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شبهای عاشقی
یـک قصـه بیـش نیسـت، غـم عشـق و ویـن عجب کـز هر زبـان که مـی شـنوم نامکـرر اسـت بازگویی 

مصائـب عاشـورا و یـادآوری فصلهـای گوناگـون ایـن حماسـه جاویـد، عـاوه بـر بیـداری، حـّس ظلـم 

سـتیزی و عدالـت خواهـی در جامعـه، موجـب تجدیـد حیات اسـام و احیای ارزشـهای فراموش شـده 

مـی باشـد، بـه همیـن جهـت، ایـن جمله در میـان اندیشـمندان اسـامی معروف شـده کـه: »ااَلِْسـاُم 

ـدیُّ الُْحـُدوِث َو ُحَسـْینیُّ الَْبقـاِء؛ اسـام را حضـرت محمـد صلـی اهلل علیـه و آله به جهان بشـریت  ُمَحمَّ

عرضـه نمـود و حسـین بـن علـی علیهماالسـام از آن پاسـداری و حمایت کـرد.« ذکر مصیبت عاشـورا 

وسـیله ایسـت بـرای رسـاندن پیامهـا و سـخنان امـام حسـین علیه السـام به جهانیـان در طـول تاریخ 

. تشیع

ذاکـران و روضـه خوانـان مکتـب عاشـورا، در ضمـن روضه خوانی بـه مخاطبان خـود یاد آور می شـوند 

کـه امـام حسـین علیـه السـام مشـکات و مصائب را بـه چه انگیـزه واالئی تحمـل کرد.

آنـان بـه عزاداران حسـینی علیه السـام گوشـزد می کننـد که آن حضـرت در نامه ای به بـزرگان عراق 

در مـورد رواج سـنتهای باطـل و ترویج ارزشـهای منفی در جامعه مسـلمانان هشـدار داد و حمایت آنان 

را در قیـام بـرای احیـای سـنتهای صحیـح و حاکـم شـدن ارزشـهای الهـی خواسـتار شـد و فرمود:»اَنَـا 

َة َقْد اُمیَتـتْ َو اِنَّ الِْبْدَعَة َقـْد اُْحیَیْت َو اِْن تَْسـَمُعوا َقْولی َو  ـنَّ اَْدُعوُکـْم اِلـی ِکتـاِب اهلّل و ُسـنَِّة نَبّیِه فاِنَّ السُّ

شـاِد؛ من شـما را به کتـاب خدا و سـنت پیامبرش فرا مـی خوانم؛  تُطیُعـوا اَْمـری اَْهِدُکـْم اِلـی َسـبیِل الرَّ

چـرا کـه سـّنت ]بـه تدریـج[ از میـان رفتـه و بدعت زنده شـده اسـت. اگر به سـخنم گوش فـرا دهید و 

از فرمانـم اطاعـت کنیـد، شـما را به راه رسـتگاری راهنمایـی خواهم کرد.«
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اُم َعلی اَسیر الُْکَرباِت َو َقتیِل الَْعَبراِت؛ سام بر آن آقایی که گرفتار غصه ها و مصائب بود و کشته اشکها گردید.« امام صادق علیه السام در زیارت اربعین امام حسین علیه السام فرمود: »اَلسَّ

اشـک بـر امـام حسـین علیـه السـام در حقیقـت ایجـاد ارتبـاط عاطفی بـا مظهر تمـام خوبیها و زیباییهـا و ابراز عشـق و محبت به جلـوه بارز صفـات الهی اسـت. در حقیقت گریـه آگاهانه بر امام حسـین علیه 

السـام موجـب تثبیـت باورهـای توحیـدی اسـت. بـه همیـن خاطـر امام حسـین علیه السـام نیـز به شـیعیان توصیه فرمود کـه روضه خوانـی بر مصائـب آن حضـرت را هرگز فرامـوش نکنند و در هـر فرصتی 

به ذکـر مصائب کربـا بپردازند.
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حضرت مسلم بن عقیل از سوی امام حسین علیه السام برای بررسی اوضاع 
کوفه و بیعت گرفتن از مردم به آن شهر اعزام شده بود و بر اثر تاشهای فراوان، 
حدود 18 هزار نفر با وی بیعت کردند. اّما تسلط عبید اهلّل بن زیاد و تهدید و 
تطمیعهای وی موجب شد مردم کوفه از اطراف حضرت مسلم پراکنده شوند 
و آن گرامی تنها و غریب بماند. او بعد از مقاومت و رشادتهای بی نظیر، در روز 
عرفه؛ نهم ذی الحجه به شهادت رسید. پیامبر گرامی از شهادت آن بزرگوار 

سالها قبل از وقایع کربا خبر داده و در سوگ آن گرامی گریسته بود.
هنگامی که آن حضرت را با حیله دستگیر کردند، در مقابل دار االماره خواست 
کاسه آبی بنوشد، آب را به دهانش نزدیک کرد؛ اّما از شدت جراحات وارده 
خون از دهانش جاری گردید و نوشیدن آب برایش ممکن نشد. وقتی این 
عمل سه بار تکرار شد، حضرت فرمود: خدا را حمد می کنم که اگر این آب 
روزی من بود از آن می نوشیدم و با لب تشنه وارد دار االماره کوفه گردید. او 

به حاکم ستمگر کوفه عبیداهلّل سام نکرد و به او اعتنایی ننمود.
وقتی حکم شهادت را برایش اعام کردند، سه وصیت کرد:

هفتصد درهم در شهر کوفه بدهکارم، با فروش زره من آنرا بپردازید.
بعد از شهادت، جنازه ام را دفن کنید.

من به امام حسین علیه السام نامه نوشته ام که به کوفه آید، به او اطاع دهید 
که دیگر به اینجا نیاید؛ چون مردم کوفه بیعت شکسته اند.

عبید اهلّل سپس به بکر بن حمران احمری دستور داد تا حضرت مسلم را به 
بام داراالماره برده و گردن بزند. در آن لحظه سفیر با کفایت امام حسین علیه 
السام تکبیر می گفت و از حق ناسپاسی آن مردم به خداوند شکوه می نمود 
که چگونه با فرزند پیامبر مکر و حیله کردند. چون به باالی بام رسید، رو به 

اُم َعلَْیَک یَا بَْن َرُسوِل اهلّل ِ« سوی مکه کرده و گفت: »اَلسَّ
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر زخاک برآرم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم
بکر در باالی داراالماره سر از بدن آن گرامی جدا کرد و بدنش را از باالی قصر 
به پائین انداخت. ابن زیاد دستور داد بدن مبارکش را در بازار قصابان به دار 

زنند و سرش را به نیزه زده و به دمشق فرستاد.
شهادت مسلم علیه السام خیلی جانسوز بود، اّما ال یَْوَم َکَیْوِمَک یا اَبا َعْبِد اهلّل 
ِ، اگر سر مسلم را از بدن جدا کردند، دختران و خواهرانش در کنار او نبودند 
تا آن صحنه غمبار و جانسوز را ببینند. وقتی که امام حسین علیه السام در 
مسیر کربا از فرزدق شاعر خبر شهادت جناب مسلم را شنید، دیدگانش پر از 
اشک شد و فرمود: »َرِحَم اهلّل ُمْسلِماً َفلََقد صاَر اِلی ُروِح اهلّل ِ َو َریْحانِِه َو َجنَِّتِه َو 
َُّه َقْد َقضی ما َعلَْیِه َو بَِقَی ما َعلَْینا؛ خداوند مسلم را رحمت کند،  رِْضوانِِه، اّما اِن
او به سوی روح و ریحان و بهشت و رضوان خداوند پر کشید و تکلیف خود را 

ادا نمود، اّما هنوز تکلیف ما باقی است.«
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ورود به کربال
قافلــه امــام حســین علیــه الســام روز دوم محــرم در حالــی که توســط 

لشــکر حــّر بــن یزیــد ریاحــی محاصــره شــده بــود بــه ســرزمین کربــا 

رســید. امــام وقتــی نــام کربــا را شــنید فرمــود: »َهــذا َمْوِضــُع َکــْرٍب 

هاُهنــا ُمنــاُخ ِرکابِنــا َو َمَحــطُّ ِرحالِنــا َو َمْقَتــُل ِرجالِنــا َو َمْســَفُک ِدمائِنــا 

ــا  ــه ؛ اینج ــه و آل ــی اهلل علی ــوُل اهلّل ِ صل ــّدی َرُس ــی َج ــدَّ ثَن ــذا َح بِه

ــل  ــت، مح ــای ماس ــگاه مرکبه ــا خواب ــت، اینج ــا اس ــم و ب ــل غ مح

فــرود آوردن بارهــا و توشــه هــای ماســت، اینجــا قتلــگاه مــردان مــا و 

محــل ریختــن خونهــای ماســت؛ جــدم رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و 

آلــه ایــن گونــه بــه مــن خبــر داده اســت.«

ــود دل  ــدآنچه مقص ــد ش ــان خواه ــارت ج ــا غ ــت ب ــن دش ــدر ای ان

ــد ــد ش ــان خواه ــت هم ماس

ــه در  ــر ک ــا س ــاکای بس ــد برخ ــت بیفت ــن دش ــه در ای ــاتن ک ای بس

ــد ــد ش ــنان خواه ــه س ــا ب اینج

ایــن لــب شــط فراتســت کــه از ســوز عطشــآب از دیــده اطفــال روان 

خواهــد شــد پــس از ســخنان امــام حســین علیــه الســام همگــی از 

مرکبهــا فــرود آمدنــد و خیمــه هــا را برافراشــتند. امــام حســین علیــه 

الســام بعــد از اســتقرار در کربــا، در گوشــه ای نشســته و در حالــی 

کــه شمشــیر خــود را آمــاده مــی کــرد اشــعاری را در بــی وفایــی دنیــا 

زمزمــه مــی کــرد:

یا َدْهُر اُفٍّ لََک ِمْن َخلیٍل َکْم لََک بِااْلِْشراِق َو االْصیِل

ــِل »ای روزگار!  ــُع بِالَبدی ــُر ال یَْقَن ْه ــَو الدَّ ــٍب َقتیلِ ِ ــٍب َو طال ــْن صاِح ِم

اّف بــر تــو بــاد چــه بــد رفیقــی هســتی، چــه بســیار دوســتانت را در 

شــامگاهان و صبحگاهــان بــه قتــل رســانیده ای و روزگار در نــزول بــا 

بــر افــراد هرگــز بــه بــدل قانــع نمــی شــود.«

حضــرت زینــب علیهاالســام وقتــی ایــن ســخنان را از بــرادر شــنید، 

ــته  ــه کش ــه ب ــت ک ــی اس ــخن کس ــن س ــرادر! ای ــرد: ای ب ــرض ک ع

ــی خواهــرم!  ــود: بل ــه الســام فرم ــام علی شــدن خــود یقیــن دارد. ام

مــن هــم یقیــن بــه شــهادت خــود دارم. در ایــن لحظــه فریــاد زینــب 

علیهاالســام بلنــد شــد و گفــت: وای بــر مــن، حســین علیــه الســام 

ــر مــی دهــد. آن گاه  ــی شســته واز مــرگ خــود خب دســت از زندگان

ــداه، وا  بــه همــراه ســایر بانــوان حــرم نالــه ســر دادنــد کــه: »وا ُمَحمَّ

َعلِّیــاه، وا أّمــاه، وا ُحَســْیناه وا َضْیَعتــاه بَْعــَدَک یــا اَبــا عبــداهلّل ...« امــام 

آنــان را ســاکت و آرام نمــود. اّمــا در روز عاشــورا بعــد از شــهادت امــام 

کســی نبــود کــه بانــوان حــرم را تســلی دهــد و آرام نمایــد.
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کودکی را که پدر در سفر استدائماً چشم امیدش به در است

هر صدایی که ز در می آیدبه خیالش که پدر می آید از سوزناک 

ترین مصائب واقعه عاشورا، مصیبت دختر چهار ساله امام حسین 

علیه السام است. در مقاتل آمده است که به همراه اسرای کربا 

که در خرابه ای نزدیک کاخ یزید اسکان داده شده بودند، دختری 

به  امام  که  بود  السام  علیه  امام حسین  فرزندان  از  ساله  چهار 

او شبی  بود.  دلبسته پدر  نیز شدیداً  او  او خیلی عاقه داشت و 

بابایم حسین کجاست؟ من  بلند شده و عرضه داشت:  از خواب 

امشب او را در خواب دیدم که خیلی مضطرب و نگران بود.

بگفت ای عمه بابایم کجا رفتُبدی این دم بََرم، دیگر چرا رفت با 

شنیدن این صدا همه بانوان بلند شده و در خرابه شام غوغایی بپا 

شد. وقتی خبر به یزید رسید دستور داد سر مبارک امام حسین 

علیه السام را در برابر آن طفل معصوم قرار دهند. وقتی که آن 

دختر کوچک سر بابا را شناخت، آنرا به سینه چسبانید و با لحن 

بِِدمائَِک؟  َخَضَبَک  َذالَّذی  َمْن  اَبَتاه  »یا  کرد:  آغاز  نجوا  سوزناکی 

یا اَبَتاه َمْن َذالَّذی َقَطَع َوریَدَک؟ یا اَبَتاه َمن َذالَّذی اَیَْتَمنی َعلی 

لِلّنساء  َمْن  اَبَتاه  یا  تَْکُبر؟  َحّتی  لِلَْیتیَمِة  َمْن  اَبَتاه  یا  ِسّنی؟  ِصَغِر 

الْحاِسراِت؟...؛ پدر چه کسی تو را با خونت رنگین کرد؟ بابا چه 

کسی رگهای گردنت را قطع نمود؟ بابا چه کسی مرا در کودکی 

یتیم نمود؟ بابا دختر یتیم را چه کسی پرستاری می کند تا بزرگ 

شود؟ بابا چه کسی بر بانوان غارت شده ترحم می کند؟...«

در همان موقع لبهای کوچک خود را بر لبهای بابای شهیدش نهاد 

و آنچنان گریه کرد که غش کرد و به شهادت رسید.

رموز عشق بر عالم نشان داد لبش را بر لبش بنهاد و جان داد
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دو طفالن حضرت زینب علیهاالسالم
دوشادوش  عاشورا  در حماسه  علیهاالسام  کبری  زینب  حضرت 

نایستاد.  باز  فداکاری  و  ایثار  از  ای  لحظه  و  کرده  حرکت  برادر 

آن گرامی در سفر کربا دو یادگار از همسرش عبداهلّل بن جعفر 

داشت به نامهای عون و محمد که هر دو در رکاب امام حسین 

علیه السام به شهادت نائل شدند. عون بن جعفر هنگام شهادت 

رجز می خواند و می گفت:

اِن تُْنِکُرونی َفاَنَا بُن َجْعَفٍرَشهیُد ِصْدٍق فِی الَْجناِن اَْزَهر

یَطیُر فیها بَِجناٍح اَْخَضٍر َکفی بِهذا َشَرفاً فی الَْمْعَشِر

»اگر مرا نمی شناسید بدانید که من از فرزندان جعفر طیار هستم؛ 

همان شهید راستین در بهشت درخشان.

شرافت  این  و  کند  می  پرواز  خویش  سبز  بالهای  با  آنجا  در  او 

خانوادگی در روز محشر بس است.«

محمد نیز در هنگامه نبرد تن به تن با دشمن، این گونه آگاهی و 

معرفت خود را نشان می داد:

نَْشُکو اِلَی اهلّل ِ ِمَن الُْعْدواِن قِتاَل َقْوٍم فی الرَّدی ُعْمیاِن

َقْد تََرُکوا َمعالَِم الُْقرآِن َو ُمْحَکَم التَّْنزیِل َو الّتْبیاِن

»به خداوند متعال از دست دشمن ]کینه توز[ شکایت می کنیم، 

با قومی قتال می کنیم که چشم حقیقت بین ندارند ]و در افتادن 

به هاکت کورند[.

آنان آموزه های قرآن و آیات محکم آنرا فراموش کرده اند.«

امام حسین علیه السام بعد از شهادت آن دو نوجوان پیکرهای 

زمین  بر  پاهایشان  و در حالی که  بغل گرفت  را  آلودشان  خون 

کشیده می شد، آنها را به خیمه ها آورد. حضرت زینب علیهاالسام 

بردباری فراوانی از خود نشان داد؛ آن گونه که همه بانوان از خیمه 

نیامد. اول برای بی تابی نکردن و  او بیرون  اّما  ها بیرون آمدند 

دوم اینکه مبادا چشم برادر به او بیفتد و ناراحت و شرمنده شود. 

حضرت زینب علیهاالسام اسوه صبر و بردباری بود اّما در دلش 

غوغایی وجود داشت.

من از تحریر این غم ناتوانمکه تصویرش زده آتش به جانم

اگر دردم یکی بودی چه بودیوگر غم اندکی بودی چه بودی او با 

کوهی از غم و اندوه فرزندان خود را فدای برادر کرد، و هم او بود 

که اطفال بی سرپرست برادر را با تمام وجود پرستاری نمود.

بتول دومین ام المصائب چو خود را دید بی ساالر و صاحب

بر اطفال برادر مادری کرد بنات النعش را جمع آوری کرد.
7
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حرّ بن یزید ریاحی
او که یکی از فرماندهان نامی عرب بود، همراه با هزار نیروی جنگی برای مقابله با امام حسین علیه السام و 

بستن راه آن حضرت به میدان آمده بود.
در روز عاشورا بعد از مشاهده جریانات گذشته، یکباره تصمیمی سرنوشت ساز گرفت و به مقصد توبه نزد امام 
علیه السام آمد و با شرمساری تمام عرضه داشت: »ُجِعلُْت فِداَک یَابَْن َرُسوِل اهلّل ِ اَنَا صاِحُبَک الَّذی َحَبْسُتَک 
وَن َعلَْیَک ما َعَرْضَتُه  ریِق َو َجْعَجْعُت بَِک فی هَذا الَْمکاِن َو ما َظَنْنُت اَنَّ الَْقْوَم یَُردُّ ُجوِع َو سایَْرتَُک فِی الطَّ َعِن الرُّ
َُّهْم یَْنَتُهوَن بَِک اِلی ما اَری ما َرِکْبُت ِمْثَل الَّذی َرِکْبُت،  َعلَْیِهْم َو الیَْبُلُغوَن ِمْنَک هِذِه الَْمْنِزلََة، َو اهلّل ِ لَْو َعلِْمُت اَن

َفانّی تائٌِب اِلَی اهلّل ِ ِمّما َصَنْعُت، َفَتری لی ِمْن ذلَِک تَْوبة؟؛ ای فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ، فدایت 
شوم، من همان هستم که تو را از بازگشت ]به وطنت[ جلوگیری کردم و در راه همه جا قدم به قدم با تو 
آمدم ]و مواظب بودم که مبادا از راه منحرف شوی[ و تو را در این مکان ]وحشتناک[ فرود آوردم و خیال نمی 
کردم آنان سخن تو را رد کنند و با تو تا این اندازه کینه ورزند. به خدا سوگند اگر می دانستم آنها با تو آن 
می کنند که االن می بینم، هرگز ]با تو[ چنان رفتاری نمی کردم، اّما اینک از آنچه کرده ام به سوی خداوند 

توبه می کنم. آیا خداوند توبه مرا می پذیرد؟«

آمدم بر آستانت سر نهم سامان بگیرم دل دهم دلبر بیابم جان دهم جانان بگیرم
آمدم پایت ببوسم تا مگر دستم بگیریآمدم دردم بگویم از َکَفت درمان بگیرم
حّر آزادم ولیکن بنده این خاندانم در ردیف بندگانت گر توان عنوان بگیرم

ای حسین ای آنکه سبط رحمة للعالمینیرخصتی کز تو جواز رحمت رحمان بگیرم
میهمان بودی و اول من به رویت راه بستم چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم
خستم از این راه بستن چون دل اهل حرم را آمدم شاید رضایت نامه از آنان بگیرم
آمدم با جان نثاری زینبت را شاد سازم تا که از زهرا به محشر سر خط غفران بگیرم

دست رد بر سینه ام مگذار و بگذر از خطایمتا به راهت سینه را در معرض پیکان بگیرم

امام علیه السام فرمود: »نََعم یَُتوُب اهلّلُ  َعلَْیَک َفاَنِْزْل؛ بلی خداوند توبه تو را می پذیرد، فرود آی.«
حّر از امام حسین علیه السام اجازه گرفت و وارد میدان کارزار شد و بعد از رشادتهای بی نظیر، پیکر مجروح 
و خون آلودش به زمین افتاد. امام حسین علیه السام در کنارش حاضر شد و دست به صورت وی کشید و 
نیا َو اَنَْت  ْتَک اُمَُّک َو اَنَْت الُْحرُّ فِی الدُّ جسد نیمه جانش را نوازش داد و در آنحال فرمود: »اَنَْت الُْحرُّ َکما َسمَّ

الُْحرُّ فِی اآلِْخَرة؛ تو همانگونه که مادرت نامت را حّر گذاشته، »حّر« و آزاده ای. تو آزادمرد در دنیا و سعادتمند 
در جهان آخرت هستی.« سپس امام دستمال مبارک خود را بیرون آورده و زخم سر حّر را بست.

آری امام حسین علیه السام پیکر حّر را نوازش کرد، خاکهای صورتش را کنار زد و زخم سرش را بست، اّما ای کاش هنگامی 
که سر امام حسین علیه السام در تنور خولی به خاکستر آلوده شد، کسی پیدا می شد تا آن سر نورانی را پاک کند و... .
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حضرت قاسم بن الحسن علیهماالسالم
از مهم ترین مصائب روز عاشورا، مصیبت حضرت قاسم بن الحسن 

علیهماالسام است.

در حالی  السام  علیه  قاسم  نویسد: حضرت  عامه مجلسی می 

که نوجوان بود و هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، آمد و از امام 

حسین علیه السام اجازه نبرد خواست. امام علیه السام به او نگاه 

کرد و او را به آغوش چسبانید.

امام حسین علیه السام  از  هر دو مدتی گریستند، آنگاه دوباره 

اجازه طلبید و امام اجازه نمی داد. قاسم همچنان التماس و اصرار 

می کرد و دست و پای امام را می بوسید.

جان زهرا کربایی کن مردر ره قرآن، فدایی کن مرا

ای عمو! حق علی بت شکندست رد بر سینه قاسم مزن

تا اینکه رخصت گرفت و در حالی که اشکهایش از شدت شوق 

روان بود، حرکت کرد. او رجز می خواند و ضمن معرفی خود به 

مهمان  این چنین  آیا  نامردمان،  ای  که  داد  کوفیان هشدار می 

نوازی می کنند، حسین علیه السام مهمان دعوت شده شماست!

در هنگامه جنگ یکی از لشکریان نانجیب کوفه به نام عمر بن 

سعد ازدی به قاسم علیه السام حمله کرد و با ضربه شمشیر سر 

آن نوجوان هاشمی را شکافت و قاسم به روی زمین افتاد. در آن 

لحظه عموی خود را صدا زد، امام حسین علیه السام با شنیدن 

ناله قاسم علیه السام با شتاب تمام به سوی او آمد و به قاتل 

پایمال  قاسم  جنازه  جنگ  دار  و  درگیر  برد،  هجوم  نوجوان  آن 

سم ستوران شد. وقتی که امام دشمن را کنار زد، بر بالین قاسم 

نشست، آن نوجوان در حال جان دادن بود و پای خود را بر زمین 

می سایید. امام علیه السام که به شدت ناراحت بود، فرمود:»َعزَّ 

َو اهلّل َعلی َعّمَک اَْن تَْدُعوُه َفا یُجیُبَک اَْو یُجیُبَک َفا یَْنَفُعَک؛ به 

خدا قسم برای عمویت خیلی سخت است که او را صدا کنی و 

پاسخت ندهد، یا پاسخ دهد اّما به حال تو فایده ای نداشته باشد.«

هر کس به زمین می افتاد، امام را صدا می زد و امام سریعاً به 

بالینش می آمد؛ اّما آه از آن ساعتی که امام حسین علیه السام با 

تن غرقه به خون در گودال قتلگاه افتاد، زینب کبری علیهاالسام 

داه! وا َعلّیاه، وا َجْعَفراه!«  به کنار برادر آمد و فریاد بر آورد: »وا ُمَحمَّ

تَْنُظُر  اَنَْت  َو  َعْبِداهلّل  اَبا  به عمر سعد خطاب کرد: »اَیُْقَتُل  سپس 

اِلَْیِه، آیا حسین کشته می شود و تو نظاره می کنی؟« سپس صدا 

زد: »اَما فیُکْم ُمْسلِم؟« آیا در میان شما یک مسلمان نیست؟«
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حضرت علی اصغر علیه السالم

امام حسین علیه السام در روز عاشورا در هنگام وداع 

»ناِولُونی  فرمود:  به خواهرش  و  آمد  جلو خیمه  اول، 

به  را  علی  طفلم  پسر  اَُوّدَعُه؛  َحّتی  الّطْفَل  اِبْنی  َعلّیاً 

من دهید تا ]برای آخرین بار او را ببینم و[ با او وداع 

کنم.« هنگامی که امام علیه السام علی اصغر را در 

بغل داشت، تیر حرمله آمد و کودک را در آغوش پدر 

به شهادت رساند.

در روایت دیگری آمده است:

امام حسین  از  کلثوم  ام  با خانواده،  امام  وداع  هنگام 

علیه السام در خواست کرد که اگر ممکن است برای 

امام  کند،  طلب  آب  شربتی  السام  علیه  اصغر  علی 

کودک شش ماهه را به آغوش کشیده و به سوی لشکر 

کوفه آورد و فرمود:»یا َقْوِم َقْد َقَتلُْتْم اَخی َو اَْوالدی َو 

اَنْصاری، َو ما بَِقَی َغْیِر هَذا الّطْفل َو ُهَو یََتلَّظی َعَطشاً 

ای  الْماِء؛  ِمَن  َشْربًَة  َفاْسُقُوُه  اِلَْیُکْم  اَتاُه  َذنٍْب  َغْیِر  ِمْن 

به  و  کشتید  را  یارانم  و  فرزندانم  برادرم،  شما  مردم! 

غیر از این کودک کسی نمانده است. او از تشنگی می 

با جرعه  را  او  ندارد.  سوزد در حالی که هیچ گناهی 

فرمود:»  دیگر  عبارتی  در  و  سازید.«  سیراب  آب  ای 

اِْن لَْم تَْرَحُمونی َفاْرَحُموا هَذا الّطْفل؛ اگر به من رحم 

نمی کنید به این کودک ]بی گناه] رحم کنید.« در 

به دستور  بود،  امام مشغول صحبت  همان لحظه که 

عمر سعد، حرملة بن کاهل اسدی با تیری گلوی علی 

را  تا گوش آن کودک  و گوش  نشانه گرفت  را  اصغر 

شکافت. امام کف دست خود را از خون علی پر کرد و 

به سوی آسمان انداخت و فرمود: »اَللّهمَّ اِنّی اُْشِهُدَک 

َُّهْم نََذُروا اَْن الیَْتُرُکوا اََحداً ِمْن ُذریَِّة  َعلی هُؤالِء الَْقْوِم َفاِن

نَبّیَک؛ خدایا تو را شاهد می گیرم که این مردم قصد 

هم  را  نفر  یک  حتی  پیامبرت  فرزندان  از  اند  کرده 

امام  که  بود  سوزناک  چنان  مصیبت  نگذارند.«  زنده 

داشت:  عرضه  پیشگاه خداوند  به  اشکبار  با چشمانی 

»اَللُّهمَّ اْحُکم بَْیَننا َو بَْیَن َقْوٍم َدَعْونا لَِیْنُصُرونا َفَقَتُلونا؛ 

تا  اند  کرده  دعوت  را  ما  که  مردمی  و  ما  بین  خدایا 

یاریمان کنند، اّما ما را می کشند، خودت داوری کن!«

می  مقدسه  ناحیه  زیارت  در  السام  علیه  زمان  امام 

اُم َعلی َعْبِداهلّل ِ بِْن الُْحَسیِن علیه السام  فرماید: »اَلسَّ

ِد  ِط َدَماً، اَلُْمَصعَّ ریِع اَلُْمَتَشحَّ اَلّطْفِل الرَّضیِع اَلَْمْرِمّی الصَّ

ْهِم فی ِحْجِر اَبیِه، لََعَن اهلّل  ماِء، اَلَْمْذبُوِح بِالسَّ َدُمُه فِی السَّ

؛ سام بر عبداهلل بن  ُ راِمَیُه َحْرَملََة بَْن کاِهِل االَْسِدیَّ

حسین علیه السام ، همان کودک شیر خواره ای که 

هدف تیر ستم قرار گرفت و به خونش آغشته گردید 

و خون او به سوی آسمان صعود کرد و در آغوش پدر 

با تیر مذبوح گردید. خداوند قاتلش حرملة بن کاهل 

اسدی را لعنت کند.«
10
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حضرت علی اکبر علیه السالم
علی اکبر اولین شهید بنی هاشم در روز عاشورا است. او چنان به پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله شباهت داشت که امام حسین علیه السام هنگام 
وداع با وی روبه آسمان کرده و فرمود: »اَللُّهمَّ اْشَهْد َعلی هُؤالِء الَْقْوِم َفَقْد 
بََرَز اِلَْیِهْم ُغاٌم اَْشَبُه الّناِس َخلْقاً َو ُخلْقاً َو َمْنِطقاً بَِرُسولَِک ُکّنا اَِذا اْشَتْقنا 
اِلی نَِبّیَک نََظْرنا اِلی َوْجِهِه؛ خداوندا! تو بر این قوم گواه باش، جوانی به 
از نظر خلقت و ُخلق و ُخوی و سخن گفتن  مصاف آنان می رود که 
شبیه ترین مردم به رسول توست، ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبر تو می 

شدیم به سیمای این جوان می نگریستیم.«
آری علی اکبر از هر لحاظ شبیه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود و اهل 
مدینه هر گاه به دیدار پیامبر مشتاق می شدند، به علی اکبر نظاره می 
کردند. امام حسین علیه السام چنان به علی عاقه داشت که با دیدن 
وی غمهای وجودش بر طرف می شد و فرح و آرامش ویژه ای احساس 

می کرد و هرگز خواسته های علی اکبر را بی پاسخ نمی گذاشت.
نگاهی  امام  رفت،  می  میدان  سوی  به  السام  علیه  اکبر  علی  وقتی 
مأیوسانه به او انداخت و با صدای بلند آیه اِنَّ اهلّلَ  اْصَطفی... را قرائت کرد.

من نگویم مرو ای ماه، برولیک قدری بَِر من راه برو
ای جگر گوشه من ای پسرم هیچ دانی که چه آری به سرم

مرو این گونه شتابان ِزبرم قدری آهسته من آخر پدرم
مدتی جنگید، پیکار سخت او را تشنه کرد، به سوی خیمه آمد و عرضه 
داشت: »یا اَبَُة! اَلَْعَطُش َقْد َقَتلَنی َو ثِْقُل الَْحدیِد اَْجَحَدنی َفَهْل اِلی َشْربٍَة 
هاک  مرا  تشنگی  جان!  پدر  االْْعداِء؛  َعلَی  بِها  اَتََقّوی  َسبیٍل  ماِء  ِمن 

می کند و سنگینی ساح مرا به زحمت انداخته. آیا امکان دارد برای 
من شربت آبی تهیه کنید تا نفسی تازه کرده و در دفع دشمنان نیرو 

بگیرم؟«
هوای گرم، حرارت جنب و جوش در میدان نبرد با اسب و تشنگی، همه و 
همه بر علی اکبر سخت بود، به این جهت از امام با ادب تمام آب خواست.
اّما امام حسین علیه السام با شنیدن این تقاضای علی، گریه کرد و فرمود: 
پسرم بر من دشوار است که تقاضایی کنی و نتوانم آن را بر آورده سازم. 
امام علیه السام انگشتر خودش را به او داد و فرمود: آن را در دهان بگذار و 
به سوی دشمن باز گرد، امیدوارم به زودی به دست جّدت سیراب شوی.
بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید خاتم، زقحط آب سلیمان کربا
اندکی جنگید و تعدادی از دشمن را به هاکت رساند تا اینکه در آستانه 
شهادت قرار گرفت و ندایش بلند شد: »یا اَبَتاه هذا َجّدی َرُسوُل اهلّل ِ 
صلی اهلل علیه و آله َقْد َسقانی بَِکْأِسِه االْْوفی َشْربًَة ال اَْظَمُا بَْعَدها اَبَداً؛ 
بابا! این جّدم رسول اهلل است که مرا با کاسه ای از آب گوارا سیراب 
کرد که هر گز بعد از آن تشنه نخواهم شدم.« دشمنان ریختند و بدن 
علی را با شمشیرهایشان قطعه قطعه کردند. امام سریعاً به بالین علی 
اکبر آمد و با چشمانی اشکبار فرمود: »َقَتَل اهلّل ُ َقْوماً َقَتُلوک؛ ]پسرم![ 
خداوند بکشد آنانی را که تو را کشتند.« آنگاه خم شد، صورت بر چهره 
ُه َعلی َخّدِه« سپس اضافه کرد: »علََی  خون آلود علی نهاد؛ »َفَوَضَع َخدَّ

نیا بَْعَدَک الَْعفا؛ بعد از تو خاک بر سر این دنیا.« الدُّ
گلی که بی تو بروید به خاک یکسان بادمهی که بی تو درآید به ابر پنهان باد
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حضرت عباس علیه السالم
تمام عمر را یا ایهاالناس تپشهای دلم می گوید عباس 
عباس بن علی علیهماالسام چون دید همه افراد سپاه 
از اصحاب و برادران به شهادت رسیده اند، در حالی که 
مشتاق دیدار پروردگارش بود پرچم را برگرفت و به سوی 

برادر آمده عرضه داشت:
برادر جان! آیا اذن میدان هست؟ امام علیه السام سخت 
ُکْنَت  اَخی  »یا  فرمود:  سپس  گریست،  و  شد  منقلب 
الَْعاَمَة ِمْن َعْسَکری َو َمْجَمَع َعَدِدنا َفاِذا اَنَْت َغَدْوَت یَُؤُل 
رکن  و  ]پایداری[  نشان  تو  برادرم!  تاِت؛  الشَّ اِلَی  َجْمُعنا 
سپاه ما بودی، اگر تو بروی جمع ما پراکنده می شود.«
ای سرورم!  باد!  فدایت  السام گفت: جانم  علیه  عباس 
سینه ام از زندگی دنیا به تنگ آمده و می خواهم از این 
منافقان انتقام بکشم! امام علیه السام فرمود: »اِذا َغَدْوَت 

اِلَی الِْجهاِد َفاْطُلْب لِهُؤالءِ االْْطفاِل َقلیاً ِمَن الْماءِ ؛ اینک 
که قصد جهاد داری، برای این کودکان اندکی آب بیاور.«
عباس مشک بر دوش رهسپار میدان شد، با کشتن هشتاد 
نفر وارد آب فرات گردید، شدیداً تشنه بود، خواست کفی 
آب بیاشامد اّما به یاد تشنگی امام و اهل حرم افتاد، آب را بر 
روی آب ریخت، مشک را پر کرد و راهی خیمه ها شد؛ اّما 
دشمنان او را احاطه کردند، دست راست و چپش را قطع 
نمودند، تیری بر مشک و تیری هم بر سینه اش نشست.
هنگامی که حضرت عباس علیه السام از اسب به زمین 

افتاد، با صدای بلند امام حسین علیه السام را ندا داد:
باز  همانند  امام  دریاب.«  مرا  برادرم!  اَخی؛  یا  »اَْدرِْکنی 
شکاری به کنار عباس رسید، مشاهده کرد که دو دستش 
قطع شده، پیشانی اش شکسته و چشمش در اثر اصابت 

تیر مجروح شده بود.
کربا کعبه عشق است و من اندر احرامشد در این قبله 

عّشاق دو تا تقصیرم
دست من خورد به آبی که نصیب تو نشدچشم من داد از 

آن آب روان تصویرم
باید این دیده و این دست دهم قربانیتا که تکمیل شود 

حج من و تقدیرم
عباس  آغشته  خون  به  پیکر  به  خمیده  کمر  با  امام 
نگریست و بر بالین او نشست و گریه کرد و فرمود: »اآَلَن 
ْت بی َعُدّوی ؛ اکنون  اِنَْکَسَر َظْهری َو َقلَّت حیلَتی َو َشمَّ
کمرم شکست و تدبیر و چاره ام کم شد و مورد شماتت 
دشمنم قرار گرفتم.« و بعد از آن بود که احساس غربت 
و تنهایی نمود. شاعر عرب سید جعفر حلّی از زبان امام 

حسین علیه السام خطاب به حضرت عباس می گوید:
ُم هذا ُحساُمَک َمْن یُِذلُّ بِِه الِْعدیَو لِواَک هذا َمْن بِِه یََتَقدَّ

»]عباس![ این شمشیر توست، چه کسی بعد از تو با آن 
دشمنان را ذلیل و خوار خواهد کرد؟ و این َعلَم توست، 

چه کسی آن را در صف مقدم بر خواهد افراشت.«
َدْت اُْخری َو َقلَّ َمناُمها اَلَْیْوم ناَمْت اَْعُیٌن بَِک لَْم تَُنمَوتََسهَّ

»امروز چشمانی که ]از ترس تو] آرامش نداشتند راحت 
می خوابند؛ اّما گروه دیگر )دخترانم( نخواهند خفت و 

خوابشان اندک خواهد بود.«
ٍداِْن ِصْرَن یَْسَتْرَحْمَن َمْن ال یَْرَحم اَخی! َمْن یَْحمی بَناَت ُمَحمَّ

»برادر! چه کسی از دختران محمد صلی اهلل علیه و آله 
]بعد از شهادت تو] محافظت خواهد کرد؟ و چه کسی پناه 
خواهد داد به آنان اگر آنان از دست نامردمان پناهی بجویند.«
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عالم همه قطره اند و دریاست حسین شاهان همه بنده اند و موالست حسین
ترسم که زقاتلش شفاعت بکنداز بس که کرم دارد و آقاست حسین امام حسین علیه السام در وداع آخرین خود، امام سجاد علیه السام 
ام َفُقْل لَُهْم  را به آغوش گرفت و گردن به گردن او نهاد و گریه سختی کرد و هنگام خداحافظی فرمود: »یا َولَدی بَلّْغ شیَعتی َعّنی السَّ
اِنَّ اَبی ماَت َغریباً َفانُْدبُوُه َو َمضی َشهیداً َفابُْکوُه؛ پسرم! به شیعیانم سام برسان و به آنان بگو که پدرم غریبانه از دنیا رفت، پس برای 
]مصیبت[ او ناله کنید. او به شهادت رسید، پس بر او گریه کنید ]و اشک بریزید[.« آنگاه دختران و خواهرانش را صدا زد و فرمود: »یا 

ام؛ ای سکینه، ای فاطمه، ای زینب، ای ام کلثوم، از همه تان خدا حافظ؟« ُسَکْیَنُة یا فاِطَمُة یا َزیَْنب یا اُمَّ ُکلُْثوم َعلَْیُکنَّ ِمّنی السَّ
سکینه گفت: بابا آیا واقعاً می خواهی به سوی مرگ بروی؟ امام فرمود: دخترم!»َکْیَف الیَْسَتْسلُِم.. َمْن ال ناِصَر لَُه َو الُمعیَن؛ کسی که 
یار و یاوری ندارد چگونه تسلیم مرگ نباشد.« سکینه گفت: پس ما را به حرم جّدمان برگردان! امام علیه السام فرمود: »َهْیهاَت لَْو 
تُرَک الَْقطا لَنام؛ اگر مرغ قطا را رها می کردند در آشیانه اش می خوابید.« با شنیدن این سخن ناله و افغان بانوان حرم بلند شد. 
سکینه بیش از همه گریه می کرد، امام دخترش را به آغوش کشید و به سینه اش چسبانید و اشکهایش را پاک کرد و فرمود:

َسَیُطوُل بَْعدی یا ُسَکْیَنُة َفاْعلَمیِمْنَک الُبکاُء اِِذا الِْحماُم َدهانی
وُح فی ُجْثمانی ال تُْحِرقی َقلْبی بَِدْمِعَک َحْسَرًةماداَم ِمّنی الرُّ

»سکینه جانم! بدان که بعد از مرگ من گریه تو طوالنی خواهد شد.
دخترم! تا وقتی که من زنده ام و روح در بدن دارم با اشکهایت دلم را مسوزان.«

بعد از آنکه امام حسین علیه السام به شهادت رسید، سکینه دختر امام حسین علیه السام کنار پیکر پاک پدر آمد و آنچنان 
ناراحت بود که به حالت اغماء افتاد. در آنحال شنید که امام حسین علیه السام می فرماید:

شیَعتی ما اِْن َشِربُْتم ماَء َعْذٍب َفاْذُکرونیاَْو َسِمْعُتْم بَِغریٍب اَْو َشهیٍد َفانُْدبونی
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اشک بر امام حسین علیه السام در حقیقت ایجاد ارتباط عاطفی با مظهر تمام خوبیها و زیباییها و 

ابراز عشق و محبت به جلوه بارز صفات الهی است.
شیعیان من! هر گاه آب گوارائی می نوشید، ]عطش[ مرا یاد کنید و یا اگر شنیدید کسی غریب یا 

شهید شده است، در مورد ]غربت و مظلومیت و شهادت[ من گریه و ندبه کنید.«
در همان حال زینب کبری علیه السام نیز در گودال قتلگاه در کنار پیکر مقدس برادر درد دل خود 

را با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و با مادرش فاطمه علیهاالسام در میان گذاشت:
چون روی در بقیع به زهرا خطاب کردوحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد

کای مونس شکسته دالن حال ما ببین ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین
تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگرسرهای سروران همه بر نیزه ها ببین

آن تن که بود پروشش در کنار توغلطان به خاک معرکه کربا ببین
زینب کبری آرام نشد، نشست و پیکر بی سر برادر را به آغوش کشید و لبها را بر حلقوم بریده امام قرار داد 
باَع  و می بوسید و می گفت: »اَخی لَْو ُخّیْرُت بَْیَن الرَّحیِل َو الُْمقاِم ِعْنَدَک اَلْخَتْرُت الُْمقاَم ِعْنَدَک َو لَْو اَنَّ السُّ
ْرِب؛ تَأُکُل ِمْن لَْحمی یَابَْن اُّمی لََقْد َکلَلُْت َعِن الُْمدافَِعِة لِهُؤالءِ الّنساءِ َو االْْطفاِل َو هذا َمْتنی َقْد اُْسِوَد ِمَن الضَّ

اگر اختیار رفتن و ماندن نزد تو را داشتم، پیش تو می ماندم؛ گر چه درندگان صحرا از گوشت تنم می 
خوردند. ای پسر مادرم، پاسداری کردن این زنان و کودکان برای من خیلی سخت است. در راه دفاع از 

آنان بدنم از شدت ضربات وارده سیاه شده است.«
به سوی شام و کوفه ات چه ظالمانه می برندنمی روم ولی مرا، به تازیانه می برند
سر تو را به نوک نی، زدند این ستمگراننمی روم ولی مرا، به این بهانه می برند
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