
    1931بهار    1   شهارۀ               58

 
 

 

 
 

در منابع  دهای شگفت پس از شهادت امام حسینتجّلی رویدا
 اهل سّنت

1سید محسن موسوی __________________________ 
  __________________________2میثم خلیلی_ �

 چکحده
ًاابون  اا  ب ممه ااخااب  مهاا ً كنترابف نن-ً انننتااب فخ  نم ن منپا نمِنشاا ب گنم

گدی ابنمگا  نااذمبمگ ساب ن م م گ ادنرابت ننتنه ب ابننعاارنهابنتنع هاب نت اي نتن ت اا ن ارن
گدفرنتنگن ارنتن ابنن ًلبون ضدگنش ك تربف نشاده نًبگن :نتغ یدنتنتحّنلن  نگظىنت بنكن

نً اب ًابگنًخ ناقنمِن ِ   ًادنتنپدفبنن  نهنگن ضدگكنًشبه منتنگلمن دم  کن ضادگكنعارنم
 ت  نمهانب  ن اارنمیا نتراابف نهاابیینمِنمیا ن اانم تنشااي ن  نمه ياابونعارنتياا خا مكنگينگار

 مننهب نر بونمًبون  ا    نمِنِی بییتنمگ نُع  نت فمگ كنً شايعن منمگ سب ن م م
گد  ت  نش منمهعكنعبنن-عرنگيبفرن  ن ت   ن  نپژتهرن بيدن رنعبن تینتنو ي  تحن ن ن

مه اب منپد مخ ارنِنًنبع نً   دنتب فخ نمهمنهّنعنعرنگلمنمهنب نمی ن نم تنخب  مه يب منم
هااب نپاژتهرن ااب  نمِنمیاا نً نااننمهاعن اارن  نتنواا قنمتيبراابگنپاا نمِنشاان  نفبه اارًا 

مگ ن رن  نمع ب نًخ ني نمِن نم تنشايعن منگلمن د م كنمهمنهّنعكش ب گنمعبا  مهلل
 منتنر بون ضدگنگ مش رنمهعنتننمی نخان ن اب  نمِنم نر منمِنابشنطنلنتب فخنه چنهبعلر

نمهع نتنبا گ نًر  عنتم  منبدنمهمنب عنمًبون     اظيعنر بو
 كنش ب گكنمهمنهّنعكنابشن مكن دع  نمًبون    ها: کلیدواژه

 

_____________________  
گروه علوم قرآن و حدخث دانشگاه واػندران، . 1  sm.musavi55@gmail.comاستادخار 

کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و وعارف قرآن2  آول  -. دانشسوی 
meysam.khalili1370@gmail.com 
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 . طرح وسأله1
کتاگ کتئاگ، حئه نوشئتهای وناقئد و سئحرهدر برظی اػ  هئای اهئل سئّنت،  قسئهتی اػ 

هئا اػ ر خئک اػ آنناوئه هئهئا حئه ػنئدگیاظتصاص خافتئه اسئت و در آن رسول ظدانوادگان 
کئه وئورد  ترین احعاد ػنئدگی حسئحن بئن علئیهناند. اػ وپرداظته ضهله اوام حسحن

گرفته، قحئام ظئونحن حرئرتتوّضه اهل س کتئاگ ّنت قرار  کئه در  هئای تئارخصی و اسئت 
شئده  اػ آغئاػ تئا حئوادک پئس اػ آن پرداظتئهوقتلی اهل سّنت، حه توضئح  و شئرح ایئن قحئام 

انصئاف  تاهئل سئّنت حئه قحئام حرئرت حئه دخئد است. هر طند اک ر قرخد حه اّتفاق علهئای
گر سئئّنت نجئئوی نگرخسئئته کننئئد، ولئئی در ایئئن وحئئان فئئی وئئیوعّر  و ایئئن نهرئئت را اححئئا

که قحام حررت را پیهان وی  عنی، یگخئد وبرحق خ جشکنی در برابر ظلحفتوان افرادی را خافت 
کرده و سعی وی کاری بیهوده و ظالف سّنت پیاوجر کنند داوئن یگخئد بئن وعا خئه وعّرفی 

: ;،ح=@=;تجرجئئه نهاخنئئد)ابن ظلئئدون، گنئئاه ناحصشئئودنی قتئئل سئئجط رسئئول ظئئدارا اػ 
هئئای وصتلئئ  و وسئئتدلی حئئه نظئئرات وئئغکور و واننئئد آن داده شئئده (. هئئر طنئئد پاسئئز>;>

کئه الهئئی بئودن قحئام حرئرت را زیئئر تئوان در احطئئاسئت، ولئی وئی ال نظرخئاتی اػ ایئن دسئت، 
و ضئو در  کئه حئا ضسئتبرنئد؛ حئه حعئد دخگئری اػ قحئام نگرخسئت؛ توضئح  بیشئتر ایئنس ال وی

رواخئات وئورد قجئول اهئئل سئّنت اػ سئوی بگرگئئانی واننئد: ابئن سئعد واقئئدی، وحّهئد بئن ضریئئر 
کئئئه در وئئئغهد ظئئئود اسئئئتوار و  طجئئری، شئئئهس الئئئدین عهجئئئی، ابئئئن حسئئر عسئئئقالنی و... 

کئه پئئس اػ شئئهادت اوئام حسئئحن بیئئانگر  وتعصئد هسئئتند، رواخئئاتی را وئی تئئوان خافئئت 
کئئان حئئه وقئئام حئئوادک شئئگرف واننئئد توحیئئر و تحئئّول در نظئئن ضهئئان، سرنوشئئت شئئوم هتا

گرخئ کئه حئو جحررت و نوحه و  کئرد  ادثی ػوئحن و آسئهان در سئو  حرئرت اسئت و اثجئات 
ساحقه پئس اػ وقئود خئک قحئام، حکاخئت اػ عظهئت آن قحئام و الهئی بئودن آن  غحر عادی و بی

 دارد. 
کئه  گردان ابئن تحهحئه،  ک حئر، اػ شئا که افئرادی واننئد ابئن  عکر این نکته نحز ضر ری است 

کئه در وغهد ظود حسحار وتعصد هسئتند، حئه صئحت ایئن حئوادک و فتنئه هئا و حالهئایی 
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ک حئئر،وئئی گردخئئد، اعتئئراف حرئئرتگحئئر قئئاتالن گریجئئان (. B :<;Cتئئا، حبئئی کننئئد)ابن 
کئه در ثاحئت نهئودن  پرداظتن حه این حعد اػ قحام حررت اػ ونئاحع وئورد اعتهئاد اهئل سئّنت 

کنون حئئه صئئورت وسئئتقل صئئورت الهئی بئئودن قحئئام حرئئرت، تئا حئئّد زخئئادی وئئ ثر اسئئت، تئا
 های آن را نشان دهد.تواند احعاد ضدخدی اػ قحام حررت و زیجایینگرفته و وی

کان به و ربایندگان لجاس . سرنوشت قاتالن اباعجداهلل 2 حضرت و هتا های 
 وقام اوام حسحن 

کننئئدگان حئئه سئئاحت قدسئئی سئئحد و سئئاالر ضئئاهالن حئئه وقئئام اواوئئت و هتئئک حروئئت
های حررت و تاظتن اسد بر حدن وجارک حرئرت، ورئاخقه اػ غارت لجاس شهحدان

کدام اػ این افراد حعئد اػ ا هئای وتعئددی در نسئام ایئن اعهئال فسحئع، حئه عئغاگنکردند. هر 
گرفتئئار آودنئئد و الجّتئئه عئئغاگ آظئئرت شئئدخدتر اسئئت. در اداوئئه حئئه قسئئهت هئئایی اػ دنحئئا 

کننئدگان حئئه حرئرت، اػ ونئاحع تئئارخصی اهئل سئّنت اشئئاره کحفرهئای دنحئوی هتئئک حروئت
 شود.   وی

 های حضرتکنندگان لجاس.  سرنوشت غارت0.2
هئا و سئالح  بئراى غئارت لجاس سعد، پس اػ شئهادت اوئام حسئحن گر ابنس اه غارت

شئهر بئن عی السوشئن دواػده ضئرحه » نوخسئد:اوام هسوم آ ردند. ظئوارػوی در ایئن ػوحنئه وئی
کرد. پس اػ آن اسود بئن حنظلئه پئیش  شهشحر بر آن حررت ػد و س س سر اوام را ضدا 

نش را برداشئئت و پوشئئحد و آوئد و شهشئئحر آن حرئئرت را برداشئت و ضعونئئه حرئئروی پیئراه
حئئر بئئن عهئئرو السروئئی برداشئئت و پئئیس شئئد و ووهئئاخش رخصئئت. شئئلوار آن حرئئرت را حح

گرفئت. گحر شد. عهاوه ػوحن گغاشئت و ضئغام  اش را ضابر بئن یگخئد اػدی برداشئت و بئر سئر 
کندی زره او را برداشت و دیوانه شد.  (.@=: >؛حBB=;)ظوارػوی،  «والک بن نسر 

گوخئد: و طئون حسئحن» نگارد:ویطجری در تارخصش  حئا سئه طهئار  حهحئد بئن وسئلن 
کئه ظئوش جکس حهاند، ضاو کئه آن را حدرخئده و زیری ظواست  حافئت بئود و شئفاف و خهنئی، 

کئئه اػ او در نحارنئئد. خکئئ کئئرد  گفئئت: بهتئئر اسئئت ضاوئئپئاره  کوتئئاهی زیئئر آن  جی اػ خئئارانش  زیئئر 
گفت:  کئه پوشئحدن آن» بپوشی.  و طئون « شاخسئته وئن نحسئت. در ایئن ضاوئه وئغّلت اسئت 
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کعئئئد بیاوئئد و آن را در آ رد و وی را برهنئئه واگغاشئئت. وحّهئئد بئئئن « کشئئته شئئد، ححئئر بئئن 
گوخئد:  کعئد آگ وئئیدر ػوسئئتان دسئت» عجئدالرحهن  رخصئت و در تاحسئئتان هئای ححئئر بئن 

گویی طوگ بود.ظشک وی  (.==>: A، ح>?=;)طجری،« شد، 
کئرده؛ حئا ایئئن  ظئوارػوی نحئز ایئن وطلئد را در وقتئل ظئود اػ وحّهئئد بئن عجئدالرحهن نقئل 

که در وقتل ظوارػوی شیء حه غئارت بئرده شئده  )شئلوار( حرئرت وعرفئی « سئرا یل»تفاوت 
 (  A=: >،حBB=;شده است. )ظوارػوی، 

های حررت در تئوارخز وعتجئر اهئل برده شده برای رحاخندگان لجاسهای نامنقل عغاگ
کئئه ضهالئت حئئ کی اػ ایئن وطلئئد اسئت  احتراوئئی حئه سئئاحت ه وقئام اوئئام و بئیسئّنت، حئئا

کئوطکی اػ ایئن عئغاگناپئغیری را حئهحررت، عواقد ضجران کئه قسئهت  هئا در دنجئال دارد 
هاسئئت. الجّتئئه هئئای العئئالح ضسئئهی و روحئئی اػ ضهلئئه آنشئئود و بیهئئاریدنحئا وحّقئئق وئئی

ای بئئرای عئئغاگ بئئگر  قحاوئئت و ضئئاودانگی در آتئئش، حئئه ضهئئت تعئئغخد دنحئئوی وقّدوئئه
 وردانه است.  گ این اعهال ناضوانارتکا

 تازندگان اسب بر حدن مجارک حضرت .  سرنوشت2.2
کئه حئه دسئتور ع« وقاتل الحسئحن»در  هئر بئن شئحعه ایئن وطلئد حئه تئواتر نقئل شئده اسئت 

بئئر حئئئدن اخشئئان اسئئد تاػانئئده شئئد و ایئئن عهئئئل  سئئعد پئئس اػ شئئهادت اوئئام حسئئحن
که داو ناضوان که ههطلد شده بوردانه توسط ده نفر  گرفت  این افراد پئس اػ  جودند، صورت 

( و اػ اهئل C< :?=C=;ارتکاگ ایئن عهئل حئه حالهئایی دطئار شئدند) حئه عنئوان نهونئه: وفحئد،
گوخئد: عهئر »سّنت نحز طجری در تارخز ظود اػ قول ابی وصن  آ رده است: حهحد بن وسئلن 

ک  بئر حسئحنشئود حئا اسئد سئی داوطلئد وئیبن سعد در وحان خئاران ظئود نئدا داد: طئه 
کس داوطلئد شئدند. اػ ضهلئه اسئحاق بئن ححئو کئه ر پئوش  _حرئروی  تحتاػد؟ ده  ههئان 

گرفت حسحن که بیاودند و حئا اسئجان ظئوخش و اظنس بن ورثد  -را ربود و حعدها پیسی 
کئئه پشئت و سئئحنه او را در هئئن شکسئئتند. حهحئئد  حسئحن کردنئئد، طنئئدان  را لگئئدکوگ 

کئئه وئئّدتی پئئس اػ آن وقتئئی أظئئنس بئئن ورثئئد در ضنگئئی اخسئئتاده بئئود، تحئئری  گوخئئد: شئئنحدم 
که قلجش حشکافت و ضان داد.  (.@=>: A، ح>?=;طجری،«)ناشناس حه او ظورد 
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 دهنده حه حضرت. کور شدن دشنا 3.2
کئه تردخد عواقد سوجی را حهبی ضسارت حه وقام رفحع وعصوم ههراه ظواهئد داشئت 

واهد شد. در توارخز اهل سئّنت نقئل شئده کننده حا آن ر برو ظدر دنحا و آظرت فرد ضسارت
که حه اوام حسحن کردند حه حالهایی وجتال شدند. اػ ضهله: که افرادی   توهحن 

ک بئئن وحّهئئد بئئن عجئئداهلل انصئئاری و عجئئدالهل»آ رده: « طجقئئات»ابئئن سئئعد واقئئدی در 
گفت کئه وئی ةقّر  جعهحر و ابوعاور عقدی اػ  کئرد  ه اسئت: گفتئبن ظالد، اػ ابورضاء برای وا نقل 

که در نجرد ضهل انداظتن و س اس ظئدای  علی را دشنام ودهحد، ای وای بر ون اػ تحرهایی 
که هحر ای اػ قجحلئه حلهئحسن داشئتحن. گفته است: ههسئاخهکدام حه هدف نصورد. ههو ویرا 

گفت: دخدخد این تجهکار پسئر تجهکئار حسئحن بئن  کوفه آود و  را طگونئه ظداونئد  علئیاػ 
ککشت؟ ههان هئاخش دو لّکئه سئ ید انئداظت ه این سصن را برزحان راند، وردوک طشندم 

کور شد.و نور طشن  (.B;;: ?ق، ح:;<;ابن سعد، «)هاخش اػ وحان رفت و 

خاد4.2  . دخده شدن آتش در چهره ابن ز
کنئد حئئه سئند ظئود اػ فرئئل بئن دکئئحن و او اػ والئک بئئن  ابئن سئعد در طجقئئات اشئاره وئئی

کئردوس، اػ پئردهاسئهاعحل و عجئداهلل بئن  کئئه حئئرگ، اػ عجئدالهلک  کئرده  دار ابئئن زخئاد نقئل 
کئه ابئن زخئاد حسئحن» گفته است: وی کئاد شئدم.  هنگاوی  کشئته بئود، ههئراه او وارد  را 

که حئا آسئتحن ظئود طهئرهآتشی بر طهره گفئت: ایئن ووضئود را حئه اش ضهحد  اش را پوشئاند و 
 (.B;;: ?)ههان،ح« کسی وگو

 نس.سرنوشت سنان بن ا5.2
گفتئحاػ هن وحّهد بن سعد حئه سئند ظئود اػ علئی بئن وئ  جداجنی، اػ حئنش بئن حئارک، اػ 

که وی کرده  کس » گفته است: پیروردی اػ قجحله نصع نقل  گفت: هر  حساح بن یوس  ثقفی 
گفتند. در این کار شاخسته کارهای ظود را  گروهی برظاستند و  ای انسام داده است برظحزد، 

گفت: ون قاتل حسحنهنگام سنان بن انس برظ کار  هستن. حساح است و  گفت: آری 
-اش حاػگشت زحئانش حنئد آوئد و دیوانئه شئد، آناست. طون سنان حه ظانه نحکو و پسندخده

که در ضای ظود وی  (.C;;: ?کرد)ههان، حظورد و قرای حاضت ویطنان 
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  های زوحنی و آسهانی پس از شهادت اوام حسحن . تغحیرات و تحّول3
که آسهان و ػوحن نوحئه وصحجت سر ر و ساالر شهحدان عظهت ظئوان حه حّدی بود 

گزارش شده و نظن عالن پس اػ هئای تئارخصی در ایئن شهادت ضانسوػش حه هن رخصته شد. 
کئئه هئئحر گونئه سئئاحقه تئئارخصی قجئئل اػ عاشئئورا نداشئئته ػوحنئه حکاخئئت اػ وقئئود حئئوادثی دارد 

گئئر ػ ایئئن پئئس نصواهئئد شئئد؛ و ایئئن ظئئود نشئئانگئئاه در تئئارخز تکئئرار نشئئده و ااسئئت و هئئحر
اشاره اضهالی حئه شئهادت اوئام الدین سحوطی، پس اػ عظهت وصحجت وارده است. ضالل

کئرده اسئت:  حسحن کئه حسئحن آن»حه حوادک پس اػ شئهادت اشئاره  حئه قتئل  گئاه 
های رنگئحن بئئود و  رسئحد، نئور ظورشئئحد حئه وئدت هفئئت ر ػ بئر روی دیوارهئا ههشئئون ولحفئه

در ر ػ عاشئئورا اتفئاق افتئئاد و در  کردنئد، و قتئئل حسئحن خگر برظئئورد ویرگان حئئه خکئدسئتا
کسوف شئد و آفئاق آسئهان حئه وئدت شئش وئاه پئس اػ قتئل او سئرد  این ر ػ، ظورشحد دطار 

کئئ رنئگ بئود و سئ س ایئن سئرظی پئس اػ آن، ههشنئان در آسئهان دخئده وی ه شئد، در حئالی 
ق: ص ;;<;سئئحوطی، «)شئئد. دخئده نهیطنئحن طحئئزی در آسئئهان  پئیش اػ قتئئل حسئئحن

<:A  .) 
 شود.صورت وسّزا پرداظته ویدر اداوه حه نقل برظی اػ این حوادک حه

  . خون حارخدن آسمان0.3
اػ آسئهان پئس اػ شئهادت  های تارخصی زخادی اػ اهل سّنت پیراوون حئارش ظئونگزارش

و اػ افئئراد وصتلئئ  اسئئالوی  نقئئل شئئده اسئئت و ایئئن نقئئل حئئارش اػ حئئالد اوئئام حسئئحن
گردخده است. حه گون نقل شده و در تارخز ثجت   ةعنوان وثال در ونئاحع وصتلئ  اػ نرئرگونا

کئه:  گردخئده اسئت  ئحن بئن علئی» األػدخئه نقئل  سو ئئلو الحه تم ّهئا أن قه تم  _ علحههئا الّسئالم_  لو ئئرو طو وو
وئاا  ئ نه دو نئا وو ئیء  لو کّله شو ته وو  حو ق، ::<;وئزی، ؛ C;;: ?ق، ح:;<;)ابئن سئعد، «السهاءه فأصجو

کر، BA<: ?تئئا، ح؛ ابئئن حّجئئان، بئئی=;=->;=: =ق، ح=;<;؛ عهجئئی، ==<: @ح ؛ ابئئن عسئئا
;CC?م، ح;>: <<A-<<Bکئئه حسئئحن بئئن علئئی شئئهحد شئئد، آسئئهان ظئئون  ( هنگئئاوی 

که تهام اشحا و اسجاگ وا وهلو اػ ظون است. طنان ویحارخد و وا هن  دخدخن 

کئئه : آ« عکئئوان هئئالل بئئن»حئئه نقئئل اػ « الصئئواص ةتئئغکر»صئئاحد  لّهئئا قتئئل »  رده اسئئت 
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ثئئ الحسئحن الفسئر ؤلئئی  ةکأّنهئا لطصئت الححطئان حالئئدم وئن صئال ثوک نئا شئهرین أو ثال
)سئجط بئن « غروگ الشهس، قالو و ظرضنا فی سفر فهطرنا وطراا حقی أثره فی ثحاحنا وثل الئدمم 

کئئه حسئئحن@<>ق: B;<;ضئئوػی،  کشئئته شئئد، دو وئئاه خئئا سئئه وئئاه  (.ترضهئئه: هنگئئاوی 
کئه اػ نهئاػ صئج  تئا غئروگ ظورشئحد، حئا ظئون آغشئته واندخن. ححا  ظانه هئا واننئد آن بئود 

کئه اثئر آن بئر لجئاس وئا واننئد  گقت: برای سفر ظارح شدخن بئر وئا حئارانی حارخئد  شده حاشند و 
 ظون بود.

گزارش نهوده و این ووضود شئگفت را وصئتص خححئی بئن آ ر ابن سحرین نحز این واقعه را 
 وعرفی نهوده است.  ػکرخا و اوام حسحن

جک السهاء علی أحد حعد خححی بن ػکرخئا ؤاّل علئی الحسئحن بئن علئی» ن تو )عهجئی،  «لو
کر، >;=: =ق، ح=;<; کسئی ضئز (ترضهه: آسئهان بئر هئحر@>>-?>>: <;م ح?CC;؛ ابن عسا

 گرخه نکرده است. خححی بن ػکرخا و حسحن بن علی 
ی نحز حه سند ظود اػ سئلحهان بئن حئرگ و ووسئی بئن اسئهاعحل اػ حهئاد بئن کاتد واقد

کئه حسئئحنسئلهه اػ سئل کئئرده اسئت: ر ػی  کشئته شئد بئر وئئا حئاران ظئون فئئرو  حن رواخئت 
 (C;;: ?، ح<A=;حارخد. ) ابن سعد، 

کئه حئاران نقئل وئی -ظالئه ضعفئر بئن سئلحهان -اػ اّم سالن « فراجد السهطحن»صاحد  کنئد 
گئزارش شئده اسئت. ظون در شهرهای کوفه، شئام و ظراسئان  : >،حAB=;)ضئوخنی،  حصره، 

;@@) 
کئه ایئن حادثئه  گون، نشان اػ وسعت ونئاطقی اسئت  گونا گزارش این حارش در شهرهای 

گونئئارد داده اسئئت. هئئن گون و وحتئئوای خکسئئان، طنئئحن نقئئل فئئراوان ایئئن حادثئئه حئئا الفئئا  
 ت است.صحت وقود این حادثه نزد علهای اهل سّن  تدهندنشان

 . سرخ شدن آسمان2.3
کتاگ  کئه آسئهان پئس اػ در  های تارخصی و وقاتل الحسحن این وطلد بیان شده است 

گشئتن ایئن سئرظی ، رنگ شد و در برظی نقلسرد شهادت حسحن بن علی ها پدخئدار 
و او اػ  پس اػ تارخکی طند ر ػ دنحئا عنئوان شئده اسئت. اػ ضهلئه اػ علئی بئن وحّهئد وئداجنی
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گفتعلی بن  أحهئرت آفئاق السئهاء »که:پدر بگر  اسود بن قحس نقل شده است  جودرک، اػ 
کأّنهئا الئدم. قئالو فحئدثت  کأشئهر، نئری علئ ثحسّت  حعد قتل الحسحن فئی آفئاق السئهاء 

کئانو  م واهلل ؤن 
ه
وئی قئال: أ

ه
نو األسود؟ قلت: هئو ضئّدی أبئو أ حغلک شرخکا، فقال لی: ون أنتو وم

صدوق لرئح نئثالحدخث، عظئحن األوا لو ؛ سئجط بئن :>;: ?، ح<A=;،)ابئن سئعد« ، وکروئاا لم
؛ ابئئئئئئئئئن ?;: ?ق،حA:<;؛ عهجئئئئئئئئئی، >=<: @ق، ح::<;؛ وئئئئئئئئئزی، @<>ق: B;<;ضئئئئئئئئئوػی،
کر، آسئئئهان پئئئس اػ  جپهنئئئترجمههه    (>;=: =ق، ح=;<;؛ عهجئئئی، A>>: <;م، ح?CC;عسئئئا

کئه وئا آن را شئجحه ظئون در آسئهان وشئاهده سئرد شهادت اوام حسئحن رنئگ شئده بئود 
گفئت: او کروی کئرد: طئه نسئجتی حئا اسئود داری؟  دخن. علی بئن وحّهئد وئداجنی اػ وی سئ ال 

کئئئه او راسئئئتگو و اوانئئئت گفئئئت: حئئئه ظئئئدا سئئئوگند  داری بئئئگر  و ضئئئّد وئئئادری وئئئن اسئئئت. 
 نواػ بود. وحههان

کئه سئرظی آسئهان حعئد اػ سئه ر ػ تئارخکی دنحئا  ههشنحن اػ وحّهد بن سحرین نقل شده 
؛ و حئئئا انئئدکی اظئئئتالف در ورئئهون: ابئئئن <@>ق: B;<;،وضئئود آوئئئد. )سئئجط بئئئن ضئئوػیحئئه

کر، ?;: ?، حA:<;؛ عهجئئئئی، >;=: =،ح<:<;؛ عهجئئئئی،:>;: ?، ح<A=;سئئئئعد، ؛ ابئئئئن عسئئئئا
;CC?م، ح;> :<<B) 

الصئواص پدخئدار شئدن ایئن سئرظی دلحئل بئر بگرگئی ضناخئئت  ةدر رواختئی ونئدرح در تئغکر
گرفته وعرفی شده است. )سجط بن ضوػی،   (<@>ق: B;<;صورت 

 شدن آسهان پئس اػ شئهادت اوئام حسئحنهحثهی پس اػ نقل رواخات وجنی بر سرد 
 (@C :;Cتا، ح)هحثهی، بی« االسناد هستند.این رواخات صحح »نوخسد:وی

 ها. جاری شدن خون تازه زیر سنگ3.3
گئزارش ونئاحع وسئتند تئارخصی  وصحجت سئحد الشئهداء کئه حئه  حئه حئّدی عظئحن بئود 

کردند. در برظی نقلبیها و اشحای حّتی سنگ گرخه  ها وحئّل ضان نحز برای حررت ظون 
گردخده است و در برظئی نقئلرؤخت این ضرخان، سرػوحن بیت هئا اشئاره حئه الهقدس وعّرفی 

کئه اػ  وکان ظاصی نشئده اسئت. در ایئن ػوحنئه شئواهدی وحکئن اػ اهئل سئّنت وضئود دارد 
کون نقل شده گونا  اند.طرق 
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ئن : »اػ اّم ححان نقل شده است ئد  وم ئّسو أحو هو ئن خو ثئاا و لو ئت علحنئا ثال هو ئومو قتئل الحسئحنه أظلو یو
سم أصئئحد 

ئئّدو قو ئر  بجحئئتم الهه سو ئئد حو ّلو قو ئئن خه قو و لو ئهم ؤاّل احتئئرو ضهم ئئهه علئئی وو لو عو سو هنم شئئحجاا فو عفئرانم ػو
کر، <=<: @ق، ح::<;)وئزی،  «تحتهه دواا عحیطا ترضهئه: ر ػ (. C>>: <;م، ح?CC;؛ ابئن عسئا
کئئس دسئت حئئه ػعفئئران آسئئهان سئه شئئجانه حسئحنشئهادت اوئئام  ر ػ تارخئک شئئد و هئر 

 شد.الهقدس ظون تاػه دخده ویسوظت و زیر هر سنگی در بیتػد دستش وی وی
کئه پر کئه در ضئواگ عجئئدالهلک وئروان  هئری نحئز نقئل شئئده  کشئئته  جسئئحده بئود: نشئاناػ ػه

گفئت: در آن ر ػ هئحر سئنگی را برنداشئتند، وگئر شدن حسحن اخنکئه زیئر آن  طئه بئود؟ 
؛ ;?>، ص ;ق: ح<C=;؛ حئالعری،C;;، ص ?: ح<A=;شئد. )ابئن سئعد،ظون تاػه خافت وی

 (>@;، ص >: حAB=;ضوخنی،
که عجدالهلک شصصئی را نئزد پسئر رأس السئالوت فرسئتاد تئا  ههشنحن نقل شده است 

که آخا نشانه در عالن دخده شده اسئت خئا نئه؟ او  کشته شدن حسحن اػ ای اػ وی بپرسد 
گفت:  کشئ  یووجئغ  حسئر ؤاّل وضئد تحتئه دم عجئحط» در پاسز  ، ?ق:حA:<;عهجئی، « ) وا 

کر، @;ص  (. ترضهئئئه: هئئئئحر سئئئنگی اػ ػوئئئئحن :=>-C>>، صئئئئص<;م: ح?CC;؛ ابئئئن عسئئئا
 شد.برداشته نشد وگر اخنکه ظون تاػه دخده وی

 .گرفتن خورشحد4.3
در ر ػ عاشئئئورا، بئئئر ػ   خکئئی اػ رظئئئدادهای عسحئئئدم پئئس اػ شئئئهادت اوئئئام حسئئحن

کئئه ووضئئئد تحرگئئی عسحئئئد آسئئهان و حتئئئی رؤخئئئت  کسئئوف )گرفتگئئئی ظورشئئحد( اسئئئت، 
کرده سئحن بئن علئی» اند: ستارگان شد. این رظداد را بیهقی و دخگران نقل  ئلو الحه تم  لّها قه

کسف تم الشهسه  فو سم لّننئا أّنهئا هئی جکه ئده نمصئ و النهئار فو واکم تم الکو ئدو ، =: ح<;<;)بیهقئی، « حو
کر، ==<، ص @ق: ح::<;؛ وئئئئزی، A== ص (ترضهئئئئه: B>>، ص<;م: ح?CC;؛ ابئئئئن عسئئئئا

که حسحن بن علئی گرفئت و آن هنگاوی  قئدر تارخئک شئد حئه شئهادت رسئحد، ظورشئحد 
کئه قحاوئت که هنگام ظهر ستاره گردخدند. اػ این اّتفئاق طنئحن پنداشئتحن  های آسهان ظاهر 

 برپا شده است.
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 . تارخک شدن دنحا5.3
کتد اهل سّنت نقل شئده، حئا  این واقعه کئه در حه نقل اػ برظی شاهدان در  ایئن تفئاوت 
گردخده است.  جوورد اّول حادث  فر رخصتن ظاک سرد اػ آسهان نحز بر آن ضهحهه 

گفت :  یظل  بن ظلحفه اػ پدرش نقل و که  لها قتئل الحسئحن اسئودت السئهاء » کند 
)وئئزی، « ر وسئئقط التئراگ األحهئر، وظهئرت الکواکئد نهئئارا حتئی رأخئت السئئوػاء عنئد العصئ

کر، ?:=، ص >ق: ح<:<; ؛ عسئئئقالنی،>=<-;=<، صئئص@ق: ح::<; م: ?CC;؛ ابئئن عسئئئا
قئئدر آسئهان تارخئئک حئئه شئهادت رسئحد، آن کئئه حسئحن ی(.ترضهئه: ػوئان@>>، ص <;ح

که هنگام ظهر ستاره ضئوػا در عصئر دخئده �کئه سئتاره یآسهان ظاهر شدند؛ تا ضای یهاشد 
 آسهان فرو رخصت. شده و ظاک سرد اػ

کئئئه وئئئ یاش نقئئل وئئئبئئن وسئئئهر اػ ضئئئده یههشنئئحن علئئئ کئئئه  یهنگئئئاو» گفئئت:یکنئئد 
نوضئوان بئئودم، آسئهان طنئد شئجانه ر ػ درنئئگ  یحئه شئهادت رسئئحد، وئن دظتئر حسئحن

گوخئا لصتئه ظئون بئود. کئه  کر، >=<، ص @ق: ح::<;)وئزی، « نهود  ، <;م: ح?CC;؛ ابئن عسئا
، Cتئئئا: حدانئئد. ) هحثهئئی، بئئیوئئی را صئئحح  ( ابئئوحکر هحثهئئی سئئند ایئئن رواخئئات@>>ص 
 (.CA;ص

 سرخی آفتاب و برخورد ستارگان آسمان حا خکدخگر .6.3
کنئئئدى سئئئرد  و  شئئدن آفتئئئاگ پئئئس اػ شئئهادت اوئئئام حسئئئحنعحسئئی بئئئن حئئارک 

کئرده اسئئت. ووّرظئانی واننئئد  هئن طنئحن تالقئئی سئتارگان آسئهان حئئا خکئدخگر را رؤخئئت و نقئل 
کتئئد کر در  ط اػ عحسئئی بئئن حئئارک نقئئل ظئئود ایئئن حادثئئه را فقئئ عهجئئی، وئئزی و ابئئن عسئئا

أخئام ؤعا صئلحنا فنظرنئا ؤلئی الشئهس علئی أطئراف  ثلها قتل الحسئحن وک نئا سئجع»اند:  نهوده
کأنها الهالح  الهعصفر وئزی، .« ) ، ونظرنا ؤلی الکواکد خرئرگ حعرئها حعرئاا ةالححطان 

کر، ?;، ص ?ق: حA:<;؛ عهجئئئئئی، ==<->=<، صئئئئص @ق: ح::<; م: ?CC;؛ ابئئئئئن عسئئئئئا
کئه نهئاػ  که حسحن بن علی(  هنگاويA>>، ص <;ح گئاه  کشته شد، تا هفئت ر ػ، هئر 

قروئز بئود  یتابیئد حئه قئدریهئا وئکه بر دیوارهئاى ظانئه یدخدخن آفتابظواندخن، وي یعصر را و
گوخئئا طادرهئئا کشئحده یکئه  کئئه بئئر آن  کئئه برظئئیانئئد،  و وئئسئرد اسئئت  اػ سئئتارگان  یدخئدخن 
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 کردند(.ی)حا خکدخگر برظورد وػدند  یوههدخگر را 

کستر شدن گحاه ورس7.3  1. خا
حئه ایئن ووضئود  ر خدادهای پس اػ شهادت اوام حسحندر وناحع تارخصی و در بیان  

گحاه که  کسئتر شئد. حئه اشاره شده  - رس خا اس رک پئس اػ شئهادت حرئرت تجئدیل حئه ظا

عنوان وثال در وناحعی وانند: وعسن الکجحئر طجرانئی و طجقئات ابئن سئعد اػ وئادربگر  پئدری 
کئأن فحئه النئار » شده است: ابن عحینه نقل  وئادا و لقئد رأخئت اللحئن  ئد رأخئت الئورس عئاد رو قو لو

؛ 124، ص 5: ح1374؛ ابئن سئئعد،129، ص 3ق: ح1444طجرانئی، « ) حئحن قتئل الحسئحن
، ص 5ق: ح1444؛ عهجئئئی، 435، ص 6ق: ح1444؛ وئئئزی، 345، ص 2ق: ح1444عسئئئقالنی، 

کستر شد  شهادت اوام حسحن (. ترضهه: هنگام16 که تجدیل حه ظا گحاه  رس را دخدم 
گوشئت کئئه در سئئّن دخئئدخن. هئنهئئا آتئش وئئیو در  گئئزارش شئده  طنئئحن اػ یگخئد بئئن ابئئی زخئاد 

و  ثسئن ةأرحع عشئرولی  قتل الحسحن» ه است: طهارده سالگی این حادثه را رؤخت نهود
ق: 1444؛ وئئزی، 345، ص 2ق: ح1444عسئئقالنی، « ) صئارو الئئورس الئغی فئئی عسئئکرهن روئادا

کر، 313، ص 3ق: ح1413؛ عهجئئئئی، 435-434، صئئئص 6ح ، ص 14م: ح1995؛ ابئئئئن عسئئئئا
که حسئحن بئن علئ15، ص 5ق: ح1447؛ عهجی، 234  ی(.ترضهه: ون طهارده ساله بودم 

گحاه  رس در بین  کستر تجدیل شد.حه شهادت رسحد   لشکر حه ظا

تش4 ج شدن آ گوشت و خار گرفته شده از اوام . تلخ شدن    از شتر غنحهت 
هئا و اشئحای حئا ارػش اس، عالوه بر غئارت لجئپس اػ حه شهادت رسحدن اوام حسحن

گ، غارت ظحههاوام حسحن رفتئه شئدن شئتری اػ لشئکر اوئام ها و در نهاخت حه غنحهئت 
گردخده است. در برظی نقئل حسحن گوشئت ایئن شئتر، و عح  آن نحز اشاره  کئه  هئا آوئده 

پس اػ عح  و طجز شئدن، تلئز و غحئر قابئل اسئتفاده شئده بئود و در ضئایی نحئز فئوران آتئش اػ 
گزارش شده است.   س ر شتر 

_____________________  
که حه فارسی 1 کردن پارطه و وو اػ دیرحاػ وصرف « اس رک».  رس  گحاهی است زرد رنگ و در رنگ  نام دارد، 

 (118ش: ص 1362شده است. )ابن ظل  تجریزی، وی
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ّر  الا فم » نقل شده است:  ةاػ ضهحل بن وه حم وا ؤم ابه صو
و
ْحنم  یأ سو رم اْلحه

ْسکو ْومو قه  عو ئا یو وهو ره حو نو ئلو فو تم
ئئْحجا. ئئا شو ْنهو وا وم ئئحوه سم ْن خه

و
وا أ اعه طو ئئا اْسئئتو هو ئئنم فو ْلقو ْثئئلو اْلعو ْت وم ئئارو صو ئئالو فو ئئا قو وهو صه جو عسئئقالنی، )« وو طو

، ص ?ق: حA:<;؛ عهجئئئئی، @=<-?=<، صئئئص @ق: ح::<;؛ وئئئزی، @:=، ص >: ح<:<;
کر، @; را یعلئئ (.ترضهئه: شئترى اػ لشئکرگاه حسئحن بئن;=>، ص <;: ح?CC;؛ ابئن عسئا

گوخئئد:  کئئرده و طئئجز نهودنئئد، راوى  گرفتنئئد، و سئئ س او را نحئئر  در ر ػ شئئهادت او غئئارت 
کنند.در ضئایی دخگئر، گوشت او آن گوشت استفاده  که آنان نتوانستند اػ آن  طنان تلز شد 

گرفتئئه شئئده اػ سئئفحان بئئن عحینئئه نحئئز نقئئل شئئده اسئئت.  گوشئئت شئئتر غنحهئئت  تلئئز شئئدن 
دانئد. )طجرانئی، طجرانی اسئناد ایئن رواخئات را صئحح  وئی(  ?@;، ص >: حAB=;)ضوخنی، 

 (.;>;، ص =ق: ح<:<;
 ثفسئاؤوا حشئً وئن ترکئ ثظزاعئ یکنت ف»  ر مق ی  یگل از ابی حاید الطح ن آمدى است: 

فلهئئا  ث؟ قئئالوا : انحئروا ، قئئال : فسعئل علئئی ضفنئن فقحئل لهئئن : ننحئر أو نجحئئع فنقسئنالحسئح
؛ =;=، ص =ق: ح=;<;؛ عهجئئی، ?:=،ص>ق: ح<:<;عسئئقالنی، « ) وضئعت فئئارت نئئارا.

(.ترضهئئئه: در قجحلئئئه ?;، ص ?ق: حA:<;؛ عهجئئئی، ?=<-<=<، صئئئص@ق: ح::<;وئئئزی،
که اػ اوام حسحن ط اول شئده بئود و حئه آن قجحلئه آ رده  ظزاعه بودم، اػ ضهله طحزهایی 

کنحن و خئا وعاولئه نهئا کبودند، خ گفتند: این شتر را نحر  کسئی شتر بود. وردم آن قجحله  یین؟ 
گفت: وی کنحد. که شتر را آ رده بود   ظواهن آن را نحر 

کئئه شئئئتر را  حهحئئد کئئئردن آن ححئئوان آوئئاده سئئئاظتن، ههئئحن  گفئئت: سئئئ ر را بئئراى نحئئر 
گهئان آتشئی اػ آن سئ ر واننئد  کشتن آن بئودخن، نا گغاشتن و آواده  ظواحانحده و س ر را حه ػوحن 

کرد!  آگ فوران 

کننئئد. رواخئئات تئئارخصی را نحئئز صئئحح  عنئئوان وئئیطجرانئئی و ابئئوحکر هحثهئئی سئئند ایئئن 
 (.C@;، ص Cتا: ح؛ هحثهی، بی;>;، ص =ق: ح<:<;)طجرانی، 

 . ظهور دست خونحن و نوشتن وطلب با قلن آهنحن   5
گئزارش ایئئن حادثئه شئئگفت، پئس اػ ر ػ عاشئئورا و فرسئتاده شئئدن سئرم وطهئئر  وشئاهده و 

که ووضد وحشت و فرا اوام حسحن ر اطرافحان شده است. این واقعئه را برای یگخد بوده 
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اػ اهل سّنت، تنها ضوخنی شافعی در دو رواخت حا خک ورهون اػ ابن ابئی لهحعئه و او اػ أبئی 
کرده و  ثحعئث برأسئه ؤلئی یگخئد بئن وعا خئ لّهئا قتئل الحسئحن بئن علئی» اسئت: قجحل نقل 

کئّ  وئن الحئاجط وعهئا قلئن وئن ح دخئد  فکتئد ختحّحون حالرأس فحها بینهن فصرضت علحهن 
: أترضوا أّوو  دم   حم

، ص >: حAB=;)ضئوخنی،« ضئّده یئوم الحسئاگ ثقتلت حسحناا شئفاع ثسطراا
;@A:که حسحن ( ترضهه کشته شد، سئرش را نئزد یگخئد بئن وعا خئه فرسئتادند،  هنگاوی 

حا سر)وجارک( بین ظودشان حئه تفئرخ  و عئحش و نئوش وشئوول بودنئد. سئ س دسئتی بئر روی 
کئه دیوار ظاهر شد درحال آخئا » ا ظئون نوشئت: زیئر را حئ ثههئراه آن قلهئی آهنئحن بئود و ضهلئی 

که حسحن کشتند شفاعت ضّدش را در ر ػ حساگ اوحد دارند؟ اّوتی   .«را 

لشهدا6  . نوحه جنحان بر سحد ا
که پس اػ شهادت احاعجئداهلل کتد وصتل  شحعه و اهل سّنت نقل شده است   در 

کردنئد و نوحئه سئ گرخئه  حئان در رثئای سئر ر و سئاالر ر دادنئد و اشئعاری اػ ضنضنحان بر اخشان 
گردخئده اسئت. ابئن سئعد واقئئدی در  شئهحدان کئه در وتئون تئئارخصی ثجئت  شئنحده شئده 

کئئرده:  وسئئلن بئئن ابئئراهحن و ووسئئی اسئئهاعحل ههگئئی اػ حهئئاد بئئن »طجقئئات الکجئئری نقئئل 
کئه وئی کردنئئد  اسئت: ظئئود  دهفروئوسئلهه، اػ عهئار بئن ابئی عهئئار، اػ اّم سئلهه بئرای وئا نقئل 

(. سئجط B;;، ص ?ق: ح:;<;)ابئن سئعد« کردنئد.گئری وئیووخه شنحدم پرخان بر حسحن
که اػ اّم سلهه شنحده: کرده  وئا سئهعته نئواح السئّن ؤاّل فئی » بن ضوػی نحز اػ ػهری حکاخت 

 هئئای ضئّن را ضئئز درترضهئئه: نوحئه« سئهعت قئئاجال خقئول اّلتئی قتئئل فحهئا الحسئئحن ثاللحلئ
که در آن حسح گوخنده ن بن علیشجی  که   گفت: ای ویکشته شد نشنحدم. شنحدم 

أال خا عحن فاظتلفی حسهد  و ون یجکی علی الشئهداء حعئدی علئی رهئط تقئودهن الهناخئا 
نقئل « شئعجی»طنئحن اػ ( هئن><>ق: ص B;<;)سجط بئن ضئوػی ، « ؤلی وتسجر فی ثوگ عجد

گوخنئدهترضهئه: اهئل « قاجالا خقول فی اللحئل ثسهع أهل الکوف» شده: کئه  ای در کوفئه شئنحدند 
 گفت:شد وی

 دواءئئئئئالئئئئئئئن حئئئئئئئئأحکی قتحالا حکرحالء وررح السس
 وفاءئئئئئظلها حوحر ضرم سوی ال ةل الطوائئئکی قتحئئئأح
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کن األرو و السهاء  أحکی قتحالا حکی علحه ون سا
 ا حّرم اهلل فی اإلواءئئوا وئئئئئئئوه و استحلئئئئئک أهلئئئئهت

 اءئئئئأبی ضسهه الهعری ؤاّل ون الدین و الححئئئا حخئئئئ
 زاء و وا لغا الرػء ون عزاء ئئئئا عئئئئئئئئا لهئئئئئئئئرػاخئئئئّل الئئئئئئک

  (  ><>)ههان، ص 

کراوات سِر وجارک حضرت 7 گزارش های تاریخی از   . 
ن دارد. آشئئکار ای دارد و اوئام، حئه اوئئر ظئدا دظئل و تصئئّرف در عئالاواوئت ضاخگئاه  یئئژه

کاوئل و اوئام بئر العادهشدن هر نود اور ظارق ای حه اور ظدا حّتی پس اػ شهادت این انسئان 
کراوات عّدهحق ضای هحر ای راه سئعادت را گونه تعّسجی ندارد. شاخد حا آشکار شدن این 
گزارش کئه پئس اػ آنهای تارخصی اهل سئّنت ایئن نکتئه را حکاخئت وئیحازخاحند.  کئه در کنئد 

کراوئاتی وشئاهده شئده   شورا اشقحا سئرم وجئارک احاعجئداهللر ػ عا را اػ حئدن ضئدا نهودنئد، 
کراوئئات ووضئد شئئگفتی شئئاهدان و نئاظران وئئاضرا و هئئن طنئحن حاعئئث اسئئالم اسئت. ایئئن 

گردخده است.  آ ردن دو تن اػ غحر وسلهانان 

 در تنور خانه خولی . ساطع شدن نور از سر مجارک حضرت0.7
گئزارش و در تئارخز ثجئت شئده اسئت و اػ ونئاحع   این واقعه بوسحله ههسر ظولی بن یگخئد 

کئرده اسئت. وی وئی اهل سّنت، طجئری در تئارخز حهحئد بئن وسئلن نوخسئد: ظئود آن را نقئل 
که حسحن که سر او را ههراه ظولی بن یگخد و حهحئد  گوخد: ههحن  کشته شد، ههان ر ػ 

کرد، اّوا درم قصئر را بن وسلن اػدی سوی ابن زخاد فرست ادند، ظولی حا سر بیاود و آهنگ قصر 
حسئته خافئت و حئه ظانئه رفئت و سئر را زیئئر طشئتی نهئاد. وی را دو ػن بئود خکئی اػ حنئی اسئئد و 
دخگری اػ حرروحان دظتر والک بن عقرگ، حئه نئام نئوار. آن شئد، شئدم ػن حرئروی بئود. 

گوخد: پدرم حه نقئل اػ نئوار دظتئر والئک وئی را آ رد و در  ظئولی سئر حسئحن: »گفئتهشام 
گفئتهش: طئه ظجئر؟ طئه ظانه زیر الوکی نهاد، آن گاه حه اطاق آود و حئه حسئتر ظئوخش رفئت. 

گفت: بی حا تو در ظانئه اسئت.  ام، اخنک سرم حسحنن براخت آ ردهنحاػی ر ػگاراداری؟ 
گفتهش وای بر تو! هرگز حا تو در خک اطاق نهی گوخئد: اػ حسئترمگوخد:  برظاسئتن و روی  وانن. 
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 کئئردم.ظانئه رفئتن. ظئئولی ػن اسئدی را ظواسئت و پئئیش بئرد و وئئن نشسئته بئودم و نگئئاه وئی

کئئه طئئون سئئتون اػ آسئئهان حئه سئئهت حئئاال وئئیگوخئد: حئئه ظئئدا نئئوری را وئئی درظشئئحد و دخئدم 
کئه در اطئراف آن حئه پئرواػ بودنئد. )طجئری،  -@=>، صئص A: ح>?=;پرندگانی س ید دخئدم 

<=A). 

 وت کردن سر مجارک حضرت. قرآن تال2.7
بر سر نحزه قرآن تالوت نهوده، اػ وسّلهات تئارخز اسئت  که سر وطهر اوام حسحناین

کرده یشحعه و هن علها یکه هن علها  اند. اهل سنت آن را حه سند صحح  نقل 
حن حئه نقئل سئله کر دوشئقی در تئارخصش و ضئوخنی در  فراجئد السئهطو کهحئل  ثابن عسا بئن 

 وهئئئو خقئئئول ةاهلل عنههئئئا علئئئی القنئئئا یرضئئئ یت رأس الحسئئئحن بئئئن علئئئرأخئئئ» نوخسئئئند:وئئئی
حُم  حُع اْلَعل  م  حَکُهُم اهلُل َوُهَو الّسَ کر،A=;)حقئره، « َفَسَحْکف  _ A;;، صئص >>: ح?CC;؛ ابئن عسئا

;;B ،؛ ضوخنی;=ABص >: ح ،;A:را  _ آن دو راضی حاد اػ ظدا  _ن بن علی ح(. ترضهه: سر حس
دارد و ظئدا  ها نگه وئیو ظداوند تو را اػ شر و آسحد آن» گفت: که وی بر نحزه دخدم در حالی

کر اػ هن« شنوا و داناست. کئه نقئل وئی« ونهئال بئن عهئرو»طنحن در نقلی دخگر ابن عسئا کنئد 
الئرأس  یأنئا حدوشئق  بئین خئد حئحن حهئل و یأنا واهلل رأخت رأس الحسحن بن عل» گفت:وی

َکااُنوا تعالی الکه  حتی حلو قوله  ةرضل خقرأ سور حم   ق  ْصاَحاَب اْلَکْهاف  َوالاّرَ
َ
ّنَ أ

َ
اْجَت أ ْ  َحس 

َ
أ

َنا َعَجًجا ْن آَخات  (  قال فأنطق اهلل الئرأس حلسئان عرگ فقئال أعسئد وئن أصئحاگ C)که ،  م 
کر، « وحهئئئل یالکهئئئ  قتلئئئ حئئئه ظئئئدا (. ترضهئئئه: :C-=A@=، ص :@م: ح?CC;)ابئئئن عسئئئا

کئ سوگند، ون سر حسحن بئن علئی بردنئد، دخئدم. وئن در دوشئق بئودم و  ه ویرا هنگئاوی 
کهئ  را قراجئت وی ْ   کئرد تئا حئه ایئن سئصن ظئدای تعئالی رسئحد. ضلوی سر، وردی سئوره 

َ
أ

َنا َعَجًجا ْن آَخات  حم  َکاُنوا م  ق  ْصَحاَب اْلَکْهف  َوالّرَ
َ
ّنَ أ

َ
ْجَت أ گئاه ظداونئد سئر را حئه سئصن در آن َحس 

کشئئتن و بئئردن وئئن  شئئگفتآ رد و حئئا شئئحوایی تهئئام فروئئود:  کهئئ ،  تر اػ وئئاضرای اصئئحاگ 
 است.

رئئئرت، حئئه اصئئئل ووضئئود ظدشئئئه وارد تفئئاوت نقئئل در آخئئئات تئئالوت شئئئده توسئئط ح
ها اػ سرم وطهر حرئرت طنئدین ورتجئه رد داده حاشئد کند. زیرا وهکن است این تالوت نهی
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 و توسط افراد وصتل  شنحده شده حاشد.

 سر مجارک حضرت ۀواسطسال  آوردن راهب مسححی حه. ا3.7
سئجط بئئن ضئئوػی حئئه سئئند ظئئود اػ ابئئو وحّهئئد عجئئدالهلک بئئن هشئئام النحئئوی الجصئئری 

کرده: گان و دظترحّشگئان اػ نسئل را ههراه حا ػنئان و پسئرحّش  ابن زخاد، سر حسحن رواخت 
کرده بود، سوار بر شئترم بئی پیاوجر و حئاػ، حئه اسئارت ضهئاػ و سئر و ر که سصت در حندشان 

گئاه در  سر حسحنفرستاد.  کئرد و هئر  را نحئز ههراهشئان حئه سئوى یگخئد بئن وعا خئه، روانئه 
آ ردنئد و آن را بئر سئرم نحئئزه  آودنئد، سئر را اػ صئندوق وصصئوص آن بیئرون وئی ونزلئی فئرود وئی

کردنئئد و سئئ س آن را حئئه  وئئیکردنئئد و ههئئه شئئد تئئا هنگئئام حرکئئت، اػ آن، وحافظئئت  وئئی
 ردند.ک گرداندند و حرکت وی حاػ وی صندوق،

ْیر راهجی در آن بود، فرود آودند و سئر را وطئابق روش ظئود،  آنان، در خکی اػ ونزل  که دم ها 
کردند و  کردند و نگهجانان، وطابق شحوه ظود، اػ آن نگهجانی  بیرون آ ردند و آن را بر سرم نحزه 

یر، تکحه دادند. نحهه ، شد، راهد، نورى اػ ضاخگئاهم سئر وجئارک اوئام حسئحن نحزه را حه دم
گفتنئد: وئا ت کحسئتحد؟  گفت: شها  کرد و  یر حه آن قوم، رو  ا د ردستم آسهان دخد. اػ حاالى دم

گفتند: سرم حسئحن بئن علئی بئن ابئی  کحست؟  گفت: این، سرم  خاران ابن زخاد هستحن. راهد 
گفتنئئد: الئد، پسئئر فاطهئه، دظتئئر پیئاوجر ظئئداط گفئت: پیاوجرتئئان؟!  . راهئد وسئئححی 

گفئئت: قئئوم حئئدى هسئئتحآرى. را ، فرػنئئدى داشئئت، او را بئئر حئئاالى د! اگئئر وسئئح هئئد 
کئارى؟ �دادخئن. طشهانهان ضاى وئی گفتنئد: طئه  کنئحن؟  کئارى  گفئت: آخئا ووافقحئد  سئ س 

گحرخئئد و در عئئوو اوشئئد، سئئر را حئئه وئئن  گفئئت: ده هئئزار دخنئئار، نئئزد وئئن اسئئت. آن را وئئی
گفتند: براى وئا زخئانی نئ دهحد و آن را هنگام حرکت، اػ ون پس وی وی دارد. سئر را حئه گحرخد. 

گرفت و آن را شست و ظوش کرد و ر بروی ظود قرار داد و  او دادند و دخنارها را داد و سر را  بو 
گرخه نشست گفئت: اى سئر! وئن اظتحئاردار ضئز ظئود نحسئتن و �. ههه شد را حه  و صئجحگاه 

گواهی وی که ظدایی ضز ظداو ون  گواهی ویدهن  کئه وحّهئد ند نحست و  ، پیئاوجر دهئن 
یئر )عجادتگئئاه( و راه و عقحئده ظداسئت. گئاه راهئد، اػ دم کئه در آن بئود، ظئارح شئئد و  آن  اى 

 (A=>ق: صB;<;گردخد. )سجط بن ضوػی،  ظادم اهل بیت
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 ن کرامتی از سر مجارک احاعجداهلل. مسلمان شدن یهودی حا دخد4.7
کئئه سئئر اوئئام حسئئحن: ظئئوارػوی دروقتئئل الحسئئحن آ رده اسئئت را حئئه شئئام  هنگئئاوی 

ند، شد بر آنان در آود. آنان، بر وردى یهئودى فئرود آودنئد و طئون شئراگ نوشئحدند و برد وی
گفتنئد: سئئر حسئحن گفئئت: آن را حئه وئئن نشئئان وسئت شئئدند،  ، نئئزد واسئت. او حئئه آنئان 

کئه اػ آن تئا آسئهان ، نئور بئر وئی حدهحد. ظاسئت. آنان، سر را در صندوقی حه او نشئان دادنئد 
که آن را حئه او اوانئت دهنئد . آنئان نحئز آن را اوانئت یهودى حه شگفت آود و اػ آنان  ظواست 

گفئت: شئفاعت وئرا نئزد ضئّدت  کئه سئر را حئه آن حئال دخئد، حئه آن  دادند. یهودى، هنگئاوی 
گفئئت: شئئفاعت وئئن ، فقئئط بئئراى وعتقئئدان حئئه دیئئن حکئئن. ظئئدا سئئر را حئئه زحئئان در آ رد و 

ئئرد  اسئئت و تئئو وحّهئئدى نحسئئتی. وحّهئئد گم آ رد و سئئ س سئئر را یهئئودى، نزدخکئئانش را 
شئ کئافور و وه گالگ بئر آن رخصئت و  گئاه حئه و عنجئر بئر آن نهئاد. آن کگرفت و در تشتی نهاد و 

گفئت: ایئن، سئر فرػنئد دظتئر وحّهئدفرػنئدان و نزدخکئان کئه  ش  گفئت : آه  اسئت. سئ س 
که تو را ػنئده نحئافتن تئا حئه دسئت تئو  ضّدت وحّهد را نحافتن تا حه دست او اسالم بیا رم! و آه 
کنئی؟  وسلهان شوم و براخت حسنگن! اگر اکنون وسئلهان شئوم، ر ػ قحاوئت، شئفاعتن را وئی 

گفئت :  اگئر اسئالم بیئا رى ، وئن شئفحع تئو »ظدا، سر را حه سصن در آ رد و آن، حا زحئانی شئحوا 
گفت و ظاووش شئد. وئرد یهئودى و نزدخکئانش، وسئلهان شئدند. « ظواهن بود این را سه حار 

 (>:; ،ص>:حBB=;)ظوارػوی، 
که ووضد اسالم آ ردن وسئححی و یهئو کراوات حه اور ظدا  گشئت، نشئان ظهور این  دی 

کئه حّتئی پئس اػ شئهادت نحئز اػ هئداخت حشئر حئه سئوی سئعادت  جاػ رحهت واسع اوام دارد 
  رػد.درخو نهی

 . نتحجه :8
هئای حرئرت و گران لجاسو غارت رنوشت شوم وسّججان قتل حررت حسحن. س;

کئئان حئئه وقئئام کئئه در وتئئون تئئارخصی و وقتلئئی اهئئل سئئّنت نقئئل شئئده اسئئت،  هتا حرئئرت، 
کئئئه دشئئهنان ورتکئئد شئئئده تهنئئدد نشئئان انئئد و در سئئزای اعهئئئال عهئئئق فسئئاخعی اسئئت 

کسد بهئای انئدک دنحئا انسئام دادنئد و نئه تنهئا آن را حئه که در ضهت  دسئت ناشاخستی بود 
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دنحئئئئوی نحئئئئز هئئئئای تنئئئئد و عئئئئغاگنحا ردنئئئئد، حلکئئئئه آظئئئئرت ظئئئئوخش را نحئئئئز راخگئئئئان فروظ
 گحرشان شد. گریجان
، اوئئور ی وقئئاخع پئئس اػ شئئهادت اوئئام حسئئحن. در ونئئاحع تئئارخصی اهئئل سئئّنت بئئرا>
گزارش شده است و هر انسان حقحقتالعادهظارق بئرد تئا قحئام اوئام کر فرو ویضو را حه فای 
کئه ػوئحن و آسئهان ررا اوری عادی فرو نکند حلکه آن را واقعه حسحن ا ای عظحن حداند 

 سوگوار ساظته است.
گرخئئه و ػاری وسئئلهانا. نقئئل نوحئئه= ن و و ونئئان طواخئئ م ضئئن،  در سئئرایی، عئئزاداری و 

کتئئد اهئئل سئئّنت _ هئئای اوئئام حسئئحن وصئئحجت حاعئئث بیئئدار شئئئدن  -ظصوصئئا در 
 حشر شده است. جهای ظفت روح

عظهت وصحجت عاشئورا و شئهادت سئر ر و  تدهندسهود وطالد بیان شده نشان. و<
ساالر شهحدان و خئاران حاوفاخشئان اسئت. حئوادک و وقئاخع عکئر شئده ، هئحر سئاحقه تئارخصی 

العئاده نقئل شئده قجل اػ عاشورا نداشته و فقط پس اػ شهادت حررت این حئوادک ظئارق
ای اهئل د ر اػ تعّصئد حسئحاری اػ ایئن وقئاخع بوسئحله علهئاست. نکته ضالد توّضه نقئل حئه

سّنت است. در عکر برظی اػ این وقاخع، اهل سّنت وتفّردند و شئحعحان ایئن حئوادک را نقئل 
تئئوان اهتهئام ظئئاص را خئئان و و لفئان اهئئل سئئّنت حئه ایئئن ححئئث را اػ سئئویی  انئئد. وینکئرده

ناشئی اػ وحسئوس و عحئان و انکارناپئغیر بئودن ایئن حئوادک ، و اػ سئوی دخگئر ضاخگئاه رفحئع 
گروهدر واوام حسئحن هئای غحرشئحعی، دانسئت. ههئحن ضاخگئاه رفحئع حاعئث شئده  حئان 

کئه لعئن ظلفئا حئا وجئانی اعتقئادی حسئحاری اػ عالهئان غحرشئحعی سئاػگار  است حا وضود ایئن 
 و اػ ضهله یگخد بن وعا خه بپرداػند  نحست، حه لعن قاتالن حسحن بن علی
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