
 عاشورا و عبادت امام حسین (ع)

 ایجاد انگیزه :

شب عاشورا خودش هم قطع نظر از اینکه شب مصیبت است، از نظر عبادي موضعیت دارد. سیره معصوم 
ثواب هفتاد  شباین امام براي ما حجت است. لذا احیاء ي عبادت بوده و سیرهشب عاشورا و روش امام در 

، وبیداري و ارتباط خوب با شب عاشورا سال عبادت را دارد. معلوم است که منظور چیست؛ یعنی یک احیاي 
تواند مسیر زندگی انسان را ، می تواند مسیر هفتاد سال زندگی انسان را تغییر دهددر این شب، میخدا 

از دارد، پنجاه تا دو رکعت، در هر رکعتی به نقل از سید ابن طاووس، صد رکعت نم شب عاشورامعین کند. 
شب یاران امام حسین نماز خواندند، بندگی کردند، مثل در این یک حمد و یک قل هواهللا. چرا؟ چون 

؛ بحار 91. اللهوف، ص 2 2آمد.گوي با خدا میوکندوي زنبور عسل از اردوگاهشان صداي مناجات، دعا و گفت
گفتن هفتاد مرتبه الحول و ال قوة اال باهللا العلی العظیم مستحب  عاشوراشب در . 394، ص 44االنوار، ج

 گشت وزد و بر میاست. چون این ذکر، ذکر امام حسین بوده، مثل فردا با این ذکر به قلب دشمن می
واهللا اکبر  االاهللالهو الحمدهللا و الحول و الفرمود: الحول و ال قوة اال باهللا. امشب هفتاد مرتبه سبحان اهللا می

ي صفات الهی در اردوگاه حسین ها و همهارزشي وارد است. چون فردا تجلّی تسبیح، تکبیر، تحمید و همه
شب جزو ذکرهایی است در این بود. هم تسبیح بود؛ سبحان اهللا، هم تنزیه و هم عظمت الهی . لذا این ذکر، 

مومنین وارد است، نمازي که در دو رکعت، یک نماز امیرال شب عاشورادر که هفتاد مرتبه وارد شده است. 
شود و مشهور به نماز امیرالمومنین است، این نماز به صورت خاص وارد حمد و پنجاه قل هواهللا خوانده می

اند، این ها نوشتههایی که در اعمال و لیالی؛ این شبشده است. سید ابن طاووس و برخی دیگر از شخصیت
ي مصیبت، ي عبادي هم دارد، جداي از چهرهچهره شب عاشورااند. پس ذکر کردهشب عاشورا  اعمال را براي

 ي عظیم عاشورا. ي تبیین آن حادثهي عزا و چهرهچهره

ي چند بعدي است: بعد مظلومیت دارد، بعد مبارزه و شجاعت دارد، بعد اخالق ي کربال یک حادثهحادثه
خواهد عاشورا فقط در بعد بعد را کمتر بیان کنیم. دلش میما این خواهد و عرفان هم دارد. دشمن دلش می

اش به دنیا عرضه شود و گاهی هم از این بعد سوء استفاده کند. او قدرت تحلیل مصیبتی و بعد حماسی
گفت یک روز عاشورا یا حتی در آلمان بود میسال گذشته محرم  شخصیکند. ندارد، اما سوء استفاده می

ي قمه زنی ي آلمان، هشت مرتبه صحنهبعد از عاشورا، تلویزیون رسمی و پربیننده کمتر از یک نیم روز،
ي پخش یک برنامه پاکستان و جاهاي دیگر را تکرار کرد، با این که هزینهبعضی از شهرهاي هندوستان، 

ا را هگفت من تماس گرفتم، بعد فهمیدم غرض در کار است و نوع صحنهبراي آنها خیلی باالست. ایشان می
اي درست کرده بودند  به گونه –ها را درست کنند حنهبعضی از این صتوانند هایی که امروز میبا  روش–هم 



ها هم که از مصر و جاهاي دیگر آمده تصویر هایی را دیدم که گاهی که وهن ایجاد کند. در بعضی کتاب
کنند، یا تروریسم بار خواري بزرگ میها را با خوننویسند بچهاست و زیر آن هم میاي خون در دهان بچه

به ائمه گاهی . در روایات داریم که شودنها نمیآآورند. او که قدرت تحلیل ندارد. و متوجه قصد سوء می
حتی کارهاي مستحبی را انجام ندهید. چرا؟ چون آن کار زمانی در یک جامعه، وهن گویند گردانشان میاش

 و منفوریت دارد. 

 متن و محتوا :

 تجلی اخالق وعرفان در کربال 

در کنار اخالق هاي کرامت و عرّت انسانی است. قرآن جهاد را کربال تجلی عرفان و اخالق و ارزش
؛ ما »لقد أرسلنا رسلنا بالبینات «فرماید: خواسته و اخالق را قبل از جهاد خواسته است. در سوره حدید می

لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم «، ه فرستادیمزجمعپیغمبران را با دلیل و 
ي نخست انبیا را با کتاب؛ استدالل؛ ؛ به آنها کتاب و استدالل و میزان دادیم. ما در درجه»الناس بالقسط

و انزلنا « عدالت و برهان فرستادیم و این سالح نخست نبی است، سالح تبلیغ است، اما اگر جواب نداد؛ 
. شمشیر هم است، چون ممکن است گاهی 25. حدید، 1 1»فیه بأس شدید«؛ آهن هم فرستادیم، »الحدید

» أرسلنا رسلنا بالبینات«بعد از » أنزلنا الحدید«زبان، پذیرا نداشته باشند، ممکن است با شما درگیر شوند 
ي جهاد در آن ه است. و عرصهفرستادیم و حدید هم در کنارش به عنوان پشتوان» بیّنه«است. ما رسل را با 

إنّ اهللا «ي توبه راجع به جهاد است: رود. آیات آخر سورهي تبلیغ پیش نمیجاهایی است که دین با عرصه
کند، اي . که از جهادگران صحبت می111. توبه، 2 2»اشتري من المومنین أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنۀ

ي بهشت در ي شماست. وعدهخرد، بهشت جایزهالتان را میمرسید خدا جان و کسانی که به شهادت می
: ي دین باید این صفات را داشته باشیدت و انجیل و قرآن آمده است، ولی بدانید اي رزمندگان جبههاتور
التّائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون االمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و «

-. نُه صفت اخالقی را پشت سر هم ردیف کرده: در جبهه112توبه،  1»اهللا و بشّر المومنین  الحافظون لحدود

ي ي کفر، همهتواند مثل جبههي اسالم باید توبه باشد، رکوع باشد، سجود باشد، امر به معروف باشد. نمی
ها  ، بعضی»بین راکعٍ و ساجدٍ و قائم «لشکر ابا عبداهللا  در شب عاشورااند ها را نادیده بگیرد. نوشتهارزش 

خواندند و برخی قرآن؛ ها ایستاده بودند، برخی نماز میکردند، و بعضیها سجده میکردند، بعضی رکوع می
اخالق است، با معرفت و با  اشي کفر لهو و لعب و فریاد و تمسخر بود. دین ما جهاد و حماسهاما در جبهه

سجود وقیامش درکنار جهادش باشد. اگر افرادي معرفت،  و ي دین باید نمازش، رکوعت. رزمندهارزش اس
 کاملی نیستند. هاي انسان اند، آنهااخالق و زهد را بودن جهاد و جنگ خواسته



 عرفان ربیع بن خثیم، عرفان نیست

طی بیست سال یک  اندي شخصیتی مثل ربیع بن خثیم که قبرش در مشهد مشهور است نوشتهدرباره
اند، در اظهار تأسف از اي حسین بن علی را به شهادت رساندهحرف دنیایی نزد. زمانی که با خبر شد عده

اي یک جمله بیان کرد که مضمون آن این است: واي بر این امت که فرزند پیامبرشان را شهید چنین حادثه
م! چرا نزن ایایی زدم، من عهد کرده بودم حرف دنکردند. بعد بر سر خود زد و گفت: واي بر من یک حرف دنی

یک ستون در کردم من گاهی در تاریکی فکر می گفتاش میپرسیدم که پدرت مرده یا زنده است. همسایه
ایستاد، یک شب تا صبح در رکوع بود، میان خانه است واین ستون، دیوار یا ستون خیمه است. این قدر می

رب «گفت: آمد و میخوابید، بیرون میرفت داخل آن میقبر کنده بود، مییک شب تا صبح در سجده بود. 
. ؛ خدایا مرا برگردان که من کار خوب انجام بدهم. بعد 100-99. مومنون، 1 1»* لعلّی أعمل صالحاً ارجعون

: اما همین آدم در جنگ صفین به امیرالمومنین عرض کرد خواهی چه کار کنی؟ گفت: حال برگشتی، میمی
ین آدم در کربال امام حسین را توانم بجنگم، من شک کردم، من را از این جنگ معاف کنید همآقا من نمی

 2ي نکرد، بعد هم که خبر شهادت را به او دادند، فقط اظهار تأسفی کرد. این عرفان منهاي حماسه است.یار
اش است، این ن، با جهاد و با حماسهعرفانِ دی». لیس بعرفان«. این عرفان اصالً 51. گفتارهاي معنوي، ص 2

 انسان، کامل نیست. 

 جهاد منهاي اخالق جهاد نیست 

ولید، انسان  خالد ابناخالق. معرفت و جهاد بی؛ یعنی جهاد بیاستمثال دوم، عکس این موضوع 
کند، در تمام گفت اگر کسی در بدن من یک جاي سالم را جستجو کند، پیدا نمیشجاعی است، خودش می

گفت من در بدن من آثار جراحت است. وجب به وجب بدنش، جاي زخم و تیر و شمشیر بود، خودش می
وقتی جعفر ابن » موته«نوشته است او کسی است که در » اُستُلقابه«ام. در تاریخ تا جنگ شرکت کرده 100

داد، و به مدینه رساند. ها شهید شدند، با یک شجاعتی لشکر اسالم را عبور ابیطالب شهید شد، وقتی فرمانده
نبود. پیغمبر اکرم او را فرستاد که  باك، متحمل؛ اما از نظر اخالق، انسان مثبتیآدمی بود شجاع، قوي، بی

عمویش را کشته بودند، دستور ها کینه داشت، چون آنها ایني ابن عامر را به اسالم دعوت کند. او با قبیله
همه را دست بسته اعدام کرد. بعد حمله کرد و قبیله را غارت کرد.  هاي مردان قبیله را بستند وداد دست

گویند تا آنجایی که زیر بغل پیامبر هاي مبارکش را باال آورد، میوقتی خبر به رسول اهللا رسید، حضرت دست
برائت از کار خالد ابن ولید ؛ خدایا من »اللهم إنّی أبرأ إلیک ممّا صنع خالد بن الولید«پیدا شد و فرمود: 

اخالق است. بعد پیغمبر، امیرالمومنین را فرستاد و کنم . این جنگ بیجویم، من این کار را تأیید نمیمی
بود،  اي شکستهاند حتی اگر کاسهها را راضی کن. آقا آمدند تک تک خون بهاها را دادند، نوشتهگفت برو این

ي داغدیده پول زیادي داد، به میزانی که بیش از هاها و بچهحضرت خسارت داد. امیرالمومنین، حتی به زن



ی باشد که مردم را ازمن راضی ضدیه بود تا راضی شوند. وقتی برگشتند پیغمبر تشکر کرد، فرمود:خدا از تو را
کردي. رضایت مردم را کسب کردي، و نگذاشتی عملکرد خالد ابن ولید موجب پشت کردن مردم به دین 

 . 326، ص 2؛ پیغمبر و یاران، ج 142، ص 21؛ بحار االنوار، ج 366، ص 18. مستدرك، ج 1 1شود.

 ، عارف به حق یاویس قرن

اي که ذکر شد یکی مصداق اخالق و زهد بدون جهاد، و دیگري شجاعت و جهاد بدون اخالق دو نمونه
است. اویس هم گاهی شب تا صبح در رکوع بود. خود خواجه ربیع  یاست. اما جمع بین هر دو در اویس قرن

کند. اویس شخصیتی است که نسبت به نماز، هایی میگفت او چه عبادتخورد، میبه اویس غبطه می
رالمومنین آمد و عرض کرد: یعبادت، دعا وقرآن اهتمام بسیار داشت؛ اما همین آدم در صفّین خدمت ام

خواهی با با شما بیعت کنم. آقا فرمود: به چه شرطی میام ، و جانم را فدا کنم، آمدهام بجنگمآقاجان، آمده
. پیغمبر و 2 2ام و وجودم را فداي شما کنم.کنم خونم را هستیقا، بیعت میآمن بیعت کنی؟ عرض کرد: 

شخصی اش عالی است وهم زهدش عالی است. به خود اویس گفتند . اویس هم والیت پذیري343یاران، ج 
اش را رها کرده است، او باالي سرش آمد و گفت: خوابد و زن و بچهپوشد ودر قبر میکفن خریده، آن را می

در قبر بخوابی  واین کفن براي تو بت شده است. زهد این نیست که بساط را جمع کن، این قبر بلند شو، این
یم رئوف، با دشمن شجاع و در مسجد عابد هاي ناصحیح را بروي. امیرالمومنین زهد داشت که با یتواین راه

 بود.

د هاي عرفانی در جامعه باب شده که منهاي والیت، منهاي مرجعیت، منهاي استاشیوه امروزهمتاسفانه  
-کنند، یک روز ادعاي رویت آقا و پیام آوردن میو مراد اخالقی است . یک روز ادعاي نیابت امام زمان می

ها بعد از اند که سالبوده کتوماند، آن قدر ن کسانی که خدمت آقا رسیدهکنند. این در حالی است که آ
ها که خودشان با این ادعاها  دکان باز ها و مقدس اردبیلیمرگشان هم کسی متوجه نشد. سید بحر العلوم

 هايرسیدند. مگر به این سادگی است. دکانریقی باالخره کشف شد که خدمت آقا میطنگردند بلکه از یک 
اي هم به ترویج شوند، اما عدهاي از آنها دستگیر میکنند، حاال یک عدهدر شهرهاي مختلف باز میلف، تمخ

اعت داشت و آن سدهند. اما (ره) عرفان اسالمی داشت، که آن گونه عرفان بودایی وعرفان هندي ادامه می
ند. با این بایی عرفان اسالمی داشتتبریزي، عالمه طباط مالحسین قلی همدانی، قاضی کرد.گونه عبادت می

رد، شما براي خودتان دارید شود دکان باز کو تعریف کردن از خود نمی سر و صداها و جمع کردن مردم
یقت در کنار شریعت بود، اما امروز قطب و پیر و مراد را در مقابل مرجعیت، و رزنید. یک روز طدست و پا می

 دهند.را در مقابل عرفان اسالمی قرار می عرفان بودا



ي آن اویس قرنی است نه خالد ابن ولید ونه ربیع ابن عرفان دینی با جهاد آمیخته است و نمونه لذا 
خُثیم. آن الگوي اول (خالد بن ولید )ناقص است، این الگوي دوم (ربیع ابن خثیم ) هم ناقص است. الگوي 

ام جان بدهم، هیچ تردید هم ندارم، با هر فدایت، آمدهه جان، جانم بگوید علی صحیح اویس است که می
 جنگم.کس هم بگویی می

 فضایل اهل بیت

که حتی دشمنان هم به آن بعد اعتراف کردند. وقتی  است عديبُبعد اخالقی و معرفتی نهضت عاشورا 
ك شده بودند، اما پسر آل زیاد هالي سرها را به کوفه آوردند برادر ابن زیاد، عثمان ابن زیاد گفت: کاش همه

ی؟ ما سردمدار کنرسید. برادرش با تعجب گفت تو معلوم است از که حمایت میفاطمه به شهادت نمی
دار این جریان بودیم. گفت: کاش ننگ برادري تو را هم نداشتم . این برادر ابن زیاد است. همسر یزید وطالیه

اش که قاتل بُرَیر است از خانهکند، زن کعب ابن جابراعتراض می کند، همسر خولی به اوبه او اعتراض می
رود؟ چرا زن کشتی. چرا زن آن قاتل از خانه میگوید: خدا لعنتت کند که سیّد قرّاء کوفه را کند، میقهر می

کاش ي کربال بلند شود و بگوید: ها بعد از حادثهگیرد؟ چرا باید پسر یزید ابن معاویه سالخولی موضع می
. هاي خودشان استها حرفکشیدم. اینمن به دنیا نیامده بودم و لکّه و ننگ بنی امیّه بودن را با خودم نمی

-ام، میمن سر یک آدم منفی را آورده گویدن انس وقتی سر را نزد ابن زیاد آورد تا جایزه بگیرد، نمیبسنان 

 گوید:

 با أنا قتلت الملک المحج    امال رکابی فضۀ و ذهبا 

 و خیرهم اذ ینسبون نسبا     قتلت خیر الناس اما و ابا 

ام. من گفت: اي ابن زیاد، رکاب مرا پر از طال و نقره کن، زیرا پادشاه محبوب و محترمی را کشته
  باشد.ام که از لحاظ مادر و پدر و نسب بهترین مردم میشخصیتی را شهید نموده

فرماید: حسین ي مقدّسه امام زمان میزیارت ناحیهدرترفند. ها خودشان هم به عظمت آنها معپس این
کنت لالسالم و «. ؛ تو به مسلمانان و به اسالم راحم و رحیم بودي»کنت لالسالم و المسلین راحماً«جان، 

. ؛ جد بزرگوارم، حسین، 320، ص 98نوار، ج . بحار اال2 2»المسلمین راحماً و للحق ناصراً و عند البالءِ صابراً 
 در بالصبور بودي، در دفاع از حق قوي بودي و در برابر مسلمانان رئوف و مهربان بودي. 

 بعدي عبادي کربال 



امام حسین (روز عاشورا) مکرر فرمود: انا هللا وانا الیه راجعون؛ همه از خداییم، (مبدأ خدا) و به سوي خدا 
ابا عبداهللا باالي سر  –ی معاد) این عرفان ابا عبداهللا است، باالي سر هر شهیدي که رفت گردیم، (یعنبرمی

باالي سر هر  –اند که حضرت باالي سر آنها رفته است همه نیامده است، فقط نام هفت، هشت نفر را نوشته
عاهدوا اهللا علیه  من المومنین رجال صدقوا ما«دي آمد، یا خبر شهادتش را شنید، این آیه را خواند: یشه

. دقت کنید عاشورا با چه درست شده است، و با 23. احزاب، 1 1»فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر
الحول و ال قوة اال «فرمود: ایستاد و میکرد در جایی میچه مطرح شده است. وقتی به دشمن حمله می

اصالً کربال، دعا و قرآن و ذکر و »بحق طه و یاسین اللهم «فرمود: وقتی امام سجاد را در آغوش گرفت ». باهللا
إنّ اهللا اصطفی «خواند: کند و قرآن میرود پشت سرش نگاه میمناجات است؛ وقتی جوانش به میدان می

 . 33. آل عمران، 2 2»آدم و نوحاً 

 هاي نماز ظهر عاشورا ویژگی

 آیا این اردوگاه با آن اردوگاه قابل مقایسه است؟

 )هاي عزیز، به نمازتان اهمیت بدهید،جوان(شما نماز اباعبداهللا در ظهر عاشورا سه ویژگی دارد. 
توانست در خیمه نماز بخواند، چون هنوز یاران زیادي داشت، هنوز اصحاب تمام نشده بودند، می (ع)نیحس

رفتن تک تک افراد، بیشتر بنی هاشم به میدان نیامده بودند. جنگ کربال بعد از ظهر عاشورا اوج گرفت، و 
بوده، هنوز حبیب زنده است. هنوز آن اخوان غفاریان هستند، هنوز علی اکبر، عباس، قاسم بعد از نماز ظهر 

ها بایستند و بجنگند و بقیه یکی یکی بروند و نمازشان را بخوانند و بیرون بیایند، شد که اینهستند. می
 نکرد؟ چون نماز امام حسین سه ویژگی دارد:شد. چرا این کار را دشمن هم متوجه نمی

 اول وقت .1

 امام نگفت حاال صبر کنید جنگ تمام شود تا غروب وقت است. خیر، نماز باید در اول وقت خوانده شود.

 جماعت  .2

ماز خوف خواند. دو رکعت نبخوانند؛ اما امام چنین نکرد.  او فراد توانستند این نماز را در خیمهامام می
 ي دیگر. امام جلو ایستاد و دو صف پشت سر ایشان ایستادند. یعنی گروه اول یکشکسته مثل نمازهاي

خواند، گروه دوم هم به همین شکل، را هم خودش فرادي میکند و یک رکعتش رکعتش را به امام اقتدا می
 تا هر دو گروه به جماعت برسند. دومین ویژگی این نماز این بود که جماعت بود.

 علنی .3



شد، چرا امام آمده در صحرا میان شد، شاید دشمن هم متوجه نمین نماز داخل خیمه برگزار میاگر ای
-ورد. چرا امام وسط صحرا آمده، نماز میدشمن؟ شهید هم دادند، سعد ابن عبداهللا شهید شد، زهیر تیر خ

یقرؤون «ه فقط ن» یقیمون الصالة «خواند، آن هم نماز جماعت و اول وقت؟ این نماز حسین پیام دارد، 
اش این است که علنی باشد، جماعت باشد، نه ؛ گفته شده نماز را اقامه کن نه اینکه بخوان. اقامه»الصّالة 

. هر خوانندي عزاداري داخل خیابان است صداي اذان هم بلند است و نماز نمیاین که در ظهر عاشورا دسته
همه با وضو بیایند هر که هر کجا هست به نماز  بایستند.کجا هر گروهی و به هر شکلی هست باید به نماز 

؟ چرا جماعت؟ آن هم امام فرمود: عباسم بیا نماز بخوان، علی اکبرم تو هم بیا نماز بخوان. چرا علنیبایستد، 
هاي اخالقی و عبادي جنبه ها نکته دارد. این عرفان حسین است، این معرفت ابا عبداهللا و آناول وقت، این

عاشورا غافل شدیم، حماسه، جنگ، مبارزه، مظلومیت. اشک و آه جاي هاي است. ما از این جنبهعاشور
 خودش را دارد، اما این بعد عبادي عاشورا هم باید ترسیم و تبیین و تحلیل شود.

 بعد رأفت و رحمت در کربال

ها کاري نداشته زن فرمودند: باجنگیدند، میاسالم جهادش هم با رحمت آمیخته است، وقتی پیغمبر می
نکشید، اگر دشمن فرار کرد تعقیبش ها را نکنید، حیوانات را ها کاري نداشته باشید، درخت باشید، با بچه

نکیند از پشت خنجر نزنید، این فرهنگ دین است. آن سپاه دشمن است، و این سپاه ابا عبداهللا، ابا عبداهللا 
ي لشکر شامی هاست، م مقابلش آمد، از امراي شام و فرماندهبه میدان آمده، تمیم ابن قُحطبه یا قَحطبه ه

آقا من شما اند به امام عرض کرد:اند، یاران هم شهید شده ي اصحاب هم شهید شدهفرد شجاعی است، همه
ها من امام فرمود: اینشوید. سی هزار نفر نمی -کنم که برگردید، شما که حریف بیست هزاررا نصیحت می
گویی برگرد! ام، تو به من میاند من که به قصد جنگ نیامدهاند و این جریان را پیش آوردههرا محاصره کرد

ي گذارند که حسین از این صحرا برگردد جز با بیعت با یزید که امام فرمود اگر بیعت شود، فاتحهمگر می –
تمیم در  لی شجاع بود.جنگیم، وارد جنگ شدند، ابی عبداهللا خیگفت: آقا پس می –اسالم خوانده است 

کشد، اما امام فرمودند: اولین حمله از اسب به زمین افتاد هر که باشد در این گونه مواقع دشمن را می
ي بلندشو، سوار اسبت شو. به او مهلت دادند، ابن قحطبه سوار شد، مجدد وارد جنگ شدند. تمیم از ناحیه

ات را صدا برنم که خواهی قبیلهسرش آمدند، فرمودند: میمجروح شد، و به زمین افتاد. آقا باالي دو پا 
هایت را بگیرند؟ گفت: آقا بزرگواري کنید مرا نکشید. امام فریاد زد: بیایید فرمانده شام و بیایند زیر بغل

هایش را گرفتند و بدن مجروحش را از صحرا بردند. امیرتان را ببرید. یک عده از بستگانش آمدند زیر بغل
خون علی اکبر روي چشم هاي اسب را فراگرفت و علی اکبر داد؟ اما وقتی اي میمن هم چنین اجازهآیا دش

، 45. بحار االنوار،  1 1،»فقطعوه بسیوفهم اربا اربا «در بین لشکر افتاد هر که هر چه داشت به بدن او زد، 
حسین براي لحظات  –ن است ها ایتعبیر بعضی از مقتل -. وقتی پسر فاطمه در گودي قتلگاه افتاد44ص 



بست، توان بلند شدن نداشت. ببینید کرد و میلطمه بیهوش بود. گاهی چشم باز میطوالنی از شدت 
چگونه با سنگ و چوب و با آن برخورد ناجوانمردانه، با اسب دواندن و با گوشواره از گوش کشیدن و 

 ر کردند. هایی که انجام دادند با اهل بیت و یاران امام رفتاجنایت

من یک شب امیرالمومنین را  :نوشته استگوید، صاحب ریحانه االدب یکی از علماي اهل سنت می
الیوم، «زدید: گفتم: یا امیرالمومنین، بنی امیّه با شما بد کردند، شما در فتح مکه فریاد میدرخواب دیدم 

حتی ؛ امروز روز رحم و لطف است. شما وقتی مکه را فتح کردید به ابوسفیان امان دادید، »یوم المرحمۀ
ي ابوسفیان مأمن است؛ یعنی هر کس داخل آن خانه برود کاري با او نداریم، با این که پیغمبر فرمود: خانه

ت؛ در بدر، در احد، در خندق.  خیلی پیغمبر را علیه اسالم بوده اس يدهاي زیاي جنگابوسفیان فرمانده
مأمن قرار داد، او را آزاد کرد، و او را  اش را آزار داده است، در عین حال رسول خدا به او امنیت داد، خانه

ي آن  برخورد شما را در فتح مکه در روز عاشورا دادند! چرا بخشید. یا امیرالمومنین بنی امیه مزد و جایزه
ي ابن سیفی شاعر برو، او جواب تو را شد؟ آقا در عالم رؤیا به این عالم اهل سنت فرمود: به خانهاین گونه 

خواب پیام دارد،  در حدیث داریم خواب را نزد هر کسی نقل نکنید، اگر رؤیا  این -گوید. از خواب پریدممی
-از خود می ماز خواب پرید –هاي دقیقی دارد خواب را دیده است پیامصادقانه باشد براي کسی که آن 

ي ابن سیفی آمدم، در زدم در خانهبه  م ،ابن سیفی کیست؟ از این طرف و آن طرف تحقیق کرد مپرسید
زد. گفت: من امشب شعري گفته بودم که در آن قصه را تعریف کردم، دیدم اشک در چشمانش حلقه 

مکه کرده به ابوسفیان و بنی امیه در فتح  مقایسه کرده بودم بین کربال و بین لطفی که پیغمبر و اهل بیت
، فقط روي کاغذ و در ذهن خودم بوده امام و آن را منتشر نکردهبودند، هنوز این شعر را براي کسی نخوانده

اش است، حاال آقا امیرالمؤمنین تو را این جا فرستاده است. آن شعر این چند بیت معروف است که ترجمه
به  ،به شما رسیدت رسیدیم و پیروز شدیم، شما را بخشیدیم، اما وقتی قدرت این است: وقتی ما به قدر

عد مصیبتی و اردوگاه حسینی و کربال عالوه بر بُاست که  گونهکودکان و به اطفال ما رحم نکردید. این
 اش بعد اخالقی هم دارد.حماسی

آب دادند، در جنگ صفین امام ي آنها لشکر حر هزار نفر بودند، لشکر اباعبدهللا به همهاند بعضی نوشته 
حتی یزید بن معاویه که در صفین بود، آمد  اندحسین (ع) آِّبی را که معاویه بسته بود گشود، بعضی نوشته

 بیت برخورد کردند.اهلها این گونه با . آبی که مسیرش به دست اباعبدهللا باز شد. بعد اینواز این آب نوشید

توانی می مثل امشب یا فردایی وقتی پیش محمد بن بشیر آمدند و گفتند پسرت اسیر شده، امام فرمود
امام پنج لباس گران اند اي نوشتهروم. عده: نه آقا، من نمیبرگردي براي آزادي پسرت تالش کنی. گفت

ها را بفرست تا بفروشند و و فرمود این -اندنوشتههایش را مختلف در تاریخ قیمت -قیمت به ایشان داد



حتی در این لحظات حساس، امام رأفت و محبتش شامل حال اصحاب و پسرت را آزاد کنند. دقت کنید 
بودند  اند امام سرزمین کربال را خرید، بعد هم به همان کسانی که آنجاشود. حتی بعضی نوشتهاشخاص می

اند امام شرط کرد، و فرمود با زائران من مهربان باشید کرد. بعضی نقل کرده این سرزمین را واگذار و هدیه
  آیند اکرام و احترام کنیدبه کسانی که به زیارت می

را  کنارگذاشتن گناه، و اصالح نفسنماز اول وقت، رعایت حق الناس، دي عاشورا اگر توانستیدههدر 
اي. حسینی شدن آشنا شدن و متخلق شدن با خلق و خوي و صفات نتیجه بگیري آن وقت حسینی شده

 .و عبادت و بندگی حسین است حسین است. آشنا شدن با ابهت و عظمت

 گریز و روضه :

 اي به جنان مام من مام تو را خادمه  گر بپذیري منم در دو جهان خادمم

 خشک شده از عطش اشک به چشم همه  زنساقی اطفال من، آب روان، موج 

 آن که بود عرش را قامت او واهمه  عاقبت از با غم سرو قدش گشت خم

تواند بجنگد. از دشمن که از برق شمشیر او وحشت داشت، احساس کرد دیگر قمر بنی هاشم(ع) نمی
هرش را تیر باران کردند. این رو، جرأت کردند از همه طرف به او نزدیک شوند. او را محاصره کردند. بدن مط

در این میان تیري به چشم مقدسش نشست. او که دست در بدن نداشت، سر را فرود آورد تا چوبه تیر را بین 
دو زانو قرار بدهد و تیر را از چشم بیرون بکشد. در همین حال کاله خود جنگی از سر حضرت افتاد که 

)؛ این 410؛ مقتل امام حسین و یاران، ص71:مثیراالحزان، ص1(1حضرت را هدف عمود آهنین قرار دادند.
 البنین را آتش زد.اي است که دل مادرش امهمان غصه


