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زض تاضید اسالم ًِ زض گصضتِ ٍ ًِ زض آیٌسُ چٌییي ضٍظ سیرتی ٍ چٌییي    اهطٍظ یکی اظ ضٍظّایی است کِ  

زٍ ضٍظ سرت تطای پیاهثط تَز. یکی ضٍظ اُحس تَز.  است کِ زض حسیث ٍاضز ضسُضٍظ ػجیثی ًثَزُ است. 

  ضٍظ اُحس ضٍظ سرتی تَز تطای پیاهثط. ّفتاز ًفط اظ اًصاض کِ زض ضأس

تِ تَز. ضٍظ ضْازت جؼفط طیّاض َّا حضطت حوعُ سیسالطْساء تَز تِ ضْازت ضسیسًس ٍ ضٍظ زیگط ضٍظ ه آى

 .ٍ ظیستي حاضثِ

. ّن هصائة گصضتِ ضا تِ زسیت  تِ فطاهَضی سپطزّوِ چیع ضا  هصیثت اهام حسیي ٍ  اها ضٍظ ػاضَضا

 .ٍ ّن هصائة آیٌسُ ضا آساى کطزفطاهَضی سپطز 
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 خًن حسیه

ّا صسای ًواظ ٍ تالٍت قیطآى ٍ شکیط،    . اظ ذیوِتِ ػثازت هطغَل تَزًستا صثح  ٍ اصحاب اهام حسیي

جویغ  ضیاى ضا   هرتصطی ذَاتیسًس ٍ سط تطزاضتٌس، اّل تیت سحط اهام  ٌّگامزػا ٍ استغفاض تلٌس تَز. 

زیسم یک سگی  1کٌٌس ٍ  هي زض ذَاب زیسم سگاًی تط هي حولِ هی :فطهَزًس ٍ کطزًس

ضساًس  کٌس سگی سیاُ ٍ سفیس است. هي گواى زاضم آى کسی کِ هي ضا تِ قتل هی تیطتط تِ هي حولِ هی

طَض تَز. تؼس فطهَز ضسَل ذسا ضا زض ذَاب زیسم؛ تِ هي   هطزی است هثتال تِ تیواضی تطظ ٍ ضوط ّویي

هلکی اظ آسواى تِ ظیط آهسُ  ،ٍ فطهَز: یا حسیي!   فطهَز: یاحسیي! 

 ،اییي ذیَى  قاتیل تَجیِ اسیت.     ًکیاتی جیا   ای تطیعز ٍ تِ تاال تثطز. ایي کِ ذَى تَ ضا زض هیاى قاضٍضُ تا ایي

ضٍظ  ضیَز اهیام حسییي     تطیي ذًَی تَز کِ ضٍی ظهیي ضیرتِ ضس. اظ ضٍایات ّن اسیتفازُ هیی   هقسس

یک ترطی اظ جاضی ضس  زض اثط تیط ضاى ػاضَضا آى ذًَی کِ اظ سیٌِ هثاضک

ضاى هالیسًس. اظ تطذی اظ ضٍاییات   ٍ یک ترطی اظ آى ضا ّن تِ سط ٍ صَضت پاضیسآى ضا حضطت تِ آسواى 

ضَز کِ ایي ذَى تطًگطت. ایي ّواى ذًَی تَز کِ هلیک تیِ آسیواى تیطز. ضٍایتیی اظ ام       ّن استفازُ هی

  ِ ای کیِ   سلوِ ًقل ضسُ؛ ام سلوِ آذطیي ظى اظ ّوسطاى ضسَل ذسا است کِ تؼس اظ ٍاقؼِ کیطتال اٍل ذاًی

ضٍظ ػاضیَضا ذَاتییسُ    ػصیط  اظ آى تلٌس ضس اظ حجطُ ضسَل ذسا ٍ گطیِ ام سلوِ تَز. ام سلوِ صسای گطیِ

کٌی؟ گفت ایي پٌجاُ  ضیَى کطزى، تِ اٍ گفتٌس چطا گطیِ هی تِ تَز، یک هطتثِ اظ جا تلٌس ضس ضطٍع کطز

ضا زض ذیَاب   ایطاىضا زض ذَاب ًسیسم، االى  اظ زًیا ضفتِ هي پیغوثط ٍ اًسی سال کِ پیغوثط ذسا

اهلل! ایي چِ حالتی است؟ فطهیَز: هیي کیطتال     یا ضسَل نغثاضآلَز است، گفت زیسم، زیسم چْطُ پیغوثط

 کطزم.  ضی هیٍآ جوغضا  حسیي  تَزم ذَى
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 ثاراهلل

 ٍاضز ضسُ  اهام حسیيزض ظیاضت 

آٍضی ضَز. ضایس یکی اظ  جوغ ایطاى ثاضاهلل است. تایستی ّن ذَى اهام حسیي 1

آى ذیَى  یا صسیقِ طاّطُ  فطزای قیاهت ضسَل ذسا چٌیي تاضس کِ آٍضی ایي ذَى ّای جوغ حکوت

  .تیاٍضززض صحطای هحطط تطای ضفاػت  تِ ضویوِ پیطاّي اهام حسیيضا 

ػوط سؼس زستَض زاز تیطاًساظّا تیط تیٌساظًس ٍ  زٍ سپاُ زض تطاتط یکسیگط صف کطیسًس؛قثل اظ طلَع آفتاب 

 ي اظزٍتی  ٍ ًثیی  تصیطی،  اًس هثیل یعییستي    ٍل ضْیس ضسُازض حولِ  چْل ًفط اظ اصحاب اهام حسیي

پطتیاب   ط ضْیس ضسًس. ٍقتی ایي تیطّا تِ ططف اصحاب اتی ػثساهللتیاصاتت ّا ّوِ زض اثط  فطظًساى اٍ، ایي

. ضْازت تسّییس  ًعز اهیط ضواٍل کسی کِ تیط اًساذت ذَز ػوطتي سؼس تَز. گفت ا، ضس

جٌی  تیطای ضیوا    االى ایي تیطّا تیطّای زضوي است،   فطهَزًس:  اهام 

ّا، هسلن تي ػَسجِ تِ حضطت ػطض کطز ییاتي   ضة ػاضَضا آهسُ تَز ًعزیک ذیوِ ضوط هجاظ ضس. چَى

اهلل! یک فطصت هٌاسثی است، اجاظُ تسّیس هي االى ضوط ضا تا تیط تعًن. فطهَزًس ًِ،  ضسَل

تَاًیس هریط    ذَاّن آغاظگط جٌ  تاضن تا تْاًِ زست زضوي تیفتس ٍ زضوي ایي تْاًیِ ضا ت  هي ًوی

 ّا ضطٍع کٌٌسُ تاضٌس.  تي ػلی ذَزش جٌ  ضا آغاظ کطز. تگصاضیس آى تگَیس حسیي ٍ کٌس

 

 وماز ريز عاشًرا

تؼس اظ ًواظ ظْط تِ ضْازت ضسیس. ًواظ ظْط ضا تا تطذیی اظ اصیحاب ذَاًسًیس.     ضٍایت زاضز اهام حسیي

آقیا!   ،تِ حضطت ػطض کیطز   صائسى اتَثواهِاّل تیت ضسیس. تِ اًصاض، تؼس ًَتت اتتسا ٌَّظ اصحاب تَزًس؛ 

 ذَاّین تا ضوا ترَاًین، حضطت ًگاّی کطزًس تِ ذَضضیس فطهَزًیس:  ها یک ًواظ زیگطی هی

ییا تییط   زائویا   ًویاظ ترَاًیس، زضیوي    زض ایي ضطای  ًوی تَاًس  االى ٍقت ًواظ است. اهام حسیي 
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جلیَی حضیطت تایسیتٌس،     ػثیساهلل  ضَز، قطاض ضس زٍ ًفط اظ اصحاب اتیی  ًعزیک هی ٍ آیس ظًس یا هی هی

ًواظ تگصاضز ، سؼیستي ػثساهلل حٌفی ٍ ظّیطتي قیي، اییي  ضاى  تا اصحاب ّا سپط تیطّا تاضٌس، اهام  ایي

هیس  آ ، سؼیستي ػثساهلل حٌفی، ایي پیطهطز تعضگَاض ّط تیطی کِ هی زٍ ًفط ایستازًس جلَی اهام حسیي

تیط تِ ایطاى ذَضزُ تَز تا ًواظ   یا سیعزُ  ، زٍاظزُکطز سپط هیاش ضا  سیٌِ تطذَضز کٌس، تِ اهام حسیي

ّیای اٍ تیَز، ضٍ کیطز تیِ اهیام       ایطاى افتاز، زیگط تَاى ایستازى ًساضت، آذطیي ًفی   ٍ حضطت توام ضس

ًگفت آخ! تیطّا هیي ضا تیِ زضز آٍضز،    آقاجاى! ػطض کطز:  ؛ یک ًگاّی کطز تِ حضطت حسیي

طَضی کِ زض زًیا   فطهَز تَ ّویي1 ؟آقا ٍفا کطزم :گفت

جسّم ضسَل ذسا تطساى  هي ضا تِ جلَی هي تَزی ٌّگام ضفتي تْطت ّن زض جلَی هي ذَاّی تَز. سالم

 ٍ تگَ هي ّن ػٌقطیة تِ ضوا هلحق ذَاّن ضس.

 

 تىبه، شهادت، سعادت

زٍ تیطازض   ضْیس ضیسًس. تییي ایٌْیا     ایطاىزت ضسیس، چٌس ًفط تؼس اظ ضْازت کِ تِ ضْااهام حسیي

گطفتٌیس ٍ  ، ضوطیطضاى ضا تِ ضٍی سپاُ ػوطتي سؼس ٍ اظ لطگط ػوطسؼس جسا ضسًسهتٌثِّ ضسًس تَزًس کِ 

زیگطی ّن ضْیس ضسُ تِ ًیام سیَیستي ػویط،     ًفطّا یک  تؼس اظ ایي .هجاّسُ کطزًس تا تِ ضْازت ضسیسًس

ّیَش   تیی ٍ چَى ضٍی ظهیي افتازُ تَز،  ٍتیط ذَضزُ  زض حولِ اٍل کِ تَز اهطٍظ صثح جعء کساًی ایطاى

تَاًیس اظ جیا تطذییعز. ییک      یزیس ه اهامتؼس اظ ضْازت . ُ استضس کِ تِ ضْازت ضسیس ضسُ تَز تصَض هی

کٌاضش تَز، آى ذٌجط ضا تطزاضیت تیا ذیَزش گفیت هیي تثییٌن جثْیِ کجاسیت؟ اهیام           زاضتذٌجطی 

ِ    ّویي؟ کجاست؟ زضوي کجاستحسیي گیَش کیطز زییس     ،ای ضا ضیٌیس  کِ تلٌس ضیس ییک ّوْوی

   :گَیٌس هی

 ريضه:
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ضٍضِ ذَز اتی ػثساهلل تاضس. حضطت تؼیس اظ آى   ،اهطٍظ ضٍضِتطیي  هٌاسةضایس  .السالم ػلیک یا اتاػثساهلل

ذساحافظی کطز ، فطهَز: تا ظًاى ضْیس ضسًس ، آهس زض ِ ذیوِ اصحاب کِ 

کطز سیپاُ ضا پطاکٌیسُ    هیساى، ّن تطٌِ است ّن زاؽ زیسُ ّن تسى هجطٍ  است، حولِ هی ضفت تِ 

 فطهَز: ٍ هی کطز هی

اهیطٍظ زض   : فطهَز تطز. گاّی ّن هی اسن پسض ضا هی

اسیتطاحت   یهقیساض  تا ذستِ ضس، آهسًس ایستازًس حضطت ، تاکطز یاز هی ذیلی اظ اهیطالوؤهٌیيکطتال 

سیٌگی آهیس تیِ پیطیاًی      تاظ حولِ کٌٌس،  ،کٌٌس

 ،هثاضک اتاػثساهلل  

یٌِ ییا قلیة اتیی    سی ای آهس تِ  ضؼثِ تیط سِلثاسطاى ضا گطفتٌس تا ذَى ضا اظ صَضتطاى پاک کٌٌس کِ  

تییطٍى آٍضز، زسیت    پطتتیط ضا اظ   زاًن چِ تیطی تَز  اصاتت کطز، ًوی ػثساهلل

تیِ سیط ٍ     گطفت ّا هی هثاضکص ضا ظیط ذَى

ِ  ذَاّن جسّم ضا هالقات کٌن. ضایس زیگِ تؼس اظ اییي تییط تیَز    طَض هی فطهَز ّویي هالیس هی صَضت هی  کی

   تَاى ًساضت ضٍی اسة تواًس، اظ تاالی اسة تِ ضٍی ظهیي افتاز

 ًِ سیسالطْساء تط قتال طاقت زاضت           ًِ شٍالجٌا  زگط تاب استقاهت زاضت

 اگط غل  ًکٌن ػطش تط ظهیي افتاز           سض ظیي ییییتلٌسهطتثِ ضاّی ظ ص   

 

 تْیِ ٍ تسٍیي:

 زفتط هرالؼات، پژٍّص ّا ٍ اضتثاطات حَظٍی

 هطکع ضسیسگی ضسیسگی تِ اهَض هساجس


