
 

 

 

 *ها روضه

  :تهیه و تنظیم
 زاده االسالم والمسلمین علی عباس حجت

 مسلم بن عقیلحضرت روضه 

ِطيع  الَسََلم  َعَلْيَك َأُيَها اْلَعْبّد   وِلهِ   ِلَلهِ   الَصاِلح  اْلم  ْؤِّمِنيَن   َو ِلَرس  ِّميِر اْلم  َو   َو أِلَ
َسْيِن   3اْلَحَسِن َو اْلح 

هاآدراوانمردمرودهودتوتادانحضرترهپساد امهامامحسین
ماامامواینکهشدوپساداصرا ا هابرتعدادا هابالغبردواددههها  امهمی

مسلمبنتقیر اد  یمهماه2د امدنبهرودهشتابوتالهرن،، هبر دا یم
 وا هرودهررد 64مبا ک مضانسال

 وعجامجاایجنبی؛هها  فرادمردمرودهباایشانبیع ررد د34 هدیکبه
گردانتنهاوسجر،هاآرودهدودآادبین د ومسلمد روچهاتالنودادا آبه

ما دهبود انشب اد خا هد یبه املوتهسررردهنگامیرهصبحشدپسجر

                                                            

  ظرآمنفرد تلیاالسالموالمسلمین،اترحا در سوگ آل اللهادرتاببرگردته*
  تقیربندیا تحضرتمسلم،مفاتیح الجنانتباسقمی،شیخ 9
  93،ص9ی،اإلرشادمفید،شیخ 2
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لوتهگها شحضو مسلم ابهتبیداللهداد بعدادمحاصرهخا جهجنجگبجین
توا ندادتهجدهمبجا دهبجامسلمودرستادگانتبیداللهد گرد  وقتیدید د می

امانهستیبعدادحردهاییرهبینمسلمد بیایندمحمدبناشعثگف تود 
ا ها دوبدلشد مسلمپذیرد  ا گاهمسلم اخل سالحرجردهوبجرمرربجی

گریس  سوا  مود د،ولیمسلممی
ْقِبِليَن » ْهِليَ الم  َسْين  َوآِل       ّما ِلَنْفِسي َأْبِكي، َوال َلها َأْرِثي َأْبِكي أِلَ ! َأْبِكي ِلح 

َسْيِن  رنمرهباحسینوگریم،بلکهبراآرسا یگریهمیبراآخود میمن9؛الح 
«خا داناو اهیایندیا  د 

 تیاهامانانشداو ابهباالآدا االما هبرد د مردممیانروچهایستاد د
می بعضی قصر؛ باالآ هم میمسلم اداد  ا مسلم همگویند بعضی رنند،

رشند گوینداو امیمی
سالمررد ما هبهاباتبداللهآدا اإادباال

سجججالماآحسجججیناآدجججروغمحبججج 



ببجججججینمسجججججلم  ابجججججهوادآزربججججج 



سجججالماآگجججربجججاغدهجججراآالهجججر



سجججججالماآتهیجججججهدلوججججججانالهجججججر



َسِبح  » َو ي  َصِلي َعَلى الَنبِ   َتَعاَلى  الَلهَ   َو ه  ه  َو ي  َقه  َفَّضَرَب  ِى َو َيْسَتْغِفر  ن  2«ع 
درستاد انلحظۀاخرهجمرجهاللهاربرگف  استغفا ررد د ودبرپیغمبر

ْم شمشیر ابرگرد شگذاشتند،گف : َم اْحك  3؛َغُروَّنيا  َقيْوم    َبْيَنَنيا َو َبيْيَن   الَله 
خدایابینمنواینقومحکمرن،چهلو بامن دتا ررد د؟!

                                                            
 975،ص1،یتاریخ طبریلبرآ، 9
  13،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،سیدبن 2
  597،صمنتهی اآلمالشیختباسقمی، 3
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 اخو دهبودورینۀمسلمسختیادمسلمبکربنحمرانرهضرب 
د دلداش انحضرت اادباالآقصربهلرفدمینسرادیررردوگرد ش ا
دد،سرمقدسشجداگردید،سرش ابهدمینا داخ وسپسبد ش اادبجاال

9بهسوآدمینادکندوبااینوضعی جا کاهمسلم اشهیدررد 
 

 کربال روضه ورود کاروان به

َسْيِن َو َعَلى َسْيِن َو َعَلى َعِليِ ْبِن اْلح  َو َعَلى  اوالد الحسين  الَسََلم  َعَلى اْلح 
َسْيِن   َأْصَحاِب   2َصَلَوات  الَلِه َعَلْيِهْم َأْجَمِعيَن   اْلح 

 ودپناشنبهدوممحرمسالشص ویکهارآوا درا واناهربی 
3سردمینرربالشد 

ساحردجراتسجپس« لّف»پرسید: اماینسردمینچیس ؟گفتند:امام
پرسیدایا امدیگرآدا د؟گفتند:رربال!پجسانحضجرتدرمجود:خجدایاپنجاه

َنا َّمَحيُ  ِرَحاِلَنيا َو »وبال)زمومشق (سپسدرمود:برمبهتوادرربمی َهاه 
َنا َّمَحل    َّمْسَفك   وِرَّنا  ِدَّماِئَنا َو ه  ب  هجاومحجر یخجتنایناا)واپسین(منهلگاه0؛ق 

من اچنجینحجدیثرجردهخونماومحرقبرمااس رهجدم سولخدا
اس  

بججججا بگشججججاییدایناججججارججججربالاسجججج 
 

 
ابوخججارشبججادلوجججاناشججنااسجج 

                                                            
اعیالم حسجنلبرسجی،بندضر؛13ج17،صعلیی قتلیی الطفیوف اللهوفلاووس،سیدبن 9

  991،صالوری
 573،صالزیارات کاملقولویه، ابن2
  931،صاإلرشاد شیخمفید،3
 91،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،سیدبن 0
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بجججا بگشجججاییدخجججوشمنجججهلگهجججیاسججج 
 

 
تججابججهجنجج دیججنمکججانا ججدک هججیاسجج 



امدوترضررد:براد ماینبیابان،خودنجاکاسج ،امجامامرلثوم هدبراد 
درمود:خواهرم!هنگام دتنبهزهوۀصفیند همینجابجاپجد مدجرودامجدیم،

گذاشج ،وسجاتتیخوابیجدومجنپد مسرش ا وآدامنبجراد محسجن
پرسجید:چجراگریجهحاضربودم،پد مبیدا شدوگریهرجرد،بجراد محسجن

 مدرمود:گویاد خوابدیدماینبیاباند یجاییادخجوناسج ،ورنی؟پدمی
 سجید للبیدورسیبجهدریجاداو مید انزرقشدودریاد سمیحسین

اآ خداد،چجهرجا سپسپد مبهمن ورردودرمود:هنگامیرهچنینحادته
9اآ یس  رنم،رهجهصبرچا هرنی؟گفتم:صبرمیمی

شجودهخواسج پیجادمیهاشجمدوموا درربالشد د تقیلۀبنجیا آ، ود
هادو وبرش اگردتند؛تباس،قاسموهمۀبراد ا شامد دیجابقیجةمحرمهمۀ

الله!اینیکدرودبود،یکخرویهمصبح ودیاددهمایجنقادلجهخواسج اد
وبج بجهرربالحرر رند دینبیکبهیکرودران اسوا رجردهامجاوقتجی 

خودش سید،محرمی بودتااو اسوا  ماید،وجوا انبنیهاشمهمهشجهید
همد زرود ایربود پسبجادبجانشدهبود دوحضرتتلیبنالحسین

حالبهبراد خنابرردوگف :
محججججرمدینججججب، سججججیدهوقجججج سججججوا آ

 

 
بججرشججترمججن ججهمحمججرو ججهتمججا آ



بججروتبججاسیججارججهخججودتخیججهیججارججهار
 

 
یجججارجججهبجججهلشجججگربگجججو و جججدرنجججا آ



                                                            
  931،ص5،یمعالی الّسبطینحا رآلبرسی، 9
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 روضه حضرت رقیه

د محرخرابه  ا یهیدا ها اآهنگامیرهرا واناسیرانوا دشامشد د،
جاآداد 

ویا انوجوا انبنیهاشمود اناهربی ،جریانشهادتامامحسین
گفتند:پجد ا تانبجهمسجادرتاصحاب اادرودرانمخفی گاهداشتهبها هامی

ا د  دته
دخترآخردسالداش :شبیادخواببیدا شدود حالیامامحسین

رهسخ پریشانبود،جویاآپد شدوگف :پد مرااس رهمنارنوناو
 ادیدم؟

رانوقتیسخناو اشنید د،گریستندودیگجررودرجان الجهسجرد انواسی
داد د صداآ الهوشیونا انبلندشدویهیدادخواببیدا شدوپرسید:ایجن

صداآگریهادچیس واین الهودا آادرااس ؟
پد  اد خوابدیدهواو اگفتند:رودریادرا واناسیراناهربی 

رند للبمی
 ا هداوببر د پجسانسجرمقجدس اد دستو دادتاسرپد شحسین

لبقیقرا دادهو وپوشیبرانرشید دو هدانرودکبرد د رودکپرسیداین
چیس ؟گفتند:اینهمانمقصودومرادتوس انرودک وپوش ابرداش و

تابشد رشیدوبیاآادتم،دلچوندیدگا شبهسرمبا کپد ادتاد، اله
بابجججاچجججرادیجججرامجججدآد رجججنجویجججران

 

 
رجججردآدرامجججوشاآپجججد حجججالیتیمجججان



اآ أسپرخجججججونپجججججد منجججججهلمبجججججا ک
 

 
رججردآد ایججنویججرانگججذ منججهلمبججا ک
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دا مخاالجججج ادتججججواآشججججاهحاججججادآ
 

 
امامشجججببسجججادآبایجججدرجججهد ویرا جججه



 وادآ جججهشجججم ودرشجججیتجججارجججنممهمجججان
 

 
جججهخشجج خججاریدیججرسججرمنججهلمبججا ک



،»گف :سرمبا ک اد بغرگرد می ذي َقطع يا أَبتاه  ؛َوِريَّدْيَك  َّمْن َذا اَلّ
«هاآگرد   ابرید چهرسی گ

«، ذي يا أَبتاه  بهخو  َخَّضبَك ِبِّدّمائَك  َّمْن َذا اَلّ چهرسیموآتو ا بابا ؛
  گینررد؟!

ذي َأيتَ يا أبتاه  َّمْن َذا » ؛باباچهرسیمراد رودریِصَغر ِسّني ىلني َع َم اَلّ
9«یتیمررد 

هاآپد  هادوگریهشدیدآرردوادهوشا گاهلبروچکخود ابرلب
 د ،هرچهروششررد دبههوش یامدواینرودکیتیمخردسالد شاماد

2د یا د  

 

 روضه ُحّر 

د د:حّر،بال وا هشد،شنیدهاتفیصدامیدما یرهحّرادرودهبسوآرر
 ومومیمژدۀبهش براآتوس  باتعابگف :منبهجنگامامحسین

ا آ،اندمان سید،حّرخود ابینبهش وجهنم3اینبشا تبراآچیس ؟
بیند می

                                                            
  579،ص9،یکامل بهایی 9
 511،صنفس المهمومشیختباسقمی، 2
  509،ص9،یقاموس الرجالشیخمحمدتقیشوشترآ، 3
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منبودمامدترضررد:ددای گردماآپسرپیغمبر هدامامحسین
رردمرا بهایناابکشد،منادرا خوددگش من رردم،وگمان میتو اادبا

رنم پشیما موبهسوآخداتوبهمی
ایججندِ تججومقصججدومقصججوِدمججا

ی

وآ ختجججوشجججاهدومشجججهودمجججا


یجججا شجججواآمجججو سزمخوا گجججان


چجججا هرجججناآچجججا هبیچا گجججان


یجججاو یمچجججا ۀمجججاسجججادرجججهبی


او یجججمگجججرتجججوبرا جججیبجججهرجججه و


توبهحّر اپذیرد ،حجّربجهسجوآمیجدان دج ود برابجرلشجگرامام
اآخوا دوا ها اسرد شرردوخناببهلشگرگف :تمرسعدایستاد،خنبه
رردیجد،خداو جدد  ودتنجشقیامج ،سجیرابتان دتا بدآباذّ یۀپیامبر

امبادگش ود محضرامام کند دشمناو اهدفتیرقرا داد،وحّربسوآام
9ایستاد 

وا د بردشدانقد جنگیدتادشمناو ااداسببجهتااینکهبهاذنامام
دمینا دخ انلحظهاخرچشمبادرجردمجوالآخجود ابجاالآسجرشدیجد 

ْتَک »درمود:رردومیخونصو تحّر اپاکمیامام ير ّ َكميا َسيَمّ َأّْنَت الح 
َرّ  َک ح  ّم ّ ّْنيا َوااْلِخَرةِ أ  هما گو هرهماد تتو ااداد امید،تجوآاتواداده2؛ًا ِفي الّد ّ

  «ید د یاواخرتادادهست

 

 روضه حضرت قاسم

، ّى ْبِن َعلِ   اْلَحَسِن   ْبِن   اْلَقاِسِم   َعَلى  الَسََلم   ه  وِب اَلَّمت  ، اْلَمْسل  ه  وِب َهاَّمت  ، اْلَمّْضر 

                                                            
  509،ص9،یشاداإلرشیخمفید،؛999،صاعالم الوریحسنلبرسی،بندضر 9
  51ج55،ص51،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 2
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َسْيَن َعَمه  َفَجَلى َعَلْيِه َعُمه  َكالَصْقرِ ِحيَن َّناَدى   3اْلح 
بجهاواذن جداد امجامیاذنمیدانخواس ،ولقاسم،براد دادهامام

رهخواس بهیخود ابوسیدتااذنگرد  اماهنگامآتموآقاسمدس وپا
غررردهراش اد با داخ وبراد دادهآبراو ظرمیدانبرود،امامآسو

دوگریستندتاادهوش دتند 
 ادیدمسوا برمرربیقاسموا دمیدانشد حمیدبنمسلمگوید: وجوا 

رنمیهایشبادبودودراموش مادرفشی سیدوبندیکیاوبه راب مآرهپا
بجهلجرفآارهبندرفشچپاوبادبودوصو تاوهما ندپا هماهبود حمله

ادقبیلهاددبه امتمروآرردوبیناوودشمنجنگد ادتادتااینکهمرددشمن
 سا م منیبنسعدرنا منبود،گف :منارنون دتهواین وجوان ابهقترم

او ااداینرا من رردم،اما پذیرد وبراوحملهرردوقاسجم ااداسجببجر
دمینادکند 

بهسجرت آهما ندپر دهشکا صداددوامامد اینلحظهتمویش ا
 ادیدرهقصدآرهبربالیناو سید،انمرداددیقاسمامد اماهنگامآبهسو

براوددرهدستشقن شد آرشتنقاسم ادا د پسبراوحملهرردوشمشیر
تند د ادامهاوشتادآانمرددریادددوادسپاهرودهاستمدادرردوا هاهمبهیا 

بجربجالینزبا میداندرورشررددیدم:امامیگوید وقتیحمیدبنمسلمم
د دود حالجاندادنبود پسگجوشیقاسمایستادهوقاسمپاها ابهدمینم

َوه    َأْن   َعِمَك   َيَعُز َوالَلِه َعَلى»درمود:یمدادموشنیدمرهخناببهقاسم   َتيّْدع 
ِعيَنَك َفََل  ِجيَبَك َفََل ي  ِجيَبَك َأْو ي  واوتویبرتموی سخ اس رهاو ابخوا 2؛ي 

«تو داشتهباشد آبراآرهسودی اپاسخ دهدویااجاب رندوقت
                                                            

  590،صالمزار الكبیرمشهدآ،ابن 9
 91،ص51،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 2
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مجججهدحسجججن ابجججهتجججوپرداختنجججد
 ی

اسججببججهگلگججونبججد  تاختنججد
 

دیجججدتمجججوپیکجججرتیرجججاش م
 

تججججاببججججردهدیججججهبججججرمججججاد ت
 

دیججدتججو اایججنچنججینیرججاش م
 

بججردمججینید ججآوپججایجججاندهجج
 

قاسجم ابجهسجینهچسجبا دواو اگوید:سپسامجامیحمیدبنمسلمم
برد؟دیدماو ااو دویبدنقاسم اراامبرداش  منباخودگفتم!حسین

 بنالحسینقرا داد ید رنا جسدجوا شتل

 

 اصغر یعلحضرت روضه 

َسْيِن الِطْفِل الَرِضيِع اْلَمْرِّميِ  َتَشِحِ  َدّمًا   الَسََلم  َعَلى َعْبِّد الَلِه ْبِن اْلح  الَصِريِع اْلم 
وِح ِبالَسْهِم ِفي َحْجِر َأِبيِه َلَعَن الَله  َراِّمَيه  َحْرَّمَلَة  ه  ِفي الَسَماِء اْلَمْذب  َصَعِّد َدّم  اْلم 

َسِّدَي   3ْبَن َكاِهل  اأْلَ
پسادشهادتا صا واهربیتش هداهرحرمامدوبهامامحسین
َوِدَعه    َوَلِّدَي   َو َقاَل ِلَزْيَنَب َّناِوِليِني»خواهردرمود: کدرد دروچ2؛الَصِغيَر َحَتى أ 

او د،اماخردسال ا هدامامکروددینب«من ابیاو تابااووداعرنم 
رود ان خواس  تیرکتا ببوسد گلوآ ا رودآبر شهادتکان به و خو د

3 سید 
ِبَح اْلِطْفل  ِّمَن » ِن   َفذ  ذ  ن  ِإَلى  اأْل  ذ  تیرحرملةبنراهرگوشتجاگجوشاو ا«اأْل 

0انلفر اگردتهوبهاسمانپاشید آخونگلوبرید وامام
                                                            

  11،صهمان 9
  557،صاللهوف علی قتلی الطفوفلاووس،سیدبن 2
 همان 3
 595،ص5،یمعالی السبطینحا رآلبرسی، 0



198    9315محرم  ۀتوش ره 

 

ه  »ودرمود: َن َعَلَىّ َّما َّنَزَل ِبى َأَّنّ هِ َهَوّ اسانرردبرمناینمصیب «ِبَعْيِن الَلّ
9اس  یتعالآ ااینکهد محضرودیدخدا

؛»شنیداداسمان:یسپس دای َسين  رِضعاً  َدْعه  يا ح  يةِ  ِفي َفِإَنّ َله  ّم  2؛الَجَنّ
«باشد یاومآد بهش براآابگذا او ارهشیردهنده

 ایخیمهاو دوقبرروچککیبهخونازشته ا هدکانرودسپسامام
3سپرد کحفررردواو اباهمانحال بهخا

بهتججرینهمججرادمججنآزججممخججو ا
 

 
اخجججرینسجججربادمجججنآزجججممخجججو ا



خججاموشمججنکرججودآزججممخججو ا


 
شججججودازججججوشمججججنیقتلگاهجججج م



جججمآزجججممخجججو ا شی اصجججغر یکجججووی
 

 
رشججمیمججنخججودمتیججرادگلویجج م



د جججاندلپجججریشادچشجججمیمخفججج
 

 
رنمقبججرتججو ابججادسجج خججویشیمجج



کخجججاآگجججذا مصجججو ت  ا ویم
 

 
کتشججج،پجججاآایجججد جججداکتجججادخجججا



 

 اکبر یعلحضرت روضه 

وِل   َياْبَن   َعَلْيَك   الَسََلم   ْؤِّمِنيَن   الَلهِ   َرس  الَسََلم  َعَلْيَك َياْبَن الَسََلم  َعَلْيَك َياْبَن َأِّميِر اْلم 
                                                            

 959،صنفس المهمومشیختباسقمی، 9
 559،صتذکرة الخواصجودآ،ابن 2
 591صترجمه فسالمهموم،تلی ظرآمنفرد،،و یاران مقتل امام حسین 3



   191  ها روضه

 

َسْيِن َو الَسََلم  َعَلْيَك َيا َأَوَل َقِتيل  ِّمْن  ََلَلِة   َّنْسِل   الْحَسِن و اْلح  َخْيِر َسِليل  ِّمْن س 
 1ِإْبَراِهيَم اْلَخِليِل 

هاشمیوایثا بنآ وب بهددارا پسادشهادتیا انواصحابامام
ررد جدیدتنبهمیدان برد،بجایکجدیگروداعمجهاشمد  یرهبنی سیدهنگام

اجادهمیدانخواسج  گرد و هدپد امدادامامیاربرادایشانپیشیتل
بدوند  گبهدرد دشاجادهمیدانداد امامحسین

گجججهدلجججمپجججیشتجججووگجججهپجججیشاوسججج 
 

 
گناججججددودوسجججج یدل مک ورججججهد یجججج



امام حالا گاه اشید  ره بسود ک  و بود، دده حلقه آچشما ش
ََلم  »اسمانرردوگف : َم اْشَهّْد َفَقّْد َبَرَز ِإَلْيِهْم غ  قًا   الَناِ    َأْشَبه    الَله  ل  َخْلقًا َو خ 

وِلَك  بهیجوا یبا خدایاتوبراینگروهگواهباشبه است2؛َو َّمْنِطقًا ِبَرس 
«ق و دتا وگفتا به سولتوبود ترینمردمد خلا ها د رهشبیهآسو

رجردیم پجسی مجودیم،بجهاو ظجرمی ااشتیاقموهرگاهدیدنپیامبر
پسرسعد!خدا حجمتجو اقنج  مایجدآمأیوسا هبراو مودودرمود:ای گاه

میدانامد آبهسویا گاهتلآچنانره حممراقن ررد
تنشبراوآپسادچندی برد مودولرردودالو ا هآپسجنگشدید

 اْلَعَطش  َقَتَلِني َو ِثْقل  اْلَحِّديِّد َقّْد »پد !آزلبهرردو هدپد بادگش وگف :ا
اهنمرابهتعباو د ایاممکناس یمرارش وسنگینیتشنگ3؛َأْجَهَّدِّني
ره یروگردتهوبادگشتهمقابلهرنم؟یبهمنبدهیجرتهاب

                                                            
 537،صالكبیر المزارمشهدآ، ابن9
 559،صاللهوف علی قتلی الطفوفلاووس،بنسید 2
 19،صمثیر األحزان، ماابن 3



111    9315محرم  ۀتوش ره 

 

سیرابامام جدت دس  اد  شده شام امیدوا م بادگرد درد دم درمود:
گردي 

ادا ها ابهقتریشتاد  اوبردشمنحملهرردوگروهد برآدوبا هبهسو
براوحملهرردوآ سا دتااینکهدریادمردمبرخاس  ا گاهمنقذبنمرهمراد

دد یبراوضربت
وِفِهمِاْعَتَنَق َفَرَسه  » ي  وه  ِبس  ه  اْلَفَر   إلى َعْسَكِر اأْلَعّداِء َفَقَطع  إْربيًا   َفاْحَتَمل 

اسباو امیانسپاهدشمنبجردویپسدس د گردناسباویخ ،ول9؛إْرباً 
خودپا هپا هررد د آدشمناو اباشمشیرها

سجججججپهرودجججججههمجججججهایسجججججتاده
 

شججججهوشججججههادهآبججججهتماشججججا
 

ادتججججادهی عججججشتلججججآشججججه و
 

همجججهگفتنجججدحسجججینججججانداده
 

بججهیقججینجججانحسججینبججرلججببججود
 

انرججهجججاندادبججهاودینججببججود
 

 

 ابوالفضل روضه حضرت

ِطيع   وِلهِ   ِلَلهِ   الَسََلم  َعَلي اْلَعْبّد  الَصاِلح  اْلم  ْؤِّمِنيَن َو اْلَحَسِن َو   َو ِلَرس  ِّميِر اْلم  َو أِلَ
َسْيِن   2 اْلح 

یاد  امجامشدتمیتنشخا دانپیامبرواصحابامامهرلحظه
 اللبیدوبهاومأمو ی دادتابههمراهسی فرادبراد خودتباسبنتلی

سپاهسوا هوبیس  فرادپیادگانبجراآاو دنابحررج رننجدد حجالیرجه

                                                            
  55،ص51،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
 917،صالزیارات کاملقولویه، ابن2



   119  ها روضه

 

 د  اد بنبیس مشکباخودداشتند ا انشبا هامد دتابه هدیکدرات سید
ررد   تمروبنحاجایبجاهاللپیشاپیشا هاباپرچمیمخصوصحرر می

هاآاب توا دبجهخیمجهسپاهیاندیادآمراقببود درهرسیادلرفامام
بهپیادگاندستو دادتامشکها اپررنندوا هالبج،حضرتبرسا د تباس

تند اه ابرا جانببند جدولجیدستو تمرررد د تمروبنحاایوسپاهخواس
و شد دوا ها ابجهپیکجا مشجغولتباسبنتلیو اد بنهاللبرا هاحمله

ررد د؛دیگرسوا انهم اه ابرسپاهتمروبنحاایبستندتاپیادگانتوا سجتند
مشکهاآاب اادانمننقهدو رردهبهخیمهبرسا ند 

وبهمنصبسقای  ا رشد  ودتاشو ابراآاهرحرماباو دتباس
  َقّْد َضاَق »امدوگف :همامدتابراآرودرانتشنهاباو د، هدامامحسین

اممرااذندهامتنگوادد دگا یملولشدهسینه9؛اْلَحَياةِ   ِّمَن   َو َسِئْمت    َصّْدِري
«یاو  تابه برددشمنبروم درمود:بروقد آاببراآاهرحرمب

اماوقتیوا دشریعهشدواببرداش ،تیربرمشکاودد دودستا ش ا
برجداررد دوتموداهنبردرقشدروداو د دواو اشهیدررد د امام

ااْلَن ِإّْنَكَسَر َظْهرى َو »بالیناوامدوانمنظرهدلخراش امشاهدهرردودرمود:
ْت ِحيَلتى «امرمشد اآلنرمرمشکس وچا ه2؛َقَلّ

اآتشججججنهرنججججا ابد یججججاما ججججده
 

 
دسجج وتلمجج بگججوراججاجججاما ججده



اآو ظججررنججیدالمججه اخججوشخفتججه
 

 
برخیجججهوببجججینحسجججینتنهجججاما جججده



                                                            
 55،ص51،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
 همان 2



111    9315محرم  ۀتوش ره 

 

اآسجججاقیسجججرمسججج دپجججاادتجججاده
 

 
د بجججججاللبججججج اببقجججججاادتجججججاده



دس وتلمومشکسهحرفتش،اسج 
 

 
ادسججوسدهججمهججرسججهجججداادتججاده



 

 روضه شب عاشورا

وِم الَشِهيِّد، َقِتيِل  َسْيِن ْبِن َعِليّ اْلَمّْظل  َباِت   اْلَعَبَراِت   الَسََلم  َعَلى اْلح  ر   1َو َأِسيِر اْلك 
درماید:شبتاشو اپد مامدورنا خیمهمجا شسج ویمامامسااد

شمشیرمجن ابیجاو !اوهجمشمشجیرپجد م ابهجونجزالمابوذ جدرمود:برو
گوید:یرندومیاو د؛دیدمپد مشمشیرش اامادهم

 َخِليييِل   ِّمييْن   َلييَك   أ ف   َدْهيير   َيييا
 

ْشيييَراِق َو اأْلَِصييييِل    َكيييْم َليييَك ِباْْلِ
 

  ِّمييْن َصيياِحب  َأْو َطاِلييب  َقِتيييِل 
  

  َو الييييَّدْهر  اَل َيْقَنييييع  ِباْلَبييييِّديِل 
 

ّْمييير  ِإَليييى اْلَجِلييييِل َو    ِإَّنَميييا اأْلَ
  

يييُل َحييييّ َسييياِلك  َسيييِبيِلي   َو ك 
 

شا هآره ویپسرپیغمبروجگرگوشه سولخدا،رسیحسینبنتل
وازوشودامانپیغمبرجایشیود،شبتاشو اد محاصرهدشمناس  

هنوا دوهمنایناشعا  اادپد مشنیدم،حیدرماید:وقتیمامامسااد
امدینجبتمهیوگریهبرمنزالبشد،اماخودم ا گهداشتموگریه کردمول

گریس ودریابه الهبلندررد 
دینجججبشجججنیدایجججنگفتجججهبجججراد 

 

 ججو دوچشججمحیججد آگفتججارججها
 

ایجججنگفتگویججج ددبجججهججججا ماذ 
 

د جججوابشگفجج جججانخججواهرشججه
 

                                                            
 595،صالكبیر المزارمشهدآ، ابن9



   113  ها روضه

 

 ِباْلَبِّديِل َو الَّدْهر  اَل َيْقَنع  

خجججواهرمشجججواد دهدیجججنبیجججا م
 

مججنبججرتججومیهمججا میامشججبکیجج
 

ججججانتجججووهجججمججججانرودرجججا م
 

تنهجججا جججهمجججناوا هدیجججنجهجججا م
 

ُل َحيّ َساِلك  َسِبيِلي  َو ك 

دینب راشمرگبهحیاتوآا9؛اْلَحَياةَ   َأْعَّدَّمِني  اْلَمْوت    َلْيَت »گف :
داد یمنخاتمهمید دگ

َسيْين  »رند:ی قرمامامسااد ْخَتياْه اَل  َفَنَّظَر ِإَلْيَهيا اْلح  َفَقياَل َييا أ 
!شکیبایی اادتجو گیجردخواهرمواظبباششینان2؛الَشْيَطان    ِبِحْلِمِك   َن َيْذَهبَ 

؟رنیتابیمیبی؟چراید یبهصو تمیحاالاولمصیب اس ،چراسیل
برحذ یتابیجمله ابهدینبدرمودواو اادباینپد مامامحسین

میانچشما شحلقهدد د کرردواش گاهبهدینبکا گهییداش ،ول
اشاینحالامامحسین آادچشما شجا کگریس و َو َخَرْت »شد 

 دمینادتاد آامزشرردو ودیدمتمه3«َّمْغِشَيًة َعَلْيَها

 

 حسینوداع امام روضه 

َجَة الَلهِ   َعَلْيَك   الَسََلم   َجِتهِ   َو اْبَن   َيا ح   الَسََلم  َعَلْيَك َيا َقِتيَل الَلِه َو اْبَن َقِتيِلهِ   ح 
وَر ِفي الَسَماَواِت  الَسََلم  َعَلْيَك َيا َثاَر الَلِه َو اْبَن َثاِرِه الَسََلم  َعَلْيَك َيا َوْتَر الَلِه اْلَمْوت 

ْرِض  َو   4اأْلَ
                                                            

 59،صمثیر األحزان، ماابن 9
 39ص،اللهوف علی قتلی الطفوفلاووس،بنسید 2
 همان 3
  171،ص5،ییالكافرلینی، 0



111    9315محرم  ۀتوش ره 

 

ادمنججدیرججهبججهتشججق اسججیرخیججربنججآا
 

 
سجججوختگانزمججج بجججازجججمدلخّرمنجججد



هررهزمج  اخریجدتشجرتتجالمدروخج 
 

 
خبجججرادتالمنجججدیبجججاخبجججرانزمججج بججج



رنا د خیمهامدو،امامحسیناصغریبعدادشهادتحضرتتل
َكْيَنة  »هابیرونامد دحضرت وبها هارردودرمود:هاوبچهدن و َّناَدى َيا س 

َن  وم  َعَلْيك  ْلث  َم ك  9«الَسََلم    ِّمِني  َيا َفاِطَمة  َيا َزْيَنب  َيا أ 
السيَلم »گوید:یوق ا سانمکایندیدا اخراس  یی،خداحادظآبرا
اینسالم،سجالماخجرییعن«عليكن ّمني السَلم»گوید:یوق مکی«عليكم
اس  

حسینبچه امام الراف ها بابا گفتند: و شد د َدَّنا ِإَلى»جم    َحَرِم   ر 
امام2«َجِّدَّنا بادگردان، جدمان حرم به  ا ما م َو »درمود: إَن اللَه حاّميك 

ْم َو َسَيْجَعل  آِخَر  ْم ِّمْن أْعّداِئك  ْنِجيك  ْم إلي َخْير   ّم  شوم،اماخدای؛منرشتهمأّْمِرك 
آدهد اخراینحرر ،پیرودیرندوادشردشمنان ااتمیشما احفظم

3شمااس  
دادرهشماپیرودیدواگرچهاالنشما ااسیراینبشا ات اامامحسین

شمااس  آرنند،امااخرخطپیرودیم
بچه یبا َأَن َأْهَل »وداعررد:بهدینبگف :خواهرگریه کنکبهیکها

ْرِض  وَن   اأْلَ وت  یمیر د،اسما یانباقیمردمدمینم«َو َأْهَل الَسَماِء اَل َيْبَقْوَن   َيم 

                                                            
  57،ص51،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
  همان 2
 911،صنفس المهمومشیختباسقمی، 3



   115  ها روضه

 

ما ندمنادجدم سولخدابهتر بودمادپد وماد موبراد مبهتر یستم ی م
 یما دگانهستیوباقگف براد تویادگا گذشتگاندینب

دینجججججججبمادبهجججججججرمجججججججندا آمکجججججججن
 

 
مکجججججنآبجججججاصجججججدابهجججججرمتجججججهادا 



سجججججکینهدممجججججهنیگجججججرخجججججو دسجججججیل
 

 
دیجججججندمددنبجججججرهجججججممجججججهنیملتججججا



َفَاشاَر ِبَيِّدِه إلي َقْلِب »شد یا د:دینبا ام مگفتهیدرمود:ا امباشید بعض
ْخِتهِ  دس اشا ههماند دلدینبرردوبایتصرفوالیتکتبداللهییاب«ا 
شد اماحضرتتاخواس حرر رند،ی اضرردتااینکهدینبتیوالی

مهالمهالیابنالههرامهالمهال»اید:یادپش سرمیصدایکوق دیدیکی
«یابنالههرا

ججججججانمجججججااهسجججججته واهسجججججته وآا
 

 
مججو سلفججالنمججااهسججته واهسججته وآا



یگویي؟!خواهرمگرتو گفتیبرگش وصدادد:خواهرمچهمحضرت
منمیدانبروم؟!

راشمنمردهبودموآ؛اَلْيَت اْلَمْوَت َاْعَّد ِّمِني اْلَحيوةَ »دینبصداددبراد :
 ا دیدهبودم یچنینحالت

حجججججرم اد بجججججهد رجججججردآو دتجججججی
 

 
بججججالوپججججررججججردآو دتججججیمججججرابی



 کججججنگریججججهبججججراد خججججودتگفتججججی
 

 
چجججراپجججسدیجججدهتجججررجججردآو دتجججی
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رند، گاهرردودید:یخواس اباتبداللهحرر رند،دیداسبحرر  م
بهسکینهباپد دا د امامحسینیاس وگویاسخنهدخترشسکینهایستاد
آداش وشایدهمینباتثشدرهاقاپیادهشدو وآتالقهومحب دیاد

ررد کچشمش اپاآهاکدمین شس ،سکینه اد ازوشگرد ؛اش
 اسودا دوبهگف رهدلامامیدا مسکینهبهپد چهسخنیمن م

سکینهدرمود:
ْحِرِقييييييي َقْلِبييييييي ِبييييييَّدّْمِعِك َحْسييييييَرةً   اَل ت 

 

 

َثميييياِّني   َّميييياَداَم ِّمّنييييي الييييُروح  فييييي ج 
 

ِتْليييييت  َفَأّْنيييييِت َأْوَليييييى  باّليييييذي َفيييييِإَذا ق 
 

 

 1َتْأِتْيَنييييييه  َيييييييا ِخْيييييييَرَة النسييييييواِن  
 

دلمراباادسوس،بهسرشکخودمسودانتاجاند بدندا م،پسوقتیره
باشیرهرنا انبیاییوگریهرشتهشدمتوبرهررس هدیکتربهبدنمنمی

رنیاآبرگهیدۀبا وان 

 

 شهادت امام حسینروضه 

ْرَواِح   َيا َأَبا َعْبِّد الَلِه َو َعَلىالَسََلم  َعَلْيَك  ْم ِّمِني َسََلم   ِبِفَناِئَك   َحَلْت   اَلِتي  اأْلَ ، َعَلْيك 
 2الَلِه َأَبّدًا َّما َبِقيت  َو َبِقيَ الَلْيل  َو الَنَهار  

دشمنرردوا ایشآشهادتشدوحملهبهسوآامادهبراامامحسین
ا ها اد هم یخ  

                                                            
،نفیس المهمیوم ترجمیهشیختباسقمی،؛991ص،طالب یمناقب آل ابشهراشوب،ابن 9

  535ص
 573ص،الزیارات املکقولویه،ابن 2
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وَن َهَذا اْبن  »نسعددریادبراو د:تمرب قاِتل  وَن ِلَمْن ت  ْم َأ َتّْدر  ّْنَزِ    اْلَوْيل  َلك    اأْلَ
 مآوا9؛َقَتاِل اْلَعَرِب  َهَذا اْبن    يِن اْلَبِط  شما! رسیبر چه با مقاتلهیدا ید

ودرد درشندهترباس  یرنید؟!ایندرد دتلیم
  َفَوَقَ  َيْسَتِريح  » بردرردآمقدا امامپسیکبا هبراوحملهبرید پس

  َ َو َواِق   ِإْذ َأَتاه  َحَجر  َفَوَقَع َعَلى َجْبَهِتهِ مَعِن اْلِقَتاِل َفَبْينَ   َساَعًة َو َقّْد َضع  ؛ا ه 
رهاد بردخستهورمیاستراح  مایدد حالآپسانحضرتایستادتاقد 
انبه گوا اصاب ررد یپیشا بهیتوانشدهبودره اگهانسنگ

چجججججججوددادرینجججججججهانسجججججججنگجفجججججججا ا
 

 
شکسججججججج ا ینجججججججهایجججججججهد مجججججججا ا



بجججججهدامجججججانررامججججج خواسججججج انشجججججاه
 

 
رججججهخججججونادچهججججرهبهدایججججدبججججه اگججججاه



دل وشججججججنتججججججرادخو شججججججید وشججججججن
 

 
 مایجججججانشجججججدددیجججججرابجججججرجوشجججججن



وم  َوَله  » ِِ  ث  َثَلإْذ َاَتاه  َسْهم  َّمَحَّدد  َّمْسم  َعب َوَقَع ِفي َصّْدِره َوِفي َبْع ش 
 اگهان2؛الرواياِت ِفي َقْلِبه َفَأَخَذ اْلَسْهَم َوَاْخَرَجه  ِّمْن َقفاه َوَجري الَّدم  َكاْلميزاِب 

سهشعبهومسمومبرسینهود بعض وایاتبهقلبانحضرتاصاب آتیر
گردید،آهما ند اودانجا رردوتیر اگردتهادپش سرشبیروناو دوخون

مبا  دس  خونکپس دیر  ا سوخود به شد پر چون و گرد  اسمانآها
قنره باددس دیرخونآا یخ و  گش و انباد واد سر به گرد و ها

 امالقاتخواهماینگو هجدم سولخدایصو تخودمالیدودرمود:م
                                                            

 10،ص51،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 9
 19 همان،ص2
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ایندخمامام پساد درنم   ویگر اد برمررببما دو آ توا س سوا 
  َو َعَلى  الَلهِ   َسِبيِل   َو ِفي  َو ِبالَلهِ   الَلهِ   ِبْسِم »اسببردمینادتادود انحالگف :

وِل  «الَلهِ   ِّمَلِة َرس 
بهخیامامام پیاده سپاه هاوماو د د؛امامبها هاد اینوق شمربا

ْفَياَن   َأِبي  َيا ِشيَعَة آِل »خنابرردودرمود: ْن   َلْم   ِإْن   س  ْم   َيك  ْم اَل   َلك  ْنت  ِدين  َو ك 
ْم  ّْنَياك  وا َأْحَرارًا ِفي د  وّن  وَن اْلَمَعاَد َفك  اَتَخاف  ابآ؛ ال دینیپیروان اگر سفیان

«ترسید،د د یاادادهباشید ی دا یدوادمعادوقیام  م
؟یگوییپسردالمهچهمآامدوگف :اکشمر هدی
 وِّني َو الِنَساء  َلْيَس »درمود: َقاِتل  ْم َو ت  ك  َقاِتل  َناح    َعَلْيِهَن   ِإِّني أ  شماج  ؛منبا

 یس پستامند دههستم،یجنگموشمابامن،اماد ان اگناهوجرمیم
چنینرنم هاباددا ید شمرپاسخداد:شدنبهخیمهکمتااو انخود ااد هدی

آ شوید،اومردک هدیپس وبهسپاهخودرردوگف :بهخیامحسین
9زیو ورریماس لکناولرا خوداو اتمامرنید 

 ویجججدیسجججپهدونبجججهراجججامآا
 

 ویجججدیجا جججب جججاموسخجججدام
 

تجججا جججرودبجججرسجججر یجججههسجججرم
 ی

ببجججردخجججواهرمآرجججسبجججهاسجججیر
 

برشماآ؛واملِ ْس م ّم  يك  ّما فِ م اَ ك  َح يْ َو »امدو وبهسپاهدریاددد:دینب
2د میانشمامسلمان یس ؟

دینب و برگرد خیمه به درمود: و ررد خواهر به خناب خیمهامام به
بادگش  

خیمجججججهبرگجججججردخجججججواهرحجججججهینمآسجججججو
 

 
چنیجججججنمآدیجججججرتیجججججغدشجججججمن نگجججججر

                                                            
 590،صعلی قتلی الطفوف اللهوفلاووس،سیدبن 9
 559،ص9،یرشاداإلشیخمفید، 2
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یجججججابجججججروبجججججهخیمجججججهتجججججامجججججرا بینجججججي
 

 
یجججججاببنجججججدچشجججججممتجججججاتجججججو ا بیجججججنم



 

 روضه شام غریبان

ِضْعَت  ِبيَت   الَسََلم  َعَلْيَك َيا َأَبا َعْبِّد الَلِه َغَذْتَك َيّد  الَرْحَمِة َو ر  ِّمْن َثّْدِي اِْليماِن، َو ر 
َحياِتَك، َصَلوات  ِفي ِحْجِر اِْلْسَلِم، َو الَنْفس  َغْير  راِضَية  ِبِفراِقَك، َو ال شاَكة  ِفي 

 1الَلِه َعَلْيَك 
هاآدشمنپسادشهادتامامویا ا شخود امهیابراآیو شبهخیمه

الاللهرردتادس بهزا تگرآبه دوبااینرا  های ظلموبیدادگرآواوی
لغیان ا سب بهخا دانوحی شانداد تااودو

َرِة َعْيِن َو َتَساَبَق اْلَقْوم  َعَلى  وِل َو ق  وِت آِل الَرس  ي  وِل   َّنْهِب ب  لشگربراآ2؛اْلَبت 
گردتند ادهمپیشیمیهاآاهربی پیامبرچپاولخیمه

ْنت  »گوید:دالمهبن الحسیندختراباتبدالله اوآاین قراس  اومی ك 
منهاجوماو د،ومجند خیمجهایسجتادهبجودمرجهدشج3؛َواِقَفَة ِبباِب اْلَخْيَمةِ 

«رشید هامیگرد وادگوشها امیگوشوا ه
َن »دد دررد دو یههبهرتفشانمیهادرا میدد دوبّچهدخترها امی َو ه 

  ِ َن ِبَبْع ه  ْذَن َبْعّض  «برد د برخیادا هابهبرخیدیگرپناهمی0؛َيل 

                                                            
 19،ص9،یاإلقبال باألعمال الحسنةلاووس، سیدبن9
  595،صاللهوف علی قتلی الطفوفهمو، 2
 10،ص51،یبحار األنوارمحمدباقرمالسی، 3
 15،صهمان 0
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وا »تمرسعددستو داد:ها ادد دواموالشان ازا تررد د بعدبچه َاْحِرق 
وَت اْلّّظاِلميَن  ي  دید داتشادب  یکمرتبهبچهها اتشد ید! ؛خا هستمگران ا

 ود هاباالمیخیمه
هامیانصدادد:پسربراد بااینبچهدینبدویدوخناببهامامسااد

َن ِباْلَفر»هاواتشچهرنیم؟صدادد:تمهاینخیمه هاسربه؛بگو:بچهارِ َعَلْيك 
«بیابانبگذا  د 

شدالفالتواوا هبدانوادآودشج 


تادیا هبهزمومدلشانتسجکیناسج 


د نجدارنونرهلبرخاتمجهجنجگمی


د نجددیگرچرابهخیمهمجاسجنگمی


ا ججدورودرججانزججا تگراند ونخیام


د نجددا آرنانبدامنمجنچنجگمی





