
 
 
  

 کربال یباوفا یبانو رباب حضرت
 1زحمتکش زهرا

 دهیچک

 زنههان از ،غراصهه یعلهه حضهرت مههادر، کلبههی سیالقه امههر  دختههر ربهاب
 همسهران نیتهر مقهرب و نیتر محبوب از و کربال پرنقش و معروف ب رگوار،

 .اسهت هبهود خهود عصهر وفهادار و فاضهل ،دار نهام زنهان از و نیحس امام
 خهها  یمحبتهه و معرفههت عبههداهابا بههه نسههبت ب رگههوار یبههانو نیهها

 اىهه هیمرث و اشعار .بودبرای ان حضرت  کوین و وفادار همسرى و داشت
 معرفهت و تیشخصه عظمهت گهر انیب اباعبداه بتیمص در رباب بانو
 بههه و بههود افتهههیدر را اباعبههداه مقههام عظمههت یو .سههتسیدالشهدا بههه او

 و درد و ههها بتیمصهه تمههام تهها شههد حاضههر کههربال در نیحسهه امههام همههراه
 امهام عه ادارى مجلهس ،نههیمد بهه بازگشهت از پهس .کنهد تحمل را ها رنج
 ،داشهت اتیهح کهه کهربال ۀواقعه از بعد سال کی تا و کرد پا بر را نیحس

 امههههام شهههههادت از پههههس سههههال کیهههه امسههههرانجوی  .بههههود عهههه ادار همههههواره
 .شد ملح  خود موالى به و گفت ودا  را دارفانی نیحس

  نیههها ۀمسههه ل نیتهههر  مهههه ربهههاب من لهههت و مقهههام و هههها یژگهههیو یبررسههه
 ۀواقعهه از پههس و کههربال در شههانیا حضههور ۀمسهه ل نیهمچنهه .اسههت تارنوشهه

 پژوهش، نیا انجام یبرا استفاده مورد ۀویش .است  شده یبررس عاشورا
 اطالعههههههههات، یگهههههههرداور روش و یفیتوصههههههه _ یخیتهههههههار  یهههههههتحق روش

 .است  یا کتابخانه

  همسهههر ،اصهههغر یعلهه حضههرت مههادر کهههربال، ،ربههاب :ه  ادواژهی  کل
 .نیحس امام

                                                     
 ؛یاسئالم ملئل تمئدن و خیتئار رشئته ارشئدی سئکارشنا ؛مشئهد ینئدگینما ة،یئالعالم یالمصطفة جامع مدرس. 1

 (z.zahmatkesh1@yahoo.com) مسئول  سندینو



ماره
، ش

سوم
سال 

01
ان 

ست
، تاب

093
1

 

 

 

011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
 از .داشئئت  اسئئالم  یاسئئیس  اوضئئاع اداره در خئئا  یمهئئارت و  علئئم ، نبئئوغ نیحسئئ امئام

 هئر ،راه نیئا در و ردکئ  مبئارزه  بئه  شئروع ، یعئیطب یمجرا از و  حیصح یا نقشه با ربالک در  رو نیا
 در  زنان دادن  تکشر و  آوردن  همراه . بست ارک  به بود، مؤثر  مقصودش  شرفتیپ در  هک  یزیچ
به شمار   نیحس  امام  هدف  شرفتیپ املوع نیمؤثرترجمله  از ،ینید  میعظ  نهضت  نیا

گر هک حالی در رود؛ می  بئه و  رفت یم  وفهک  به خود بستگان و  ارانی از یا عده با اباعبداهلل ا
 هکئ یزاتئیتجه و  یآمئادگ بئا  هیئام یبنئ  یغئاتیتبل  یهئا دسئتگاه  بالفاصئله د،یرسئ یمئ شئهادت
 اثر بر  مردم  شد یم موج  امر نیا و ردندک یم  هیتوج  خودسود  به را شامدهایپ  تمام ،داشتند

 و سئر و ننئدک  یتلقئ  اعئرا   انیئم  یمعمئول  یهئا جن  از را امیق  نیا ،هیام یبن سوء  غاتیتبل
 یرسئک در  هیئام یبنئ جئهینت در .شئود خاموش ،میعظ  واقع نیا از پس زمانی  اند  در صداها

 ،امیئق  نیئا در  بئانوانحضئور  امئا ؛ردکئ یمئ  عمئل خئود مئرام یمبنئا بئر و  گرفت یم قرار  سلطنت 
 .شود یعمل شان شوم  نقشه تا نداد آنها به را ارک نیا اجازه
بئئا  و  راه نیئئا از خواسئئت یمئئ  نیحسئئ امئئام  هکئئ  اسئئت  تأمئئل قابئئل تئئهکن نیئئا جئئا نیئئا در

 سئتم و  ظلم  نییآ و سازد رسوا را  یامو  دستگاه ،ابد  یبرا  آن   یتبل با  هک ندک  یارک  شهادتش
 جمله از ربا  هک داشتند حضور ربالک در  ودک و زن هشتاد حدود .ندک  ومکمح را  آنان 

 اصغر یعل حضرت اش ماهه شش رخواریش داغ ،واقعه نیا در هک است ییعاشورا زنان
 .ماند دلش بر

 بئن جنا  بن میعل بن ع ک بن جابر بن اوس بن یعد بن  سیامرءالق» دختر ربا 
 حصئن بن مضاد بن مسعود بن عیرب» دختر «الهنود هند» مادرش و  عر  بزرگ شاعر « لک

 حضرت یمادر و یپدر یاعال جد «جنا » واقع در هک بوده «جنا  بن میعل بن ع ک بن
 حضئئئرت ازدوا  بئئئه نئئئهیمد در را خئئئود دختئئئر سئئئه سیالقئئئ امئئئرء .اسئئئت اصئئئغر یعلئئئ
 از یکئی اباعبئدهلل همسئر ربئا  هک ردآو در نیحس امام و یمجتب امام ،نیمؤمنرالیام

 عنئوان بئه ربئا  یاخالقئ لیفضا و ها یژگیو شناخت و یبررس نیبنابرا .ستوا دختران
هایی  پرسئش ؛شئود یمئ مطئرح یاالتؤس ،هیفرض نیا اساس بر .روست شیپ پژوهش  یفرض

 کربال هواقع از پس و کربال واقعه در وی نقشو  است یخاندان چه از ربا که  از قبیل این
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 .ندا پژوهش نیا بحث مورد، است بوده چگونه

ربابحضر نسب
 خالفئت در و بود ینصران و شام اعرا  از پدرش .است یعد بن سیامرؤالق دختر ربا 

 بئن مصئاد بئن مسئعود بئن عیئرب دختئر الهنئود هنئد نام با نیز ربا  مادر از .شد مسلمان عمر
 .(6/446 :1421 ن،یام) است شده ادی کع  بن حصن

 خیالتئوار ناسئخ نقئل بئه بنئا .سئتین عئر  معئروف شاعر س،یامرؤالق نیا که استگفتنی 
 :است گونه نیا ربا  حضرت نسبت

َّعمّرانَّبّنَّثعلبّ َّبنَّةبرَّبنَّعلَّبنَّکع َّبنَّجابرَّبنَّیعدَّبنَّسیامرؤالقَّبن َّرباب،
َّ(818 ،8ج :تا یب ،یمحالت)َّ .قضاعَّبنَّاْلا َّبن

 در :گفئت یمئز هخارجئ بن عوف که است کرده تیروا قمقام کتا  در رزایم فرهاد مرحوم
 خواسئت و آمئد عمئر نئزد یمئرد ،هنگئام نیئا در .بودم یو نزد خطا  بن عمر خالفت زمان

 یکلبئ سیامئرؤالق نئامم و هسئتم یحیمسئ مئن :گفئت او و دیپرس را او نام عمر .شود مسلمان
 بئئه ام آمئئده :گفئئت سیامئئرؤالق .پرسئئید را آوردنئئش اسئئالم عّلئئت و شئئناخت را او عمئئر اسئئت.
 حکومئئت و شئئد مسئئلمان کئئه بئئود کئئالم نیئئا از بعئئد .اموزمیئئب آن آدا  و شئئوم مشئئرف اسئئالم

 .شد داده او به بودند شام در که «هقضاع» مسلمانان
 .اسئت کعئ  بئن حصئن بئن مصئاد بئن مسئعود بئن عیئرب دختئر ،الهنود هند ،ربا  مادر

مرو دختر سونیم هندالهنود مادر  ،سئونیم مئادر و اسئت ضمضم بن نیحص بن ةثعلب بن ع 
وس دختر  ،یاصفهان ؛171-177 /3 :1404 نعمان، یقاض) است یطائ الم بن ةحارث بن ا 
 :تئئا یبئ ،یطبئئر ؛102 :1415 ،یطوسئ ؛262 :تئئا یبئ ،یحئئائر ؛24 :1341 ،یسئماو ؛56 :1372

 امام نزد در و بوده عر  بزرگان و اشراف از ربا  حضرت  خانواد حال هر در (.356 /4
 .اند  داشته ستهیشا یمنزلت و مقام
 :است آمده نیچن ربا  حضرت نس  ،ها نقل یبعض در

و َّبّّنَّیعّّدَّبّّنَّسیالقَّّّامّّرؤَّدختّّرَّربّّاب َّبّّنَّهبّّلَّبّّنَّمیعلَّّّبّّنَّکعّّ َّبّّنَّجّّابرَّبّّنَّا 
َّ.کلّ َّبّنَّثّورَّبّنَّةدیّرفَّبّنَّلتَّدیّزَّبّنَّةعّذرَّبّنَّعّو َّبّنَّبکّرَّبّنَّ کنانَّّبنَّعبداهلل

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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َّ(557 ،5 :1538 ن،یام ؛855-855 /1 :1515 ،یعسقالن)

ربابحضر پدر
 یشئئعرا از «یکنئئد عئئابس بئئن سیالقئئ امئئرؤا» از ریئئغ ربئئا  حضئئرت پئئدر سیالقئئ امئئرؤ
 پئیش سئال هشئتاد او .است سبعه معلقات از معروف  دیقص صاح  ت،یجاهل معروف

 .(243 :تا یب ،یخراسان) بود رفته ایدن از  تبع از
 امام همسر ربا  :اند گفته و نسذیرفته باشد، ربا  پدر سیالق امرؤ که را تیروا نیا برخی

 و اسئت نئادر قئول نیا البته .(560 :1412 ،یمحالت یرسول) است «فیان» دختر نیحس
 کئه انئد کئرده وارد نیز یاشکاالت ،تیروا نیا به .اند کرده ذکر را اول قول همان ،نامورخ شتریب

 .شود می ذکر جا نیا در
 نیئئا در و اسئئت بئئوده سئئاله چهئئارده ایئئ پئئانزده حئئدود عاشئئوراروز  در نهیسئئک حضئئرت

گر .ستین یاختالف  خالفئت آخئر در شئام انیحیمسئ بئر سیالقئ امئرؤ حکومئت میکنئ فئر  ا
 باز باشند، کرده عوتد نیحس یخواستگار به را ربا  هنگام نیز همان و باشد مدو  فیخل
 بوده نهیسک از پیش یاوالد که آن مگر است؛ شده حامله نهیسک به ازدوا  از پس سال 24
 حمئل و زفئاف نیبئ گفئت دیبا و ستین آن از ینام ،اخبار در که یحال در باشد، شده فوت و

 .(351 :تا یب عمادزاده،) است بوده اریبس فاصله
 مطئرح اشئکال عنئوان بئه تئوان ینمئ را مطل  نیا الا او :گفت دیبا اشکال نیابه  پاسخ در
 و انئد نشئده فرزنئد صئاح  ازدوا  نینخسئت یهئا سال در که اند بوده یاریبس زنان رایز ؛کرد

 هنگئئام ربئئا  حضئئرت دیشئئا اا یئئثان .اسئئت کئئرده تیئئعنا فرزنئئد نآنئئا بئئه خداونئئد بعئئداا 
 بئزرگ کئه این از پئس و بئوده نییپا نیسن در نیرالمؤمنیام و نیحس امام یخواستگار

 و شئئود ینمئئ وارد یاشئئکال گئئرید ،جئئوا  نیئئا بئئا .اسئئت افتئئهی صئئورت ازدوا  و زفئئاف ،شئئده
کثر قول همان  .ماند یم یباق خود قوت به مقاتل اربا  و کت  ا

یتیشخصیهایژگیو
 و عالمه خته،یفره ییبانو ،ربا  حضرت که است نیا بر روشن یگواه ،یخیتار شواهد

 .است داشته واال یگاهیجا دالشهدایس حضرت نزد رد که بوده فاضله
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 :نگارد یمچنین  اتیبالوف یالواف در یصفد
سا َّأفضلَّمنَّالربابَّکان  ََّّوَّالن  َّیخَّوَّأجل ن   َّ(95 /15 :تا یب ،یالصفد)َّ؛ارُهن  

 .است بوده زنان نیبهتر و نیباتریز ن،یتر لتیبافض از ربا  حضرت

کر ابن  :آورده است دمشق خیتار در عسا
سا َّأجلَّمنَّکان  ََّّوَّالن  کر، ابن)َّ؛أعقلُهن   َّ(7 /98 :تا یب عسا

 .است بوده زنان نیتر عاقل و نیباتریز از ربا  حضرت

  گونئئئه نیئئئا را ربئئئا  حضئئئرت أوصئئئاف عهیالشئئئ انیئئئأع در هئئئم نیأمئئئ محسئئئن دیسئئئ
 کند: بیان می

سا ،َّاریخَّمنَّکان  َّ(557 /5 :1591 ن،یأم)َّ؛عقال ََّّوَّأدبا ََّّوَّجال ََّّالن 
 .است بوده تیعقالن و اد  ،ییبایز ثیح از زنان نیبهتر از ربا  تحضر

 :دیگو یم شانیا درباره یکلب هشام
سا َّاریخَّالربابَّکان َّو ََّّوَّالن  َّ(583 :تا یب ،ی دی یلیاسماع)َّ؛أفضل ن 

 .ستین دهیپوش یاحد بر شانیا یعمل و یعلم مقامات و لتیفض

 و اشئئئئراف از شئئئئانیا پئئئئدر و هبئئئئود اد  و عقئئئئل در زنئئئئان نیبهتئئئئر از ربئئئئا  حضئئئئرت
 ،یخراسئان ؛653 /2 :1363 ،فرهئادمیرزا) اسئترفتئه  به شمار می عر  بزرگ یها خانواده

 .(446 /6 :1403 ن،یام ؛340 :1421 ،یقم ؛243 :تا یب

یعلب  یحسبااز واج
 صئورت نیبئد را شئانیا بئا امئام ازدوا  یمئاجرا، دمشق ةنیمد خیتار تا ک در رکعسا ابن

 :است ردهک نقل
 سئمته بئ مجلئس از یوقتئ .آورد اسئالم و آمئد مسئجد بئه سیالق امرِء  عمر، زمان در

 او بئئه .شئئد رونیئئب مسئئجد از نیحسئئن بئئا نیئئز یعلئئ امئئام ،رفئئت رونیئئب خئئود منئزل
 .نئئدا من فرزنئدان دو نیئئا و امبرمیئپ یپسئئرعمو طالئ  یابئئ بئن یعلئئ مئن :فرمئود
 بئئه را اهیئئمح دختئئرش هئئم او .مینئئک برقئئرار یشئئاوندیخو ونئئدیپ تئئو بئئا میخئئواه مئئی
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 امئام بئه ربا  و حسن امام به را یسلم دخترش ؛نمود جیتزو یعل حضرت
کر، ابههن) .کئئرد جیتئئزو نیسئئح  ،یبههالذر ؛997 /3 :1518 ر،یههکث ابههن ؛117 /57 :تهها یبهه عسهها

 :1591 ،یقمهه ؛558 /9 :1858 ،فرهههادمیرزا ؛855-855 /1 :1515 ،یعسههقالن ؛515 /9 :1875
 ،یقم ؛958-959 :تا یب ،یحائر ؛519 /1 :تا یب ،یمازندران یحائر ؛95 :1851 ،یسماو ؛853

 (839 /9 :1835 ،یقندوز ؛513 :تا یب عمادزاده، ؛555 /1 :تا یب

 نشیئب و شئناخت یرو از سیالقئ امئرء آوردن اسئالم هک دیفهم توان می ازدوا  یماجرا از
 .داد خئانواده نیئا بئه را خود دختر هس ،یعل امام یسو از شنهادیپ یک با هک بوده یواقع
قمئی، ) بئود خئود عصئر وفادار و فاضل ،دار نام زنان از هکاست  شده نقل نیز ربا  بارهدر

1421: 271). 
 _ اسئئت سیامئئرؤالق آوردن اسئئالم خیتئئار کئئه_  یهجئئر 16 ایئئ 14 سئئال همئئان در نیبنئئابرا

نیئئز  مورخئئان نیبئئ مشئئهور هکئئ چنان ؛درآمئئد دالشئئهداءیس حضئئرت ازدوا  بئئه ربئئا 
 دالشئئهداءیس حضئئرت نکئئاح حبالئئه بئئه کئئه اسئئت یزنئئ نخسئئتین شئئانیا .اسئئت نیهمئئ

 .(315 /3 :تا یب ،یمحالت) است درآمده
 د،یئمف) شئمارد یمئ امئام همسئران جئزو را ربئا  ،نیحس امام اوالد ذکر در دیمف خیش

 حضرت به ارادت و عالقه فرط از را خود فرزند سه سیامرؤالق ،ینقل بنابر. (135 /2 :1311
 ،یبئئالذر) درآورد نیحسئئ امامئئ و حسئئن امئئام، نیرالمئئؤمنیام ازدوا  عقئئد بئئه یعلئئ

1364: 2/ 165). 

 رباببه یحسامامعیقه

 .افئتیدر اطهار ائمه ویژه به بزرگان کالم در توان یم را کس هر مقامات یژرفا و زانیم
 مقئام او  شئده، وارد شئانیا دربئار  دالشئهدایس قئول از کئه یریتعئاب از توان یم همچنین

 .کرد کشف را بزرگوار یبانو نیا
 بلکه ،ندارد یاحساس ای یشخص  جنب ،امام بغض و حّ   که است روشن فضل اهل بر

 بئه نسئبت امئام حئّ   و شئخص خباثئت او  ،شئخصیئک  به نسبت ،معصوم امام بغض
 نیحسئ امام .کند یم انیب را شخص آن یروح عظمت و یمعنو مقامات او  یشخص
 .(221 /1 :1413 ،ریکث ناب) داشت یم دوست اریبس را ربا 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
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 خداونئئد جانئئ  از زیئئن یدشئئواتر امتحانئئات ،منزلئئت و مقئئام او  زانیئئم بئئه یالهئئ یایئئاول
گر دیشا ،ناشیا وصف در .شد خواهند رحمان  ییگئو گزافئه شئود، گفته «کربال یثان ن یز» ا
که است؛ نشده  زیئبرانگ تأمئل ،آن از پئس خصئو  بئه و کربال واقعه نفس در وی عملکرد چرا
  یئتبل در وسئاطت و یاللهئ ةحجئ مقئام از ای گونئه ،او یایئگو دعملکئر که بدان سب  ؛است
 از گئرید یبرخئ و میمئر حضئرت ، نئیز حضئرت یبرا که چنان ؛است یاله مهم امور
 .اند بوده مهم امور یبرخ در وساطت یبرا یاله حجج نانیا و میقائل یالله ةحج شأن ،زنان

ربابحضر برایحسی اماماشعار
  دالشئئئهدایس مقئئئدس وجئئئود کئئئه ندهسئئئت مطلئئئ  نیئئئا یایئئئگو زیئئئن یخیتئئئار شئئئواهد

 یاشئعار نیچنئ غالئ  در را عالقئه نیئا گئاه و داشئت ربئا  حضرت به دیشد ای عالقه
 :کرد یم انیب

ایَّْیَّاْلسَّکان باب]َّهب  ا ََّّ[الر  َّ(955 :1595 ،یجوز ابن)َّ...دا َّیشدَُّحب 
َّ بابَّزوجت َّْیَّاْلسَّأح    ر،یهکث ابهن)َّ:الشعرَّایفَّقو یَّمعجبا ََِّّبماَّکانَّوَّدا َّیشدَّحبا ََّّالر 
1518: 3/ 937)َّ
َّ أن   ََّّک 
َّیال   ََّّل  وُصو   َّیِبل ََّّم  تَّإذاَّ/ل  ََّّزار  ََُّّ َّن َّیُسک  باُب؛َّو  َّ(958: تا یب ،یخراسان)َّالر ُ

 حضئرت کئه یزمئان در دالشئهدایس حضئرت کئه اسئت یشعر ،شواهد جمله از
 :نگاشت یم بودند دور حضرت از خود شانیخو دنید یبرا نهیسک و ربا 

  دنیئئئئد بئئئئه ربئئئئا  و نهیسئئئئک کئئئئه یزمئئئئان /اسئئئئت متصئئئئل شئئئئ  بئئئئه شئئئئ  ایئئئئگو»
 1.«بروند یکس

 و دقئت همئان و شئود یمئ صئادر معصوم امام زبان از یریتعاب نیچن که داشت توجه دیبا
 شئئون گئرید در ،اسئت متصئور معصوم کالم از یاعتقاد و یفقه یها برداشت در که یظرافت
ک ،ریتعب نیا و شود می اعمال زین کالم  اسئت ربا  به حضرت آن یروح اتصال او  از یحا
 .داردحکایت  مقام واال یبانو نیا یمعنو مقام او  و یروح عظمت از قهراا  که

  دالشئئئئهدایس کئئئئه اسئئئئت آمئئئئده ،نهیسئئئئک و ربئئئئا  حضئئئئرت وصئئئئف در نیهمچنئئئئ
                                                     

 .گذرد یم کیتار ش  مانند اش همه و ندارد وجود میبرا یروز که نیا از هیکنا. 1
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 :فرمود یم نیچن
ئئئئئئئئئئُر  م  ع  نئئئئئئئئئئ ل  ِحئئئئئئئئئئّ ُ  یِاّنِ ُ  داراا  ال 

 
ُحئئئئئئئّلُ    الربئئئئئئئاُ   و نُة یسئئئئئئئک بهئئئئئئئا ت 

ه  ئئئئئئُدُل  و   مئئئئئئاُاحّبِ ب   یحئئئئئئال ُجئئئئئئّل   ا 
 

ئئئئئ و    ئمئئئئئ س  ی  ل   1ِعتئئئئئاُ   هئئئئئایف یِلال 
 ،یحائر  ؛397 /1 :2737 ،فرهادمیرزا ؛147 :تا یب ،یخراسان ؛95 :2731 ،یاصفهان) 

 :2447 ن،یام ؛193 /21 :2429 ،یشوشتر  ؛43 /49 :2447 ،یمجلس ؛131 :تا یب
 ؛799 /2 :2429 ،یعس      ن ؛231-233 /7 :2444 نعم    ا ، یقاض     ؛451 /7

 ؛111 /1 :2427 ،ری کث ناب  ؛253 -259 :2754 ،یب  ر   ؛127 :2534 به،یقت ابن
 ،یج وز  اب ن ؛744 :2412 ،یقم  ؛914 ،22ج :تا یب ،یطبر  ؛5 /7 :2719 ،یقندوز 

 ،یرجن د یب یخراس ان ؛232 -234 :2553 ن،یام ؛14 :2742 ،یسماو  ؛171 :2413
2733: 194) 

 داتّیئم دارای  بلکئه ؛نئدارد یشئرع محئذور چیهئ ،مطلئ  نیئا کئه گفئت دیئبا پاسخ در
کئه  .اسئت بزرگوار یبانو آن تیشخص یمعرف یبرا و هست نیز یشرع بسئیاری از هنگئامی 
 تئوان ینمئ یذهنئ یاسئتبعادها انئدبا کئرده نقئل را مطلئ  نیئامعتبر، با سئند صئحیح  کت 
 کئئه کئئرد اشئئاره بسئئیاری مئئوارد بئئه تئئوان یمئئ ،نمونئئه عنئئوان بئئه .کئئرد انکئئار را یخیتئئار قیحقئئا

 .دکر یم اظهار زهرا فاطمه دخترش به را خود محبت امبریپ
 بئه یدرسئ بلکئه سئت،ین نامناسئ  عرفئاا  تنها نه نیحس امام از مطل  نیا گفت دیبا

 .ستآنها انیمدر  خانواده استحکام یبرا روانشیپ
  حسئئئر بئئئدمعک یقلبئئئ یالتحرقئئئ

 
 یالج مئئئان یفئئ الئئئروح یمنئئ مئئادام 

 یبالئئئئذ یاولئئئ تفانئئئ قتلئئئت فئئئاذا 
 

 2النسئئئئئئئوان  ریئئئئئئئخ ایئئئئئئئ نئئئئئئئهیتبک 
 بئئا اشئئعار نیئئا لیئئتحل چگئئونگی و شئئده صئئادر معصئئوم امئئام از ریتعئئاب نیئئاگفتنئئی اسئئت  

 مسئئله نیئا بئه دیئبا رو از ایئن .سئتین سئهیمقا قابئل ،گئرانید از متعئارف  عاشئقان یشعرها
 یمعنئو اتصئال و ینروحئا مقئام او  نیئیتب یبئرا رهبئا  نیئا در اشئعار نیئا ذکر که داشت توجه

 .است ربا  حضرت با دالشهدایس حضرت
                                                     

 شتریب و دارم دوست را دو آن .دارم دوست باشد ربا  و نهیسک آن در که یا خانه من همانا تو، جان به سوگند. 1
 (446 /6 :1421 ن،یام) .ندارم ییاعتنا گران مالمت سرزنش به و کنم یم بخشش دو آن راه در را والمام

 مئن کئه گئاه آن !زنئان نیبهتئر یا ؛مسئوزان خئود بئار حسئرت اشئک بئا مئرا دارم بئدن در جئان کئه یزمان تا !دخترم. 2
 است. سزاوارتر هیگر یبرا او شدم، کشته
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 اسئئت، آمئئده خیتئئار در و شئئده نقئئل نیحسئئ امئئام یهئئا صئئحبت از چئئه آن بئئه اشئئاره بئئا
 بئه را ربئا  ،نیحسئ امئام کئه شئود یمئ دهیئفهم یوبخئ بئه سئخنان نیا از :گفتتوان  می

 .داشت همراه به کربال در خود قیرف و دل محرم عنوان

 یحسامامهبربابمحب 
 او قلئئ  در یخاصئ عظمئئت نیحسئ امئام و بئئود بامعرفئت ییبئئانو ربئا  حضئرت

 :دارد وجود یخیتار فراز چند باره نیا در .داشت
 اشئئراف و بزرگئئان از یا عئئده ،بازگشئئت نئئهیمد بئئه ربئئا  حضئئرت کئئه یهنگئئام (الئئف

 :فرمودو  رفتینسذ شانیا یول ؛کردند یخواستگار او از شیقر
َََّّحوَّىلَُّکونی َّل عد  ُسوِ ََّّب  َّاهلل؛َّر 

 .رمیگ ینم یشوهر پدر هرگز اهلل رسول از بعد

 از یا نشئانه ،سئروده نیحسئ امئام همسئرش یبئرا کئربال از پئس ربئا  که یاشعار ( 
 :است گفته که جا آن ؛اوست محبت او 

ضئئئئاُء  نئئئئوراا  کئئئئان   الئئئئذ  ّن إ  بئئئئه ُیست 
 

ئئئئئربالء فئئئئئی  ئئئئئدفوِن  غیئئئئئُر  قتیئئئئئل ک   م 
ئئئزا    النبئئئّی  ِسئئئبُط    صئئئاِلحة اهلل ج 

 
ّنئئئا  ئئئوازین ُخسئئئران   ُجّنبئئئت   و ع   1الم 

 محالتی، رسولی ؛340 :1421 قمی، ؛243 تا: بی خراسانی، ؛653 /2 :1363 ،فرهادمیرزا) 
 (316 /3 تا: بی محالتی، ؛622 /1 :1403 ن،ئئامی ؛47-46 :1361 بّری، ؛516-517 :1412

ک ،اشعار گونه نیا یانشا  تیئوال مقئام بئه نسئبت شئاعر یسردگسرس و معرفت او  از یحا
 .کرده باشد رسوخ او کالبد ذرات در خدا ّی ول به یدلبستگ و ارادت نیا ییگو ؛است
 که ندا هکرد انیب گونه نیا ،ادیز بن داهللیعب مجلس در ربا  حضرت احواالت در ( 

                                                     
 .نکردنئد نیئز دفئنش و شئد کشئته کئربال در بخشئد، یمئ ییروشئنا گئرانید به نور مانند همواره که یشخص همانا. 1

 یکوه مانند من یبرا تو ی.باش دور ها زانیم در خسران از و کند عطا تو به کوین یجزا ما از خداوند !امبریپ فرزند
 چئه تئو از بعئد ی.نمئود یمئ رفتئار مئا بئا یشئرع نیمئواز و یمهربئان بئا شئهیهم و بئردم یم پناه آن به که یبود استوار

 پئدر شئما از بعئد هرگئز قسم، خدا به  برند پناه یکس چه به چارگانیب و برسد ازمندانین و مانیتی ادیفر به یکس
 .بروم ایدن از و شوم پنهان ها  یر و ها خا  انیم که نیا تا داشت نخواهم یشوهر
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 بغئل در را سئر .شئد تئا  یبئ افتئاد، نیحسئ امئام مقدس سر به ربا  حضرت نگاه چون
 :خواند را اشعار نیا و کرد  ییسرا نوحه و نهاد خود کنار در و دیبوس و فتگر

ئئئئ وا ئئئئال ناُه یُحس  سئئئئ ف  ئئئئ ُت ین   ناا یُحس 
 

تُه   ئئئئئئئئئئئئد  قص  ِسئئئئئئئئئئئئّن   ا  عئئئئئئئئئئئئداِء  ُة ا   اال 
ُروُه   ال غئئئئئئئئئئئئئاد  ئئئئئئئئئئئئئرب  ئئئئئئئئئئئئئر ِبک   عاا یص 

 
ئئئئئئق   ال  الء ی  جئئئئئئاِنب اهلل یس  ئئئئئئرب   1الک 

 ،یجوز ابن ؛257 و 340 :1421 ،یقم ؛464 ،1 :تا یب ،یقم ؛653و 650 /2 :1363 ،فرهاد میرزا) 
 ؛171 -170 :1666 ن،یام ؛110 ،2 :تا یب ،یحائر ؛425 -424 :1366 مقّرم، یموسو ؛233 :1426

 (263-262 /1 :1311 ،یشهر یر ؛622 /1 :1403 ن،یام
 بئئر را فیئتحر راه وکئرد  نیئیتب را کئربال دادیئرو ،شئعر تیئب دو نیهمئ سئروردن بئا ربئا 
 .بست دشمنان

زندانفه
 عبئئداهلل .عبئئداهلل یگئئرید و نهیسئئک یکئئی ؛داشئئت نیحسئئ امئئام از فرزنئئد دو ربئئا 

 بئئه پئئدرش آغئئوش در نبئئود، شیبئئ یکئئودک کئئه یحئئال در، عاشئئورا روز  در کئئه (اصئئغر یعلئئ)
 .(135 /2 :1311 د،یمف) دیرس شهادت

کهبی رحض ر
 شئئام بئئه رانیاسئئ همئئراه و داشئئت حضئئور کئئربال در ربئئا  شئئده، نقئئل شئئواهد اسئئاس بئر
 ،یسئماو) بود گر نظاره را پدر آغوش در اصغر یعل شهادت او کهاست  شده گفته .رفت
 :دیگو یم یدمشق ریکث ابن .(446 /6 :1421 ن،یام ؛223 :1341

 یتئاب یبئ اریبسئ شئد، کشئته نیحسئ کئه یهنگئام و بئود نیحسئ اههمر کربال در او
 (997 /3 :1518 ر،یکث ابن) .کرد یم

 بئه ربئا  حضئرت رهیسئ در کئه است یامور از گرید یبخش زین یویدن ذیلذا از یدور
 .(263-262 ،1 :1311 ،یشهر یرمحمدی ) خورد یم چشم

                                                     
 نیزم یرو که یحال در را او رفت  نشانه را او دشمن یها زهین ایآ !را نیحس کنم ینم فراموش هرگز !نیحس یول. 1

 .[کند محرومشان باران از و] ننوشاند آ  را کربال اطراف خداوند .کردند رها بود افتاد نیزم

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%B3#cite_note-11
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%B3#cite_note-11
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کهبیواقعه رربابحضر یصب راوج
 کئربال در وقئت چیهئ !ملعئون یا :دیپرسئ او از مختئار ،بردنئد مختئار ه نئزدرا بئ حرملهوقتی 

 یهنگئام ،اصئغر یعلئ شهادت از پس ی!آر :گفت نسوخت  نیحس امام حال به دلت
 کئه دمیئد وقئت نیا در .بود گرفته عبا ریز را خود  کشت طفل برگشت، ها مهیخ به نیحس که
 طفئئل آن مئئادر ایئئگو سئئتاده،یا هئئا مئئهیخ رونیئئب صئئورت بئئه نقئئا  و سئئر بئئه چئئادر مجللئئه یزنئئ
 ؛کئرد تأمئل یا قئهیدق چنئدو  برگشئت افتئاد، او مادر به نیحسچشم  که نیهم .بود رخواریش

 .داد ادامئه بار سئه را حرکئت نیئا و برگشئتو  دیکشئ خجالت باز د،مآ مهیخ یسو به سسس
 طفئل و کنئد یگئودال و آمد ریز به مرک  از حسین خرهباألگفت:  شد  چه آخر :گفت مختار

 .(547 :تا یب ،یزدی یلیاسماع) کرد دفن آن در را
 :دیگو یم باره نیا در ینیقزو واعظ نیصدرالد

 .نمئود دفئن را آن سئسس و کئرد آغشئته خئون بئه را اصغر یعل  قنداق نیحس امام
 (138 /9 :تا یب ،ینیق و واعظ)

 و درانبئئرا سئو کیئ از ؛داشئئت یبئانیغر شئام نئ یز حضئئرت ،محئرم ازدهمیئ شئ در 
 کئئربال گئرم نیزمئ یرو بئر خئون بئه آغشئته یکرهئئایپ بئا کئه دیئد یمئ را خئود خانئدان و فرزنئدان
 یهمگئ کئه بود دار داغ زنان و کودکان ونیش و ضجه یصدا شاهد ،گرید یسو از و اند افتاده

  سوخت مین  میخ بهنیز  گرید ییسو از .بودند داده سر هیمو زانشانیعز دادن دست از غم در
 .بود افتاده آن درون در دار ت  یتن با حضرت که ستینگر یم سجاد امام

 سئئوخته مینئئ یا مئئهیخ در خئئود اصئئغر فکئئر بئئه ربئئا  ؛گرفئئت یمئئ را پئئدر سئئراغ نهیسئئک
 نگذاشئئته ربئئا  یبئرا را نیئئز اصئغر یعلئئ یخئال  گهئئوار یحتئئکوفیئان  اّمئئا خوانئد، یمئئ یئیالال

 .بودند برده غارت به رابودند و آن 
 جمئئع سئئوخته مینئ یا مئئهیخ درون در یهمگئ نیحسئئ امئئام کودکئان ،ازدهمیئئ شئ  در
 بئه او .ختیر یم اشک نشینازن برادر ادی به هیرق .بودند ربا   ماه شش طفل ادی به و شده

 شئ  ادیئ به او .کرد یم یزار و ونیش ،دل از و افتاد یم اصغر یعل نیریش یها خنده ادی
 بئود رفتئه فرو خوا  به گهواره درون تشنه یانلب با اصغر یعل چگونه که افتاد یم گذشته
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گاه که  .شد  بلند سوز جان یونیش و هیگر یصدا سوخته مین  میخ پشت از نا
  اشئئئئک و کنئئئئد یمئئئئ هیئئئئگر ربئئئئا  دیئئئئد .دیئئئئدو رونیئئئئب مئئئئهیخ از شئئئئتا  بئئئئا نئئئئ یز

 هئا بچئه و کودکئان خئاطر بئه دیئبا مئا !بئانو یا :فرمئود ربا  به خطا  ن یز .زدیر یم
 از پئر مئن  نیسئ .دادند آ  ما به عصر امروز :کرد عر  ربا  .میکن حفظ را دخو آرامش

 ،یزدیئ یلیاسئماع)  اشئامدیب ریشئ نیئا از کئه کجاست ل  تشنه اصغر یعل اّما ،شده ریش
 .(637 :تا یب

کهبیۀواقعازپسربابحضر رسال 
 بئه سئیرانا همئراه و داشئت حضئور کئربال سئفر در، ربئا  حضئرت ،مورخئاناز  نقئل به
 عئزادار  الشئهدا سئید بئرا  سئال یئک مئّدتبه  و گشت باز مدینه به سسس .رفت شام
 قریش بزرگان و اشراف از خواستگارانیوی  سرود. حضرت آن سوگ در نیز هایی مرثیه و کرد
 سئوگ در ربئا  .(11 /4 :1366 اثیئر، ابئن) کنئد ازدوا  کسئی بئا نشئد حاضئر و کرد رّد  را

یئئه فئئرط از .رفئئت نمئئی سئئایه زیئئر و بئئود گریئئان تهپیوسئئ اباعبئئداهلل  شئئهادت بئئر انئئدوه و گر
 .(11 /4 :1366 اثیر، ابن) باخت جان _ هجر  62 سال در_  بعد سال کی حسین

 را محسئن نئام بئه خئود فرزنئد کئه انئد کرده نقئل دیگئری همسئر حسین امام برایبرخی 
 .کئئرد سئئقط _ بئئود آن در مسئئی معئئدن کئئه _ جوشئئن نئئام بئئه مکئئانی در ،حلئئ  شئئهر نزدیئئک
 در حمئئوی بئه آنهئئا اشئاره شئد. کئه باشئئد همسئرانی همئان از یکئئی ،همسئر ایئن دارد احتمئال

 است: گفته البلدان معجم
که  است. حل  غربی رفط در کوهی ،جوشن  از را بیئت اهل اسرایهنگامی 

 .کئرد غئذا و آ  طلئ  آنان از_  بود باردار که_  حسین امام همسر دادند، عبور جا آن
 آن و کئئرد نفئئرین را آنهئئا زن آن .کردنئئد منئئع نئئان و آ  از و گفتنئئد ناسئئزا اوبئئه  ایشئئان
 .شئئئد معئئئروف الدکئئئة مشئئئهد و السئئئقط مشئئهد بئئئه ،مکئئئان آن و افتئئئاد کئئئار از معئئدن

 (135 /9 :1775 )حموی،

 ریخط یا فهیوظ یدار عهده ،شد روشنجای نوشتار  تا بدین آن از یکوچک یایزوا چه آن
 مسائِل  معلول اتفاقاِت  از ،رسالت نیا گرچها ،است دالشهدایس حرکت آثار یبقا یبرا

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa11465
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 از پئس اسئالم یبئانو بزرگ نیا عملکرد در چه آن که معنا نیبد جدا نیست؛ یروان و یعاطف
 و یزیسئت ظلئم ادیئفر و یگر روشن جنبه در منحصر توان یم نه را است شده دهید کربال  واقع
 بئئا تئوأم جهئت دو نیئا بلکئه ؛دانسئت افئراد نیبئئ یعئیطب عواطئف ابئزار جنبئه در منحصئر نئه
 ،یخئئوان خطبئئه از تئئوان ینمئئ نیبنئئابرا .اسئئت موجئئود ربئئا  حضئئرت  ریسئئ در گریکئئدی

 در منحصئراا  را آن و گذشئت یسئادگ بئه ربئا  حضئرت نکئرد یعئزادار و ییسئرا حئهیمد
 .دانست یاله رسالت از یخال و یعاطف ن،ینماد یقالب
 دیشئئئد یسئئئوگوار ،دارد ژهیئئئو ینمئئئود ،عاشئئئورا از بعئئئد یایقضئئئا در کئئئه یامئئئور جملئئئه از

 .است ربا  حضرت

 یحسامامقبرک ار راقام ا یع ا ار
 بئه سال کی مدت به شام، از بازگشت از پس ربا  ،یخیتار یها کتا  یبرخبنابر نقل 

 یحئال در و بازگشئت نئهیمد به سسس و کرد یعزادار و ماند نیحس امام قبر سربر  ییتنها
 /4 :1366 ر،یئاث ابئن) رفئت ایئدن از ،بئود نیغمگئ و ناراحئت اریبس حضرت آن شهادت از که

کئربال،  مکرمه یبانو نیا ماندن در .(11  آن در رایئز ؛سئتین یاسئتبعاد گونئه چیهئ یجئادر 
 از پس فاطمه که گونه همان است، بوده معمول باوفا یها زن نزد ژهیو به یکار نیچن ،روزگار
 چئادر قبئرش کنئاردر  سئال کی تا یمجتب حسن امام فرزند یم ن حسن همسرش وفات

 گئئئرید از یاریبسئئئ و دیئئمف خیشئئئ را سئئخن نیئئئا .(256 /1: 1421 ،یقمئئ) کئئئرد یعئئزادار و زد
 بئانو نآ کئه کنئد می نقئل صئادق امئام از ینیکلشیخ  اّما ؛اند کرده نقلنیز  یعیش عالمان

 .رفت ایدن از سسس و ،اقامت سال کی نه ،کرد یعزادار سال کی نیحس امام یبرا
 برپئا نئهیمد در را عئزا مجلئس ربئا  کئه انئد کئرده اسئتفاده تیروا نیا از سندگانینو یبرخ
 امئامکئه  ستا آمده یخیتار منابع در ،نیا بر افزون .نیحس امام مزار سر بر نه است کرده

 بئئه زیئئن بئئانو آن خئئود .بمانئئد تنهئئا نیسئئرزم آن در سئئال کیئئ ربئئا  داد ینمئئ اجئئازه سئئجاد
  .کرد ینم اقدام یکار نیچن

رباببیعجیع ا ار
 :فرمود صادق امام
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َّ ْیُْ س  َّاْْلُ اَُّقِتل  َّاَّْل    ّْیْ  ک  َّب  ْ َّو  ک  َّب  َّو  ا  َت 
ْ
أ ْیِ َّم  ل  ُ َّع  ْلِبی   ُتُ َّاْلک 

 
أ ِ َّاْمر  ام  ق 

 
ُمَّأ ّد  َّاْْلْ  ّاُ َّو  س  لن ِ

َّ ْبِکََّّو  ّاَّت   ْ اِر و  َِّمّْنَّج    ّ ی  اِر ْتَّج 
 
أ اَّر  َِّإذ  ِلذ  ّذ  ک  َّ  َ ّاَِّهّ ْین  ب  ّْ َّف  ب  ه  َّذ  َّو  ْ َُّدُمّوُعُهن   ف   َّج  ح    

ّاَّ َّْل     ِ
ّْ َِّإن  ال  ِسّیُلَُّدُموُعِّذَّق  ّاَّت  ْیِنن  ْنِّ َِّمّْنَّب 

 
ِّذَّأ ّاَّل  اَّم  ْ ََّل   ال  ق  اَّف  ُْت  ع  د  ِسیُلَّف  اَّت  ُدُموُعه 

َّ ْ َّو  ب  ِّر َّش  ّْ َّو  ل  ک 
 
أ ِ َّف  ْسِّوق 

 
َّاأْل ّاِمَّو  ع  ْتَِّبالط   ر  م 

 
ّأ َّف  ا   َّق  ِویق  َّس 

ب    ْر ْبُ َّش  ِر ْهُدَّش  َّاْْلج  ِن  اب  ص 
 
أ

َّ ِ ّّْیْ س  َّاْْلُ
ّّل  ّّاِ َّع  َّاْلُبک  ّّل  ىَّع  ّّو   ق  ت  ْنَّن 

 
ِلِذَّأ یُّّدَِّبّّذ  ّّاَُّنِر ّّْ َِّإن    ال  َّق  ْ َّو  ّّق  َّس  ّّْ َّو  م  ْطع 

 
؛َّأ
َّ(7ح ،یعل بن نیالحس مولد باب، 1/555تا:  بی ،کلینی)

 مجلئس شیبئرا یبئکل  لئیقب از همسئرش ،شئد دیشئه نیحسئ امئام که یهنگام
 اشئئک کئئه آن تئئا ،ندسئئتیگر یمئئ هئئا خئئادم و زنئئان همئئراه خئئودش و گرفئئت عئئزا و مئئاتم
 یحئال در ،کنئد یمئ هیگر خدمتکار زنان از یکی دید یروز .شد خشک انشانچشم

 یجئئار تئئو اشئئک تنهئئا مئئا نیبئئ در چئئرا :گفئئت او بئئه .اسئئت یجئئار شیهئئا اشئئک کئئه
 ،دیشئئن را مطلئئ  نیئئا یوقتئئ او .ام خئئورده قیسئئو یمقئئدار مئئن :داد پاسئئخ اسئئت 
 میخئواه یمئ کئار نیئا بئا :گفئت و خوردنئد یهمگئ .اورندیب قیسو و طعام داد دستور
 .میکن دایپ نیحس امام بر هیگر قدرت

گرچئه ؛دانست عواطف بروز صرف توان ینم را امور نیا  نیچنئ هئم نیسئت. آن از یخئال ا
 بئئار حضئئرت و دارد شئئگرف یاثئئر ،آن رامئئونیپ اتفاقئئات و جامعئئه در عئئزا،  اقامئئ از ینئئوع

 .است دهیکش دوش به دل و جان با را کربال از بعد رسالت
 :است شده نقل گونه نیا یتیروا در

...ََّّ ْهِّّدََّّو 
ُ
َّأ ََّّی  لََِّّْإىل  َّا  ّّْلبَِّک  ََِّّ َّی   ِعََُّّجّّون  ْسّّت  َِّلت  ّّاَّْی  ََِِّّب  ّّل  ََّّع 

ْ
ّّأ َّم  ِ َّّّت  س  ْْلُ َّا  ِ ّّاَّ.ْیْ م   ل  ِتََّّف 

 
أ ََّّر  ّّّون  ُ ْْلج ََّّا 

َّ ّّْ ال  ّّّاَّ:ق  ِّّذِه؟َّم  ّّّاُلواَّه  ِدََّّق  ّّه  َّی   اَّ   اه  ْهّّّد 
 
ََّّأ ن  ِعََُّّفّّّال  ْسّّت  ّّّاَِّنَّیِلت  ََِِّّب  ّّل  ََّّع  ِ ت 

ْ
ّّّأ َّّّّم  س  ْْلُ َّا  ِ ََّّ،ْیْ

َّ ْ ال  ق  اَّ:ف  ْسن  ََِّّفََّّل  اَُّعْر   ُ َََّّف   ْصن  ا؟َّن  ََِِّّب  ْتََُّّث   ّر  م 
 
،َّأ ّن   ََِِّّبِ ْخِرْجن 

ُ
ّأ ََّّف  ارََِِّّمّن  لّد   ّاَّ،ا  م   ل  ََّّف  ْجن  ّر  َّخ 

َّ ارََِِّّمّّن  لّّّد   ََّّْا  َُّیََّّل  ّّّس   ََّّح  ّّّن   ُ َََّّل  ََِّّحّّس   ّّّاک  ن   
 
ََّّأ ن  َِّّّّطّّّْر َّب  اِ ََّّْیْ  ّّم  لس   ََّّا  أْل ْرِض،َّو  ََّّا  ََّّْو  ََّّر َُّیَّّّّل  ّّّن   ُ َََّّل  ْعّّّد  َّب 

َّ وِجِ ن   ََُّّخُّّر ارََِِّّمّّن  لّّد   ّّر ََّّا  ث 
 
کلینههی،  .87 بههاب /55: 1538 ،مجلسههی ؛815 /8 :تهها یبهه ،یمحالتهه)َّ؛أ

َّ(7ح ،9/853 تا: بی
 یعئزا در آن لهیوسئ بئه تئا آوردنئد یانیئبر مرغ ای عطر ظرف ،ربا  حضرت نزد یروز

 آن بئئه ربئئا  حضئئرت چشئئم کئئه یهنگئئام .دیئئبجو اسئئتعانت نیحسئئ امئئام
 یفالنئئئ کئئه اسئئئت یا هیئئهد :داشئئئتند عرضئئه سئئئت یچ نیئئا :فرمئئئود ،افتئئاد ظئئرف

 ما :فرمود .دییبجو استعانت نیحس امام یعزا در آن لهیوس به شما تا فرستاده
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  بئئئانوان آن بئئئه سئئئسس .خئئئورد ینمئئئ مئئئا درد بئئئه هئئئانیا !میسئئئتین یعروسئئئ مشئئئغول کئئئه
  احسئئاس آنهئئا از یاثئئر ،شئئدند خئئار  یوقتئئ .شئئوند خئئار  خانئئه از آنهئئا داد دسئئتور
ه بئ یاثئر شئدند خار  که یهنگام و کردند پرواز نیزم و آسمان انیم در ییگو نشد،

 .ننهادند یجا

 ه مد رربابۀخانب تخه
 را شئنید، نیحسئ امئامخبئر شئهادت  یوقتئ_  نئهیمد در دیئزی یوالئ_  عئا  نب دیسع
 کرد خرا  نهیمد در را_  نیحس امام همسرربا  _  و لیعق ،یعل حضرت یها خانه

 .(266 /3 :1404 ،ینعمان یقاض)

 یحسامامازپسربابزندگی
 سئال در و نمانئد زنده شتریب سال کی نیحس امامشهادت  از بعد ربا  حضرت

 از هرگئز و سئتیز اندوه و یناراحت کمال در را مدت نیا حضرت آن .رفت ایدن از یهجر 62
 ایئدن از غصئه و اندوه فرط از و شد فرسوده بدنش که این تا نرفت هیسا ای سقف ریز به آفتا 
 ؛446 /6 :1403 ن،یامئئئئ ؛243 :تئئئئا یبئئئئ ،یخراسئئئئان ؛653 /2 :1363 ،فرهئئئئادمیرزا) رفئئئئت
 ،یقم ؛226 ،1 :1413 ،ریکث ناب ؛11 ،4 :1366 ر،یاث ابن ؛256-255 /12 :1415 ،یشوشتر
 .(171 :1666 ن،یام ؛231 :1426 ،یجوز ابن ؛340 :1421
  مقابئئلدر  برهنئئه را نیحسئئ امئئام مطهئئر بئئدن خئئود چشئئم بئئه کئئه آن از وی پئئس ایئئگو

  یهنگئئاماسئئت  شئئده نقئئل هکئئ چنان ؛نکنئئد یزنئئدگ هیسئئا در کئئرد عهئئد خئئود بئئا ،دیئئد آفتئئا 
  و دیئئئایب هیسئئئا و سئئئقف ریئئئزبئئئه  بئئئانوان گئئئرید همئئئراه خواسئئئت او از نئئئ یز حضئئئرت کئئئه

  ریئئئز نیحسئئئ مئئئن یآقئئئاجسئئئم  دمیئئئد کئئئه یهنگئئئام از » :فرمئئئود و نسئئئذیرفت کنئئئد، یعئئئزادار
« نئروم هیسئا ریئز هسئتم زنئده کئه یهنگئام تئا ام کئرده عهئده خودم با ،است دیخورش حرارت

 .(464 /1 :تا یب ،یقم)

ربابحضر وفا 
 از بعئئد سئئال کیئئ تئئا ممسئئلّ  قئئدر یولئئ ،سئئتین مشئئخص ربئئا  حضئئرت وفئئات روز
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 .(313 ،3 :تا یب ،یمحالت) داشت اتیح دالشهدایس حضرت شهادت
 زنان و ساخت یم برپا عزا مجلس جا آن درپس از بازگشت به مدینه،  ربا  حضرت

 دشئ یمئ خئون  کاسئ ماننئد چشمانشئان کئه سئتندیگر یمئ قئدر آنآنان  .شدند یم جمع او نزد
 ن،امحققئئ از یجمعئئ ؛405 :تئئا یبئئ ،یزنجئئان یموسئئو ؛161 ،2  :تئئا یبئئ ،یمازنئئدران یحئئائر)
 .(127 /3 :تا یب

 :سدینو یم خود کتا  در ریکث ابن
 رحلت ایدن از یقمر یهجر 62 سال در نیحس امام همسر و فیان دختر ربا 
 (919 /3 :1518 ر،یکث ابن) .فرمود

  از پئئس سئئال کیئئ یعنئئی_  یهجئئر 62 را ربئئا  وفئئات سئئالنیئئز  نیامئئ محسئئن دیسئئ
 .(446 ،6 :1403 ن،یام) کرده است ذکر_  عاشورا

یهیگجهینت
 اصئئغر یعلئئ و نهیسئک مئئادر و دالشئهدایس همسئئر ،یعئد بئئن سیامئرءالق دختئئر ربئا 

سئئب   بئئه بزرگئئوار یبئئانو نیئئا بئئه دالشئئهدایس حضئئرت محبئئت .اسئئت بئئوده (عبئئداهلل)
 را اباعبئدهلل یواال مقئام و عظمئت ربئا  هکئ ییجئا آن از و بئود رشینظ مک تیشخص

 از یزنئ تنهئا کئربال  واقعئ دراو  .دانسئت یمئ تیب اهل زیکنو  خادم را خودبود، ردهک  در
کئئه  بئئه شئئمار می نیحسئئ امئئام همسئئران بئئا امئئام  گئئام بئئه گئئام او .بئئود همئئراه او بئئارفئئت 
 را ها رنج و ها بتیمص یتمام کربال سفر در آن حضرت همراه به و کرد می حرکت حسین
 شئام اسئارت و ربالکئ مصائ  تیب اهل سایر با همراه ییعاشورا بانو  نیا .ردک تحمل

 و بازگشئت نئهیمد بئه سسس ؛رفت شام به رانیاس همراهبه  او .دکرد تحمل ویکن یلکش به را
 حضرت آن سوگ در نیز ییها هیمرث و کرد یعزادار الشهدا دیس یبرا سال کی مدتبه 

بئا  همئراه سئجاد حضئرت از اجئازه با کربال از اسرا کاروان بازگشت از پس ربا . سرود
 بئه امئام چهئارم امئر به یک سال از بعد و پرداخت یعزادار به و ماند کربال در زانیکن از برخی

 سئئوگ درپیوسئئته  ،داشئئت نیحسئئ امئئام بئئه هکئئ یمحبتئئ سئئب  بئئه وی .بازگشئئت نئئهیمد
 سئال کیئ ،نیحسئ شئهادت بئر اندوه و هیگر فرط از که یطور به ؛بود انیگر اباعبداهلل

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B2_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 .باخت جان( یهجر 62سال در) بعد
 شئئد باعئئث او یواال تیشخصئئ . اسئئت  بئئوده شیخئئو عصئئر  زنئئان  نیتئئر سئئتهیشا از  شئئانیا
 .تفریذنسکه هرگز  کنند یخواستگار یو از امام، شهادت از پس ش،یقر اشراف ازای  عده

 به را خود نوزاد داغ که نهیسک حضرت و اصغر یعل حضرت مادر ربا ، حضرت از
 دادن دسئئت از در کئئردن یتئئاب یبئئ و زدن ضئئجه عنئئوان بئئه یزیئئچ د،یئئد دردنئئا  صئئورت آن

وقتئی  کئهربا  اسئت  بانو رتیبص  دهند نشان رفتار، نیا. است دهینرس ثبت به فرزندش
سر   نالهشیون و  و انهمادر عواطفبا  کرد، تحمل می ار داغ و یسخت ههم آن نیحس امام

 .شدن امام شدن منقل  موج دادن خود، 
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 م ابع

 .ادرص دار ،روتیب ،خیالتاری ف کاملال ،(ق1366) ریاث ابن -

 .زاده یتق  نیحس چاپ ،قم ،الخوا  تذکر ،(ق1426) عبدالرحمن ابوالفر  ،یجوز ابن -

کر، ابن -  ،دمشئق خیتئار ،(تئا یبئ) یدمشئق یشئافع اهلل ةهب بن حسن بن یعل ابوالقاسم عسا
 .دارالفکر ،روتیب
 .نا                 ، بیقاهره عکاشه، ثروت :کوشش به ،المعارف ،(م1660) عبداهلل به،یقت ابن -

 دار ،روتیئئئب ،ةیئئئالنها و ةیئئئالبدا ،(ق1413) لیاسئئئماع نیعمادالئئئد فئئئداءال ابئئئو ر،یئئئکث ابئئئن -
 ی.العرب اءالتراثیاح

 .الشهداء دیالسة المطبع ،قم ،االخبار شرح ،(ق1404) محمد بن نعمان منصور، ابن -

 .نا جا، بی ، بیةالصحاب زیتمی ف ةاالصاب ،(ق1415) حجر ابن ،یعسقالن -
 .جمکران مقدس مسجد ،قم ،رحمت سحا  ،(تا یب) عباس ،یزدی یلیاسماع -
  ،قئئئم صئئئقر، احمئئئد دیسئئئ :قیئئئتحق ،نییالطئئئالب مقاتئئئل ،(ش1372) ابئئئوالفر  ،یاصئئئفهان -

 ی.رض فیشر
 .للمطبوعات دارالتعارف ،روتیب ،عهیالش انیاع ،(ق1403) محسن دیس ن،یام -
 دحسئنیس :قیئتحق ،نیالحس مقتلی ف االشجان لواعج ،(م1666) __________________ -

 .ریداراالم ،روتیب ن،یام
 انتشئئئارات مؤسسئئئهتهئئران،  ،او آل وی علئئئ احئئوال شئئئرح و نسئئ  در جئئئوهره ،(ش1361) یبئئّر  -

 .ریکبریام

 .للمطبوعات یاالعلم ةمؤسس ،روتیب ،االشراف انسا  ،(ق1364) یبالذر -

 انتشئئئارات مؤسسئئئه ،قئئئم ،الرجئئئال قئئئاموس ،(ق1415ی )محمئئئدتق ،ی(شوشئئئتر) یتسئئئتر -
 ی.اسالم

 ی.آموزش کمک انتشارات دفتر ،نیحس امام موسوعه ،(تا یب) نامحقق از یجمع -

 .اشرف نجف اپچ ،نیالدار ریذخ ،(تا یب) دیدعبدالمجیس ،یحائر -

 .النعمان ةمؤسس ،روتیب ،نیالسبطی معال ،(تا یبی )محمدمهد خیش ،یحائر -
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 ،یتئئئیآ دیئئئعبدالحم :ترجمئئئه ،البلئئئدان معجئئئم ،(م1665) عبئئئداهلل بئئئن اقوتیئئئ ،یحمئئئو -
 .سروش انتشارات

 .نا جا، بی ، بیهیاسالمی فروش کتا  ،(ش1376) محمدباقر ،یرجندیب یخراسان -

 ی.علم محمدحسن یفروش کتا  ،خیالتوار منتخ  ،(تا یب) محمدهاشم ،یخراسان -

 هیئئئعلم انتشئئئارات ،نیحسئئئ امئئئامی زنئئئدگان ،(ق1412) دهاشئئئمیس ،یمحالتئئئ یرسئئئول -
 .هیاسالم

 ،اشئئرف نجئئف ،نیانصارالحسئئی فئئ نیابصئارالع ،(ق1341) طئئاهر بئئن محمئئد ،یسئماو -
 .هیدریح چاپخانه

 .اپ اول، چیاالعلم ةمؤسس ،روتیب ،الّطف اد  ،(ق1311) جواد شّبر، -

 اءیئئاح دار ،روتیئئب ،اتیئبالوفی الئئواف ،(تئئا یبئئ) بئئکیأ بئئن لیئئخل نیالئئد صئئالح ،یالصئئفد -
 .العربی التراث

 م،یابراه محمدابوالفضل :قیتحق ،یطبر خیتار ،(تا یب) ریجر بن محمد جعفر یاب ،یطبر -
 ی.العرب اءالتراثیاح دار ،روتیب
: قئم ،یاصئفهانی ومیئق دجوا قیتحق ،یطوسال رجال ،(ق1415)محمد بن حسن  ،یطوس -

 .نیمدرس جامعه
کبئئر یعلئئ حضئئرت و هاشئئم یقمربنئئی زنئئدگ ،(تئئا یبئئ) عمئئادزاده - تهئئران،  ،اصئئغر یعلئئ حضئرت و ا

 .هیاسالم یفروش کتا 

 .هیاسالم انتشاراتتهران،  ،زّخار قمقام ،(1363) رزایم فرهاد -

 .ةیدریالح ةمکتب ،جا یب ،المهموم نفس ،(ق1421) عباس ،یقم -
 .رانیا انتشارات ،االمالی منته ،(تا یب) ____________ -

 دارالکتئ  منشئورات ، المئود عینابی ،(ق1315) میابراه بن مانیسل ،یالحنف یالقندوز -
 .هیالعراق

 .هیاالسالم دارالکت  تهران، ،یکافال ،(تا یب) عقو ی بن محمد ،ینیکل -

 ی.بالعر اءالتراثیاح دار ،روتیب ،بحاراالنوار ،(ق1403) محمدباقر ،یمجلس -
 .هیاالسالم دارالکت  ،عهیالشر نیاحیر ،(تا یب) اهلل حیذب ،یمحالت -
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 ،ثیحئد و قئرآن هیئپا بئر نیحس امام نامه دانش ،(ش1311) محمد ،یشهر یری محمد -
 .ثیدارالحدی فرهنگ وی علم مؤسسه ،قم ،یمسعودی عبدالهاد ه:ترجم

 .هیاالسالم کت دارال تهران، ،االرشاد ،(ش1311) نعمان بن محمد بن محمد د،یمف -

 ةمؤسسئئ ،روتیئئب ،نیالحسئئ انصئئاری فئئ نیالئئدار ةلیوسئئ ،(تئئا یبئئ) میابئئراه ،یزنجئئان یموسئئو -
 .للمطبوعات یاالعلم

 .جهان انتشارات ،(ترجمه) نیالحس مقتل ،(ش1366) دعبدالرزاقیس مقرم، یموسو -

 ی.سنگ چاپ ،القدس ا یر ،(تا یب) نیصدرالد ،ینیقزو واعظ -


