شام غریبان()1
تسن اهلل الشحوي الشحین
الحوذ هلل سبّ العالویي ٍ صلّی اهلل علی سیّذًا هحوّذ ٍ آلِ الطاّشیي .السّالم علیک یا أتا عثذاهلل ٍ علی االسٍاح
الّتی حلّت تفٌائک ،علیک هٌِّی سالم اهلل اتذاً ها تقیت ٍ تقی اللّیل ٍ الٌّْاس ٍ ال جعلِ اهلل آخشَ العْذ هٌِّی لزیاستکن.
السالم علی الحسیي ٍ علی علی تي الحسیي ٍ علی أٍالد الحسیي ٍ علی أصحاب الحسیي.

غارت وسایل سیدالشهدا
دس ایي جلسِ تِ تخصّای هشثیِ ضام غشیثاى یؼٌی اص غشٍب ػاضَسا تحث هیکٌین .اٍلیي تخص ٍ گَضِای
کِ هطشح هیکٌین تاساج کشدى یا تِ تاساج سفتي ٍسایل اهام است.
طثشی رکش هیکٌذ« :عي اتیهخٌف عي جعفش تي هحوذ الصادق :سَلَةَ الحسیيَ ها کاى علیِ» لثاسّای
هثاسک سیذالطْذاسا اص ایطاى سلة کشدُ ٍ تِ غاست تشدًذ ٍ تِ تاساج گشفتٌذ« .أخز الٌعلیي» کفصّای
حضشت سا تشدًذ« .اخز سیفَِ» 1ضوطیش حضشت سا تشدًذ .یکی اص ضوطیشّای حضشت سا یک ًفش تشدُ
است .ضوطیش دیگشی حضشت داضتٌذ آى سا ّن ًفش دیگشی تشدُ است .الثتِ ًاگفتِ ًواًذ ضوطیشی کِ
ضوطیش اغلی است ٍ تِ ػٌَاى ٍدیؼِ اهاهت است ٍ اهشٍص تِ دست پشتشکت ٍ هثاسک اهام صهاى است آى
ضوطیش سش جای خَدش است .اهّا ضوطیشّای دیگشی اهام حسیي داضتٌذ کِ ایي ضوطیشّا سا تشدًذ.
حتّی ثثت ضذُ کِ چِ کساًی تَدًذ کِ ایي ضوطیشّا سا تشدًذ .هثالً هشدی اصػطیشُ تٌیداسم ضوطیش اٍل سا
ٍ جویل تي خلف اٍػذی ضوطیش دٍم سا ستَدًذ .الثتِ ایي ًکتِ قاتل رکش است ٍقتی ها هیخَاّین هشثیِای
سا ًقل کٌین تؼضی چیضّا سا تایذ حزف کٌین .هثالً اساهی تؼضی اص دضوٌاى؛ ایٌکِ چِ کسی تَدُ؟! چِ کسی
ایي کاس سا کشدُ است؟! چِ کسی تَدُ کِ ایي ضشتِ سا صدُ است؟! چِ کسی تَدُ کِ ایي خیاًت سا کشدُ
است؟! لضٍهی ًذاسد اساهی افشاد دس هشثیِ تشدُ ضَد ،چَى تحشیک ٍ احساسات هستوغ سا کن هیکٌذ .اهّا
ایٌکِ ضوطیش حضشت سا تشدًذ ،لثاسّای حضشت سا تشدًذً ،قل است آى کسی کِ لثاس حضشت سا تِ
سشقت تشد دس تاتستاىّا جفت دستّایص هثل چَب خطک ٍ سفت هیضذ ٍ خن ًویضذ ،دس صهستاى
چشک ٍ خَى اص دستّای ایي ضخع خائي خاسج هیضذ .حضشت قطیفِای یؼٌی یک حَلِ هخولی
داضتٌذ کِ قیس تي اضؼثلؼٌِاهلل ستَد کِ اٍ ّن تِ قیس قطیفِ هؼشٍف ضذُ تَد .کفصّای حضشت سا یکی
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تشد .ػواهِ هثاسک سیذالطْذا سا یکی تِ سشقت تشد کِ جزام گشفت .پیشاّي حضشت سا یکی ستَد کِ تِ
تیواسی پیسی هثتال ضذ .صسُ حضشت غاست ضذ کِ ًَضتٌذ صسُ ایطاى سا ػوش

قطع شدن انگشت حضرت

لؼٌِاهلل
سؼذ 

تشد.

2

اباعبداهلل

هشثیِ ٍ گَضِ دٍم ،قطغ ضذى اًگطت حضشت است .طثشی اهاهیً 3قل هیکٌذ کِ اتيسلین

لؼٌِاهلل
کؼثی 

اًگطت اهام سا قطغ کشد ٍ اًگطتش سیذالطْذا سا تِ سشقت تشد 4.الثتِّ هشحَم ضیخ غذٍق دس اهالیضاى
سٍایتی اص هحوذ تي هسلن اص اهام غادقً قل هیکٌٌذ کِ هحوذ تي هسلن هیگَیذ« :سألت الصادق جعفش
تي هحوذ عي خاتن الحسیي تي علی الی هَي صاس» اص اهام غادق پشسیذم کِ آى اًگطتش اهام
حسیي تِ دست چِ کسی افتاد؟ «ٍ رَکشتُ لِ اًّی سوعت اًِّ اَخَزَ هِي اصثعِ فیوا اخز» تِ حضشت گفتن کِ
هي ضٌیذُام آى اًگطتش سا اص اًگطت هثاسک جذّتاى اهام حسیي تشداضتٌذ ٍ تِ غاست سفتِ است.
حضشت فشهَدًذ« :لیس کوا قالَا» ایٌطَس ًیست کِ آىّا هیگَیٌذ« .اىّ الحسیي اٍَصی إلی اتٌِ علی
تي الحسیي ٍ جعل خاتوِ فی اصثعِ» اهام حسیي تِ فشصًذضاى صیيالؼاتذیيٍ غیت کشدًذ ٍ
اًگطتشضاى سا دس اًگطت پسشضاى قشاس دادًذ ٍ« .فَََّضَ إلیِ اهشَُ» اهش اهاهت سا تِ پسشش ٍاگزاس کشد« .کوا
فعلِ سسَلاهلل تأهیشالوؤهٌیي ٍ فعلَِ اهیشالوؤهٌیي تالحسي ٍ فعلِ الحسيُ تالحسیي ثن صاس
رلک الخاتن الی أتی تعذ أتیِ» پیغوثش تِ اهیشالوؤهٌیي هٌتقل کشد ،اهیشالوؤهٌیي تِ اهام حسي داد ،اهام
حسي تِ اهام حسیي داد ،اهام حسیي تِ فشصًذش صیيالؼاتذیي دادًذ ،اهام سجاد تِ پذسم اهام
هحوّذ تاقش ٍ پذسم ّن تِ هي هٌتقل کشدًذ ٍ« .هٌُِِ صاسَ اِلیّ فَْ عٌذی ٍ اًّی اللثسِ کلّ جُوُعة ٍ اُصَلّی
فیِ» 5ایي اًگطتش سا پذسم تِ هي دادُ است ٍ هي ّن سٍصّای جوؼِ ایي اًگطتش سا دستن هیکٌن ٍ تا ایي
اًگطتش ًواص هیخَاًن .هحوّذ تي هسلن هیگَیذ :سٍص جوؼِ خذهت حضشت سفتن ٍ دیذم آى اًگطتش دس
دست هثاسک حضشت است.
ایي سٍایت ًقل ضذُ است ،حال اگش ایي سٍایت سا تا آى ًقلی کِ اًگطت حضشت سا قطغ کشدًذ ٍ اًگطتش سا
ستَدًذ تخَاّین جوغ کٌین؛ جوؼص تِ ایي است کِ اهام حسیي دٍ اًگطتش داضتٌذ(ضایذ ّن تیطتش).
تيهسلن ضٌیذُ تَد کِ آى اًگطتش ٍدیؼِ اهاهت سا ّن ستَدًذ لزا اص اهام غادق سؤال کشدُ ٍ
هحوذ 

حضشت فشهَدًذ« :لیس کوا قالَا» آى اًگطتشی کِ ٍدیؼِ اهاهت ّست آى اًگطتش سش جای خَدش است،
آى سا ًشتَدًذ .اهّا آى اًگطتشی کِ ستَدًذ چِ تسا یک اًگطتش دیگشی تَدُ است .ایي ّن یک تخص هشثیِ
کِ تشای تؼذ اص ضْادت اهام حسیي است.
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آمدن ذوالجناح به سمت خیام
هشثیِ سَم آهذى اسة اهام تِ طشف خیوِّا استً .قل است کِ اسة اهام حسیي سٍ تِ خیوِ کشد.
پیطاًی خَد سا تِ خَى حضشت آغطتِ کشد ٍ تِ سَی خیوِ صًاى دٍیذ .دس حالیکِ ضیِْ هیکطیذ ،سشش
سا جلَی خیوِگاُ تِ صهیي هیصدٍ .قتی خَاّشاى ٍ دختشاى ٍ اّلتیت اهام اسة سا دیذًذ کِ کسی تش اٍ
سَاس ًیست غذایطاى سا تِ ًالِ ٍ گشیِ تلٌذ کشدًذ .امکلثَم دستص سا تش سشش گزاضت ٍ فشیاد هیصد:
« ٍا هحوّذاٍُ ،ا جذّاٍُ ،ا ًثیاٍُ ،ا اتاالقاسواٍُ ،ا علیّاٍُ ،ا جعفشاٍُ ،ا حسٌاُّ ،زا حسیي تالعشاء ،صشیع تکشتال،
هحضَض الشأس هي القفا» 6ایي حسیي تَست کِ دس تیاتاى تِ صهیي افتادُ است ،ػشیاى دس صهیي کشتال،
سشش سا اص قفا جذا کشدًذ« .هسلَب العواهة ٍ الشداء ثن غشی علیْا» لثاسّایص سا اص تٌص تیشٍى کشدًذ ٍ
حشهت حسیي سا ضکستٌذ .امکلثَم تیَْش ضذ .تؼضیّا فشهَدًذ :ایي امکلثَم یا حضشت صیٌة

است یا خَاّش دیگشضاى کِ تِ اغطالح اص دختشاى اهیشالوؤهٌیي تِ حساب هیآیٌذ ًِ ،خَاّش اتَیٌی
امکلثَهی کِ دختش حضشت صّشا تَدًذ
صیٌة کثشی . چَى تِ احتوال قَی ٍ تش اساس هٌاتغ تاسیخی 
دس کشتال حضَس ًذاضتٌذ ٍ اص دًیا سفتِ تَدًذ ،اهّا امکلثَم دیگشی اص فشصًذاى اهیشالوؤهٌیي کِ اص ّوسشاى
دیگشضاى تَدًذ دس کشتال حضَس داضتٌذ .یک احتوال ّن هیدٌّذ هشاد اص امکلثَهی کِ ایٌجا هیگَیٌذ ػقیلِ
تٌیّاضن صیٌة کثشی است.

ًوًَِ تؼذی دس ّویي هشثیِ کِ اسة جلَی دس خیوِ آهذ دس «الفتَح» است کِ ًقل هیکٌذ :صیٌة ًَحِ
هیکشد ،سیلی تِ غَست هیصد ٍ هیگفتٍ :ا هحوذاُ! خثش ًذاسی کِ تا حسیي تَ چِ کشدًذ ،چِ جاًسَص
اٍ سا کطتٌذ ،تذى هطْشش سا دس غحشا اًذاختٌذٍ .ا هحوذاُ! اّلتیت تَ اسیش ضذًذ ،فشصًذاى تَ دس غحشا
تیفشیادسس هاًذًذ ٍ دٍست ٍ دضوي تش ایطاى گشیِ هیکٌٌذ .یا سسَلاهلل! تیا تثیي کِ چٌاى جاًسَص افشاد ها

سا کطتٌذ ،خاًذاى تَ سا کطتٌذ ،صى ٍ تچِ حسیي سا تِ اساست گشفتٌذ کِ دٍست ٍ دضوي داسًذ گشیِ
هیکٌٌذ 7.ایي ّن یک تخص دیگش اص هشثیِ آهذى اسة حضشت یؼٌی آى هسائلی کِ تؼذ اص آهذى اسة تَدُ
است.
هشثیِ دیگشی تِ ایي غَست دس ایي تخص ًقل ضذُ :دس حالیکِ اسة سٍ تِ خیوِ کشدُ تَد کٌیضی اص طشف
خیوِّا تِ سوت هیذاى سٍاًِ ضذ .هشدی تِ اٍ گفت :یا اهةاهلل! آقای تَ کطتِ ضذ .کٌیض هیگَیذ :هي ضتاتاى ٍ
فشیادکٌاى ًضد تاًَاى حشم سفتنٍ ،قتی هشا تا ایي حال دیذًذ غذایطاى تِ ًالِ تلٌذ ضذ .ایي کٌیض تِ سشػت تِ
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تیشٍى خیوِ سفت تا دس خیوِ غذا تضًذ :کِ یا صیٌة! ای تاًَی دٍ سشا! تذاى کِ حسیٌت سا کطتٌذ 8.ایي ّن
یک تخص اص هشثیِ سیذالطْذا تؼذ اص ضْادت ٍ ضام غشیثاى کِ هحضش ضشیفتاى تقذین ضذ.

حمله به خیام حضرت و غارت خیمهها
تخص چْاسم ،حولِ تِ خیوِّای اهام حسیي ٍ غاست خیوِّاست .تشای ایٌکِ ایي هشثیِ دس رّي ضشیف
ػضیضاى جا تیفتذ چٌذ ًوًَِ رکش هیگشدد.
ًوًَِ اٍل اص طثشی است کِ اص اتَهخٌف ًقل هیکٌذ .یکی اص سٍات تاسیخی کشتال جٌاب اتَهخٌف است کِ
اسوص «لَط تي یحیی تي سؼیذ تي هخٌف اصدی» تَدُ .ظاّش کلوات سجالییي ایي است کِ ایطاى ضیؼِ
أیحال ضخػیت هَسد
ًثَدُ است ،الثتِ اجذادش ضیؼِ تَدًذ ٍ ضایذ خَدش ّن ضیؼِ تَدُ است .اهّا ػلی 
اػتواد هشدم کَفِ تَدُ است .ایطاى تؼضی اص اخثاس سا ًقل کشدُ است کِ هیضَد تِ آى اخثاسی کِ ایطاى
ًقل کشدُ اػتواد کشد .طثشی ّن اص ایطاى ًقل کشدُ ٍ هیگَیذ :اتَهخٌف ًقل کشدُ کِ هشدم تِ سَی صًاى
حسیي ٍ اهَال ٍ اثاثطاى ّجَم آٍسدًذ ٍ لثاسّای آىّا سا تِ غاست تشدًذ ٍ چِ تسا تیي آىّا تش سش
پیشاّيّای هَجَد دس خیوِّا کطوکص ٍ دػَا هیضذ ،یؼٌی لثاسّای صیادی کِ صىّا تشای خَدضاى دس
تقچِّایطاى داضتٌذ سا هیدصدیذًذ ٍ سشاًجام هأهَساى غالة هیضذًذ ٍ پیشاّيّا سا هیتشدًذ 9.اگش صًاى
اّلتیت هیخَاستٌذ اص خَدضاى ،اص لثاسّایطاى ،اص اسثاب ٍ اثاثیِضاى دفاع کٌٌذ ٍ ایيّا سا حفظ کٌٌذ،

دضوي صٍسش صیاد تَد ،هأهَساًص صیاد تَد ،تا صٍس ٍ قذست ایي لثاسّا سا اص دست صىّا هیگشفتٌذ ٍ
هیستَدًذ .ایي یک ًوًًَِ .وًَِّای تؼذی دس ّویي هشثیِ اًطاءاهلل دس جلسِ تؼذ تِ هحضش ضشیفتاى تقذین
خَاّذ ضذ.
ٍ السالم علیکن ٍ سحوةاهلل ٍ تشکاتِ
تش هطاهن هیسسذ ّش لحظِ تَی کشتال

تش دلن تشسن تواًذ آسصٍی کشتال
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