
 
 نامه دار کربال در آینه زیارت سیمای عَلم

 *جواد محدثیاالسالم والمسلمین  حجت

  اشاره

د با هپیامبرخداوامامانودرد دان هاییرهادسوآمعصومین امهدیا ت
اشجناییبجاشناسجیو قرشدهاس ،یکیادمنابعمعتبربراآمعصوماومه

  مرودق د  عابیرو، وشخصی به گاندینوالگوهاآمکتباس  اداین
هاآالگججوییایججنشججدهد ایججنمتججون،مججا ابججادضججایروجنبججهاوصججافبیججان

سادد هااشنامیشخصی 
اآ ابجراآحضجرت امجهثقمید رتابمفا یحالانجان،دیا تمرحوممحّد

شجامر، امجهابوحمههتمالی قررردهاس  ایندیا تاد اباالفضرالعباس
ودیگجرآ،دوبخشاس :یکیهنگامو ودبهحرممنهرحضجرتتبجاس

بخجشایجنهجردو د دا  شجیدوشجهیدلجمدیا تداخر وضجهمنجّو هانتی
هججاآد خججو دقجج والگججوگیرآبججراآان،اوصججافبلنججدوویژگی امججهدیا ت

حضرتبیانشدهاس  

                                                            
محق،و ویسنده *
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گرجایگجاهواالآخوا ید،د  گو  ملید ایناوصافاس رهبیجانا چهمی
هاشمد ایمانوجهادوددارا آاس وسهاوا اس رهمو د  سیوقمربنی
امودآشیفتگانانحضرتوداورانحرممنهرشقرا گیرد د س

 . تسلیم و تصدیق1

« سلیمو صجدی،»،اومهد برابرخداو سولو«مسلمان»ایفیکظادو
همباو داشتنوسخنودتوتدین اد س شمردنوتقیجدهداشجتن،؛اس 

بردا آمحضوالات رامرد برابراماموولّیخدا هم سلیمبودنودرمان
پردادد،امدهاس :رهبهمعردیاسالممی د رالمحضرتامیر

ْسََلُم» ْسَل ُماْْلَ ْسَل ُمُهَوالت  ْصَدیُقَوالت  اسجالم،همجان سجلیماسج و9؛   ُهَوالت 
«همان صدی،وباو  ، سلیم

خوا یم: امهانحضرتمید دیا ت
ْشَهُدَلَك»
َ
ْسَل َمأ ْصَدیَقَعالت  «    َوالت 

اینگواهیدادنداوربه سلیمو صجدی،د بجا هانشجهید،مسجتندبجهحیجاتو
دا اس وادتخجا آبجراآاوسج  رسجا ید انتصجر،امجامتلمشهادتان

بجردا  بود جدود مقابراو سلیمودرمان، ابهامام قبول داشتند حسین
،امجاحضجرتاباالفضجر؛اآقاوجربود جد صمیمجداگا جهبراآخود،حّ،

اد شبجادا س وهموا هبهبرخودمیهاتلاْلواجب اهمامام سیدالشهدا
درمانامام،منیعبود د برابررردوهم،خنابمی«سّیدآ»تنواِن

هاهاجوماو د،امجامبجهقمجرخیمجهوآوقتیتصر اسوتاسپاهتمرسعدبهس
سوا شجوو جهدا جانبجرووببجینچجه!هاشمدرمود:براد م!جا مبهددای بنی
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   911  نامه دار کربال در آینه زیارت سيمای علَم

تل اینهاوم اپرسجید دوخواهند؟وآبههمراهبیس  فرسوا  دتندومی
امامیاامادگیبراآجنگاس   تیاه ابجهنشان سلیمشددید دا انخواسته

ترضامام سا د د امامدرمود:بهسوآا انبروواگر وا ستیامشب امهل 
9بگیر   تباسهمم مو ی  اا اامدادوجنگبهدردامورولشد 

هاشججم،حضججرتاصججحابوجوا ججانبنججیتصججرتاشججو اپجج ادشججهادت
 ظیربود،ادامام خص للبید ابجهرهد شاات و شادتبی اباالفضر

دا رربال،خوشجایند رمیدانبرودوپیکا رند د انلحظه،چیهآبراآانتلم
اداین بودرهحملهرندوشمشیرخود اادخونان اپارجانلاجوموسجنگدل

درمود:حالرهتهم برددا آ،پیشادانسعی امامحسینولی؛سیرابرند
الات امررجردو تلیبنرنابیبراآاینرودران شنهدراهماو آ تباس

د این اهبسیا  الش مشک ابرداش وبراآاباو دنبهشریعهدرات د 
2ادت سجید بجهشجهد  هایج ،رننجدگانشجریعهجنگیجدوبامحاصره مودو

جا بادآوشهادتاود رنا تلقمه،گواهامتثالامروالات اددرمانبجودرجه
د وآ الیداش  

 . وفا و نصیحت2

المثراس  ودادا آد پیما یرجهبجاامجامخجویشضرب،وداآاباالفضر
ماخجرد رنجا بستهبود،اب نوشیدند اوم شنگیود رنا ابدراتو ادی

هاآانحضجرتبجود امجامهبرخودبودنواداوحمای رجردن،ادشاخصجه 
شبتاشو اوداآهمهاصحاب استودوباگفتناینکهمناصحابی حسین

                                                            
 ۹۱2،ص۴،محیاة المام الحسین باقرشریفالقرشی،9
 2۱0 همان،ص2
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بر قشمؤترایندضیل اخالقی  رید9،شناسمبهتروباودا رادیا انخود می
ررد 

 سلیمو صدی،او،چنینپ ادگواهیبه  امهحضرتاباالفضرد دیا ت
امدهاس :

َبی» َلَفالن  ََ َص َحَ َل َوالن  َِ دهمبراآ وبجهودجادا آوشهادتمی؛   َواْلَوَفا
« جا شینپیامبرخدابهخیرخواهی

ومجوا دمشجابه،بجهمعنجاآپنجددادنو صیح وخیرخواهید ایجندیجا ت
بجهواسجنهان،یاسج رجهشکلبلکهبیانواقدامبههر؛ صیح رردن یس 

هماناصنالحی،هاآ هبرآ  مینشود اینخیروصال خّطامام وبر امه
ـَ اْلُمْسـَلَم َ »اس رهد  وایاتدیگرباتنواِن َجم  َصـ َحُ َْلَ 2؛امجدهاسج «الن 

حجارمحجّ،بجهیعنیهرسخنواقدامیرهد جه اهدافومقاصدومنجادع
گو جه صجیح و جهبجرضجّدودیجانان این؛اسالمیوجریان هبجرآباشجد

 جه؛خیرخواهی، شا هودادا آبه ظاموحارماسجالمیو هبجرآحج،اسج 
ضّدی و قابرو خریب 

 . صبر و یاری3

سراس  ادلوادمایمان،داشتنصبراس وایمانبدونصبر،همچونپیکربی
د  اهتمربهوظیفهودداعادح،ویا آدینو بعی ادامجاموهمجهصبو آ
ها ابهحسابخجداگذاشجتنوا تظجا پجاداشاداوداشجتن،رجا آاین الش

ا دشمندوبادضیل اس  
هاآ الجیصجبرویجا آامجامومقاومج د  اهجبهه برد،ادبا د رینصحنه

                                                            
 ۴۱0،صموسوعة کلمات المام الحسین 9
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هجا،واال جرینمظهجرهاوموقعی نصجحنهتقیدهاس  جبههرربالهمادمیجا
د یکجی اس  امامحسین فاتد یا انصبو امامحسینص الیاین
خواسج رجهخجویشادهمراهجاناآ،لجّیخنبجههاآمسیررربالادمنهلگاه

وگر هصحنه؛باماباشد،هاصبرومقاوم دا دهرر بر یهآشمشیرهاو یهه
ْ َف» ا ر رند: الَس  َهَفْلَ ُقْمَمَزنا َوَطْزَ  َفَمْ َاَنَمْنُکْمَیْصَبُرَزلیَحَد  ََْسَن   ا  ْ َوَا
9« َفْلَ ْنَصَرْف

د حماسهتاشو ابراآدداعادح،ومکتبپیامبر،ایجن حضرتابوالفضر
خداو جدبهتجرینججها اادسجوآرجهگوییمد دیا تاومی، وگو هبود اداین

دا تنجالجمبهانسردا تی اپیامبروامیرمؤمنانوامامحسنوامامحسین
»؛رند ٌَ َعماَصَبْر َِ ِا بر رینپاداش صیب وبجاد؛؛َواْحَتَسْبَ وَاَزْنـَ  َاْفَضَلالَج
 «ا چهصبررردآوبهحسابخداجهادرردآویا آ مودآسبببه

د یادج واصحاب،ججاواد گی میهاآتاشو اجهباصبرومقاوم صحنه
هاشکرگرد  زیجرهاویا آد سایهانحمای ،حماسهما دگا رربالواقع،

اناسج رجهرجا آبجه«احتساب»ادصبرواتا  رهمعناآان وشناس ،
قصدقرب و نهابهحسابخداا اامگیردو دمندهامیجدش نهجابجهپجاداش

هاخالصد جهادومبا دهمکتبیواداآ کلیفاس   شا ،خداو دباشد این
،صبرویا آواخالصد جهاداس ،امرودهمتلیبناگردضیل تباس

للبدیاو ا یبااخالصومقاوممی،اباتبدالله«َینُصُرُی ُاصٍرلمَهَ» داآ
تاشو ا ااستمرا بخشند  اخّط

 . شهادت مظلومانه4

                                                            
 ۳5۱،صالموّدةینابیع قندودآ، 9
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«شهیدمظلوم»شود،اهخداوبهدس پیروانبالررشتهمیهرشهیدآرهد  
رنجد  رجلجوهمیهایشمظلوما هویژگیجه هابهبرخیشهادتولی؛اس 

دا آرهبالب شنه،پ ادشهیدلمتی؛اداین وعاس ،هاشمشهادتقمربنی
اما؛خواهدتادممیدانشودمی،شدنهمهبراد انوبراد دادگانوتمودادگا ش

،بجهشجریعهبیج براآالفال شنهاهراببهامرامامخود،بهقصداو دن
شججکاددوخججود ابججهاب ودوصججفمحاصججرهرننججدگاناب امیدججراتمججی

هاوسجیرابرندوهمههمتش سا دناببهخیمجهرمی سا دومشک اپ می
اگماشجتگاندجرات،ادهجرلجرفاو امحاصجرهام؛راماس رردنالفال شنه

هاشو د انشهیدبه گجوا ،دالو ا جهبجاا جان سا یبهخیمهرنند اما عابمی
 د ایجنهنگجام،شجودسپ دس چجپشقنجعمیوجنگدودس  اس می

روشجدشودوباپیکا میگیردوبر وآدیناسبخممیمشک ابهد دانمی
خجو دو یجرآبجهچشجمان یرآبهمشکمیولی؛صرهبیرونایدادحلقهمحا

واداسببجه وآدمجینرنداصاب میبردرقشن یهحضرتوتمودآاهنی
 سدوحسرت سا دناببهالفالبردلجشادتدومظلوما هبهشهادتمیمی
یم:خوا اشمی امهد دیا ت، واوممظلومی اوس  اداین،ما دواینمی
َکُقَتْلَ َمْظُلوما »  ُ «دهمره ومظلوما هبهشهادت سیدآ گواهیمی؛َاْشَهُدَا

 . عبد صالح5

تبودی وبندگی،جوهرها دشادمیاس وهرر بههرمقام سیده،د سایه
همچجونالهجیاس  قرانرریم یهادبعضجیپیجامبرانح، عالیبودهبندگی

 یادرردهاس «تبدصالح»بهتنوان ا9لوطوحضرت حضرت و 

                                                            
 ۹5  حریم،ایه9
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اند حقیقج ،و« السَلمزل کایهاالزبدالصالح»خوا یم: امهمید دیا ت
دا یم ،بندهصالحوشایستهپرو دگا میحضرت ااددبانامامصادق

 سیدنبهاینمقام،تمرهتمرآمااهدتوالتهامتملیبهدرمانخجداوتمجر
مدا دینوشریع اس  بر

 . مطیع خدا و رسول6

اشا هشده،اداو اآرهبهتبدصالحبودنحضرتاباالفضرجمله،د ادامه
امجامحسجنو،امیرمؤمنجان، سولخدا،بردا خداو دبهتنوانرسیرهدرمان

یادشدهاس  مال تبدصجالحبجودن،همجانمنیجعخجداوامامحسین
ُساوَل »درمودهاس :رهچنان؛بودناس  سولوامام َه َوَأطیُعاوا الرَّ َأطیُعوا اللَّ

ْمِر ِمْنُکْم  9 «َوُأوِل  اِْلَ
پیشجوایانمعصجوم،شاخصجهبجا دمؤمنجانالات ادوالی وحرر د خّط

ا دودلد گجروواقعیاس رهادهرگو ههواوهوسوخودخواهی هجاشجده
ا دواگرمقامومنهلتیدا  د،د سایهمنیعبجودنادهالات خداواولیاآاو ه

خوا یم:می امهد دیا ت، ود برابرحا الهیواماممعصوماس  اداین
َهَوَلَرسوَلَهَوَْلاَ» « م َراْلُمؤَمن َ َواْلَحَسَ َواْلُحَسْ َ ْلُمط ُعلل 

دهجد د ازجاد شانمیاینصف ،جایگاه دیعاو اد ایمانوتمروالات 
یادشده،د هیمن استاسج و« سلیمو صدی،»دیا تهمرهبراآاوصف 

اس  « صدی،قلبی»،گواه«لات تملی»

 . در امتداد شهدای بدر7

جهادوشهادت،همیشه هروا یداشتهاس  د صد اسالم، مو هبجا دخّط
                                                            

 0۱  ساء،ایه9
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ویجژهد حماسجهپیجرودآ بجرد،بجههایا انپیامبرد میدان،انجهادوشهادت
بررفد برابجرهجها  فرادمسلما انپاربادوجان393جنگبد  الیرردره

ادرید د به گیپرداختندوپیرودآد فر یروآمشر ،جا ا هبه بر
شجدوهمجه،لقبیادتخا امیهبودرهد اندو هبها انگفتهمی«مااهدانبد »

دشجا یهیمن اهود امتدادهمینخط،مخلصا هوددارا ا هجانرسا یرهد 
د خشد برسینها انمی«بد ّیون»ررد د،اداینادتخا برخو دا  دومدال

بهامرانحضجرت،د حماسجهبجد شجرر ررد جد،یجا اناگریا انپیامبر
جنگید جد،صهمد معررهتاشو اباهمانایمانواخال اباتبداللهالحسین
ررد جدوبجراآاسجالم،تجهتادرید جد د دجرادامامخویشوجانخود ا ثا 

 امهبهایندضیل چنیناشا هشدهاس :دیگرآادایندیا ت
َه» وَنواْلُمجاَهُدوَنفیَسب َلالل  یُّ َُ َکَمَضْ َ َزلیماَمضیَزَلْ َهاْلَبْد

 ُ َهَا َوُاْشَهُدالل 
اَجـَهاْلُمناَصُح وَنَزـْ َاحب  اعُّ ْصَرَهَاْوَل اَجَهالـذ  ُُ 9؛وَنَلُهفیَجهاَنَاْزداَجَهاْلُمباَلُغوَنفی

یحررج رجردآوججانّنگیرمره ود همان اهومسیروخخدا اشاهدمی
دادآره دمندگانبجد ومااهجدان اهخجداوخیرخواهجانامجامد جهجادبجا

رهد  صرتاولیاآخداادهیچ الشیرو جاهی انا؛دشمنا شحرر ررد د
«اددوستانخداو سولبود د ، کرد دومدادعان

وَن،ُمجاَهُدوَنفیَسب َل»دهدق شود:شیکبا دیگربه عابیربهرا برده یُّ َُ اْلَبْد
وَن اعُّ ْصَرَهَاْوَل اَجَه،الذ  ُُ َه،اْلُمناَصُحوَن،اْلُمباَلُغوَنفی « الل 

بجد آبجودن،جهجادد  اهخجدا، صجیح و؛هاهمهمعیا دضیل اس این
پیامبر، الشپیگیروجدآد  صرتاولیجاآالهجی،ددجاعادبراآخیرخواهی
دوستانخدا 
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د یهاشمبرجستگیخاصهابودوقمربنی الیهمینا دش،صحنهتاشو ا
داش واین سولحمای ادامامویا آدینخداودداعادحریموحرمال

مشهوداس  وقتید  برد،دس  استشایدهو دتا ،اد جههاآاوهمرامالً
جنگید:خوا دومیچنین جهمی،ادرا ادتاد

ـــَو ـــوایَزُتَطنقَإَهالل  ـــیم م ن




ــیاُإ ــدا أحــامیُ  ــع ــیَز  نین


 َ قــال َصــانَق امــاٍمَزــَو


ــَیالن جــَلَُ ــب ــ َ اْلَراهَالط  1م


اگردس  استم اقنعرردیجد،مجنهمجوا هاددیجنموادامجام!بهخداسوگند»
«رنم امبرپا وامیناس ،حمای مییرردا مرهدرد دپ استگوو اس 

د میدان ابالفضرحضرتحمای اددینودداعادامام،د اشعا حماسی
 شود  برددیدهمی

لکربللک بللعشقل   لسلم ل دزی ل حزر  لل
ل

ل

لعشیق،لاسلتیلتقصار ل  لشبفلسنیلا ل ل
ل

لا  لم لخو البلل بنلکللدصابلتولدشزیل
ل

ل

لچشملم لا ال  ل نل بل س نلتصزوسر لل
ل

لهزملشربزیدنللابیسیل س لاسینلسل سز لا ز للل
ل

ل

ل2تیلکللتیمادلنوالحزجلمز لسلتقزیسر لللل
ل

 . تالش کامل 8

ولید اداآ کلیف،؛گذا  دهاد  اهدین،پابهمیدانجهادومبا دهمیبعضی
گذا  جدوهمجهظردیج ورنند بعضیهجمسجنگ مجاممیبهحّداقرارتفامی

                                                            
 ۴۴7،صمقتل الحسین مقّرم،9
یزید ای اشکاللهچاپچیان)حسان(، حبیب2  2۹5،صها بر
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بهمیدانجهادو،رنندوباهمهوجود یروآخود اد این اهصرفوخرممی
،یعنجی هایج «زایةالمهاجود»ایند به عبیرهمیندیا ت،دداعو صرتمی

گیر د  الشو وانخود ابهرا می
د خیرخواهیوحمای و صرت؛یعنیاداینگروهبود،حضرتاباالفضر

وآدا گذا  کردوباودادا آرامر،همپجرچمامامخویش،ادهیچ الشیدرو
بجا یجهود پایجانبرتهدهداشج هاوحمای اداهرحرم اهمسقای خیمه
د یشجاند خنجاببجها، وججانخجویش ادجدارجرد ادایجن،جهادآدلیرا ه

گوییم: امهمیدیا ت
ص َحَهَوَاْزَطْ َ غاَیَهاْلَمْجُهونَ» َکَقْدعاَلْغَ َفیالن   ُ رجهدهمگواهیمجی؛َاْشَهُدَا

ن اهبجهرجا گردتجیویجخیرخواهی ابه های  سا دآوهمه وانخود اد ا
« ثا رردآ جانخویش ا

لسزرس ،لا سال لبرلتول  لمآرلا،
ل

لبززرلتززول  لمززینلهینززمن،لصززفو تل
ل

لکسلدیسی لکلل سل پایلنزوال
ل

ل1چونلتولا ل مارینلصبرلسلپبزیتلل
ل

 . صالبت و استواری 9

 اهتقیجدهوسسج  شجدند جهجادبجادشجمنان،ادتباتقجدمواسجتوا آد 
 هراسجیدنادا بجوهدشجمنانواددسج ،دینیاس  همچنجینهاآمهّما دش

 دادنا گیههمبا دهوتمرد میداناداآ کلیجف،یجکدضجیل اسج  قجران
رریمبا هاادمؤمنان استینچنینیادرردهاس رههرگهد  اهخجداسسج و

ادجملهاینایجه؛دهندضعف شان میادخویشتنشو دودان می رسانولر
رهد با هخداپرستانواقعیهمراهپیامبراناس :

                                                            
 محمدجوادزفو داده)شف،( 9
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ُهْم » ََ ِه َوم  َضُعُفوا َوَم  اْساَتک ُنوا  َفم  َوَهُنوا ِلم  َأص  ِِ اللَّ هرگجهد  اه9؛ِف  َسِبی
« شد د ا چهبرا انوا دشد،سس وضعیفوشکستهجه خدابه

رند:میدتوتبهاستقام وپایدا آ یهمؤمنان اد ایهدیگر
ْعَلْوَن ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن » سس  شویدوزمگجین2؛َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اِْلَ

«شمابر رید ،اگراهرایمانباشید  گردید
شدتاوضجاعورثجرتوجودباصحنهتاشو ا،ترصهظهو ایمانواستقام ،

هاآسخ ، هسسج دا سپاهامام،د انصحنهلمدشمنانوقّل یا انبود تی
وداییررد، هتهدوپیمانشکس و هبامجوالیشبدتهجدآ شجانشد، هبی
دوهماد جههاآشودا ستهمی،همادمقاوم او ااخرینلحظهمعناداد این

وقتیدس چپشقنعشد،خنجاببجهخجودشرهنان؛چایدحماسیاوبرمی
گف :چنینمی

ََشْیَمَ الکُ َُ ْ ُ َُ اُیا   


ـــر َعَر ـــَوَاعش ََُ حَم ـــا 3الجب 


 «مژدهباد و ابه حم خداآقد  مند اآ ف !ادرادران ترس»
 امجهد اینجملهو وصیفاددیا ت،اینصالب  وحیو ستوهیهمچنین،
شود:دیدهمی

ْنُکْل» َُ َهْ َوَلْم َُ َکَلْم  ُ دهمرجه جو جهسسج شجدآو جهشهادتمجی؛َاْشَهُدَا
«تهدشکنیرردآ 

ج واین،د سیاس براآپوینجدگان اهدیجنوا قجالبرجه جااخجر بجهین فی
هاآاسالمیودادا بما ندود دداعادح،و ظامو هبرآوخّطشهدا،ا دش

                                                            
 ۹۳۱تمران،ایه ال9
 ۹۴۱ن،ایهتمراال 2
 ۳5،ص۳0،مبحار األنوارتالمهمالسی، 3
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دچا  هلهلوسستیوپشیما ی شو د 

 . بصیرت دینی11

یعنججی؛هججاآبال کلیفجیاسجج هجاآدتنججهوابهامبصجیرت،چرازججید  ا یکی
شناخ  وشنویقینیاددینو کلیفو اهوبیراههوح،وبالرودوسج و

هاهاآ یرهو ا وگردوزبا دتنه با و بصیرتو وشنبینیدینی،اد،دشمن
گجرددوسادو ردیدادریناسج ، وشجنمیهامشکرو ردیدهارهبراآخیلی

رنجدوادالاتج وحمایج اومؤمنبابصیرت،هرگهپیشواآح، ا هجا می
گیجردو اتجوض میایدوجاآدوس ودشجمنوخجودآوبیگا جهرو اه می
ها،او اادصججحنهخججا مهاآد یاللبا ججهو بلیغججاتدشججمنوشججایعهوسوسججه

رهد  وایاتامدهاس :چنان؛سادد می
ْهـَوُن»

َ
 رورجو آو داشجتنچشجم، احج 9؛اْلَبَصـ َرةََفْقـَداَنَمـْ َفْقُداْلَبَصَرأ

« راد داشتنبصیرتاس  پذیردتنی
بصیرتداشتندوباچشمبادوشناخ ژ فپاآد گیهم تبداللهیا انابا

میدانگذاشتندواینبینشوبصیرت اچهد شبتاشو اوچهد  ود بجردو
هاللد شباخجر،ضجمناتجالمبنره ادعهمچنان؛ جههایشاناظها ررد د

اَزَلی»گف :خودودادا آ  ُ اَإ َُ َناَوَعَصاَجَر َُ هجاوهجاوا گیههمابرهمان ی 2؛َُ ا
«هاآخویشتاب هستیم بصیرت

 یجهد  وایتجیبجه مایجدویجاد یکجوادتمویشجانحضجرت امامصجادق
درماید:می،پرداد دواو اباصف بصیرتمعردیرردهمی ابالفضر

                                                            
 الحدیدابیابنشرح نهج البالغه؛به قراد:۹7۴۱، ةمیزان الحکمشهرآ،محمدآ آ 9
 ۴۹۱،ص۹،معنصر شجاعتاآ،رمره 2
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اُسعُ َزَلیُاَفَذالَبص َرَةُصلَب» َناالَزب  تمویمانتبجاس،دا اآ9؛اْلیماَن َاَنَزُم 
«بصیر ی ادذوایما یاستوا و اسخبود 

اشبرسجیم امجههاشمد دیا تمقدمهاس  ابهاینوصفقمربنی،همهاینها
گوییم:رهخناببهاومی

 و،بابصیرتوبینشیرجهد رجا خجود؛وا کمضی تلیبصیرةمنامر »
«شهیدشدآ داشتی،جانددارردآو

لتززی  لس یززنلتززیلنززآیاتلسیّززلل،عبززی 
ل

ل

لبزی  للس ینلعشق،لس یزنل زیکللل،عبی ل
ل

لدززو   لس یززنلبززیلنززآای نلهززمل،عبززی 
ل

ل

لدزو   للس ینلسکلداهاینلتزکلل،عبی ل
ل

لس ینل دگل زرخل زرچملعشزقلللل،عبی 
ل

ل

لخزملعشزقلللسللر اچس ینلمهارل بگل  زلل
ل

لجونززاینلبرززرلسسززی،لم یززی لعبززی لل
ل

ل

ل2خی ،لم یی لعبزی لتشیلل سا لتیلللبل
ل

 . رهرو راه انبیا و صالحان11

هاآخواسجتهاجراگرودهنده رویجرننده،الات پیامبرانالهیوصالحا یره
پویجد،د خشند  اهیرههرر د د دگیمیا د،د  ا یخبشرآمیبودهح،

براساسشناخ وگرایشیرهدا د،یاح،اس یابالر،یابه حمجانمنتهجی
شودیابهشینان،یاادامه اهصالحانوشجهیدانوپیجامبرانالهجیوخوبجانمی

                                                            
 ۳۴،ص7،مةاعیان الریع سیدمحسنالعاملی،9
 خلیرشفیعی 2
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 ایرهبلند بهکا انوستمگراناآاددهاوحلقهیا داوم اهلازوتوتالماس 
خبران وادخدابی

و؛بالجریجاحج،اسج یجاهاآاجتمجاتی،د جریان به عبیرحضرتامیر
»؛دا انو هروا یاس هرردام ااهلیولرف َوَعاَطـل  َوَلُکـٍلَحق، ْهـل 

َ
د 9« أ

جنججا ظالمججانوداسججدانوجنججا ؛دوگججروهحضججو داشججتند یججهرججربال
هاآد خشانخجّطادچهره،خواهانومصلحان حضرتاباالفضرتدال 

للبا جهو امهدکرآوتملجیاوومواضجعح، و ا یصالحانوا بیابودو سب
 سیدود انجنا قرا داش  پیامبرانمیبهخّط،بالرستیها هاو

 امهانحضرتامدهاس :د دیا ت
الَ» َعالص  َب  َ َح َ ُمْقَتَدیا  َللن  َبزا  اقتدابهصالحانوپیجروآ شا هشهادت و،؛َوُمت 

«ادپیامبرانبود 
یادشجدهاسج  ایجن«منهاماِل بیاء»ادمنکر،د  وایاتبهمعروفو هیامربه

خجواهمجامعجه امی» وشپیامبرا ه،دلسفهقیامحسینیهجمبجودرجهدرمجود:
قمجر2«ادمنکجرتمجر مجایم معجروفو هجیامربجهاصال رنموبجه کلیجف

باختهچنین اهیبودره اهپیامبراناس  دا چنینلشکروجانلمتی،هاشمبنی

 . مواسات12

امجه، دیا تخوا جدنشجیخمفیجدودیگجران،پج اد،لاووسبه وصیهسیدبن
 جدوباالآسرحضرت دته،دو رعج  مجادبخواوآخوباس رهداوربهس

رجهد مفجا یحبجردبجانججا آسجاددجمال ی اد  کمیردیا ت،پ ادان

                                                            
 ۹۱،خنبهنهج البالغه 9
 2۱۹،صکلمات المام الحسینموسوعة  2
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 «   لمحمدآاللهمصلزلیمحمدو»؛الانانامدهاس 
دهیم:بااینتبا اتسالممی د ایندراد،بهحضرتاباالفضر

؛ج صیح وخیرخواهیبراآخداو سولوبراد شامامحسین
؛مواساتجبراد آاهر

؛رننده اصرجصابرآمااهدوحمای 
 جبراد آمدادعوخداجوواجرللب

اَفُعَزـْ َفَنْزَماْْلَُخاْلُمَواَسی...َفَنْزَم» اَصـُرَواْْلَُخالـد  اَعُراْلُمَجاَهُداْلُمَحاَمیالن  الص 
َه عِّ َُ َر َهاْلُمَج ُبَإَلیَطاَزَ 

َ
«    أ

ا چهد ایناجااضجاده؛امدهبود یه،د جمالتقبربا تت عابیرمختلفاین
اس  مواسات،یعنیدیگرآ اد مالوجانهمچجون«مواسی»شده،صفِ 

خوددیدنودا ستن،یادیگرآ ابرخودمقّدمداشتنویجا آورمجکمجالیو
خوا آرردن،دیگرآ اد رفجافو دقومعجاشخجویشمجا ی سا دن،ز

دن د همهاینمفاهیمرهد  فسیرمواساتگفتهشده، جوتیایثجا وشرر دا
رهباگویندرسیبهمواسی،ادخودگذشتگیو هاییادمنّی  هفتهاس  پ 

رندودیگرانهمد دآوهمراهیدا دوخود اد زمو  جدیگرانشریکمی
گذا د بینخودوا اندرقی می

اوممواساتوایثا  اداش وباهمجه سیدالشهدابرد برا تلیبنتباس
دیدودا ید امامبود د همهدداییانحضرتبودواصاًلخود ا می،وجود

درات اشکس ووا ددجراتشجد،چجونا د:وقتیحلقهمحاصرهمقا ر وشته
 یخ وادتادواب ا وآاب خواس اببنوشد،بهیادتنشامامحسین

امجدهدیگررادابرردوادشریعهدراتبیرونامد د  قلی نوشیدومشک اپ 
خناببهخودشگف :اآ ف !هرگهمبادرهپج ادحسجیند جدهرهاس 
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خجواهیاب جومیحجال،لب د استا هشهادتاس و شنهباشی حسین
؛اس دا آمندو بنوشی؟بهخداقسمرهایناداییندین

َُس ُ هذاالُح نوَنالَمنَوا
َُعَع َ شَرََُو ز َ الَمنَا
َهَُ 9نینیزاُلماهذافَالل 
هجاآب اد حسجرت سجیدنبجهلجبا شنهبهشهادت سیدواینبودرهلب

تلجیبجنمواسجاتتبجاس وشنیبجرگواههمه،اینواشگذاش خشکیده
اس  

لمشکلم ل  ل ب،لتآزنل  ز لللچشمل  ل نکل  رلس
ل

ل

لجنر لغرشللبللخزونلسلتزیمل  لتزیب،لتآزنل  ز لللللل
ل

لشاززیمم،لبززلل س لخززیک،ل ززاوال،بززلل س ل  ززب
ل

ل

ل سزز لدمززی ل نِلعشززقل  زز ،ل  ل ا ب،لتآززنل  زز ل
ل

لا زز لسلمشززکلسلعَفالمززنلال مززللهززرل قّی زز لل
ل

ل

لا  لعبی لتول  ل س لهمزلل  زبیب،لتآزنل  ز للللل
ل

ل سزگاللمزنلا زانلمز للللمشکلهزمل نزکلبزللبزنلللل
ل

ل

ل2 ببلداه ل  رلمشکلم ل  ل ب،لتآنل  ز للبنل
ل



                                                            
 ۳۹،ص۳0،مبحار األنوارتالمهمالسی، 9
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