فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

شکوه نماز در قیام امام حسین
حجتاالسالم والمسلمین عبرالکر د پاک یا

*
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اموا الصلوة»
قال الله تعالی« :ال ِذين ِإن َّمکناه ْم فی اْل ْر ِض أق
ِ

1

مقدمه

در مقابله با بحرانها و حوادو سخت زندگی ،نماز و عبادت خالصانه ،بهترین پشتیبان و پناهگاه
تمام انسانهای پا و انبیای بزرگ الهی در طول تاری بوده است .خداوند متعال در قهرآن کهریم
ََّ
َ ْ َ ُ
ََّ ْ َ ََّ
لالة َو ِإْهلا
نماز را پناهگاه مطمئن انسان معرفی کرده و فرموده است« :و استعینوا ِبالصب ِر و الص ِ
َ َ َ ٌ ََّ َ َ ْ
خاْعین؛ 2از صبر و نماز (در حوادو سخت و کارهای مهم) یهاری جوییهد (و
لکبیرة ِإال علی ال ِ
از دریای بیرران قدرت الهی نیرو بگیرید) و این کار جز برای خاشعان ،سنگین است».
خ ت اا را چه خبر زمزمه مترگ ستحر؟

شب مرداا خرا روز ب تااا روز استت

َح َیتت اا را خبتتر از عتتالد ا ستتا ی یستتت
روشناا را به حقیقت شب ملما ی یستت

از اینرو نماز در سیره امام حسین  ،همواره مهمترین تریهگاه شمرده میشد .این شیوه برگرفتهه
از روش پیامبر اکرم و موالی متقیان حضرت علی بود کهه در قیهام عاشهورا بهه اوج خهود
رسید و نماز ،مهمترین پشتوانه حضرت سیدالشهدا و یهاران باوفهایش در ایهن قیهام جاویهدان
شد.
ٍ 4
ان َُ َصلِّي ِفي ال َْی ْ ِ َو الل َّْیل َِة َأل َْف َر ْك َعة؛
امام سجاد درباره نمازهای امام حسین فرمهود« :كَ َ
َّ َ
لذين ِإن
پدرم در هر شبانهروز هزار رکعت نماز میخواند» .امام حسین در تفسیر آیه شریفه «ال ِ
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1حج.41 :
 .2بقره.45 :
 .3مصلح بن عبدالله سعدی ،کلیات سعدی ،قصیده شماره .7
 .4علی بن موسی ابنطاووس ،فالح السائل ،ص .269
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َّ

َْ

ََ

َ

ُ
ُ ْ َّ
الص َلوة؛ 1یاران خدا همان کسانی هستند که هر گاه در زمهین بهه آنهها
َّمکناه ْم فی اْل ْر ِض أقاموا
ِ
2
قدرت بخشیدیم ،نماز را برپا میدارند» ،فرمود« :این آیه درباره ما اهلبیت پیهامبر اسهت».
همانگونه که در زیارت وارو پس از توصهیف مقامهات عهالی امهام حسهین بهه ایهن جملهه
میرسهیمَ « :أ ْشهد َأنَّک َود َأ َوم الص َا َة و وتَی الزكا َة و َأمر ِبالْمعر ِ
َلن الْم ْن ِ
وف َو نَ َهی َ َع ِ
كَلر
َُ
ْ ْ َ َّ َ
ُ
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ
3
َ
اّلل َحتَّى َأتَاک ال ِْیقین؛ مهن شههادت مهیدهم کهه تهو نمهاز را اقامهه کهردی و زکهات را
َو أ َط ْع َ ه ّ َ
پرداختی و امر به معروف و نهی از منرر نمهودی و تها آخهرین لحظهه زنهدگی ،در اطاعهت خهدا
َلم م ْ َ ِ
ْ
وى
بودی» .حضرت سیدالشهدا در مناجاتش رنین نجوا میکند« :الل َُّه َّ َ
َلن أ َوى إلََلى َمَلأ ً
َف َأ ْن َ َم ْأ َوای َو َم ْن ل ََج َأ ِإلَى َمل َْج ٍْ َف َأ ْن َ َمل َْج ِئى؛4خدایا هر که جهای گرفهت بهه جایگهاهی ،پهس
تویی جایگاه من و هر که پناه گرفت به پناهگاهی ،پس تویی پناهگاه من».

جلوههای نماز در قیام عاشورا

قیام عاشورا سرشار از جلوههایی از نماز است که در این بخش به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1آغاز قیام با خواندن نماز در مسجد

پس از آنره امام حسین با ولید در مدینه بیعت نررد ،در نیمه شب  28رجب سال  60هجری
به مسجدالنبی آمد ،نماز خواند و با قبر رسولخدا خهداحافظی کهرد .پهس از نمهاز در حهال
سجده به خواب رفت و پیامبر در عالم خهواب ،او را بهه سهینه رسهباند و میهان دو رشهم آن
حضرت را بوسید و به او فرمود« :پدرم به فدای تو!  ...برای تو در بهشت درجهای است کهه بهه آن
5
نائل نمیشوی ،مگر با شهادت».
سپس امام به مره آمد ،مسهجدالحرام را پایگهاه خهود قهرار داد و پهس از نمهاز در مسهجد بهه
ً
سخنرانی و آگاهی بخشیدن به مردم پرداخت .اساسها قیامههای الههی همهه از مسهجد و امهاکن
مقدس آغاز میشود؛ همرنانره حضرت ولیعصر نیز حرکت الهی خود را در عصهر ظههور
از مسجدالحرام شروع میکند.
 .1حج.41 :
 .2سید هاشم بحرانی ،البر،ان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص .892
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،98ص .360
 .4علی بن موسی ابنطاووس ،مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص .49
 .5محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،44ص .312
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احمد بن اعثم کوفی ،از تاری نگاران قرن سوم هجری مینویسد:
رون امام حسین

به مره رسید ،مردم خوشحال شدند .امهام

بعهد از اسهتقرار و در رههار

ماهی (شعبان ،رمضان ،شوال ،ذیالقعده و رنهد روز از ذیالحجهه) کهه در مرهه بهود ،مهؤذنی
معین کرد که در اوقات نماز با صدای بلند اذان میگفت و مردم جمع میشهدند و پهس از اقامهه
نماز ،به سخنان و روشنگریهای امام حسین

در موضوعات روز ،بهویژه درباره عدم بیعت بها

یزید و اهداف و فلسفه قیام عاشورا گوش فرا میدادند.

1

َّ
هنگامی که امام در مره بود ،دو نفر به نامهای «هانی بن هانی سبیعی» و «سعید بهن عبداللهه
حنفی» از کوفه رهسپار مره شدند و نامهای را که آخرین نامه کوفیان به امام حسین بود ،بهه آن
حضرت تقدیم کردند .امام حسین به آورندگان نامه هانی و سعید فرمود« :به مهن خبهر دهیهد
که ره اشخاصی در نوشتن این نامه با شما همدست بودهاند؟» .آنها جواب دادنهد« :ای فرزنهد
ّ
رسولخدا! افرادی مانند شب بن ربعی ،حجار بن ابجر ،یزید بن حارو ،یزید بهن رویهم ،عهرو
بن قیس ،عمرو بن حجاج و محمد بن عمیر بن عطارد (که هر کدام از سران قهوم هسهتند) بها مها
همدست بودند» .در این هنگام امام حسین برخاست و در کنار کعبه دو رکعت نمهاز در بهین
رکن و مقام (بین حجراالسود و مقام ابراهیم ) خوانهد و از خداونهد طلهب خیهر کهرد .سهپس
پسرعمویش ،مسلم بن عقیل را به حضور طلبید تا او را روانه کوفه کند 2.مسلم بن عقیل نیز بعهد
از دریافت فرمان امام  ،راه جهاد و شهادت را در پیش گرفت و به عنهوان سهفیر قیهام عاشهورا،
ارتباط با خداوند و اقامه نماز را زیربنای حرکتش قرار داد .او ابتدا مخفیانه به مدینهه رفهت و مرقهد
مطهر نبوی را زیارت کرد و در مسجدالنبی دو رکعت نماز خواند .آنگهاه مخفیانهه بها بسهتگانش
وداع کرد و شبانه راه عراق را در پیش گرفت و با عزم و ارادهای راس  ،به سوی هدف بلند خهویش
3
شتافت.
 .2تنظیم برنامهها با اوقات نماز

حضرت اباعبدالله پس از حرکت به سوی کوفه ،برنامههایش را در هر منزل و مقامی با اوقات
نماز تنظیم و سخنانش را بعد از نماز بیان میکرد.
در منزل شراف که ّ
حر بن یزید ریاحی راه را برامهام بسهته بهود ،هنگهام نمهاز ظههر شهد و آن
 .1احمد بن اعثم کوفی ،کتاب الفتوح ،ج  ،5ص .25
 .2علی بن موسی ابنطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .37
 .3عبداﷲ بحرانی ،العوالم :االمام الحسین

 ،ج  ،7ص .184
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حضرت دستور داد حجاج بن مسروق اذان بگوید .وقتی هنگام گفتن اقامهه و خوانهدن نمهاز
شد ،امام حسین لباس پوشید ،نعلین بر پا کرد و برای خواندن نماز از خیمه بیرون آمد .حمهد
و نای خداوند را به جا آورد و رهنمودهای الزم را به سپاه ّ
حر بیهان فرمهود .همهه آنهان در مقابهل
سخنان بر حق امام خاموش شدند و کسی از آنان سخن نگفت .امام از حهر پرسهید« :آیها
میخواهی تو هم با همراهان خود نماز بخوانی؟» .عرض کرد« :نه ،بلره شما نمهاز بخهوان و مها
نیز پشت سر شما نماز میخوانیم» .نماز به امامت امام حسین خوانده شد.
رون هنگام نماز عصر شد ،امام حسین دستور داد همه آماده رفتن شوند .همراههان حضهرت
آماده حرکت شدند .سپس امام به منادی خود دستور داد برای نمهاز عصهر بانهگ سهر دههد و
اقامه نماز گفته شد .امام حسین پیش آمد ،ایستاد و نماز عصر خوانهد و رهون سهالم داد ،بهه
1
سوی آن مردم برگشت و حمد و نای خدای را به جا آورد و سخنرانی دیگری ایراد فرمود.
 .3یک شب مهلت برای عشق به نماز

عمر سعد در عصر روز تاسوعا فرمان حمله داد .حضرت ابوالفضل از سوی امهام حسهین
مأمور شد تا از دشمن برای شب عاشورا مهلت بگیرد .حضرت اباعبدالله انگیزه خهویش را از
تأخیر انداختن جنگ رنین بیان میفرماید:

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َلد َو ٍة
َلؤ َِّ َر ُه ْم الَلى ُغ ْ
ركِم ِب َن ْفسى َا ْن َ َا اََى ...ا ْر َِ ْو ال َِیه ْم َفا ْن ا ْسَلتَ َْ ،ع َ ا َْن تُ َ
َا َع ّبا ْ ! ا ْ
َو َت ْد َف َع ُه ْم َعنَّا ال َْعشی َة؛ ل ََعلَّنا نُ َصلّى ِل َر ِّبنا ا َللَّی َل َة َو َن ْد ُع ُه َو َن ْستَ ْغ ِف ُر ُهَ .ف ُه َ َْعل َُم َا ّنى ك ْنَل ُ ا ُِحَلِم
الصل ة لَه و ِتاوة كتا ِب ِه و كثرة الد ِ
عاء َوا ِ س ِت ْغ ِ
فار؛ 2برادرم عباس! جهانم بهه فهدایت ،سهوار
َ َْ َ
َّ َ ُ َ َ َ
ْ
شو ...به سوی آنان برو و اگر توانستی جنگ را تا صبح فردا به تأخیر انهداز و امشهب آنهان را از مها
دور کن .شاید ما بتوانیم امشب در پیشگاه پروردگارمهان بهه نمهاز و دعها و اسهتغفار بپهردازیم .او
خوب میداند که من پیوسته نماز برای او و تالوت قرآنش و بسهیار دعها کهردن و طلهب آمهرزش

خواستن از درگاهش را همواره دوست میدارم.
امتتا ز متتاز ختت ش هر تتز ذشتتت
ب ذشت ز هر چه داشت حتی سر و باا

امام حسین رنان عشقی به نماز و ذکر و دعها دارد کهه میخواههد شهبی را از دشهمن مهلهت
بگیرد و به راز و نیهایش و نمهاز بپهردازد و ایهن در حهالی اسهت کهه بها صهالبت تمهام در مقابهل
 .1محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص .79
 .2لوط بن یحیی ابومخنف ،مقتل ابومحنف ،ص 106؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص .315
 .3سیفالله خادمی ،نیایش سرخ ،ص .55
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خواستههای نامشروع دشمن ایستاد و مقاومت میکند.
از بربالی مقرس ،می تر وای متردی

وای را ی او «ا ی احتب الصتل ه» استت

1

شیعه امام حسین نیز باید همانند موالیش عاشق نماز و تالوت قرآن کریم باشد و زندگی خود
را در پرتو عشق به این امور معنوی جهت دهد.
 .4نماز صبح عاشورا

هنگامی که امام حسین نمهاز صهبح را در روز عاشهورا بهه جها آورد ،پهس از حمهد و سهپاس
خداوند به یاران نمازگزارش فرمود« :خداوند به شهید شدن شما در ایهن روز اذن داده اسهت و بهر
شماست صبر و شریبایی» 2.حضرت در این گفتار حریمانه دو نرته را تاکر میدهد؛ اول اصهل
شهادت که به امر پروردگار است و دوم پایداری و استقامت در برابر دشمن که هر دو نرته با نماز
ارتباط مستقیم دارد؛ زیهرا روح اسهتقامت و پایهداری در جههاد بایهد از همهان نمهاز و ارتبهاط بها
3
ِ
الصل ة».
الص ْب ِر َو َّ
پروردگار به دست بیاید و از عبادت و معنویت نیرو بگیردَ « :و ْاستَعینُ ا ِب َّ
پس از نماز صبح عاشورا ،وقتی امام در مقابل خویش موجی خروشان از دشمنان خیانترار را
َلم
دید؛ دستها را به سوی آسمان بلند کرد و با توکل خالصانه به خداوند رنین دعها نمهود« :اَلل َُّه َّ
َا ْن َ ِث َقتى فى كُ ِّّ َك ْر ٍبَ ،و َرَائى فى كُ ِّّ ِش َّد ٍة؛ 4خدایا! تو در هر غهم و انهدوه پناهگهاه و در ههر
پیشامد ناگوار مایه امید منی».
 .5نماز ظهر عاشورا

ز ر یغ و یر دشمن خ ا تر بیپتروا متاز

در زمین بربال در روز عاش را حسین

اوج شروه نماز در حماسه کربال ،برگهزاری نمهاز ظههر عاشوراسهت .در ظههر عاشهورا ابو مامهه
َّ
صیداوی به حضور حضرت آمد و در اوج جنگ با دشمن عرضه داشت« :یها اباعبداللهه! فهدایت
شوم ،گرره این مردم با حمالت و هجومهای پی در پی خود به تو نزدیک شده و میخواهند تو را
به شهادت برسانند ،اما به خدا سوگند! تا مرا نرشتهاند؛ نمیتوانند به تو آسهیبی برسهانند .دوسهت
 .1صالح محمدی امین.
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .86
 .3محمدصادق نجمی ،سخنان حسین بن علی
 .4محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص .96
 .5سید محمود مرتضوی نائینی (ناظر).

از مدینه تا کربال ،ص .158
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دارم در حالی به مالقات پروردگارم بشتابم که این آخرین نمازم را ههم بهه امامهت شهما خوانهده
الصَلل َة ََ َعلََلک
كَلر َ َّ
باشم» .امام با شنیدن سخنان ابو مامه به آسمان نگاه کرد و فرمودَ « :ذ ْ
َلم هَلذا ا ََّو ُل َو ْو ِتهَلا؛ 1نمهاز را یهاد کهردی ،خداونهد متعهال تهو را از
اّلل ِم َن ال ُْم َّصلین الذَّ
اكرَن ،نَ َع ْ
َ
هّ ُ
نمازگزارانی که به یاد خدا هستند ،قرار دهد .بلی ،االن اول وقت نماز است».
ب تتتر بتتتن بتتتر متتتاز او وقتتتت

ا تتتتن پیتتتتام شتتتت یر عاش راستتتتت

2

سپس فرمود« :لحظاتی از دشمن آتشبس بخواهید» ،ولی هنگامی که دشمن آتشبس مهوقتی را
نپایرفت؛ ساالر شهیدان در مقابل باران تیر دشمن به نماز ایستاد.

در هر سش س ز و راز است حسین

سرچرمه هتر راز و یتاز استت حستین

میخ ا تتر متتاز ختتر ن را در ختت ا

عنی بته ترا ی متاز استت حستین

نماز ،ستون دین و یادآور حضور خدا در تمام لحظات زندگی انسان است .خواندن نماز بهر ههر
مسلمانی واجب و در اسالم نسبت به آن بسیار سفارش شده است .ادای نماز در اول وقت ،یری
از نرتهها در مراتب و محافظت از نماز است .پیشوایان دینی و ائمه اطهار همواره بر خوانهدن
نماز اول وقت تأکید داشتهاند؛ رنانره امام صادق فرموده اسهت« :شهیعه مها را هنگهام وقهت
4
نماز بشناسید (امتحان کنید) که رگونه از آن محافظت میکند».
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس همانند شهدای کربال ،به نماز اول وقت اهمیهت میدانهد
و بر آن پایبند بودند و این ،درسی برای همگان بهویژه جوانان است که به نماز اول وقهت اهمیهت
ََ
بدهند .برادر قدمی ،از همرزمان و همراران شهید سید مرتضی آوینی میگوید:
در ایامی که شبانهروز برای تدوین و مونتاژ در صدا و سیما بودیم ،بهه محهد اینرهه وقهت نمهاز
میرسید و همین که قرآن شروع میشد؛ سید قلهم را زمهین میگااشهت ،لبهاس را میپوشهید و
بچهها را صدا میکرد« :حرکت کنید که وقت نماز است» .سپس به طرف مسهجد بهالل حرکهت
میکرد .سید همیشه از اولین کسانی بود که وارد مسجد میشد.

5

 .1سید محسن امین عاملی ،لواعج االشجان ،ص .155
 .2سید حجتالله آزاده.
 .3محمود تاری (یاسر).
 .4محمد بن علی صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .103
 .5پایگاه خبری تحلیلی شهدای ایران« ،خاطرهای جالب از شهید آوینی درباره نماز اول وقت» ،1393/10/29 ،کهد
خبر.63383 :
http://shohadayeiran.com/fa/news/63383
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امیر دالور ،سردار دربندی ،از همرزمان شهید بزرگوار علی صیاد شیرازی میگوید:
در آسمان کردستان و سوار بر هلیکوپتر بودیم .دیدم ایشان مدام بهه ساعتشهان نگهاه مهیکنهد.
علت را پرسیدم ،گفت« :موقع نماز است» .همان لحظه به خلبان اشاره کرد کهه همینجها فهرود
بیاید تا نماز را در اول وقت بخوانیم .خلبان گفت« :ایهن منطقهه زیهاد امهن نیسهت ،اگهر صهالح
بدانید تا مقصد صبر کنیم» .شههید صهیاد گفهت« :اشهرالی نهدارد ،مها بایهد همینجها نمهاز را
بخوانیم» .هلیکوپتر نشست .با آب قمقمهای که داشت ،وضو گرفتیم و همگی نمهاز ظههر را بهه
امامت ایشان اقامه کردیم.

1

 .6پاسداران نماز ظهر عاشورا

برای اقامه نماز ظهر عاشورا ،فدائیانی در مقابل حضرت ایسهتادند تها از حضهرت در برابهر بهاران
تیرهایی که از سوی دشمن میآمد ،محافظت و پاسداری کننهد و نمهاز ظههر عاشهورا بها آرامهش
برگزار شود.
یری از این فدائیان زهیر بن قین بجلی ،از شخصیتهای برجسته کوفه بود که روز عاشورا افتخار
یافت در رکاب امام حسین به شهادت برسد .وی در میدانهای جنگ ،دالوریههای بسهیاری
نشان داده بود .ابتدا نیز هوادار جناح عثمان بهود ،امها توفیهق یافهت کهه نیکفرجهام و از شههدای
2
الس َا ُ َعلَى ُُ َه ْی ِر ْب ِن ا ْل َق ْی ِن
عالیمقام کربال شود .در زیارت ناحیه مقدسه درباره او آمده استَّ « :
ال َْب َج ِل ِّي؛ 3سالم به زهیر فرزند قین بجلی».
یری دیگر از این فدائیان ،سعید بن عبدالله حنفهی بهود .او از ایمهانی راسه و شهجاعتی فهراوان
برخوردار ،و از هواداران سرسخت اهلبیت بود .همچنین از فرسهتادگانی بهود کهه نامهههای
کوفیان را خدمت امام حسین آورده بود .وی که از انقالبیون پر شور کوفه به حسهاب میآمهد،
در نهضت مسلم بن عقیل نیز فعال بود ،نامه مسلم را به مره رساند و از مرهه همهراه امهام بهه
کوفه آمد تا در روز حماسه بزرگ عاشورا جانش را فدای رهبرش کند 4.امام زمهان در زیهارت
ید ب ِن عب ِد ه ِ
5
ِ ِ
اّلل ال َْْ َن ِفى».
الس َا ُ َعلَى َسع ْ َ ْ ّ
ناحیه مقدسه به وی اینگونه سالم داده استَّ « :
 .1خبرگزاری بینالمللی قرآن« ،جلوه اخالق نبوی

در رفتار شهیدان» ،1392/10/25 ،کد خبر.1359485 :
https://iqna.ir/fa/news/1359485

 .2محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .371
 .3محمد بن جعفر المشهدی ،المزار الکبیر ،ص .493
 .4جواد محد ی ،فر،نگ عاشورا ،ص .255
 .5محمد بن جعفر المشهدی ،المزار الکبیر ،ص .493
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سعید تیرهای دشمن را با دست ،صورت و سینهاش دفع میکرد .هنگهامی کهه نمهاز امهام بهه
پایان رسید ،او با بدنی خونین به زمین افتاد 1و در حالی که نفسهای آخر را میکشید ،رشهمانش
ََلاب َن
را گشود و با تبسمی ملیح به سهیمای امهام حسهین نگریسهت و عهرض کهرد« :ا ََو َفیَل ُ ْ
َر ُس ِل ه ّاّلل؟؛ ای پسر رسولخدا! آیا من به عهد خود وفا کهردم؟» .سهرور آزادگهان ،از جاننثهاری و
فداکاری سعید تقدیر نمود و با لحنی رضایتآمیز فرمهود« :نَ َع ْمَ ،ا ْن َ اَمامى ِفى ال َْجنَّ ِة؛ 2بلهی ،تهو
در بهشت پیشاپیش من خواهی بود».
عمرو بن قرظه یری دیگر از این فدائیان است .ایشان نیز که به همراه سعید بن عبدالله نگهبانی از
امام را به عهده گرفته و در این راه رندین روبهه تیهر بهه سهر و سهینهاش رسهیده و بهه شهدت
مجروح شده بود؛ همزمان با سعید بر زمین افتاد و همانند جملههای سعید را گفت و به امهام
عرض کردَ« :ابن رس ل هاّلل اَو َفی ؟» .امام حسین فرمود« :نَعمَ ،أ ْن َأم ِامي ِفي َالْجنَّ ِ
َلة َفَلا ْو َر ْأ
ّ َ ُ
َ
َْ َ َ
ِ
ا َ َو َأ ْع ِل ْم ُه َأ ِّني ِفي ا َْْلَثَ ِر؛ آری ،تو جلوتر از من در بهشت هستی؛ سهالم مهرا
َلس َ
َر ُس َلا ََّّلل َع ِّني ا َّ
به رسولخدا برسان و به آن حضرت عرض کن که من نیز به دنبهال تهو خهواهم آمهد» 3.امهام
َلرو ب ِ
ِ
َلن
زمان در زیارت ناحیه مقدسه به وی نیز اینگونه سالم داده استَّ « :
السَل َا ُ َعلََلى َع ْم ْ
4
َو َر َظ َة ْاْلَ ْن َص ِاری».

تتتتا امتتتتامد متتتتاز ب تتتتزارد

یرهتتا بتتر تتند تترود یتتر

یری از پیامهای عاشهورا ،نمهاز خوانهدن در بهدترین شهرایط جنگهی اسهت؛ یعنهی سهختیها و
مشرالت مانع این فریضه گرانسنگ نمیشود .شهدای دفاع مقدس این پیام عاشورا را بهه خهوبی
دریافت کردند؛ از اینرو در ایام جنهگ و اسهارت اهمیهت بسهیاری بهه نمهاز میدادنهد .مرحهوم
ابوترابی میگوید:
مسئله نماز و عشق به آن ،در نهاد انسانها نهفته است .خوب به یاد دارم اولین مرتبههای کهه نمهاز
در اسارت برای ما جلوه خاصی پیدا کرد ،بعد از هفت یا هشت روز سهرگردانی بهود کهه مها را از
این طرف به آن طرف میکشاندند و سرانجام به وزارت دفاع منتقل شدیم .اولهین اسهیری کهه بهه
 .1همان ،ص .156
 .2محمدصادق نجمی ،سخنان حسین بن علی

از مدینه تا کربال ،ص .202

 .3محمد محمدی اشتهاردی ،غمنامه کربال ،ص .132
 .4محمد بن جعفر المشهدی ،المزار الکبیر ،ص .493
 .5جعفر رسولزاده.
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اتاق ما فرستاده شد ،سروان خلبان اسماعیل بیگی بود .وقتی ایشان با دسهت شرسهته بهه محهیط
سراسر رعب و وحشت زندان هل داده شد ،دیدم با همان دست شرسته به نماز ایستاد و با شهوق
عجیبی به راز و نیاز با پروردگارش پرداخت.

1

 .7نماز بینظیر

آیتالله شی جعفر شوشتری مینویسد:
آخرین نماز امام حسین  ،تربیر االحرام ،قیام ،قرائت ،رکوع ،سهجود ،تشههد و سهالم ویهژهای
داشت .این نماز در تاری اسالم نظیر ندارد .تربیر آن را با فرو افتادن از ذوالجنهاح سهر داد و قیهام
َلم
را به هنگام هجوم دشمن به خیام حرم ،و قنوتش دعایی بهود کهه در آن حهال میخوانهد« :الل َُّه َ
متَع ِالى الْم ِ
كان  2.»...رکوع آن ،زمانی بود که تیری به قلهب مقدسهش اصهابت کهرد و حضهرت
ُ َ
َ
مجبور شد قامت خم کند تا آن را از پشت سر بیرون بیاورد ،و آخرین سجده خونین امهام بهر
پیشانی نبود؛ بلره وقتی نیزه صالح بن وهب مزنی بر پهلوی آن حضرت اصابت کهرد و امهام
اّلل و ِب ه ِ
گونه راست روی تربت گرم نهاد و این ذکر از سوز دل بر زبان داشت« :بسم ه ِ
اّلل» و تشههد
ّ
َ ّ

و سالمش با خروج و عروج روح بلند ملروتیاش به شاخسار جنان همراه بود ،ولی دیگهر خهود
نتوانست سر از سجده بردارد و تا دشمن سر مقدس آن حضرت را به اوج سنان و نیزه باال برد کهه
آن حضرت ،با تالوت آیات سوره کهف به تعقیب نماز پرداخت.
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