حرمت داشت عزای سیدالشهدا علیه السالم
دو برادر بودند در تهران ،یکی دکتر جهانشاه صالح و دیگری دکتر اللهیار صالح .اولیی زشکی

بیود و دومیی

حقوقدان .روزی اللهیار سر کالس درس دانشگاه این جریان را برای کاگردهایش نقل کرد که :وقتی مین در
امریکا تحصیل می کردم کسالتی زیدا کرده بودم و زیوسته به طبیب مراجعه می کردم ولی بهبودی حاصیل
نمی کد تا آن که کبی مجلس جشنی در دانشگاه بود و من هم دعوت بودم ...
قرار بود رفیقم که اهل امریکا بود دنبالم بیاید و با هم برای کرکت در آن مجلس برویم .اصالح کردم و حمام
رفتم و لباس مهمانی زوکیدم ،از هر جهت آماده و منتظر بودم تا رفیقم بیاید .همین طور که در انتظار آمدن
او نشسته بودم ،تقویم رومیشی ام را ورق می زدم و نگاه می کردم ببینم چه وقت سال و ماه است  -چون آن
جا سرو کارمان با تاریخ میالدی بود و توجهی به ماه های قمری نداکتیم  -یی

مرتبیه دییدم امشیب کیب

عاکوراست؛ تا چشمم به عاکورا افتاد حالم تغییر کرد ،خیلی منقلب کدم و کیرو کیردم بیه گرییه کیردن.
دیری نپایید که رفیقم آمد .تغییر حالم را متوجه کد و گفت :چه کده؟ چرا گریه کردی؟ گفتم :مین توجیه
نداکتم امشب کب عاکورای ماست؛ فردا روز کشته کدن زسر دختر زیامبر ماست و برای ما روز عشاست .من
امشب به مجلس جشن نمی آیم ،کما بروید .او رفت ،من هم لباس مهمانی را از تنم بیرون آوردم و مختصیر
غذایی خوردم و کرو کردم برای خودم روضه خواندن و گریه کردن .خوابیدم و در عالم رویا کرفیاب محضر
حضرت صدیقه علیهاالسالم کدم .فرمودند :برای زسر ما عشاداری کردی ،آمده اییم از تیو تشیکر کنییم و آن
کسالت و بیماری تو را هم کفا دادیم .از خواب بیدار کدم؛ این چه خیوابی بیود کیه دییدم .خیواب بیوده ییا
بیداری!! زس از این خواب به دکتر مراجعه کردم ،گفت در این مدت چه کردی؟ گفتم :هیچ ،مگر چه کیده؟
گفت :هیچ اثری از بیماری در تو نیست.
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در اهمیت حفظ حرمت عشای حضرت سیدالشهداء علیه السالم ،این روایت قابل تأمل است :هنگامى که یی
سالگی امام حسین علیه السالم تمام کید ،دوازده فرکیته بیر زییامبر خیدا فیرود آمدنید  . . .کیه صورتشیان
(برافروخته و) قرمش و چشمانشان گریان بود و بالهاى خود را گسترده بودند و مىگفتند :اى محمّد! به زودى
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بر سر حسین ،فرزند فاطمه ،آن خواهد آمد که قابیل بر سر هابیل آورد و زاداش هابیل را به او خواهند داد و
مانند گناه و مجازات قابیل بر سر قاتل او خواهد آمد و (در این حال) ولَم یَبقَ فِی السَّماواتِ مَلَ ٌ مُقَیرَّبٌ للّیا
ونَشَلَ للَى النَّبِیِّ صلى اللَّه علیه و آله کُلٌّ یُقرِئُهُ السَّالم در آسمانها ،فرکته مقرّبى نمىمانَد ،جش آن که همگى
بر زیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرود مىآیند و به ایشان سالم مىکنند ویُعَشّیهِ فِی الحُسَینِ علیه السالم و عشاى
حسین علیه السالم را به تسلیت مىگویند ویُخبِرُهُ بِثَوابِ ما یُعطى و زاداش اِعطایى به (امیام) حسیین علییه
السالم را به ایشان خبر مىدهند ویَعرِضُ عَلَیهِ تُربَتَهُ و تربت او را به زیامبر عرضه مىکنند وَ النَّبِیُّ صلى اللَّیه
علیه و آله یَقولُ :و زیامبر صلى اللَّه علیه و آله مىفرمایند اللَّهُمَّ اخذُل مَن خَذَلَهُ ،وَاقتُل مَن قَتَلَهُ  ،وال تُمَتِّعیهُ
بِما طَلَبَهُ «خدايا! هر كس او را وا گذاشت ،وا بگذارش2و هر كسس او را كتست ،بششتس
مىطلبد ،بىبهرهاش بگذار».

و ان ه س
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 -2به نظر می رسد سب کمردن و عدم اهمیت قائل کدن برای عشای سیدالشهداء علیه السالم از مصادیق واگذاکیتن
و کوتاهی در این امر به حساب می آید و عجیب است که اولین کالم زیامبر رحمت بعد از این تعشیت ها اکاره به ایین
سب کماری نور چشم زیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم دارد.
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