
 مجلس دوم

 های الهی در نهضت عاشورا هایی از سّنت جلوه
 *االسالم والمسلمین حسین عبدالمحمدی حجت

 درآمد

هاآتاب وهمیشگییاقوا یندا مجیود لولتا یخبشرآ،هموا هسّن 
حکمج اآهمسجوبجاگو جهبدونتغییرآوجودداشجتهودا  جدرجههریجکبجه

هجااشجا هیابند د قرانرریمبهشما آچنداداینسجّن خداو دآتحق،می
توانبه:یا آمؤمنجانادسجوآحج،تعجالی،پجاداشبجهشدهرهادانجملهمی

هجاوتجذابتبهکجا اناشجا ه مجود بجدیهیاسج ، یکورا ان،ادمایشا سجان
وشکوداییدجردوجامعجهها، قشبسهایید  شدشناخ وتوجهبهاینسّن 

 ساد د ایفاررده،دمینهدستیابیبهرماالتا سا ی ادراهممی

هاآالهید قراند این وشتا ،ضمناشا هبهمفهومسّن ،بها واعسّن 
هاآا ها یهد  هض تاشو اآحسینیمو دبر سیقجرا پرداختهشدهوجلوه

گردتهاس  

 سّنت شناسی مفهوم

تبا تدقه،اصولاصنالحد و1 وشوسیرهمعناآبهلغ ،د « سنّ»
                                                            

 تضوهیئ تلمیجامعةالمصنفیالعالمیه *
 991،ص95،یلسان العرب ابنمنظو ،9
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د رهضوابنی»،یعنی«الهیسّن »1 معصومتقریرودعرقول،اداس 
 اادموتالمامو خداو دبرپایها هارههایییا وش2«دا دوجودالهیادعال
بنابراین،میادا هوتدبیر یاتکوینیاساسیوتاب قوا ینیعنی،سّن رند 

قران3  دا ددگرگو یهرگهرهالهیتشریعی سّن د  معنارریم، دو هر به
4؛الّلِه َتْحِویالً  ِة َفَلْن َتِجَّد ِلُسَّنِة الّله َتْبِّدیاًل َوَلْن َتِجَّد ِلُسَّن :»استعمالشدهاس 

تغییر الهی سّن  براآ هرگه و یاد   خواهی تبدیلی خدا سّن  براآ آهرگه
 «یابی می

 های الهیانواع سّنت

هاآگذشتهبیاند میانام الهیهاآسّن جریاناصررریم،د قران
گردیدهاس ؛چنان َقّْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَّنٌن َفِسيُروا ِفي اْْلَْرِض »رهدرموده:

سّن ،یقینبه5؛َفاْنُظروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكِذِبيَن  شما اد بودهپیش هایی
 ره بنگرید و رنید گردش دمین د  بودهتکذیبدرجامپس چگو ه رنندگان

تا یختأریددا دوالهید هاوقوا ین،همبرجریانسّن یادشدهایه«اس  
ها ا گردتنادیبهمنظو تبرتهمبرپژوهش ویدادهاآتا یخ

هاآانهاآالهیاد گاهقرانپرداخته،جلوهترینسّن د ادامه،بهبیانمهم
رنیم  اد  هض تاشو ابر سیمی

 . نصرت اهل حق1
اهرح،اس رهد ایجاتمتعجددآ صرتویا ی،الهآهاادسّن ییک

                                                            
  997،صالفقه الجعفریمعجم ألفاظ الله، احمددتح9
  910،صمعجم لغة الفقهاء محمدقلعای،2
  595،ص57،یتفسیر نمونه  اصرمکا مشیرادآودیگران،3
  59 دالر،ایه0
  597تمران،ایهال 5
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 هبرانومؤمنانصجابر ابجرخجودآخداو دیا ؛یعنیبهانتصریحشدهاس 
د لولتا یخهموا ه وبجه شجدیاینکهمکتبپیامبرانالهالدمدا ستهاس  

ایجنحقیقج  ا شجانیخجوبهبجل،دوا وبجههمجوا هبودهوخطمخالفانا ان
و  َوَلَقّْد ُكِذَبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَك َفَصَبُروا َعلى»؛دهدیم

ُ
تـاُهْم ما ُكِذُبوا َوأ

َ
ُذوا َحَّتـى أ

وهما اپجیشادتجو 1؛َنْصُرنا َوّال ُمَبِّدَل ِلَكِلماِت الَلِه َوَلَقّْد جاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِليَن 
صجبر،د برابرا چهتکذیبشد دوادا دید دولی؛ یهپیامبرا یتکذیبشد د

و]راآرلمجاتبج دیجرا؛تجو یجهچنجینبجاش]ررد دتایا آمابها ان سجید 
اآ یس  قنعًااداخبا پیامبرانبراآتجوامجدهخداو د،تغییردهنده هاآسّن 
 «اس 
 یهاتدیگرایبرخید رهچنان؛هاآالهیاس ،بهمعناآسّن «رلمات»

 اْلُمْرَسـِليَن  ِلِعباِدَنـا َكِلَمُّتّنـا َسـَبَقْت  َوَلَقّْد »؛رلماتبههمینمعنابکا  دتهاس 
درمانمابراآبنجدگا یک،شبی2؛اْلغاِلُبون َلُهُم  ُجّْنَّدنا َوِإَن  اْلَمّْنُصوُروَن  َلُهُم  ِإَنُهْم 

 درجهاهما جاایشجانادپیشمعّینشجدهاسج  ،ا درهبه سال درستادهشده
 «هما اسپاهماس رهپیروداس پیرود دو

هاآهاوسّن  ویسد:یکیادوتدهمیایهد توضیحاینتفسیر نور ویسنده
 البتجه3«.اْلُمْؤِمِّنين َنْصُر  َعَلْيّنا َحًقا َوكاَن »؛ناس االهی، صرتودداعادمؤمن

معناآدداعومعتقدند: «اْلُمْؤِمِّنين َنْصُر  َعَلْيّنا َحًقا َوكاَن »برخی با توجه به آیه 
بلکجهددجاع؛ یسج مجدتالهی،همیشهددجاعو صجرتدجو آوروتجاهیا آ

 َواْلعاِقَبـةُ »درمایجد:دیجراد ایجاتدیگجرمجی؛شجودد ادمدت ا یهشامرمجی
                                                            

 95ا عام،ایه 9
  579ج575 صادات،ایه2
  57  وم،ایه3
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ظاهرشکس نبهاا آ،ممکناس د یکد گیرآوجنگ،مؤمن  1« ِلْلُمَّتقين
الَلُه َمْن َیّْنُصُرُه ِإَن الَلـَه   َوَلَيّْنُصَرَن »؛ولیاهدافوتفکرا انپیرودشود؛بخو  د

هما ا دهداو ایا آرند،یا آمی دین]وقنعًاخداو درسیره2؛َلَقِوٌّي َعِزیٌز 
 « اپذیراس  شکس وخداو د یرومند

کهتعداد؛یعنیباوجوداینتحق،یاد ،اینسّن الهید  هض تاشو ا
بهاهدافحضرتاما، سب بهسپاهیهیدبسیا ا دکبودسپاهامامحسین

طلحةوقتیرهابراهیمبن پسادشهادتامامحسینخوددس یاد بلند
َسْيِن َّمْن َغَلَب »گف :بنتبیدالله،خناببهامامسااد ؟؛اآيا َعِلَى ْبَن اْلح 

شد؟ پیرود مبا ده  این ]د  رسی چه حسین! بن امام«تلی ، إذا »درمود:
َم اِقْم أَرْدَت َأْن َتْعَلَم َّمْن َغَلَب َوَدَخَل  خواهیبدا یاگرمی3؛َوْقت  الَصَلِة َفاِذَن ث 

حسین امام یا ]یهید رسی  مادچه وق  ره هنگامی اس ، شده پیرود  
 «گاهببینچهرسا یما د دوچهرسا ی دتند  درا سید،اذانواقامهبگو]ان

م سجولبااینپاسخبهاودهما درههدفیهید،محجواسجالمو جاامام
ول  الَلهِ »بود؛ولیهمچنانلنینخدا َحَمّد  َرس  هجابرمأذ جه«اَل إلَه ِإاَل الَله  َوّم 
پیچدومسلما اند همهجا،حتید شجاموپایتخج سجلنن یهیجد،بجهمی

4دهند گواهیمییگا گیخداو سال محمد
حسین بهامام الهی، هدف تحق، و شهادت اد  یه یادتنوان پیرودآ

 شهیدمی» مود: بهمنبپیو دد،  پیو ددهرره اگر اما پیرودآشود؛ دتحو به ،
5« سد  می

                                                            
  593 اتراف،ایه9
  5حج،ایه 2

 177،صاألمالی شیخلوسی،3
 119،صها انگیزهها و  ؛ریشهعاشورا ژادوسعیدداودآ، مهدآ ستم0
 951،ص9،یفی رحاب عاشورا محمدمهدآاصفی،5
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 ویسد:تّقاد یهمیتّباسمحمود
یهید اد داستانرجربالبر جدهمنلج،ورامیجابوپیرودمنجدبجرحریجف»

خجو دهبینجیموحسجین اد ان ود،بجرتکس،مغلجوبوشکسجتهخویشمی
امیجهآهابجاوضج شجگف  گریم؛ولیپسادمّدتروتاهیتالیمو شا هیم

گردد؛تااو آپدیدا میهاآسناش،دگرگو یحیرتشودود رفهجامیجابه
ایجدو ودورفهدرادمند،بهدمیندرودمیا اارهرفهدیرین،بردراداسمانمی

 رهجاآهیچسخنی اد شگفتارهاینحقیق بهقد آ وشنواشکا اس
 1«گذا د گرآباقی میهاآسودودیان،براآهیچ ظا هتشخیصرفه

امویجانمشجروتی ،بعدادقیجامتاشجو ارهدهدیمیگواهیخوبهتا یخب
آامیجهبجرایپرو جدهبنج،خود ااددس داد دورمترادچها سجالحارمیج 

دسجتاو دیکجیاد» ویسجد:دیگجرمجیمحمودتّقادد درادآهمشیهبستهشد 
امیه)داجعه ودتاشو ا(،اینشدرهرشو آباانوسع و ودهاآدول بنی

2«پهناو آ،بها دادهتمرلبیعییکا سان پاییدوادچنگشانبیرون د  
 ویسد:چنینجنبشیباایند جهاداصال وژ دجاواللهاصفی یهمیای 

برجبههمخالفبهسررردگیامویانپیجرودشجود پیجرودآ،بجهتوا مندآ،باید
معناآمودقی  ظامید همهوق  یس ؛بلکهپیرودآجبهجهحج،بجرجبهجه
بالراس  د این بردمیدا یودرهنگی،مودقی اداِنجبههحسینیاس ره

وجبهها بیاواوصیاوُصلحاس وخدا،ضامنپیرودآا اناس ؛امالازیجان
3خو دگاناین برد د ستمگران،شکس 

                                                            
  959،ترجمهمحمدراظممعهآ،صابوالشهداء تباسمحمودتّقاد،9
 همان،باا دریتصّرف 2
 999،ص5،یعاشورافی رحاب  محمدمهدآاصفی،3
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  پاداش به نیکوکاران .2
 رندیخداو دایناس رهپاداش یکورا ان اضای  مآهاادسّن ییک

حقیق  اس ،این امده متعدد ایات »د  َن الَلَه ّال ُیضيُع :
َ
ْجَر اْلُمْؤِمّنيَن   أ

َ
1؛أ

ضای  ماو  دگانایمانهما اخداو دپاداش «سادد ی ا درموده: َواْصِبْر »ویا
ْجَر   َفِإَن الَلَه ّال ُیضيُع 

َ
به2؛اْلُمْحِسّنيَن  أ ره رن پاداشصبر خداو د تحقی،

 «رندیتباه م ا یکورا ان
مگو ههمان استفاده ایات الالق اد الهشود،یره ادیپاداش دراتر

رهاباتبداللهآدارا دهاآپاداشبهبرخیاس  د اینااآد یوآهاپاداش
:رنیمیماشا ه،شدهتنای د د یابهاو

 ی:تربت حسین ـ بوی خوش

براآد؛ررد بوییخوشاستشماممیادراد،ادترب امامحسینیبرخ
و باشدتامکانانمعلومنداببستبنتلیپسادا کهبرقبرحسین، مو ه

بیابانبعد تربی درو شس ، اب  ود چهر واد  د  رربال قتلگاه به  شین
بویید،بهرنا قبرحضرت سیدداشتهومیمش برها امش کرهخاید حال

خوش قد  چه ددای ، به ماد م و پد  گف : و گریس  قد و چه و بویی
:خوا داینشعر ابعدبوس ترب تو!وخوش

                                                            
  575 التمران،ایه9
  551هود،ایه 2
ی،قبرش امخفجیدشمنآخواستنداد و:»999،ص3،یالبدایة والنهایة،یرثیردمشق ابن3

 «قبرش شا هانشد کخاآرنند؛امابو

ْخف   وا ِلي   وا َقْبَره  َعن َعَّداَوة  أراد 
 
 

راِب اْلَقْبِر َدَل َعلَ    3اْلَقْبرِ  ىَفِطيب  ت 
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 حسینی: تربت ـ شفادهی

امتیاداتییکیادویژگی،خاصی شفادهیترب قبرامامحسین و ها
اس  وده ماس رهخداو دبهانحضرتتنا

 دردآ  ام می«سالم»به دل قر به مبتال شدهرند: معالااتد د و بودم
ه»به ام، ودآبهد یاداهالیروده اتربخش بود می لی اآگف :؛برخو دم«سی

همین،امخواهیتو ابهاذنالهید مانرنم؟گفتم:باالترینخواستهسالم!می
سار شد پسادگذش چندماس  اوقدحابیبهمنداد، وشیدمود د

اآاداینمراباچهچیهآتالیرردي؟پاسخداد:بهدا ه:ماه،اداندنپرسیدم
اآ گفتم::ادخاکقبرحسینتسبیح!پرسیدم:اینتسبیحادچیس ؟گف 

 ادضیه!مرابااینمداوارردي؟بااینسخن،اندنزضبناکبرخاس وخا ی
1 ،برمنمستولیگش پیششدود دشکم،بدتراد

 :بقعه امام حسین ـ اجابت دعا زیر

احمجدبجندهجد، ویسد:شیخدقیهداهدتجا فمرحومسیدبنلاووسمی
مریضشدوامردرمودرسجی ااجیجررهحضرتصادقرردهحلی وای 

رسجی ایادتنجدوبجهاو،پجس دتجارنجدرنندبراآانجناب هدقبرحسین
اس وامامصادقالطاعةواجباماِمولیحسین، وممی:گف  گفتند

حضرت اوبرگشتندصادقامامبهسوآ،پس اس الطاعة واجب یهاماِم
چناناس ره،امر:انحضرتد جوابدرمود خبرداد دبهرالمانشخص

یچنداس رهدتاد یهاولی دا ستهرهخداآتعالی ابقعه؛انشخصگفته
2 هاس نبقعهااد،باشدرهقبرحسینشودوانبقعها هامستاابمی

                                                            
 959،صیاألمال،ی شیخلوس9
  999،صشفاء الصدورابوالفضرتهرا ی، 2
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 ها انسان آزمایش .3

سّن  د یالهآهااد شدهره تصریح ان به متعدد ایات ادمایش، سّن 
 اْلَخْوِف  ِمَن  ء   ِبَشيْ  َوَلَّنْبُلَوَنُكْم »؛صحنهادمایشالهیاس ،جهاناس  اساساً

ْمواِل  ِمَن  َوَنْقص   َواْلُجوِع  ْنُفِس  اْْلَ همهشماقنعا1ً؛الَصاِبِرین َوَبِشِر  َوالَّثَمراِت  َواْْلَ
هاادمایشرمبودمیوه] یه  اباچیهآادترس،گرسنگی،دیانمالیوجا یو

استقام می به ده بشا ت و رنندگانرنیم درموده « یا :و َحَّتى َنْعَلَم »   
]2؛اْلُمجاِهِّدیَن ِمّْنُكْم   ا شما همه میقنعاًما شود رنیمادمایش معلوم تا

« د؟امااهدانواقعیوصابرانادمیانشماریان
 اَلذّي َتباَرَك »دا د:یهامدلسفهخلق  اادمایشا سانایهدیگر،د خداو د

ُیُكْم  ُكْم ِلَيْبُلَو  َواْلَحياةَ  اْلَمْوَت  َخَلَق  اَلذّي َقّدیٌر  ء   َشيْ  ُكِل   َعلى َوُهَو  اْلُمْلُك  ِبَيِّدهِ 
َ
 أ

ْحَسُن 
َ
بههستیجهانحکوم رهرسیاس  اپذیردوالوُپربرر 3؛َعَماًل  أ

« توا اس چیههربراوواوس دس 
مجییدایرلجیوسجّنتیقا و ی،ادمایشالهرهشودیایاتاستفادهمایناد
اسجتعدادهاآ هفتجهوپجرو شییبراآشکوداوخداو دبندگانخویش ااس 

رتاربجهشجبیهاسج رجهامتحانخدابهرجا بازبجا یپُ،د واق  ادمایدا انمی
مواهجبوسجیلهههابایندا ه پاشدآامادهمیهاهاآمستعد اد سردمیندا ه

جنگنجدود برابجرتجد یجبجامشجکالتمجیوبهرنندلبیعیشروعبه شدمی
دهندایستادگیبهخریمی،سرماآرشندهوگرماآسودانهاآسخ ولودان

 با ایدبهرتمرتاشاخهگلیدیبایاد ختیتنومندوپُ
                                                            

  511بقره،ایه 9
  95 محمد،ایه2
  9ج5 ملک،ایه3
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تاشو ا  هض جلوه، هض  اس   الهی سّن  این برود براآ گاهی
امتحاندمینه،تاشو ا همگان تا او د پدید زربالاآ لرفو یک د  ،شو د 

ود قرا دا  دادپا سایان ودگا بااهدافالهیاآباتدهدرد د سولخدا
بهرهبااهدافشوممادآاآادجنایتکا انحارمداسدباتدهکی،لرفدیگر
؛بودادجبههبالرقابرتشخیصراماًل،جبههح،رنند دس،میلو اشکا 

اینحال با ،اما گربسیا تده بالرقرا  دردتندآادمسلما اند جبهه د دو
اداآ یهتدهپیامبر ابهشهادت سا د دواهربیتشان ابهاسا تبرد د؛البته

بیرونبه گ،ادموناین قنرهسربلند اخرین تا ره بود د رسا ی اینان امد د 
بهترینورسا یرهامامحسینخونو فسخویشباامامبود د؛ ا ان ا

1باوداترینیا انخوا د 

 تبهکاران . کیفر4

هاآحکم جملهاد ریفرتبهکا انوستمگراناس ی،هاآالهادسّن 
 منلب سر وش ادورندسیردمیند موده امر اا سانخداو درهاین

خواهدباو ،رندمرو  اتا یخا ساناگر اس امرهمین،گیردتبرتپیشینیان
شودمیادا هتادلوحکیمتوا ا،مدیرآتوسطد یارهررد  فى ِسيُروا ُقْل »؛

بگو2؛اْلُمَكِذِبيَن  َعاِقَبةُ  كاَن  كْيف انظُروا ُثَم  اَْلْرِض   رنیدگردشدمین وآ:
الهیایات]رنندگانتکذیبسرا اامبنگرید،سپس ،همچنین«شد؟چه 

د :بگو3؛اْلُمْجِرِميَن ُقْل ِسيُروا ِفي اْْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة »درماید:می
«انبهراا سید؟گنهکا ببینیدتاقب را  پس، وآدمینسیررنید

                                                            
 19،صمثیر األحزان ما، ابن9
 55ا عام،ایه 2
  19 مر،ایه 3
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ددنپامشاهدهاتا گذشتگانواقوامیرهبراترپش تأتیرشکی یس ره
حقای، د ،به ا ها تا یخ منالعه اد بیشتر بسیا  پیمود د،  ا  ابودآ و دنا  اه

سادد حقیق  اقابرلمسمی،دیراایناتا ؛س هارتاب
لبالبایی مید تالمه با ه سیراین دمین د  درموده امر اینکه  ویسد:

هاآگذشتهتبرتبگیر دوسرا اامبراآایناس رهادسرگذش ام ،رنند
د دشان به  دیعشان قصرهاآ چگو ه ره ببینند  ا لازی دراتنه و پادشاهان

1 باقی ما د،ذشتیرهمایهتبرتباشدوچیهآبهجهسرگ    خو د
رهدهدمی شان ا یهاینحقیق سیدالشهداءقاتالنشومسر وش 

تفاوتبی،شودمیخودصمخلیبندگانبهظلمیرهبه سب متعالخداو د
 ادسوآاس الهییکسّن ،اینوگرد خواهد اا انخونا تقامو یس 

تاشو ا،مایهتبرتبراآدیگراناس  د ادامه،بهدیگر،سر وش ستمگران
بهاندچا شد د،برخیادریفرهاآالهیرهدشمنانامامحسین د د یا

رنیم اشا همی

 :ها یابتال به بیمار ـ 

رهد قتریجاد جنجگبجاامجامرسا یایدرهتمامی وایاتبرمییادبرخ
ص:همچجونیهجایآبجهبیما ،ررد دآهمکا حسین جری جنجون،ججذام،بی

بجه،حضجرت(ۀ)زجا تگرتمامجآدیجدأْددججابربنمثاًل2؛(مبتالشد دی)پیس
 محضبرسر هادنان،گردتا جنونشد

صشدوچهره،زا تگرلباسحضرت یهباپوشیدنان ری اشمتغیجرگردتا بی
ریجاو3گشتهوموهجایش یخج  عجبپجسادزجا بناددسجتانأْبای تلبجاسری

                                                            
 933،ص51،یالمیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسینلبالبایی،سید 9
  595،صالزیارات کامل قولویه،:ابنک   2
  11،ص5،یطالب یاب مناقب آل شهراشوب، ابن3
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هایشدسجج  یخجج وهنگججامتابسججتان،هاخو ابججهمیحضججرت،د دمسججتان
 1 شدخشکمیهمچونچوب

رهد جریانمن اب قشمستقیمداشتندیادبانبهشمات گشجودهرسا ی
رجهد  ودچنجان؛(شجد دیگردتا مرضاستسقا)تشجنگ،با فرینامام،بود د

حسین!ایاایجناب اآا»گف :ادسپاهتمرسعدخناببهامامآتاشو ا،مرد
بجهخجداادان،؟ چونصفحهاسماناسج یره]گویاد صفاوداللیبینی م

او!با خدایا»درمود:امامحسین« آبمیریتاد حالتشنگیچشی مآاقنره
گویجد:اوپجسادییکجیاددوسجتا شم«رامبمیرانوهرگهاو ا یامرد! اتشنه

ییبیما شدومنبهتیادتش دجتم بجهخجداییرجهججهاوخجدا،واقعهتاشو ا
ررد دوبا هیمیان اق،سپس شدیاماسیر م؛خو دیاو ادیدمابم، یس 
2را شبودتادما یرهجانداد ،شدواینیخو د،ولیسیراب میابم

َاای)ادبند با هتمرو اآ»سعد( یه قرشدهرهبا گبراو د:یا انتمرحی
د ندی سگانبداندبانمابدراتاس ره]حیوا اتپستیچونکحسین!این

تا؛اآبهرۀتو خواهدگش اماقنره؛اشامندیهاود ادگوشانادانموخوك
حال برا ها فرینرردرهد حسینامام«] اینکهحمیمجهّنم ابیاشامي

َاایبنتمرو)تنشبمیر دواو 3 یهادشّدتتنشهالکشد (حی
ددوداِ م یه قرشدهرهتیرآبهدکمبا کامامبنأبانهمردآادقبیلهد با 

ایجنمجردبجا فجرین4« گو هاین»درمود:پاشیدومیها ابهاسمانمیخونامام
 شکمشاحساسحرا تشدیدوحضرت،مبتالبهمرضیشدرهبراتران،د

                                                            
  15 همان،ص9
  37،ص9،یاإلرشادمفید، شیخ2
 539،ص3،یالبدایة والنهایةرثیر، ابن3
  گو هباخدامالقاتخواهمررد این گویامرادحضرتاینبودهره:0
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،یجخوپشج سجرش،رردود مقجابلشد پشتش،احساسسرماآشدیدمی
ولجی؛رشیدرادابسرمیهاآبه گپُ هاد دوادشدتتنش،راسهاتشمی

1 شدوبدینوض بودتاشکمشپا هشدسیراب می
رجهخبجردجردآ: قرشجدهمثاًل؛برخی یهگردتا قن یا قصتضوشد د

او د،پسادمدتیروتاه، ابیناگش  ابهتنوانبشا تبراآمردمشهادتامام
ای س یجهگردتجا جنجونوبنِسنان2برد د سومیسووانودس او اگردته،این

یوسجفخجود اقاتجربنباادتخجا د برابجرحاایاللیشجد وآپجسادا کجه
قلمجدادرجرد،بجه«امتحا ی یکو»اینرا  ارردوحاای یهیمعردحسین

3اش د وگردتا جنونواللیشد خا ه

 :آشفته یو رؤیا یآتش دنیو ـ 

هاآد یوآجنایتکا انصحنۀتاشو ا،اینبودرهاآدیگرادتقوب گو ه
ادتذاباتشد یابها انآ،خداو دپیشادگردتا آا انبهتذاباتشاخرو

شیخلوسیامدهاس :امالی د چشا ید
یوسف،گروهیادما،مخفیا هادرودهخجا یشجدهوبجهبند دمانحاای

رربال دتیم ادا اارهمحرُسکنایی داشتیم،اتاقکیِگلیند رنجا دجراتبنجا
رردیمود انُسکناگهیدیم د ایجنحجین،مجردزریبجیامجدوگفج :دجردآ

اد ایناتاقکجاآدهید ما یهچنجینرجردیم خواهمامشبمر هگذ مومی
 وشجنرجردیمو،سجوخ چرازی ارهبا فج می،وقتیخو شیدزروبررد

ومصجیب اوود بجا ۀقجاتال شمشجغولصجحب حسینۀ شستیمود با 
                                                            

 955،ص3،یالبدایة والنهایةرثیر،؛ابن75،صمثیر األحزان ما، ابن9
 995،ح959،صمن تاریخ مدینة دمشق  االمام الحسین ترجمة تسارر،ابن 2
  950،ح910 همان،ص3
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شدیم سخنبهایناا سیدرهخداو جدهریجکادقجاتالناو ابجهیجکبلیجهو
انمردگف :من یهجهء،د اینهنگام ساختهاس بیما آد جسمشمبتال

تارنونهیچبدآوبیما آمتوججهمجن شجده!بهخداقسم بودمقاتالنحسین
دیگرچیهآ گفتیم ،ماسکوتررده بنابراین،سخنشماد وغاس  اس 

با دتیلۀان ا د اینهنگام،شعلۀچراغضعیفشدوانمردبرخاس تا
اص ودستش برخاس  او گرد ، درا  ا دستش رف اتش،  اگاه رند  الح

امااتش،سنحاب ااحالهرردواو؛دوانخود اد ونابدراتا داخ دوان
رردتااداتش وآابمصونبما دوچونسربردا مًاسرش اداخرابمی

قد انسوخ ومابو بوددوبا هسرد ابرند اینوض سرشمی،او دمی
1 تکرا شدتابههالر  سید

به،براترجنایاتدایعیرهمرتکبشد د،مرتکبانسنگدلجنایاترربال
هاآهاییرهگفتهشد،د تالمخوابواستراح  یهگردتا رابوسجهتقوب 

هشدا آ سب بهوضعی دهشتناکا انپسهمنهلشد درهبهوحشتناریمی
بود مرگ تبداللهجملهاد؛اد  وای  وبن، ره هنگامی اس   قاضی باح آ، ی

چنینپاسخداد:انشخصسببرو آدردآ ابینا ااداوپرسید،
حسین قتر د  ره بودم  فرآ دهمین شدممن شخصاً؛سهیم وولی  یهه
بهخا ه دتموپساد مادتشا،شمشیروتیرآبهاو هدم پسادقترحسین

بیا!گفتم:مراخدالم ؤیادیدمرسی هدمامدوگف : هد سولخوابیدم د تا
 سول بهصحراییبردرهچهخدابا گرد و را ؟ولیانشخصگریبا م ا

بودو یههاآادان شستهواستیند  قنهخدا سول باالدده  ا اآد ها
شد دس اواآ یهد مقابلشایستادهوشمشیرآاداتدس داش ودرشته

بود اوتمامیُ ه فرهمراهانمراباضربتیاداتشرش  بادیدناینصحنه،
                                                            

 519،صیاألمال،شیخلوسی 9
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دا وددموسالمرردم حضرتپاسخی دادوپسادخدامند برابر سول
حرمتم اهتکرردآوتترتم ارشتیو!اآدشمنخدا»درمود:،مکثیلویر

!منشمشیرو یههوتیرآخداسول اآترضرردم:!«ح،مراپاس داشتي
چون هدیک دتم،لش !« هدیکبیا؛ولیسیاهیلشکربودي» هدم درمود:

 پرخو ی ره دیدم  ا درمود: و بود برابرش اس خوِن»د  حسین ان « براد
1  اگاهادخوابپریدموخود ا ابینایادتم چشما ممالید

 :در دنیا یعمر و ناکام یکوتاهـ 

رنندگاند قترامامگویاآاناس رهقاتالنیاشرر ،هاآمتعددگها ش
جنای حسین این اد پس د با چندا یهبهر،،  برد د  خود تمر هاد
 وشنیهمای»بهوآدرمود:سعد قرشده:هنگامیرهامامحسینتمربن

وآبا2،« داماناس رهتوپسادمن،ادگندمتراق،دیاد خواهیخودیده
اماحوادث3«ما اجورادیاس !»رمالجسا توباحالاستههاپاسخداد:

تمرپسادتاشو ا،د ستیپیشگوییامام  وشنساخ ؛دیرا سعد،بن ا
دس یابد،پسادسالیا یا دك،،یعنیحکوم  آ،پیشادا کهبها دویش

4 بههالر  سیدی،بهدستو مختا تقف
،سرا اامبهشدهمندآاداموالزا تزا تگرانحرمحسینی یهبدونبهره

د با به؛ دگردیددقردچا  رهوآُبسربنمالكهتنوان مو ه، ِرْنِدآ قرشده
ضعفبرامام،شمشیرآبرسرحضرتدروداو دوبره ودتاشو ا،پسادزلب

                                                            

 30،صمثیر األحزان ما،؛ابن11،ص5،یطالب ابی  مناقب آلشهراشوب، ابن9
  599،ص9،یإلرشاد شیخمفید،ا2
  900،ص51،یاألنوار بحار،یمالسمحمدباقر 3
  10،ص1،یتاریخ األمم والملوک،آ لبر0
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ا او ادتاد، سرش اد حضرت رالِه ضربه، این ان،اتر اد پس و برداش   ا ن
خو دنواشامیدنبرتوگوا ا»مشمول فرینحضرتگش رهبهاودرمود:

 ا هدهمسرشیرالهزنیمتآ،و« مبادوخداو دباظالمانمحشو تگردا د
ام ابهخا هحسینۀشدایالباسزا ت»ولیبااتتراضاومواجهگش ره:؛برد

وانمردپساد« نوتودیریکسقف خواهیمبودم،او ي؟اداینپسیم
1 بردهموا هد حالدقرو دا آبهسرمی،تااخرتمر،ان

                                                            
  909،ص51،یبحار األنوار،یمالسمحمدباقر 9


