
 
 در نهضت امام حسین وریمعادبا

 *االسالم والمسلمین عسکری اسالمپور  ریمیحجت

 اشاره

بده  د د از  افذبرین و مؤثربرین باور دا در جهدتاز میان عقاید دین ، یک  
کده بددون آن،  دیچ چنان ؛اسدت اعتقاد به معاد، رفتار آدم ، بربیت و اصالح او

گدذارد و خدود را بر ددۀ جنگدد  ای معتقدا ده بده عرصدۀ دفداع قددم  م رزمندده
 شددود  چنددین اعتقددادی در کلمدداح امددامدا دددد کدده بدده شددهادح منتهدد  م  م 

ر و رجز ای او و یارا ش،  قش  محوری داشدت  آن حضدرح و اشعا حسین
باب  خوا رش را دید، ایدن فلسدفۀ فرف را یدادآور شدد و در روز عاشورا وقت  ب 

میر دد، خوا رم! خدا را در  ظر داشته بداش! بددان کده  مدۀ زمینیدان م »فرمود: 
، از ما ند؛ و  ر چیزی جز وجه خدا که آفریدگار  سدت  اسدتآسما یان  یز  م 

ای  شدالودهبندابراین،  1 «ا گیزدبین رفتن  است؛ خداو د  مگان را دوباره برم 
بددوان بدده وضددوح در  هضددت را م  و آثددار آن و یدداد مددرگمعادبدداوری بدددی  بدد 

 کرد  مشا ده حسین 
                                                           

 حوزۀ علمیۀ قم  9سنح  ۀآموختدا ش *
  201ص وقعة الطّف   ابو مخنه، 1
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  شناسیواژه( الف

 . تعریف مرگ1

گدر و از عالم  بده عدالم دی ا تقال ازبلکه مرگ،  یست  و  ابودی و فنا  یست، 
امدام   یابددادامه م  ،ای دیگرو حیاح ا سان به گو ه ؛دیگر است ۀای به  شئ شئه

َُ  ُخطَّ »فرماید: دربارۀ حتم  بودن مرگ برای آدم  م  حسین َموإ ـِد  َعَلـی الإ  ُولإ
ِقََلَدةِ  َمََلطَّ  آَدَم  َفَتاةِ  ِجیِد  َعَلی الإ گرد بنددی  چدونمدرگ بدر گدردن آدمیدزاد،  م 1؛الإ

بدا ایدن  امدام [« گردن دختران جوان ]مرگ  میشه  مراه آدم  است است بر
ویدژه دا دد، بدهآن را زینت فرز دد آدم مد  ،بمیی ، مرگ را بسیار زیبا بصویر کرده
که مردان خددا از کشدته شددن در راه چنان مرگ  که در راه حب و برای خدا باشد؛

زیندت روح و بداالبرین حب مسرور و شادما ند و شهادح در راه خددا را بهتدرین 
 آور د افتخار خود به شمار م 

ا دد:  ما ندد دا سدته، فرمدوده« ُپد »مرگ را بده  آن حضرح در بیا   دیگر، 
راً » ِكَراِم  َبِنی َصبإ َُ  َفَما َالإ َموإ َرةٌ  ِإالَّ  َالإ َِ ُبُر  َقنإ ِس  َعِن  ِبُكمإ  َيعإ ُإ ُب ِِ  َو  َالإ ا ـرَّ ِجَنـاِن  ِإَلـی َالضَّ  َالإ

ةِ  َِ ــ َواِس ــیِم  َو  َالإ ِع ــةِ  َالنَّ اِئَم ُكمإ  َالدَّ يُّ
َ
ــَ ــَر ُ  َف نإ  َيكإ

َ
ــَل  أ َتِق ــنإ  َينإ ٍن  ِم ــجإ ــی ِس ــٍر  ِإَل ای  2؛َقصإ

 یست که شما را از سخت  و بحران « پل »ارجمندزادگان! شکیبا باشید! مرگ جز 
یدک از د دد  پدس کددام ای گسترده و  عماح جاودا ه عبور م به سوی بهشت

 «ز دا   به سوی کاخ  برود  شما  اخرسند است که از

 . تعریف معاد 2

به معنای بازگشتن و زمان بازگشت و گا   به مکدان بازگشدت گفتده « معاد» 
کده پراکندده از آن پدسمعاد یعن  برگشت اجزای بدن بده یکپدارچگ ،  7شود م 

                                                           
 .10، صاللهوفراووس،   ابن1
  287، صارمعانی األخب، شیخ صدوق  2
 « عود»، ذی  وافۀ المفردات فی غريب القرآن  حسین راغب اصفها  ، 7
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 1  ا بعد از جدای برگشت به حیاح بعد از مرگ، برگشت ارواح به بدن ؛ دوش
، به معنای بازگشت ا سان بعد از مرگ بده حیداح، متکّلمان نالحمعاد در اص

بازگشت اجسدام »معاد عبارح است از  2 برای رسیدگ  به حساب اعمال اوست
   7« )در روز رستاخیز( به  مان شکل  که بوده است

 معادباوری آثار( ب

  ینشاط روح. 1

د در روح یک  از آثار مهم و ملموس اعتقداد بده معداد، دمیددن  شداا و امید
درد  ای غفلت را مد پرده ،یاد مرگگ  و خمودی است  دا سان و  جاح از افسر

، اگر ز دگ  د یا ادامه یابدد ،گذشته اینو از این  ظر  یز  عمت است و  شدار؛ از 
،  ه  مچون ز دگ  آخدرح کده سرباسدر خوا د بودکننده آور و خستهمالل قنعاا 

بفسدیر  داب شدادی و سدرور، در سدیما و رفتدار امدام  0  شاا و خوشدل  است
و یارا ش متجّل  بود؛  شار  برخواسته از ایمان به خدا و باور به معاد  حسین

  در ق  شده که  0ا گاشتند از عس  م  برو عشب به شهادح  آ ان مرگ را شیرین
بر و اش برافروختددهشددد، چهددرهبر م شددهادح  زدیددک ۀبدده لحظدد چدده امددام

کده ببددی   آن حضدرح بدودبعبیر دیگری از عشب اله  و این، ؛ شدبر م شکفته
آمد  لبخندد بدر مدرگ، برافروختده شددن دید و به وجد م  جران به وصال را م 

دارای  شاا روح  و دح، بنها برای کسا   میّسر است که شها ۀ ا در آستا چهره
 باشند دیدار یار  مشتاق

                                                           
 .010، ص7، جلسان العربمنظور، ؛ ابن237، ص7، جمجمع البحرين  فخرالدین رریح ، 1
  211، ص0، جفرهنگ معارف اسالمی  جعفر سجادی، 2
  107، ص«رسالة ف  االعتقاداح»، الرسائل العشر،  روس خیش  7
  101، ص21، جتفسیر نمونه، و دیگران صر مکارم شیرازی   ا0
  699، صنفس المهمومشیخ عباس قم ،   0

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25389&pageindex=0&mid=390632#135159393_2
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 به مرگ  اقیاشت. 2

برای ا سان معادباور، شوق به لقای اله  و ر ای  از دام حجداب جسدما  ، 
دربارۀ اشتیاق خود بده  کند  امام عل ارزش  است که چیزی با آن برابری  م 

رفد   ۀبه مرگ در راه خدا، از عالق ۀ من س و عالقسوگند به خدا! ا» مرگ فرمود:
پر یزگاران مشتاق بوصیه حال  ایشان در  مچنین 1؛«است بیشتربه پستان مادر 

 دا مقدّرر و اگر سرآمد معّین  که خداو د بدرای )ز ددگ ( آن»فرماید: به مرگ م 
یک چشم بر  م زدن، ارواحشان از شدوق پداداش الهد  و بدرس از  ، بود ،داشته

 ما نددد پدددر  امددام حسددین 2« فددتگردر جسمشددان قددرار  مدد  ،کیفددر او
خود را بده مدرگ در  اشتیاقآن حضرح  بزرگوارشان، مشتاق مرگ در راه خدا بود 

ُقـوَب ِإَلـی »داشت: گو ه ابراز م راه خدا این ـِتَیاَق َيعإ ـََلِفی اشإ سإ
َ
َلَهِنـی ِإَلـی أ وإ

َ
َما أ

به دیددار  یعقوب   است کهاشتیاق  مچون ،ماشتیاق من به دیدار  یاکا  7؛ُيوُسَف 
   « داشت یوسه

 مرگ اگر مرد است گوو نوزد مون آی
 

 تا در آ و و  بگیورم تنون تنون 
 

 موون از او نووانی سووتانم نوواودان
 

 4و ز من دلقوی سوتاند رنون رنونا 
 

از شدما  یدک  ر» فرمود:ای از مکه، با خوا دن خنبه  نگام حرکت امام
حاضدر اسدت جدا ش را در راه شدهادح و خددا را دارد و  می  ما اشتیاق دیدارکه 

َجَتـُه َو  َکـاَن  َمنإ : »حرکت با ما باشد ۀلقای پروردگار  یار کند، آماد َبـاِذاًل ِفیَنـا ُمهإ
یَ  َسُه َفلإ ِه َنفإ ِِ اللَّ نًا َعَلی ِلَقا َحلإ َمَعَناُمَوطِّ    0« رإ

                                                           
ِبی: »0، خنبۀ نهج البالغه  1

َ
ِهََّلْبُنّأ هَوّاللَّ مِّ

ُ
ْفِلِّبَثْدِیّأ  « َطاِلٍبّآَنُسِّباْلَمْوِتِّمَنّالطِّ

  002، ص177، خنبۀ البالغهنهج  دشت ، 2
  10، صاللهوفراووس، ابن .7
  1721رگرفته و معروف شده از دو بیت غزلیاح مولوی: کلیاح شمس ببریزی، غزل ب  0
   11 مان، ص  0
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بدود کده به مدرگ  قایاشتبر اساس  مین بینش و در  عمیب و باور به معاد و 
، در شب عاشدورا ضدمن حضرح بیعتش را از آ ان برداشتآن که با آن یاران امام

 :به شدهادح در راه خددا بیدان کرد ددرا اعالم حمایت قارع، شور و اشتیاق خود 
ُد » َحمإ َرَمنا اَلذى ِلّلِه  َالإ ِر  َاکإ َفنا َو  َک ِبَنصإ ِل  َشرَّ َقتإ  سدپاس خددای  را کده بدا 1؛َمَعَ   ِبالإ

ما را گرامد  داشدت و بدا کشدته شددن  مدراه بدو، مدا را شدرافت  ،یاری کردن بو
    «بخشید

بده آ دان  در شب عاشورا پس از ابراز وفاداری  ر یک از اصدحاب، امدام
 ای خود را در بهشدت ببینیدد  پدس، آ دان سر ایتان را بلند کنید و منزل»فرمود: 

عاشدورا  در کسد  مشدتاقا ه بده   ای بهشت  خود را دید د  از این رو، روزمنزل
   2« رفت با به منزل بهشت  خود برسد ا و شمشیر ا م استقبال  یزه

گفتن  است که دیگر اولیای خدا  یز به مرگ اشتیاق دار د  یک  از شداگردان  
 گوید:الله بهجت م آیت

 در خم نای آقاای کاه هن اامی»: فیماود ب جات ا مظمی ا لهآیت

 در  اب،، نمااا اا بماد هفاات،، اا قبا  هار   ناد باود، ب مارساان

 اا  ب ناد باا ه خوشایه، ایباا، ایشاان دیادو نبودو، خواب کهحا ی

  ناد اا بمادم باود ایبااتی اه عكب اا ا   یهم ىذشت ما جلوی

 آماده ایشاان کاه شدو ماوجه شد، مناشی ایشان هفاد خبی که رها

 آخای تاا کاار  کاهآن بایای بود خوشحا م کند خداحافظی ما اا

 کاار  بلكاه ن یات؛ پشا مان داده، انجااو آنچه اا ه بوده درست

 7م«است بوده موفق

                                                           
  270، صنفس المهموم  شیخ عباس قم ، 1
  278، ص00، جاألنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 2
کتاب برگرفته از ) 6، ص امۀ افب حوزه، ویژۀ بیست و  همین سالگرد اربحال ملکوب  امام خمین    فته7

 شهری( الله محمدی ریزمزم عرفان،  وشتۀ آیت
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 از مرگ  . نترسیدن3 

وحشدت از مدرگ معندا بدرس و  پیشوایان معصدومدر قاموس و فر نگ  
حماسدۀ  1کرد دد بدان افتخار مد  ،ح دا ستهآ ان مرگ در راه خدا را عّز    داشت 

که مجا دان اسدالم در گذشدته و امدروز، در   ای جاوید عاشورا و سایر حماسه
آفرینند، بازباب اعتقاد به ز دگ  جاویدان سرای دیگر اسدت   ای جهاد م میدان

بگو آیا »مننب ایشان این بود که یا پیروزی یا شهادح، و منابب این آیۀ شریفه که: 
 تظدار کشید  مدا اجز یک  از دو  یک  )شهادح یا پیروزی( را برای ما ا تظار م 

داریم که خداو د شما را به عذاب  از سوی خود یا با دست ما گرفتار سدازد  پدس 
ای بدا بدرای رزمندده چهرۀ مرگ 2« ما یمدر ا تظار بما ید  ما  یز با شما منتظر م 

ای اسدت ا گیز  یست و او برس  از آن  دارد، که چهدره ه بنها وحشتاین مننب، 
و ابددی  در بیدنش حسدین ، جدان دادن در راه  ای به جها   بدزرگزیبا و دریچه

دوست، جان باختن  یست، جان یافتن است  مرگ، یك پرواز، یدک ر یددن، بده 
کندن اسدت  در چندین بینشد ،  ده بنهدا بدرس از  ،دوست رسیدن و رخت آلوده

مرگ، ر گ باخته است، بلکه عشب و ا س به مرگ بدر دل آدمد  دسدت ا داختده 
شدود، دیگدر چیدزی بدرای از دسدت دادن بداق   است  اگر بدرس از مدرگ حد 

رود  علت  اپسندی شود و زیر بار ذّلت  م ما د؛ از این رو، ا سان مقاوم م  م 
مرگ، جه  به حقیقت مرگ و  ساختن آخرح و آلودگ  بده گنداه و دلبسدتگ  بده 

 د یاست  

  ایبند دن و دیاز ق ییرها. 4

ز ددگ   شدان، بدهافدب دید ؛ ویگر دپیوسته به یاد جهان د ای معادباور ا سان
                                                           

   922، ص۴۴، جبحار االنوارمحمدباقر مجلس ،   1
  06  بوبه، آیۀ 2
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در مداورای ایدن ز ددگ   آ دانشدود  ّذاح آن محددود  مد لاین د یا و  ۀچند روز
کنندد، و  مدواره پایا ش را مشا ده م  ای ب زودگذر، سرای جاویدان با  عمت

 1 کنندبرای آن کوشش م 
 ارانبوان به پرسش یکد  از یدم  ،گرای آخرح با در بشریح پیو د  اگسستن 

 شدتابم و بده  آیدا مدن بده سدوی آخدرح»که پرسید:  کردبه  ام حنظله اشاره  امام
حإ : »فرمود امام «!برادرا م ملحب  شوم  ٍر  ِالی ُِ یا ِمـَن  َخیإ نإ  َوِالـی فیهـا مـا َو  الـدُّ

  ٍ لی ال ُملإ م  بهتدر از د یدا و آ چده در آن اسدت و بده سدوی ؛ َيبإ بشتاب بده عدالی
: چندین  قد  کدرد پیدامبرفرمود: پدرم از  امام 2« سلننت  که کهنه  گردد

ن إّن » ـةُ  و الُمـُمِن  ِسجُن  ایالدُّ مندان و بهشدت کدافران ؤد یدا ز ددان م 7؛الكـافر َجنَّ
بدا  اما این  عمداح، عمت باشد،  برخوردار از  یز مؤمن در این د یاشاید  « است

یسدت و ایدن قاب  مقایسده  ،  صیبش خوا د شداز مرگ  پسکه  ایاله  اح عم
بدا بداز  دم امدا  ،باشد یز فقیر کافر در این د یا شاید و  د یا ز دا   است برای او؛

برای او در حکدم د یا این ،  صیبش خوا د شد در قیامتکه  اله عذاب  هب بوجه
شدود و ایمدان  بیشتر ر ا دازه بوجه ا سان به حقیقت روحا   خود است  بهشت 

بدر ز دان بودن د یا بدرای وی محسدوس ،کند ی  سبت به حقیقت خود پیدابیشتر
    دشوم 

 ایدبندد د  و دیدمدردم از ق بدرای ر دای  از مدینده بدا کدربال، ءسیدالشهدا
در   ای فراوا   فرمود خود، بوصیه به حقیقت روحا   بیشتر)د یارلب ( و بوّجه 

، برای  جابشدان از  اصبح عاشورا ضمن  صیحت دشمنان و خیرخوا   برای آن
                                                           

  217، ص، شرح و بفسیر آیاح مربوا به حضرح ابرا یمقهرمان توحید   اصر مکارم شیرازی، 1
  27، ص00ج، األنوار بحارمحمدباقر مجلس ،   2
   07، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ،   ابن7
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 یارلب  فرمود: د 
 اها  باه ره ه فناپاذیی سیای را آن ه آفیید را دن ا که را خدایی سپاس

 دىیىااون حااا ی بااه حااا ی اا را  اااحبان، کااه دن ااایی داد؛ قاایار

 ه بفییباد؛ را اه دن اا کاه اسات کیای آن خودباخااه، پبم کندمی

م ساااد ادهشا فت را اه دن ا که است کیی شیاهتمند، ه ب تت یه

 باه کند، تك ه آن به که را هی کب ام د دن ا اییا نفییبد؛ را شما دن ا

 بناادد، طما  آن در کااه را هاای کاب طما  ه ساااادمی مباد  یاسس

 جماا  کاااری انجاااو باایای ب ن ماای را شاامام ىااذاردمی نا جااهبی

 شاما بای ش طان ،مممایدساخاه خشم  ا را خدا آن، با که ایدشده

ط
ب
 ه کات پاب،م است بیده ماش یاد اا را بزرگ خدای ه شده میل

 اه ساوی به ه هیا   خدا اا ما همۀ! شما هدت ه ققد بی ه شما بی

   1مىشت خواه   باا

 مندی . عزّت5

حالت  است که اگر در کس  به وجود آید، جلوی مغلوب شد ش را « عّزح»
بده بیدان دیگدر،  2کس را بر او غلبه  باشدد کس  است که  یچ« عزیز»گیرد  م 

دن ا سان به حالت  است که  دیچ دشدمن   توا دد در او  فدوذ کندد و عّزح، رسی
الگدوی  آن امدام  مدام، به معندای دقیدب کلمده،  مدین اسدت « عّزح حسین »

برین مصایب عالم را که بدر ا د  زمدین و  مای عّزح و آزادگ  بود  او بزرگبمام
اد و ببدا   آسمان گران بود، پذیرفت، اّما زیر بار ذّلدت  رفدت و بده جرثومدۀ فسد

 )یزید( دست بیعت  داد  
                                                           

  100، ص0، جطالبمناقب آل ابیآشوب، شهرابن  1
 « عزة» ذی  وافۀ، المفردات فی غريب القرآن  حسین راغب اصفها  ، 2
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 اوضداع از برسدیم پدس و از ورود به سرزمین کدربالبعد اول  ۀدر خنبایشان 
شدود و از بینید که به حب عمد   م آیا  م : » دفرمود ،زمان اجتماع  و سیاس 

شود  در این صورح، شایسته است کده مدؤمن ]بداعّزح[، لقدای بار   ه   م 
وا ان شود  من مرِگ )در راه حب( را جز سدعادح، و ز ددگ  در پروردگارش را خ

   1« بینمکنار ستمگران را جز  نگ و خواری  م 
ح، جز ز دگ  جاویدد  یسدت و ز ددگ  مرگ در راه عّز  در مننب حسین 

َُ  ََ یإ لَ » یست:    ابدیجز مرگ ،تبا ذلّ  َمـوإ ِعـزِّ  ِل یَسـب یفـ الإ  َو  خاِلـَدةً  اةً یـَح  ِإالّ  الإ
َح  َسِت یإ لَ  َُ  ِإالَّ  الذُّ ِّ  َمَع  اةُ یالإ َموإ ذ الإ  2« َمَعهُ  اةَ یَح  ال ىالَّ

برین لحظاح این سفر عشب در روز عاشورا، در برابر آن حضرح در حماس 
 پیشنهاد بیعت با یزیدیان فرمود: 

 ده   از م  ای کایده نابكار، فیاند نابكار، میا با ا باش د! ایا آىاه

 ؟ هیىز! ایی باار ذ ات؛ ما ه ذ تذ   نه شمش ی ه ب مت است: ب ا

 هاایداما اه ه ناه پیاندد، ناه رساو خادا می ناه ،ما بیایرا  رفاا

 هااایه نفب بااار ید بزرىااان ه نااه اساات مااا را پیهرانااده کااه پاااکی

 را بای شا ادد  افااندهن اطاعات ؛ ]دهر است اا ما[ کهباشیافت

 7مده   کییمانه، تیج ،

و یاران  مدراه  ویژگ  ممتاز و ارزشمندی که در  هضت امام حسینی، آر
ـةَ » :شعار   اپذیری و  ستو   آ ان بوداو وجود داشت، ذّلت لَّ ـا الذِّ ََ ِمنَّ و 0«َهیها

                                                           
  18ص، 0، جطالبمناقب آل ابیآشوب، شهر  ابن1
  291، ص11، جاحقاق الحققاض   ورالله شوشتری،   2
  201، صتحف العقولشعبۀ حّرا  ، ابن  7
  211، صمقتل الحسین، مقرم  عبدالرزاق 0
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َعبیـِد » :کالم ما دگار  مچنین َِ الإ ِفرُّ َفرا
َ
ِلیِل، َو اَلأ الذَّ َِ ِا یُكمإ ِبیِدى ِإعإ ِِ عإ

ُ
ِه اَلأ  1؛َواللَّ

د م و  ه  مچون بردگدان فدرار خدوا م  ه به شما دست ذّلت م  !خدا سوگندبه 
  درخشدباریخ م   رای  میشه بر بارب« دکر

 طلبی . شهادت6

ا د و به مقام حقیق  رجاح باالی معرفت اله  رسیدهبه یقین، کسا   که به د
شهدا علم دار د، با کمدال اشدتیاق حاضدر د جدان خدود را فددا کنندد بدا دیدن و 

 ما ند پدر بزگوارشان، مشتاق شهادح در   ای اله  پاینده بما د  امامارزش
گفدت: راه خدا بود  او شیفتۀ شدهادح بدود و بده مدرگ در راه خددا خوشدامد م 

َحباً مَ » ل رإ َقتإ بده شدوق  !« آفدرین و درود بده مدرگ در راه خددا 2؛اللـه َسبیل فی ِبالإ
روز  ، درامدام بداقر ۀکده بده فرمدود زددر وجودش موج مد  چنانآنشهادح 
و   صرح اله  برای آن حضرح  ازل شد و میان زمین و آسمان بودوقت  عاشورا، 

وی شدهادح و دیددار الهد  را  ،دشدور کرد د که پیروز شود یا شدهید را مخیّ  امام
ا: »برجیح داد ُر  َنَزَ   َلمَّ صإ ُحَسیِن  َعَلی َالنَّ ِن  َالإ ی َعِلی بإ ِِ  َبیَن  َکاَن  َحتَّ ـَما ِض؛ َو  َالسَّ ِإ َ  َاْلإ

َر  ُخیَر  ُثمَّ  صإ وإ  َالنَّ
َ
َِ  أ ِه، ِلَقا َِ  َاللَّ َتا َِ  َفاخإ ِه  ِلَقا  7« َاللَّ

و  سیدالشدهداءواالی  هضدت عاشدورا و از روحیداح  ۀاز الفبای برجسدت
در شدب  حضدرحاگر در اظهداراح یداران   بود« رلب شهادح»یارا ش، عنصر 

 از آ دان  ر یک که؛ چنانز دعاشورا دقت شود، این روحیه در گفتارشان موج م 
عشدب خدود را بده کشدته شددن در راه خددا و در حمایدت از فرز دد  ند وبرخاست

   د د ابراز کر ،و مبارزه با ظالمان پیامبر
                                                           

  78ص، 2، جاالرشادشیخ مفید،   1
  291، ص11، جاحقاق الحققاض   ورالله شوشتری،   2
  7ح، ۴20، ص1، جكافیشیخ کلین ،   7
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 بن عوسجه خناب به امام عرت کرد: مسلم
 شاوو،می اناده ساپب ه شوومی کشاه بدان ، اىی! سوىند خدا به

  ه ساواانندمی میا ىاهآن
 
دا  پاای ایای ساپب ه شاوومی اناده مجادب

 عما  ایاا میتبه، هفااد تا ه ا شودمی کوب ده ه  در بدن  ساوران،

 سا نۀ خاود ن زۀ با تا شووینم جدا تو اا ا دهند انجاو ما دربارۀ را

 آناان باا اسات، ماا دسات در شمشا ی تاا ه بشكاف  را تو دشمنان

 جن شاان به کلوخ ه سنگ با نداشا ، س حی ه چ اىی ه بجن  ؛

 1مکن  تیل   آفییاجان به جان تا رهومی

به خدا سوگند که دوست دارم »سپس ز یربن قین برخاست و عرضه داشت: 
کده پروردگدار، گاه کشته شوم با  زار مرببه، با اینده شوم، آنکشته شوم، مجّدداا ز 

 2« بیت بو را از کشته شدن در امان داردبو را و ا  
 سعدبن عبدالله  یز گفت:  

 پ شا اه در تاا داری بینمای تاو یااری اا دسات ماا! ساوىند خدا به

م کایدی  میاعااد تاو دربارۀ را پ امبی حق که کن   ثابت خداهند

 را بادن  ه شاوومی کشاه میتبه هفااد که بدان  اىی! سوىند خدا به

 تاو یااری اا هیىاز ها  بااا کنناد،می اناده را خاکیاایو اده، آت،

 ادیاااری بااه شاادن، انااده بااار هاای اا پااب ه داروبینماای دساات

 ه ن یات ب ، بار یک میگ، ایا دان می که  ورتی در شااب ؛می

 ماست پایانبی نممت آن، اا پب

ای قدوم! مدن فدردا کشدته »به اصدحاب و  زدیکدا ش فرمدود:  اماموقت   
خوا م شد و  ر یک از شما که با من باشد، کشته خوا د شدد و احددی از شدما 

                                                           
  699، صنفس المهمومشیخ عباس قم ،   1
  72، ص2ج، االرشادشیخ مفید،   2
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َنـاعرت کرد:  ، جناب قاسم بن حسن«باق   خوا د ما د
َ
َتـلإ  َمـنإ  ِفـی َو أ  ؟ُيقإ

عنوفدت  بدا مهربدا   و ( حضرح آیا من  م فردا در شمار شهیدان خوا م بود)
َف  ُبَنیَّ  يا»فرمود:  َُ  َکیإ َموإ ـَدَک  الإ  (؛فرز ددم! مدرگ  دزد بدو چگو ده اسدت « )ِعنإ

لی! َعمِّ  يا»عرت کرد:  حإ
َ
َعَسـِل  ِمـَن  أ ر(؛ امدام بدعموجدان! از عسد  شدیرین)«ّالإ

   1« بله، شما  م شهید خوا   شد»فرمود:  حسین

 . شجاعت 7

 احهراسدیدن از خنر دا و اقددامباک  برای مقابله با دشدمن و  دالوری و ب 
و یداران  حسدینامدام برین ملکاح اخالق  اسدت کده در واالیک  از  ،دشوار

او    او فرز د کس  بود کده پیدامبرگر بودجلوه ،بخششهیدش و اسیران آزادی
، یعن  شیر خدا  امیده بود؛ و او چه  یکدو ایدن صدفت را از پددر بده «اسدالله»را 

م شجاعت بود و اقتددار روحد  او زبدا زد خداص و عدام  ار  برده بود  او بجّس 
کس   بود که او را بر این آیت جالل  سدتاید و بدر ایدن امتیداز بدزرگ او حسدرح 

برسید و با قّوح قلب  که از زمان کودک  داشت، در  خورد  از کس  جز خدا  م 
شد و با شدجاعت بمدام، بدا صداحبان قددرح  ای ز دگ  وارد م بمام  صحنه

  ا رفتاری از روی شهامت و اقتدار داشت گفت و با آنم  سخن
شددجاعت : »گویدددمدد  ، ویسددنده و ادیددب مصددری، عّبدداس محمددود عّقدداد

زیرا ظهور شدجاعت  ؛صفت  است که این صفت از او عجیب  یست ،حسین
فضدیلت  اسدت کده آن را از  ،شجاعت از او ظهور چیزی از معدن خودش است 

 گوید:م  جا کهآنبا  « برد و به فرز دا ش آن را به ار  دادپدران و  یاکان به ار  
   کدهبر از حسدینشجاع ، ا کس  در شجاعت قلب و قّوح روحدر میان ا سان»

 2« کرد  یست جلوهدر کربال 
                                                           

  699، صنفس المهمومشیخ عباس قم ،   1
   100، صبن علی ابوالشهداء الحسینعباس محمود عّقاد،   2
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 ای شدورا گیز شدجاعت و دالوری حسدین  را از ن کربال  رگز جلوهیسرزم
بدر و لشکریا ش بنگ بر آن حضرحمحاصره  ۀ ر قدر دایر»که چنان برد؛یاد  م 

بدر و حدالت  ای برافروختدهچهدرهاو  ،شددیدبر ،شد و مشکالح میدان جندگم 
 ،جا بعضد  از یدارا ش بده بعضد  دیگدر اشداره کدردهدر اینکرد  پیدا م بر آرام
َِ  يبالی ال ُانُظروا،: »گفتندم  کندد و بده مدرگ اعتندا  م  را کده بنگرید او 1؛ِبـالَمو

 « آن  دارد راس  از 
 از امتنداع و یزیدددر ابراز مخالفت با  حسین امام که یت قارعشجاعت و 

  شددن متزلزل یزیدیان، با مبارزه و کوفه سوی به حرکت به بصمیم داشت، بیعت
 راه در خدون  یار برای  الم آمادگاع کوفه، داخ  اوضاع و اخبار شنیدن از روحیه
 کدرد، محاصدره کربال در را حضرح آن که سپا   ا بوه از  هراسیدن ین،د احیای

 یسقد بدا حماسدۀ امویان ساختن رسوا کوفه، در  یعق بن مسلم افتخارآفرین قیام
 یر ظب  و سلحشورا ه ی ایآورمردم، رزم عامۀ و کوفه وال  حضور در مسهر بن

 دای اباالفضد  اییدارگری یدان وو سربازان و خا دا ش، جنگ  ما حسین امام
  ایخنبده عقید ، فرز ددان و علد  اوالد یکایدکاکبر و قاسدم و  عباس و علال

و  ،در کوفده و شدام و     سدجادامدام و  یندبزوار حضدرح آبشین و عل 
 فر نگ» یاز الفبا و شجاعت از ی  اجلوه گ ،  م  دیگرحماس ۀصد ا صحن

   ست ا «اعاشور

                                                           
  273، ص00، جاألنوار بحارمحمدباقر مجلس ،   1


