مجلس دوم
ّ
جلوههایی از سنتهای الهی در نهضت عاشورا
حجتاالسالم والمسلمین حسین عبدالمحمدی

*

درآمد

د لولتا یخبشرآ،هموا ّ
هسن هاآتاب وهمیشگییاقوا یندا مجیو
بدونتغییرآوجودداشجتهودا جدرجههریجکبجهگو جهاآهمسجوبجاحکمج 
ّ
آچنداداینسجن هجااشجا ه
خداو دآتحق،مییابند د قرانرریمبهشما
شدهرهادانجملهمیتوانبه:یا آمؤمنجانادسجوآحج،تعجالی،پجاداشبجه

یکورا ان،ادمایشا سجانهجاوتجذابتبهکجا اناشجا ه مجود بجدیهیاسج ،
ّ
وتوجهبهاینسن ها ،قشبسهایید  شدوشکوداییدجردوجامعجه
شناخ
ایفاررده،دمینهدستیابیبهرماالتا سا ی ادراهممیساد د
ّ
ّ
واعسن هاآالهید قران
هبهمفهومسن ،بها
د این وشتا ،ضمناشا
پرداختهشدهوجلوههاآا ها یهد  هض تاشو اآحسینیمو دبر سیقجرا 

گردتهاس 
ّ
مفهومشناسی سنت

سن »د لغ ،بهمعناآسیرهو وش1ود اصنالحاصولدقه،تبا ت
« ّ

*تضوهیئ تلمیجامعةالمصنفیالعالمیه
 9ابنمنظو ،لسان العرب،ی،95ص 991
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دعر و تقریر معصوم ّ « 1
سن الهی»،یعنی«ضوابنی ره د 
اس اد قول  ،
ادعالالهی وجود دا د»2یا وشهایی ره خداو دبرپایها هاامو تالم و ادم  ا
میرند بنابراینّ  ،
سن  ،یعنی قوا ین تاب و اساسی تکوینی یا
تدبیر و ادا ه  
ّ
3
تشریعی الهی ره هرگه دگرگو ی  دا د د قران رریم ،سن به هر دو معنا
ً َ
ّ
ّ
ََ
ً
استعمالشدهاس «:فل ْن َت ِج َّد ِل ُس َّن ِة الله َت ْب ِّدیال َول ْن َت ِج َّد ِل ُس َّن ِة الل ِه َت ْح ِو یال؛4
سن خدا تبدیلی  خواهی یاد و هرگه براآ ّ
هرگه براآ ّ
سن الهی تغییرآ
مییابی » 


ّ
انواع سنتهای الهی

د قران رریم ،اصرجریان  ّ
سن هاآ الهی د میانام هاآگذشتهبیان
َْ
َ
َ ُ
َ ََ ْ
گردیدهاس ؛چنانرهدرموده«:ق ّْد خلت ِم ْن ق ْب ِلك ْم ُس َّن ٌن ف ِس ُيروا ِفي اْل ْر ِض
ين؛ 5بهیقین ،پیش اد شما ّ
َف ْان ُظروا َك ْي َف َ
كان عاق َب ُة ْال ُم َك ِذب َ
سن هایی بوده
ِ
ِ
تکذیبرنندگان چگو ه بوده

پس د دمین گردش رنید و بنگرید ره درجام 
ّ
،همبرجریانسن هاوقوا ین الهید تا یختأریددا دو
اس » ایه یادشده
همبرپژوهش ویدادهاآتا یخیبهمنظو تبرتگردتنادا ها  
ّ
ترینسن هاآالهیاد گاهقرانپرداخته،جلوههاآان
د ادامه،بهبیانمهم
اد  هض تاشو ابر سیمیرنیم 
 .1نصرت اهل حق

یکی ّ
ادسن هاآالهی ،صرتویا آاهرح،اس رهد ایجاتمتعجدد

احمددتحالله،معجم ألفاظ الفقه الجعفری،ص997

9
 2محمدقلعای،معجم لغة الفقهاء،ص910
  3اصرمکا مشیرادآودیگران،تفسیر نمونه،ی،57ص595
 0دالر،ایه59
التمران،ایه597
 5

جلوههایی از سنّتهای الهی در نهضت عاشورا



39

بهانتصریحشدهاس ؛یعنیخداو دیا آ هبرانومؤمنانصجابر ابجرخجود
الدمدا ستهاس اینکهمکتبپیامبرانالهید لولتا یخهموا ه وبجه شجد
بودهوخطمخالفانا انهمجوا ه وبجهدوال،بجهخجوبیایجنحقیقج  ا شجان
یدهد؛« َو َل َق ّْد ُك ِذ َب ْت ُر ُس ٌل م ْن َق ْبل َك َف َص َب ُروا َعلى ما ُك ِذ ُبوا َو ُأو ُذوا َح َّتـى َأ ُ
تـاﻫ ْم
م
ِ ِ
جاء َك م ْن َن َبإ ْال ُم ْر َسل َ
َن ْص ُرنا َوّال ُم َب ِّد َل ل َكلمات َالله َو َل َق ّْد َ
ين؛ 1وهما اپجیشادتجو
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
یهپیامبرا یتکذیبشد د؛ولید برابرا چهتکذیبشد دوادا دید د،صجبر
ررد دتایا آمابها ان سجید [تجو یجهچنجینبجاش؛دیجرا بجراآرلمجات[و
ً
ّ
سن هاآ خداو د،تغییردهندهاآ یس قنعااداخبا پیامبرانبراآتجوامجده
اس » 
ّ
چنانرهد برخیایاتدیگر یه
«رلمات»،بهمعناآسن هاآالهیاس ؛ 
ْ
َ
رلماتبههمینمعنابکا  دتهاس ؛« َو َل َق ّْد َس َـب َق ْت كل َم ُّتّنـا لعباد َنـا ال ُم ْر َسـل َ
ين
ِِ ِ
ِ
ِ
َُ ْ َُ ُ َْْ ُ ُ َ َ َ َُْ َُ ُ ْ
بیشک،درمانمابراآبنجدگا ی
غال ُبون؛ 2
ِإنهم لهم المّنصورون و ِإن جّنّدنا لهم ال ِ
ّ
ادپیشمعینشجدهاسج هما جاایشجانا درجه
رهبه سال درستادهشدها د،
پیرود دوهما اسپاهماس رهپیروداس  » 
ّ
ویسد:یکیادوتدههاوسن هاآ

ویسندهتفسیر نورد توضیحاینایه 
می
ْ
َ
ً
َ
ْ
الهی ،صرتودداعادمؤمناناس ؛« َو َ
كان َحقا َعل ْيّنا ن ْص ُر ال ُمؤ ِم ِّنين3».البتجه
َ َ ً َ َ ْ
كان َحقا َعل ْيّنا ن ْص ُر ال ُم ْؤ ِم ِّنين» معتقدند:معناآدداعو
برخی با توجه به آیه «و
یا آالهی،همیشهددجاعو صجرتدجو آوروتجاهمجدت یسج ؛بلکجهددجاع
َ ْ
ُ
عاق َبـة
د ادمدت ا یهشامرمجیشجود؛دیجراد ایجاتدیگجرمجیدرمایجد«:وال ِ
 9ا عام،ایه 95
 2صادات،ایه575ج579
  3وم،ایه57
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ْ
نبهظاهرشکس 
ِلل ُم َّتقين » 1ا آ،ممکناس د یکد گیرآوجنگ،مؤمنا 
َ
َ
َ
بخو د؛ولیاهدافوتفکرا انپیرودشود؛« َول َي ّْن ُص َر َن الل ُه َم ْن َی ّْن ُص ُر ُه ِإ َن الل َـه
ً
ََ
لق ِو ٌّي َع ِز ٌیز؛2وقنعاخداو درسیره[دین او ایا آرند،یا آمیدهد هما ا
خداو د یرومندوشکس  اپذیراس »
ّ
،اینسن الهی تحق،یاد ؛یعنیباوجوداینکهتعداد
د  هض تاشو ا
سپاهامامحسین  سب بهسپاهیهیدبسیا ا دکبود،اماحضرتبهاهداف

پسادشهادتامامحسین وقتیرهابراهیمبنطلحة

بلندخوددس یاد
َ

بنتبیدالله،خناببهامامسااد گف «:يا َع ِل َى ْب َن ْالح َس ْي ِن َّم ْن غ َل َب؟؛اآ

تلیبنحسین!چهرسی[د اینمبا ده پیرودشد؟»،امام درمود«:إذا
َ

َ

َ

ْ

َ ِ

َ
َْ َ ْ َََْ َ ْ َ َ ََ َ َ
اگرمیخواهیبدا ی

َلة فاذ َن ث َم ِاق ْم؛ 3
أردت أن تعلم ّمن غلب ودخل وقت الص ِ

چه رسی [یهید یا امام حسین پیرود شده اس  ،هنگامی ره وق  ماد
درا سید،اذانواقامهبگو[انگاهببینچهرسا یما د دوچهرسا ی دتند » 
امام بااینپاسخبهاودهما درههدفیهید،محجواسجالمو جام سجول

َ
َ
خدا بود؛ولیهمچنانلنین«ال َ
إله ِإال َالله َوّم َح َمّد َرسول َالل ِه»برمأذ جههجا

میپیچدومسلما اند همهجا،حتید شجاموپایتخج سجلنن یهیجد،بجه

گواهیمیدهند  4

یگا گیخداو سال محمد 
امام حسین  یه اد شهادت و تحق ،هدف الهی ،بهتنوان پیرودآ یاد
مود«:هررهبهمنبپیو دد،شهیدمیشود؛امااگر پیو دد،بهدتحوپیرودآ
می سد » 5
 9اتراف،ایه593
 2حج،ایه5
 3شیخلوسی،األمالی،ص 177
 0مهدآ ستم ژادوسعیدداودآ،عاشورا؛ریشهها و انگیزهها،ص 119
 5محمدمهدآاصفی،فی رحاب عاشورا،ی،9ص 951

جلوههایی از سنّتهای الهی در نهضت عاشورا
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«یهید اد داستانرجربالبر جدهمنلج،ورامیجابوپیرودمنجدبجرحریجف
خویشمیبینجیموحسجین اد ان ود،بجرتکس،مغلجوبوشکسجتهخجو ده

ّ
ی گریم؛ولیپسادمدتروتاهیتالیمو شا ههابجاوضج شجگف امیجهآ
م
جامیشودود رفههاآسناش،دگرگو یحیرتاو آپدیدا میگردد؛تا

جابه
ا اارهرفهدیرین،بردراداسمانمی ودورفهدرادمند،بهدمیندرودمیایجدو
شگفتارهاینحقیق بهقد آ وشنواشکا اس رهجاآهیچسخنی اد 
تشخیصرفههاآسودودیان،براآهیچ ظا هگرآباقی میگذا د »


1

یدهدرهبعدادقیجامتاشجو ا،امویجانمشجروتی 
تا یخبهخوبیگواهیم 
یامیجهبجراآ
خود ااددس داد دورمترادچها سجالحارمیج ،پرو جدهبنج 
ّ
دیگجرمجی ویسجد«:دسجتاو دیکجیاد

همشیهبستهشد محمودتقادد درادآ
ودهاآدول بنیامیه(داجعه ودتاشو ا)،اینشدرهرشو آباانوسع و

پهناو آ،بها دادهتمرلبیعییکا سان پاییدوادچنگشانبیرون د » 2

ای اللهاصفی یهمی ویسد:چنینجنبشیباایند جهاداصال وژ دجاو
توا مندآ،بایدبرجبههمخالفبهسررردگیامویانپیجرودشجود پیجرودآ،بجه
معناآمودقی  ظامید همهوق  یس ؛بلکهپیرودآجبهجهحج،بجرجبهجه
ادانجبههحسینیاس ره
بالراس د این بردمیدا یودرهنگی،مودقی
ِ
ُ
بیاواوصیاوصلحاس وخدا،ضامنپیرودآا اناس ؛امالازیجانو
جبهها
ستمگران،شکس خو دگاناین برد د  3

ّ
 9تباسمحمودتقاد،ابوالشهداء،ترجمهمحمدراظممعهآ،ص959
ّ
دریتصرف 
 2همان،باا
 3محمدمهدآاصفی،فی رحاب عاشورا،ی،5ص 999
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 .2پاداش به نیکوکاران

یکی  ّ
یرند 
ادسن هاآ خداو دایناس رهپاداش یکورا ان اضای  م 
این حقیق  ،د ایات متعدد امده اس َ « :أ َن َالل َه ّال ُی ُ
ضيع َأ ْج َر ْال ُم ْؤم َ
ّنين؛1
ِ
ْ
یسادد »ویادرمودهَ «:واص ِب ْر
ایماناو دگان  اضای  م 
هما اخداو دپاداش 
َفإ َن َالل َه ّال ُی ُ
ضيع َأ ْج َر ْال ُم ْحس َ
ّنين؛ 2صبر رن ره بهتحقی ،خداو د پاداش
ِ
ِ
یرند » 
یکورا ان اتباه م 
یشود ،پاداش الهی دراتر اد
همانگو هره اد الالق ایات استفاده م 

پاداشهاآددارا آاباتبدالله ره
پاداشهاآد یوآاس د ایناابهبرخی 

یرنیم :
د د یابهاوتنای شده،اشا هم 
ـ بوی خوش تربت حسینی:

بوییخوشاستشماممیررد د؛ براآ

برخی ادراد،ادترب امامحسین 
بنتلی اببستندتامکانانمعلوم باشدو

مو ه،پسادا کهبرقبرحسین
بعد اد چهر  ود اب درو شس  ،تربی بیابان شین به قتلگاه رربال  د و
داشتهومیبویید،بهرنا قبرحضرت سید

کها امش مش بر
یرهخا 
د حال 
و گریس و گف  :پد و ماد م به ددای  ،چه قد خوشبویی و چه قد 
خوشبوس ترب تو!وبعداینشعر اخوا د :


َ
ْ
أرادوا ِليخفوا ق ْب َره َعن َع َّد َاوة

َ
َْ
َ َ
ْ َ ْ 3
راب الق ْبر َدل َعلى القبر
ف ِطيب ت
ِ
ِ
ِ

 9التمران،ایه575
 2هود،ایه551
ی،قبرش امخفجی
ابنرثیردمشقی،البدایة والنهایة،ی،3ص«:999خواستنداد وآدشمن 
 3
رنند؛امابوآخاکقبرش شا هانشد »

جلوههایی از سنّتهای الهی در نهضت عاشورا
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ـ شفادهی تربت حسینی:

یکیادویژگیهاوامتیاداتی

خاصی شفادهیترب قبرامامحسین  ،
اس رهخداو دبهانحضرتتنا مودهاس  
دردآ به  ام «سالم»  قر میرند :مبتال به دلد د شده بودم و معالاات
ی
اتربخش بود  ودآبهد یاداهالیروده ،به ام« یسل یمه» برخو دم؛ گف :اآ
سالم!میخواهیتو ابهاذنالهید مانرنم؟گفتم:باالترینخواستهام،همین

اس اوقدحابیبهمنداد ،وشیدمود دم سار شد پسادگذش چند
ماه،اداندنپرسیدم:مراباچهچیهآتالیرردي؟پاسخداد:بهدا هاآاداین
:ادخاکقبرحسین گفتم:اآ

تسبیح!پرسیدم:اینتسبیحادچیس ؟گف 
ادضیه!مرابااینمداوارردي؟بااینسخن،اندنزضبناکبرخاس وخا ی
شدود دشکم،بدترادپیش،برمنمستولیگش  1
ـ اجابت دعا زیر بقعه امام حسین

:

مرحومسیدبنلاووسمی ویسد:شیخدقیهداهدتجا ف،احمجدبجندهجد

رهحضرتصادق مریضشدوامردرمودرسجی ااجیجر

حلی وای ررده
رنندبراآانجناب هدقبرحسین دتجارنجد پجس،رسجی ایادتنجدوبجهاو
امامواجبالطاعةاس وامامصادق 
ولیحسین  ِ 

می وم،
گفتند گف  :
صادق برگشتندوحضرت ا
یهامامواجبالطاعةاس پس،بهسوآامام 
ِ

بهرالمانشخصخبرداد د انحضرتد جوابدرمود:امر،چناناس ره
انشخصگفته؛ولی دا ستهرهخداآتعالی ابقعههاییچنداس رهدتاد 

نبقعههاس  2

رهقبرحسین باشد،ادا

ا هامستاابمیشودوانبقعه
 9شیخلوسی،األمالی،ص 959
 2ابوالفضرتهرا ی،شفاء الصدور،ص999
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 .3آزمایش انسانها

سن هاآ الهی ره د ایات متعدد به ان تصریح شدهّ  ،
اد ّ
سن ادمایش
ً
َ ُ َ ُ َ
َْ
اساساجهان،صحنهادمایشالهیاس ؛« َول َّن ْبل َونك ْم ِبشيْء ِم َن الخ ْو ِف

اس
َ
َ
ً
َو ْال ُجوع َو َن ْقص م َن ْاْل ْموال َو ْاْل ْن ُفس َو َالّث َمرات َو َب ِشر َ
قنعاهمهشما
الص ِاب ِر ین؛ 1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رمبودمیوههاادمایش

اباچیهآادترس،گرسنگی،دیانمالیوجا یو[ یه 
َ َ
میرنیم و بشا ت ده به استقام رنندگان » و یا درمودهَ  « :ح َّتى ن ْعل َم

ً
ُ
ُْ
قنعا ادمایش میرنیم تا معلوم شود
جاﻫ ِّد َین ِم ّْنك ْم؛[ 2ما همه شما  ا  
الم ِ
مااهدانواقعیوصابرانادمیانشماریانا د؟» 
َ َ َ َ
بارك الذّي
یدا د«:ت
خداو دد ایهدیگر،دلسفهخلق  اادمایشا سانهام 
َ
ََ ْ
َ ٌ َ
ْ َ ُ ُ ُ
ُِ َ
ْ ْ ُ
ّدیر الذّي خل َق ال َم ْو َت َوال َحياة ِل َي ْبل َوك ْم أ ُیك ْم
ِب َي ِّد ِه ال ُملك َو ُﻫ َو َعلى كل شيْء ق
َ
ً
دوال اپذیر اس رسی ره حکوم جهان هستی به
أ ْح َس ُن َع َمال؛ُ  3پربرر و  
دس اوس واوبرهرچیهتوا اس » 

ّ
رلجیوسجنتیدایمجی
یشودرهادمایشالهی،قا و ی
اداینایاتاستفادهم 

اس وخداو دبندگانخویش ابراآشکوداییاسجتعدادهاآ هفتجهوپجرو ش
یپرتاربجهشجبیهاسج رجه
ا انمیادماید د واق ،امتحانخدابهرجا بازبجا ُ
آامادهمیپاشد ایندا ههابهوسجیلهمواهجب

دا ههاآمستعد اد سردمینها
لبیعیشروعبه شدمیرنندوبهتجد یجبجامشجکالتمجیجنگنجدود برابجر
ایستادگیبهخریمیدهند

لودانهاآسخ وسرماآرشندهوگرماآسودان،

ختیتنومندوپرتمربهبا اید 
ُ
تاشاخهگلیدیبایاد
 9بقره،ایه511
 2محمد،ایه95
 3ملک،ایه5ج9
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جلوهگاهی براآ برود این ّ
سن الهی اس  هض 
هض تاشو ا  ،
دمینهاآ پدید او د تا همگان امتحان و زربال شو د د یک لرف،
تاشو ا  ،
باتدهاآادپا سایان ودگا بااهدافالهیقرا دا دود 
درد د سولخدا  
حارمداسدباتدهاآادجنایتکا انبااهدافشوممادآرهبه

لرفدیگر،یک
ً
رامال ادجبههبالرقابرتشخیصبود؛
دس،میرنند جبههح  ،،

لو اشکا 
امابااینحال ،تدهبسیا آادمسلما اند جبههبالرقرا گردتند ودرد د
تدهاآ یهاد
پیامبر ابهشهادت سا د دواهربیتشان ابهاسا تبرد د؛البته 
این ادمون به گ ،سربلند بیرون امد د اینانرسا ی بود د ره تااخرین قنره
خونو فسخویشباامامبود د؛ رسا یرهامامحسین ا ان ابهترینو
باوداترینیا انخوا د  1
 .4کیفر تبهکاران

ّ
ادسن هاآالهی ،ریفرتبهکا انوستمگراناس اد جملهحکم هاآ

این منلب ره خداو د ا سان  ا امر  موده د دمین سیر رند و اد سر وش 
پیشینیانتبرتگیرد،همینامراس اگرا سانتا یخ امرو رند،باو خواهد
ُْ
میشود؛«قل ِس ُيروا فى
ررد ره د یا توسط مدیرآ توا ا ،حکیم و تادل ادا ه  
َ
كيف َ
كان َعاق َب ُة ْال ُم َك ِذب َ
انظروا ْ
اْل ْرض ُث َم ُ
ين؛ 2بگو  :وآ دمین گردش رنید 
ِ
ِ
ِ
تکذیبرنندگان [ایات الهی چه شد؟» همچنین،

سپس ،بنگرید سرا اام 
َْ
اْل ْرض َف ْان ُظ ُروا َك ْي َف َ
كان عاق َب ُة ْال ُم ْجرم َ
ُْ ُ
ين؛3بگو:د 

ِ
ِِ
میدرماید«:قل ِسيروا ِفي ِ
وآدمینسیررنید پس،ببینیدتاقب را گنهکا انبهراا سید؟» 
ابن ما،مثیر األحزان،ص 19
 9
 2ا عام،ایه 55
  3مر،ایه19
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شکی یس رهتأتیرمشاهدهاتا گذشتگانواقوامیرهبراترپش پاددن
به حقای  ،،اه دنا و  ابودآ  ا پیمود د ،بسیا بیشتر اد منالعه تا یخ ا ها د 
رتابهاس ؛دیراایناتا ،حقیق  اقابرلمسمیسادد 

تالمه لبالبایی د این با ه می ویسد :اینکهامر درمودهد دمین سیر
رنند،براآایناس رهادسرگذش ام هاآگذشتهتبرتبگیر دوسرا اام
پادشاهان و دراتنه لازی  ا ببینند ره چگو ه قصرهاآ  دیعشان به د دشان
خو د وچیهآبهجهسرگذشتیرهمایهتبرتباشد،باقی ما د  1
میدهد ره
سر وش شوم قاتالن سیدالشهداء  یهاینحقیق  ا  شان  
ی
بیتفاوت
میشود  ،
مخلص خود  
خداو د متعال  سب به ظلمیره به بندگان  
ّ
یکسن الهیاس ادسوآ
یس وا تقامخونا ان اخواهدگرد واین،
دیگر،سر وش ستمگرانتاشو ا،مایهتبرتبراآدیگراناس د ادامه،به
برخیادریفرهاآالهیرهدشمنانامامحسین
اشا همیرنیم 

د د یابهاندچا شد د،

ـ ابتال به بیماریها:

وایاتبرمیایدرهتمامیرسا یرهد قتریجاد جنجگبجاامجام

ادبرخی
ی
آهجاییهمچجون:جنجون،ججذام،ب یجرص
حسین همکا آررد د،بجهبیما 
ً
ْ
ججابربندیجدأددآ(زجا تگرتمامجۀحضجرت)،بجه

مثال
(پیسی)مبتالشد د؛ 2
محضبرسر هادنان،گردتا جنونشد  
زا تگرلباسحضرت یهباپوشیدنان،گردتا یب یرصشدوچهرهاشمتغیجر
ْی ی
بنرعجبپجسادزجا تلبجاس
گشتهوموهجایش یخج 3ویجااددسجتانأبار 
 9سیدمحمدحسینلبالبایی،المیزان فی تفسیر القرآن،ی،51ص 933
:ابنقولویه،کامل الزیارات،ص595
 2ک 
ابنشهراشوب،مناقب آل ابیطالب ،ی،5ص11
 3
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حضججرت،د دمسججتانهاخو ابججهمی یخ ج وهنگججامتابسججتان،دس ج هایش
1
خشکمیشد

همچونچوب
رسا یرهد جریانمن اب قشمستقیمداشتندیادبانبهشمات گشجوده
چنجانرجهد  ود
بود د،با فرینامام،گردتا مرضاستسقا(تشجنگی)شجد د؛ 
ادسپاهتمرسعدخناببهامامگف «:اآحسین!ایاایجناب ا

تاشو ا،مردآ
یبینیره[گویاد صفاوداللی چونصفحهاسماناسج ؟بجهخجداادان،
م
یچشیتاد حالتشنگیبمیرآ »امامحسیندرمود«:با خدایا!او
قنرهاآ م 

یگویجد:اوپجساد
اتشنهرامبمیرانوهرگهاو ا یامرد!»یکجیاددوسجتا شم 

واقعهتاشو ا،بیما شدومنبهتیادتش دجتم بجهخجداییرجهججهاوخجدایی
یررد دوبا ه
یشد سپس،ان اقیم 
یخو د؛اماسیر م 
یس ،او ادیدمابم 

یشدواین،را شبودتادما یرهجانداد  2
یخو د،ولیسیراب م 
ابم 
ی َ
بنحاای(ادیا انتمرسعد) یه قرشدهرهبا گبراو د«:اآ
د با هتمرو 
ید ند
حسین!اینکابدراتاس ره[حیوا اتپستیچون سگانبداندبانم 
اماقنرهاآبهرۀتو خواهدگش ؛ تا

یاشامند؛ 
وخوكهاود ادگوشانادانم 

ّ
اینکهحمیمجهنم ابیاشامي »[امامحسین برا ها فرینرردرهد حال
ّ
ی َ
بنحاای) یهادشدتتنشهالکشد  3
تمرو 
تنشبمیر دواو( 

بندا ِ م یه قرشدهرهتیرآبهدکمبا کامامددو
أبان 
د با همردآادقبیله 

اینگو ه »4ایجنمجردبجا فجرین
پاشیدومیدرمود «:

خونها ابهاسمانمی
امام 

حضرت،مبتالبهمرضیشدرهبراتران،د شکمشاحساسحرا تشدیدو
 9همان،ص 15
 2شیخمفید،اإلرشاد،ی،9ص 37
ابنرثیر،البدایة والنهایة،ی،3ص  539
 3
اینگو هباخدامالقاتخواهمررد
 0گویامرادحضرتاینبودهره :

11
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د پشتش،احساسسرماآشدیدمیرردود مقجابلش،یجخوپشج سجرش،
رادابسرمیرشید؛ولجی

اتشمی هاد دوادشدتتنش،راسههاآبه ُ
گپ


سیراب میشدوبدینوض بودتاشکمشپا هشد  1
ً
مثال قرشجده:دجردآرجهخبجر
برخی یهگردتا قن یا قصتضوشد د؛ 
شهادتامام ابهتنوانبشا تبراآمردماو د،پسادمدتیروتاه ،ابیناگش 

ی
بنا س یجهگردتجا جنجونو
سومیبرد د ِ 2سنان 


سووان
ودس او اگردته،این
بنیوسجفخجود اقاتجر
اللیشجد وآپجسادا کجهباادتخجا د برابجرحاای 
حسین معردیرردوحاای یهاینرا  ا«امتحا ی یکو»قلمجدادرجرد،بجه


خا هاش د وگردتا جنونواللیشد  3
ـ آتش دنیوی و رؤیای آشفته:

گو هاآدیگرادتقوب هاآد یوآجنایتکا انصحنۀتاشو ا،اینبودره
خداو دپیشادگردتا آا انبهتذاباتشاخروآ،ادتذاباتشد یابها ان
چشا ید د امالیشیخلوسیامدهاس  :
بنیوسف،گروهیادما،مخفیا هادرودهخجا یشجدهوبجه
د دمانحاای 
ُ
داشتیم،اتاقکیگلیند رنجا دجراتبنجا
رربال دتیم ادا اارهمحرسکنایی
ِ
رردیمود ُ
انسکناگهیدیم د ایجنحجین،مجردزریبجیامجدوگفج :دجردآ
هگذ مومیخواهمامشبمراد ایناتاقکجاآدهید ما یهچنجینرجردیم 
وقتیخو شیدزروبررد،چرازی ارهبا فج میسجوخ  ،وشجنرجردیمو
شستیمود با ۀحسین ومصجیب اوود بجا ۀقجاتال شمشجغولصجحب 
؛ابنرثیر،البدایة والنهایة،ی،3ص 955
ابن ما،مثیر األحزان،ص 75
 9
ابنتسارر،ترجمة االمام الحسین من تاریخ مدینة دمشق،ص،959ح  995
 2
 3همان،ص،910ح950
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شدیم سخنبهایناا سیدرهخداو جدهریجکادقجاتالناو ابجهیجکبلیجهو
بیما آد جسمشمبتالساختهاس د اینهنگام،انمردگف :من یهجهء
قاتالنحسینبودم بهخداقسم!تارنونهیچبدآوبیما آمتوججهمجن شجده

اس بنابراین،سخنشماد وغاس ماسکوتررده،دیگرچیهآ گفتیم 
د اینهنگام،شعلۀچراغضعیفشدوانمردبرخاس تادتیلۀان ابا
دستش اصالح رند  اگاه اتش ،رف دستش  ا درا گرد  ،او برخاس و
دواندوانخود اد ونابدراتا داخ ؛امااتش،سنحاب ااحالهرردواو

ً
دا ماسرش اداخرابمیرردتااداتش وآابمصونبما دوچونسربر
انقد 
سرشمیسوخ ومابو بوددوبا هسرد ابرند اینوض  

میاو د،

1
تکرا شدتابههالر  سید 
مرتکبانسنگدلجنایاترربال،براترجنایاتدایعیرهمرتکبشد د،به
جهتقوب هاییرهگفتهشد،د تالمخوابواستراح  یهگردتا رابوسهاآ
وحشتناریمیشد درهبهمنهلههشدا آ سب بهوضعی دهشتناکا انپس

بن ی باح قاضی اس هنگامی ره وآ،
اد مرگ بود؛ اد جمله  ،وای تبدالله 
سببرو آدردآ ابینا ااداوپرسید،انشخصچنینپاسخداد :
ً
ولیشخصا  یههو

مندهمین فرآبودمرهد قترحسین سهیمشدم؛ 
شمشیروتیرآبهاو هدم پسادقترحسین ،بهخا ه دتموپساد مادتشا
خوابیدم د تالم ؤیادیدمرسی هدمامدوگف  :هد سولخدابیا!گفتم:مرا
چهرا ؟ولیانشخصگریبا م اگرد وبهصحراییبردره
با سول خدا  
سول خدا د  قنهاآادان شستهواستینها اباالددهبودو یههاآد 
دس داش ودرشتهاآ یهد مقابلشایستادهوشمشیرآاداتشد دس او
ُ
بود اوتمامی ه فرهمراهانمراباضربتیاداتشرش بادیدناینصحنه،
 9شیخلوسی،األمالی،ص 519

11
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مند برابر سول خدا دا وددموسالمرردم حضرتپاسخی دادوپساد
مکثیلویر،درمود«:اآدشمنخدا!حرمتم اهتکرردآوتترتم ارشتیو
ح،مراپاس داشتي!» ترضرردم:اآ  سول خدا!منشمشیرو یههوتیرآ
هدم درمود«:ولیسیاهیلشکربودي؛  هدیکبیا!» چون هدیک دتم،لش 
خون حسین اس » اد ان بر
پرخو ی  ا دیدم ره د برابرش بود و درمود ِ « :
چشما ممالید  اگاهادخوابپریدموخود ا ابینایادتم  1
ـ کوتاهی عمر و ناکامی در دنیا:

گها شهاآمتعدد،گویاآاناس رهقاتالنیاشرر رنندگاند قترامام
حسین  ،پس اد این جنای  ،بهره چندا ی اد تمر خود  برد د د با ه

تمربنسعد قرشده:هنگامیرهامامحسین بهوآدرمود«:مایه  وشنی

دیدهاماناس رهتوپسادمن،ادگندمتراق،دیاد خواهیخو د» 2،وآبا

رمالجسا توباحالاستههاپاسخداد«:ما اجورادیاس !» 3اماحوادث
پسادتاشو ا،د ستیپیشگوییامام

بنسعد،
 ا وشنساخ ؛دیراتمر 

پیشادا کهبها دویش،یعنیحکوم  آ،دس یابد،پسادسالیا یا دك،

بهدستو مختا تقفی،بههالر  سید  4

زا تگرانحرمحسینی یهبدونبهرهمندآاداموالزا تشده،سرا اامبه
بن ُبسر  ِر ْن ِدآ قرشدهرهوآ
مالك 
دقردچا گردید د؛ بهتنوان مو ه،د با ه  
ودتاشو ا،پسادزلبهضعفبرامام،شمشیرآبرسرحضرتدروداو دوبر
؛ابن ما،مثیر األحزان،ص 30
ابنشهراشوب،مناقب آل ابیطالب ،ی،5ص 11
 9
 2شیخمفید،اإلرشاد،ی،9ص599
 3محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،51ص900
 0لبرآ،تاریخ األمم والملوک،ی،1ص10

جلوههایی از سنّتهای الهی در نهضت عاشورا
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راله حضرت اد سرش ادتاد ،او ان  ا برداش و پس اد ان،
اتر این ضربهِ ،
مشمول فرینحضرتگش رهبهاودرمود«:خو دنواشامیدنبرتوگوا ا

مبادوخداو دباظالمانمحشو تگردا د »وآ،رالهزنیمتی ا هدهمسرش
حسین ابهخا هام

برد؛ولیبااتتراضاومواجهگش ره«:ایالباسزا تشدۀ
یاو ي؟اداینپس ،منوتودیریکسقف خواهیمبود »وانمردپساد
م
ان،تااخرتمر،هموا هد حالدقرو دا آبهسرمیبرد  1

 9محمدباقرمالسی،بحار األنوار،ی،51ص909

