
 

 اّول محرمهای دهه  روضه

  *فکورمحمدحسین 

 شب اوّل

شدرسجیپجد م اخنجداندرمودهاس :وقتیماهمحرمداخرمیامام ضا
َیااْعَ َشـَب ٍب»درمود:« ّیان»د  ودهاآازادینمحرمبهدید امام ضا می
ْنَ َإْن َلَشْیَُ ََ ا  َعيَعا

َ
ْعَ أ َفاْعَكَلْلُحَسْ َ ْعَ َزَلیِّ َمـاُیـْذَعُحَطاَلٍبٍِ ََ ُهُذَعـَح  ُ َفَإ

اآ یان!هرمصیبتیداشتی،برحسینگریجهرجن؛دیجرااو اهما نجد9؛اْلَکْبُش
«گوسفندسربرید د 

رنا قبجریااباتبدالله!شباّولمحرموازادسوگوا آشماس  امامحسین
تجرض بهپیجامبروداعرردوادمدینهبیرون د جدشامدوباپیامبر

« وا مد مدینهبمجا م ا درهدیگر مییا سولالله!وضعیتیایاادررده:»ررد
اس  بی مدینه،شهرپیامبرواهر

 وا دبما د  ادهبیشاد یمقرنادارنونرا بهجایی سیدهرهحسیندیگر می
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 حل پیامبر گذشتهاس  
امد،حضرتبیدا شجدودرمجود:چشماناماما د:لحظا یخواببه وشته

جّدم سولخدا اد خوابدیدمرهمرابهسینهدشجردودرمجود:مجامنتظجر جو
9هستیم 

اربروقاسموابوالفضربیجرونرلثوموتلیادمدینهبادینبوامّامامحسین
ولجیان د ؛اماچندانلول کشیدرهاینرا وانماددًابهشجهربادگشج ؛

اربر بود د دینبهمراهرا وان بود ابوالفضروتلی ود،دیگرامامحسین
پیرشدهبود دینبامدهبود اپیامبراد  ابیاو د وقتیوا دمدینهشد،گف :

ا َمَدیَن َ» َُ  َجدِّ ْقَبَل َنا َْ «ایم حسینامدهمدینهما ا، اه ده؛چونمابی2   ؛َُ
لا لغرسبزنل زرلبرسیدزیلللحها ل  ل

ل

ل

لت ل یکشلبللخیکلسلخزونلکشزایدیللل
ل

لتززیشلا لکززربللعرسززینلساززیانلل
ل

ل

لهززی لکززا لساززیانلل ززر لبززرلداززگنلل
ل

 شب دوم: ورود به کربال

را وانرربالمسیرهاآمتعددآ اادمکه اررباللیررد؛ جاا کجهامجرودد 
رربالس ،درمود:ترضررد دایناارربالدرودامد وقتیبهامامحسین

ُهَم» يالل  ُِّ ُزوُذَعَكَإ
َ
ُلواَهاُهَنااْلَکْرَبَمَ أ َِ

ُْ ا ٍِ ْرٍبَوَعََل ََ َقاَلَهَذاَمْوَضُع ُثم  َِ َواْلَبََل
َه ُسوُلالل  َُ ي َثَنيَجدِّ اَعَهَذاَحد  َُ َُ ُقُبو

َحاَلَناَوَمْسَ ُكَنَماَجَناَوُهَناَمَحلُّ َُ 
3؛َمَحطُّ

وبالسج  وبال سپ ،درمود:اینموضجعررببرمبه وادرربخدایا!پناهمی
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   911  های دهه اوّل محرم روضه

هاآماوجایگاهقبجو پیادهشوید ایناامحّردرودامدنماومحر یختنخون
«ماس  جّدم سولخدا،بهمنخبردادهاس  

لبززی لبنشززیسایل سیاززیلکربل زز للل
ل

ل

ل بلسلخیکشلبیلا،لسلجزینل نیی ز للل
ل

لبنشیسایلخو لمیگلنآزنل  ز للبی ل
ل

ل

ل هنل   للتیلبللجیّ ل س لمیینل دیکل
ل

خنو ررد شایدیکلحظههمهقضایاد برابرامامحسین


ل سال سیایلصی  ل ل طشلبرلعر ل عفزنلمزنلل
ل

ل

ل سال سیایل ر لبیال لدنل  لجو ل عی لمزنلل
ل

ل دایلبللا  لخوالکت ،لبرل رانل کبرلکزیمل
ل

ل

لبرلنبلل اغمبرلکزیمللا لموجلانم ل رسلل
ل

محجا مدو او اگردتنجد خواسج پیجادهشجود،همجههاشموقتیمیبنیتقیله
پیادهشد د بی براد انودرد داِنبراد انامد د باچهتظمتیاهر

الله!اینیکدرودبود؛اماایندرود،صعودآهمداش  صجبحیجاددهمبقیةیا
وقتیدینبربرآخواس سوا شود،هجرچجه گجاهرجرد،دیگجررسجی بجود 

حرمیوجود داش  دینببهقتلگاهامدوگف :براد !همه اسوا رجرده ام؛می
ام ولیخودم نهاما ده

َعي»
َ
یاْلَمْهُموُمَعأ یَمَضـیَضیقََحت  َعياْلَزْطَشاُنَحت 

َ
دا آرهپد مدداآزصه9؛َعأ

«اآرهشهیدشد!اددس  د  پد مدداآلب شنه

                                                            
 ۱0،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،9



918    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

لا لمازززینلخامزززلل سبزززی لتزززوللل
ل

ل

لدیلززززللا  الخززززو هرلنززززای  لتززززول
ل

لاهززیلهززیلبززو لعاابززنلمززنلخامززل
ل

ل

لاهززیل ززو لغرسبززنلمززنلللبززو لجززینلل
ل

ل دززیلهززیلم یزی رلسززکلمطفزبلللخامزلل
ل

ل

ل دززززیل س   ززززنل سیززززبلم آززززرلل
ل

لاهززیلهززیلبززو ل  ززار لمززنلخامززل
ل

ل

لاهززیلهززیلبززو لساامززنلمززنللللخامززلل
ل

 شب سوم: حضرت رقیه

هجاآاووابسجتهشدتبهپد ومحب دا یمرهدختر،تالفیاس وبههمهمی
داد جد هنودد بستربود پیراهنیادپیامبر ابهتلجیاس  پیغمبرخدا

درمود:چجراگریجهررد امیرمؤمنانرردوگریهمیمی گاهحضرتدهرا
گف :پیراهنپد م ابده ااستشمامرنم پیراهن اگرد ورنی؟دالمهمی

ادحال د وزجشرجرد دالمجه،9؛«ُغَشیزل ها» وآچشما شگذاش و
رند دختربه گیاس ؛تاقراس ؛امابادیدنوبوییدنپیراهنپد ،زشمی

سالهمگرچقد ظردی دا د  صویرپد  ا دید؛بلکهخودسجر اد دخترسه
داماناوگذاشتند؛مگرچقد لاق دا د 

تمادالدینلبرآد رتابرامربهایی قررردهودیگجرموّ خجان یجهداسجتان
 ویسد:همینرهسربابا اگردج ،ا د لبرآمی ااداوگردتهحضرت قیه

                                                            
 ۹07،ص۳۴ همان،م9



   911  های دهه اوّل محرم روضه

ات اماجرو رجردهاسج ؟چجهرسجیسجرت ابابا!چهرسیپیشجا یگف :
الودررد؟خون

برایمگف :براد مادد یجا دج  دهپجا هده ودادبی یکیادمداحاناهر
دوتاورهگذش  شبیرهماهمبا  بود،بجهخا جهبجراد م دجتم چنجددختجر

مایکیاددختجرانبجرروچکوبه گداش  یکسات ادادنا گذشتهبود؛ا
رجرد امد تک پد ش اد دس گردتجهبجودوگریجهمیسرسفرهادنا  می
رنی گف :تموجان!چنو ادنا رجنم!مجنهمیشجهمجاهگفتم:چراادنا  می

رردم! مضاند رنا پد مادنا می
د هدیکبهیکماهاس رهپد  ا دیدهاس  هردمانهمرهسرازیا قیه

ا د حاالپد امدهاس ؛اماباسربریده چندانلجولباباگردتهاس ،او ادده
َسـَکهکـذا» کشید،ساتتیگریهرردوگف :

ْ
أ َُ  َُ ْنُ َاْزَمـیَوَلـْمَا َُ  «َلْ َتَنی

دیدم  اگهاندید دصجداآاوخجاموشبودموسرت ابریده میراشرو می
9 قیهد لرفدیگر شد سرپد یکلرفادتادو

ل لل زیلللاخازرتل سازیانل  لدالتالزس،لبیبزیللللل
ل

ل

لا ززرلمززر لببززرل  لکززیجل سزز لشتززس،لبیبززیل
ل

ل  ،ل مشبنلبللاسزی   للبللجگلتولکلل مین
ل

ل

لکزس،لبیبزیلللدگال ر لبزللسازاملتزولهزاچللللل
ل

لبلل اشزو  لتزول زرلدیمزی ،لمیز لعازبملللللل
ل

ل

لکلل خملاسینلاسل یسمل خی لسلخزس،لبیبزیللل
ل

لسازیا ل  ل زیلا ل سز لسسزر نللللمر لببرلکزللل
ل

ل

لا رلدمیدزینلمزر ل  نل زاشلسل زس،لبیبزیلللللل
ل
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 شب چهارم: فرزندان حضرت زینب

جرحضجرتها ابهرربالببریموبراآگرشبچها ممحرماس  دل رپی هجاآپی
زریجبو نهجاما جد،اشکبریهیم  ودتاشو اوقتیامامحسجیندینب

درد دانخود اصدارردوگف :ببینیدحسین،زریباس  دینبحضرت
هالبجاس دمپوشجا د ا هجا اامجادهرجردوبجهشمشیربهدس ا هاداد بهبچه
دجداآ جو«محمجد»و«تون»جان!اجادهبدهخدم براد او دوگف :حسین

اججاده جدادودرمجود:شجایدهمسجرت اضجی باشجد شو د امجامحسجین
گف :همسرمسفا شرردهاس رهاگررا بهجنگرشجید،پسجرانبدین

مراجلو رادپسرانبراد تبهمیدانبفرس  
لمیزززززز لدیمآربززززززیدنل  لبززززززر ا 

ل

ل

لمهززو  نل سزز لچیززا لتززولشفززبلخززو هرلل
ل

ل هزززرهی لمزززر ل  لخزززوالمردازززینللل
ل

ل

لغززززل ل کبردززززیلسلعبززززیل صززززغرللل
ل

ل زززو لا   لبر ا جزززینلغمزززنلجزززینلل
ل

ل

ل مزززززززززرس لا   تمزززززززززی لا ال  لل
ل

لحللزززملکززز لسقزززبلا ل سززز لبایبزززینل
ل

ل

ل مزززو لا   لاسلمزززرشلعشزززقلا ززز لل
ل

دوگجرسجرخ ابجهوقتیاصرا خواهر ادید،اجادهداد دینباباتبدالله
شجدتجنجگررد جدوهجردوشجهیدسوآمیداندرستاد بهمیدانامد جدوبه

ازجوشگردج وبجههاآپجا لفجالنخجواهر ابجه نشد د امامحسین
 یامجد دینبجیرجههمیشجهبا وانبهاستقبالامد د؛امادینب9هااو د خیمه

                                                            
 2۱۹ص همان،9



   119  های دهه اوّل محرم روضه

شتاد ،د اینواقعه،د خیمجه وآ هجانجلو راددیگرانبهیا آبراد شمی
 رسججیدحسججیناو اببینججدوخاالجج بکشججدویججاچشججمشبججهرججرد؛دیججرامی

 ابیرند  وجوا ا شبیفتدوبی
هااربرادمیدانبلندشد،دریادسردادوادخیمجهساتتیقبررهصداآتلیاما

اربجرادتجادهتلیخودش ابهجنادهبرخا بیروندوید دود رادامامحسین
جان! سا د خودش ا وآجنادهپسربراد ا داخ وادسوددلصدادد:تلی

دا دوهجا کاهبراد ش ابکاهد دینببااینرا خود،روششررد امقدا آا

 یزید ریاحی شب پنجم: روضه حربن

راحساسرردره اه ااشتباه دتجهاسج  احسجاسرجردایجن صبحتاشو ا،ح 
ح،وبالراس  دهمیدصحنهبهش وجهنماس   اگهانباصحنه،صحنه

امجاموجودا کهمردشااتیبجود،شجروعبجهلردیجدنرجرد اداینکجهد برابجر
لجرددو رسدومیایستادهاس ،لردشپیداررد رسیرهادگناهمیحسین

رند،اوا سانشااتیاس ؛ هدرد رسویی ّحر،سجرشصحنهگناه ا ر می
هرلجیِمجْنلجد ک»امدوگف : اپایینا داخ وبهخدم امامحسین

ام ایجا وبجهتم؛اماپشیمانشدهمناّولینرسیبودمره اه ابرشمابس« وبة؟
9منپذیردتهاس ؟

جرمی ر،الگوییبراآشماس  داستانح  گویجداسجالمجوا انتهیه!داستانح 
بس  دا د هررااهستی،امکانبادگش وجوددا د بن

 وبهاو اپذیرد  اداماماجادهگرد وبهلرفمیجدان دج وامامحسین
رد صدادد:اآمردمروده!امیدوا مابرهاآ حمج خجداادخودش امعردیر
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شمابادداشتهشود منرهحسین ادتوت کردم؛اماشمادتوترردید حال،
رنید؟گو ه دتا میچرااین

ر؛چرارهلحظه اآبجراوگذشج رجه وآخجا ادتجادهبجود خوشبهحالح 
اس  حضرت،خونتبداللهچشما ش ارهگشودودیدسرشد دامانابا

جرمرتیجهبخجوان ادصو تاوپا رردوبهتلی جر،9اربردرمود:براآح  ایجنح 
ساتتیقبرد سپاهتمرسعدبود؛اماارنونسجرشد دامجانامجامحسجین

 ودتاشو اباالآسربعضیادشهداامدهاس ؛یکجیاداس  امامحسین
راس   ا ها،ح 

رامدآوسراو ابردامانگذاشتی؛امادلیااباتبدال هجاله! وخودباالآسرح 
بسوددبراآخودتیااباتبدالله!رسید قتلگاه بود اسرت ابهدامانبگیجرد؛

ـراَب» ْمـَلَوالتُّ ُهَزَلـیالر  ؛صجو ت وآخجا گذاشج ومشجغول«َوَضَعَرـد 
مناجاتباخداشد 

ل لخزیکلا تل زرا لل  رلبرل  اینلخزو دنلمزرلل
ل

ل

لسل رل  لا لبر دن،لخیکل ی للشزیرتل زرا للل
ل

ل و الا،لسلجیدمل لتیبلنر لهمچونلنم لمن
ل

ل

ل زین،لخیکهزارتل زرا للللبینل رس دللتیل رس دلل
ل

لخوال رلبلل اشمل زربفیی لکز للللببا ل  لکران
ل

ل

لمر ل خص لبینلتیل اشلمرفِل کبرتل زرا لل
ل

ل   سضول ار ل  ل بلکوپرلسلدزیمشلبزلللزبلللل
ل

ل

لکللنیسیل  انی ل  لساض لدی لمزیا تل زرا للل
ل
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 الحسن بن شب ششم: روضه قاسم

د شبتاشو ابایا انخودشسخنگف ودرمود:درداهرر امامحسین
سجالهبجود،ره وجوا یسیهدهالحسنبناینااباشد،رشتهخواهدشد قاسم

 وا نجدشد؟ویادقطبه گساالنمیبه ردیدادتادرهایامن یهدردارشتهخواهم
 وا مبهمیدانجنگبرو د؟بهخدم تمویشامدوترضررد:ایامنهممی

ابتداسؤالیاداورجرد شجایدبجاایجنبهمیدانبرومورشتهخواهمشد؟امام
خواس ببیندچهقد قد تجداشدنادجانشیرین ادا د پرسجید:سؤالمی

 رادتسجر هد وچگو هاس ؟قاسمگف :تموججان!شجیرینتهیهم!مرگد 
قاسماینحرف ا هدرهتمویشخوشجشبیایجد؛9 «لَس الَزیمَحلَاَ»اس ؛

اینمنن،، عا ف یس ؛بلکه دتا اود  ودتاشو ا شاندادرهاینسخناو،
وبجهخجدم تمجوامجداربرد س اس   ودتاشو اپ ادشهادتتلی

گف :اجادهبدهیدبهمیدانبروم 
لکربلسنلک لمر  لجینل هر 

ل

لا ل نلشر نلسی سنلکز لمزر للل
ل

هاآامامحسیناجادهبدهیدجا م ادداآشمارنم سپ ،خمشدودس 

 ا یجهبوسجیدواصجرا هاآتموادتادوپاآامامحسین ابوسیدو وآقدم
رردرهتموبهاواجادهبدهد 

جل هحتـیُاذَنَلـُه» عبیرمقتر،ایناس : َُ ُلیدیهو ْلالغَلمُیَقب  َِ مر جب2؛َفَلْمَی
بجهاوامجامحسجین«بوسید اا کهاجادهگردج  دس وپاآتمویش امی

3قد گریستندرهبیهوشبردمینادتاد د اجادهدادوقاسم ابغررردوهردوان

                                                            
 21۴،صمحمد سوگنامه آل محمدآاشتها دآ،9
 .85، ص 54، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
 02۹،صمنتهی اآلمال شیختباسقمی،3
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اش ابجر وآسجینهقاسم اد ازوشگرد وسینهایناایکبا امامحسین
همینتمجر ا کجرا درد دبراد شگذاش ؛اماساتتیبعد یهدوبا هامام

خوندرد جدبجهرنا جسجدزرقهاآبودرهامامحسینررد انسات ،لحظه
دوبراد شامد؛اماجوا انواهرحرم ابهیا آ خوا د؛بلکهقاسم ابلندرجر

رهپاهاآقاسمبهدمیناش ا وآسینهاوگذاش  او ابلندررد؛د حالیسینه
شد،او ادو ادچشمماد شبهخیمهشجهدااو دود رنجا جسجدرشیدهمی

اربرخوابا د درد دشتلی
لکاه لمیهنلکللچیا لچآرنلبر سرسخالل  ز ل

ل

ل

لس لعطشلبزرللزبلا سزیلجنزر ل زوخالل  ز للللللل
ل

لعشزقللل یلللجو دنل   لکزللا لعرصزلللل اگان
ل

ل

لشیمززز ل سرسخازززللسلچآزززرنلبر سرسخازززلل  ززز ل
ل

لشی مل  ز ل سز ل هزرلح هز لکزللخازی ل  ،لللللل
ل

ل

ل ززرخلنززآیاتلبززللبززر لاسخاززلل  زز لللجیمززلل
ل

ل  لنززر  لعطززشلسلتززیبشلخو نززای،لا سزز لل
ل

ل

لهمل  خش،لهملجنر ،لهملاهیشل زوخالل  ز للل
ل

لسبزلللکزربل س لبزوالدازرس لطوسیزینلکزللا للللل
ل

ل

لبآزززرل مزززی البزززر ا ،لحَهززز ل دیسخازززلل  ززز ل
ل

لبززرلعمززولهیسززللکیززیلبززیلتزز ل یمززی،ل  ل  ززب
ل

ل

ل دچزززلل س زززی لسلسسزززیل  ل زززی ل موخازززلل  ززز ل
ل

 اصغر شب هفتم: روضه حضرت علی

بستند د اینشبو ود، ودهفتممحّرم،د رربالاب ابه وآاباتبدالله
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اصغرحضرتتلیمظلومامامحسینمرسوماس رهذررمصیب لفر

 ابسیا مت ترررد خوا ند؛ ودادآرهشهاد شامامحسین امی
ادتجاد،مالج  وضجهبجراآبه گانوتلماآبه گماهرگاهگرهد را شجانمی

قد به گوسنگینبجودررد د اینشهادتانبرپامیماههامامحسینشش
 سلی گف  حسینرهخداآمتعالبهامام

دیگر،لحظاتاخر ودتاشو ابود همهشهیدشدهبود د اینرود ،اخجرین
ـغْ َرَحَتـی»بهخیمهامدوگفج : فربود امام ـاَوَلْ َنیَوَلـَدَ الص  َُ َیـاُاْرتـاُه

ُه «خواهرم!درد دم ابیاو  ابااوخداحادظیرنم 9   ؛ُاَوَنزُّ
خواهرش اصجدارجرد؛ه بابد ا اابود،ولیامامحسینا د:بااینکگفته

خواس شرمندهاوشود خواس  گاهشد  گاه باببیفتد؛ میدیرا می
 وا سج رجود  ا گجاهدا د بچجها د:ماد دیگر میبعضیاداهرذوقگفته

 جابیگاهیدس دینببودوگاهیدسج سجکینهودیگجران؛دیجراادبج بی
 وا س او ا گاهدا د رردوماد ش مییم

ا د:اباتبدالله!رودرش اد برابردشمناو دوادا هجاد بعضیادمقا ر وشته
جوابدادد اینهنگام،حرملهبا یرآبهامامحسین2د خواس ابررد 

راها یجاو د؛دیجرجودرش ابجهخیمجهوگلوآرود  اپا هررد امامحسین
د ندوممکناسج مجاد شاددا س دخترانوهمسرا شِگرداوحلقهمیمی

لو متحیرایسجتادهبجود خو ین ا یاو دوهمانشدتزصهجانبدهد قنداقه
پش خیمه؛قرباندلدازدا ت امامحسین«سازداللهقلبکیااعازبدالله»

رادخون ایرقبرروچکیرندوقنداقه   ؛با و شمشَحَ َرَعَجْ َ س  ه»امدو پ 
                                                            

 ۹۳2،صمقتل رفیعی  اصر دیعی،9
 .54، ص 54، ج األنواربحار . عالمه مجلسی، 2
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صلیاللهتلیکیااباتبدالله «د ان هاد 
لچللبوا؟لجینل ی !لحرفلتارلا ل ونز ل

ل

ل

لکلل سال  لجَگالعلسل رسللکرالخیمونز لل
ل

لبللخامللچشملبلل  نل  ز لمزیا ل   تلل
ل

ل

لدُونالزز للبززر  لاسززینللبخیززیلغیچززلللل
ل

لبللجی ل دیزللا ل غزو لمزیا ل  زیسنلللل
ل

ل

ل رس ل اکل جدلدی آزینلا ل غونز للل
ل

لدآی،ل بگلتزول  لطیشز لدزو   لداهز لللل
ل

ل

لچنودللتازرل دزیلبو زللبزرلبَیی ونز لللللل
ل

 اکبر شب هشتم: روضه حضرت علی

،د پایینپجاآگوشهامامحسینها ا وا هرنیمرنا ضریحششامشبدل
بگجذا یمواشجکاباتبدالله،وصو ِتدل ابرقبرجوان شیدامامحسجین

بریهیم 
لچونلبللمای نل لحر ل کبرل س 

ل

ل

ل سحل  لجینلحر لسکل رل سز لل
ل

لهملل تایزیلکزلل اغمبزرل سز لللل
ل

ل

ل کبززرل سزز للمززینللززاللعفززنللل
ل

شبیهبود بهحضو پجد امجدواججادهاربربسیا بهجّدش، سولخداتلی
دو ًابهاواجاده دتنبهمیدانجنگ اداد؛اماوقتیبجهخواس  امامحسین
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َظَرآَیٍ َمْنُه» اهادتاد،م یوسا هبهقدوباالآتلی گاهررد؛ َُ َظَرَاَلْ َه َُ» 9
ایدرهد دمجانجنجگ،وقتجیپسرشجانسجوا ماشجین]پد انشهیدیادشانمی

بهد بالماشین گجاهررد، اجاییرهچشمشانسوداش ،شدوحرر میمی
سوداش ،بهقدوباالآتلی گاهررد ررد د[ اچشمانامامحسینمی

لم لدنوسملکزللتزول  لمزین،لدزرسلللل
ل

ل

للاززکلشززی  لبَززر لمزز ل  نلبززرسلل
ل

ساتتیبعدهمصداآدریادتلیبهگوش سیدرهگف :پد جان!مراد یاب!
زجرقد خجوناسج ؛بجد شخودش ا سا د؛امادیجدتلجیامامحسین

عا »قنعهشدهاس ؛قنعه ُْ َا عا  ُْ 2 «َفَقَطُزوُهَعُسُ وَفَهمَا
رادامامحسین خودش ا وآجسدجوا شا داخ وصو تبهصو تپ 

رنجد اباتبداللجهدریجادرشجید:خوناوگذاش  سپاهدشمنایستادهو گجاهمی
جان! دتیوپجد ت ا نهجاگف :تلیدرد دم،تلی!وباصداآبلندگریهررد 

ادشدتزجموا جدوهججانگذاشتی د اینصحنه، هدیکبودامامحسین
بهرمجکاوامجد دسج  وآبدهد د اینهنگام،خواهرش،دینبربرآ

 ا سّلیداد گف :براد م!برخیهخدابه وشا هبراد گذاش وامامحسین
صبربدهد!

ْیدَاَوح داََوَلَقد» َفَر ََ هاَوَعَقَیَاُعو ُ اَوَغمِّ الدُّ ّموزمد یا3؛َاْسَتَرْحَ َمْ َهمِّ  وادهی
«ر باقیگذاشتی  اح شدآوپد ت ا نهاوبی

ل مینلمی  لکزلل تزاملبزرس،لا،ل  لتزولبرسزی للللل
ل

ل

لدالتالززسلنززمرانل ا ،لهمرهزز ل اززیانلاسسززی ل
                                                            

 ۹۹2،صاللهوفلاوس، سیدبن9
  ۳2،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
 ۹۹2،صاللهوفلاوس، سیدبن3
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ل

لاسینلبللشیمز لالملبلل اشلتو،لجینلا لشتیت،ل
ل

ل

لخی  لا دیلسلا،لنیهیل   ،لم لچللکشای ل
ل

لاسلچشملخوالبنشزیلسلبپزر لتزیلکزللبنزوسمللللل
ل

ل

ل لخامللتیل رلجهملتو،لم لچنودزلل  زای للل
ل

ل ل نکِلاسینللبملترلنیل نل مینلکللبللخامل
ل

ل

ل بینلخشکلتول  لا لاهزینلخزوسشلمیازی لللل
ل

ل ال تشزملکزلل لمازی نللللمزنل«ل ل طش »هیو ل
ل

ل

ل لتززول  لاسبززی نلنززیای «سززیل باززی»صززی  لل
ل

ل ِگالالبللغرب لمز ،لهزرلجزو نلسل ازرلبنرسزیللللل
ل

ل

لکللنیلبللخونلجو دملخضیب،لمو ل زتای لل
ل

 شب نهم: روضه حضرت ابوالفضل

اَلُحاْلُمَط ُع» ََلُمَزَلياْلَزْبُدالص  َهالس  َم ـَراْلُمـْؤَمَن َ َوَوَلَرُسـوَلَهَلل  اْلَحَسـَ َوَوَْلَ
9 «السَلمزل هماْلُحَسْ َ 

شدتباادبوحیجابجود اید،بهلو رهبسیا شنیدههمانحضرتابوالفضر
«بجراد » اگاهامامحسینهاآمتا  وادباو،انبودرههیچیکیادجلوه
گف  باامامشسخنمی«موالآمن»ررد؛بلکههمیشهبالفظخناب می
امدواجادهخواسج  یهد لحظاتاخربهخدم امامحسین ودتاشو ا

 ابهمیدانبرود اباتبداللهبهاودرمود:ابیبراآرودران شنهبیجاو !ابوالفضجر
امرموالیش اامتثالررد مشکیبرداش وبهسجوآشجریعه دج  محادظجان

تبجاس،جنجگرجردهدراوانومسّلِحشریعه ادو رردوخود ابهاب سجا د 
شدتگرماس  ادصبحوشایدادشبقبر،اب نوشیدهاسج  اس  هوابه

                                                            
  207،صکامل الزیاراتقولویه، ابن9
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د جد؛هاآاوخشکو شنهاس  وا دابرجهشجد،دیجدرجهابمجوممیلب
دستیدیراببرد 

لکتنل  ل بل س الچونلبللدگاسکلاهین
ل

ل

لکرالمیهللا ل نل بلتمینیلمنلعیسلنشل
ل

 شجنهالهجرخواهیاببنوشیودرد جددالمجهمی اگهانبهخودگف : و
باشد!

 شنهباشجند!اب اخواهیاببنوشیورودرانامامحسیناآتباس! ومی
رادابادشریعهبیرونامد  9 نوشیدوبامشکپ 

 حماو اهاآمنهجربجراد برسجا د دشجمنانبجی الشررد ااب ابجهخیمجه
دستاناو اقنعررد د محاصرهررد دو

لسَل لفَّزززلِلْ نَلشالطال مزززاُم لسَمِایِزززنل
ل

ل

لعَز َلاِسیِزنلل أالبَزی  ل لأُحَزیمِنل لْ دِّزنلل
ل

لسَلعَزز َلْ مَززی الصَززیاِق ل لَاَقِززا  لل
ل

ل

ل2لدالامززد ل لیَّب ززنطل لطَّززیهِر ل لَزز المِا  لل
ل

هایشلحظا یبعددید یرهابهمشکخو دهاس  ابید مشک یس  دس 
 وا دبانگد یکیاد یرهابهچشممبا رشخجو د وقتجیبجااس و میبریده

گردآاهنینبهسرمقدسشروبید د،دیگجر توا سج  وآاسجببما جد مجن
دا مچگو ه وآدمینامد؟اورهدس د بدن داش  شنیدهشدهرهاین می

آمنرجهبراآتمویشتباسخوا دهاس  درمود:تمو وضه اامامدمان

                                                            
 027،صمنتهی اآلمال شیختباسقمی،9
 ۳5،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
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9دس د بدن داش  امحادظقرا دهد؛باصو ت وآدمینرربالادتاد    
َاَرـا »خنابررد؛صدادد:«براد » اایناابودرهامامحسین َْ َُ !«َیاَاَراَاْن

راد یر اباتبداللهدما یبهبراد ش سیدرهتباس وآخا ادتادهبود بد شپ 
قنعرردهبود دوسرمبا رش اباتموداهنینشکستهبود د بودودستا ش ا

لاسززینلس لکزز لکززللطبابزز ل ززرلبززیلا ل مززیل
ل

ل

لاسززینلبنشززیلکززللحهززا لبززیلا،لخززودا ل مززیلللل
ل

لاسینلبرلهزملمیزلل  ل زرسلبزللخزونلغفاازینلللللل
ل

ل

لتززززیلدنوسیززززیلحهززززا لا شلبززززر ا لاسززززینلل
ل

َکَسَرَظْهَرْ َوقَ»صدادد:امامحسین ُْ اآلنپشتمشکس 2؛ْ َحْ َلَتیل َاآلَنَا
خوابید د؛ولیادامروددیگر ادیشبرودرانمنا اممی«امرمشد و اهچا ه
ا ام دا  د 

لجززینلعمززو!لبززر  لحززر ،لسیززرل بلکزز للللل
ل

ل

لکزز «لمزز بلخامززن» سزز لعطززش،ل لعاززرتلللل
ل

ل زززقی لتشزززینینلحزززرسملخزززی لتزززوسنلللل
ل

ل

ل  لبآززززرلتشززززینینلحَززززرال ،لسیززززرل بلکزززز ل
ل

لسیا زززززی لسزززززیتالخابزززززر!لعیزززززیسان  ل
ل

ل

ل  نلنزززرس للبهزززاللب زززوَا،لسزززاالبزززیبلکززز للل
ل

لچشمملبللا  لتو  لکزللا ز لخزی لب زوَالللل
ل

ل

لا ززاملبززللا میزز ،لهفززل!ل ززیلا ل کززیبلکزز للللل
ل

                                                            
 ۹۹2،صاللهوفلاوس، سیدبن9
  ۳2،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
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ل صززغرلسهززرانلحززی،،لبززللا مززینلمززیا ل  زز 
ل

ل

ل حمززنلبززللحززی،ل صززغرلسلحززی،ل بززیبلکزز لللللل
ل

ل  لا ززرلدر ززی،ل بلا لحززر للل ززرللر ززلل
ل

ل

ل سال سیززکلنززایبلکزز لللمززن صززغرل لا زز للل
ل

ل بززنلبززلل سل  ززینللللسززیل  لسززر ت،لجرعززللل
ل

ل

لمززیل  لبززللخززو بلکزز لللللسززیلطتززدلنززارخو  نللل
ل

 شب دهم: روضه شب عاشورا

شخصیِ جهاناسالمامشب،شبتاشو اوشبتهاس  شبمصیبِ به گ
اس  شبتهاآدرد دپیامبروسیدجوا انبهش و یحا ه سجولخداسج ؛

مد تهاآاوگریهررد د پیامبرخجدابجراآاوگریسج ؛شخصیتیره همهتالی
،قنداقه جوداد ابجهدسج  سجولخجداوقتید هنگام ولدامامحسین

َمالیَوَلَ ِیَدعـَ »داد د،لبا ش ا وآگلوآحسینگذاش وبوسیدوگف :
«معاویهچکا ؟بنمرابایهید9؛ُمزاویه

یمرنججا قبججرش؛امشججبمسججتحباسجج رججهرنججا قبججرهججا ا وا ججهرنججدل
رهامشبد رنا قبراوهستند بیتو هرنند خوشابهحالا انسیدالشهداء

هاهاسجرددودسجتو داد جاپشج خیمجهبههمهخیمهامشب،امامحسین
گودالیحفررنندوا شد انبیفرود د اصبحتاشو ادشمنان توا ندادپش 

خوا د جدودد د گاهی مجادمیگاهیبهاصحابسرمی2هاحملهرنند خیمه
ررد د گاهی یهقران الوتمی

                                                            
 2۱۱،ص۳۳ همان،م9
 ۳7۳،صمنتهی اآلمال شیختباسقمی،2
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درمود:شبتاشو ادیدمرجهپجد مبجاخجودشایجنشجعر اسیدالساجدین
دمهمهررد:

لخالفِازدال لمِز َل للالزکَل لأُفٍ اَهمرُ سَی
ل

ل

ل1لکالممللالکَلسِنل لَإ نَزرال ق لسَل لَ الصِزاد للل
ل

شود بغضگلویم امتوجهشدم،پیامشعرایناس رهدرداپد مشهیدمیمن
گرد ؛ولیخوددا آرردموباصداآبلندگریه کردم؛اماوقتیدینجبربجرآ

؛رجاش»ان اشنید،گف :پد وماد مددای ! یجاةی ِنیالحی می تجدی ای جوتی الم  ْیج ی لی
ینجببجهصجو تخجودروبیجدود«دیدم مردموزریبیوشهادت و ا میمی

اببهسروصو تخواهرخوددد اگریباند یدوبیهوششد امامحسین
او ابههوشاو د ا گاهدرمود:خواهرتهیهم!جدوپد وماد وبراد مادد یجا

2 دتند؛شینانصبرت ا برد 
 پجیهجمماهمینیکجملهباشدره: ودتاشو اپیشامد،حجوادثد وضه

د گودالقتلگاهادتادهبود دینباآ سیدرهاباتبداللها فاقادتاد ابهلحظه
ا د ادباالآ جرپجایینامجدوربرآباالآ ردینبیهامدودیددو براد  اگردته

ْیَحَکیاُزمر،َاُیْقَتـُلَاعوزبداللـهَو»خود ابهتمرسعدملعون سا دودرمود: َو
 َ ُْ ْنُظُرَال هَا «رنی رشندو و گاهمی امیواآبر و!ایاامامحسین3؛َُ

رهزیرتاللهاس ،همینرهصداآخواهرش اشجنید،چشجمامامحسین
ام،حاضجر یسجتمبجینهابرگردد  امجند جدهگشودودرمود:خواهرم!بهخیمه

بادگشج  دینجبد ون امحرمانبیایی دینبامرحا خدا االات رردو
هابود؛اما اگهانشنیدرهصداآدشمنبههلهلهبلندشد گروهی کبیرخیمه

                                                            
  ۴۹۱،ص۳۳،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 ۳7۳،صمنتهی اآلمال شیختباسقمی،2
  ۹۹۹،ص2،ماإلرشاد شیخمفید،3
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هاوایاتالهی مودا شدهبجود دینجببیجرونامجدودیجدسجِرگفتند  شا همی
مقدسبراد شباالآ یههاس  

ل ززر لبززللداززگنلبفیززیل  زز لا لبر بززرل سیززب
ل

ل

لبززر ا ل سیزززبلخززی لکیززیلکززللدبینززیل ززر للللللل
ل

لبنززززت  لتززززیلبماززززر لسلتیآززززیلدبایمزززز ل
ل

ل

لتیآززززیلبززززلل س ل ززززایللصززززرر لدبایمزززز لل
ل

ل مشززبلباززیلکززللبو ززلل دززملبززرل فززو لتززولل
ل

ل

لنززززیسیلبماززززر ل  لغززززملسلسززززرا لدبایمزززز ل
ل

لغملداه ل رچللبزرلبزیدم،لک زبلدزنلخزو اللللل
ل

ل

لهززیلدبایمزز لل  لکززللبززللدززنلللمزز لدززت لکززرانللل
ل

ل مشبلبر  لم لتزولاعزیلکز لکزللنزی لب زیلللللل
ل

ل

ل زززرلبزززلل س لا مززز ل هزززر لدبایمززز لللبزززنل
ل

 شب یازدهم: روضه شام غریبان

اسج  اگجربجاچشجمدل گجاهیبجهرجربالشاِمزریباناباتبداللهالحسین
گیرد خدایا!امشبدهایید پیشچشمانماجانمیهاآجانبیندادیم،صحنه

خوا د د رربالچهخبربود!امشببایداددباندینبربرآ وضه
امشببیشادهمهدینبربرآسختیرشید ادیکسو،جسدهاآصجدچا 

داده،گرسجنهو شجنهودیدره وآدمینادتادهاس  رودرانپد اددس  امی
دید رودرا یرهد بیابانپرارندهشجدهبود جدودده امیددهووحش مصیب 

وسجنگینبجود ادلردجی،رردنا هابراآدینجببسجیا سجخ گرداو آوا ام
بجا نجیهاسوختهبود دوسرپناهیوجود داشج  سجیدالسجاجدینخیمه
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گجاهید دلبیابجان ا یجکبجهاآادتادهبود دینبدا وبیما د گوشه ب
گش رهاد رسد اینسووانسوپرارندهبود دوهرردامد هامید بالبچه
پرسجتا آگشج وادامجامسجاادود جد؛بجادبرمیاآپناهگردتجهبرنا بو ه

ررد می
ددهدیجدهومصجیب  د  خوداوهجمداغگاهیرنا پیکرشهداوبراد ا شمی

بود؛داغجوان،داغبراد ،داغدرد دانبراد  بههرحال،امشب اصبحبردینب
وامجابجاوججودهمجهمصجایب9رلثوم،خیلیسجخ گذشج ؛وخواهرش،ام

ها، مادشبدینب ر  شد؛ولیدا واناوقد تایستادن داشج ؛بجرسختی
دمین شس و مادشبخوا د 
ل مشزززبلبشیهزززاللالزززن

ل

ل

لخو دززیلدمززی لدشهززاللمززنل
ل

دبانحالدینباینبودرهخدایا!راشدرداادتابللوع کند!خدایا!دجرداایجن
پا شهداجدارنم!دیده اچگو هادپیکررودرانودختررانداغ

ها اامجادهحررج جان!بچهاشدرمود:تمهبهتمهصبحیاددهمامامسااد
خواسج بجراآادا وهاسوا ررد د دشمنمیرنید همهاسیران ا وآمررب

اسرا اادرنا قتلگاهتبو دهد اینرا  اررد دوداغاسرا ااذی بیشتر،قادله
 مود د  ربیشترو اده
هارمکررد اسوا شجد د هاودنامبهیکایکبچهدرمود:تمهامامسااد

همرمکررد؛اماساداتمال !تمهشماخودش نهاما د بهامامسااد
 وا س  امجدد قتلگجاهصجدادد:بجراد محسجین!خواس سوا شود؛ میمی

د بلندشووببینخواهرتبینبرخیهوببینرسی یس  اخواهرت اسوا رن
 امحرمان، نهاوزریبما دهاس  براد م!وقتید مدینهرنا قبرجّدم سجول

                                                            
 ۴1۱،صکربالقصه  تلی ظرآمنفرد،9
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گردتند براد م! وددوممحجرمرجهد  دتم،براد انومحا مدو مرامیخدامی
یـاخواستمپیادهشوم،همهشمابودید سجپ ، وضجهخوا جد:اینسردمینمی

ماُِمَقطعاْزضـاِجداه!یاُس َملعالدِّ ُمر  چنجان وضجه    «ولالله!هذاحس   
لصدیٍقَوَزُدو»خوا دره: َُ َک  «پ ،دوس ودشمنبجهگریجهد امجد 9؛َفَاع 

بر د خواهمبروم؛ولیبا ادیا همرامیصدادد:براد م! می
لس ال بززینلمزز لکززللبززر ا لبززر ا ل  زز لل

ل

ل

لدیززیملدززیمیر ل  زز صززیلبززی ل  ززرل عززیانلل
ل

ل س لجهملتو  لسیلکللبل لماهمل  ز ل
ل

ل

لسس لجینلم لسلسزیلغزملسلا المصزوا ل  ز للللل
ل

لجهملتولبرل ما لسل زرتلبزرل زرل زیینلللل
ل

ل

لاسنرل م لمپر ،لمر لخیکلبزرل زرل  ز لللل
ل

ل   ل س لتو؛لهرل ولکلل سلدالآم«لسجلل هلل»
ل

ل

لمرر بلطیع ل   لسلمزر لا لبر بزرل  ز لللل
ل

لخو هر ل   لکللچونلتولبزر ا  لچی نللبن
ل

ل

لباییلبللچشملخوسشلکللا ل سرلخیارل   ل
ل

ل س لبللنی لسلتولمیدزی لبزللکزربلللللم لمن
ل

ل

لاسنززرلسصززی،لسعززینلمززی،ل س لمرشززرل  زز ل
ل

لاهززی لا لسا علتززوللانززم ل مززینلدمززنلل
ل

ل

لچشمملبلل و لشی ملسلعبی لسل کبزرل  ز للل
ل

 دکتر ناصر رفیعی، با تصرف و تلخیصاالسالم والمسلمین  برگرفته از مقتل حجت

                                                            
  ۹۴5صاللهوف،لاوس، سیدبن9


