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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

  آ���ن �ماز امام ���ن ع��ه ا�سالم � ���ای ��بالآ���ن �ماز امام ���ن ع��ه ا�سالم � ���ای ��بال
  

در روز عاشورا شنيده ايد و مي دانيد كه كشتارها اغلب 
بعدازظهر صورت گرفت يعني تا ظهر عاشورا غالب 
صحابه امام حسين عليه السالم و تمام بني هاشم و خود 
اباعبداهللا كه بعد از همه شهيد شدند، زنده بودند. فقط در 
حدود سي نفر از اصحاب ابا عبداهللا در يك جريان تير 

ه به وسيله دشمن انجام شد، قبل از ظهر بخاك اندازي ك
افتادند و شهيد شدند واال باقي ديگر تا ظهر عاشورا را در 

 قيد حيات بودند. 
مردي از اصحاب ابا عبداهللا يكوقت متوجه شد كه االن 
اول ظهر است، آمد عرض كرد يا ابا عبداهللا! وقت نماز 

ز است، و ما دلمان مي خواهد براي آخرين بار نما
جماعتي با شما بخوانيم. ابا عبداهللا نگاهي كرد، تصديق 

 كرد كه وقت نماز است. 
ذكرت الصلوة يا: ذكرت «مي گويند اين جمله را فرمود: 

 اگر ذكرت باشد، يعني نماز بيادت افتاد. » الصلوة
ذكرت الصلوة «اگر ذكرت باشد يعني نماز را بياد ما آوري. 

نماز را ياد كردي، خدا تو را از » جعلك اهللا من المصلين
نماز گزاران قرار بدهد. مردي كه سر بر كف دست 
گذاشته است، يك چنين مجاهدي را امام دعا مي كند كه 

 خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد. 
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

چه مقامي دارد! فرمود: بله نماز مي  ببنيد نمازگزار واقعي
خوانيم. همانجا در ميدان جنگ نماز خواندند، نمازي كه 
در اصطالح فقه اسالمي نماز خوف ناميده مي شود. نماز 
خوف مثل نماز مسافر دو ركعت است نه چهار ركعت، 
يعني انسان اگر در وطن هم باشد باز بايد دو ركعت 

، در آنجا بايد مخفف بخواند، براي اينكه مجال نيست
 خواند. 

چون اگر همه به نماز بايستند وضع دفاعيشان بهم مي 
خورد، سربازان موظف هستند 
در حال نماز نيمي در مقابل 
دشمن بايستند و نيمي به امام 

 جماعت اقتدا كنند. 
امام جماعت يك ركعت را كه 
خواند صبر مي كند تا آنها 
ركعت ديگرشان را بخوانند. 

ا مي روند پست را از بعد آنه
رفقاي خودشان مي گيرند در 
حالي كه امام همينطور منتظر 
نشسته يا ايستاده است. سربازان 

ديگر مي آيند و نماز خودشان را با ركعت دوم امام مي 
 خوانند. 

ابا عبداهللا چنين نماز خوفي خواند ولي وضع ابا عبداهللا 
دند. يك وضع خاصي بود زيرا چندان از دشمن دور نبو

لهذا آن عده اي كه مي خواستند دفاع كنند نزديك ابا 
عبداهللا ايستاده بودند و دشمن بي حيايي بي شرم حتي در 

 اين لحظه هم آنها راحت نگذاشت. 
در حالي كه اباعبداهللا مشغول نماز بود، دشمن شروع به 
تير اندازي كرد، دو نوع تير اندازي، هم تير زبان كه يكي 
فرياد كرد: حسين! نماز نخوان، نماز تو فايده اي ندارد، تو 

بر پيشواي زمان خودت يزيد، ياغي هستي، لذا نماز تو 
ن قبول نيست! و هم تيرهائي كه از كمانهاي معموليشا

 پرتاب مي كردند. 
 

يكي دو نفر از صحابه ابا عبداهللا كه خودشان را براي 
ايشان سپر قرار داده بودند، روي خاك افتادند. يكي از آنها 
سعيدبن عبداهللا حنفي به حالي افتاد كه وقتي نماز ابا 
عبداهللا تمام شد، ديگر نزديك جان دادنش بود. آقا 

تي به بالين او رسيدند، خودشان را به بالين او رساندند. وق
او جمله عجيبي گفت عرض كرد: يا ابا 
عبداهللا! اوفيت؟ آيا من حق وفا را بجا 
آوردم؟ مثل اينكه هنوز هم فكر مي كرد 
كه حق حسين آنقدر بزرگ و باالست كه 
اين مقدار فداكاري هم شايد كافي نباشد. 
 اين بود نماز ابا عبداهللا در صحراي كربال. 

در اين نماز تكبير گفت، ذكر ابا عبداهللا 
بحول اهللا و «گفت ، » سبحان اهللا«گفت، 

گفت، ركوع و سجود » قوته اقوم واقعد
كرد، دو سه ساعت بعد از اين نماز براي 
حسين (ع) نماز ديگري پيش آمد، ركوع ديگري پيش آمد، 
سجود ديگري پيش آمد آبشكل ديگري ذكر گفت. اما 

كه تيري به سينه مقدس وارد  ركوع ابا عبداهللا آن وقتي بود
شد و ابا عبداهللا مجبور شد تير را از پشت سر بيرون 

 بياورد. آيا مي دانيد سجود ابا عبداهللا به چه شكلي بود؟ 
سجود بر پيشاني نشد چون ابا عبداهللا قهرا از روي اسب 
بر زمين افتاد. طرف راست صورتش را روي خاكهاي گرم 

بسم اهللا و باهللا و « اين بود: كربال گذاشت. ذكر ابا عبداهللا
 ». علي ملة رسول اهللا
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

گام د����ری ��م�ه � دعایی ��د  ��تار ��
 

 
همان كسي است كه تير » حرملة بن كاهل اسدي كوفي«

 شيرخواره طفل سه شعبه او در روز كربال منجر به شهادت
 آري، شد،) ع(حسين امام

 كدام هر كربال، صفتان گرگ
 فراموش و بزرگ جنايتي
مرتكب شده  ناشدني

بودند، اما نفرين امام 
سجاد(ع) درباره اين جاني 
روز عاشورا به خوبي 

 هيچ سازد كه نمايان مي

 دل حرمله، اندازه به كس
 به را) ع(بيت اهل و امام
 .بود نياورده درد

*نفريني كه امام سجاد(ع) 
 در حق حرمله كرد
از -نويسد: منهال بن عمرو  مي» امالي«شيخ طوسي، در 

ن و ياران امام شيعيا
 -سجاد(ع) است

گفت: پس از زيارت 
خانه كعبه، از مكه 
عازم مدينه شدم و 
خدمت امام 
سجاد(ع) رسيدم. 

امام، از من پرسيد: منهال! از حرمله بن كاهل اسدي چه 
خبر؟ عرض كردم: هنگامي كه از كوفه آمدم، زنده بود، 
ديدم امام(ع)، هر دو دستش را به دعا بلند كرد و چنين 

اللهم اَذقْةُ حرَّ الْحديد، اللُّهم اذقْه حرَّ الْحديد، « فرمود: 
، خدايا، سوزش تيغ را به او بچشان، »اللُّهم اَذقْه حرَّ النّار

خدايا سوزش تيغ را به او بچشان، خدايا سوزش آتش را 
 به او بچشان.

هنگامي كه «كند:  ابومخنف از امام باقر(ع) نقل مي
اصغر، در دامن پدر هدف تير  علي

حرمله واقع شد، امام حسين(ع) 
و «... دشمن را نفرين كرد و فرمود: 

خدايا » انتقم لنا من هوالء الظالمين
 انتقام ما را از اينها بگير.

  »حرملهدستگيري  *جريان
پس از زيارت، از «منهال گويد: 

مدينه عازم كوفه 
شدم، هنگامي كه 
به كوفه رسيدم، 
مختار مشغول قلع 

 كربال و قمع قاتالن
 در روزي چند داشتم؛ قديمي رفاقت مختار با قبالً من. بود

 و ديد براي خانه،
 نشستم مردم بازديد

 قصد به آن از پس و
 مختار، با ديدار
 شدم مركبم بر سوار

 او سوي به و
 .شتافتم

اش با گروهي ديدار كردم، گويا به  او را در خارج از خانه
رفتند. تا چشم مختار به من افتاد، گفت: ها،  مأموريتي مي

منهال، چطور تا به حال به ديدن ما نيامدي؟ و براي تبريك 
و تهنيت به خاطر پيروزي و حكومت ما سري به ما 

 نزدي؟ و ما را در قياممان همراهي نكردي؟!
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

: به او گفتم: امير! من به سفر حج رفته بودم و منهال گويد
حال خدمت رسيدم، آنگاه همراه او به راه افتادم و از 

رسيديم، » كناسه«كرديم تا به محله  اوضاع صحبت مي
اي  مختار، در آنجا ايستاد و گويي منتظر بود و به نقطه

نگريست، به او خبر داده بودند كه اينجا مخفيگاه  مي
سپس تعدادي از افرادش را به جستجوي است، » حرمله«

 .ماند حرمله، گسيل داشت و خود همان جا
 با و برگشتند تاخت با مأموران كه ديري نگذشت

 دستگير »حرمله«! امير اي  بشارت زدند، فرياد خوشحالي
 آري آوردند، مختار نزد كشان كشان را فردي اي، عده. شد

 حادثه جاني و اصغر علي دلسنگ قاتل حرمله بود، خودش
 .»كربال

 توسط مختار» حرمله«*مجازات 
تا چشم مختار به قيافه وحشتزده حرمله افتاد، به او نگاه 

خداي را » ُهللا الذي مكَنّني منْك اَلْحمد«تندي كرد و گفت: 
جالد! «شكر كه به چنگم افتادي! و بالفاصله فرياد زد: 

 ييد قربان.، جالد كه آماده و حاضر بود گفت: بفرما»جالد!
 مختار دستور داد: اول دو دستش را بزن!

جالد بالفاصله با ضربتي سخت دو دست نحس او را 
 را كمان، يكي با كه افكند(آري اين همان دو دستي بود

 گناه بي طفل گلوي بار يك و را تير ديگري با و گرفت مي
 قلب بار يك و اباالفضل چشم بار، يك و) ع(حسين امام
 دست دو اين آري بود، داده قرار هدف را) ع(حسين امام
فرياد زد: دو پايش را نيز  سپس ،)شد مي قطع بايد پليد

 قطع كن! و جالد، فرمان را اجرا كرد.
دست و پاي حرمله، در خون كثيفش غوطه  جسد بي

خورد كه باز مختار صدا زد: آتش، آتش. و بالفاصله،  مي
زدند و هاي نازكي را روي جسد انداختند و آتش  چوب

 سوخت. جسد آن جنايتكار همچنان مي

زده، در كنار  منهال گويد: من همچنان با چشمان حيرت
كردم، هنگامي كه بدن  مختار ايستاده و منظره را تماشا مي

مختار ناگهان » اهللا سبحان«سوخت با صدا گفتم:  حرمله، مي
رو به من كرد و گفت: ها! منهال! تسبيح خدا گفتي، خوب 

 چه بود؟!اما علتش 
گفتم: اي امير! گوش كن تا برايت بگويم، در همين سفر 

الحسين امام  بن گشتم به خدمت علي كه از مكه برمي
سجاد(ع) رسيدم، او از من حال حرمله را پرسيد، من در 

ها را به  جواب گفتم: هنوز زنده است. ديدم امام دست
خدايا! سوزش شمشير «سوي آسمان بلند كرد، و فرمود: 

 سوزش بچشان، او بر را شمشير سوزش بچشان، او بر را
شان؛ خدايا! سوزش آتش را بر او بچ او بر را شمشير
 ».بچشان

مختار، با حالت تعجب پرسيد: به راستي تو خودت از امام 
 اين را شنيدي؟!

 گفتم: آري، به خدا سوگند از خودش شنيدم.
 

 گويد: ديدم مختار، از اسبش پياده شد و دو منهال، مي
اش را طوالني كرد، سپس  ركعت نماز خواند و سجده

، به زغال »حرمله«برخاست و سوار شد؛ تا آن وقت جسد 
تبديل شده بود، با هم به راه افتاديم تا به محله خودمان 

ام رسيديم، من در اينجا تعارف كردم و گفتم:  نزديك خانه
اي امير، اگر لطف كنيد سرافرازم فرماييد و براي رفع 

اي به منزل من تشريف بياوريد و تغيير  ي چند لحظهخستگ
 اي بدهيد و چيزي ميل بفرماييد. ذائقه
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

 ادست آوردهاي عاشور
اگر عاشورا و فداكاري خاندان پيامبر نبود، بعثت و 
زحمات جان فرساي نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله وسلم 

بودند. ابوسفيانيان را طاغوتيان آن زمان به نابودي كشانده 
مي خواستند قلم سرخ بر كتاب وحي بكشند و يزيد، 
يادگار عصر تاريك بت پرستي، به گمان خود با كشتن و 

 به شهادت كشيدن فرزندان وحي اميد داشت
جاء وال ال خبرٌ «اساس اسالم را برچيند و با شعار صريح 

بنياد حكومت الهي را بركند. اگر عاشورا نبود، » وحي نَزَلَ
نمي دانستيم به سر قرآن كريم و اسالم عزيز چه مي آمد، 
لكن اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست كه اسالم 
رهايي بخش و قرآنِ هدايت را جاويد نگه دارد و حسين 

دگار واليت، بن علي عليه السالم ، اين عصاره نبوت و يا
را برانگيزد تا جان خود و عزيزانش را فداي عقيدت 
خويش و امت عظيم پيامبر اكرم نمايد تا در امتداد تاريخ، 

خون پاك او بجوشد و دين خدا را آبياري فرمايد و از 
 .وحي و ره آوردهاي آن پاسداري نمايد

 
 انگيزه قيام امام حسين عليه السالم

از همان روز اول كه قيام كردند سيدالشهداء عليه السالم 
براي اين امر، انگيزه شان اقامه عدل بود، فرمودند كه: مي 
بينيد كه معروف عمل بهش نمي شود و منكر بهش عمل 
مي شود. انگيزه اين است كه معروف را اقامه و منكر را از 
بين ببرد. انحرافات همه از منكرات است. جز خط مستقيم 

ات است. اينها بايد از بين برود توحيد هرچه هست منكر
و ما كه تابع حضرت سيدالشهدا هستيم بايد ببينيم كه 
ايشان چه وضعي در زندگي داشت. قيامش، انگيزه اش 
نهي از منكر بود كه هر منكري بايد از بين برود من جمله 

 قضيه حكومت جور. حكومت جور بايد از بين برود.
 

 آموزش هاي امام حسين عليه السالم
حضرت سيدالشهدا عليه السالم از كار خودش به ما تعليم 
كرد كه در ميدان، وضع بايد چه جور باشد و در خارج 
ميدان وضع چه جور باشد و بايد آنهايي كه اهل مبارزه 
مسلحانه هستند چه جور مبارزه بكنند و بايد آنهايي كه در 
پشت جبهه هستند چطور تبليغ بكنند ـ كيفيت مبارزه را 

يت اين كه مبارزه بين يك جمعيت كم يا جمعيت زياد كيف
بايد چطور باشد، كيفيت اين كه قيام در مقابل يك 
حكومت قلدري كه همه جا را در دست دارد با يك عده 
معدود بايد چطور باشد ـ اينها چيزهايي است كه حضرت 

 عاشورا و امام حسين عليه السالم در كالم امام خميني(ره)
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

سيدالشهدا به ملّت آموخته است واهل بيت بزرگوار او و 
ار او هم فهماند كه بعد از اين كه آن فرزند عالي مقد

 مصيبت واقع شد بايد چه كرد.
 

 محرم ديباچه سرخ شهادت
ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداكاري آغاز شد؛ 
ماهي كه خون بر شمشير پيروز شد؛ ماهي كه قدرت حق 
باطل را تا ابد محكوم و داغ باطل بر جبهه ستم كاران و 

ي كه به نسل ها در طول حكومت هاي شيطاني زد؛ ماه
تاريخ راه پيروزي بر سر نيزه را آموخت؛ ماهي كه شكست 
ابرقدرت ها را در مقابل كلمه حق به ثبت رساند؛ ماهي كه 
امام مسلمين راه مبارزه با ستم كاران تاريخ را به ما 
آموخت؛ ماهي كه بايد مشت گره كرده آزادي خواهان و 

نك و مسلسل ها و جنود استقالل طلبان و حقّ گويان بر تا
 ابليس غلبه كند و كلمه حق، باطل را محو نمايد.

 

 پيروزي امام حسين عليه السالم
سيد الشهدا عليه السالم كشته شد؛ شكست نخورد؛ لكن 
بني اميه را چنان شكست [داد] كه تا آخر نتوانستند ديگر 
كاري بكنند. چنان اين خون آن شمشيرها را عقب زد كه 

م كه مالحظه مي كنيد باز پيروزي با تا اآلن ه
 سيدالشهداست و شكست با يزيد و اتباع اوست.

 

 راه زنده ماندن اسالم
كربال را زنده نگه داريد و نام مبارك حضرت سيدالشهدا 
را زنده نگه داريد كه با زنده بودن او اسالم زنده نگه 

 داشته مي شود.
 

 سرآغاز زندگي جاويد اسالم
 مظلومان و هواخواهانِ قرآن در عاشورا، شهادت سيد

سرآغاز زندگي جاويد اسالم و حيات ابدي قرآن كريم 
بود. آن شهادت مظلومانه و اسارت آل اللّه تخت و تاج 
يزيديان را كه با اسم اسالم اساس وحي را به خيالِ خامِ 
خود مي خواستند محو كنند براي هميشه به باد فنا سپرد و 

 ان را از صحنه تاريخ به كنار زد.آن جريان، سفياني

 اقدرت خون سيدالشهد
اين خون سيدالشهداست كه خون هاي همه ملت هاي 
اسالمي را به جوش مي آورد و اين دستجات عزيز 
عاشوراست كه مردم را به هيجان مي آورد و براي اسالم و 
براي حفظ مقاصد اسالمي مهيا مي كند. در اين امر سستي 

 نبايد كرد.
 كُلُّ ارضٍ كربال

كلُّ اَرضٍ كربال؛ همه جا «سيدالشهداء همه جا هست. 
محضر سيدالشهدا است... همه محراب ها از سيدالشهدا 

 است... امام حسين نجات داد اسالم را.

 

 ادرس سيدالشهد
حضرت سيدالشهدا به همه آموخت كه در مقابل ظلم و در 

كرد. با اين مقابل ستم، در مقابل حكومت جائر چه بايد 
كه از اول مي دانست كه در اين راه كه مي رود راهي 
است كه بايد همه اصحاب خودش و خانواده خودش را 
فدا كند و اين عزيزان اسالم را براي اسالم قرباني كند، 
لكن عاقبتش را هم مي دانست. اگر نبود اين نهضت، 
نهضت حسيني، يزيد و اتباع يزيد اسالم را وارونه نشان 

 مي دادند.
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

 عاشورا و امام حسين عليه السالم در كالم مقام معظم رهبري
 عاشورا، حركتي در دو جبهه

ماجراي عاشورا عبارت از يك حركت عظيم مجاهدت 
آميزي در دو جبهه است. هم در جبهه مبارزه با دشمن 
خارجي و بيروني ـ كه همان دستگاه خالفت فاسد و آن 
دنياطلباني بود كه به اين دستگاه قدرت چسبيده بودند و 

يه و آله وسلم براي نجات قدرتي را كه پيامبر صلي اهللا عل
انسان ها آورده بود استخدام و استثمار كرده بودند و 
عكس مسيري كه اسالم و نبي مكرم اسالم صلي اهللا عليه 
و آله وسلم خواسته بودند و اراده كرده بودند حركت مي 
كردند ـ و هم در جبهه دروني كه آن روز كه جامعه به 

 حركت كرده بود...طور عموم به سمت همان فساد دروني 

 

 اثر محبت به امام حسين عليه السالم
... اگر محبت در تشيع نبود اين دشمني هاي عجيبي 
كه با شيعه شده بايد او را از بين مي برد. همين محبت 
 شما مردم به حسين بن علي عليه السالم ضامن حيات
و بقاي اسالم است اين كه امام [خميني رحمه اهللا ] 

معنايش » عاشورا اسالم را نگه داشت«مي فرمود: 
 همين است...

 

 عاشورا، محرك مسلمانان
ماجراي حسين بن علي عليه السالم حقيقتا موتور 
حركت قرون اسالمي در جهت تفكرات صحيح 
اسالمي بوده است. هر آزادي خواه و هر مجاهد في 

خواسته است در ميدان  يل اللّه و هركس كه ميسب

خطر وارد شود از آن ماجرا مايه گرفته و آن را پشتوانه 
روحي و معنوي خود قرار داده است. در انقالب ما اين 

 معني به صورت بينّي واضح بود...
 

 ابي نظير بودن واقعه عاشور
از اول تا آخر حادثه عاشورا به يك معني نصف روز بوده، 

يك معني دو شبانه روز بوده [است]... شما ببينيد اين  به
نصف روز حادثه چه قدر در تاريخ ما بركت كرده و تا 
امروز هم زنده و الهام بخش است... در تاريخ تشيع، بلكه 
در تاريخ انقالب هاي ضدظلم در اسالم ـ ولو از طرف 
غير شيعيان ـ حادثه كربال به صورت درخشان و نمايان 
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

بوده... من هيچ حادثه اي را در تاريخ نمي شناسم اثربخش 
 كه با فداكاري آن نصف روز قابل مقايسه باشد.

 فلسفه قيام امام حسين عليه السالم
در زيارتي از زيارت هاي امام حسين عليه السالم كه در 
روز اربعين خوانده مي شود جمله اي بسيار پر معني 

مهجتَه فيك ليستَفيد و بذَلَ «وجود دارد و آن اين است: 
فلسفه فداكاري حسين بن علي عليه ». عبادك منْ الجهالَة

السالم در اين جمله گنجانده شده است. زائر [امام حسين 
عليه السالم ] به خداي متعال عرض مي كند كه اين بنده 
تو، اين حسين تو، خون خود را نثار كرد تا مردم را از 

؛ [هم چنين »حيرةُ الضَّاللَةِ«[از] جهالت نجات بدهد و 
تالش كرد] مردم را از سرگرداني و حيرتي كه در گم 

 راهي است نجات بدهد...
 

 

 انتيجه تفكر در مسئله عاشور
هرچه درباره مسئله عاشورا و قيام حسيني بيشتر فكر كنيم 
باز هم اين قضيه در ابعاد مختلف داراي كشش و گنجايش 

است. هرچه بيشتر درباره اين قيام  انديشيدن و بيان كردن
 عظيم فكر كنيم، ممكن است حقايق تازه اي بيابيم...

 اثر عزاداري هاي سنتي
 اين عزاداري هاي سنتي مردم را به دين نزديك مي كند.

 
نماز و امام حسين عليه 

 السالم
گ ترين اگر قرآن در آغاز بزر

: سوره خود (بقره)مي فرمايد
« بِ ونُونَ بِالْغَيؤْمالَّذينَ ي

 3يقيمونَ الصالةَ بقره/
(پرهيزكاران) كساني هستند 
كه به غيب ايمان مي آورند و 

همچنين «دارند  نماز به پا مي 
در كوچك ترين سورة خود 

كوثر) از نماز، سخن به ميان )
مي آورد، امام حسين عليه 
السالم نيز آن را اقامه مي 

أشْهد أنَّك قَد «كه در زيارت عاشورا آمده:  كند؛ چنان
 أقَمت الصلَوةَ شهادت مي دهم كه تو نماز را بر پا نمودي

.« 
؛ و  43و اركَعوا مع الرّاكعينَ بقره/« اگر قرآن مي فرمايد: 

، سيدالشهداء عليه السالم «همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد
بر صفوف دشمن برگزار نماز را با جماعت، آن هم در برا

 . مي كند
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  ههيينشرنشر

  ييمنادمناد  

اگر قرآن اقامه نماز در ميدان جنگ را به پيامبر اين گونه 
و إِذا كُنْت فيهِم فَأَقَمت لَهم « مي آموزد و مي فرمايد: 

و هنگامي كه  102الصالةَ فَلْتَقُم طائفَةٌ منْهم معك ... نساء/
اي آنها نماز را بر در ميان آنها باشي و (در ميدان جنگ) بر

 ...پا كني ، بايد دسته اي از آنها با تو(به نماز) برخيزند و 

، امام حسين عليه السالم در ميدان جنگ نماز را اقامه »
مي فرمايد: اگر قرآن نماز را به عنوان منبع انرژي زاي 

« غيبي معرفي و مؤمنان را امر به استعانت از آن مي فرمايد:
تَعينُوا بِالصالةِ بقره/اسالص رِ واز صبر (و استقامت ) و  153ب

، ساالر آزاد مردان و شهيدان نيز در « نماز كمك گيريد
 بحبوحه جنگ و مشكالت آن ، از نماز استعانت مي جويد

. 
اگر قرآن اقامه نماز را در اول وقت سفارش مي نمايد: أَقمِ 

سين عليه السالم ، امام ح 78الصالةَ لدلُوك الشَّمسِ اسراء/
 . نماز عاشورا را در اول وقت، اقامه فرمودند

اگر حضرت عيسي مسيح سالم اهللا عليه تا زماني كه نفس 
 الةِ وصاني بِالصأَو دارند، مأمور به اقامه نماز شده اند : و

، امام حسين عليه السالم نيز  31الزَّكاةِ ما دمت حيا مريم/
 .نماز است تا آخرين لحظه، همراه

اگر قرآن از كساني كه تجارت، آنها را از نماز غافل نمي 
سازد، ستايش مي كند: رِجالٌ ال تُلْهيهِم تجارةٌ و ال بيع عنْ 

، از امام حسين عليه السالم  37ذكْرِ اللّه و إِقامِ الصالةِ نور/
چه بايد گفت كه حتي حفظ جان هم او را از نماز غافل 

 . نساخت

شايد از شدت اهتمام آن امام به اقامه نماز در اوج كارزار 
بود كه تربت پاكش ، سبب قبولي نماز دانسته شد و اين 
اوج منزلت ايشان را گواه است . در حديث مي خوانيم 

نماز است : حضور قلب، نماز سه چيز موجب قبولي 
 . ، تربت سيد الشهدا عليه السالمنافله

علني اقامه شود: و أَقيموا الصالةَ . نماز بايد در جامعه ، 
بدين جهت امام حسين عليه السالم با آنكه مي توانست در 
خيمه نماز بخواند و با اينكه نمازش شكسته بود، در مقابل 
جمعيت نماز را به پاداشت . هنگام اقامه نماز در ظهر 

تير به سوي حضرت رها شد؛ يعني تقريباً در  30عاشورا 
ك تير به سوي لمه از حمد و ركوع و سجده ، يبرابر هر ك

. به راستي نماز چيست كه در عصر تاسوعا امام پرتاب شد
هنگامي كه به سيد الشهدا عليه السالم پيشنهاد حمله مي 
شود ، آن حضرت پس از چند نوبت گفت وگو ، جنگ را 
 بيك روز به تأخير مي اندازند و مي فرمايند : إِنّي أَح

« ؛ و نفرمود: مي خواهم نماز بخوانم؛ بلكه فرمود: الصالةَ 
بسياري از ما نماز مي خوانيم، ». من نماز را دوست دارم

 ولي چقدر آن را دوست داريم ؟

زراره از امام صادق عليه السالم درباره كعبه پرسيد: دهها 
سال است هرگاه درباره حج و كعبه از شما سؤال مي كنم، 

م شما به كجا متصل است؟ پاسخ جديدي مي دهيد. عل
آيا مي خواهي اسرار كعبه اي كه هزاران « امام فرمودند: 

اين در » سال قبل از آدم بوده ، با چند كلمه تمام شود ؟! 
آن كه امام به  حالي است كه كعبه و تمامي اسرار و رموز

، تنها قبله نماز است و قبله يكي از آن اشاره فرمودند
 !!شرايط نماز

عليه السالم راضي مي شود تا بدن مباركش،  امام حسين
شرحه شرحه شود، ولي از نماز هيچ چيز فروگذار نشود. 
سر مقدس آن شهيد دوران ساز بر سر نيزه قرآن مي 
خواند؛ يعني سر از بدن جدا مي شود ، ولي دل از قرآن 

 . جدا نمي شود

آيا عزاداران حسيني ، همانند سرورشان حسين عليه السالم 
، است اگر اين گونه نيستيمان را اقامه مي كنند؟ اميد نمازش

  .الاقل در اين مسير باشيم
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 مناظره حضرت زينب و امام سجاد با ابن زياد در كوفه
را به مجلس ابن زياد وارد ر مقدس امام حسين(ع) اسرا و  

 كردند.
به روايت سيد بن طاووس و ديگران روايت شده است 

 كه:
و سرهاي مقدس شهداء را در شهر  بعد از آن كه اسراء

كوفه گرداندند، ابن زياد در كاخ اختصاصي خود نشست و 
بار عام(اجازه ورود عوام به مجلس) داد. سر امام 

حسين(ع) را آوردند و در برابرش گذاشتند و زنان و 
كودكان امام حسين(ع) را به مجلس آوردند. حضرت 

يزان زينب به طور ناشناس در گوشه اي نشست و كن
 دورش را گرفتند.

 مناظره حضرت زينب با ابن زياد
ابن زياد پرسيد: اين زن كيست؟ زينب پاسخ نداد. دوباره 

پرسيد، يكي از كنيزان گفت: اين زينب، دختر (علي و) 
 فاطمه، دختر رسول خداست.

ابن زياد ملعون رو به زينب نموده، گفت: سپاس خدائي را 

آنچه شما آورده بوديد  كه شما را رسوا كرد و كشت و در
 دروغتان را آشكار كرد.

حضرت زينب(ع) فرمود: سپاس خداوندي را كه ما را به 
وسيله پيامبرش محمد(ص) گرامي داشت و ما را به خوبي 

از پليدي پاكيزه گردانيد، همانا فاسق رسوا مي شود و 
 بدكار و تبهكار دروغ مي گويد و ا و ديگري است نه ما.

 ديدي خدا با برادر و خاندانت چه كرد؟ابن زياد گفت: 
حضرت زينب فرمود: از خداوند جز خوبي نديدم، اينان 
افرادي بودند كه خداوند سرنوشتشان را شهادت تعيين 

كرده بود. لذا آنان به خوابگاه هاي ابدي خود رفتند و به 
همين زودي خداوند ميان تو و آنان جمع كند، تا تو را به 

تا در آن محاكمه پيروزي از آنِ  محاكمه كشند. بنگر
 ».كيست؟ مادر به عزايت بنشيند اي پسر مرجانه

 ابن زياد خشمگين شد، گويي قصد كشتن زينب را گرفت.
 عمرو بن حريث گفت: بر گفته زنان مواخده اي نيست.



 91 پاييز 

 

  
      
 

11 

 

  ههيينشرنشر
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ابن زياد گفت: خداوند از حسين و سركشان و نافرمايان 
آن گاه فرمود: به خاندان تو دل مرا شفا داد. زينب گريست 

جان خودم قسم، كه تو بزرگ فاميل مرا كشتي و شاخه 
هاي مرا بريدي و ريشه هاي مرا كندي، اگر شفاي تو در 

 اين است، باشد.
ابن زياد گفت: اين زن چه با قافيه 
سخن مي گويد، و به جان خودم 

همانا پدرش نيز قافيه پرداز و شاعر 
 بود.

، حضرت زينب فرمود: اي پسر زياد
 زن را با قافيه پردازي چه كار؟

 پاسخ امام سجاد به ابن زياد
پس ابن زياد رو به علي بن 

الحسين(ع) كرد و گفت: اين 
كيست؟ گفته شد: علي بن الحسين 
است. گفت: مگر علي بن الحسين 

 را خدا نكشت؟
حضرت فرمود: برادري داشتم كه نام او نيز علي بود، مردم 

 او را كشتند.
 دايش او را كشت.گفت: بلكه خ

خداوند «سوره زمر را تالوت كرد: 42امام سجاد اين آيه 
 »جان ها را به هنگام مرگ مي گيرد.

ابن زياد در خشم شد و گفت: هنوز جرئت پاسخگويي به 
من را داري؟! اين را ببريد و گردنش را بزنيد. عمه اش 
زينب به او چسبيد و گفت: اي پسر زياد، تو كه كسي 

قي نگذاشتي، اگر تصميم كشتن اين يكي را هم براي من با
 گرفته اي مرا نيز با او بكش.

حضرت به عمه اش فرمود: عمه جان آرام باش تا من با او 
سخن بگويم، رو به آن ملعون كرده و فرمود: اي پسر زياد، 

مرا از مرگ مي ترساني؟ مگر ندانستي كه كشته شدن 
 عادت ما و شهادت مايه سربلندي ماست.

لسي كه ابن زياد با قضيب بر دندان هاي امام مج
 حسين(ع) مي زد

ابن زياد دستور داد سر مقدس را آوردند و آن را در پيش 
روي خود نهاده و به آن نگاه مي كرد 
و پوزخند مي زد. در دست قضيبي( 

چوب باريك يا شمشير نازك) داشت 
با آن به دندان هاي پيشين امام كه 

ت: زود پير حسين(ع) مي زد و مي گف
 شده اي، اي اباعبداهللا.

از  -در كنار ابن زياد، زيد بن ارقم
نشسته  -اصحاب رسول خدا(ص)

بود. چون اين حركت ابن زياد را ديد، 
گفت: قضيب را از اين دو لب بردار، 

زيرا به خداي كه جز او معبودي 
نيست بارها ديدم كه لب هاي رسول خدا را كه براين لب 

 پس به گريه افتاد.ها بوسه مي زد، س
ابن زياد گفت: خدا چشمانت را بگرياند! آيا براي فتح و 

پيروزي كه نصيب ما شده مي گريي؟ و اگر نه اين بود كه 
تو پيري بي خرد گشته و عقل از سرت بيرون رفته، 

 گردنت را مي زدم.
 زيد بن ارقم از پيش او برخاسته و به خانه خود رفت.

ي بن الحسين و خاندانش را به ابن زياد دستور داد تا عل
خانه اي كه كنار مسجد اعظم بود بردند. زينب فرمود: هيچ 
زن عرب نژادي حق ندارد به ديدن ما بيايد مگر كنيزان، كه 

 آنان هم مانند ما اسيري ديده اند.
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