
قامتی  و  بسیار  باطنی  و  ظاهری  کماالت   ابوالفضل حضرت 
رشید، چهره ای زیبا و شجاعتی کم نظیر داشتند. به خاطر سیمای 

جذابشان به قمر بنی هاشم مشهور بودند. 
به  معصوم  امام  که  آنجاست  به  تا   عباس حضرت  مقام 
ایشان می گویند: »جانم به فدایت!« شب تاسوعا دشمن قصد 
جانم  عباس،  »ای  فرمودند:   سیدالشهدا داشت.  حمله 
افتاده  اتفاقی  چه  و  شده  چه  که  بپرس  آنان  از  و  برو  فدایت! 
که از رزم آوران، فقط اباالفضل العباس  است؟« عصر عاشورا هم 
و امام حسین مانده بودند، حضرت عباس نزد امام رفتند 
تو  برادر،  »ای  فرمودند:   سیدالشهدا بگیرند.  جهاد  اجازۀ  تا 
این  از  »سینه ام  کرد:  عرض   عباس هستی!«  من  پرچم دار 
منافقین به تنگ آمده است! بگذار تا به خون خواهی شهیدانمان 

به میدان رَوم.«
کنار پیکر برادر  از شهادت عباس، امام حسین در  بعد 
کنون کمرم شکست و رشتۀ تدبیرم  فرمودند: »برادرم اباالفضل! ا
گونه و محاسن داشت،  گسست.« سپس، درحالی که اشک بر 
نزد   فرموده اند: »برای عباس امام سجاد را بوسید.  برادر 
غبطه  آن  به  شهدا  همۀ  که  است  مقامی  تبارک وتعالی  خداوند 

می خورند.«1
۱. نک: مرتضی آقاتهرانی، یاران شیدای حسین، ص۲۸۰تا۳۱۲.

تکیهگاهکاروانکربال؛عباسبنعلی



رســید،  بنی مقــــاتل  قصــر  منــزل  بــه  کــــه  حسیـــنی  کــــاروان 
اصحــاب  و  خــود  شــهادت  حتمی بــودن  از   امام حســین
کبــر پرســیدند: »پدرجــان، مگــر مــا برحــق  خبــر دادنــد. علــی ا
کبــر پــس از پاســخ مثبــت امــام،  نیســتیم؟« ســخن علــی ا
ــر حــق  کــه ب ــه امــام اســت: »هنگامــی  ــای معرفــت ب گوی نشــان 

اســتوار باشــیم، از مــرگ ابائــی نداریــم.« 
 ،کبــر بعــد از شــهادت اصحــاب در عصــر عاشــورا، علــی ا
گرفــت. هنــگام  کــه اجــازۀ میــدان  اولیــن نفــر از بنی هاشــم بــود 
وداع ایــن عزیــز از خیمه هــا، امــام بــه بانــوان فرمودنــد: »رهایش 
کشــتۀ در مســیر حق تعالــی  کبــر شــیفتۀ ذات خــدا و  کنیــد: علــی  ا

اســت!«
کــه علــی عــازم میــدان شــد، امــام پشــت ســرش  هنگامــی 
راه افتادنــد و فرمودنــد: »خدایــا، تــو شــاهد بــاش در برابــر ایــن 
کــه در ظاهــر و اخــاق و  قــوم، شــخصی بــه رزم آمــده اســت 
گفتــار، شــبیه تریِن مــردم بــه رســول توســت. پــروردگارا، هــرگاه 

مشــتاق دیــدار پیامبــر بودیــم، بــه او می نگریســتیم!«
ــر چهــرۀ علــی  ــر، امــام چهــره ب کب ــی  ا پــس از شــهادت عل
ف بــر ایــن دنیــا بــاد!«1  

ُ
گذاشــتند و فرمودنــد: »پســرم، بعــد از تــو ا

۱ . نک: مرتضی آقاتهرانی، یاران شیدای حسین، ص۲5۰تا۲5۲.  

شبهپیامبر�وپیشگاِمبنیهاشم؛علیاکبر



عصــر عاشوراســت. هیچ کــس نیســت: نــه عبــاس، نــه بریــر، 
نــه عابــس، نــه اکبــر و قاســم و نــه هیــچ یــار و همراهــی دیگــر. 
سیدالشــهدا بــه یاری خواهــی فریــاد می زننــد: »آیــا کســی 
هســت بــرای خــدا یاورمــان باشــد؟ آیــا یــاوری هســت کــه از 
حــرم رســول  خــدا دفــاع کنــد؟« صــدای گریــۀ اصغــر در خیمــه 
ج می گیــرد؛ یعنــی مــن هســتم؛ یعنــی هنــوز آخریــن ســرباز در  او

خیمــه اســت!
»خواهــرم،  می فرماینــد:  و  می آینــد  خیــام  به ســمت  امــام     
شــیرخوار را بیاوریــد.« ســپس در مقابــل ســپاه می ایســتند و 

علــی  اصغــر را بــر فــراز دســت می گیرنــد.
   یعنــی ممکــن اســت به خاطــر علــی، از سنگســتان دل هــا، 

چشــمۀ کوچــک عاطفــه ای بجوشــد؟!
   صــدای امــام در میــدان می پیچــد: »آخــر گنــاه ایــن کــودک 
چیســت؟! کدامیــِن شــما را آزرده اســت؟! اگــر بــه مــن رحــم 

نمی کنیــد، بــه کودکــم رحــم کنیــد!«
   عمربن ســعد نگــران و هراســان اســت. حرملــه زانــو می زنــد 
و تیــر رهــا می شــود: فــوارۀ گلــوی اصغــر می جوشــد و خــون در 

مشــت حســین بــه آســمان افشــانده می شــود. 1
۱ . نک: محمدرضا ینگری، آینه داران آفتاب، ج۲، ص۱۳74تا۱۳7۸.   

حنجرۀمعصوم؛علیاصغر



قاســم نوجوانــی نابالــغ بــود. بــه همیــن دلیــل امــام موافقــت 
کــه بــه میــدان نبــرد بــرود؛ امــا ســرانجام بــا اصــرار زیــاد  نمی کردنــد 

ــت. گرف ــاد  ــازۀ جه اج
حمیدبن مســلم می گویــد: نوجوانــی چــون پــارۀ مــاه در وســط 
و  می رفــت  پیــش  او  کــرد.  طلــوع  مبــارزه  بــرای  کربــا  میــدان 
کفشــش پــاره شــد. قاســم ایســتاد  گاه بنــد  کــه نــا شمشــیر مــی زد 
کنــد؛ یعنــی جمعیــت فــراوان ســپاه  کفشــش را محکــم  تــا بنــد 
دشــمن، جــرأت پیش آمــدن بــرای مبارزه را نداشــت و قاســم، آن 

هــزار جنگنــده را به حقیقــت بی اعتنــا می نگریســت!
گهــان ضربــه ای بــه فــرق مبــارک قاســم  گــرم نبــرد، نا گرما در 
ــرآورد:  ــاد ب ــه زمیــن خــورد و فری ــا صــورت ب ــر آن ب ــه در اث ک خــورد  
قاســم  بــه  را  خــود  به ســرعت   امام حســین »عموجــان!« 
گردوغبــار فرونشســت. قاســم  گذشــت و  رســاند. زمــان اندکــی 
پاهایــش را بــه زمیــن می ســایید و درحــال پرکشــیدن بــه ملکــوت 

اعلــی بــود. 
پــس از شــهادت ایــن نوجــوان، سیدالشــهدا فرمودنــد: »بــر 
کــه او را بخوانــی و پاســخت نگویــد یــا  عمویــت ســخت اســت 

پاســخت دهــد؛ امــا آن پاســخ، تــو را نفعــی نرســاند!«1
۱ . نک: مرتضی آقاتهرانی، یاران شیدای حسین، ص۲7۰و۲7۱.   

کربال؛قاسمبنالحسن نوجوان



کودکــی یازده ســاله بــود و روز   عبــداهلل فرزنــد امــام مجتبــی
عاشــورا درخیمــه گاه بــا زنــان به ســر می بــرد.

ــد و  ــاده بودن ــن افت ــر زمی ــات ب ــدت جراح ــین از ش امام حس
کــه عبــداهلل از خیمــه گاه بیــرون دویــد  در محاصــرۀ دشــمن بودنــد 
و شــتابان بــه جانــب امــام رفــت. سیدالشــهدا بــه حضــرت 
عبــداهلل  داریــد.«  نگــه  را  او  »خواهــرم!  فرمودنــد:   زینــب
گرفتــه بــود، فریــاد زد: »ســوگند بــه خــدا، از  درحالی کــه زینــب او را 
عمویــم جــدا نمی شــوم!« ســپس به ســختی از دســتان عمــه اش 

زینــب جــدا شــد و بــه میــدان رفــت. 
امــام  به ســوی  را  خــود  شمشــیر  ابجربن کعــب  کــه  هنگامــی 
تــو!  بــر  وای  ک زاده،  ناپــا »ای  زد:  فریــاد  عبــداهلل  آورد،  پاییــن 
کــه می گفــت، دســتش  می خواهــی عمویــم را بکشــی؟!« ایــن را 
کنــد؛ ولــی دســت مبارکــش تــا  را پیــش آورد تــا ضربــه را از امــام دور 
متــاه!« بلنــد شــد. امــام 

ُ
پوســت قطــع شــد. فریــاد عبــداهلل بــه »وا ا

او را به ســینه چســبانیدند و فرمودند: »ای فرزند برادرم! بر آنچه 
کــن و آن را بــه حســاب خیــر بگــذار.« بــه تــو رســیده اســت، صبــر 
به دســت   ،امام حســین آغــوش  در  عبــداهلل  ســرانجام 

رســید.1 شــهادت  بــه  حرملــه 
۱ . نک: مرتضی آقاتهرانی، یاران شیدای حسین، ص۳۲۰و۳۲۱.   

ستارهایبرسینۀخورشید؛عبداهللبنحسن



کــه بعــد از تقســیم پرچم هــا در  سیدالشــهدا آخریــن پرچمــی را 
کــف داشــتند، به شــوق برافراشــتند و فرمودنــد: »آن کــه بایــد ایــن 
کف داشــته باشــد، می رســد!« ســردار پیر از راه رســید  پرچم را در 

تــا در فــردای عاشــورا فرمانــدۀ جنــاح چــپ ســپاه حســین باشــد.
روز عاشــورا امــام حبیــب را بــه فرماندهــی جنــاح چــپ گماشــتند و 
هنــگام اذان ظهــر بــه او فرمودنــد: »ای حبیــب، از دشــمن فرصتی 

بخــواه تــا نمــاز بخوانیم.«
حبیب از لشــکر عمر ســعد درنگ خواســت؛ ولی حصین بن تمیم 
خشــمگین  حبیــب  نیســت.«  پذیرفتــه  شــما  »نمــاز  زد:  فریــاد 
ــه  ــما پذیرفت ــت و از ش ــول نیس ــول قب ــاز از آل رس ــخ داد: »نم پاس
ــز  کشــید و راهــِی میــدان شــد. حبیــب نی اســت؟!« حصیــن تیــغ 
گرفــت و بــر دشــمن  چیــره شــد؛ ولــی دیگــران بــه  اذن میــدان 
ــه ســر پیرمــرد اصحــاب  ک ــد و دیــری نپاییــد  کمــک حصیــن آمدن

به دنبــال اســب، در میــدان طــواف می کــرد!
امــام بــاالی پیکــر حبیــب آمدنــد و چنیــن فرمودنــد: »ای حبیــب، 
گزیده مــردی بــودی: هرشــب را بــه ســپیده  خــدا برکتــت داد! چــه 

می رســاندی و آغــاز قــرآن را بــه پایــان!«1

۱. نک: محمدرضا سنگری، آینه داران آفتاب، ج۲، ص9۰6تا9۱۳. 

شیخشهید؛حبیببنمظاهر



کمی نیســت.  ســه بار سفیرشــدن، آن هم ســفیر حســین  افتخار 
کوفــه را بوســید، بــر چشــم ها نهــاد و بــا  قیــس نامــۀ امــام بــه مــردم 
کــرد. در قادســیه از هــر ســو در محاصــرۀ ســواران قــرار  حضــرت وداع 
کنــد؟! نامــه را  گرفــت. نزدیــک بــود دســتگیر شــود.  نامــۀ مــوال را چــه 

گذاشــت و جویــد و به دشــواری فروبلعیــد.  به ســرعت در دهــان 
عبیــداهلل خشــمگین فریــاد می کشــید: »نامۀ حســین را پــاره کردی! 
ــا شمشــیر  ــا ب ــرو و بــه حســین و پــدرش ناســزا بگــو ی ــا بــه مســجد ب ی

قطعه قطعــه خواهــی شــد!«
کوفــه از  فرصتــی مغتنــم بــود. قیــس بــر فــراز منبــر بــود و مســجد 
جمعیــت مــوج مــی زد. همــه بــا شــگفتی او را می نگریســتند: »ای مردم 
مــن ســفیر حســین بن علی هســتم. حســین فرزنــد علــی؛ پــارۀ قلــب 
پیامبــر اســت و مــادر ش فاطمــه، دختر پیامبــر�. عزیز و محبوب تر 
از او نیســت. به پــا خیزیــد و یــاورش باشــید. امــا عبیــداهلل: پــدرش 

ک زاده و زشــت کار اســت...« ــا ک و خــودش ناپ ــا ناپ
لحظاتــی  می کشــید.  فریــاد  زخم خــورده  گــرگ  چــون  ابن زیــاد 
د بــر 

ّ
بعــد، قیــس دست بســته، بــر فــراز داراإلمــاره بــود و شمشــیر جــا

کشــید. ســر قیس بن مســهر  کوچــه  خ بــر  گلویــش. خــون، خطــی ســر
صیــداوی در دســتان عبدالملک بن عمیــر بــود.1

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۱، ص۳۳۲تا۳45.  

سفیرسرخ؛قیسبنمسّهرصیداوی



ســال های  بــود.  کوفــه  اهالــی  از  جعفــی  حجاج بن مســروق 
جوانــی اش را همــراه موالیــش علــی در جمل و صفیــن و نهروان 
ــا سیدالشــهدا هــم بــه مکــه رفــت و از  گذرانــد. بــرای همراهــی ب

کربــا همــراه و مــؤذن حضــرت بــود. مکــه تــا 
گفــت  ظهــر عاشــورا حجــاج به اشــارۀ مــوال، آخریــن اذانــش را 
گرفــت. در میــدان نبــرد، به جــای  و پــس از نمــاز، اجــازۀ میــدان 
چنــد  بدنــش  درحالی کــه  حجــاج  می گفــت.  تکبیــر  رجزخوانــی 
زخــم برداشــته بــود، بــه زیــارت موالیــش آمــد، در مقابلــش ایســتاد 
و این گونــه رجــز خوانــد: »هســتی ام فــدای تــو بــاد، ای هدایتگــر 
گرامــی� و  هدایت شــده! امــروز شــهید می شــوم و جــدت پیامبــر 
کــه جانشــین شایســتۀ پیامبــر می دانیــم،  پــدر بزرگــوارت علــی را 
کــرد.« امــام این طــور دعایــش فرمودنــد: »درود  زیــارت  خواهــم 
خــدا بــر تــو! مــا نیــز در پــِی تــو، آن بزرگــواران را زیــارت خواهیــم کرد.«

 بعــد از نبــردی ســخت، حجــاج بــر زمیــن افتــاد. امام حســین
گرفتنــد و حجــاج بــر زانــوی محبوبــش جــان ســپرد.  ســر او را بــر زانــو 
اذان  بــه  پیکــر حجــاج  کنــار  در  و  کردنــد  درنــگ  لختــی  حضــرت 

ایســتادند.1

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص996تا۱۰۰۲.  

کربال؛حجاجبنمسروقجعفی مؤذن



قبیلــۀ  سرشــناس  چهــرۀ  و  بــود  کوفــه  بــزرگ  و  کوچــک  آشــنای 
بنی صائــد. ابوثمامــه عمروبن عبــداهلل صائــدی بــه خــود می بالیــد 
کــه بهتریــن ســال های جوانــی اش را همــرزم امام علــی  و همــراه 

امــام مجتبــی  بــوده اســت.
ســاح  تــدارک  مســئول  ابوثمامــه  آمــد،  کوفــه  بــه  کــه  مســلم 
ــه تحت تعقیــب ســربازان  شــد. بعــد از شــهادت مســلم، درحالی ک
 عبیداهلل بن زیــاد بــود، در »عذیب الهجانــات« بــه سیدالشــهدا
کــه خورشــید بــه میانــۀ آســمان  پیوســت. روز عاشــورا هنگامــی 
رســیده بــود، ابوثمامــه خــود را بــه امــام رســاند و گفــت: »اینــک وقت 
کــه  کنــم  نمــاز ظهــر اســت. دوســت دارم آنــگاه پــروردگارم را زیــارت 
 کــرده باشــم.« امام حســین آخریــن نمــاز را بــه امامــت شــما برپــا 
فرمودنــد: »نمــاز را یادمــان آوردی، خــدا تــو را از نمازگــزاران قــرار دهد! 
کننــد تــا نمــاز را به جــا آوریــم.« از دشــمنان بخواهیــد اندکــی درنــگ 

کــه ابوثمامــه پــس از نبــردی ســخت، از رمــق افتــاد و  هنگامــی 
زانوانــش خــم شــد، بــه رکــوع ایســتاد و ســرانجام بــه هیئت ســجده 
کــه آخریــن  زبــان داشــت  بــر  را   نــام حســین افتــاد.  ک  بــر خــا

نفس هایــش بــه شمشــیر پســرعمویش شکســته شــد.1

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص954تا96۳.  

منادینماز؛ابوثمامهعمروبنعبداهللصائدی



کاهلـــی در روزگار فقـــر صحابـــه، همـــراه پـــدرش  َنس بن حـــرث 
َ
ا

ـــه بـــود. از بـــدر و ُحَنیـــن هـــم خاطره هـــا 
ّ

همنشـــین اصحـــاب ُصف
کودکـــِی حســـین را در مدینـــه دیـــده بـــود.  نـــس 

َ
داشـــت. ا

 پیـــر پرهیـــزکار و عـــارف عاشـــورا به شـــوق یـــاری سیدالشـــهدا
کربـــا آمـــد. روز عاشـــورا عمامـــه از ســـر برداشـــت  کوفـــه بـــه  شـــبانه از 
کمـــر خویـــش را بســـت. دســـتمالی نیـــز بـــر پیشـــانی بســـت  و بـــا آن 
 کنـــد. سیدالشـــهدا تـــا ابـــروان ســـپید بلنـــدش را زیـــر آن پنهـــان 
لحظـــه ای ایـــن منظـــره را نگریســـتند و بـــه انـــس نزدیـــک شـــدند؛ 
کـــه  ســـپس دســـتانش را فشـــردند و فرمودنـــد: »خـــدا را ســـپاس 

کار چـــون شـــما دارم!« یارانـــی فـــدا
و  نبـــود  پروایـــش  میـــدان شـــد.  راهـــِی  و  گرفـــت  اذن  انـــس 
ک تـــر از جوانـــان شمشـــیر مـــی زد و رجـــز می خوانـــد: »مـــا  چاال
ک و بی امـــان نیزه هـــای مـــرگ می بارانیـــم  و دشـــمنان را از  چـــاال
ـــاد،  ـــد و آل زی ـــیعیان رحمان ان ـــی ش ـــم. آل عل ـــاب می کنی کامی ـــرگ  م

پیـــروان شـــیطان!«
رجـــز انـــس تبییـــن مرزهاســـت: تفســـیر رویارویـــی دو شـــیعه، دو 

جریـــان، دو فرهنـــگ.1

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص9۱9تا9۲4.  

کاهلی َنسبنحرث
َ
تبینگرمرزها؛ا



گرفت و  دشت، داغ و آتش ریز بود. روبه روی سپاه دشمن قرار 
ِک  گفت: »ای قوم، من هراسنا کرد و  آن ها را به سکوت دعوت 
گریزان و  روزی هستم که از عذاب الهی فریاد می کشند: روزی که 
هراسان به امید پناهی هستید و هیچ گریزگاهی از خشم و غضب 

پروردگار نمی یابید!« 
که سخنان مؤمن آل فرعون  این حنظلة بن اسعد شبامی بود 
با قوم بنی اسرائیل را خطاب به کوفیان بازگو می کرد. این ها را که 
که پیامبر� فرمود: ‘حسن و  گفت، ادامه داد: »مگر نشنیده اید 

حسین، سرور جوانان اهل بهشت اند’؟«
شد.  آغاز  استهزاء  برخاست.  دشمن  سپاه  از  همهمه 
رسید.  امام  خدمت  ک  اندوهنا حنظله  رسید.  هلهله  به  ولوله 
سیدالشهدا فرمودند: »خدا رحمتت کند. این مردم از آن زمان 
که به حقشان خواندی و به ایمانشان  مستوجب عذاب شدند 

دعوت کردی و پاسخت نگفتند و به قتل تو و یاران ایستادند.«
گفت: »آیا به دیدار پرودگار  حنظله با نگاهی به سپاه دشمن 
آرمیده اند،  بهشت  در  که  شهیدمان  برادران  به  و  نرویم  خود 
که از  نپیوندیم؟« امام حسین فرمودند: »برو به سوی چیزی 

دنیا و هرچه در آن است، بهتر و برتر است.«1
۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۱، ص69۳تا695.  

مؤمنآلفرعونعاشورا؛حنظلةبناسعدشبامی



کاروان امام حسین به ثعلبیه رسید. امام فرمان درنگ دادند. 
کوچک پیدا بود. امام به پیش  در دوردست خیمه ای ساده و 
 سیدالشهدا بود.  ایستاده  خیمه  در  بر  تنها  پیرزنی  رفتند. 
مادر؟«  می کنی  چه  بیابان  در  »تنها  پرسیدند:  و  کرده  سام 
که هستی  پیرزن جواب داد: »منتظر پسرم عبداهلل هستم. تو 
دختر  فرزند  حسینم،  »من  شنید:  پاسخ  در  جوانمرد؟«  ای 
کربا دارم. وقتی فرزندت  پیامبر. حجت خدا هستم و رو به 
رسید، سام مرا به او برسان و بگو: ‘فرزند پیامبر آخرالزمان تو 

را به یاری  طلبیده است.’« 
که  عبداهلل، نصرانی سابق و تازه مسلمان عاشق، ماجرا را 
کرد. روز عاشورا  از مادر شنید، اندیشید و راه خود را انتخاب 
را  سرش  رساند،  شهادت  به  را  عبداهلل  دشمن،  که  هنگامی 
ک آلود  ام وهب سر خونین و خا کرد.  پرتاب  به طرف خیمه ها 
را برداشت و بوسه ای بر پیشانی اش نشاند؛ سپس در میان 
»ما  گفت:  و  کرد  پرتاب  میدان  به طرف  را  سر  همگان،  حیرت 

که در راه خدا داده ایم، پس نمی گیریم.« چیزی را 
ایثار  و  عشق  غریب  نمایش  این  مبهوت  زمین  و  آسمان 

شدند.1
۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۱، ص6۱7.  

کربال؛عبداهللبنوهب تازهمسلمان



یا  کی  پا یا شقاوت،  ندارد: سعادت  کربا دو سو بیشتر  دشت 
پلیدی، بهشت یا جهنم، حسین یا عمر سعد!

حر کجا ایستاده بود؟ چه باید می کرد؟
کره، فرزند پیامبر  حر پشت سر امام به نماز ایستاد. هنگام مذا
را به تسلیم خواند و به مرگ تهدید کرد! امام بر سرش خروشید: 
گفت:  »مادرت به عزایت بنشیند! چه می خواهی بکنی؟« و او 

گر فرزند فاطمه نبودی، پاسخت می گفتم.« »ا
در روز عاشورا، صدای مظلومیت حسین وجدان خفته اش 
موال  خیمۀ  در  بر  چکمه آویزاِن گردن  بعد،  اندکی  کرد.  بیدار  را 
پاسخ  می پذیرد؟«  مرا  توبه  خداوند  آیا  من!  »آقای  ایستاد: 
دلنشین امام، آبی بود بر آتش دلش: »آری، توبه ات را می پذیرد 
 و از گناهت می گذرد.« اجازۀ جانبازی خواست و سیدالشهدا

او را آزاد خواندند: » تو آزادی حر. هرچه می خواهی بکن.«
بعد از مبارزه ای نفس گیر نیزه بر سینۀ حر فرود آمد، بر زمین 
گشود، سرش را بر زانوی  که  افتاد و از هوش رفت. چشمش را 
که مادرت  که فرمودند: »تو حّری؛ همان گونه  امام عاشقان دید 

تو را نامید. تو در دنیا و آخرت آزاده ای!«1 

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۱، ص64۰تا647.  

دنیاوآخرت؛حّربنیزیدریاحی آزادهدر



حوالــی  بــود.  خیمه هــا  از  پاســبانی  مشــغول  نافع بن هــال 
گوشــش رســید. آوای صــدای  گفت وگویــی بــه  خیمــۀ امــام 
در  تــا  آزمــوده ای  را  یــاران  »بــرادرم حســین!  بــود:   زینــب
رزمــگاه فــردا رهایــت نکننــد؟ بــرادرم! آیــا از حــرم رســول خــدا 

کــرد؟« دفــاع خواهنــد 
نافــع تــاب نیــاورد و به ســمت خیمــۀ حبیــب دویــد: »حبیــب! 
کــه دختــر علــی نگــراِن فرداســت. بایــد بــه او آرامــش  برخیــز 

داد.«
لحظاتــی بعــد، اصحــاب، پشــت خیمــۀ زینــب بودنــد: 
»ســام ای دختــر پیامبــر، ســام ای یــادگار عزیــز امیرمؤمنــان 
گـــــــــر نبــــود فرمــــــــــان  و فاطمــۀ زهــرا! مــا بــا جانمــان آماده ایم. ا
کنـــــــون شمشــیرهایمان نیــام را  موالیمـــــــان حسیـــــن، هم ا
رهــا می کردنــد و جان هایمــان عاشــقانه تقدیــم می شــدند. 
کــه جــان خویــش را قربانــِی  ای دختــر پیامبــر، عهــد می بندیــم 

کنیــم.« موالیمــان حســین 
ــواران، ای  ــد: »ای بزرگ ــد و فرمودن گفتن ــان  زینــب سپاسش

کنیــد.«1 ــاز، فــردا از حریــم پیامبــر دفــاع  ک ب کاِن پا ــا پ

1. نک: محمدرضا سنگری، آینه داران آفتاب، ج۲، ص747و74۸. 

مدافعانحرم



ــان  ــاال مــی رود. ایــن قصــر، پــروازگاه اوســت و نردب پلــه پلــه ب
ــه ای نیســت. ــا وصــل فاصل ــه بهشــت. ت صعــودش ب

راه  در   حســین اســت.  ذی الحجــه  نهــم  چهارشــنبه 
بکربن  حمــران  بــه  کوفــه.  قصــر  پشــت بام  در  او  و  اســت 
ــد. زود  ــم.« می خوان ــاز بخوان ــت نم ــذار دو رکع ــد: »بگ می گوی
کوتــاه می خوانــد؛ بعــد می گریــد و می گویــد: »خدایــا، ایــن  و 
کــه  چرا کــن؛  مجــازات  را  قــوم  شــرورترین  و  بیدادگرتریــن 
کردنــد و حــِق مــا را زیــر  پــا نهادنــد و بــه ریختــن  دعوتمــان 

برخاســتند!« خونمــان 
 کــه او مســلم بن عقیل، فرســتادۀ حســین ــگار  انگارنه ان

کوفــه اســت! بــه 
چنــگ  او  بــه  دیــروز  می آیــد.  هلهلــه  صــدای  پشــت بام  از 
زدنــد و امــروز، ســنگ و نیرنــگ! دیــروز تکیه گاهشــان بــود و 
امــروز حتــی دیــوار هــم بــرای او تکیــه گاه مطمئنــی نیســت! 
را  جــاده  اســت.  شــده  دشــنام  کوفــۀ  ســام،  کوفــۀ  امــروز 
می نگــرد. غبــار را مــی کاود تــا شــاید حســیِن خویــش را بیابــد. 
فــردا عیــد قربــان اســت و مســلم پیشــاهنگ قربانیــان و ذبیــح 

کوفــه.1 نخســتین 
۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۱، ص۲۸۰.

سفیرتنها؛مسلمبنعقیل



نیمه شـــب عاشـــورا نافـــع، زیـــر نـــور مـــاه، اطـــراف خیمه هـــا را 
کـــه می نشســـت  می پاییـــد. ســـیاهی مـــردی از دور دیـــده می شـــد 
ـــر رفـــت و پرســـید: »کیســـتی ای مـــرد؟«  و برمی خاســـت. نزدیک ت
گوشـــش رســـید: »نافـــع، منـــم. خدایـــت رحمـــت  صـــدای امـــام بـــه 
گفـــت: »مـــوالی مـــن، در ایـــن ســـیاهی شـــب، نزدیـــک  کنـــد.« نافـــع 
گزنـــدی بـــه شـــما نرســـد! مـــوالی مـــن، چـــرا می نشســـتی  دشـــمن 

و برمی خاســـتی؟«
در  وقتــی  فــردا  »نافــع،  فرمودنــد:  پاســخ  در  حضــرت 
و  تشــنه  و  خســته  زنــان  و  کــودکان  دشــت،  ایــن  غربــت 
آن هــا  آزرد.  خواهــد  را  پایشــان  خارهــا  می گریزنــد،  بی پنــاه 
کمتــر آســیب ببینــد. نافــع، تــو  کــودکان  را  برمــی دارم تــا پــای 
یــار وفــاداری بــودی. مــن بیعــت خــود را برداشــتم. از تاریکــی 

بــرو.« و  کــن  اســتفاده  شــب 
ســخن سیدالشــهدا نافــع را بــه البــه و التمــاس انداخت: 
ــه رفتــن می خوانــی؟ جــان برگیــرم و  ــر، مــرا ب ــد پیامب »ای فرزن
بی شــما  مــرِگ  اســت.  خ  دوز هیمــۀ  بی شــما  جــاِن  بــروم؟! 

کــه در پــای شــما نمیــرم!«1 ــاد  ذلــت و خــواری اســت. مرگــم ب

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص745و746.  

کربال؛نافعبنهالل هاللشبهای



کوفــه بــه امام حســین پیوســت. روز تاســوعا  ُبشــر بن عمرو از 
کــه فرزنــدش عمــرو در مــرز  پیکــی از جانــب کوفــه بــه ُبشــر خبــر آورد 
ک و نگــران سرنوشــت  گــر اندیشــنا ری بــه اســارت درآمــده اســت و ا

اوســت، بــرای رهایــی اش بایــد ســریع چــاره ای بجویــد.
ــدن و رفتــن، عاطفــه  ــود بیــن انتخــاب مان ــی ب کشــمکش غریب
کــه امــام رأفــت و رحمــت  کربــا و ری! در ایــن اندیشــه بــود  وعقــل و 
کنــد بشــر! تــو یــاور و دوســتدار  او فراخواندنــد: »خدایــت رحمــت 
کار و وفــاداری؛ امــا بیعــت خویــش را از تــو برداشــتم.  مایــی. تــو فــدا
بــرو و بــرای رهایــی فرزنــدت چــاره ای بیندیــش.« انــگار تعلقــی بــه 
دنیــا نداشــت کــه گفــت: »موالی مــن، نه، هرگــز نمــی روم. درندگان 
گــر از تــو جــدا شــوم! مــن  کننــد، ا بیابــان زنده زنــده قطعه قطعــه ام 
بــروم و در ایــن غربــت و تنهایــی رهایــت کنــم؟! بــروم و عزیــز پیامبر 

گــرگان درنــده و خون خــواران ایــن دشــت بســپارم؟!« را بــه 
کــه نمــی روی،  سیدالشــهدا او را ســتوده و فرمودنــد: »اینــک 
ایــن پارچه هــای ُبــرد یمانــی را بــه پســرت محمــد بســپار تــا در آزادِی 
از پســرش   ابراهیــم ُبشــر همچــون  کنــد.«1  بــرادرش هزینــه 

ــد. گذشــت و لقــاء محبــوب و شــهادت در راه معشــوق را برگزی

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص9۸6و9۸7.  

کربال؛ُبشربنعمرو ابراهیم



حــد تــا حنیــن و از حنیــن تــا جمــل و صفیــن و نهــروان، هــزاران 
ُ
از ا

بــار خورشــید شمشــیر او در مغــرب قلب هــای ســیاه و ســرهای 
تبــاه،  فــرو خفتــه بــود. شــبانگاه چهــارم محــرم به همــراه همســر و 
کربــای حســین پیوســت. شــب  کوفــه بــه  فرزنــدش مخفیانــه از 
عاشــورا سیدالشــهدا بــه اصحــاب فرمودنــد: »هنــگام نبــرد و 
ک افتــادن اســت. بیعتــم را از  ــاره بــر خــا خــون و شمشــیر و پاره پ
گریــزگاه جــان ســازید.« شــما برداشــتم. برویــد و فرصــت شــب را 
گفــت: »هرگــز! بــه خدا  مسلم بن عوســجه از جــای برخاســت و 
ســوگند، از تــو جــدا نمی شــوم و بــا دشــمنانت می جنگــم تــا آنــگاه 
گــر هیــچ ســاحی نمانــد، بــا ســنگ خواهــم  کــه نیــزه ام بشــکند. ا

جنگیــد تــا در رکابــت جــان  بســپارم!«
بــه  حرامیــان  بــا  نبــرد  در  مســلم  کــه  هنگامــی  عاشــورا  روز 
خــون خــود غلتیــده بــود، یــار دیرینــه اش حبیــب ســرش را بــه 
گرفــت و خواســتۀ او را جویــا شــد. مســلم، ایــن عاشــق  دامــان 
ک باختــه، به ســختی بــا انگشــت بــه امام حســین اشــاره  پا
کــه تــا پــای جــان یــاور  گفــت: »ای حبیــب، وصیــت می کنــم  کــرد و 

و حامــِی او باشــی.«1

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص۸۳9تا۸54.

عاشقپاکباخته؛مسلمبنعوسجه



کوفـــه بـــه خیـــل عاشـــقان  عمرو بن قرظـــه، روز ششـــم محـــرم، از 
ثـــاراهلل پیوســـت. بـــرادرش علی بن قرظـــه نیـــز همـــراه ســـپاه عمـــر 
گرفتـــه بودنـــد.  کربـــا آمـــد.  دو بـــرادر رودرروی هـــم قـــرار  ســـعد بـــه 
ــهدا  ــه سیدالشـ ــاید بـ ــا شـ ــرد تـ کـ ــود را نصیحـــت  ــرادر خـ ــرو بـ عمـ

بپیونـــدد؛ امـــا نپذیرفـــت.
ـــاز  ـــاب، نم ـــراه اصح ـــین به هم ـــه امام حس ک ـــورا  ـــر عاش ظه
گروهـــی دیگـــر صفـــی پیـــش  جماعـــت را به جـــا آوردنـــد، عمـــرو و 
ـــا از جـــان امـــام و اصحـــاب پاســـداری  ـــزاران بســـتند ت روی نمازگ
افتـــاد.  زمیـــن  بـــر  رســـید، عمـــرو  پایـــان  بـــه  کـــه  نمـــاز  کننـــد. 
ـــوی  ـــر زان ـــود. وقتـــی ســـر خـــود را ب ـــده ب نیم رمقـــی در او باقـــی مان
ـــه  ـــا ب ـــت: »آی گف ـــرد و  ـــه کار ب ـــش را ب ـــن توان ـــت، آخری گذاش ـــام  ام
 کـــردم ای پســـر پیامبـــر؟« امام حســـین پیمـــان خویـــش وفـــا 
ــو پیـــش از  ــودی. تـ ــاری بـ ــوب یـ ــو خـ ــرو، تـ ــد: »آری عمـ فرمودنـ
مـــا بـــه بهشـــت رســـیدی. ســـام مـــرا بـــه رســـول خـــدا برســـان. 
کـــه مـــن نیـــز اندکـــی دیگـــر، بـــه دیـــدارش خواهـــم  بـــه او بگـــو 

ــتافت.«1 شـ

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص9۳9تا946.  

مقابلبرادر؛عمروبنقرظه برادریدر



به همـــراه  او  بـــود.  کوفـــه  اهالـــی  از  عبدالرحمن بن عبـــداهلل 
 امام حســـین حضـــور  بـــه  مکـــه  در  اهل کوفـــه،  نامه هـــای 
ـــه امـــام، مســـلم بن عقیل را به عنـــوان ســـفیر  ک رســـید. هنگامـــی  
کوفـــه فرســـتادند؛ به اشـــارت حضـــرت، عبدالرحمـــن  خـــود بـــه 
مســـلم بن عقیل  بـــازوی  و  یـــاور  تـــا  بازگشـــت  کوفـــه  بـــه  نیـــز 
ـــه شـــهادت رســـید، عبدالرحمـــن شـــبانه از  ـــه ب ک باشـــد. مســـلم 

ج شـــد و بـــه اردوگاه سیدالشـــهدا پیوســـت. کوفـــه خـــار
کـــه عبدالرحمـــن بـــه میـــدان رفـــت،  روز عاشـــورا هنگامـــی 
و خانـــدان  عبـــداهلل  فرزنـــد  »مـــن  رجـــز می خوانـــد:  این گونـــه 
کشـــندۀ  َیَزنـــم. باورمنـــِد دیـــن حســـین و حســـنم. ضربه هـــای 
یمنـــی بـــر فرقتـــان می زنـــم و بـــا ایـــن جهـــاد بـــه لطـــف خـــدای 

امیـــدوارم.« خویـــش 
عبدالرحمـــن بـــا قطعه   قطعـــۀ بـــدن خویـــش، تصویـــر زیبـــای 

کـــرد.1 کربـــا ترســـیم  ک داغ  عشـــق و ایثـــار را بـــر خـــا

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص۸6۳تا۸79.  

همراهسفیرامام؛عبدالرحمنبنعبداهلل



کــه  بــود  مســلم بن عقیل  پیــک  کری،  شــا عابس بن ابی شــبیب 
کوفــه را بــه سیدالشــهدا در مکــه رســاند. روز  خبــر بیعــت مــردم 
کــه عــازم میــدان شــد، بــه حضــور امــام رســید و  عاشــورا هنگامــی 
گفــت: »در ایــن زمیــن و زمــان، هیچ کــس نــزد مــن محبوب تــر از 
کنــم،  گران بهاتــر از خــون داشــتم تــا تقدیــم راهــت  گــر  تــو نیســت. ا

نمی ورزیــدم.« دریــغ 
عابــس روانــۀ میــدان شــد و دلیرانــه شمشــیر از نیــام کشــید. یکــی از 
کوفیــان فریــاد زد: »بــه خــدا ســوگند، هرکــس بــه نبــرد او رود، جــان 
کار نهــاده اســت!« عابــس مبــارز می طلبیــد و هیچ کــس  بــر ســر ایــن 
کــه عمــر ســعد فریــاد زد: »ســنگ بارانش  جرئــت مقابلــه نداشــت 

کنید!«
کاه خــود از ســر برافکنــد،  گهــان عابــس  زیــر بــارش تیــر و ســنگ، نا
کشــید و بــر ســپاه حملــه بــرد. بــه هــر ســو هجــوم  زره از تــن بیــرون 
همه طــرف  از  ســپاهیان  می گریختنــد.  مقابلــش  از  می بــرد، 
کردنــد. بــا اصابــت ســنگ ها و تیرهــا خــون از بــدن  محاصــره اش 
عابــس می چکیــد. ســرانجام بــدن خونیــن عابــس بــر زمیــن افتــاد. 
بــا محاســن ســپید خون رنــگ، در  بعــد، ســِر عابــس  لحظــه ای 

می چرخیــد.1 دســت ها 

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص۸۲7تا۸۳۲.  

زخمِیبارانسنگ؛عابسبنابیشبیبشاکری



که از مکه بیرون آمد، سر همراهی امام حسین  نداشت  روزی 
کاری  علی  و  حسین  با  مرا  و  عثمانم  دین  بر  »من  می گفت:  و 
از مکه  کاروان سیدالشهدا هم زمان  ُزهیر و  کاروان  نیست.« 
با  رویارویی  از   مسیر  طول  در  زهیر  افتادند.  راه  کوفه  به سمت 
که  بود  افراشته  َزرود، خیمه  ِابا داشت. زهیر در منزل  اباعبداهلل 
کیست؟«  خیمه گاه  »اینجا  پرسیدند:  امام  رسید.  امام  کاروان 
گفتند: »زهیربن ِقْین بجلی.« امام حسین فرمودند: »سام مرا 

به او برسانید و بگویید فرزند فاطمه به همراهی ات می خواَند.«
که از پشت خیمه صدای پیک  همسر زهیر سفره انداخته بود 
کرده  امام برخاست: »سام ای زهیر. موالیم حسین تو را دعوت 
است.« دست زهیر  لرزید. مانده بود که بر سر دوراهِی یقین و تردید 
و رفتن و ماندن، کدام را برگزیند! همسرش نهیب زد: »برخیز مرد! 
کرده است!« زهیر برخاست و نزد امام  فرزند فاطمه تو را دعوت 
رفت. موال به اشتیاق کسی که مسافرش را پس از سال ها هجران 
کردند. حرف هایی ردوبدل شد و از  زیارت می کند، از او استقبال 
که بیرون آمد، دیگر خبری از تردید در چهرۀ زهیر نبود.  خیمۀ امام 

اینک او فرماندۀ جناح راست سپاه فرزند فاطمه بود.1

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص966تا96۸. 

تردید؛زهیربنِقْینبجلی َرستهاز



در  کوفــه  جوانــان  و  کــودکان  می گفتنــد.  کوفــه اش  ســیدالقّراء 
گــوش می ســپردند. ُبَریــر بــا  مســجد بــه طنیــن دلنشــین قرآنــش 
شــنیدن خبــر حرکــت امام حســین خــود را بــه مکــه رســاند  و تــا 

کربــا همســفر امــام خویــش شــد.
کاروان امــام روبــه رو شــد؛  امــام در  کــه ســپاه حــر بــا  هنگامــی 
کــه بــه  آیــا نمی بینیــد  جمــع اصحــاب فرمودنــد: »یــاران مــن! 
حــق عمــل نمی شــود و از باطــل پــروا نیســت؟! مــن مــرگ را جــز 

کامــی نمی دانــم.« کامیابــی و زیســتن بــا ســتمکاران را جــز نا
گفــت: »فرزنــد شایســتۀ رســول! ایــن  گیرایــی  ُبَریــر بــا صــدای 
کــدام  کــه نــگاه تــو باشــد و جان ســپردِن مــا.  منــت خداســت برمــا 
کــه بدن هایمــان قطعه قطعــه بــر  شــکوه و شــوکت از ایــن فراتــر 

ک افتــد و شــفاعت جــد تــو در قیامــت پناهمــان باشــد!« خــا
شــب عاشــورا بریــر در جمــع اصحــاب شــوخی و مــزاح می کــرد. 
گفــت:  گفتنــد: »بریــر، هیــچ گاه این گونــه ندیــده بودیمــت!« بریــر 
کاش ایــن  »میــان مــا و دوســت، شمشــیری فاصلــه اســت. ای 
ایــن حــال مگــر جــز شــادی رســم  برخیــزد. در  زودتــر  فاصلــه، 

می شناســید؟!«1 دیگــری 

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۲، ص۸7۸تا۸۸5. 

معلمشهیدعاشورا؛ُبَریربنحضیر



امام حسین در  کنارۀ میدان نبرد ایستاده بود. ُجْون بن خوی، 
میدان  اذن  من،  »موالی  گفت:  و  رفت  جلو  حضرت  غام 
می دهی؟« امام مهربانانه فرمودند: »ای جْون، خدا پاداش خیرت 
دهد! تو با ما آمدی، رنج سفر را پذیرفتی، درحق ما خاندان نیکی 
زخم  اینجا  برگرد.  می دهم.  بازگشت  رخصت  کنون  ا اما  کردی؛ 
ببینی!« جون در خود شکست. سر  مبادا آسیب  و مرگ.  است 
گفت: »موالی من، عزیز پیامبر، در  بر پای امام نهاد و ملتمسانه 
کنون در سختی ها تنهایتان  شادی ها و فراخی ها با شما بودم و ا
بوی  می دانم  بی نسبم،  و  پیر  سیاهی  می دانم  هرگز.  بگذارم! 
ک شما  تنم خوش نیست؛ اما بگذارید خون سیاه من با خون پا
درآمیزد.« سیدالشهدا لبخندی زدند و اجازۀ میدان فرمودند.

هنگامی که جون در نبرد با دشمن بر زمین افتاد، امام سر او را بر 
گذاشتند و فرمودند: »خدایا، رویش را سفید و بوَیش  زانوی خود 
گردان و میان او و آل محمد،  را دالویز فرما و با نیکان محشورش 

آشنایی و همنشینی برقرار کن!« 
مدفن  کنار  از  دوباره  عبور  در  بنی اسد  عاشورا،  از  بعد  روز  ده 
رایحۀ  این  می کردند.  حس  غریب  و  خوش  بویی  شهیدان، 

خوِش پیکر ُجون بود.1

۱ . نک: محمدرضا سنگری، آیینه داران آفتاب، ج۱، ص7۱9تا7۲۱.  

گلها؛ُجْونبنخوی  خوشبوتراز




