شام غریبان()2
تسن اهلل الرحوي الرحین
الحود هلل ربّ العالویي ٍ صلّی اهلل علی سیّدًا هحوّد ٍ آله الطاهریي .السّالم علیک یا أتا عثداهلل ٍ علی االرٍاح
الّتی حلّت تفٌائک ،علیک هٌِّی سالم اهلل اتداً ها تقیت ٍ تقی اللّیل ٍ الٌّهار ٍ ال جعله اهلل آخرَ العهد هٌِّی لزیارتکن.
السالم علی الحسیي ٍ علی علی تي الحسیي ٍ علی أٍالد الحسیي ٍ علی أصحاب الحسیي.

حمله به خیام حضرت و غارت خیمهها
تحج ها پیشاهَى تخصّای هشحیِ ضام غشیثاى ،غشٍب عاضَسا دس وشتال تَد .تِ ایي تخص اضاسُ وشدین یىی
اص ًىاتی وِ دس وشتال تِ عٌَاى هشحیِ هطشح است ٍ هشحیِ جاًسَصی ّن ّست تِ تاساد سفتي خیوِّا است.
یعٌی حولِ تِ خیوِّای اهام حسیي ٍ تِ تاساد سفتي ٍسائل ٍ احاث صىّای خیوِ .یه اص تاسیخ طثشی
ًوًَِ عشؼ وشدینً .وًَِ دیگش دس اهالی ضیخ غذٍق است وِ «قال الرضا :اىّ الوحرّم شهرٌ کاى اهلُ
الجاهلیة یحرّهَى فیه القتال» هحشم ،هاّی است وِ هشدم صهاى جاّلیت لتال سا دس آى حشام هیداًستٌذ.
«فاستحلّت فیه دهائٌا» اهّا دس آى هاُ هحشم خَىّای ها حالل ضذ ٍ« .هُتِکت فیه حرهتٌا» دس هاُ هحشم
حشهت ها ّته ضذ ٍ« .سُثی فیه ذراریٌا ٍ ًسائٌا» دس هاُ هحشم صى ٍ تچِ ٍ اٍالد ها تِ اساست گشفتِ ضذًذ.
خیوِّای ها آتص صدُ ضذ .اگش ضوا تخَاّیذ حاتت وٌیذ وِ آیا خیوِّای اهام حسیي آتص گشفتِ یا آتص
ًگشفتِ تْتشیي سٌذ ایي سٍایت ضشیف اص ٍجَد هثاسن آلا علی تي هَسی الشضا است .اهام سضا

فشهَدًذ« :اضرهت الٌیراى فی هُضارتٌا ٍ اًتهة ها فیها هي ثقلٌا» 1هاُ هحشم ،هاّی است وِ اهَال ها دس ایي هاُ
غاست ضذ ٍ حشهت پیغوثش خذا ًسثت تِ ها اّلتیت هشاعات ًطذ .ایي ّن یىی اص تخصّای هشحیِ
حولِ تِ خیوِّای سیذالطْذا ٍ آتص صدى خیوِّا است.
ًوًَِ سَم اص اهام سجاد دس هماتل هشدم وَفِ است وِ ٍلتی هیخَاٌّذ خَدضاى سا تِ هشدم وَفِ هعشفی
وٌٌذ چطَس هعشفی هیوٌٌذ؛ هیفشهایٌذ« :أًا اتي هَي اًتهک حریوه ٍ سلة ًعیوه ٍ اًتهة هاله ٍ سُثیَ عیالُه»
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ای هشدم وَفِ! ّش وِ هشا ًویضٌاسذ تذاًذ ،هي فشصًذ آى وسی ّستن وِ تِ خاًَادُاش ،تِ صى ٍ تچِاش
اّاًت ضذ .هي فشصًذ آى وسی ّستن وِ ًعوتّای اٍ گشفتِ ضذ .اهَال ها سا تِ سشلت تشدًذ .صى ٍ تچِاش
سا تِ اساست گشفتٌذ .چِ هٌثعی اص ایي هَحكتش وِ اهام سجاد هیفشهایٌذ تِ خیوِ ها حولِ ضذ.
ًوًَِ چْاسم ،آى است وِ ًَضتٌذ دضوي خیوِ سا هحاغشُ وشد .ضوش جلَ آهذ تا ًضدیه خیوِ صىّا سسیذ.
فشیاد صد :داخل خیوِ ضَیذ ٍ صیٌت صًاى سا تاساد وٌیذ .حولِ وشدًذ ٍ هطغَل غاست ضذًذ ،تا آًجا وِ
اًگطتش اص اًگطتاى ،گَضَاسُ اص گَش صًاى ٍ دختشاى ٍ ،خلخال اص پایطاى ستَدًذ .اهللاوثش! گَضَاسُ
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وطیذًذ .خلخال اص پا وطیذًذ .اًگطتش اص اًگطتاى وطیذًذ .حتّی گَضَاسُای وِ دس گَش امولخَم تَد سا
گشفتٌذ ،گَضص ضىافتِ ضذ .حتّی ضتشاى ٍ احاحیِ حسیي سا غاست وشدًذ .چٌذ ًفش تَدًذ وِ تیطتش
صیٌتّا سا آى چٌذ ًفش غاست وشدًذ 3.ایي ّن یه ًوًَِ.
تٌتالحسیي هیگَیذ :جوعیت
ًوًَِ تعذی وِ دس تىویل ّویي ًوًَِ است ایي سٍایت است .فاطوِ 4
صیادی تِ خیوِ ها ٍاسد ضذًذ .هي دٍ خلخال طال دس پاّاین داضتن .هشدی دس حالیوِ وِ گشیِ هیوشد آى دٍ
خلخال سا اص پاّاین دسآٍسد .گفتن یا عذٍّاهلل! ای دضوي خذا! چشا گشیِ هیوٌی؟ گفت چگًَِ گشیِ ًىٌن وِ
دختش سسَل خذا سا غاست هیوٌن .ضوا تثیٌیذ هیداًذ وِ دختش پیغوثش است .هیداًذ وِ اص خاًذاى عػوت ٍ
طْاست است ،لزا هیگَیذ چگًَِ گشیِ ًىٌن .گفتن خة غاست ًىي .گفت اگش هي غاست ًىٌن خَف ایي
سا داسم وِ ضخع دیگشی تیایذ ٍ ایي دٍ خلخال سا تشتایذ .حاال وِ لشاس است ایي خلخالّا سا اص ضوا
تذصدًذ ٍ غاست وٌٌذ ،اگش هي ایي سا تِ تاساد ًثشم وس دیگشی هیآیذ ،پس چشا هي ایي واس سا اًجام ًذّن.
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ّش چِ تَد غاست وشدًذ .تشای غاست وشدى اص یىذیگش سثمت هیگشفتٌذ ٍ تا ّن هساتمِ هیدادًذ .ایي ّن
یه ًوًَِ اص ًوًَِّای تخص حولِ تِ خیوِّای اهام حسیي ٍ صى ٍ تچِ اهام حسیي ٍ تِ تاساد سفتي
اسثاب ٍ احاحیِ خیوِّا ٍ صىّا است.

مرثیه امام سجاد در شام غریبان
تخص دیگشی اص هشحیِ ضام غشیثاى ،تشخَسد تا اهام سجاد است .خذاًٍذ هتعال هیخَاستٌذ جاى اهام
صهاىٍ ،لیاهللٍ ،غیّ پیغوثش تعذ اص اهام حسیي حفظ ضَد ،لزا اهام سجاد سا دچاس تیواسی وشدًذ.
تيالحسیي سفتن ،تش تستش خَاتیذُ تَد ٍ تِ ضذت تیواس تَد .ضوش تا
حویذ تي هسلن هیگَیذ :تِ سَی علی 
سشتاصاى آهذ .سشتاصاى گفتٌذ آیا اٍ سا ًىطین .حویذ تي هسلن هیگَیذ :هي گفتن ایي تچِ سال است ،ایي
سٌص ون است ،سثحاىاهلل! یه آدم تچِ سال ٍ ًَجَاى سا وِ ًویضَد وطتّ .ش وس لػذ حولِ تِ اهام
سجاد داضت هي هماتلص هیایستادم ٍ دفعص هیوشدم تا عوشسعذ دستَس داد هتعشّؼ ایي تیواس ًطَیذ،
ّش وس چیضی اص اجٌاس ستَدُ است تشگشداًذ .اهّا حویذ تي هسلن وِ خَدش ّن اص لطىش دضوي است
هیگَیذ :تِ خذا لسن وسی چیضی تشًگشداًذ.
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 -3همتل جاهع سیذالطْذا ،د ،1ظ.887
 -4فاطوِ تٌت الحسیي فشصًذ دختش اسضذ اهام حسیي دس تیي دختشاًطاى است وِ تیي ًِ تا دُ سال سي ضشیفطاى تَدُ است .الثتِ
دختشاى ًِ سالِ ٍ دُ سالِ آى هَلع سضذضاى هخل دختشاى ّفذُّ ،یجذُ سالِ اهشٍص ها تَدُ است ،فلزا ّویي فاطوِ تٌت الحسیي عشٍس
اهام حسي هجتثی است .فشصًذ اهام حسي ،حسي تي حسي وِ هعشٍف تِ حسي هخٌی است ّوسش ایي خاًن است .ایطاى صى
حسي هخٌی است وِ ضَّشضاى دس وشتال تِ ضْادت ًشسیذ .هجشٍح ضذ ٍ تعذ ّن تا اسشا تِ هذیٌِ تشگطتٌذ.
 -5الفتَح ،اتياعخن ،د ،5ظ.121
 -6اسضاد ،ضیخ هفیذ ،ظ .114تاسیخ طثشی ،د ،5ظ.454
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آتش زدن خیام

سیدالشهدا

تخص دیگش اص هشحیِ ضام غشیثاى ،آتص صدى خیوِّا است .خیوِّا سا ووا ایٌىِ اضاسُ وشدین آلا علی تي
هَسی الشضا دس آى سٍایت تػشیح فشهَدًذ وِ« :اضرهت الٌیراى فی هضارتٌا» آتص دس خیوِّای ها
ضعلٍِس ضذ ،خیوِ سا آتص صدًذ .اهّا ًوًَِّای دیگشی ًیض دس تاسیخ روش ضذُ است.

ضیخ غذٍق دس اهالی هیفشهایذ :پس اص غاست ًوَدى خیوِّا ،دضوي صًاى سا اص خیوِّا تیشٍى ساًذًذ.
خیوِّا سا تِ آتص وطیذًذ .صًاى تا پای تشٌِّ ،تا ضیَى ٍ گشیِ اص خیوِّا تیشٍى دٍیذًذ .افشاد دضوي
خیوِّا سا سَصاًذًذ .دٍد اص دٍدهاى ًثَّت تشآٍسدًذٍ .لتی آتص دس خیوِّا ضعلٍِس ضذ دختشاى اص خیوِگاُ
تیشٍى هیدٍیذًذ ٍ پا تِ فشاس هیگزاضتٌذ ٍ تا ًالِ ٍ فشیاد گشیِ هیوشدًذ 7.الثتِّ تعضیّا هخل اتَهخٌف ًمل
وشدًذ ٍ طثشی ّن تاسیخص گفتِ است وِ تعضی اص خیوِّا تعذ اص ضْادت اهام حسیي تِ آتص وطیذُ
ضذ ٍ تعضی اص خیوِّا لثل اص ضْادت اهام حسیي تِ آتص وطیذُ ضذ .واَىّ آتصصدى خیوِّا دس دٍ هشحلِ
غَست گشفتِ است؛ تعضی خیوِّا لثل اص ضْادت اتاعثذاهلل تِ آتص وطیذُ ضذُ است ٍ اوخشش تعذ اص
ضْادت اهام حسیي .ایي ّن یه ًوًَِ.

تاخته بر پیکر

سیدالشهدا

ًوًَِ دیگش اص هشحیِ غشٍب عاضَسا ،اسة تاختي تش پیىش سیذالطْذا است .یىی اص هشحیِّای جاًسَصی
وِ ّوِ جا ًویضَد تگَیی ،تشای ّش وسی ٍ ّش اجتواعی ًویضَد تخَاًی ،دس ّش صهاًی هٌاسثت ًذاسد
تخَاًی ٍ تشای ضام غشیثاى خیلی هٌاسة است ایي هشحیِ است .تاختي اسة تش پیىش اهام .عثیذاهلل تي
لعٌِاهلل دستَس داد وِ سیٌِ ،پطت ،پْلَ ٍ غَست حسیي سا لگذهال وٌٌذ .لزا اسثاى سا تش ایي واس
صیاد 
ٍاداضتٌذ .عوش سعذ فشیاد صد :چِ وسی حاضش است تا اسثص حسیي سا لگذهال وٌذ .دُ ًفش پزیشفتٌذ ٍ
حتّی تعضیّا گفتٌذ تیست ًفش .سفتٌذ ٍ ایي واس سا وشدًذ تا ایٌىِ پطت حسیي ٍ سیٌِ حسیي سا خشد
وشدًذ.
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ّوچٌیي اتيوخیش ًمل هیوٌذ وِ :حسیي سا تا سنّای اسةّایطاى لگذهال وشدًذ تا آًجا وِ اٍ سا تِ صهیي
چسثاًذًذ .آىلذس تش تذى حجّت خذا اسة تاختٌذ وِ اًگاس تذى تا صهیي یىی ضذُ تَد .اساهی ایي دُ ًفش سا
دس هٌالة روش وشدًذ ٍ یىی اص آىّا ضخع خثیخی تِ ًام اخٌج تي هشسك است وِ دٍ تیت ضعش ّن گفتِ
است وِ دس تاسیخ ّن حثت ضذُ است .هیگَیذً« :حي رضضٌا الظَّهرَ تَعدَ الصَّدر ،تکلّ یعثَب شدید األسر» ها
تا ّش اسة دسضت استخَاى ٍ ًیشٍهٌذ ٍ لَی وِ تِ ضذت هْاس ضذُ تَدًذ تعذ اص آًىِ سیٌِ حسیي سا
خشد وشدین پطت حسیي سا خشد وشدین« .حتّی عصیٌا اهللَ ربَّ االهر ،تصٌعٌا هع الحسیي الطّهر» ها تا ایي
 -7اهالی ،ضیخ غذٍق ،هجلس تیست ٍ ّفتن ،ظ.191
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واسهاى وِ ًسثت تِ حسیي اًجام دادین هخالفت اهش خذا سا وشدین .ایي دُ ًفش سا پیص اتيصیاد هعلَى
تشدًذ .آى تیت اٍل ضعش سا ّن یىی اص ایي دُ ًفش تشای اتيصیاد خَاًذ .اتيصیاد گفت ضوا وِ ّستیذ؟ گفتٌذ
ها وساًی ّستین وِ تا اسثواى پطت حسیي سا لگذهال وشدین ٍ استخَاىّای سیٌِ حسیي سا خشد
وشدین .عثیذاهلل ّن جَائض ووی تِ آىّا داد .9یىی اص لغتضٌاساى تضسي هیگَیذ :هي حاالت ایي دُ ًفش سا
تشسسی وشدم ٍ دیذم ایي دُ ًفش ّوِ فشصًذ صًا ّستٌذ .تثیٌٌذ چِ وساًی تا اّلتیت جٌگیذًذ ٍ فشصًذ
پیغوثش خذا سا تِ ضْادت سساًذًذ.
ٍ السالم علیکن ٍ رحوةاهلل ٍ ترکاته
تش هطاهن هیسسذ ّش لحظِ تَی وشتال

تش دلن تشسن تواًذ آسصٍی وشتال
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