
 

 

 

 

 

 های ماه محرم تمناسب

 های ماه محرممناسبت

 *یواردیدتقيسنياالسالموالمسلمحجت

 اّولمحّرم

 ش از هجرت(یسال پ 624) ایحضرت زکر  یاستجابت دعا

به  یوی و همسرش، فرزند یسال را اجابت و در كهن ریاكخداوند متعال دعای ز
نداشدت.  یا ر از آن سابقهین نام، پید و اینام ییحیرا  یآنان عطا كرد كه خودش و

، پیشدوای بنددگان در علدم، عبداد  و كدریمبده اصددی  قدرآن  حضر  یحیدی
 1«ن.یالَصاِلِح ًا ِمَن یدًا َو َحُصورًا َو َنبِ یَس : »و از پیامبران صالم الهی بود یپاكدامن

 (ش از هجرتیسال پ 53) کعبه ینابود یورش ابرهه به مکه معظمه برای

سدرزمین یمدن، در ایدن روز بدرای  کگیدر و سدفام  سختك، حا«ابرهة بن صبا »
عبدالمطلب،  یشیاند هجوم آورد. مردم م ه با مصلحت  هاخریب خانۀ خدا، به م

ا راف پناه بردند. ابرهه كه  یها ها و دّره كوهه و به كرداز رویارویی با سپاه او اجتناب 
ب خانۀ خددا را یو اخر یشروینان حاصا كرد، دستور پیاز عدم مقاومت مردم ا م

پرنده از سدمت  ینشده بود كه ناگهان دید فوج کیصادر كرد؛ ولی هنوز به كعبه نزد
                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنم اسالمی.* 

 .39آیۀ  :عمران . آل1
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باران  نماندد. پرنددگان آندان را سد سرشدان بده پدرواز درآمده یدار و بر باالیا پدیدر
از آنان به هالكدت  یادیو اعداد ز یان ابرهه متالشی، سپاهیمدا کو در اند كنند می
من ی یبه سو ینینش رسند. از سپاه عظیم ابرهه، اعداد اندكی موف  به فرار و عقب می
من برگشت و در یآلود، به  و خون یان بود كه با بدن زخمیز از فراریشوند. ابرهه ن می

 د.یامام به هالكت رس یگآنجا با سراف ند
نزد مردم سرزمین عربسدتان داشدت،  ییت بسزاین واقعه، چون اهمیسال وقو  ا

 ده شد. ینام« ایعام الف»

طالب)سالهفتمبعثت(یهاشمدرشعبابیوبنامبريحصرپ

ارا مدردم را بده دیدن  سه سال مخفیانه و چهار سدال آشد رسول خدا  هبعد از آن
به آن حضدر  ایمدان آوردندد، سدران   هو عدۀ زیادی از اهالی م كرداسالم دعو  

« ر(یان قریدارالندوه )مجلس اع»ر احما خود را از دست دادند و در یقر کمشر
روانر گرفتنددد. آنددان یدد، پامبریددپ یو اجتمدداع یم بدده محاصددرۀ اقتصددادیاصددم

كده ادا از اد كردندد یدختده و سدوگند یای نوشته، آن را درون خانۀ خددا آو نامه مانیپ
 بند باشند. یارانر، به آن پایو  امبریدرآوردن پ یپا

فددۀ ی ا یاد  و بزرگددیكدده سدد امبر خدددایددپ ی، عمددوحضددر  ابو الددب
ن ینامدۀ ننگد مانیرا برعهدده داشدت، از پ هاشم و اوالد و احفاد عبدالمطلب یبن

و  امبریدزده شدد و مانددن در م ده را بده مصدلحت پ ر ناراحدت و شدگفتیقر
 ی، نوادگدان وفرزندان عبدالمطلب یان ندانست و ناچار دستور داد اماممسلمان
د و یدو در امدان مانددن از ك حفظ جان رسول خدا یهاشم، برا یفۀ بنی ا و افراد

عبین قریك ا راف م ه قدرار داشدت،  یها یان بلندیكه م یر، از م ه خارج و به ش 
 نقا م ان كنند.

به سر بردند  یدست ت عسر  و انمیبا نها ،کخش ۀهاشم، سه سال در آن دّر  یبن
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بدس و  آادر ،العدربةریحرام كه در سراسر حجاز و جز یها ام حج و ماهیو جز در ا
گران ارابداط داشدته یخارج شده و با د جااوانستند از آن یبرقرار بود، نم یت نسبیامن

 باشند.
ر یقدر ۀامن مانیانه پید كه مورروآ یوح امبر خداین به پیا امیسرانجام جبرئ

بخر را بده  و مسر  ین خبر آسمانیا امبریپ ن برده است.یو آن را از ب هدیرا جو
 یبه سدو ،از شعب خارج شد یاو با خوشحال .دیرسان ر ابو البیا ال  عمو

زده  آنان را بهت و دیاش را به ا ال  آنان رسان برادرزاده یبیخبر غ ،ر رفتیسران قر
 كرد.

 دور كده رسدول  همدان یولد ؛نامده را بداز كردندد مانیو پا در  كعبه را گشوده هآن
 1ه بود.نماند یاز آن باق یزیچ« بسمك الّلهم» ۀخبر داده بود، جز كلم خدا

 (یقمر  یهجر  81ه )سال یوفات محمد حنف

بدا چنددان از  ی، امیر مؤمنان، امدام علدپس از شهاد  حضر  فا مه زهرا
 بود.« سیخوله بنت جعفر بن ق»از آنان،  ی یبانوان بافضیلت ازدواج كرد كه 

همسر بزرگوارش به ارمغان آورد  یبرا یفرزند یگرانمایه، پس از مدا ین بانویا
ۀ یدكن و دیدنام« محمدد»را  ی، وامبری، به دلیا شد  عالقه به پیكه امام عل

 د.یر برگزیرا برا« ابوالقاسم»
م، یبدن جد ةیبه حنف اش یشدن َنَسب مادر یعلت منته ، به«یمحمد بن عل»

 یقمدر یهجر 81و سرانجام در سال  ه شدیا محمد بن حنفیه یمّلقب به محمد حنف
 2.وفا  نمود

                                                           

، 1، ج خلدون تاریخ ابن ابن خلدون، ؛71، ص بأعالم الهدى الورى  اعالم، فضا بن حسن  برسی. 1
 .397ص 

کشتف ؛ اربلی، 354، ص االرشاد؛ شیخ مفید، 110، ص االشراف انساببالذری،  احمد بن یحیی .2
 .186، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی شیخ عباس ؛590، ص 1، ج فی معرفة األئمة ةالغم
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 دّوممحّرم

 (یقمر  یهجر  61)سال  به کربال نیورود امام حس

، عازم كوفه شد و پس از یهجری قمر 60حجۀ سال  ی، روز هشتم ذامام حسین
از  كده« دیدزیحدّر بدن »ربال شد. كوارد  61روز  ی  ری ، در دوم محرم سال  25

وفه بود، بر امدام كمأمور جلوگیری از ورود آن حضر  به « عبیدالله بن زیاد»جانب 
. كردو سوزان، مجبور به اوق   کخش ینیسخت گرفت و او را در سرزم نیحس

َاعوُذ بَك ِمةَن الَكةرِب و  یَالّلُهَم ِانّ : »فرمودد، یكربال را شن، وقتی نام نیامام حس
د كه مندزل ییفرود آ»سپس فرمود: « رب و بال!كبرم از  او پناه می ه؛ خداوندا! بالَبالِ  

ن م دان، یدختن خدون ماسدت و در این، محّا رین زمینجاست. ایمان ا گاه مهیو خ
 1به من خبر داده است. یحمد مصطفنها را جّدم، میشود. ا یما واقع م یقبرها

 سّوممحّرم

 ( یقمر  یهجر  61سال )ورود عمر بن سعد به کربال 

در  كده، از جانب عبیدالله بن زیداد مأموریدت یافدت «وقاص عمر بن سعد بن ابی»
سعد، با  قرار گرفته و منتظر دستور بعدی او باشد. ابن امام حسین کبرابر سپاه اند

روز پدس از ورود امدام  کیداز كوفه خدارج و سدّوم محدرم،  یسپاهی چهارهزارنفر
ز بده او یدد نیدزیحدّر بدن  ین شد. سپاه هزارنفرین سرزمیبه كربال، وارد ا نیحس

  2قرار گرفت. یو یوست و احت فرماندهیپ

                                                           

، كدوفی اعدام  ابدن ؛320، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی ؛ شیخ عباس416 ، صاالرشاد. شیخ مفید، 1
 .871، ص الفتوح

؛ شدیخ 74، ص الطتالبیین مقاتل، اصدفهانی ؛ ابدوالفرج384، ص 44، ج بحتار األنتوار. مجلسی، 2
 .885، ص الفتوح، كوفی اعام  ابن ؛333، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی عباس
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 چهارممحّرم

 (یقمر  یهجر  24سال ) آغاز خالفت عثمان بن عفان

دا كرد، شر نفر از صحابۀ معروف ینان پیاز مرگ خود ا م« عمر بن خطاب»وقتی 
ر ی، عبدالرحمن بن عوف، عامان بن عفان، زب الب یبن اب ی)عل رسول خدا

، اا آنان كردخالفت  یدایوقاص( را كاند یدالله و سعد بن ابیبن عوام،  لحة بن عب
ا جلسه داده یت عبدالرحمن بن عوف، ارف سه روز اش یریبعد از مرگ وی، با مد

 یان خدود را بده خالفدت اسدالمیدادن از م کیالزم،  یها یبررس و پس از بحث و
ان خودشان یا، دو نفر از میجوانب قضا ی. اعضای جلسه پس از بررسكنندانتخاب 

بدن  یامدام علد :دادند. آن دو عبار  بودندد از یه به آن دو رأیند و بقكردرا انتخاب 
 و عامان بن عفان.  الب یاب

مدان یا بدا خددا پیدابوالحسن! آ یا»گفت:  یعلعبدالرحمن در آغاز، به امام 
 «؟ین عما كنیشیفۀ پیرۀ دو خلیو س الله، سّنت رسول خدا كه به كتاب یبند یم

امبر و بده علدم یدبندم كه به كتاب خدا، سدّنت پ یمان میپ»فرمود:  یامام عل
 «خود عما كنم.

عامدان كده و  كدردارائده شنهاد را به عامان بن عفان ین پیسپس عبدالرحمن، هم
بندم كه به كتاب  یمان میرم. من پیپذ یم»درنم گفت:  یبود، ب ین فرصتیمنتظر چن

  1«ن عما كنم!یخیره شیو س امبریخدا، سّنت پ

 مششممحّر

 (هجری قمری 406سال ) رحلت سیدشریف رضی

 406، معروف به سیدرضدی، ششدم محدرم سدال «سیدمحمد بن حسین موسوی»
                                                           

ابدن  ؛143و  129، ص وقتایع االیتام، قمدی ؛ شیخ عبداس195ص ، 98، ج بحار األنوار. مجلسی، 1
؛ محمدد بدن 162، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی یعقوبی، ؛554، ص 1، ج خلدون تاریخ ابن خلدون،

 .193، ص 4، ج األمم والملوک تاریخ جریر  بری،
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در آن زمان زنده بود، از  كه. برادرش سیدمراضی كردهجری قمری، در بغداد وفا  
. ناچدار او را بده كندد ت كشد  حزن و ناراحتی، نتوانست در اشییع جنازۀ وی شدر

بردند ادا آرام بگیدرد و اشدراف و اعیدان مدذهبی و  اامكحرم جدش امام موسی 
، کند. فخرالملكردت كضی شروه جنازۀ سیدر شوری و عموم مردم در اشییع باشك

ی قبر  ر مطهرش نماز خواند و در خانۀ خویر، نزدی وزیر بهاءالدولۀ دیلمی بر پی
البالغده،  سیدرضدی عدالوه بدر اصدنی  نهج .كدرددفن  اامینكمطهر امامین 

 1.  كردی... األو های دیگری را چون: الخصائصتابك

 مفتممحّره

 (یقمر  یهجر  61سال )اد به عمر بن سعد یدالله بن ز یعب ۀنام

یدا  پس از آن ه عمر بن سعد وارد كربال شد، جلسداای بدین وی و امدام حسدین
داللده یوفده رسدید. عبكفرستادگانشان برقرار شد و این خبر بده ا دال  عبیداللده در 

ن امدر را یكرد كه ا ینبود و االش م یزیان ماجرا بدون خونریحاضر به مصالحه و پا
عمر بن سعد نوشت و دسدتور داد كده  یبرا یا . او در هفتم محرم نامهكند ار  سخت

و آب فرا  حائا گدردد ادا آن حضدر  و  یان ویرد و میسخت گ نیبر امام حس
 2م شوند.یارانر در فشار قرار گرفته و اسلی

 مهشتممحّر

 (یقمر  یهجر  61سال )با عمر بن سعد  نیدار امام حسید

جداد افداهم بدین آنهدا، یدو سدپاه و ا یها تیكاسدتن حساسد ی، بدرانیحسامام 
                                                           

 .145، ص وقایع االیام، قمی . شیخ عباس1
؛ اربلددی، 389و  315، ص 44، ج األنتتواربحتتار ؛ مجلسددی، 434، ص االرشتتاد. شددیخ مفیددد، 2

 .335، ص 1، ج اآلمال منتهی، قمی شیخ عباس ؛226، ص 2، ج مة فی معرفة االئمةالغ کشف
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شنهاد امام را پذیرفت و افاهم یبا عمرسعد شد. عمر، پ یخواستار مالقا  خصوص
ان دو لشد رگاه، نشسدتی خصوصدی یدم یا مدهیشب هشتم محدرم، در خ كهند كرد

وگو  گفدتاز شدب بدا هدم  یداشته باشند. آن دو، در جلسه حضور یافتده و ادا پاسد
 1كردند.

 منهممحّر

 (یقمر  یهجر  61سال ) الجوشن به کربال یورود شمر بن ذ 

بعد از اعزام عمر بن سعد به كربال، عبیدالله بن زیاد سپاهیان دیگری نیز به اددریج 
، چهار هزار ان یاحید ریزیحّر بن  ی، عالوه بر لش ر هزار نفریو .كرد عازم كربال

، چهدار هدزار نفدر بده ید بدن ركداب كلبدیدزیبدا همراه عمر بن سعد، دو هزار نفدر 
صفرماندهی  میح  بدا ، هدزار نفدر ی، هزار نفر همراه شبث بدن ربعدیر س ونین بن ن 

، دو هدزار نفدر بده ینه مدازنی، سه هزار نفر همراه مصار بن مزیحّجار بن ابجر بجل
وستن بده سدپاه عمدر بدن سدعد، یاعزام كرد، اا با پگر به كربال یشخص د یفرمانده

امدا ؛ دیم نمایت و اح یاقو نیان امام حسید را در برابر سپاهیزیان یجبهه سپاه
)از بازمانددگان  الجوشدن یاد، لش ر شمر بدن ذیدالله بن زیعب یروهاین نیشرورار

وارد  امبریدت پیدبه قصد نبرد با اهدا ب ،چهار هزار انهمراه خوارج( بود، كه به 
 ن كربال شد. یسرزم

 (یقمر  یهجر  61سال ) هنام رش امانیو برادرانش از پذ عباسحضرت امتناع 

و  الب )خانوادۀ مادری حضدر  عبداسك از  ایفۀ بنی كهالجوشن،  شمر بن ذی
رفدت و بدا  نیگداه امدام حسد مدهیخ کیدعصر روز ااسوعا نزدسه برادرش( بود، 

                                                           

 .388، ص 44، ج بحار األنوار. مجلسی، 1
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كده  حضدر  عبداسای برای آندان آورد.  نامه و امانآنان را فراخواند بلند  یصدا
و لعندت  !ده باد دستان ادویبر»بود، بر او بانم زد:  یت و وفاداریر ، حمیكانون غ

بدرادر و  یاریدكده از  یدهد یدشمن خدا! ما را فرمان م یا ! ا نامه خدا بر او و امان
ا یدم. آیدرآورم و سر در  اعت ملعونان و ناپاكان دیدست بردار نیمان حسیموال

 «ست؟ین یامان فرزند رسول خدا یو برا یده یما را امان م
ت یددنهاشددد و بددا  كد و خشددمنایدد، ناامنیالبندد شددمر از پاسددخ فرزندددان ام

 1ر برگشت.یگاه خو مهیبه خ یسراف ندگ

 (یقمر  یهجر  61سال ) نیام امام حسیبه خ یعموم ۀفرمان حمل

عبیداللده، عصدر روز ااسدوعا فرمدان حملدۀ داشدتن  عمر بن سعد، برای راضی نگه
، بدرادرش حضدر  صدادر كدرد. امدام نیگاه امدام حسد مدهیرا بده خ یعموم
شب عاشورا را به وی مهلت دهد. عمر بدن  كهرا فرستاد و از وی خواست  عباس

سفیدان سپاه، درخواست  رغم میلر، با اصرار برخی از فرماندهان و ریر سعد علی
 2ار را به روز عاشورا سپرد.كو فیصلۀ آن حضر  را پذیرفت 

 در شب عاشورا نیر امام حسیو تدب یشیدوراند

 :كرداقدام از فرصت شب عاشورا استفاده و به چند عما،  نیامام حس

 و همراهان ( خطبه برای ياران1

بزرگ گدرد آورد و بعدد از  یا مهیارانر را در خیآن حضر  در شامگاه روز ااسوعا، 
ربال را كشبانه  كهخواند. حضر  از آنان خواست  یا آنان خطبه ینماز جماعت، برا

                                                           

 .391، ص 44، ج بحار األنوارمجلسی،  ؛342، ص االرشاد. شیخ مفید، 1
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، حاضدران و از دسترس سپاه عمر بن سعد خارج شوند. پس از سخنان امام کار
ن یو عر  كردند كه ما هرگدز چندگفتند داد سخن  یگریپس از د ی یدر مجلس، 

 م نمود.یخواه یارین قطرۀ خونمان یآخرم كرد و او را اا ینخواه

  نبي( سفارش به خواهرش ز 2

در شب عاشدورا مواجده  با اشویر و نگرانی خواهرش زینب كه امام حسین
 كدهداده و امر به صبر نمود. حضر  از خواهرش خواست  یشده بود، وی را دلدار

 .كند و دیگر اسرا را سرپرستی  زنان اها بیت

 ( تدابیر دفاعی3

دشمن، دستور داد كه  یار در برابر اهاجم احتمالدفا  بهتر و روان یآن حضر ، برا
 یها خنددق مهیو با  ناب مح م ببندند و در ا راف خ یکگر نزدی دیها را به  مهیخ

زم انباشته كنند، اا در هنگام هجوم دشمن از سده  درف یها را از خار و هحفر  و آن
  رف با دشمن درگیر شوند. یكواجه و از شعله ور م ییها آنان را با خندق

 برای عبادتآخر استفاده از شب  (4

ن یایشان از ا بود. اران وفادارشیو  نیامام حس ین شب زندگانیآخرعاشورا شب 
اا بامدداد روز عاشدورا، بده راز و  و را بردند یمعنو یهان بهرهین و بهتریشتریشب، ب

 1پرداختند.از، مناجا ، نماز و قرائت قرآن ین
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 دهممحّرم

 (یقمر  یهجر  61سال ) وقایع جانگداز روز عاشورا

آنها  ارین هممبه ر یزدر وست كه یوقو  پ در كربال به یمهم یدادها یرو ،ن روزیدر ا
 شود: اشاره می

 ( نظم سپاه1

ادن  32خود را كه متشد ا از  کاندپس از نماز صبم عاشورا، سپاه  نیامام حس
اول در بخدر  ۀدستفرماندهی  ؛م كردیاده بودند، به سه دسته اقسیان پ 40سواره و 

ب بدن یدبده حبرا سدره یدوم در بخدر م ۀدسدتو فرماندهی  ن،یر بن قیزهرا به منه یم
، امدامن یهم ند بر عهده گرفت؛خود را سوم در قلب سپاه  ۀو دست سپرد، مظاهر

 .كردواگذار  رق سپاه را به برادرش حضر  عباسیب

 حر بن يزيد ۀتوب( پذيرش 2

ر بخشدمان شدد و مدورد ی، پشیریر از آغاز درگیروز عاشورا پصبم د یزیحّر بن 
 ارانر قرار داد.یقرار گرفت و حضر ، او را در جمع  نیاباعبدالله الحس

 نماز جماعت ظهر عاشورا ۀ( اقام3

شد و عدر  كدرد  كینزد نیدر گرماگرم نبرد، به امام حس «یداویص ۀابوثمام»
داد،  یمد یا ژهیدت ویدكه به نمداز اهم نیده است. امام حسیكه وقت زوال فرارس

كه خود  «یعبدالله حنف» پردازند.ببه نماز  یو همگه كرددستور داد جنم را متوق  
و در حدال قدرار گرفدت ر دشمن یزده ایس هدفقرار داده بود،  نیرا سپر امام حس

 .شتافتدیدار معبود به  نی  امام حسیدفا  از وجود شر
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 ( شهادت امام حسین4

پنداه را در  اران خود را از دست داد، بانوان عصمتی ۀهم نیپس از آن ه امام حس
 .دنمدوسدفارش  ییبایبه صبر و ش  و داد یو دلدار یآنان را اسل ،گرد آورد یا مهیخ

از آنان را  یادیدشمن مبارزه و اعداد ز ۀگسترد یروهایبا ن ی، ساعااییبه انها امام
 1.دیبه شهاد  رسخود سرانجام  و كرد ییا زخم کهال

 ات سپاه عمر بن سعد در عصر عاشورایجنا

امام  شتنكبعد از  ،الجوشن شمر بن ذی کسفا ۀویژه دست سپاهیان عمر بن سعد، به
مرا دب ر یزدر عصر عاشورا به شر   یگریا  دی، جناشاران فداكاریو  حسین

 ند:شد

 ها مهی( غارت خ1

 هامهی( آتش زدن خ2

ها و هر چده در مهیامام خو ند كردها مهیپس از غار ، اقدام به آار زدن خوفیان ك
  2ان سوخت.یدیزیآنها بود، در آار الم 

 به کوفه نی( ارسال سر مقدس امام حس3

داد سدر  ، دسدتوریامدو کسدفاشتر به دستگاه یب یخدمت خوش یعمر بن سعد، برا
 ۀان غائلدیدداللده را از پایعصر عاشورا با شتاب به كوفه ببرندد و عب ،را امام ۀدیبر

 3.كنندكربال باخبر 
                                                           

، اآلمال منتهی، قمی ؛ شیخ عباس901، ص الفتوح، كوفی اعام  ؛ ابن447، ص االرشاد. شیخ مفید، 1
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 (یقمر  یهجر  67سال ) اشتر کان ابراهیم بن مالیاد به دست سپاهیدالله بن ز یقتل عب

فرماندهی سپاه امویدان  كههجری قمری، عبیدالله بن زیاد  67روز دهم محرم سال 
عبیدۀ ثقفی، به فرماندهی ابدراهیم بدن  بن ابیمختار را برعهده داشت، در برابر سپاه 

قدرار گرفدت و شدهر موصدا  یدر چهار فرسدنگ« نهر خاذر»در ساحا اشتر،  کمال
 جنم سختی بینشان رخ داد.

ده و یدان جندم بده هالكدت رسدیددر م یشمار یدالله، اعداد بیان عبیاز لش ر
آن  یهدا رود خاذر غرق شدند. اعداد كشته در ینینش هنگام عقب هم، یادیاعداد ز

 اند.  ر از هفتادهزار ان برشمردهیان را بیشام روز
اد و اعدادی از فرمانددهان یدالله بن زین نبرد، كشته شدن عبیداد این رویار مهم

 یدکاشدتر بدا  کم بدن مالدیدالله به دسدت ابدراهیرابه شامی بود. عب و افسران عالی
د. زمدان ین خدود رسدیم شد و به سزای كدردار ننگدیر، از كمر به دو نیضربت شمش

، درسدت شدر قمدری یهجر 67اد، روز عاشورای سال یدالله بن زیكشته شدن عب
 1بوده است. نیسال پس از شهاد  امام حس

 ازدهممّحرمی

 (یقمر  یهجر  61کربال )سال  یاسارت بازماندگان شهدا

 یها ازدهم محدرم اجسداد كشدتهیعاشورا، روز  یان ماجرایپس از پا عمر بن سعد،
و  كدردو بر آنان نماز خواند و سپس همه را دفن  ی، گردآورییر را شناسایسپاه خو

ن یارانر بر زمیو  نیو بدن مقدس امام حس تیب اها یها كه كشته یدر حال
 كرد. کمانده بود، كربال را به قصد كوفه ار

ان و یداز اشدراف، اع یادیوفه، اعداد زكاد به محض ورود اسرا به یدالله بن زیعب
                                                           

، منتهی اآلمال؛ شیخ عباس قمی، 913، ص الفتوح؛ ابن اعام كوفی، 470، ص االرشاد، شیخ مفید. 1
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مجلدس وارد  هران را بدیاسد و دان كدربالیشه یه را گرد آورد و سرهایام یهواداران بن
 1كردند.

 مدوازدهممحّر

 (یقمر  یهجر  95سال ) شهادت امام زین العابدین

به مقدام امامدت نائدا  یسالگ 23در پدر بزرگوارش ، پس از شهاد  امام سّجاد
 ان را برعهده داشت.یعیسال امامت ش 34نه، یآمد. وی پس از بازگشت به مد

كده بده  ی، بر اثر زهریقمر 95، در محرم سال یسال زندگ 57سرانجام پس از 
ندۀ مندوره بده یده شدد، در مدیبه حضر  خوران یامو« عبدالملكد بن یول»دستور 

 یر امام حسن مجتبیجوار قبر مطهر عموع، در ید و در قبرستان بقیشهاد  رس
 سپرده شد. كبه خا

مورخددان و  ی، گرچدده امددامنین العابدددیددخ شددهاد  امددام زیدربددارۀ اددار
ن روز و یدیدر ماه محرم واقدع شدد، امدا در اع هن واقعینگاران، اافاق دارند كه ا رهیس

 ی، روز دوازدهدم محدرم، برخدیوجدود نددارد. برخد یدگاه واحدیسال وقو  آن، د
ن دربدارۀ سدال شدهادار بدا یدانند. هم ن یوپنجم م ستیگر بید یهجدهم و برخ

  2اند. گفته یقمر 94سال  یاند، برخ را ذكر كرده 95ن ه بیشتر مورخان، سال یا

 مزدهممحّريس

 (یقمر  یهجر  61سال ) یف ازدیشهادت عبدالله بن عف

ام یدق یدر مداجرا وفه بود. ویكدر  منانؤاز شیعیان امیرم«  یعبدالله بن عف»
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حضدر  را در كدربال  یارید  ی، اوفیینایو ناب ی، به دلیا سالخوردگنیامام حس
ت: وارد كوفه یب ران اهایدان كربال را، همراه اسیشه یكه سرها ینداشت؛ اما هنگام

در  یروزیدزهرچشم نشان دادن به مخالفان و ااهدار پ یاد برایدالله بن زیه و عبكرد
كرد، بدا  یمردم سخنران یارانر در مسجد اعظم كوفه برایو  نیشهاد  امام حس

 رو شد.   روبهید عبدالله بن عفیالعما شد ع س
را  یرا نداشت، با ا بر دستور داد، و یآمد رین پیاد كه انتظار چنیدالله بن زیعب
دالله به خانۀ عبداللده بدن یرو مأموران عب نی. از اكنندر را خاموش یر و صدایدستگ

ر به شهاد  رساندند. آنگاه، سرش را از یآورده و او را با ضربا  شمش  هجوم یعف
 1ختند.یبه دار آو« سبخه»جانر را در محلۀ ی ر بیبدن جدا و پ

 (یقمر  یهجر  61 کربال )سال دانیشه مقدس یکرهایپ نیتدف

اسد كه  یبن ۀلیاز قب ی، گروهندكرد کربال را ارك سپاهیان عمر بن سعد  هاینپس از 
 ،ارانریو  نیشدن امام حس كشته ازو بودند كربال ساكن  كینزد ،«هیغاضر»در 

زدهم محرم وارد كربال شدده و یافتند، روز سیان ا ال  یامو یبه دست سپاه ح ومت
سپس بر آنان نماز گدزارده و در همانجدا بده جمع كرده، دان را یمقدس شه ی رهایپ

 2سپردند. خاك
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