نکتههایی از معارف حسینی
در کتا
که به سب

دكتر محمدحسین مردانی نوكنده

ابصارالعین فی انصارالحسئین ،نکئاتی در مئورد عاشئورا و پیرامئون آن آمئده اسئت
اهمیت ،مواردی از آنها را بیان میکنیم.

مردان قبیله بنی اسد ،بدنهای مطهر شهدای کربال را به خاک سپردند
زمئئانی کئئه ابئئن سئئعد ،مردگئئان خئئود را بئئه خئئام سئئپرد و دسئئتور حمئئل سئئرهای مطهئئر و
اسیران را به کوفه صادر کئرد ،گروهئی از قبیلئه بنئی اسئد ،بئه نئزد شئهدای بئی سئر و بئه خئام و
خون افتاده آمدند و امام حسین

را به خام سئپردند و فرزنئدش علئی اکبئر را نیئز در پئایین

پئای شئئر یف آن حضئرت و ابوالفضئئل

را مقئئدار ی دورتئر ،در همئئان جئئایی کئه بئئه شئئهادت

رسیده بود ،دفن کردند و دیگر شهدا را دسته جمعی به خام سپردند.
امور دنیایی نمیتواند مانع از این باشد که ائمئه معصئومین

نتواننئد بئه وظئایف خئود

برسند ،به همین سب  ،آن گروه از قبیله بنی اسد میگو یند ،وقتئی مشئوول بئه نمئاز و کفئن و
دفن شهداس شدیم ،سوار ی با رو ی پوشیده ،به نزد ما آمئد و کارهئای مر بئوط بئه دفئن را انجئام
داد و بئئه جئئز دفئئن سیدالشئئهداس و ابوالفضئئل عبئئاس
خواست و آن شخص به طور قطع امام سجاد

 ،در دفئئن دیگئئر شئئهداس از مئئا کمئئک

بودهاست.

سرهایی که بعد از شهادت ،از بدن جدا شدند
تمام شهدایی که در رکا

امئام حسئین

بئه شئهادت رسئیدند ،بئه دسئتور ابئن سئعد،

سرهایشان از بدنشان جدا شد مگر سر دو شهید :یکی نوزاد شیر خئوار ،حضئرت علئی اصئور
که بعئد از شئهادتش ،توسئط امئام حسئین

بئا قبئری کئه بئه وسئیله شمشئیر حفئر کئرده بئود،

دفن شد و دیگری سر حر بن ی ید ر یاحی که قبیله بنی تمیم مانع از قطع شئدن سئر او شئدند
و بئئدن او را بعئئد از شئئهادت ،از آن منطقئئه دور کردنئئد ،همئئانگونئئه کئئه امئئروزه قبئئر حئئر بئئن ی ی ئد
ر یاحی چندین کیلومتر از حرم مطهر امام حسئین
ب یت

فاصئله دارد .همدنئین دشئمنان اهئل

 ،سر مسلم بن عقیل و هئانی بئن عئروه را هئم کئه قبئل از عاشئورا بئه شئهادت رسئیده

بودند ،به شام نزد ی ید فرستادند.

کسانی که داوطلبانه به سپاه امام
تعدادی از یئاران امئام حسئین

پیوستند

از ابتئدا قصئد پیوسئتن بئه آن حضئرت را نداشئتند و در

ب ئین راه ی ئا در همئئان کئئربال بئئه ایشئئان پیوسئئتند .عئئدهای از آن ی ئاران ،بئئدون خئئانواده از سئئپاه
دشئئمن بئئه لشئئکر امئئام

ملحئئق شئئدند ولئی سئئه نفئئر از ایشئئان ،جنئئاد بن حئئارب سئئلمانی،

عبداهلل بن عمیر کلبی و مسلم بن عوسجه بئههمئراه خئانواده خئود بئه لشئکر امئام حسئین
پیوستند.

اصحاب پیامبر
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که در رکاب امام حسین

در روز عاشئئورا پئئن نفئئر از صئئحابه رسئئول خئئدا

به شهادت رسیدند

 ،انئئس بئئن حئئارب کئئاهلی ،حبیئ

بئئن

مظاهر اسدی ،مسلم بن عوسئجه اسئدی ،هئانی بئن عئروه مئرادی (کئه قبئل از عاشئورا و در راه
دف ئئاع از ام ئئام حسئ ئین
سیدالشهداس

ب ئئه ش ئئهادت رسئ ئید) و عب ئئداهلل ب ئئن بقط ئئر حمیئ ئری نیئ ئز در رک ئئا

بودند و همگی به فیض شهادت نایل آمدند.

غالمانی که در روز عاشورا شهید شدند
در واقعه عاشورا ،پانزده غالم حضور داشتند که همگی در رکا

امئام حسئین

شئئدند .اسئئامی ایئن غالمئئان عبارتنئئد از :نصئئر و سئئعد دو غئئالم امئئام علئی
امام حسن

 ،اسلم و قار  ،غالمان امام حسین

شئهید

 ،مئئنج  ،غئئالم

حارب غالم حمزه ،جون غالم ابئوذر،

رافع غالم مسلم ازدی ،سعد غالم عمر صیداو ی ،سالم غئالم بنئی مدینئه ،سئالم غئالم عئامر
عبئدی ،شئئوذ

غئالم شئئا کر ،شئبی

سلیمان که غالم امام حسین

غئئالم حئئارب جئابری ،واضئ غئالم حئئارب سئئلمانی و

بود و در بصره به شهادت رسید.

کسانی که روز عاشورا بعد از امام حسین

به شهادت رسیدند

چهار نفر از شهدای کربال ،بعد از آن حضرت به شهادت رسیدند:
 )1سئئو ید بئئن ابئی مطئئالع کئئه بئئه واسئئطه ضئئربهای کئئه بئئر او وارد شئئدهبئئود ،بیهئئوش افتئئاد و
زمانی که به هوش آمد ،متوجه شد که امام

 ،به شهادت رسیده است و بئه طئرف دشئمن

حمله کرد و شهید شد2 .و  ) 3سعد بن حارب و بئرادرش ابوالحتئوف بئن حئارب نیئز در کنئار
امام

بودند تا این که آن حضرت به شهادت رسید و زمانی که صدای ناله زنان و کودکئان

را شنیدند ،به جنا رفتند و به شهادت رسیدند )4 .محمد بن ابی سعید بن عقیئل کئه در
کئربال هفئئت سئئال داشئئت و پئئس از شئئهادت امئئام حسئین

در حئئالی کئئه گوشئئواره بئئه گئئوش

داشت و از ترس ،به این سئو و آن سئو نگئاه مئیکئرد ،چوبئه خیمئه را بدسئت گرفئت و در پئیش
مادرش به سوی دشمن شتافت و توسط هانی بن ثبیت به شهادت رسید.

کسانی که بر اثر جراحات وارده در جنگ عاشورا ،پس از آن واقعه
شهید شدند
دو نفر از یاران امام حسین

که در جنا عاشورا زخم ز یادی برداشتند به طور ی کئه بئر

که اسیر و به منطقهای به نام «زاره» تبعید شد و یک سال بعد ،از دنیا رفت.

کسانی که در عاشورا ،به همراه پدرشان شهید شدند
هفت نفر در کربال به شهادت رسیدند ،در حئالی کئه پدرانشئان نیئز در آنجئا حاضئر بئوده و
به فیض شهادت نائل آمدند.
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آن هفئئت نفئئر عبارتنئئد از علئی بئئن الحسئین (علئی اکبئئر) ،علئی اصئئور ،عمئئر بئئن جنئئاده،
عبداهلل بن ی ید ،عبیداهلل بن ی ید ،عائذبن ٌ
مجمع و عبدالرحمن بن مسعود.
عبداهلل و محمد ،فرزندان مسلم بن عقیل نیز در کربال شهید شدند در حئالیکئه پدرشئان
پیشئئتر در کوفئئه بئئه شئئهادت رس ئیده بئئود .عمئئار بئئن حسئئان طئئائی نی ئز در کئئربال در رکئئا
حسین

به شهادت رسید ،در حالی که پئدرش در جنئا صئفین در رکئا

امئئام

امئام علئی

به درجه رفیع شهادت رسیده بود.

برادرانی که در روز عاشورا شهید شدند
حضرت ابوالفضل ،ع مان ،جعفر ،ابوبکر و عبئداهلل بئه همئراه حضئرت امئام حسئین
شش برادر از بنیهاشم بودند .البته از برادران بنیهاشم ،غیر از آنها نیئز بودنئد :ابئوبکر ،قاسئم
و عبداهلل از فرزندان امام حسن مجتبی

مسلم ،عبدالرحمن و جعفر از فرزنئدان عقیئل بئن
 .از غیئر بنئی هاشئم نیئز قاسئط،

ابی طال  ،علی اکبر و علی اصور از فرزندان امام حسین

کئئردوس و مقسئئط کئئه از فرزنئئدان زهی ئر تولب ئی برادران ئی بودنئئد کئئه در کئئربال حضئئور داشئئتند.
ابئراهیم و محمئد نیئز دو بئرادر بودنئد کئه فرزنئدان مسئلم بئن عقیئل نامیئده مئیشئدند و بئه ایئن
افئئراد عئئون و محمئئد را نی ئز م ئیتئئوان اضئئافه کئئرد کئئه دو فرزنئئد عبئئداهلل بئئن جعفئئر طی ئار بودنئئد.
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عبداهلل و عبیداهلل که فرزنئدان ی یئد عبئدی بودنئد نیئز در روز عاشئورا شئهید شئدند .عبئداهلل و
ٌ
عب ئئئدالرحمن فرزن ئئئدان ع ئئئروه غف ئئئار ی؛ نعمئ ئئان و حئئئئالس فرزن ئئئدان عم ئئئرو راس ئئئبی؛ س ئئئعد و
ابوالحتوف فرزندان حارب انصار ی و مالئک و سئیف جئابری دو بئرادر از طئرف مئادر ی بودنئد
که همگی در روز عاشورا شهید شدند.

کسانی که در کربال شهید شدند و مادرشان در خیمه بود
نه نفر در کربال به شهادت رسیدند به طور ی که مادرشان در خیمهها حضور داشتند.
اول :علی اصور ،که مادرش ربا  ،همسر امام حسین
دوم :عون بن عبداهلل بن جعفر طیار که مادرش ز ین
سوم :قاسم بن حسن

بود.

کبری

که مادرش رمله در خیمه بود.

بود.

چهارم :عبداهلل بن حسن

که مادرش دختر شلیل بجل ٌیه بود.

پئئنجم :عبئئداهلل بئئن مسئئلم کئئه مئئادرش رقی ئه دختئئر امئئام عل ئی

بئئود و در خیمئئه حضئئور

داشت.
ششم :محمئد بئن ابئی سئعید بئن عقیئل کئه خردسئالی هفئت سئاله بئود و مئادرش هئم در
کربال حضور داشت.
هفتم :عمر بن جناده که مادرش به او دستور داد ،برای یار ی امام حسین

بجنگد.

هشتم :مادر عبداهلل کلبی که در آن واقعه حضور داشت.
نهم :علی بن الحسین

(علی اکبر) که مادرش لیال در خیمه حاضر بود.
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