و ت دیهدی در ای هان ومهود
نداشت .بناب این میتوان سخنانی را ک یهاکی از ت دیهد در مسهی قیهام باشهد ،کنهار
گذاشت .هنگام یضور امام در مک  ،م دم کوره نامه های ر اوانهی به ای ای هان
1
نوشاند و از امام دبوا ک دند ک ب کور بیاید و رهب ی آنهان را به بههد( بگیه د.
امام ب ای اطعینان از وضعیت کور  ،مسلم بن بقیل را ابهالام که د و پهس از نامه
مسهلم مبنهی به بیعهت مه دم بها وی 2،هعه ا( اهانواد( اهویش در روز س شهنب 1
ایالحج  3بازم کور گ دید .مسلم در روز  2ایالحج شهید شد 4.پهس از ی کهت
ببیدال بن زیاد ب دساور یالید سپاهی را ب ر مانهدهی
امام از مک ب سوی کور ،
هل
ی بن یالید ریایی ب ای ملوگی ی از ورود امام ب کور ارسال ک د و دسهاور داد
5
ای ان را در بیابانی بیآب ماوقف کند.
پس از معانعت ی از ادام مسی  ،امام در  1مح م سال  48هجه ی ،به سه زمین
ک ب وارد شد 6.روز سوم مح م ،بع بن سعد با چههار ههالار سهپاهی از کوره وارد
ببیدال بهن زیهاد کسهب
ک ب شد .بع سعد پس از اط از نی امام یسین  ،از
هل
تکلیف ک د و با رسیدن نام ابنزیاد ،مام ای قیام امام یسین وارد ابعهاد دیگه ی
شد 7 .در شب نهم مح م ،شع بن ایالجوشن اماننام ای ب ای یض ا بباس و
ب ادرانش آورد ک با پاسخ منفی و قاطع ای ان روب رو شد 8.در شب باشورا ،امهام
بیعت اویش را از اصحابش ب داشت تا ه کس ک مایل است ،ب ود؛ ولی اصهحاب
با سخنانی اب م وراداری ک دند و گفاند دست از یعایت امام ب نخواهند داشهت.
9
پس از آن ،امام و اصحابش م غول نعاز و ببادا شدند.

29

در روز باشورا و پس از اتعهام یجهت امهام یسهین بها سهپاهیان یالیهد ،منگهی
درگ رت و یض ا و یارانش در این من ناب اب  ،پس از تحعل سه روز ت هنگی
در روز باشورای سال  48هج ی ب شهادا رسهیدند 2.امهام در هنگهام شههادا،
 362یا  461سال داشت .یک روز پس از شهادا امام و اصحابش ،قبیله بنیاسهد،
5
امساد مطه آنها را در ک ب درن ک دند.

1

پیشگوییها درباره شهادت
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در اان امسلع بود ک مب ئیل نازل شد .رسول ادا به امسهلع
روزی پیامب
ر مود« :درب اان را ببند تا کسی داال ن ود» .در این هنگام ،یسین آمد و پهس
او را میبوسید .مب ئیل ب ض ک د« :آیا او را دوسهت
از در زدن ،وارد شد .پیامب
داری؟» .پیامب ر مود« :بل » .مب ئیهل گفهت« :امهت تهو او را اواهنهد ک هت و اگه
بخواهی ،مکان قال او را ب تو ن ان اواهم داد» .یض ا گفت« :بل » .مب ئیل م ای
آورد .آن یض ا ب امسلع ر مود« :این ااک ،نهالد تهو امانهت
ااک ب ای پیامب
است و وقای رن آن ب رن اون درآمد؛ بدان ک ر زندم را ک ها اند» .امسهلع آن
6
ااک را درون شی ای ریخت و ه روز ب آن نگا( میک د.
هنگامی ک سپا( امام بلی در مسی من صفین ب نینوا رسهید ،یضه ا پهس از
صدا ک دن امام یسین  ،ب او ر مود« :صب کن اباببد ه لال ،صب کن اباببد ه لال در کنار
نه ر اا» .سپس ر مود« :روزی ب رسول ادا وارد شدم و چ همهای ای هان را
گ یان دیدم .پ سیدم :آیا کسی شعا را نارایت ک د( که چ همهایاان گ یهان اسهت؟
ر مود :مب ئیل ب من اب داد ک یسین در کنار نه ر اا شهید اواهد شهد .تها
اینک ر مود :آیا میاواهی ت بت آنجا را بو کنی؟ گفام :بل  .مب ئیل ،م های از اهاک
7
آنجا را ب ایم آورد و پس از آن ،چ مهایم گ یان شد( است».
 .1محعد بن م ی طب ی؛ تاریخ طب ی؛ ج ،6

.681

 .2محعد بن سعد کاتب واقدی؛ الطبقاا الکب ی؛ ج ،8

.61

 .3بع بن ایعد ابنبدیم؛ بغیة الطلب ری تاریخ یلب؛ ج ،4
 .4ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1

.1440

.182

 .5اسعابیل بن بع ابنکثی دم قی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،1
 .6بلی بن یسن ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86

.812
 812ه .821

 .7بع بن ایعد ابنبدیم؛ بغیة الطلب ری تاریخ یلب؛ ج ،4

.1482

حوادث پس از شهادت

َ
َ
َ َّ
الُراءُ ،م َر َّم ٌل ب ِّ
يا ُم َح َّمداه َص ّلى َع َل َ
هلا ُح َني ٌ ب َ
يک َمال َف ُه َّ
الدماءُ ،مقط ُع األعضياء،
النماء،
َ ُ
ک َسرايا ،و ُذ ِّر َّي ُت َ
نات َ
ک ُم َق َّت َل ٌه َتنفى َع َل َيها َّ
الصرا؛ 4یا محعهد! درود م ئکه
يا ُم َح َّمداه ،و ب
الهی ب تو باد! این یسین توست ک در بیابانی ا ک و سوزان ،به اهون اهویش

غلطید( و با پیک ی قطع قطع ب روی ااک ارااد( .یا محعد! داا انت اسهی گ ها
و ر زندانت ک ا شد(اند و باد صبا ب پیک های آنان میوزد.

پس از بالاداری بازماندگان ااندان پیامب  ،س های شهدا ب دساور بع سهعد به
س نیال( زد( شد و ب هع ا( شع بن ایالجوشن و ب اهی دیگه از ر مانهدهان سهپا(
5
ببیدال بن زیاد س مبارک امام یسهین را
ببیدال بن زیاد ر سااد( شد.
یالید ،نالد
هل
هل
6
مورد مسارا و توهین ق ار داد و ب لب و دنهدان ای هان ایهالران زد .سهپس سه
مبارک امام و یارانش نالد یالید ر سااد( شد .یالید مجلسی ت تیب داد و مه دم شهام
 .1ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1
 .2اسعابیل بن بلی ابوالفداء؛ تاریخ ابیالفداء؛ ج ،8

 .3سبط بن موزی بغدادی؛ تذک ة الخوا

.106
.144

؛ ج ،8

.111

 .4ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1

.104

؛ ج ،8

.110

 .5سبط بن موزی بغدادی؛ تذک ة الخوا

 .6بلی بن محعد الجالری؛ اسد الغابة ری مع رة الصحابة؛ ج ،8

.622
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سپا( یالید پس از شهادا امام یسین  ،س ای ان را از بدن مدا نعود و لباسههای
ای ان را غارا ک د 1.ب دساور بع بن سعد ،ب بدن مطه امهام اسهب تااانهد و
اساخوان سین و پ ت ای ان را ُا د ک دند 2.پس از غهارا لباسههای امهام  ،به
پ ت ای ان آثار سیاهی م اهد( نعودنهد .وقاهی سهؤال شهد که ایهن سهیاهیها اثه
چیست؟ گفا شد« :یسین  ،شبها ب پ ت اود غذا ب ای رقه ای مدینه یعهل
3
مینعود».
سپا( بع سعد ،روز باشورا و ر دای آن را در ک ب ماند و روز سوم ب دساور بعه
سعد ،کاروان بازماندگان یادث ک ب ب سهوی کوره به را( اراهاد .زنهان و دااه ان،
هنگام ببور از کنار پیک امام یسین و سای شهدا ،ب صورا اود لطعه زدنهد و
ب بالاداری پ داااند .یض ا زینب با گفان این معه ا ،هعه را تحهت تهأثی
ق ار داد:
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را دبوا نعود و هعچون ابنزیاد ،س مبارک امام را مورد مسارا و بیایا امهی
ق ار داد و ب لب و دندان ای ان ض ب زد .در این هنگام زیهد بهن ارقهم ب ااسهت و
ب این لبها بوس میزد» .س مبارک امام یسهین ،
گفت« :بارها دیدم ک پیامب
1
ب دساور یالید س روز در دم ق آویالان نگ داشا شد.
ِ
کاروان بازماندگان که ب از
دربار( س انجام س مبارک امام گفا اند هنگام ی کت
شام ب سوی مدین  ،با آنها ب مدین ب د( شد .سپس ب که ب یعهل شهد و به پیکه
2
امام ملحق گ دید.
یالید هنگامی ک در مجلس شام ب لب و دندان امهام یسهین ضه ب مهیزد ،ایهن
اشعار کف آمیال را میاواند:
لَیی یپش اشییییهخ بششیییدر شَیییهدوا
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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جشییَ ش الزَییَرن ییع وشسَ ی ا

شی َ

ای کاش بالرگانی از قبیل من ک در من بدر ک ا شدند ،هم اکنون بودنهد و زاری
قبیل االرج را از زدن شع ی ها و نیال(ها میدیدند!
و یییییدشلَ ه بششییییدقر هیلییییدش َ

سَییدق سَلَنَ ییه النَییرَا ییع ییهدا ه ق

ما بالرگان اینها را ب مای ک اگانمان در بدر ک ایم ک س ب س شد.
خَشیییرا جیییهوش وٌ وشزییی نَیییََ َ

لَعِششیییپق مهشییی ل بهلننییی ِ َییی

بنیهاشم با سلطنت و یکومت بازی ک دند؛ وگ ن اب ی نیامد( بود و وییای نهازل
ن د( بود.
لَت یپل ییع خُ َ یدل

ِییع ب یی ازنییدش هَییهاَ َعشیی َ

اِا لَ ی اَنییلنِ ق

3

اگ من ناوانم از ر زندان ایعد اناقام کارهای ان را بگی م ،از دودمان اندف نیسام.
ب سوی مدین رهسپار شدند .بها ورود
پس از مدتی اقامت در شام ،ااندان پیامب
کاروان ،م دم مدین ماوم شهادا امام یسین شدند و مجلس بالایی ب پها شهد،
زنان بنیهاشم نوی اواندند و ب مصائب امهام گ یسهاند 4.در مکه نیهال پهس از
 .1ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1

 .2سبط بن موزی بغدادی؛ تذک ة الخوا
 .3هعان؛

؛ ج ،8

 186ه .184
.112

.116

 .4ایعد بن یحیی ب اری؛ انساب االش اف؛ ج ،1

.181

1
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انا ار اب شهادا امام  ،زنان بنیهاشم بالاداری نعودند.
شهادا امام یسین ارالون ب تأثی گذاری ب انسانها ،ب بسهیاری از مومهوداا و
معاداا نیال اث گذاشت؛ از معل آسعان س شد 2و از آن اهون باریهد 3و یها هه
سنگی ک ب داشا میشد ،در زی آن اون م اهد( میشد 4و اورشهید نیهال کسهوف
ک د 5.سنگی یارت شد ک م بوط ب  100یا  600سال پیش از رسول اهدا بهود و
ب آن ب زبان س یانی نوشا شد( بود« :امای ک یسین را ب قال رسهانند ،چگونه
6
میتوانند شفابت مد وی را در روز واپسین امید داشا باشند؟».
منلیان نیال ب ای امام یسین نوی میاواندند 7.امسلع میگوید« :شنیدم ک منلیهان
در سوگ شهادا یسین بالاداری میک دند» 8.پهس از شههادا امهام یسهین ،
امسلع رسول ادا را در اواب ب صورا ااکآلود م اهد( ک د .وقای بلهت را
سؤال ک د ،یض ا در پاسخ ر مود ک در صحن قال امهام یسهین یاضه بهود(
9
است.
آنان ک با امام یسین دشعنی ک دند و در ک ب ب مقابل با یض ا ب ااساند ،به
س نوشتهای بدی مبا شدند 10.از قات ن امام کسی نعاند ،مگه اینکه به قاهل
رسید یا بیناییاش از بین ررت یها چهه (اش سهیا( شهد یها زنهدگیاش را در مهدا
کوتاهی از دست داد 11.محعد بن طلح شارعی ،دربهار( شههادا امهام یسهین و
قساوا قات ن ای ان میگوید« :آنان ک او را ب شهادا رساندند ،میدانساند که وی
است و ق آن و بقاید صحیح ،مودا و دوسای آنان را اواسا اسهت؛
اری پیامب
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 .1اسعابیل بن بع دم قی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،1

 .2سبط بن موزی بغدادی؛ تذک ة الخوا

؛ ج ،1

.824
 112و.110

 .3بلی بن یسن ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86
 .4الیل بن ایبک الصفدی؛ الواری بالوریاا؛ ج ،81
 .5محعد بن یوسف گنجی شارعی؛ کفایة الطالب؛
 .6محعد بن یوسف زرندی؛ معارج الوصول؛

.112
.614

.666
.804

 .7محعد بن یوسف گنجی شارعی؛ کفایة الطالب؛

.661

 .8بلی بن یسن ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86

 160و .168

 .9محعد بن بیسی ت مذی؛ سنن الا مذی؛ ج ،4

.884

ببدال طب ی؛ ااائ العقبی؛ ج ،1
 .10ایعد بن
هل
 .11سبط بن موزی بغدادی؛ تذک ة الخوا ؛ ج ،8

.864
.161

با اینیال ،دست ب آن اقدام زد(اند .اگ ساعگ ان پی ین و س ک هان دور( ماهلیهت
1
نیال در صحن ک ب یضور داشاند ،او را یاری میک دند».
قات ن امام یسین در آتش اواهند بود؛ 2زی ا بویی از اس م نبه د( ،به پیهامب
ایعان نداشا و یک چ م ب همزدنی نیال ب ادا ایعان نیاورد(اند 3.از هعهین روسهت
ک بسیاری از امامان اهلسنت ،لعن یالید را مایال دانسا اند 4.اگ چ دشعن کوشید تها
امام یسین و نام و یادش را محو کند ،اما مورهق ن هد و آن که در تهاریخ مانهد،
یسین بود و آن ک محو شهد ،یالیهد و یالیهدیان بودنهد .بدا هانی در ایهن بهار(
مینویسد« :از نسل یسین  ،نسل زیادی باقی ماند(اند؛ اما از یالید بها اینکه پهانالد(
َ َ
ر زند پس از اود ب مای گذاشت ،کسی باقی نعاند ک این ،مصداق آی "إ ّ
شیانئَ
ِ
َ
ُ
5
األبتر" است».
َ َو
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قبر امام حسین
6

امام یسین در ک ب درن شد .در طول تاریخ هعوار( مه دم به زیهارا مهالارش
ررا و ب آن تب ل ک میمویند 7.ابنبساک مینویسد:
پس از اینک ب قب یسین آب بساند تا آن را محو کنند ،م دی از قبیل بنیاسد به
زیارا آمد .او م ت م ت ااک را ب میداشت و میبویید تا اینک قب یسین را
یارت و گ ی ک د و گفت« :پدر و مادرم ب ردایت! چقدر اوشبویی و چقهدر بهوی
ت بت تو اوش است» .پس از آن ،این شع را س ود:
اَرادوا لِیلزفیی ا سَشییرَ ل یشییع یشییدلوِّ ِ

34

َطیبل ُراب النَشر دش َّ یشنی النَشیر

8

اینها اراد( ک د(اند ک قب یسین را از دشعنانش مخفهی نگه دارنهد؛ ولهی بهوی
اوش ت بت تو ،بها ین راهنعا ب قب توست.
 .1محعد بن طلح نصیبی؛ مطالب السؤول؛

 .2بلی بن محعد ابنمغازلی؛ مناقب اهلالبیت

.148
؛

 .3بلی بن یسن ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86
 .4رضل بن روزبهان انجی؛ وسیلة الخادم؛
 .5محعد بن معاعد بدا انی؛ نالل االب ار؛

.818
.112

.846
.842

 .6بع بن ایعد ابنبدیم؛ بغیة الطلب ری تاریخ یلب؛ ج ،4
 .7محییالدین بن ش ف نووی؛ تهذیب االسعاء؛ ج ،8
 .8بلی بن یسن ابنبساک ؛ تاریخ مدینة دم ق؛ ج ،86

.882
.166

.1462
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