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م ��
ُ
ا َمَعک

ّ
ن
ُ
نا ک

َ
 �� یا لیت

 

 سّیما خاتمهم سّیدنا ابی القاسم 
ن ن والصالة و السالم عیل جمیع االنبیاء و المرسلي  الحمدهلل رب العالمي 

ن الطاهرین الهداة ن  محمد و آله الطیبي   المهدیي 

 ثم الصالة و السالم علیک یا ابا عبدهللا و عیل االرواح التی حلت بفنائک 

 
 
 یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما

 ان شاء هللا به خود اجازه یم دهیم که به حضور مبارکشان عرض کنیم: 

 َعظیما" "یا 
َ
وزا
ُ
م ف

ُ
 َمَعک

َ
وز
ُ
ف
َ
ن
َ
م ف

ُ
ا َمَعک

ّ
ن
ُ
نا ک

َ
یت
َ
 ل

 که بودند به مقام رفیع شهادت رسیدند، به جابی رسیدند که از زبان ای کاش ما ه
م بودیم مثل آن غالمابن

ای الیه، حجت هللا، ویل عرص ،امام زمان سالم به آنها فرستاده بشود ، امام برای آنها روضه  والیت کبی

د ، یم بیند سید کائنات، کنخوابن کند،نوحه رسابی کند، و خود آن بزرگان هم ،ییک از آنها وقتی چشم باز یم

 
 
امام االنس و الجان، ابا عبدهللا، سیدالشهداء، از او تفقد بفرماید و باال رسش حاضن باشد آن غالم افتخارا

 خییل .  آقا، من و این مقام البته خییل مقام است،

ن است، آنکه حجت هللا، بقیه هللا ،امام زمان است؛ خداوندشان، آفریدگارشا ن،حقیقت اینکه امام حسي 

بانشان هستم،در نزد من هستند، ن  عالم یم فرماید: اینها مهمان من هستند من مب 

ِ َس 
ن
ِتلوا ف

ُ
ذیَن ق

َّ
نَّ ال حَسيیَ

َ
حیاءُ "َوال ت

َ
مواتا َبل ا

َ
ون" بیِل هللِا ا

ُ
ق
َ
ِهم ُیرز  َربِّ

َ
 ِعند

 را اینها دارند، تعّیش را اینها دارند. 
ی

 حیات ابدی را اینها دارند، حیات، زندگ

قون" "ِع 
َ
ِهم ُیرز  َربِّ

َ
 چه مقایم برایشان باشد؟چه عظمت وجودی دارند؟ند

 چه ابتهاج ذابی برایشان؟ چه لذایذ عقالبن برایشان خواهد بود؟ 
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 اضش آمد، برگرفته و عرض یم کردیم: لبیک . کاش ما هم بودیم از جان و دل وقتی ندای هل من ن

 ....کله خود از رس یم گرفتیم ، زره از تن به در یم آوردیم: لبیک. 
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اق  ��
ّ
 �� کربالی عش

 

ن مگر آن رسزم  است؟  تن یچه رسزم ي 

ن رسزم آن ن عاشق ی کعبه  تربت عشاق است، ،ي   است، ي 

ن المؤمنب  ام ما ، امام اول ما  یآقا کنم،من عرض یم نه ن صف یدارد به سو  مود:وقتی فر  ي  به  د یرس د،یآ یم ي 

ن آن رسزم  شیفرما نیکه عبورش افتاد ، و االن ا  ابانیبا او هستند، در آن ب انشیآن همه رسبازانش، سپاه ،ي 

ن امام حسن با او هست، امام حس د،یفرما را که یم با او هست، شمر با او هست، شبث با او هست، خلق  ي 

ن صف یروند به سو  یمهستند دارند  او با  یب  کث  . ي 

 خاموش کردن آن آتش.  یروشن کرده، برا هیکه معاو   آتش   آن

 بودند؛  همه

ن المؤمنب  ام م، و عرض کردم ا انش،یسپاه نیکه با ا  ي 
َ
چند تن را که به زبان آوردم هم با  نیآن خلق ُمعظ

ن المؤمنب  ام ن بودن، امام حسن و امام حس ي  ن به رسزم د یسهست و شمر و شبث هم با او هستند، ر  ي   کربال،  ي 

ن المؤمنب  که ام  نند یب یم انیسپاه  ، صف ها پشت هم  ستادند یا ستادند،یا رسبازان ستاد،یا ابانیب نیدر ا ي 

ه؟ چه شده؟ ا هی: چدند یکش  ستادند،گردنیا  توقف نبود.  یجا نجا ی؟ چه خبی

 آمده؟  شیپ یاآمد؟ چه حادثه شیپ چه

ق، آن دند ید دند،یکش  گردن
ّ
ِ از علوم مکنونِه، از حقا آن صادق مصد  ،پنهابن  قیآگاه به باطن عالم، آن باخبی

ها  وَ و از گذشته،  ندهیاز آ
َّ
ل
ُ
سماَء ک

َ
َم اال

َ
َم آد

َّ
 َعل

ن کند به زم  یم نگاه  : د یفرما کند یم  کند و با دست خود اشاره یم  ، نگاه یم ي 

  نجا یرو هاهنا ا گر ید ی، جا جا یکند هاهنا ا  را ، اشاره یم گر ید یو جا نجا یا هاهنا 

 آنجا، آنجا .  نجا،یا

ن المؤمنب  ام ا ی هیچ  ؟ي 

  که:   فرمود 
ّ
 الَحق

ُ
اق

ّ
 ُعش

ُ
نا َمصاِرع

ُ
 هاه

 خوابگاه عاشقان خدا.  مکان، خوابگاه عشاق حق است.عاشقان خدا، نیجا، ا نیخاک، ا نیا
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ت سّید الشهداء به انبیا   ��  �� در روز عاشورا تأّّس حضر

 

ن در صبح روز عاشورا، به ییک از عزیزانش، رسبازانش، که ییک از صحابه ی سیدالشهد ا آقا اباعبدهللا الحسي 

 از دشمن اهانت و جساربی شنید؛

 گزاف و بیهوده ای به حّجة هللا به ویّل هللا، به قرآن ناطق، به عصمة هللا، به سید شهدا جساربی کرد.   

 آن رسباز جان نثار اباعبدهللا عرض کرد:  

یم فرمایید؟ ) چه خوب بودند؛ چه خوب تربیت شده بودند( اجازه یم فرمایید که من با  آقا جان اجازه»  

ه ای این بی ادب را بر خاک بیافکنم؟ 
ن ی، نب  ی، با شمشب   «تب 

 آقا فرمود که : 

ان؛ همه ی »  ن نه؛ ما. سفرای الیه. نمایندگان حق؛ همه ی پیغمبی ن نه، من ِ امام حسي  ما، ) من، من ِ حسي 

 مه ی وسائط فیض الیه( ائمه؛ ه

 فرمود ما حق نداریم، دستور نداریم که ابتدا افتتاح به جنگ کنیم. 

ی را نیم یابید؛ پیدا نیم کنید؛ تاری    خ نگفته و نیست؛ که افتتاح به جنگ کند؛ ابتدای به جنگ  هیچ پیغمبی

 کند. ما رس جنگ با مردم نداریم که. ما خب  و سعادت مردم را یم خواهیم. 

 چرا.  دفاع؟

ت خاتم االنبیا دین  دشمن که قیام کرد در مقابل اولیای خدا، در مقابل دین خدا، دین خدا که به تعبب  حرصن

 خدا، دین خدا ناموس خداست؛ ناموس خداست. 

ن که یم بینید اولیاء    کسابن که یم خواهند به ناموس خدا خیانت کنند بله در مقام دفاع تا رس حد جان. همي 

 بودند و هستند.  هللا این کاره

افتتاح به جنگ از ناحیه ما نیست؛ اما کش بخواهد به ناموس خدا که دین خداست خیانت کند تا رس  

 «حد جان برابری یم کنیم؛ همانطور که یم بینید برابری یم کنیم. 
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ر شهدای کربال ��  الیقی 
ّ
 �� مقام حق

 

ه
ّ
ن جناب صدرالمتأل از  یکیکند؛ در   م مالصدرا، خدا درجاتت را عایلمرحو  ،بزرگوار، لطف الیه یعالمه  ،ي 

مبدأ  فش،یکند؛ در آن کتاب رس    بنامش که در مبدأ و معاد نوشته، خدا درجاتش را متعایل یزنده  یکتابها

در آن  ،یعش   اثتن  ی عهیش ه،یامام ژهیفخر عالم علم، بخصوص مسلمانها، بو  ،بزرگمرد اسالیم نیو معاد، ا

 : د یفرما یم ده،یکش  شیکربال را پ  یمبدأ و معادش واقعه 

در علم،  ،یدار یکه در هوش، در ب  مردیم نیبدان هست، ا تشانیکه عقل و درا  یافراد نیبزرگمردان، ا نیا

 یاگر به بقا نها یبهبی و باالتر بودند، ا گرانیاز د انسابن  ی هیاوصاف کمال گر یدر شهامت در شجاعت، در د

 کردند؟   یم تقبالنحوه شهادت را اس نیبودند، چطور ا نداشته مانینفس ناطقه اعتقاد و ا

ن قیاز جان و دل، به علم ال نها یا ن بلکه به ع ي  ن قیال ي  ن قیبلکه به حق ال ي  ن اند که انسان از ب دهیفهم ي   نیم ي 

 
ی
شهادت آنطور شتابان  یکه به سو   افتند یرا جان خودشان «  رزقونیعند ربهم » است؛  رود؛ انسان باف

ن گر امر دائر بشود در سنجش افکار برهسپار شدند. ا  مقدم بوده باشد؟ هوش  د یبا گران، گیبزرگان و د نیا ي 

 نیهستند که گفتارشان ا بزرگابن  نها یگفتار انسان معرف انسان است. ا  ست؟یعقل از آن ِ ک ست؟یاز آن ِ ک

 است. 

 تشان،یو درا نشیا آن فهم و بشان ب و آن عظمت رویح مردم با آن مقام علیم نی: اد یفرما مالصدرا یم مرحوم

اند  دهیفهم نها یچه خبی است؟ ا عتیاند که در ماوراء طب دهیفهم نها یا ست؟یاند که انسان ک دهیفهم نها یا

 یساله  نیحاصل اعمال چند اناند که انس دهیفهم نها ی. استین ر یزوال پذ انسابن  یکه نفس ناطقه 

نچه که در جان خودشان بذر کرده اند به اتحاد عاقل به اند که آ دهیفهم نها ینشئه. ا نیخودش است در ا

ن معقول ع  خودش است.  یمهمان سفره  که هرکش  دند یفهم نها یشده. ا قتشانیحق ي 

  یخوش نکته ا چه
ن
 زده.  فرمود. چه بلند حرف

 «لیسل ب  من نسل خ لیأول قت ا ی کیألسالم عل »

ن اول یا ن ابا عبدهللا الحس د یشه ي   . ي 

ن المؤمنب  پدر بزرگوارش ام بر ضعف  لیکه دل  د یفرمود: در مقابل دشمن بلند صحبت نکن به رسبازانش یم ي 

ن سنگ یلیباوقار، خ یلیشود. خ شما یم ن مت ار یبس ،ي  و فغان در مقابل دشمن نداشته  اد یآرام. فر  یلیخ ،ي 

 . د ی. آرامش داشته باشد ی. وقار داشته باشد یباش
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ن امام حس شنهاد یپ و  ن به رسبازان عمر سعد و و  ي  ، ا کیشب،  کیقت خواسيی ن  میتعل نیشب مهلت خواسيی

ن را از پدر بزرگوارش در صف ن گرفته بود. در صف  ي  ن هم ي   هیو رسبازانش که بر عل هیآمد. معاو  شیواقعه پ ي 

ن المؤمنب  ام عیل  یداند من اقامه  یم دا که خ  د یبه ما مهلت بده امشتی  کیکردند؛ امام فرمود که   امیق ي 

 دارم.  دوست یم نماز و تالوت قرآن را 

ن حرف را در صف نیا ن اباعبدهللا الحس ي  ن المؤمنب  از ام ي   بود.  دهیشن ي 

کردند، امام فرمود   امیپش سعد ق انیلشکر  وقتی  روز،یعرص د روز،یشب را وقت گرفتند. تا شده مثل د آن

 دوست دارم. شتی نماز و تالوت قرآن را  یداند من اقامه  که خدا یم  د یب  را از آنها مهلت بگ امشتی  کیکه 

 داشتند. 

 . دلیعاشقان ب شب

 نیالعابد نینوشتند که وقت سحر شد، امام ز  گرانیو د د یها، مناجاتها، نمازها، تالوتها، تا جناب مف زمزمه

ن که امام حس  نند یب یم یکبی   نبیهاشم ز  بتن  ی لهیو عق . هر دو د یفرما یم شابی یدارد، فرما بی زمزمه ها ي 

ن اباعبدهللا الحس ی مهیخ ید به سو بزرگوار برخاستند آمدن  . ي 

است نتوانست تحمل کند به  اد ی. چون رقت قلب زنان ز د یبشن نبی: عمه ام ز د یفرما یم نیالعابد نیز  امام

 افتاد.  هیگر 

و از کجا  میستینگفتند که ما ک چیشکار کرده گولشان زده، ه ا یکه دن  بی امام است. با مردم روزگار، آنها گر،ید

چکار  م؟یجنگ یم میچه دار  یبرا ست؟یهدف چ م،یدار  شیدر پ یو ابد میکن  چکار یم میار و د میآمده ا

 . ا یدن ا،یدن م؟یکن  یم میدار 

 عل »
َ
 «فأنساهم ذکر هللا  طانیالش همیإستحوذ

 زده ها، حرف دارد که :  ا یدن ا،یبا اهل دن ا،یمردم روزگار، با مردم دن با 

 لیدهر اف لک من خل ا ی »

اق کم  لیو االص  لک باالرس 

 لیصاحب او طالب قت من

 لیبالبد قنعیال  والدهر 

 لیالجل انما االمر ایل و 

 « لیسالک سب کل یح  و 



 

7 
 

 هاشم، متوجه گفتار امام یم بتن  ی لهیو عق نیدالساجدیس ن،یالعابد نیهر دو بزرگوار، امام ز  دند یفهم

دخبی و خواهر  د یدان است، یم عمتی دارد. خواهر ن راجع به شهادتش اشارابی  شیشوند که امام در مورد فردا

 هاشم.  بتن  ی لهیمثل عق یمهربانند. خواهر  یلیدلسوزند، خ

حال برادرش دگرگون است امام را  د یآمد د وقتی  د ینیهاشم را بب بتن  ی لهیعق شهادت امام حسن مجتتی  در 

به برادرم چه  د ینیبب د ییایآن، ب شیپ ن،یا شیخانه، آن خانه، پ نیبرادران، ا یمسموم کردند، رفت خانه 

 را چه شده؟ برادرمامام حسن را چه شده؟  د ینیبب د ییایهاشم بود. ب بتن  ی لهیشده؟ آنجا عق

  یلیدلسوز، خ یلیدخبی خ خواهر،
ی

که   تی یهاشم، به همان ترت بتن  ی لهیهستند. عق مهربان. نعمت بزرگ

کند، مثل   نقل یم یل ابوجعفر طبی مث د؛یجمله را بفرما نیفرمود، جلو آمده و حق دارد ا نیالساجد د یس

 شیزمان است. ما پ امامکه   یکه حجة هللا است. در حضور برادر   یکند؛ آنهم در حضور برادر   نقل یم د یمف

 یتو؛ ما فدا ی. به استادمان، فدامیشما بشو  یما به فدا مییگو   یم م،یبر  استادمان، نام استادمان را که یم

ن  الحس. چطور در حضور اباعبدهللامیشما بشو  هاشم  بتن  ی لهیدر آن حال، در آن شب، در آن وجه، عق ،ي 

ی الح تیل ا ی» : د ینگو 
ی و خل ا ی اةیالموت أعدمتن

ی
ی  فةیثمان الباف

پناه  یگذشتگان، ا  ادگار ی یا« الماضن

ی الح تیل ا ی» بازماندگان 
  د یایمرگ ب«  وةیالموت أعدمتن

ی
مرا خاتمه بدهد.  اتیمرا خاتمه بدهد، ح و زندگ

 الموتقد » 
ُ
 . د یفرما را یم شاتیفرما نیتن به مرگ داده که ا« استسلمت

ه  نیا بت،یبه عنوان ذکر مص د یمف خیاست از جناب ش یعرص روز تاسوعاست. گفتار 
َ
همه آوازها از ش

ن اباعبدهللا الحس یبه کربال میُبَود. سفره اباعبدهللا است. برکات آن بزرگوار است. برو  . شب عاشورا هم ي 

 هست . 

 دل عاشقان بی  شب

 خدا رحمتت کند یسعد

 چه شب دراز باشد   دلیعاشقان ب شب

 تو در آ، کز اول شب، دِر صبح باز باشد  

 مردان خدا روز جهان افروز است    شب

                 ستین شب ظلمابن  قتیروشنان را به حق

 را در شب گرفته .  قیجناب رسول هللا آن همه حقا د ییفرما التفات یم آقا 

 آقا نّص قرآن، قرآن درشب نازل شد.  
ن
 القدر(.  لةیل ) إنا انزلناه ف
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 یاست.  ماورا کیکه تار   ند یب کند خودش را یم  که چشم را باز یم  ستین بی نجایا حساب عالم جسمابن  آخر 

 است.  قتیهمه اش روز است همه اش نور است همه اش حق ستیعالم شب و روز ن

 رحمتتان کند.  خدا 

 . د یباشبوده  ب  بخ عاقبت

 شده  عرص روز تاسوعا.  

 . سیالخم ومی ِلتسِع 

  د یفرما یم شانیا
َ
نَ روز تاسوعا پنجشنبه بود.لتسع َمض  ِمن الُمَحّرم.  ي 

  -روز از محّرم گذشته بود. عرص روز نهم بود 9
َ
اد
َ
 هللا  لَ یخ ا یُعَمر بن َسعد:  یثمَّ ن

 ان کند. . خدا رحمتتد ییالتفات بفرما د،یبا من باش د،ییبفرما التفات

تیِ  لیخ ا ی
َ
ِ  هللا إرک بش ِ

َ
ِة أ
َّ
حرف  نیآقا ا د یدان شود؟ یم شده چه یم طانیپناه به خدا . آدم ش -یَو ِبالَجن

از غزوات. که داشتند با  یکیحرف رسول هللا است در  نیا( یو بالجنة أبش   هللا إرکتی  لیاخی)  ست؟یک

ک ن مش    ا یرسول هللا فرمان داد  دند؛یجنگ یم ي 
َ
ِ  و   إرکتی هللا لیخ ِ ة أبش 

َّ
حرف رسول هللا، نه  نیا...  یبالَجن

کرد.   ادهیآمده آن حرف رسول هللا را در عرص روز تاسوعا پ بیکه در گوش مردم بود، پش سعد آدم فر   نیا

 هللا!  لیخ ا ی» : د یگو   به مردم یم

 خدا!     انیلشکر  یا

 .  «یو بالجنة أبش   إرکتی 

ار ، من به شما یم یانها داده بود برابه مسلم غمبی یکه پ  فرمابن  همان
ّ
جهاد با پش  یدهم برا جهاد با کف

 . غمبی یپ

 یو بالجنة أبش   هللا إرکتی  لیخ ا ی

َرِکَب 
َ
اس ف

ّ
 الن

ن امام حس -ناس، اّما امام ناس ب  سوار شدند. و اما تعب  ن . حس ي  ن نازن ي  چه فرموده بود؟ فرموده بود،  ي 

 . یب  ب تعبدسته ملخ. و چه خو  کیفرموده بود مثل 

اض نکند که به من جسارت شده.  اگر   ملخ، اعبی
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دسته ملخ  کیمثل  د؟یآور  چرا عقلتان را به کار نیم د؟یندار  دسته ملخ، چرا رشد رویح کیچرا مثل  فرمود 

 د؟ینشست بی در جا د یو آمد د یپرواز کرد د،یبرخواست بی جا کیاز 

 که عقل دارد،  شعور دارد.   خوشا به حال آن کش یا

 ! ؟یچه نداد ،ی، آنکه را عقل داد : الیهیفرمود نیب  چه ش یعبدهللا انصار  جهخوا
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ر  عّباس   ��  �� أّم البنی 

 

 . بی آقا ،ابوالفضل، ابوالفضیل نیا

ن اباعبدهللا الحس ار یالسالم جعفر ط هیعل نیالعابد نیامام ز  ب  تعب به  . ار یجعفر ط ؛ي 

ن ، اباعبدهللا الحسداشت ار یکه رسول هللا جعفر ط  همانطور  ت عباسش.  ار یجعفر ط ي   داشت؛ حرصن

ت عباس ن  زهیآنجا جا آنچه جناب جعفر دو دستش را در راه خدا داد، و آن دو بال ملکوبی  ن گرفت، حرصن  ب 

ن همچن  . ي 

 است.  خی    است؟ صورت صورت تار  قتیو حق تیگفته اند؟ واقع  بی را به زبان نوحه رسا نها یدانم ا نیم

ن اند امام دست آورده به زم دهید است که خی    صورت تار  ن چ ي  ت  دند ید ده،یرا گرفته بوس یب  دست حرصن

 عباس است. 

ن در هم و  ن نوشتند که جناب ام البن خی    توار  ي  ساخت،  آن چهار قبی را ساخته، چهار قبی مصنویع عیکه در بق  ي 

 کرد،  یم هیگر 

ستان بق بی دلجو یزنها که آمدند برا   گفت:   به زنها  عیاو، رو کرد در همان قبی

پشم؟ مگر دست  هفرزند من، عباس من، مشک آب را به دندانش گرفته. چرا به دندان گرفت  دمیمن شن»  

 «در بدن نداشت؟ 

ن أم البن» : گفتند  ن برخ ي   «ب 

 «کو پشان من؟   نم؟یکو بن  نم،یهنوز هم ام البن» : فرمود 
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ت امام زمان علیه السالم ��  �� روضه ی حضر

ت امام  یخواهم روضه  ما، من یم یآقا جان موال د ییاجازه بفرما آقاجان،، بدهللااباع ا یآقا جان،  حرصن

 زمان را بخوانم. 

 امام زمان.  ی روضه ست؟یامام زمان چ ی روضه

 غر » زمان فرمود:  امام
ّ
 یکنان آمد به سو   ههیصاحبتان ش که اسب بی   رود از آن وقتی  نیم ادمی بم،یجد

 ها.  مهیخ

 «الجناح و زن و بچه ها. ذو  ی حهیص، هللا ا ی

 چشمش افتاد به اسب، دگرگون شد.  نیالعابد نیحالش دگرگون شد. امام ز  نیالعابد نیامام ز  نوشتند 

  در ب   یکبی   نبیز  جناب
ّ

 «. د ییآقا جان شما حّجت خدا» اش بر آمد. عرض کرد:  تسیل

 «حجت خدا...  نیعمه جان، ا» : فرمود 

 چه کردند.  مییبگو  میتوان نیم

دانم چه  من نیم ت،یو محبان اهل ب تیاهل وال  یما، دوستان بزرگوار، رفقا ز یمهمانان عز  زان،یعز  ،آقاجان

ن شده، فقط هم  خداوند چشم شما را ...  د یکرد  هیگر   یلیکنم ؛ شما خ  را عرض یم ي 

 ... چه... چه کردند؟ خی    . تار د یآ کردند؟ به زبان نیم  چه

ت  دند یبه خانه ... د هر کش گر،یبروند به خانه د د ی، خب بابرگشتند  نهیکه قافله به مد  یکبی   نبیز  حرصن

ت ز   غمبی یپ حی    اکرم. دست آورد ضن  غمبی یاکرم. خانه نرفته، رفته در جوار پ غمبی یپ حی    رفته کنار ضن  نبیحرصن

اه، اگر نامحرم نبود....  ا ی» را گرفت، عرض کرد: 
ّ
 جد

 حق شما دعا کنم.  در  ! ستیحرفها ن نیامروز، ا بتیمص ذکر 

 إال هللا إلهال

 إال هللا الإله

ن نگذشته، هم غمبی یاز پ ینشده، روزگار  یا فاصله رو کرد به آنها فرمود، چند نفر  دالشهدا یامروز جناب س ي 

گفتند   که بودند؟ همه یم  نها یا د،یسوال کن نها یشما از ا» بودند، فرمود:  اتیح د یدر ق غمبی یپ یاز صحابه 

 «... میما مسلمان
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ت زینب علیهاسالمدستورالعمل سل ��  �� ویک حضر

 

ن المؤمنب  لحن، دهن دهن ام میدیما د» گفتند:   انیراو  ن المؤمنب  ام میکرد  الیاست؛ خ ي   دارد صحبت یم ي 

 «کند

  .  و هللا اکبی

 . میزن حرفها را یم نیا میکربال بود؛ لفظ ندار   که لنگر کشتی   مییگو   یم میما لفظ ندار  حاال 

. چه حوادث، چه مشکالت، چه دیکبی   نبیهللا از مقام شامخ ز  سبحان  دند؛یچه کش دند،ی. هللا اکبی

 شهادت؛ شهادت. 

 عرض کنم؟ چه

؟یپ یخانواده  نیاز کربال تا شام چه گذشت بر ا د ینیسطر سطر، بب د،یعارس  بحار را شما ورق بزن    غمبی

تان، از  مشکل است و لکن به عرض یم میرا به عرض برسانم. برا ثیحد نیا ت  رسانم به محرصن حرصن

ن اباعبدهللا الحس  . یکبی   نبیبه ز  ي 

 ندارم.  یرا کار  هیخوانم، بق یم تیروا

 «خواهرم، در نماز شب مرا فراموش نکن. در نماز شب مرا فراموش نکن. » : فرمود 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 �� در کربال " جون"  ��

دند. آنها را پش سعد و رسبازانش تا ظهر روز یازدهم محرم در کربال بودند که کشته ها یشان را جمع یم کر 

دند.  آنها را که کشته است. ....   به خاک یم سب 

 آقاجان شتی نداشتیم ، این شب شما چگونه بود.  

 ان شاء هللا که شب داشتید سحر داشتید.. 

 خییل شب خوبی بود دیشب. 

ن  آنها که اهل شب هستند.   که   شب خوبی بود. به تشبه ابا عبدهللا الحسي 

نا 
ُ
لِ  " ِشَیعت

ُ
 خ

َ
ِتنا"ِمن فاِض  ق

َ
 ِل طین

وی ومتابعت آن بزرگان شب داشتند. یک مقدار نماز یم خوان ند. دند ، یک مقدار قرآن یم خواندبه پب 

 مناجات داشتند. زمزمه داشتند. 

ن و   ن نازني  یارانش دیشب زمزمه داشتند.  یک  زمزمه دیشب برای اهل هللا خییل لذت داشت. چون حسي 

 ش فوق این لذتهابی است که ما فکر یم کنیم. لذت زمزمه ای ، آن به زبان نیم آید. 

 ذر غفاری است. که غالم  ابو   " جون "

 ای آفرین بر این غالمان. آقایان ما.  

ن اسباب جنگ این آقا خییل وارد بود.   یم گویند    که در تعبیه آراسيی

ها را جمع کرده ن یم ،یم گویند او در چادری شمشب  ها ص ر کرد. و چقد  داشت تب  حبت داشت با این شمشب 

ها.  ،و نوازششان یم کرد   ؟ چه جور مردم بودند  اینها  زمزمه ها داشت با این شمشب 

چه جور  ؟شعورشان تا چه اندازه بینششان چقدر بود. عقل و  چقدر روح داشتند. چقدر بزرگ بودند. 

 با این استقامتشان.  بهانه نگرفتند فرار نکردند.  ؟حقیقت را یافتند 
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 �� شب عاشورا ��

چون  یک دیشب را وقت  ،ه از شب گذشت در مثل دیشتی ، امام جمع کرد یاران خودش را مقداری ک

 گرفتند. 

 قیام کردند. پش سعد بر خ دیروز عرصی که لشکریان 
ی

.  یکبارگ ن استند آمدند به سوی ابا عبد هللا الحسي 

ت عباس را فرستاد با تتن چند باالخره از آنها یک شب را مهلت گرفتند. یک  شب را مهلت گرفتند امام حرصن

ان را. آن  و آنها هم مهلت دادند. بعد جمع کرد اصحاب خودش را. رسبازان خودش را .آن بزرگان را. آن پب 

شان جوان جوانان را. آن خرد ساالن را . آن سالخورده ها را. که همه الیه بودند. همه بزرگوار بودند. پب 

حاال شب شده، شب را وسیله تان قرار بدهید . آزاد  : ود جوانشان پب  بود . کودکشان بزرگ بود.  فرم ،بود 

. مردی را . آقابی را. بزرگواری را. حریّ  ن ن روح را مشاهده بکن. عظمت رویح را ببي  فرمود حاال شب  ت را ببي 

ن من است.    شده شما بفرمائید، بروید. شب را وسیله تان قرار بدهید . که غرض این مردان کشيی

وحشان چگونه ر ؟ و چگونه تربتشان شفا نباشد ؟ ه امام زمان به آنها سالم نفرستد گونچ ،آفرین بر این مردان

 ؟هللا نباشند  یک باب الحوائج ایل هر ؟ ، اسمشان، جان را صفا ندهد 

فکری  و  هوش ذابی  روی آن نبوغ و استعداد  ،بعضن ها فرمودند که وقتی امام این پیشنهاد را داد به یارانش 

ت ع  ، حرصن
ّ

باس علیه السالم آن عظمت رویح که داشته بود، مطلقا در تمام حال ، در هر و بینش جبیل

بزرگ همه ، و همه چشمشان به آن بزرگوار ، منتظر نظر او بودند. از او   ،پیشامدی و در تمام امور ایشان

 حرف یم خواستند. 

 بعد از آنکه فرمایش امام به پایان رسید.  ،گفتند که ، رس بلند کردند 

ن بود. خیمه اختصاض نگاه کردند   ت عباس علیه السالم ، در آن خیمه سلطنتی ابا عبد هللا  الحسي  به حرصن

ت عباس گفتند ، دیدن که آن بزرگوار به ستون خیمه تکیه داده است ، ایستاده   د ایشان ، نگاه کردند به حرصن

ن است. و دیدن ت ابا عبدهللا الحسي  چشم آن  که از گوشه های  د است. و چشمش به جمال مبارک حرصن

 . و اشک یم ریزد بزرگوار اشک است ، که ب  هم فرو یم آید. نگاه یم کند به امام و حرفهایش را گوش یم دهد 

ها یم گفت. آن آقای ر خوب این اشک دیگ  ن ن و نگاه کردنخییل حرفها داشت. خییل چب   ان از این اشک ریخيی

ها دیدن ن  . د خییل چب 

ست آن قطرات اشک. آن قطرات ، هر قطره دریابی ، اقیانویس هابی ا. دریا تابهابی است آن قطرات اشکک

 ، آقا هم که یم بیند همه به او چشم دوختند منتظر حرف او هستند. 

 ؟به کجا برویم ؟موالی من ، گ از شما دست بردارد عرض کرد که رسور و  
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ودند. آنها هم بزرگوار است. حاال به حرف آمدند. آنها هم استوار بسجه برخاست ، مسلم ابن عو زهب  بر خ 

ام و تعظیم و تجلیل مقام قمر بتن هاشم .   بودند. منتها ادبشان را نگاه داشتند. مراعات احبی

، پیشوایشان که در حضور  د ، حرف شنیدن د وقتی از استادشان ، از بزرگشان ، از امب  شان ، سخن شنیدن 

ای الیه ، به حرف آمده آقا جان مرا هزار بار  : یک پس از دیگریاستند ، شاگردها یبرخ ،امام والیت کبی

ش را به باد بدهند.  ی ، کشتهبکشند   مرا بسوزانند ، بدن مرا بسوزانند ، خاکسبی

ش رابه  بدن من را بسوزانند  ،مرا بسوزانند  ی کشته  ،آقا جان مرا هزار بار بکشند  : آن دیگری گفت  خاکسبی

 . بدهند  باد 

 . و کلوخدستم افتاده با سنگ  شمشب  از  ،یم جنگمتا شمشب  در دست من است  آن دیگری گفت: 

 . فرمودند : دودمان مسلم بن عقیل

 ا. هادت جناب مسلم بس است شما ر ش ؛شما قربابن داده اید و شهید داده اید  ؛شما مصیبت دیده اید 

 عرض کردند که : 

 . ا گوارا نباشد برای م ،آن زندگابن که باید بعد از شما برای ما باشد  ،آقا جان

 . اصحابشان را ستودند  و آقا در حق ایشان دعا فرمودند 

 . آن مردان را  

در مقابل  ؛لباس های فاخرتان را بپوشید  ؛نظیف باشید  ؛یاران من خودتان را آماده کنید  و فرمودند که : 

ن تان را بپوشید  ؛دشمن در یم آیید   . لباس های سنگي 

ن سالم هللا علیها ،پدر بزرگوارشان  : به رسبازانش یم فرمود  مب  المومني 

 . که دلیل بر ضعف شما یم شود   ،در مقابل دشمن بلند صحبت نکنید 

ن    ،خییل با وقار و خییل سنگي 

ن و خییل  آرام.  بسیار متي 
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 �� روز عاشورا ��

 

 بر اهل هللا چه گذشت؟

 ای... دنا یدن ا،یدن ا،یدن

 « اکبی هّمنا  ا یاللهم ال تجعل الدن »

 . میشو یم کیروز نزد نیکم کم به ظهر ا  میدار 

ن در چن ن اباعبدهللا الحس تیباهل یو شدت ابتال بتیمص تیوقت روز هم نها ي   بود.  ي 

و مذلت  یاگر که آن بزرگان، احرار، راد مردان، رخت بسته نبودند، تن به خوار  ،یگر یپس از د یکیشهدا  

 در ندادند،

 نقل کرده است:   خشیدر تار  یهمانطور که مثل ابوجعفر طبی  

 پش سعد فرمود:  انیهاشم به لشکر  قمر بتن  

 .  میآزاد مردان جهان گردن فراز  شیدر پ میاگر ما کشته شد 

د کرد را یز   . میدیکش  ب  شمش م،یدیجنگ م،یما نبی

ن لشکر را، آن درندگان را، از صبح تا بعداز ظهر   مثل چن یایصد و چند نفر، آن در  توانستند   یروز  ي 

 معطل کنند ، با آنها مقاومت کنند، با آنها بجنگند.  

ن نوشتند مورخ محرم در کربال بودند که کشته  ازدهمیهمه نوشتند که پش سعد و رسبازانش تا ظهر روز  ،ي 

 کردند؛را جمع یم شانیها

دند آنها را به خاک یم   . سب 

 کشته است؟  آنها را گ 
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 �� نماز ظهر عاشورا ��

 

ن د حضور ابا عبدهللا الحسجلو آمد، آم ما،  یشوایما، امام ما، پ ی، موال عاشقی  یآقا جان، کعبه »:  ي 

 «حجت حق، ظهر است وقت نماز شده. 

 . نیآفر  ی، ا نیآفر  ی، ا نیآفر  یا

 «اباعبدهللا ظهر است؛ وقت نماز است.  ا یآقا  »

 چه حضور، چه مراقبت،  چه توجه.  

 در حقش دعا کرد.  آقا 

 به نماز؛ دو دسته شدند.  ستادند یماز. ابه ن ستادند یا 

ن ما دارد که ابا عبدهللا الحس اتیاز روا یلیخ  حال  دارد و فرمود که   یلیامروز صائم بود ، روزه دار بود. خ ي 

خواهم با دهن روزه جد خودم را  حال جد خودم را مالقات کنم؛ با دهن روزه ، یم نیخواهم با ا من یم

 مالقات کنم. 

 هللا هللا، سبحان هللا . هللا هللا  

 به نماز آقا.  ستادند یا

 دو دسته شدند.  

 که آنقدر نبود.   تیجمع 

 . ستادهیچند پشت رسش ا به نماز ؛ تتن  ستاد یا امام

 را دو رکعت خواند.  چهار رکعتی  د یجنگ هم مثل سفر با دانیم در 

 نماز ظهر را.  

 هجوم نکنند.  انیند که لشکر بود ستادهیاو ا یدر جلو  امام نماز ظهر را خوانده ، جمیع 

 رکعت نماز خواند.  کیآقا  

امام  یکه در جلو   بی آنها یرکعت او، دو رکعت نماز خواندند، رفتند به جا کیکه با او بودند آنها با   اصحابی  

 آنها آمدند با رکعت دوم امام دو رکعت نماز ظهر شان را خواندند.  ستادند،یبودند ، ا ستادهیا
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تا  دند یاز   اصحاب خر  جمیع شان،یرا با جانشان ، با گلو  بی هاب  ماز خوانده بشود چه تکه تا ن  د یمستحرصن  

ن ابا عبدهللا الحس  محفوظ بماند.  ي 

ن جور نقل دارد که بعد از آن که ابا عبدهللا به زم کیدو جور  نقل دارد.  نجا یا   افتاده بود ، بود.  ي 

 آمد.  شیآن واقعه پ 

ن دارند: هنوز ابا عبدهللا الحس گرانیبو جعفر دارد، دکه او را باز ا  گر یبنابر نقل د  بود؛  د یجنگ داشت یم ي 

 داشت یم
ً
برگشتند، برگشت به آنها گفت که  شیها مهیخ یمردم به سو  نیا د یوقت د کی،  د یجنگ اجماال

 د؟یرو  من یم تیاهل ب ی؟ چرا بسو  د یندار  تیچرا حر  د؟یستیچرا آزاد مرد ن

 نقل ،  کیرا  نیا 

ن که به زم  دارد که وقتی  گر ینقل د کی روند ، امام در  یم شیها مهیخ یناگهان مردم بسو  د یافتاده بود د ي 

ن ، آن همه ن ها ب  همان حال ، آن بدن مجروح ، آن همه ت و چهار  ، یس ب  و سه ت ها که به تنش آمده ، یس هب 

به  یو چهار جا بدنش بود و یس ر ب ب  ت یو سه جا نقل که ابو جعفر دارد ، یس کیبه   ب  شمش یطعنه و ضن

ن بر بدن ابا عبدهللا الحس  .  کند ، ابوجعفر از امام صادق نقل یم ي 

ن به کف ابا عبدهللا الحس ب  آورده ، شمش یب  شمش کیبن رس   زرعة آورد  ب  شمش یگر یزده ، دستش را ، د ي 

 مهیخ یه به سو ک  ند یب اجماال در آن حال ، امام یم گاهش،ی، به ته شیبه پهلو  یگر یامام، د یبه  شانه 

 رهسپار شدند برخاست .  شیها

ن که برخاست و افتاد ، افتان و خ  دارد   رفته، فرمود:  چند گایم انب 

  نیلکم د کنیان لم  ان،یسف آل ابی  عةیش ا ی» 
 
 «فکونوا احرارا

  د؟یرو  من یم تیاهل ب ی. چرا به سو د یآزاد مرد بوده باش د یندار  نی، د د یستیمسلمان ن 

ن حس ا یبود به کار آوردند که آ یا لهیح نید که اها هم گفتن بعضن  دارد با آنها بجنگد؟  نیرمق ا ابن عیل ي 

شود که  داشته باشد  حاضن نیم دنیجنگ بی که او اگر توانا  میاور یرا بکار ب ب  تدب نی، گفتند ا دند یترس یم

 م. یها برو  مهیخ یخاک و ما بسو  یرو  فتد یحال در آنجا بماند، ب نیبد
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 �� شمشی  والیت ��

 

 نوشت:  یمرحوم دربند

ت س   رفتند،ینپذ رفتند،یداد، نپذ بی شنهادهایپ دان،ی( مراجعت کرده و آمد به مدالشهدایحاال که )حرصن

ت( گفتند ا رفتند،ینپذ  به َجلد من ، گفتند باشد د ییایتک بباشد که شما تک یکی نیو ) حرصن

 هاده اش  آورده(بزرگوار فرمود، در ارسار الش نیکه ا  طور نی) ا

 سبحان هللا .  یگر یپس از د یکیو  یگر یپس از د یکی

ت بعض  دند یداش آورده است: یم هم که در ُمجیل بی جمهور احسا ابن رد  ب  شمش ر یرو هم از ز  ا یکه حرصن

 ،  کند یم

 اند(را هم فرموده نی)ا

 تیصاحب وال  ،یاثنا عش   عه،یش ه،یامام یشده فرزند یکه در کوفه صاحب فرزند  دند یها را داز آن یکیو  

 د یفرزند بود که بعد با نیرد کرد به لحاظ ا ب  شمش ر یرا که امام از ز  که اون کش  دند یفهم ده،یرس ،به مقایم

 ... 

ن چ یلیخ ن المومنب  حرف را درباره ام نیا هیدارند. و شب بی حرفها ها،ب  ن در صف ي   هم گفته اند.  ي 

ن چ یلیخ ن چ یلیحرفها، خ یلیخ ها،ب   دانم.  یمن ها،ب 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 �� اطفال در کربال ��

 

 د. در کربال، چند تن در کربال کشته شدن ار یبس ،اطفال

 بود.  خوار ب  ن شآکوچک تر از همه   

، دو نفر از  فرزندان د خالصه چهار تن از فرزندان امام حسن بودن ؛بن حسن بود بن حسن بود، قاسم  عبدهللا

ت ز   ؛شده د یشه م بود در کربال نفر عبدهللا ابن مسل کی، د بودن نبیحرصن

 . د شدن د یشه ست حارثکربال د   ینفر فرزندان مسلم بعد از واقعه  کی 

 . د شدن د یشه جمیع

گ کی   . رسانم به عرض یمآمد که  شیپ ای حادثه یشبرادر عرص امروز  دخبی

 . خی    به توار  د ینیبب باز 

 . بیظلم عج 

ن ، اگر مورخد کردن  ها  نقل نیم که ستن   اگر   . ندمارس ن نیما، بنده به عرض تد وشتنن نیم ستنّ  ي 

 . مویگ  یم دارم من د اما چون گفتن 

ن مورخ عه،یش نه  د: گفتن  ستن  ي 

 «؟ناآقا ج»  : نیالعابد نیهاشم رو کرد به امام ز  بتن  ی لهی، عقد آتش زدن ا ها ر  مهیخ وقتی  

ی مَّ عَ »  : فرمود   
 عَ  تی

َ
 یل

ُ
 «.رارالفِ بِ نَّ ک

 «د. نب  بگ شیپدر  ناابیار کنند ، فرار کنند راه بآواره بشوند ، فر  د یویبگ ا ها ر بچه» 

 : که  د یگو   پش سعد یم انیاز لشکر  یکی 

گ ،طفیل دمیمن د  ن حس از آِن  دخبی  . دود  و یم کند   بلند یم «ه دامَّ َح وا مُ »  به صدا  ؛دامنش آتش گرفت ي 

 . صادقانه داشته باش ی هیگر   
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 ود. نر  ادتیفردا رس مغازه  

 ود. نر  ادتی ،غویلفردا به کسب و کار  مش 

 . صادقانه کتن   یم هی گر اهل هللا مظلویم یبرا ،د آی اگر از ظلم بدت یم 

 ؛خاموش کنمرا  که آتش دامنش  دویدم، جلو رفتممن  : مرد گفت نیا 

ن او دارم  الشیبه خ ،د یمرا دشمن د نکهینه ا   و او یم ؛که به او برسم  دوم و من یم دود  یم و ا ،که قصد کشيی

 . د که فرار کن  دود 

ن هم ،دمیتا به او رس   ؟بن اخو  قرآن یم ا یآ : به من گفت ،د یرا پرس نیا ،شوم یم کیدارم نزد د یکه د  ي 

 . نماخو  قرآن یم ه،آر  : گفتم  

 »  ؟یندارا خو  هیآ نیا : گفت  
َ
  َم یتیَ ا المّ أف

َ
 ف

َ
 «ر؟ قَه ال ت

 . رفتم جلو ، آتش دامنش را خاموش کردم
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 �� طفالن شهید کربال ��

 

شهادتشان سخت دلخراش  شانیا یشدند، چند تا د یاطفال که شه نیبه اطفال نوشته اند، چند تن از  راجع

 از آنها عبدهللا بن مسلم است.   یکیبود. 

 هم  بعد از کربال.  گرشید یشدند، دو تا د یپشش در کربال شه کی ل،یمسلم بن عق جناب

بچه دست آورده ، بطور عادت دست بلند  نید ارها کردن شیرا به سو  ب  عبدهللا بن مسلم است که ت یکی 

 کرده ،

و دستش را با رسش دوخت و بچه  د یبه دستش رس ب  قضا را ت» در ارشاد نوشته که:  د یمثل مرحوم مف 

 «.افتاد و بدان حال ماند 

 بن مسلم.  عبدهللا

 جگر خراش(.  یلیاباعبدهللا است .)خ عیهم آن طفل رض یکی

ن هم هم یکی را زد به دست او و دستش را تمام جدا نکرد، با پوست بدنش  ب  سن است. شمشعبدهللا بن ح ي 

مادرش را صدا زده  ،همان زبان کودگ یحال. رو  نیبچه افتاد به دستش و بد نیچشم ا شد . وقتی  ختهیآو 

 أّماه.  ا ی

باال  یو دستش گرفت و رس به س انیدستش گرفت و در م یکه افتاده بود در رو   دست او را بدان حایل امام

 یم یکنند، امروز برخاستند با ما ستمکار   یار یکردند که ما را   عتیب نها یکه ا  گوایه  کرد و عرض کرد: الیه

 کنند. 

ن موّرخ یهاب  حال، تعب نیاند در ا نوشته صارت  بر امام آمده است که حتی  ب  گوناگون است ؛ آنقدر ت  ي 

 کالقنفذ. 

 ... د یجوش گلو خون یم  یشمه هااز چ د یکش  امام نفس یم وقتی  نکهیا گر ید ب  تعب
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 ��عبدهللا بن الحسن  ��

 

 کرد.   بایک بی  یلیپش سعد چند جا خ

 طور که نقل دارد؛ نوشته اند:  نیا 

 دو نفر دستور داد که سنگباران کنند:  ی درباره

ن اباعبدهللا الحس یکیقاسم بن الحسن را و  یکی  . هیسالم هللا عل ي 

ن اباعبدهللا الحس ی درباره  طور فرماند داد:  نیا ي 

 آنها هم گرفتند.  د،یب  ها گفت که دور امام را بگ ادهیپ به

انداختند، دشنه انداز بودند، به سواره ها گفتند: دور  که سنگ یم  بی که سنگ انداز بودند؛ آن ها  بی ها آن

 گرفتند.   د؛یب  ها را بگ ادهیپ

 داد.  یسنگ انداز  فرمان

 ؛آمد  امام یم یها  از شش جهت به سو  سنگ

کرد که   و آقا داشتند خون را از چشم خودشان پاک یم د یامام رس شابن یسنگ ابوالهتوف آمده به پ که

 را به قلب امام  رها کرد.  ب  حرمله وقت را مغتنم شمرده و ت

 : ند یفرما که امام یم  دند یوقت د کی

 « هیأختاه إحبس »

 . د یایبدار ، نگذار ب نگهش

 دهللا بن الحسن به راه افتاد: بود که امام افتاده و عب وقتی  گر ید

 . هیأختاه، إحبس  »

 «. د یای. نگهش بدار، نگذار بب  بچه را بگ نیا

 طفل نتوانست تحمل بکند.  آن
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 عبدهللا بن الحسن.  جناب

؛ یلیها هم خ خی    اند، و تار  نوشته  معتبی

 خوب است؛ و 

 نبیعت نکرد و از دست ز بچه را گرفت و بچه تحمل نکرد و اطا د،یبچه رس نیبه ا یکبی   نبیکه ز   نوشتند 

ن به اباعبدهللا الحس د یرود و رس به در یم یکبی   . هیسالم هللا عل ي 

 در دست دارد ، رو کرد به او و فرمود که:  ب  که شمش  ند یب بن کعب را در کنار اباعبدهللا یم ابهر 

؟  ثةیالخب ابنی » ُل عیّمی
ُ
قت
َ
 «أت

 ،یشده ا تیکه در دامن آلوده به گناه، ترب  یا

 ؟بزرگوار مرا بکش   یعمو  خوایه یم

 طفل آورده، نیا یبه سو  ب  شمش

 طفل هم دستش را جلو آورده.....  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 �� عبدهللا بن جعفر ��

 

ی آمده خودش را بر کشته برادرزاده افکنده روی خاک و امام خواهرش را  ،عیل اکبی که شهید شد  زینب کبی

 . خواهر را آورد به خیمه ،از روی نعش فرزندش بلند کرد 

پدر چطور ؟ عبدهللا جعفر چطور؟  پدر چطور ؟ این مادر و خواهر  ؟باره فرزندانش چطور شد این مادر ر د 

ن و پدر چطور ؟ عبدهللا جعفر چطور؟  اباعبدهللا حسي 

آقا  : کند به عبدهللا جعفر غالم عبدهللا جعفر رو یم ،ها خبی رسید مرحوم مفید آورده که وقتی مدینه به آن 

ن چهیم  مصیبتی به ما رسیده؟  دانید از حسي 

 چه شده است؟   : گفت  

 اند. فرزند تو کشته شده ۲هر  : گفت

فرماید عبدهللا جعفر دست آورده به یک لنگه کفشش، کفشش را گرفته به سوی غالمش مرحوم مفید یم 

 پرت کرد! 

ن به من مصیبت رسیده است؟!    از حسي 

 اهانت به موالی من؟!  

 این هم پدر. 

دوتا بّره قربابن داشت  ،باید ببالد که خودش نتوانست در کربال باشد و قربابن شود  چه قدر عبدهللا جعفر  

 این افتخار است. 

 بالد به خودش.  البته یم
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 �� وداع ��

 

؟  نرصبن یهل من ناض شدند.  د یشدند همه، شه د یشه  ... و هل من ذابٍّ

پرسد، درباره رسبازانشان،  از او یم نیالعابد نیامام ز  ن،یالعابد نیامام ز  شیها و رفت پ مهیخ یبه سو  آمد 

 جوانانشان. 

ِتَل... فرزند من، »  -
ُ
ِتَل َمن ق

ُ
د ق

َ
 «ق

 عباس .  میعمو  ،شدند. برادرم عیل د یهمه شه -

 نمانده.  از من و تو کش ب  فرمود: فرزند من ، مرد به غ 

 د؟یمردم به کجا کش نیکار شما و ا  -

 «کر هللا. فأنساهم ذ  طانیالش همیإستحوذ عل»فرمود :  

 خدا بدر برد.  اد یبر آنها غلبه کرد؛ و آنها را از  طانیش

  .  هللا اکبی

کند. با   وداع یم گر ی، اشارات، نکات از زبان معصوم، سبحان هللا، سبحان هللا، د اتیاز گوشه وکنار، روا 

 داشته باشند؟ چگونه حایل د یوداع با نیا

 ند؟یفرما وداع چه یم نیباره ا در 

انش را،  ا ی سه،ینف ا یعاتکه،  ا ی ه،یرق ا ی نب،یز  ا ی  انش عاتکه ،  یکیرباب، خواهرانش و دخبی از  یکیاز دخبی

انش نف انش سک یکی سه،یدخبی ی السالم کنّ یعل» کند:   خطاب یم نه،یاز دخبی
 ، خدا حافظ شما. « متنّ

 هاشم ، چه فرمود؟ بتن  لهیگفت وشنود. عق  یلیآمده؛ خ شیو شنود پ گفت

 را فرمود؟ شیفرما نیآورد؛  چرا ا که حرف  حرف یم  د یمعذورم بدار  

 که ...   د یدان یم
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 �� أّم وهب ��

 

ت عباس عل  رو کرد به آن مردم، فرمود:  خ،ی    السالم به شهادت تار  هیحرصن

مسار ن م؛یستیمردم روزگار، سلحشوران، جنگاوران، دالوران، رس افکنده ن شیما در پ»    م؛یستیرس 

 «از شما.  میخودمان کشت یو به نوبه  میدی. ما جنگد یما را احاطه کن د ییایما بکه ش  میما دست بسته نبود

 پش سعد،  انیو دشمن نوشتند که لشکر  دوست

  ،یهجر  61محرم، محرم  ازدهمیتا روز 

 کردند؛  کردند؛ دفن یم  را جمع یم شانیدر کربال بودند، کشته ها ازدهمیتا روز ظهر 

ن رسبازان اباعبدهللا الحس را  نها یرا که کشته است؟ ا نها یا   او و جوانان او.  انب  سلحشوران او، پ ،ي 

 بودند؛ با اباعبدهللا بودند،  شانیبا ا بی خانمها

 جناب وهب، مادرش بود؛ 
ً
 با فرزندانشان به راه افتادند؛ مثال

 اباعبدهللا پرت کردند؛  ی مهیخ یشده؛ آنها رس وهب را از بدنش جدا کردند به سو  د یوهب شه

 که رس فرزندش است.   د یش دمادر 

  م،یکه مشابه او از مادران انقالب خودمان هم مشاهده کرد  ز یمادر عز  نیا 

  بیما هم عج مابن یمادران ا
ی

 ،نشان دادند  از خود گذشتیک

  م؛یدید م؛یدیشن م؛یمشاهده کرد زانمانیعز  نیو از ا م،یخواند کربال یم  یرا که ما درباره  یعیچه بسا  وقا 

 پش سعد پرت کرد؛ انیلشکر  یو رس پشش را گرفت؛ به سو  خم شد  شانیا

 . یهمچون مادر  کی. میب  گ  پس نیم میرا که در راه خدا داد یما رس  : گفت  
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 �� نماز ظهر عاشورا ��

ن جلو آمد، آمد حضور ابا عبدهللا الحس ، حجت ما  یشوایما، امام ما، پ ی، موال عاشقی  یآقا جان کعبه  : ي 

 . حق، ظهر است وقت نماز شده 

 . نیآفر  ی، ا نیآفر  یا ،نیآفر  یا

 . است وقت نماز  ؛است اباعبدهللا ظهر  ا یآقا  

 ؟چه توجه  ؟چه مراقبت ؟چه حضور  

 د. دو دسته شدن . به نماز  د ستادنیا ،آقا در حقش دعا کرد  

ن ما دارد که ابا عبدهللا الحس اتیاز روا یلیخ   : و فرمود کهدارد حال   یلیخ ،امروز صائم بود ، روزه دار بود  ي 

 . با دهن روزه جد خودم را مالقات کنم ،حال  نیبا ا مهخوایمن م

 . سبحان هللا ،هللا هللا هللا 

 . به نماز  د ستادنیاقا آ 

 . ستادهیچند پشت رسش ا تتن  ،به نماز  ستاد یکه آنقدر نبود ، امام ا  تیجمع ،دو دسته شدند  

، ندهارا دو رکعت خوند ، نماز ظهر را ، امام نماز ظهر را خو  چهار رکعتی  د یثل سفر باجنگ هم م دانیدر م 

که با او   اصحابی  . ند ارکعت نماز خو  کی، آقا د هجوم نکنن انیبودند که لشکر  ستادهیاو ا یدر جلو  جمیع

، د بودن ستادهیامام ا یکه در جلو   بی نهاآ یجاه ب د رفتن ،د ندنانماز خو  ،او دو رکعت ،رکعت کینها با آ ،د بودن

 . با رکعت دوم د مدنآنها آ د. ستادنیا

چه اصحاب  از  جمیع ،نده بشود اکه تا نماز خو   د یمستحرصن  . ندند ان را خو اامام دو رکعت نماز ظهر ش 

ن تا ابا عبدهللا الحس د دنیخر  ناشین ، با گلو ارا با جانش بی هاب  ت  . محفوظ بماند  ي 

ن ه ابا عبدهللا به زمجور نقل دارد که بعد از آن ک کی ؛د دو جور  نقل دار  نجا یا   شین واقعه پآ ،افتاده بود  ي 

 . آمد 

ن هنوز ابا عبدهللا الحس ،دارند  گرانید ،د که او را باز ابو جعفر دار   گر یبنابر نقل د   . بود  ،د یجنگ یم داشت ي 

 
ً
 .  د یجنگ داشت یم اجماال

چرا  د؟یستینچرا آزاد مرد  : کهنها گفت  آ، برگشت به د ش برگشتنیها مهیخ یمردم به سو  نیکه ا  وقتی  کی

 . نقل کی نیا د؟یرو  من یم تیاهل ب ی؟ چرا بسو  د یندار  تیحر 
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ن که به زم  دارد که وقتی  گر ینقل د کی  ، امام در  روند  یم شیها مهیخ یناگهان مردم بسو  د ید ،افتاده بود  ي 

ن ن همه نآ،  ها ب  ن همه تآن بدن مجروح ، آن حال ، اهم و چهار  ، یس ب  و سه ت ها که به تنش آمده ، یس هب 

به  یو چهار جا بر بدنش بود و یس ب  ت یو سه جا ، یس (دنقل که ابو جعفر دار  کیبه  )  یطعنه و ضن

ن بر بدن ابا عبدهللا الحس ب  شمش  . ي 

 .  کند از امام صادق نقل یم ر ابوجعف 

ن به کف ابا عبدهللا الحس ب  آورده ، شمش یب  شمش فیابن رس   تأجر   . زده ، دستش ي 

 ؛امام یه  شانه آورد ب ب  شمش یگر ید 

 . گاهشی، به ته شیبه پهلو  یگر ید 

  
ً
 است . برخ ،د ش رهسپار شدنیها مهیخ یسو  هکه ب  ند یب ن حال ، امام یمآدر  اجماال

ن افتان و خ . است و افتاد که برخ  دارد   ن  یلکم د کنین لم إ ،انیسف آل ابی  ةعیش ا ی » : رفته فرمود  چند گایم انب 

 
َ
 حرار أا نوُ کوُ ف

 
  د؟یرو  من یم تیاهل ب یچرا به سو  ،د یآزاد مرد بوده باش ،د یندار  نی، د د یستیمسلمان ن « ا

ن حس ا یکه آ  د بود به کار آوردن یا لهیح نیکه ا  د گفتن  هم ها  بعضن   ؟نها بجنگد آدارد با  نیرمق ا ابن عیل ي 

که   شود  حاضن نیم ،داشته باشد  دنیجنگ بی که او اگر توانا  میاور یرا بکار ب ب  تدب نیا : د گفتن  . د دنیترس یم

 . میها برو  مهیخ یخاک و ما بسو  یرو  فتد یب ،آنجا بماند حال در  نیبد
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 �� لحظه ی شهادت ��

 

چهار  ا ینماندند، امام به آنها فرمود، به آن سه  شیچند ب نماز ظهر خوانده شد، تتن  دارد که وقتی  گر ینقل د

 نماندند( شبی یچهار نفر ب ا یچهار مضمون به نقل است، سه تن  ا ی) سه  ینفر 

 آورم.  فرود یم ب  من شمش د یشما مواظب من باش د،یمن باش یرو  شیشما در پ به آنها فرمود  

 فرمود :  از نقل ها دم به دم یم بنا به بعضن  

 اکبی ال حول و ال قوة اال باهلل.  هللا

ن نگار رسزم عیابن مسلم وقا هیام   : د یگو   کربال یم  ي 

ح ، آنهمه جراحت ، بدان صورت همه مجرو بدنش آن ده،ید بتیهمه مص نیدلشکسته ،ا آدیم دمیمن ند 

 شدند .  ، لشکر تار و مار یم آورد یم یبه هر سو رو  وجود وقتی  نیمجروح ، با ا

 گرفتند.   د؛یب  ها، فرمان دادند که اطراف اباعبدهللا را بگ ادهیرّجاله ها، پ به تا 

 ها.  رّجاله به د؛یفرمان دادند گفتند سنگ بزن 

 .  د یآ سنگ از شش جهت یم 

 گرفتند .   د یب  ها را بگ ادهیها گفتند که اطراف پسواره  به

ن امام حس شابن یابوالفتوح آمده به پ سنگ   ي 

 بوده باشد ( حیصح گر ی) تا چه اندازه د

از او عکس  شیخارج است و چند سال پ یاز موزه ها یکیدر  یکه، پارچه ا  یاپرده د یدیند ا ی د یدید ا یآ

 برداشتند، هست. 

 ) خدا رحمتش کند( به ما داده بود .  انیااز آق یکیاز آنها را  یکی 

ن که رس اباعبدهللا الحس  آن شتی  ند یگو   یم ن مهمان آن راهب بود در ب ي  رس را چهره اش  نیراه، آن راهب، ا ي 

 . ند یب را یم
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 یو پرده ا کند یم میکند، ترس  کند، رسم یم  مرتسم یم یااو را در پرده یاو را، چهره  ر یعکس او را، تصو   

ن که رس امام حساالن هست   پرده  ند یگو   خارج است و یم یاز موزه ها یکیاست، عکس رس اباعبدهللا در  ي 

 آن شب راهب است. 

 عکس.  نیا استب  گ  یلیخ یلیهم از آن برداشتند، خ حرف را هم دارند، عکش نیا 

ن مقدار ، ن کیگلو باال آمده   یزده است جلو  شیبه گلو  نکهیا نه  شابن ینجا که پفرو رفته باال آمد و از آ هب 

چشم تا به گونه  یشد آمده از گوشه ها دهیو نقشه، عکس، خون که کش ر یسنگ خورده، در آن تصو 

ن اباعبدهللا الحس  کردند.   ادهیآن خون را  عکس آن خون را هم در آن پرده پ ب  مس دهیرس ي 

 او.  میآن شب راهب است و  ترس یپرده  نیدهند ا کردم نسبت یم  عرض

 دستمایل شابن یمده به پابوالفتوح آ سنگ
ً
گرفته که خون را از چشمش پاک کند   او. امام پارچه گرفته مثال

 خون گرفت. 

هنگام حرمله وقت را مغتنم  نیاش آمده خواست خون را پاک کند که در ا شابن یسنگ ابوالفتوح محکم به پ 

ن آورده  به قلب نازن ب  شمرده ت ن اباعبدهللا الحس ي   . ملة رسول هللا  و باهلل و عیلکه آقا فرمود : بسم هللا   ،ي 

 حمله آوردند و هجوم کردند.  مردم

 دن،یآمد که تو را طاقت نباشد از شن ونب  ب یحال طور  نیهاشم در ا بتن  لهیعق 

 آمد، فرمود:  ونب  ب یطور  

 «ه؟یابو عبدهللا و انت تنظر ال قتلوا یُ سعد، أ ابنی »

ن حس ن نازن ي   کشند؛  را دارند یم ي 

 کشند.   یم را دارند  نمیحس 

 ابوجعفر نوشت که پش سعد رس برگردانده جوابش را نداده.  

 «مسلم ؟ کمیأال ف» بر آورد:  اد یفر  بی  بی  

 شما جواب مرا بدهد؟ انیدر م ستینفر مسلمان ن کی

 مسلمان ندارند.  ب  نخ
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 �� کجا در کربال به آقا اباعبدهللا خییل سخت گذشت؟ ��

 

بزرگوار صاحب ِسَمت، در سطح باال، خدمتگزار اجتماع به حق، آمدند  مردم ،ابن یدر قم، آقا شیپ یچند

 ما.  دار یقم به د

ت اباعبدهللا الحس یآقا درباره » بزرگشان، رو کرد به من گفت که:  آن ن شهادت حرصن و رسبازان او، و  ي 

ن سهمگ یلیرا خ یاو، شما چه واقعه ا انیپردگ شامد یپ ن و سنگ ي  برداشت  یاز جنبه  د؟یکن  مشاهده یم ي 

 «خودتان؟

 . میداشت میتقد ضن یهم عرا ما 

 که:   میگفت  شانیا به

است؛ رسمشق است؛ آموزنده است؛ جانگداز است؛  میدرس است؛ کتاب است؛ تعل عشیوقا یهمه  »

 «جانکاه است. 

تنها  بر آقا سخت گذشته باشد، که وقتی  د یبا یلیجهتش خ نیُبعدش ا نیبرداشت خود بنده ا» : گفتم

 «شدند.  د یشدند با عّزت، با مجد شه د یشدند؛ شه د یزانش همه شهشده، رسبا

 آورده، گفتم که:  شیآن سؤال را پ آقا وقتی  آن

ن اباعبدهللا الحس گر ید »  نتوانستند با او مقاومت کنند.  انیلشکر  نهمهیخودش تنها شده، ا ي 

 کرد، به سنگ اندازها؛   لهیکه پش سعد ح

 اختند، اند آنها که فالخن داشتند، سنگ یم

 زدند.  سنگ یم ندازند؛یدستور داد که احاطه کنند اباعبدهللا را و از هر طرف سنگ ب

ن که موّرخ گرداند،   نوشتند که آقا به هر طرف رو بر یم ،ی. مثل ابوجعفر طبی د ی. مثل جناب مفد ما نوشتن ي 

 «و افتاد...  یبش   یطاقت شد، بر حسب جنبه  بی  گر یآمد. و تا... و تا... د از آن طرف سنگ یم

 گفتم:   ز یعز  مسار یمن به آن آقا گفتم؛ به آن ت 
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اشباه الّرجال و  نیکه ا  د یسخت گذشت. آقا که افتاد، د یلیبه آقا خ نجا یاست که ا نیبنده برداشتم ا» 

 زن و فرزندش.  یرهسپار شدند؛ به سو  شیها مهیخ یالرجال به سو 

 حساب نصب شده بود.  یهمه رو  شیها مهیخ و 

آشنا، به کار  آدم سلحشور، به فنون نظایم کیجنگاور،  کی عتن یعرض رساندم، همه به حساب.  به وقتی 

 جنگ آشنا؛ وارد شده در کربال که حاال اقامت شده؛ 

 . د یایطرف ب نیسوار از آن طرف خندق به ا کیدستور داد که خندق کندند که نتواند 

 ستادهیها ا مهیخ یخودشان در هنگام جنگ روبرو  ها را در َبِر ِ خندق نصب کردند و  مهیو خ رها و چاد

خندق و سپاه اباعبدهللا قرار گرفته بودند و محفوظ  انیزنانشان، در م انشان،یبودند که عائله شان، پردگ

 بودند. 

 رهسپار شدند؛  انشیپردگ تش،یاهل ب یمردم به سو  نیکه ا  د ید آقا 

ن شیپ یو علما سندگانیموّرخان بنام، نو  ،یابوجعفر طبی  د،یجناب مف نوشتند که آقا برخاست؛ در آن  ،ي 

 حال، با آنهمه جراحاتشان برخاست. 

ن دو قدم رفت و افتان و خ کیدو قدم رفت، افتاد. برخاست  کیبرخاست   .. افتاد. انب 

من، به زن  تیبه اهل ب د،یشود، رو کرد به مردم که شما با من رس ِ جنگ دار  کشد و نیم  بند نیم گر ید د ید

 . د یآورد یمن چرا به آنها رو  انید من، به پردگو فرزن

 به آقا سخت گذشت.  یلیخ نجا یاست که ا نیبه آن آقا عرض کردم که برداشت بنده ا من

 .... ختند یو چقدر اشک ر  ستند یچقدر گر  زانیعز  نیو ا
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 �� حمله به خیمه ها ��

 

 دارند.  میبشوند، هراس دارند، ب کیخواستند به امام نزد

ن اگر حس م؛یشو  اباعبدهللا رهسپار یم امیخ ید به سو گفتن   ن و جنگ بی توانا ي  دارد، حاضن  دنیبرخاسيی

 . میاو رهسپار بشو  انیفرزندان او، پردگ یو ما به سو  فتد یکه به  آنجا ب  شود نیم

آن بزرگوار است که  یها مهیخ یخونخوارها به سو  وانات،یها، حدرنده ها، پلنگ نیکه ا  د یوقت د کی

 ار  شدند. رهسپ

ن امام حس دند ید  برداشت و افتاد، برخاست و افتاد، برخاست و افتاد.  دو گایم کیبرخاست، برخاست  ي 

 فرمود: 

  ن  یلکم د کن  یَ ِان لم  انیسف آل ابی  عةیش ا ی »
ن
 ف
 
 ؛«اکمیدن فکونوا احرارا

. چرا به رساغ فرزندان د یاشجوانمرد ب د،یآزادمرد باش تانیایدر دن د یندار  نیاگر شما د انیسف ابی  وانب  پ یا 

من  انیپردگ یچرا به سو  د؟یشو  خواهران من رهسپار یم یمن،  چرا به سو  انیمن، چرا به رساغ پردگ

 د؟یشو  رهسپار یم

 لم   
 
  ن  یلکم د کن  یَ ِان

ن
 ف
 
 اکم،یدن فکونوا احرارا

ن برآورد که حس اد یفر  شمر   است.  میکفو کر   د،یگو   راست یم ي 

ن اباعبدهللا الحس ی، آمدند به سو برداشتند، برگشتند  دست  . ي 
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 �� عض عاشورا ��

 

 میدید هم یم میها ما بچه بود شبی ی. پشانیها مهیبه خ ختند یامروز بعد از ظهر، بعد از شهادت امام ما، ر 

خلخال. مثل دست و النگو؛ پا را  میبود دهیپشها هم د یپا بندند. حتی  بچه ها خلخال یم یمادرها در پا

 ل. خلخا

 بچه ها خلخال یم یبرداشته شده. عرب به پا گر ی. حاال دمیبود. خودمان هم در مرز و بوم داشت شبی یپ

 بستند. 

 یکیکردن و به زن و فرزند حجة هللا   انتیخ اباعبدهللا و به ناموس الیه ی مهیکه افتادند به غارت خ  حاال 

گ مراهق. دست آورد، او را گرفته، چشمش  دخبی کوچولو، دخبی به سن ،از فرزندان عمر سعد آمده، دخبی

اش در آمده؛  هیآورد و خودش گر  در یم شی. دخبی را دارد و آن مرد خلخال را از پاشیافتاده به خلخال پا

 آورد.  بچه در یم یکند و خلخال را از پا  یم هیدارد گر  نطور یهم

 « ست؟یچ یات برا هیگر   ؟کتن   یم هیگر   یتو چرا دار » : د یگو   آقا زاده، دخبی خانم به او یم نیا

 میندارد؟ ما دار  هیگر   میکن  را غارت یم ا یخاتم انب تیاهل ب میکه دار   دهیکش  بی کار ما به جا»  مرد گفت:  آن

 «ندارد؟  هیگر   میکن  را غارت یم غمبی یپ یخانواده 

ک عز  نیا چرا خلخال از پس  میغمبی یپ یما خانواده  دابن  تو که یم» فرزند امام ما به او گفت که :  ز،یدخبی

 «؟یآور  ما در یم یپا

 یم یگر یخلخال را د اورمیآورد. من اگر در ن در یم یگر یخب د اورمیاگر من در ن» چه گفته؟ گفت:  جواب

 « د ب  گ  یم د یآ
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 �� اطفال گمشده ی شام غریبان�� 

  ،یکبی   نبیهاشم ز  بتن  لهیعرص امروز )عاشورا( هنگام غروب، عق

 یها مهیخ نیاز ا یکیبود افتاده بود. رو کرد به پش سعد به او گفت  که  مار یسخت بکه    نیالعابد نیز  امام

 . میبچه ها را جمع کن میتا ما آن را رساپا کن د یما را به ما برگردان

 فرمان داد که  
ً
 به آنها بدهند.  مهیخ کیاجماال

 نید رس و پا کردند، گوشه و کنار اها که گوشه اش آتش گرفته بود برگرداندن مهیاز آن خ یکیو رو کردند  ر یز  

 دوتا خرد سال را ندارند .  دند یطرف و آن طرف جوجه گان شان را جمع کردند د

ها بچه م،یب  بگ شیپ ابانیراه ب د،یکه دست به دست من بده  ستین نی: خواهرم، ام کلثوم، چاره جز افرمود 

 . میابیرا ب

ن به رساغ امام حستابد و از آن طرف ساربان آمده  یم هشب است و ما  ن نبیطرف ز  نیاز ا ،ي   یبه سو  ي 

 جوجه گان شان

 شان،یا یچه گذشت برا 

 طرف و آن طرف نیآمدند ا 

 کردم.   دا یگمشده هامان را پ  افتمی: خواهر جان گفتخواهر با خواهر یم نیا 

ن خسته شدند به زم ابانیدر دامن ب بی بچه ها دوتا  را من در  یکیخوابشان برده،  دند یافتادند دراز کش ي 

 را ...  یکیآغوش گرفتم 

 خواهند؟یچه م بانیشام غر  نیروند از ا یم بانیشام غر  د یدان امشب یم انیآقا

 . میرو  به رساغ آن دو طفل گمشده یم میاباعبدهللا ما دار  ا یبود که  نیحرفشان ا 

 کردند.   دا یکردند، بله پ  دا یخوب بچه ها را پ 

  . را من یکی د یرا شما بغل کن یکیخواهر جان  

 انگار مرده اند بچه ها که  ستند یخفته ن  کنند،  ها را دارند بغل یم بچه

 دل شکسته ام.  انیدل شما شکسته، خدا فرمود من در م ان،یآقا ان،یآقا

 هللا  ا یهللا  ا یهللا  ا ی: د ییبفرما 
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 �� مختار و انتقام از حرمله ��

 منهال آمد عرض کرد : آقا جان؟

 کرد، و دمار از روزگار دشمنان شما،  امیعرض کرد: آقا جان مختار ق نیالعابد نیبه امام ز  

 رسانده، فرشانیقتله پدر و اعماء و برادران شما درآورده همه را به ک 

 ؟یخبی دار  نیالعابد نیبعد از واقعه کربال از امام ز  آقاجان

 حق دارد، 

 به چشم خود؛ دند یبودند و د شانیکه ا  یآن طور  

 شد.  منقلب یم نکهیگرفت، مگر ا  قت ظرف آب در دست خود نیمو  چیدارد آقا ه 

 کرد،  امیمختار ق 

 کرد؛  امیمختار ق 

 با حرمله چه کرده؟ د یخبی دار  

 ؛یدیآقاجان از حرمله پرس 

 در دودمان اباعبدهللا، در بازماندگان،  یطفل چه اثر  نیمعلوم است که شهادت ا 

 به قلب عالم امکان ، 

 گذاشته، سبحان هللا.   یچه اثر  نیالعابد نیامام ز  به

 را ، شانیاز نقل ها دارد که امام قبل از وقت، ا بعضن 

 طفل را دفن کرد ، نیا

 از شهادتش، قبل

ن قبل از هم  ن را اول  شانیشده ا د یکه آقازاده شه   ي   بار دفن کرده ، ي 

 د. طفل را تمام کنن نیبشود که بر بدن ها اسب بتازند کار ا نیا یمبادا اگر بنا که
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 �� حرست بی پایان ��

 

 آوردند؟ شیچه پ

ت ویل از   . میعرص عرض کن زبان حرصن

 نباشد.  انیشما گر  دگانید نیآن روز فزع اکبی ا در 

 . د یباش ب  بخ عاقبت

 : د یفرما امام زمان ما یم 

 «بر ....  لیدخ ا یجد بزرگوارم اگر  »

،هللا  ،چه مقایم ،چه عظمتی  تن یحس ،چه ،چه نهضتی  ایمی،چه ق یبزرگ ،الاله اال هللا چه روز  بتیمص

 . . هللا اکبی  اکبی

. چقدر ا هللا  ما درس باشد ؟ یما رسمشق باشد؟ چقدر برا یبرا نها یاکبی

ن نش عهیش یدارند؛  کشورها هند آنجا؛ هند پهناور، آنجا عالیم انیعی، آنجا ش میاالن به هند برو  حاال   ي 

ن ،هم ن همچن ،ي   بحان هللا. خودتان. الحمدهلل، س یبه نوبه  ي 

 همان:  نیات کنم،ا یار یهللا. جد بزرگواِر من نبودم که  سبحان

 ی"
َ
نا یال
َ
 َعظ   ت

َ
وزا
َ
م ف

ُ
 َمَعک

َ
فوز

َ
ن
َ
م ف

ُ
ا َمَعک

ّ
ن
ُ
 "مایک

 در رّس خودتان س تیخلوص ن اگر 
 
است ,  قتیکه آن صفاست , آن حق  د ینیو بب د ییبفرما ب  باشد , واقعا

 . هستی  ب  خوش باش که عاقبت به خو محبت است,  است , آن دوستی  تیآن وال 

  د یشه
ن
 هللا.  لیسب ف

 رهسپار شد، امیخ یصاحب تو به سو  که اسب بی   رود از آن وقتی  یم ادمی مگر 

 مشت زن و بچه در مقابل آن درندگان.  کی،آه، از دل آن  آه
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 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

 

ت س حرصن
ّ
 آقا صاحب العرص و الّزمان علیه الّسالم.  هدیه به پیشگاه مقد

 کلیه ی صوتهای مربوط به این متون مقتل، در کانال بانک صوت عالمه در تلگرام موجود است. 

 ، محفوظ است و هرگونه استفاده از مطالب این حق هرگونه چاپ و نش  برای مدّون این مقتل نورابن

 مقتل منوط به کسب اجازه از این حقب  یم باشد. 

 

 کانالهای ما: 

 

م در ایتا و تلگرام                                           
ّ
                        hekmateallam@کانال حکمت عّل

مه در ایتا و تلگرام
ّ
                        allamehquran@                               کانال تفسب  انفش عّل

                        hekmatesamadi@                             یتا و تلگرامکانال حکمت صمدی در ا

مه در تلگرام
ّ
                                                  allamehvoice@              کانال بانک صوت عّل

مه در تلگرام
ّ
ح دروس عّل                              allamehsharh@                               کانال رس 

                                       fahmekhetab@                     کانال فهم خطاب محمدی در تلگرام

 

 های ما: سایت

 

                                                                                           www.allamehasanzadeh.com 

                                                                                                     www.samadiamoli.com 

http://www.allamehasanzadeh.com/
http://www.samadiamoli.com/

