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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 حسینی باوفاي یاران هاي ویژگی

 ایجاد انگیزه :
حسینی نهضت که در است ویژگی هاي کسانی  ،است م و ضروريبسیار الز آنکه توجه به یکی از مباحث مهمی 

زندگی ی از یبه بخش هابه طور اجمال بحث بسیار مفصلی است که . همراهی کردندء علیه السالم شهداال با سید
یکی از اصحاب  .جنبه الگو و اسوه بودن دارد ،ی که براي همه مایویژگی ها ؛میبعضی از یاران حضرت اشاره می کن

در  ،در سه بخش .که در کربال به شهادت می رسداست یر گواري به نام بررشخصیت بز ، ءوفا سید الشهدا بسیار با
  .میمی کن بیان مطالبی را شهیدمورد این 

  .است هدر تاریخ ثبت شدکه از او  یویژگی هایبخش اول 
 متن و محتوا :
برخی از که می دانید  .ستامقتل خوارزمی  ،ی که در مورد حادثه کربال مطالب فراوانی داردییکی از کتاب ها

ن منیؤالمالشهدا و یا فضائل و مناقب امیر مقتل سیددر مورد   یکتاب های ،دانشمندان و نویسندگان اهل سنت
 است. که مناقب اهل بیت علیهم السالمدارد به عنوان مناقب کتابی  ،از جمله جناب خوارزمیدارند. سالم اهللا علیه 

 :در مورد شخصیت بریر این تعبیر را دارد ،ن کتابایدارد. او در ثه کربال حاد در شرحبه عنوان مقتل  همکتابی 
که روزها را روزه می گرفت و شب ها را او از زاهدانی بود  ؛»لیلالنهار و یقومون الیصومون  نزهاد الذیالکان من «

  .شب زنده دار بود
 منؤبسیار م افرادي . بلکهانسانی هاي معمولی نبودندبا نگاهی به یاران سید الشهداء به دست می آید که ایشان 

شب و بیدار بودن در دل ماز اهل شب زنده داري و نافله شب و ن .ش بودیبریر از زاهدان عصر و زمان خو بودند.
اساتید بودند که به عنوان کسانی  ،در مسجد بزرگ کوفه ؛»فی جامعه الکوفه ءارقالمن شیوخ «روز بود. روزه  شب و

 ،وقتی حادثه کربال تمام شد ینکهجالب اان است. از جمله همین بزرگواربریر  می شدند ومعرفی قرائت و تالوت 
 همسرش ،وقتی به کوفه آمداریخ هست که ت در است.قاتل این شهید بزرگوار که ابن جابر  شخصی بود به نام کعب

خبر ». قتلت سید القراء« :به من خبر رسیده است که تو بریر را به شهادت رسانده اي :گفتو تندي کرد  با او
   .تو بزرگ قاریان قرآن شهر ما را به شهادت رساندي رسیده که

به سید داري در اعالم وفاکه ست ااز جمله کسانی  ،سدمحضر سید الشهدا می روقتی به اینست که ویژگی دوم 
علینا أن  بک اهللا و اهللا یا ابن رسول اهللا لقد من« :به امام عرضه داشت .داردجاودانه  یکالم ،الشهدا سالم اهللا علیه

 ».نقاتل بین یدیک و تقطع فیک أعضاؤنا
که  مفکر می کنی .القمر کرده ایمفکر می کنیم شق انجام می دهیم، مالحظه بفرمایید، ما گاهی که کار خوبی 

سجده بروند و همه درختان باید براي ما خضوع و خشوع به باید براي ما  نهمه فرشتگاو خیلی آدم مهمی هستیم 
قسم می خورد سالم لدر محضر سید الشهدا علیه ا ،این شهید بزرگوار ،بریر. جن و انس تواضع کنندو داشته باشند 



2 
 

در رکاب شما بجنگیم و به شهادت برسیم  وخدا بر ما منت گذاشته که ما این توفیق را پیدا کنیم  که به خدا قسم،
 .و عنایت خداستاین لطف و ما ممنون خدا هستیم  .و اعضاي بدن ما قطعه قطعه بشود

تقبل اللهم « اینست: خنی که می گویداولین س ،بی بی زینت سالم اهللا علیها وقتی کنار گودال قتل گاه می آید
 ءسید الشهدا .خدایا این قربانی کم را از ما بپذیر . یعنیحذف می شود گاهی در نقل ها کلمه قلیل ».منا هذا القلیل
نگران یک مطلب تنها ولی ، تحمل کردندرا ترین مصیبت ها ت سخو زینت کربال سالم اهللا علیها  سالم اهللا علیه

ما کار  !خدایاسالم اهللا علیها این است که  بدعاي بی بی زین ؟خدا پذیرفته است یا نهآیا این که  آنو هستند 
 مهمی انجام ندادیم و چیز کمی بود. 

 .ما باید ممنون لطف پروردگار باشیمکند. به نظر خودش بزرگ جلوه  ،انسان نباید خدمتی که انجام می دهد پس
 یا ،سالم حضور پیدا کنیملدر خیمه عزاي سید الشهدا علیه اکه نایت کرده است این توفیق را به ما عخداوند اگر 

 باید از خداوند ممنون باشیم. باشیم،در ارتباط حضرت با  به نحوي
محمد بن مسلم است. که  ،داستانی است که خیلی پیام دارد. یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السالم

احادیثی که از امام صادق نقل شده است، به وسیله محمد بن مسلم است. تنها او ین در کتب حدیثی ما بیشتر
فت، ولی به هزار حدیث از حضرت نقل کرده است. البته احادیث فراوانی از این دو امام بزرگوار فرا گر 6بیش از 

هزار  16هزار حدیث از امام باقر و  30نها به ما نرسیده است. در هر حال نوشته اند که مرور زمان بسیاري از آ
حدیث از امام صادق علیهما السالم فراگرفته است. یعنی اگر بخواهیم اصحاب رده اول حضرات را نام ببریم، محمد 

ت هستند که حضرت می فرمودند: بن مسلم در میان سه نفر ردیف اول قرار داد. آنقدر او و برخی دیگر داراي منزل
؛ اینها محبوب ترین اصحاب من هستند و امثال آنها را که می دیدند خوشحال می شدند. می »احب أصحابی«

(که  این بزرگوار قصه اي پیش آمدزمانی براي  .در میان اصحاب و یارانم داشتم، کاش بیش از این هافرمودند: 
به نام هم از اصحاب خوب امام صادق  دش که اوهمراه یکی از دوستان خوه ب .منابع متعددي آن را نقل کرده اند)

این  ودوران خالفت عباسی است . شهادتی در دادگاه حضور پیدا کردندبراي است  (از طائفه ازد) کریبه ازدي ابو
دربار  ، قاضیشریک بن عبداهللاهم اضی قمی رفتند و شهادت حقی می دادند. ه فپیش قاضی دربار خلیها باید 

یعنی دو نفر از  .جعفریان فاطمیان انی؛به به عجب شاهد: گفتقاضی  ،این دو نفر آمدندبود. وقتی خلیفه عباسی 
 .ءن و فاطمه زهرامنیؤان امیرالمصحاب خاص امام صادق، دو نفر از پیروا

 علت ؟چرا گریه می کنید :گفت .به گریه کردنداین ها شروع به محض اینکه قاضی گفت: جعفریان فاطمیان، 
امام صادق و ما کجا امام صادق و فاطمه زهراء نسبت می دهید.  چیست؟ گفتند: گریه ما از اینست که چرا ما را به

مسلم بن بعد محمد  .فاطمی بشناسند ،جعفري بشناسند وبه امام صادق  ما راما این قابلیت را نداریم که  !کجا
ما را به عنوان  ،که ما داریم یهای با همه بديو کند  يجناب قاضی اگر امام صادق علیه السالم بزرگوار :گفت

 .هستیمو حسینی علوي که یم یمی توانیم بگوبه راحتی نوقت و آگذاشته است منت بپذیرد، بر ما ش یشیعیان خو
این امروز توانسته ایم در خدمت شما بجنگیم و  که خدا بر ما منت گذاشت :بریر به امام حسین  عرضه می دارد

 .که شامل حال ما شده است لطف و منت خداست ،که بدن ما قطعه قطعه بشود
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اوالً بدانیم  مکردیاگر هر کار  م،اگر شرکت کردی ،اگر مجلس سید الشهدا اقامه کردیم ،اگر کاري خیري انجام دادیم
  .انیاً از خدا بخواهیم که از ما بپذیردممنون خداوندیم و ث و که لطف و عنایت خداست

خود مشغول تالوت قرآن بودند  مهدر خی ءسید الشهدا ،در شب عاشوراکه در حاالت این بزرگوار اینست سوم نکته 
نُمْلِی  وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا «: می کردندقرائت بلند را با صداي ل عمران آسوره مبارکه  179و  178آیات و 

به آنها دادیم، مهلتی  کفار فکر نکنند که اگر ما؛ »ثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌلَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِ
آنها را مؤاخذه خواهد کرد. اگر » ان ربک لبالمرصاد«برایشان خیر است. وقتی پیاله شان پر شد، خداوندي که 

کُلا نُمِدُّ «دنیا دار ابتالء و امتحان است:  کسی در فرصت دنیا، مهلت گناه کردن دارد، فکر نکند که این خیر است.
 همان بیانی که زینب کبري در مجلس یزید و خطاب به او دارد.». هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ

؛ »ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّب نینَ عَلىما کانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِ«سپس امام آیه بعد را تالوت کردند: 
 و بد از هم جدا شوند و همه امتحان خود را بدهند.  داوند مردم را رها نمی کند تا خوبخ

ببیند  و خواست خبر بگیرد میو شاید نگران بود  خوب(گزارش تاریخ این است که شمر با جمعی از لشگریانش 
آقا هم با  .از کنار خیمه هاي امام حسین عبور می کرد )السالم چه می گذردمام حسین علیه خیمه هاي ا در

  .تالوت امام حسین  علیه السالم  به گوش شمر و همراهانش رسید صداي  .می کردندتالوت قرآن  ،صداي بلند
این آیه می گوید خوب و وقتی ». خبیثوننحن طیبون و انتم « :فریاد زدخطاب به حضرت ی از همراهان شمر یک

هر کس که این کالم را بشوند،  .شما هستید یشخبیث هاو ش ما هستیم تطیبا ،بد باید از همدیگر جدا بشود
ناراحت می شود و شاید برخی دوست داشتند، این جمله را ترجمه نمی کردم. حال شخصیتی مثل بریر که اخالص 

؟ او در حال نماز نافله بود ناراحت می شودچقدر وقتی این سخن را می شنود  خود را به حضرت بیان کرده است،
(که شکستن  نمازش را قطع کرد ،تا این سخن را شنیدو  (چون قاعدتا نماز واجب خود را با حضرت می خواندند)

و گفت: چه  رو کردبن عبداهللا مشرقی ضحاك نماز واجب جائز نیست) و به شکستن ماز نافله اشکال ندارد، ولی ن
کسی این سخن را گفت؟ گفت: ابوحریب ابو سبیعی. بریر او را شناخت و با زبان خودش با او سخن گفت که تو 
اشتباه می کنی و آن طیبی که قرآن می گوید، عمر سعد و شمر و ابن زیاد و یزید نیست، بلکه حسین و پدرش 

   است. ءامیرالمؤمنین و جدش رسول اهللا و مادرش فاطمه زهرا
این پیام یاران سید  ،این پیام حادثه کربالستتالش کرد تا بتواند در این فرصت یک نفر را برگرداند.  ،خالصه
فراوان شنیده اید که  .امید نباشدتا آخرین لحظه نا ،تا آخرین قدم ،ست که انسان تا آخرین نفسا ءالشهدا

یا «طرف رسول خدا مأمور شد که به طرف یمن برود. حضرت فرمودند: علی جان!  از منین سالم اهللا علیهاؤمالامیر
بهتر  ،اگر بتوانی یک نفر را هدایت کنی؛ »الشمس علیه علیّ، لئن یهتدي بهداك رجل من ضالل خیر ممّا طلعت

  تابیده است.چیزي است که خورشید بر آن ن آاز همه 
که  وقتی احساس کردعلیه السالم در عصر عاشورا و در گودال قتلگاه، آقا سیدالشهداء این گزارش تاریخ است که 

و کسی روي آن نشسته است، چشم باز کرد و دید شمر است. تبسمی کرد و فرمود:  سینه مبارکشون سنگین شد
مرا می کشید در حالی که نمی دانید من چه کسی هستم؟ (هنر سیدالشهداء اینست که حتی در لحظات آخر نیز 

 ک نفر را بگیرد). دست ی
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. مثل خیلی از کسانی که حضرت کرد پیدا حر جعفی را در راهبن  عبداهللاشنیده اید که امام حسین علیه السالم، 
 با آنها جلسه گذاشت. نیز مثل زهیر که نجات یافت. 

 .گفتند خیمه عبداهللا بن حر جعفی ؟ستال کردند که خیمه کیؤسحضرت آمدند و دیدند که خیمه اي برپاست. 
: بروید و بگویید با او کار دارم، ولی نیامد (چه خوب است که تاریخ این شخص را فرمودو آقا کسی را فرستاد 

رده است و ک براي خود یاران و شمشیرزنانی داشته و راهزنی می». کان من قطاع الطریق«بخوانیم که آمده است: 
د و باشراب می م می گوییم راهزن است و سابقه اش خمعاویه بود. اگر ما باشیدر جنگ صفین جزء سپاهیان 

وقتی امام حسین علیه  :د اهللا بن حر جعفی می گویدود عبخ .قا خودشان رفتندنیست). لذا آ هدایتشامیدي به 
 بیست بچه هم ،ده ،وارد خیمه من شدندآقا وقتی  .نقدر دلم نسوخته بودآ ،براي هیچ کسی تا به حال ،السالم آمد

ایشان بچه دنبال  یک عده زن وو این منظره که فرزند رسول اهللا در بیابان ها غریب و تنهاست  .دور آقا بودند
 .سابقت سابقه خوبی نیست! داهللاعب :و فقط یک جمله فرمودندهستند را که دیدم دلم سوخت. حضرت نشستند 

: علتی که من از کوفه گفتمی شود. این توبه گذشته تو  ،یاري کنیمرا اگر تا آب توبه را بر تو بریزم. من آمده ام 
 ؛میمن حاضر نیستم بیاد با شما رو به رو شوم. یان ها ببیرون آمدم اینست که با شما رو به رو نشوم و حاال در بیابا

محال است و اسب خوبی دارم من  ،ولی اگر بخواهید .کوفه هیچ کسی با شما نیستو در م ه اچون من از کوفه آمد
. و دشمن به او برسد از دشمنی فرار کند. یا دبه او نرسو دشمن را تعقیب کند و کسی سوار این اسب بشود که 

و اسبت  بودیم خودت را ببریم نه شمشیرما آمده  :آقا فرمودکه تقدیم می کنم. دارم  همیر بسیار زبده شیک شم
 را.

 و اوخشد سالم می درلحاب سید الشهدا علیه ابا وفایی است که نامش در تاریخ کربال و اص پیر مرد یگرنمونه د
جنگ  ونهروان  ،صفین هايدر جنگ .ستاسالم لن علیه ایمنؤوفاي امیر المحبیب بن مظاهر اسدي از اصحاب با 

 کل قرآن بود و او را سید القراء می نامیدند.  حافظ .منان شرکت کرده بودؤمجمل در رکاب امیر
مهلت  ،ستاد و ابوثمامه اسدي گفت وقت نماز وقتی ظهر عاشورا شآیا شنیده اید که علت شهادت او چیست؟ 

  »جعلک اهللا من المصلین« :فرمود او حضرت به ،نماز بخوانیم یم وبگیر
نماز  آماده که صف ،صبح روز عاشورا :می نویسد يمرحوم عالمه شیخ جعفر شوشتربه عنوان مقدمه عرض کنم که 

که تمام نمازها را او اذان می بود جماعت صبح به امامت امام حسین علیه السالم شد، مؤذنی از مدینه تا کربال 
صبح روز  .ذن ویژه امام حسین استؤمو حجاج بن مسروق است گفت و جزء شهداي کربال هم هست. اسمش 

و داند رصورت مبارکش را برگ ءآقا سید الشهداقیام کرد. براي گفتن اذان  ،ل همه روزهبق روال معموط ،عاشورا
 .امروز علی اکبر اذان بگوید :فرمود. حضرت نشست. به احترام امر امام امروز شما اذان نگو :فرمود

 آوردمنه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر                ر قربانی  به درگاهت سر آورده امالهی به
 براي گفتن اهللا اکبر  اکبر اورده ام               پی ابقاي  قد قامت به صبح روز عاشورا

 ،گفت که آقا وقت نماز هستابوثمامه اسدي وقتی چه کسی بود؟ ذن ظهر عاشورا ؤم این اذان صبح عاشورا. اما
به همین صحابی  ،هاشم هم واگذار نکردبنی  به قمر ،واگذار نکردبه علی اکبر را اذان ظهر حضرت  .نماز بخوانیم

اذان ظهر  ،؛ خود حضرت»فأذن الحسین علیه السالم بنفسه«نیز واگذار نکرد. بلکه  که وقت نماز را متذکر شد
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ي نماز خواهددلم می و من آماده شهادت هستم که بخوانید  رآقا یک نماز دیگثمامه عرض کرد: ابوعاشورا را گفت. 
  .ستاخرین آرزوي من آ اینو بخوانم  دیگر

آمد از لشکر  ،ن که در سه نبرد با حضرت حضور داشته استیمنؤاین صحابی امیرالمو حبیب این پیرمرد با وفا 
هاي فراوانی که در کربال به امام حسین  یکی صدا زد (که اگرمجالی شد خوب است درباره زخم زبان .مهلت بگیرد

حبیب  سین! إنها ال تقبل؛ اي حسین! تو که نمازت قبول نمی شود.علیه السالم زدند، مفصل صحبت شود): یا ح
سرش را و مدند به بالین او آ ءآقا سید الشهداد و به زمین افتاد. ا کسی که این سخن را گفت درگیر شبن مظاهر ب

به  عراجاین جمالتی که امام حسین که جمالتی درباره او گفتند. عالقه داشتند  حبیب نقدر بهآ .به دامن گرفتند
اینها را به حساب « ند:فرمودحضرت نقدر این داغ سنگین بود که آ .نهاستآنشان از عظمت  ،نده اشهداء فرمود

، هللا  درك یا حبیب« :سر حبیب را که به دامن گرفتند این جمله را فرمودند ،ولی خدا می داند .»خداوند می گزارم
تو عالم فاضلی بودي  ؛»ةواحد ۀن فی لیلآنت فاضالً تختم القرلقد ک« د.پاداش بده تو خدا به ؛»هللا درك یا حبیب

  ی.ن داشتآدر یک شب یک ختم قرکه 
ن آسالی یک ختم قرداشته باشیم، ولی آیا انتظار نمی رود که ن آشبی یک ختم قر کهندارند  ياز ما چنین انتظار

 ؟ روزي یک صفحه یا دو صفحه یا یک جزء قرآن بخوانیم؟ داشته باشیم
آقا ما  :ها می گویندگاهی پدرها و مادرخدا می داند که این بزرگان چه کسانی بودند و آدم هاي معمولی نبودند. 

همه چیز با دعا حل انمان چه کنیم، شما براي ما دعا کنید! دعا خوب است ولی پسرو ان دختر ،فرزندمانبراي 
آنها را از روز پرورش دهیم. در یک محیط خوب را  فرزندمانباید ما . ی می خواهدیپیش زمینه ها ، بلکهنمی شود

آنها را به دین دعوت کنیم. محال  ،اول با معارف دین آشنا کنیم. از روز اول خودمان عمل کنیم و با عمل خود
یک . پس یک مجموعه الزم است، نه اینکه و فرزندان من متدین باشند غیر دینی باشددر خانه است عمل من 
 و حاال بگوییم دعا کنیم.  خطرناکی برسیممرتبه به جاي 

ن  یمنؤاین شهید بزرگ و این صحابی گران قدر امیرالم ارتممیثم در کتب قدیمی ما داستانی آمده است و آن اینکه: 
من  :حبیب به میثم گفت .با هم صحبت کردندچند جمله  .رسیدحبیب بن مظاهر در بازار کوفه به سالم اهللا علیه 

: (فکر می کنی ما میثم گفت. انندهادت می رسدارم می بینم که در همین جا بدنت را به دار می زنند و تو را به ش
می به کوفه  ابه شهادت می رسی و سرت ر می روي واهللا از پشت پرده خبر نداریم). یک روز به یاري فرزند رسول 

 .در کوفه می گردانندو برند 
آنکه آنها خبر داده بود. چه  بهن یمنؤامیرالم .ینده خبر دارندآبه جایی رسیده اند که از که ی بودند سانکچه اینها 

اري وقتی اصحاب و یاران اعالم وفادانسان وقتی این مقامات را طی کرد، به او تفضالتی می شود. در شب عاشورا 
سال دنیا تمام می شود. به  70، 60حسین جان! ». لو کنا فی الدنیا مخلدین«که  حرف خودش را زد زهیر ،کردند

خدا قسم اگر عمر جاودانه دنیا را برایمان ضمانت کرده بودند، دست از تو برنمی داشتیم. اگر در دنیا به شهادت 
اري اعالم وفادیکی یکی اصحاب و حرف خودش را زد نیز بریر چند روز دیگر به مرگ طبیعی می میریم.  نرسیم،
وقتی این را دید فرمود: سالم اهللا علیه  ءی خدا سید الشهداولو حجت این شد که  دارينتیجه این وفا .کردند

 ؛ جایگاه خود را در بهشت ببینید.»انظروا الی منازلکم فی الجنۀ«
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که حبیب پیش را همین میثم که نید امی د. حبیب از شهادت میثم خبر می دهد کهی است و مقام چه قدرتاین 
که این مقام ها را درك نمی  یهای آدم .به شهادت رساندند منان سالم اهللا علیهؤبه جرم  محبت امیرم ،گویی کرد

میثم و حبیب از  .تر از این ها ندیده بودیم گودروغ، وقتی سخنان این را شنیدند گفتند: عجبا در عمرمان کردند
حبیب  و پرسید:از راه رسید  الم اهللا علیهن سیمنؤرشید این صحابی بزرگوار امیرالم ،مدتی گذشت .هم جدا شدند

اینجا نیامد؟ گفتند: حبیب و میثم اینجا بودند و چند دروغ گفتند و رفتند. گفت: چه دروغی؟ گفتند: اینطوري 
به  ،وقتی سر حبیب را در کوفه می گردانندگفتند. او گفت: میثم یک چیز را فراموش کرد و من اضافه می کنم. 

 روغگوتر است.این د :مردم گفتند .دهند صد درهم جایزه اضافه می ،ردومی آ سر حبیب را کسی که
چرا محرم باید تکرار  .فضیلت ها و رذیلت هاست  .تقابل خوبی ها و بدي هاستکربال شما مالحظه بفرمایید که 

وقتی که کسی سر از بدن  مقابلدر ، داري می کنداعالم وفا گونهاین ،در همین کربال که حبیب ابن مظاهر ؟بشود
دو نفر باهم دعوایشان که یکی می گفت: من او را کشتم و دیگري می گفت: من او را کشتم. تا  ،حبیب جدا کرد

ولی حداقل سر را به من بده تا به گردن اسبم اینکه یکی گفت: من حرفی ندارم، تو سر را ببر و جایزه را بگیر. 
 افتخاري باشد. آویزان کنم و دوري بزنم و براي من 

العماره شد و بیرون د به مناسبتی چندین بار وارد دارآوردند، کسی که آن را آورده بوکوفه  بهوقتی سر حبیب را 
آمد. او می گوید: که دیدم هر بار آقازاده اي (قاسم ابن الحبیب) دنبال من است. گفتم: چرا مرا تعقیب می کنی؟ 

 ن زیاد بگیرم. م: نمی شود و باید جایزه اي از ابسر بابایم را به من بده. گفت گفت: این سر بابا من است. اگر می شود
از لشگریان عمر سعد پیامی براي امام  به نام قرت بن قیس در روزهاي آخر (شاید نهم محرم) بود که شخصی

کوفیان حسین آورد که: اي حسین! چرا آمدي؟ (در تحلیل حوادث عاشورا مکرر عرض شده است که عمر سعد و 
دوست نداشتند کار به اینجا برسد. دوست داشتند قضیه با مصالحه ختم شود. به ابن زیاد پیام داد که  ،و دیگران

در جواب نامه نوشت: من تو را براي صلح نفرستادم. اگر حاضري جنگ یه را حل می کنیم. ابن زیاد ما داریم قض
یا واگذارش کن. حال این  ،. یا جنگ را شروع کنرا شروع کن وگرنه شمر هست. شمر هم گفت: تصمیم بگیر

یر را رها کرد و گفت: اي شخص براي اینکه مبادا گزارش منفی از او پیش ابن زیاد برده شود، خودش اولین ت
 )هید که من اولین تیر را رها کردمشهادت د ،لشگریان خدا! سوار شوید که بهشت بشارت شما باد و در نزد امیر

فیان با امام حسین علیه السالم بود. لذا حضرت فرمود: مردم کوفه مرا دعوت کرده اند. به محض همه نامه هاي کو
خوبی  انسان واز فالن طایفه  .می شناسم و رامن ا :به امام حسین گفت، حبیب او را شناخت. اینکه این شخص آمد

فوصل «است. تاریخ نوشته است که: جزء سپاهیان عمر سعد  کهمن تعجب می کنم و اهل این کارها نبوده  .است
حبیب به او گفت: نمی گذارم برگردي. تو انسان خوبی هستی و ». الیه الحبیب و قال عنا ترجع الی قوم الظالمین

صحبت کرد و راضیش کرد.  ونشست  باید به این طرف بیایی. گفت: مرا رها کن که باید پیغام را ببرم. حبیب با او
 ه باید پیغام عمر سعد را ببرم. گفت: فقط یک مشکل است ک

د عیسی به دین خود، موسی به دین خود. در شب هاي عزا، یدوراهی مواظب و بیدار بود. نگوی سر بنابراین باید بر
ان الحسین مصباح الهدي و «چند نفر را زنگ بزن و دعوت کن تا در کشتی امام حسین علیه السالم سوار شوند: 
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سطه تو یک نفر را هدایت کند، از یم و نیامد، به ما ربطی ندارد. فرمود: اگر خداوند به وانگو ما گفت». سفینۀ النجاة
 نچه خورشید بر آن تابیده برتر است. آ

امام حسین  یت؛ همه کشتی نجاتند، ولی کش»أسرع کلهم سفن النجاة و سفینۀ الحسین أوسع و«نیز فرمودند: 
 که سید الشهداء ت امام حسین بگذار، امیدوار باشتش را در دسسرعتش بیشتر و از همه گسترده تر است. تو دس

 جدا نمی کند.  تیشکشاو را از 
 

 :روضه گریز و 
ائک علیک منی جمعیا نفبداهللا و علی االرواح التی حلت بالسالم علیک یا ابا ع ة،السالم علیکم یا اهل بیت النبو

سین و علی علی السالم علی الح. لزیارتکم یعهد منالخر آاهللا  هجعلنهار و ال القی اللیل و سالم اهللا ابدا ما بقیت و ب
 صحاب الحسین أوالد الحسین و علی أبن الحسین و  علی 

کاش  ند:گفتگذشته بود.  اکرم صلی اهللا علیه و آلهخیلی سال از وفات پیامبر .مده بودندآعده اي از یمن به مدینه 
است به گر پیامبر از دنیا رفته ا ،غصه نخورید :ها گفتندآنمردم مدینه به  .را می دیدمو حضرت مده بودیم آزودتر 

 که گویا پیامبر را دیده اید. علی اکبر را ببینیددر خانه امام حسین بروید و 
 ،به خاطر عظمتش .حادثه کربال خیلی عظمت داشت :می فرمودرا که خدا رحمت کند عالمه امینی رضوان اهللا علیه 

تن از این انوار مقدسه از دنیا رفته بودند و فقط امام حسین  چهارولی . ر کربال حضور پیدا می کردندباید پنج تن د
علی اکبر اینده رسول اهللا در کربال نمدرست است که آن چهار تن نبودند، ولی نمایندگانشان بودند.  .باقی مانده بود

قمر بنی هاشم سالم   ،علمدار کربال امیرالمومنین سالم اهللا علیهقا آنماینده  بود.» و منطقاً او خلق ااشبه الناس خلق«
 علیه السالم،نماینده امام حسن بود، ا مبی بی زینت سالم اهللا علیه ،در کربال ءنماینده فاطمه زهرا بود. اهللا علیه

 هم که حضور داشتند.امام حسین بود و خود حسن القاسم بن 
 است؟ اکبر چقدر  عالقه امام حسین علیه السالم به علی

ولی  .رفت . علی اکبر هم به سرعتبرو، آقا سید الشهداء فرمود: خواستمیدان به محض این که اجازه  :نده انوشت
                         دنبالش می دوید به امام حسین 

 لیک قدري بر من راه برو                    اي ماه برومرو من نگویم 
علی راجع به از جمله  .خیلی زیباستدارد که شهداي کربال درباره شعر  چندرا که  ریاضیخدا رحمت کند مرحوم 

  گفته است: اکبر سالم اهللا علیه 
 خلق نکرده دو نفر مثل هم                 عدم  گرچه خداوند وجود و

 مبر کشیدنقش تو را شکل پی                 لیک چو رخسار تو را می کشید 
 جلوه توحید علی اکبري                 نسل جوان را به جهان رهبري 

 از لب جان بخش شه کربال                 دا احد سخن گشت به مدحت 
 اشبه مردم به رسول خدا                 گفت تویی اي پسر با وفا 
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  فرمود: مقدس علی اکبر جاري شد خون و را دید سنگین امام حسین وقتی این داغ 
 موي سیاه پدرت شد سفید                 جبینت چکید  خون سرت چون ز

 ن جنابآروي به روي تو نهاد                  اب ضخ شیدپموي سخواست شود 
 عاشق و معشوق هماهنگ شد                 حسین رنگ شد و روي روي تو 

 م در لحظه وداع با علی اکبر سروده است علیه السال امام حسینقاي سازگار در زبان حال آجناب 
 زدم هم پیاده دویدمنفس شمرده                  دار که گفتم  برو دل از تو بریدم گمان ن

 شت مرا لحظه اي که داغ تو دیدمزمانه ک                 تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی نه 
 نجاست خلق جهان را به خون خردیم                 کنار کشته تو با خدا معامله کردم 

صورت به صورت علی  .آرام نشدو به سینه چسبانید  .رام نشدآقلبش و امن گرفت را به د شسر ،کنار بدن علی
  .ولدي علی ،ولدي علی ،ولدي علی ،ولدي علی :صدا می زد وگذاشت 

 زادهبه تماشاي شه و شه سپه کوفه و شام استاده             
 همه گفتند حسین جان داده              افتاده رشه روي نعش پس

، میوه دلماي  اه!وا علیست و بلند می شد و صدا می زد: می نش مدام .از خیمه ها بیرون آمد یبانوی :راوي می گوید
 ، عمه جانش زینب است.این کیست؟ گفتند: مادرش لیالست؟ گفتند: نه :ال کردندؤس .علی

 کسی که زودتر از برادر رسید من بودم          تافت ولیشبرادر به سر اکبرش 
 ذلک.علی خر تابع له آل محمد و آلعن اول ظالم ظلم حق محمد و ا مالله

 
 


