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دکتر محمد حسین مردانی نوکنده
قهیلالعبرا

«قتیتتلالعبتترات» یکتتی از القتتاب امتتام حستتین

و بتته معنتتای کشتتت اشتکهاستتت .ایتن

صفت ،در ز یارتنامهها نیز براى ایشان بته کتار رفتته استت؛ از جملته «وصتل علتی الحستین
المظلوم ،الشهید الرشید ،قتیل العبرات و اسیر الکربتات .»...همچنتین از امتام حستین
روایت شده است که فرمود:
اناَققی َال ب ا َ؛ َ

من کشته اشکهایم.

همچنین فرمود:
اناَققی َال ب َ،لیَک نَمؤم َالَاسق ب ؛ َ

متن کشتته اشتکم ،هتیچ متؤمنی متترا یتاد نمتیکنتتد ،مگتر آنکته اشتک بته چشتتمانش

میآید.

شدت محبت و ارادت افراد باایمان و پاکسرشت به امام حسین

باعتث میشتود بتا

یتادآوری واقعته کتربال و مصتیبت بتزر ایشتان چشتتمهایشتان گر یتان شتود .بتر استاس روایتتات،
خداون تتد ب تترای ای تتن اش تتکه تتای برخاس تتته از محب تتت و معرف تتت ،پاداشت تی ب تتزر عنای تتت
میفرماید.

تباهی نیا

امام حسین

در هنگام سفر به کربال فرمود:

َ
به راستی این دنیا دگرگونه و ناشناس شده و معروفش پشتت کترده و از آن جتز نمتی

که بر کاسته نشتیند و زنتدگیای پستت ،همچتون چرا گتاه تبتاه ،چیتزی بتاقی نمانتده

است .آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود و از باطل نهی نمیگتردد؟ در چنتین
وضتعی ،متتؤمن بتته لقتتای ختتدا ستتزاوار استت و متتن متتر را جتتز ستتعادت و زنتتدگی بتتا
ظالمان را جز هال کت نمیبینم .به راستی که مردم بنده دنیا هستند و دین بتر ستر
زبان آنهاست و مادام که برای معیشتت آنهتا باشتد ،پیرامتون آننتد و وقتتی بته بتال
آزموده شوند ،دینداران اندکند.

خطبهامامحسی

 ره گامخهوجبهس یعراق

سساس خدای را و همان خواهتد شتد کته ختدا میخواهتد و حتول و ق ّتوهای نیستت مگتر از

ختتدا .درود و ستتالم ختتدا بتتر پیتتامبر

او بتتاد! متتر بتتر فرزنتتدان آدم چونتتان گردنبنتتد بتتر گتتردن

دخترکتان نقتتش بستتته استتت .چقتتدر شتتیفته دیتدار گذشتتتگان ختتود هستتتم! چونتتان اشتتتیاق
یعقوب به یوسف .برای من قتلگاهی اختیتار شتده کته آن را ختواهم دیتد .گتویی متیبینم کته
گتتر هتتای بیابتتان ،بنتتدهای پیکتترم را میتتان نتتواویس و کتتربال ،پتتارهپتتاره می کننتتد و از تتتن متتن
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شتتکمهایی گرستتنه و ختتالی پتتر میشتتود .از روزی کتته بتتا قلتتم [قضتتای الهتتی نگاشتتته آمتتده،
گریزی نیست .خشنودی خدا ،خشنودی متا اهتل بیتت

استت .متا بتر آزمتون او ،شتکی

میورزیم و او پتاداش شتکیبایان را بته کمتال بته متا میپتردازد .پتاره تتن رستولاهلل

از او دور

نشود و اینان در فردوس برین برای حضرتش
آنها آرام گیرد و وعدهاش را برای آنها َ
برآورد .هر کس در راه ما خون میدهد و برای دیدار متا
گرد آمدهاند و دیتدگان پیتامبر

از دیتدن

(لقا اهلل) آماده است ،پس کوچ کند که من به خواست خدا ،صبح ،کوچندهام.
ثاراهلل

از جمله القاب امام حسین

که در ز یارتنامه خطاب بته آن حضترت گفتته میشتود،

ثاراهلل به معنای خون خداست .در ز یارت عاشورا آمده است:
الس َعلیکَیاَثا اَّللَوَاب َثا هََ .

ایتن تعبیتر ،در ز یارتهتاى دیگتتر نیتز از جملته ز یتارت مخصتوص امتتام حستین
رج

و نیمه رج

و شعبان و ز یارت امام حسین

در ز یاراتی نیز که امام صادق

در اول

در روز عرفه آمده است.

به عطیه آموخت ،آمده است:

کَ َ .
وَانکَثا اَّللَفَال ضَم َالد َالَىَلید کَثا هَم َال ضَالَباولیائ َ

شتتدت همبس تتتگی و پیون تتد سیدالش تتهدا

ب تتا خ تتدا بتته گونتتهای استتت کتته شتتهادتش

همچتتون ر یختتته شتتدن ختتونی از قبیلتته ختتدا متتیمانتتد ک ته جتتز بتتا انتقتتام گیرى و ختتونختتواهی
اولیای خدا ،تقاص نخواهتد شتد .القتاب دیگترى نیتز ماننتد قتیتلاهلل و وتتراهلل در ز یتارتنامته
است که گو یاى همین نکته است.
سیدالشهداء

ستتید الش تتهدا نیتتز یک تتی از القتتاب ام تتام حستتین
ابیعبداهلل

 ،لق

استتت .پتتیش از شتتهادت حضتترت

سیدالشهدا به حضرت حمزه ،عموی پیامبر استالم

 ،اختصتاص

داشت که در جنگ احد به شتهادت رستید و رشتادتهای او در دفتاع از پیتامبر

و حتریم

اسالم زبانزد همگتان بتود؛ ولتی پتس از شتهادت امتام حستین

در بستیاری از روایتات لقت

سیدالشتتهدا بتترای ایشتتان بتته کار رفتتته استتت .بستتیاری از ائمته

از جملتته امتتام ستتجاد

امام صادق

به کار بردهاند.

به «ام سعید احمسیه» کته مرکبتی کرایته کترده بتود تتا در مدینته بتر ستر قبتور

شتتهدا بتترود ،فرمتتود« :آیتا بتته تتتو خبتتر دهتتم کته ستترور شتتهیدان (سیدالشتتهدا) کیستتت؟» گفتتت:
«آرى ».فرمود« :حسین بن علی
زین ت

کبتتری

است ».پرسید« :او سیدالشهداست؟» فرمود« :آرى».

و میتتیم تمتتار نیتتز از ایتتن لق ت

کردهاند .به نظر میرسد لقت

بتترای اشتتاره بتته امتتام حستتین

استتتفاده

سیدالشتهدا بترای حضترت حمتزه بته معنتای ایتن استت کته او

سید و سرور شهدای زمان خودش بتوده استت تتا زمتان شتهادت امتام حستین

و از آن پتس

نکتههایی از معارف حسینی

امام باقر

 ،امام صادق

این لق

را برای امام حسین
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امام حسین

سید و سرور شهدای همه زمانها بوده و هست.

ج ا ا سپاهعمرب سعد رعصرعاش را

پتتس از شتتهادت جانستتوز اباعبتتداهلل الحس تین
صبح و عصر عاشورا ،دشمنان اهل بیت

و هفتتتاد و دو تتتن از یتاران فتتدا کار و ی در

جنایتهای دیگری در عصر عاشتورا مرتکت

شدند که به طور اختصار به آنها اشاره میکنیم:
خیمههایحسی ی

.1غار 

سساهیان عمر بن سعد ،بهو یژه جنایتکاران گروه نابکار و سفا ک شمر بن ذیالجوشتن،
پتتس از شتتهادت امتتام حس تین

بتته خیمتتههای آن حضتترت ی تورش بردنتتد و آنهتتا را غتتارت

کردنتد و چارپایتان ،لباسهتا ،صتتندوقها ،استلحهها ،خوارکیهتتا و هتر چتته یافتنتد ،بتته یغمتتا
بردند.
آنان ،حتی حر یم اهل بیت

را مراعات نکردند و ز یورآالت و البسه بانوان را بته اجبتار

از آنان ستاندند و به تارا بردند؛ به طور یکته زنتان اهتلبیتت

بته ناچتار بته عمتر بتن ستعد

پناهنده شدند و از شدت جنایتکار ی شمر و گروه نابکارش شکایت کردند .با ایتنکته عمتر
بن سعد به ظاهر دستور داد از غارت خیمهها دست بردارند ،اما منافقان و جنایتکتاران بته
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پستفطرتی و فرومایگی خو یش ادامه دادند.
.2آتشز

خیمهها



پس از غارت ،خیمهها را آتتش زدنتد .در انتدکمتدتی تمتامی خیمتهها و هتر چته در آنهتا
بتتود ،در آتتتش ظلتتم یز ی تدیان ستتوخت و نتتابود شتتد و حت تی جتتان بازمانتتدگان و یتیمتتان ک تاروان
حسینی ،با خطر آتشسوز ی مواجه گردید و بدین منظور ،ز ین

کبری

به آنان دستتور داد

بتترای در امتتان مانتتدن از آتتتش ستتوزان دشتتمن ،از خیمتتهها بی ترون رونتتد و بتته اطتتراف پناهنتتده
شوند.

اسب وانیبرپیکرشهیدا

.3

عمر بن سعد ،بنتا بته دستتور کتبتی عبیتداهلل بتن ز یتاد ،پتس از شتهادت امتام حستین
ی تاران او در ک تربال ،تصتتمیم بتته اس ت
منافقان و دشمنان اهل بیت

و

دوان تی بتتر پیکرهتتای ختتونین شتتهیدان گرفتتت .ده نفتتر از
برای ایتن کتار پتیشقتدم شتدند و پتس از نعلبنتدی استبان

خ تتو یش ،ب تتر پیکره تتای ش تتهیدان کت تربال است ت

تاختن تتد و پیکرهتتای پتتر از جراحتتت و بیس تتر

شهیدان را درهم شکستند.
.4ارسالسرمقدسامامحسی

بهکوفه

عمتتر بتتن ستتعد ،بتترای ختتوشختتدمتی بیشتتتر بتته دستتتگاه ظالمانتته امتتوی ،دستتتور داد ست ِتر
بر یتد امتتام حستین را در عصتتر عاشتتورا بتتا شتتتاب و ستترعت بتته کوفتته ببرنتد و عبیتداهلل را از
پای تان ی تافتن غائل ت ک تربال بتتاخبر گرداننتتد .مأمور ی تت رستتاندن ستتر مقتتدس امتتام حستین

بتتر

عهد خولی بن یز یتد اصتبحی گذاشتته شتد .و ی شت هنگتام بته کوفته رستید و در آن وقتت،
داراالماره بسته بود .از اینرو ش

را در خانه خو یش گذرانید و سر امام حستین

را از تترس

همسرش در تنور ی پنهان کرد و در بامتداد روز یتازدهم بته داراالمتاره رفتت و ستر آن حضترت را
به عبیداهلل بن ز یاد تحو یل داد.
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