
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 روز تاسوعا و قمر بنی هاشم(ع)

 ایجاد انگیزه :

ضل التحیۀ و الثناء. گرچه عباس جزو  ضل العباس علیه اف سوب به اباالف ست، من سینی ا سوعاي ح روز تا
ي مقام بلند و ارزشمند و ارجمندي که دارد از گذشته، این گونه مرسوم آخرین شهداي کربالست، اما به واسطه

که ائمه معصومین مدح و ثناي  دهند. شخصیتیبوده است که روز تاسوعا را به آن شخصیت بزرگوار اختصاص می
اند، وجود مقدس اباعبداهللا در عصر چنین روزي او را براي فرصت گرفتن از دشمن فرستادند و فرمودند: او را گفته

سی انت« برادرم  سین به قربان تو، »بنف ست، از امام دربارهسادهجمله ي ؛ ح ضل العباس، وقتی هم اي نی ي اباالف
 اند صدا زد: برادرم.ل کردهکنار بدنش آمد، بعضی نق

 ولی قد کنت کالرکن الوثیقی  عینی، یا شقیقی راال یا نو

 ایا قمراً منیرا کنت عونی   

اي رکن وثیق حسین، اي قمر منیر حسین، اي نور عین وشفیق حسین. او را با این اشعار و با این مرثیه 
بعد از زیارت » انکب علی قبره«گوید: ت، راوي میاي که از امام صادق (ع) اسسرود. شخصیتی که در زیارت نامه

صادق به زیارت قبر عباس آ سین با امام  دش را روي قبر عباس انداخت و با این زیارت او را ودیم، امام خمامام ح
ـــیحۀ لخلف النبیِّ«خطاب کرد:  ـــدیق و الوفاء و النص ـــلیم و التص ـــهد لک بالتس ؛ 65،ص6: التهذیب، ج1، (»أش
دهم تو تســـلیم بودي، تو تصـــدیق )؛ عموجان! گواهی می724؛ مصـــباح المتهجد، ص216، ص98بحاراالنوار، ج

ن جانت را از حسین، از برادرت دریغ نکردي. در آن زیارت دفدا کر محض بودي، تو وفا و خیرخواهی و نصیحت و
السالم علی «دارد: ه میکند عرضاز امام زمان ارواحنا فداء نقل می -از اعالم قرن ششم» مزار مشهدي«اي که نامه

ضل العباس بن أمیر المؤمنین سالم بر عمویم عباس، »أبی الف سه« ؛  سی أخاه بنف سی که جانش را »الموا ؛ آن ک
اش را فدا ؛ زندگی»االخذ لغده من أمسه«عبداهللا، براي حسین فدا کرد، جانش را در طبق اخالص گذاشت براي ابا

ـــه الفادي له«، براي ماندن در تاریخ، براي قیامت، اي ماندگاردکرد براي آینده، براي فر ؛ »االخذ لغده من أمس
الواقی الســاعی «؛ فدا کرد خودش را، »الفادي له« عباســی که جانبازي کرد. امام زمان او را جانباز خطاب کرد، 

سپر، 574؛ االقبال، ص269،ص98: بحارالنوار، ج2»(إلیه سچ)؛ به عنوان  برادرش دفاع اد و از جان تند محافظ، ای
آن  هي عباس اســت؛ امام ســجاد فرمودند عمویم عباس مقامی دار که شــهدا بها مدح معصــومین دربارهکرد. این

)؛ امام صادق او را 68، ص1؛ الخصال، ج462؛ االمالی للصدوق، ص274، ص 22: بحاراالنوار، ج3خورند.(غبطه می
شــخصــیتی اســت، با این جایگاه و با این عظمت که  به ایمان محکم و یقین و بصــیرت نافذ ســتود. عباس چنین



صومین مدح و ثناي او را گفته ضل ابن  -اند. به تعبیر یکی از نوادگانشمع شعر را به ف ست، این  شهور ا آنچه که م
 -البنین که در بقیع آن اشعار را سرودمحمد، از نوادگان ابالفضل شعر سرود، البته قطع نظر از مادرش ام

 فتی أبکی الحسین بکربالء  یبکی علیهأحق الناس أن 

 ابوالفضل المضرج بالدماء  اخوه و ابن ولداه علی 

 ).144، غم نامه کربال، ص118: اللهوف، ص4(

شای سی که  شک سسزوارترین ک سین برایش ا ست که ح سی ا شک بریزد، آن ک سان برایش ا ست ان ته ا
ریخته است. اباعبداهللا در کنارش به حالت انحنا در آمد و اشک ریخت، و آن مطالب را بیان کرد. امروز منسوب به 

دي ي مأثوره دارد، الفاظ زیارت از امام معصوم است، تعبیرهاي بلناین شخصیت است، شخصیتی که زیارت نامه
که در آن زیارت است؛ تو مانند بدریون هستی، خدا به تو جزاي خیر دهد، تو چیزي را فروگذار نکردي. معصومین 

 اند و امروز منسوب به این شخصیت است. این گونه او را ستوده

 

 متن و محتوا : 

 هی قمر بنی هاشم(ع)ویژگی

 ثبات قدم -1

ست، که این ویژگی شان ثبات قدم ا صفات حمیده و ارزش یک ویژگی ای سیاري از  شأ ب سانی من هاي ان
شما می ست.  شروع میدانید خیلیا شوري دارند، ولی کنند. خیلیکنند، ولی خوب تمام نمیها خوب  ها آغاز پر

ــفحات تاریخ، به موارد فراوانی بر می ــتند، اما پایان خمودي دارند. با ورق زدن ص ــاطی داش خورید که آغاز بانش
 نداشتند. ثبات قدم خوبی

 داستان

 ثابتیداستان در مورد بی

مورد اول: عبیداهللا ابن جهش براي اینکه از جوّ کفر و شرایط حاکم بر مکه بیرون آمده باشد، با همسرش، 
جا مرتد شد، نصرانیّت اختیار کرد، شرابخواري کرد و با حالت دختر ابوسفیان، ام حبیبه، به حبشه آمد. او در آن

کفر در ســرزمین حبشــه زندگی کرد. او از جایی آمده بود که در آن جا ایمانش را حفظ کند چون هجرت براي 
حفظ ایمان اســت. از مکه آمده بود براي اینکه مشــرکین آزارش ندهند و اذیتش نکنند؛ اما تا نگاهش به چند تا 



سودي  يصحنه صیحت کرد  سرش ن ست خود را حفظ کند. هرچه هم ساد و گناه افتاد، قدمش لغزید، و نتوان ف
 ي حبشه جان داد. نداشت و او با حالت کفر و ارتداد در منطقه

مورد دوم: عبیداهللا ابن عباس نیز پشــت امام حســن را خالی گذاشــت و در مقابل مقداري مال به معاویه 
 پیوست.

خواهم یک مرگ مشهوري ي این که می حر جوفی نیز به خاطر مطامع دنیا و به بهانهمورد سوم: عبیداهللا
شته باشم، در خواست مستقیم امام حسین را رد کرد. خودش می ي رود حسین جلوي خیمهگوید: یادم نمیدا

ـــتهمهایش دورش بودند از من آمد در حالی که بچه ـــت و گفت: عبیداهللا تو گذش ي، تو ي خوبی ندارن خواس
 ).154: االمالی للصدوق، ص1گناهان کثیري داري، بیا ما را یاري کن. اما او لغزید و نیامد.(

مورد چهارم: حسان بن ثابت یک روز غدیر را به شعر کشید، یک روز هم از همین غدیر دفاع نکرد و آمد 
شعر گفت، این هم نمونهکنار خلیفه شور و بعد  ي یک آغاز خوب و پایاني اول و در وصف او  خراب، یک آغاز با

 ).263، ص2: پیغمبر و یاران، ج2هم لغزش قدم.(

فرماید: ي نبرد بدر، قرآن کریم میکند. در آستانهي انفال چقدر زیبا این بحث را مطرح میقرآن در سوره
 ؛»إذ یوحی ربک إلی المالئکۀ أنی معکم فثبتو الذین آمنوا«

إذ «لمانان هســتم شــما بروید ثبات قدم را در مؤمنین ایجاد کنیدمالئکه! من خدا با شــما هســتم، با مســ
ـــألقی فی قلوب الذین کفروا الرُّعب )؛ 12: انفال، 3، (»یوحی ربک إلی المالئکۀ أنی معکم فثبتوا الذین آمنوا س

ـــوره ـــت. در همین س ـــوع این آیه ثبات قدم اس فرماید: اگر این ثبات قدم نبود ي انفال، در جاي دیگر میموض
ــلمانان نمیم ــش گانهس ــتورهاي ش ــوند. در دس ــتند پیروز ش ــوره 45ي یهاي که از آتوانس ي انفال به به بعد س

: 4، (»فاثبتوا واذکروا اهللا کثیراً«خیلی صــحبت از ثبات قدم اســت: » إذا لقیتم فئۀ قاثبتوا«دهد: ها میمســلمان
ـــید. این ثبات قدم بود ک45انفال:  و ما رمیت إذ رمیت و لکن اهللا « ه در بدر، )؛ ذکر بگویید وثابت قدم باش

شد، یکی می17: انفال، 1»(رمی شهادت اختالف  سر  گوید من باید )؛ این ثبات قدم بود که بین پدر و فرزند بر 
ــولبروم، دیگري می ــهیدي در احد نزد پیغمبر آمد و گفت: یا رس اهللا، فرزندم در نبرد گوید من باید بروم. پدر ش

شد و  شهید  ست که ابودوجانه آمده، بدر  من ماندم، اجازه بدهید حاال من بروم جانم را فدا کنم. این ثبات قدم ا
سول« گوید: می سوي همیر و خانواده؟ مرگ آنهار ا »اهللا، الی أین أفریا ر ست.  سوي مال؟ فناپذیر ا ؛ کجا بروم؟ 
أذا «ر شما به کجا بروم؟ این است معناي شوند. من از کنابلعد. سوي خانه و دار و ظواهر دنیا؟ همه خراب میمی

ــرائیل در مبارزه45: انفال، 2» (لقیتم فئۀً ــکریان طالوت و بنی اس ــت که لش ي با جالوت گفتند: )؛ ثبات قدم اس
صبراً و ثبت أقدامنا« شویم.  ا)؛ خدایا به ما ثبات قدم بده ت250: بقره، 3» (ربنا أفرغ علینا  بتوانیم بر اینها پیروز 

)؛ ما اگر این عصمت و ثبات 74: اسراء، 4، (»لو ال أن ثبتناك « گوید: ي اسراء به پیغمبر میدر سوره حتی خدا



ــتواري را به تو نمی ــان متمایل کنند؛ قدم و اس ؛ اگر »لئ ال أن ثبتناك« دادیم، ممکن بود تو را به طرف خودش
ستمرار و این قول ثبات نبود. ثبات قدم خیلی بح سورهاین ثبوت و این ا ست. ببینید در  ي ابراهیم، ث عمیقی ا

سماء« زند: می ابعد از آن که این مثل ر صلها ثابت و فرعها فی ال شجرةٍ طیبۀ ا : ابراهیم، 5، (»مثالً کلمۀ طیبۀً ک
؛ سیرش سیر صعودي است، رشد دارد، »فرعها فی السماء«دار است، عمیق است، )؛ مؤمن ثابت است، ریشه25

اش مفید است، بعد )، حرفش، فکرش، قلمش، عمرش و زندگی25: ابراهیم، 6، (»ن بإذن ربهاتؤتو أکلها کل حی«
ـــتند، 27: ابراهیم، 7، (»یثبت اهللا الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا«فرماید: می )؛ آنهایی که با خدا هس

ي دهد. نکتهدر دنیا، هم آخرت ثبات قدم میدا به آنها هم خ؛ »یثبت اهللا«ایمان دارند، اعتقاد دارند، یقین دارند، 
ـــراط. پیغمبر اکرم فرموند:  یا، ثبات قدم در آخرت هم نلغزیدن بر ص ـــت: در دن قابل توجه در این آیه این اس

ضی صراط عبور میبع سریع از  شت میها آن قدر  سند میکنند که وقتی جلوي به صراطا « گویند: ر هل رأیتم 
ــاباً ــا إذا کان یوم القیامۀ أنبت اهللا لطائفۀ من أمتی أجنحۀ فیطیرون من قبورهم إلی : و قال 1؟ (»رأیتم حس أیض

الجنان یسر حون فیها و یتنعمون کیف شاءوا فتقول لهم المالئکۀ تم حسابا فیقولون ما رأینا حسابا فیقولون هل 
شیئا فتقول المالئکۀ من أمۀ  جزتم علی الصراط فیقولون ما رأینا صراطا فیقولون لهم تم جهنم فیقولون ما رأیتنا

من أنتم فیقولون من أمۀ محمد ص فیقولون نشــدناکم اهللا حدثونا ما کانت أعمالکم فی الدنیا فیقولون خصــلتان 
ــیه و  ــتحی أن نعص ــل رحمته فیقولون و ما هما فیقولون کنا إذا خلونا نس کانتا قینا فبلغنا اهللا هذه المنزلۀ بفض

دهند: خیر، ما )؛ پاسخ می230، ص1قول المالئکۀ یحق لکم هذا (مجموعه ورام، جنرضی بالیسیر مما قسم لنا فت
الناس یمرون علی «نه صــراط دیدیم، نه حســاب دیدیم، ما را مثل برق به این جا رســاندند. امام صــادق فرمود: 

صراط طبقات صراط عبور می»ال شکل از  مرون علی : قال الناس ی2،(»من یمر مثل البرق«کنند: ؛ مردم به پنج 
سیف فمنهم من یمر مثل البرق و منهم من یمر مثل عدو  شعر و من حد ال صراط أدق من ال صراط طبقات و ال ال

، 8الفرس و منهم من یمر مشــیا و منهم من یمر متعلقا قد تأخذ النار منه شــیئاً و تترك شــیئاً (بحاراالنوار، ج
ترین سرعت که وقتی جلوي سرعت نور، به سریع ها به)؛ بعضی92، الزهد، ص177؛ اال مالی للصدوق، ص 64ص

صراطا؟ رسند از آنها میبهشت می سان گاهی میدیده -پرسند: هل رأیتم حسابا، کتابا، میزانا،  گوید: اید خود ان
ي جاده نشدم. وقتی انسان سرعت داشته باشد و خیلی آرامش و سکینه داشته باشد رسیدیم؟ من اصالً متوجه

یثبت اهللا الذین «گویند: ما حسابی ندیدیم. چقدر این آیه زیباست، در پاسخ می -شودسیر نمیي ماصالً متوجه
ــت، نتیجه)؛ خدا به مؤمن در دنیا ثبات قدم می27: ابراهیم، 3»(آمنوا ــلش هم همین اس اش هم همین دهد. اص

و هما صراطان « فرمود:  ي این ثبات قدم است، چون امام صادقاست. آن ثبات قدم در صراط، بازگشت و نتیجه
، 8: لحاراالنوار، ج1،(»صراط فی الدنیا و صراط فی اآلخرة فأما الصراط الذي فی الدنیا فهو اإلمام المفروض الطاعۀ

)؛ کســـی که در دنیا در کنار امامش محکم و ثابت قدم بایســـتد، در آنجا هم ثابت 32؛ معانی االخبار، ص66ص
 ماند. این ثبات خیلی قابل توجه است.، سیري مثل برق دارد که اصالً نمیاست، در آنجا هم سیر نورانی دارد



 

 

 کلیب، تسلیم محض

ي ما هســـت به نام کلیب، اي خدمت امام صـــادق آمدند. یکی از آنها عرض کرد: آقا، فردي در قبیلهعده
، تسلیم محض است. گوید چشم. منتظر است از شما دستور برسد تا انجام دهدگویید، میایشان هر چه شما می

ایم کلیب؛ تسلیم. آقا فرمودند: بله، خداوند به او قدر در مقابل حرف شما مطیع است که ما اسمش را گذاشتهاین
ست، بعد فرمود: می ست: نورانیت داده ا صداق این آیه ا ست؟ م صداق کدام آیه ا ین ذان ال« دانید او (کلیب) م

صالحات و أخبتوا إلی رب ست. (» همْآمنوا و عملوا ال شی، ج390، ص1: الکافی، ج2کلیب مخبت ا سیر العیا ، 2: تف
نی که عی )؛ مخبت2: انفال،4، (»الذین إذا ذکر اهللا وجلت قلوبهم«)؛ 34: حج، 3،(»و بشـــر المخبتین«)؛ 143ص

ــاجدین در زیارت امین ــیدالس در : خبت 5»(اللهم إن قلوب المخبتین إلیک والهۀ«گوید: ي آنان میاهللا دربارهس
زمین صاف، هیچ عقبه، هیچ گردنه، هیچ مانع، هیچ چیزي سد راه او نیست، مسیر برایش روشن و واضح است، 

ست؛  سلیم محض ا سه چند مثال زدیم از » أخبتوا ذلی ربهم«ت ست. ما در اول جل صداق این آیه ا فرمودکلیب م
م، مادر عیســی. ببینید قرآن چگونه ي مقابلش هم فراوان داریم، مثل مریکســانی که ثبات قدم نداشــتند، نقطه

ضــرب اهللا مثالً «ســتاید! یا آســیه، همســر فرعون، چگونه قرآن ثبات قدمش را الگو قرار داده! ثبات قدم او را می
ـــر فرعون چه ویژگی» للذین آمنوا امرأت فرعون ـــت؟ مگر همس إذ قالت رب ابن لی عندك بیتاً فی «اي داش

شکنجهگفت: خ)؛ می17: تحریم، 1»(الجنۀ شم، من  شم، کنار تو با ي فرعون دایا به من ثبات قدم بده که با تو با
سین که در میان جو کنم، اما به من توفیق بده، خانهتحمل می را شم. یا مؤمن آل یا شته با اي در کنار خودت دا

اهللا، فت: یا رسولسعد ابت معاذ در جنگ بدر خدمت پیغمبر آمد و گ». یا قوم اتبع المرسلین«مخالفین فریاد زد: 
ـــتوري بفرمایید میروم، بگویی در آتش برو میاگر بگویی در خار برو می ـــما هر دس ـــم، من روم. ش گویم چش

 هاي ثبات قدمی هم بودند.گویم. بله چنین انسانگویم: چرا؟ نه، نمینمی

 

 ه، فدایی امام حسین(ع) یعمربن قرظ

امام حسین اجازه گرفت به میدان آمد و رجز خوانی کرد عمر بن قرظیه کسی است که در روز عاشورا از 
شتافت. ابن نما نقل می ضرت  سین نزد ح سپس براي دفاع از امام ح صورت و و به مبارزه پرداخت و  کند که او 

سپر تیرها قرار داده بود و نمیسینه صابت کند. در حالی که جراحت زیادي ي خود را  سین ا شت به امام ح گذا
ــته بود و ــی نداري؟ گفت: خودش می ندر خو برداش ــرش آمد و فرمود: خواهش یابن «غلتید، اباعبداهللا باالي س



سول ستواري262: نفس المهموم، ص2آقا وفا کردم؟ (» اهللا أوفیتر شان دادم؟ آیا ا شان )؛ ثبات قدمم را ن ام را ن
أ علو همت است، منشأ دادم؟ این ثبات قدم منشأ صبر است، منشأ قوت در دین است، منشأ غیرت است، منش

ــاه بیت صــفات حمیده اســت، لذا دو جا در زیارت عاشــورا می ثبت لی قدم «گویی: عزت اســت. این صــفت ش
ــدق فثبتنی «گویی ي کبیره میکنیم. لذا در جامعهتعبیر می» یثبت«و در یک جا با » ثبت«: در یک جا 3»(ص

، 6؛ مســـتدرك،ج99،ص2؛ التهذیب، ج615: ص2ه، ج: من ال یحضـــره الفقی4»(اهللا أبدا ما حییت علی مواالتکم
شرایط بحرانی، در 423ص شما دفاع کنیم، آن هم در  ستیم، و از  شما بای )؛ خدایا به ما توفیق بده روي مواالت 

دهند، اما وقتی اندکی شرایط بحرانی بشود، اند و به ظاهر خود را ثابت قدم نشان میشرایط عادي که همه مطیع
ــآن وقت می ــد، اما امام را یاري نمیي امام را میینهآید س ــداي من را بوس کند. آقا فرمود: من را یاري کن، ص

شد، از خدا بترس، اما آنها یاري نکردند. معناي ثبات قدم این  شنیدي، حجت بر تو تمام  شنیدي، نداي من را 
یثبت اهللا الذین «بدهد.  هاي مختلف در شرایط بحرانی و شرایط حساس، خود را نشاناست که انسان در عرصه

)؛ اباالفضل العباس، شخصیتی که امروز به او منسوب است و شما به احترام 27: ابراهیم، 1»(آمنوا بالقول الثابت
شریعه می شدید کنار  سینیه جمع  ستاو در این ح ست و اگر آب هم ها باال میآید، آب را میان د شنه ا آورد، ت

 :کردنوشید کسی او را مذمت نمیمی

 کرد عکس شش ماه در آن آب تماشا می  کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان

 آب را ریخت.

 و بعده ال کنت ان تکونی  یا نفس من بعدالحسین هونی

: ابصــار العین فی انصــارالحســین، 2و تشــربین بارد المعین (   هذا الحسین وارد المنون
 )؛ 65؛ فرهنگ عاشورا، ص 61ص

هاي اباعبداهللا تشنه باشند؟ ثبات قدم ین تشنه باشد؟ تو آب بنوشی و بچهعباس، تو آب بنوشی و حس
: 3،(»من سره أن یکون من أقوي الناس فلیتوکل علی اهللا«آورد؛  پیامبر فرمود: آورد و توکل شجاعت میتوکل می

ــکاة االنوار، ص ــجاعت می18مش ــتواري می). توکل ش فظ حقدرت آورد. آورد، حمیت میآورد، غیرت میآورد، اس
شمآورد، ایندین می ست. مگر امروز براي عباس امان نامه نیاوردند؟ چ هاي نگران زینب به ها در پرتو ثبات قدم ا

ست ست؛ یعنی عباس قبول مید سین من را تنها میهاي عباس ا ها را رود؟ گوشگذارد؟ یعنی میکند؟ یعنی ح
 اي شما. عباس پیمانی برگردید؟ لعنت بر شما و امان نامهها را دوخته، یک وقت عباس صدا زد: بتیز کرده، چشم

 ي ثبات قدم عباس است.حسین دارد که این پیمان تا آخر محفوظ است. امان نامه را برگرداند. این روحیه



صدا زد:  شمن  ؛ اللهوف، ص 115،ص45، ( بحارالنوار، ج»ما رأیت إال جمیال«زینب کبري، در مجلس د
 م، و براي مردم بگوییمها را اســتخراج کنیاین زیبایی ما باید)؛ کربال براي ما زیبا بود. 90 ؛ مثیر االحزان، ص160

یام اخالقی دارد، آموزه قادي دارد، پ یام اعت ند کربال پ بدان گذارید مردم  کارکرد امروزي دارد، ب هاي تربیتی دارد، 
سال  صر در مرز زمان و مکان  ست، کربال منح سرزمین تفتیده 61کارآمد ا ست، حادثه کربال هجري و  ي عراق نی

ـــرّ ماین مرزها را در نوردیده، حادثه ـــول2کتومی در قلوب مؤمنین (ي کربال حرارتی و س اهللا إن لقتل : قال رس
ـــتدرك، ج ـــین حرارة فی قلوب المؤمنین ال تبرد أبدا (مس )؛ ایجاد کرده، که زینب در مجلس 318، ص10الحس

توانید جدا کنید. این هاي مردم نمیخواهید بکنید، به خدا قســم اســم ما را از قلبدشــمن فریاد زد: هرکاري می
ها را چه کسی ها سیاه پوش، اینجات عزاداري، این جوانهاي دیگر، این دسته، در حسینیهجمعیت در این حرم

جات ها و دســتهها به کدام تحریک، کدام حزب و جناح ســیاســی در خیابانها فرســتاده؟ اینبه داخل خیابان
ما در قلوب مردم است،  ها این است: محبتاند؟ امام سجاد فریاد زد: ما شش خصوصیت داریم. یکی از آنریخته

ها، و فقط در میان تواند این محبت را بگیرد، فکر نکنید فقط در میان مسلمانمردم ما را دوست دارند، کسی نمی
سنده ست، خیر، ببینید، چرا آن نوی صیت زینب کتابی میشیعیان چنین ا شخ سندي در  سد به نام ي  بطل «نوی

ــیحی»کربال ــخص مس ــل می ؛ قهرمان کربال؟ چرا آن ش ــل العباس متوس ــود؟ چرا آن خانم آن گونه به اباالفض ش
ها جلویش را گرفتند، آمریکایی این روزها پرچم یا حســین به دســت گرفت و وارد حرم امام حســین شــد، خادم

ها را خوب دهد؟ مگر این آقا مریضدهد؟ مگر این آقا بچه نمیروي؟ گفت: مگر این آقا شــفا نمیگفتند: کجا می
ام هاست که ازدواج کردهگیرند. گفت: من سالآیند از او حاجت میام مردم می؟ من خودم در کربال دیدهکندنمی

شوم. این گذارم مسلمان میو خدا به من اوالد نداده است. اگر این آقا یک بچه به من بدهد اسمش را حسین می
ام از امام حســین اوالد بگیرم. گوید من آمدهآید و در حرم، میزن آمریکایی با پرچم یا حســین به حرم امام می

بایی یا ایجاد کرده! چه حرارتی! چه زی قدرتی! و عجب عظمتی در دن باعبداهللا عجب نیرویی! عجب  هایی دارد ا
 هاي کربال، بعد قابل تأملی است. کربال! بعد مصیبت کربال جاي خود، اما بعد زیبایی

 گریز و روضه : 

 لیه السالمعوقتی دید حسین  لیه السالملما راي وحده اخیه الحسین اتی اخاه ) ابالفضل عمی نویسند : (ان العباس 
تنها مانده خدمت برادرش آمد و عرض کرد : ( یا اخی هل من رخصه ) اجازه میدهی به میدان برویم ؟ می نویسند 

ردن و فرمود : ( انت صاحب شروع کرد هاي هاي گریه ک لیه السالمع: ( فبکی الحسین بکاء شدیدا ) امام حسین 
 لوائی ) کجا بروي تو ؟ تو علمدار منی ! .... حرف هایی رد و بدل شد .

کند ؛  عرض می کند : ( قد ضاق صدري ) سینه ام تنگی می لیه السالمعبه حسین  لیه السالمعباالخره ابالفضل 
فرمود : ( ان کنت البد من  لیه السالمع( و سمت من الحیاه ) از زندگی بیزارم . در بعضی از مقاتل دارد حسین 



ذلک فا طلب هوالء االطفال قلیال من الماء ) یعنی اگر این طور است ؛ پس برو و کمی آب براي این بچه ها تهیه 
یک وقت هست که انسان دسترسی به آب  –آماده شد و حرکت کرد ؛ به شریعه رسید  لیه السالمعکن . ابالفضل 

دست ها را زیر آب برد ؛  –ندارد و نمی خورد ؛ یک وقت آب هست ولی نمی خورد . از خود گذشتگی اینجاست 
آب را باال آورد ( فذکر عطش الحسین ع ) به یاد تشنگی برادر افتاد ؛ آب را روي آب ریخت . مشک را پر از آب 

 لیه السالمعمه ها آمد . در بین راه چه کردند ؟ کاري کردند که صداي ابالفضل خی يکرد و حرکت کرد ؛ به سو
 شد :  دبلن

 واهللا ان قطعتموا یمینی                               انی احامی ابدا عن دینی

تاه سهم بند مشک را به دندان گرفت . اما ( فا لیه السالمعمشک را به شانه چپ انداخت . کاري کردند که ابالفضل 
و اصاب القربه ) تیري آمد و به مشک خورد . آب سرازیر شد . ( فوقف العباس ) این جا بود که ابالفضل ع ایستاد . 

 خبیثی آمد و عمودي به فرق عباس زد .

 

 

 


