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ِحيم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
 نيَاصحاِب الُحس  یَو َعل نيالُحَس َاوالِد   یَو َعل نيبِن الُحَس  ّی عل  یَو َعلَ  نيالُحَس  ی َالّسالُم َعلَ 

 

به   ییکربال  دانیو شه  نیبن الحس  ی عل  و  نیو اوالد الحس  هیسالم اهلل عل  نیهم هست که اگر امام حس  سؤال  یجا  یپرسند و به راست  یم

و اکنون در نعمت جوار قرب خداوند و در بهشتِ   دندیاهلل رس  ی به قرب ال  دند،یپر کش  ا یدن  نیاز قفس ا  نیپس بنابرا  ، دندیشهادت رس

بر   د یچرا ما با  ،است  نیچن  نیاگر ا  .ندارند   ی غم  گریاند و در راحت و ناز و نعمت هستند و اکنون د  دهیاند، خرام  کرده  یم  وآنچه که آرز

 م؟ یزیو اشک بر میاندوهناک باش  ا ی میبزن نهیس ا ی میالبه کن   ای  میکن هیمو ا ی م ییآنها بگر

 

 ار یبس  یمحبوب بوده و مقام  اریبس  سلم  و آله و   ه یاهلل عل  یصلاکرم    امبریپ   شی در پ   السالم  هیعل  دالشّهداینوشته اند که شخص حمزه س  عهیو ش  یسنّ

  یو مرد  دند ینام  سلم  و آله و  هیاهلل عل  یصل   امبر یپ   ریخدا و ش  ریالرّسول، ش  اهلل و اسد   او را اسد   سلم  و آله و  هیاهلل عل  یصل  امبریداشته و پ   ستهیواال و شا

و    دیغالم هند جگرخوار به شهادت رس  ،ی که در جنگ احد، حمزه به دست وحش  ی اند که وقت  نوشتهشجاعت بوده و هم    سلحشور و پر

صلی اهلل علیه و  اکرم    امبری پ   د، یاو را بر  ینیاو و گوش او و ب  یو بدنش را غرق زخم ها کرد و انگشت ها و پلک او و لب هااو را مُثله    یوحش

 ن یو بدنش را به چن  دندیکش  رونی اش را شکافته اند و جگر او را ب  نهیکه س  دندیو د  دندیاو رس  هرسر جنازه مط  یکه باال  یوقت  آله و سلم

صلی اهلل علیه و آله    امبریبر پ   یروزفرموده اند:    السالم   هیعل که امام صادق    ی. به حد ستندیگر یبسدر انداخته اند،    یوضع دهشتناک و فاجعه بار

ها و   ی. سنّدنوشته ان  اسالم  خ یدر تار  اسالم  نیمورخو    د یخود را به آن حال د   یکه جنازه عمّ خود و عمو  بودتر از آن روز ن  سخت  و سلم

از زنان انصار   یعده ا  ،برگشتند  نهیکه غروب به مد  ی وقت  ،بعد از جنگ احدصلی اهلل علیه و آله و سلم    امبری پ کند که    ینم   یتفاوت  انیعیش

  زیرقّت انگ  اریبس  یاما با اندوه منع نکرد    ستنیاز گرآنها را  صلی اهلل علیه و آله و سلم    امبری. پ ستندیگر  یم  شیخو  دانینشسته بودند و بر شه

 و به خانه خودشانبه اتاق    و  «دیگرحمزه ب  میکه بر عمو   ستین  یکس».  لَه  یحَمزه فَال بَواک  ی اما َعمّفرمود:    ، که اشک در چشم مبارکش بود

خود را رها کردند و بر در خانه    دانیشه  ،دیبه گوششان رس  صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریاز پ   یسخن  نیکه زنان انصار چن  یوقت .  بردند  فیتشر

از    صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریبر او. پ   ستنیجمع شدند و نشستند و شروع کردند نوحه خواندن بر حمزه و گر  صلی اهلل علیه و آله و سلم  غمبریپ 

 . دو آنان را دعا فرموکردند  یهمراه ستنیدر گرزنان  ن یآمدند و با ا رونیخانه ب

 

و اکنون در جنّت و بهشت است و  ده یو به قرب خدا پر کش دهیبه شهادت رس مینفرمود که عمو لیه و آله و سلمصلی اهلل ع امبریکه پ   دینیب یم

  ی فرمودند و آن زنان را دعا کردند و خودشان هم م  قیبلکه تشو  ،. نه تنها منع نکردند دیکن  هیمن گر  یمعنا ندارد که بر عمو  نینابراب

  دی و برادران شه  ش یچهل سال بعد از فاجعه کربال زنده بودند و بر پدر خو  ه یسالم اهلل علامام    نیارمچه  ، العباد  نی. امام سجاد و زستندیگر

مخصوصاً حضرت رضا السالم    معلیهو ائمه    تی، حضرات اهل بعلیه السالم، امام صادق  علیه السالم ما، باقر العلوم    گری. امامان دستندیرگ  یم  شیخو

علیه   نیحس  بتیفرمود: که مص  علیه السالمکردند. حضرت رضا    یم  علیه السالم  نیحسبر    ستنیگر  رب  قیو هم تشو  ستندیگر  یهم معلیه السالم  

. بر هر  لشیءٍ فابکِ لِلحُسین علیه السالم  اً ی! ان کُنتَ باکبیبنَ الشّب  ا یو فرمود:    میا  ستهیاز بس گر  ،ما را زخم کرده است  یپلک ها  السالم

 کن.  هیگر علیه السالم نیحس( بر  انیعیاز ش ی)کس بیپسر شب  یا یکن هیگر یکه خواست یزیچ

 

و به   دهیاهلل رس  یمقام قرب ال  نیعاشورا به باالتر  فاجعه  جهیدر نت  علیه السالم  نیحسالشهدا، امام    دیدانستند که س  ینمالسالم    معلیهائمه    ایآ

 ن ی ا  شی معنا ،به بهشت وارد شود  ایبه مقام قرب برسد  یکس  نکهیدانستند. ا  یو آسوده؟ چرا م  دهیو در بهشت خرام  دهیخدا پر کش  یسو

بر درد او    ، وقتی کسی را دوست دارید  یعقالن   یو حت  ینظر فطر. از  میما شادمان باش  ،وضع کشتند  نیتر  عیاو را به فج  رکه اگ  ستین

 .د یاو خرسند یو بر شاد د یدردمند

 

 و فاجعهعلیه السالم    نیعبداهلل الحس  ی ابو محزون بودن بر    ستنیهمه نه تنها گرالسالم    همیعل  تیاهل بسنت  و  و روش    رهیکه س  دینیب  یم  پس

 نیررا بهت  امر  ن یو اکردند   یم  قیتشو  علیه السالم  دالشهدایبر س  یعزا  و اقامه  یفرهنگ عزادار  نیرا به گسترش ا  انیعیشبلکه   ،عاشورا بوده
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 ی فرمود که ا  بیبه همان پسر شبعلیه السالم  که حضرت رضا    دانستند  یم  و موجب غفران گناهان و آمرزش بندگاناهلل    یقرب ال  لهیوس

تو را    دیو گناهان جد  پیشینخداوند گناهان    ،شود  یتو جار  یکه اشک بر گونه ها  یگونه ابه    گریه کنی،ما    نیحساگر بر  ،  بیپسر شب

 .یریگ ی م رار آمرزد و مورد رحمت خدا ق یم

 

  ایمادر ما    ایپدر ما    ایدوست ما    نیو اگر بهتر  میهست  نیو در غم او اندوهگ  میاو شادمان  یدر شاد  م،یرا دوست داشته باش  یما کس  نکهیا

  شیدر پ   جهیمظلوم بودند و در نت  نکهیبه قتل برسانند و مظلوم هم باشند و به ناحق هم کشته شده باشند، ا  یعیکسان ما را به طرز فج

 . میکن ی که اندوه ما بر آنها اندوه نباشد و شاد ستین نیمانع از ا ،هستند  یبهشت ای شدند  دهیخدا آمرز

 

و    یبوده که در جنگ   یرانیقهرمان ا  کی  اوشیکه س  ستندیگر  یم  اوشیبر س  انیرانیکه ا  دینیب  ی م  انیرانیا  نیریشما در فرهنگ د  یحت

در راه وطن  مثالً  ا یداشته  ک یاو رفتار ن زیگفتند چون روز رستاخ  یو نم  ستندیگر ی م  اوش یسال ها بر س انیرانیکشته شده. ا یدر نبرد

است. پس   ی خالف فطرت آدم نیا . میو برقص میدست افشان باش م،ی کن یکوبیپا  م، یاو شادمان باش بتی در مص نیبنابرا ،کرده یسلحشور

  ن ی، ادهیپرکش  ایغم خانه دن  نیاست و در بهشت جاودان هست و از ا  دهیبه شهادت رسعلیه السالم    نیکه اگر امام حس   میریگ  یم  جهینت

را   زی. همه چشیفرهنگ امامان خو  رویو پ   میا  عهی. بلکه ما شمیشادمان باشعزا    نیگشت اکه در روز عاشورا و در سال  ستین  نیبر ا  لیدل

  .ستندیگر  یهمه م  علیه السالم  تا به امام عصر  علیه السالم  و امامان ما از بعد از عاشورا از امام سجاد  میآموز  یم   السالم  معلیه  از رسم و سنت امامان

 . کرده اند   یوت مدع  نجایتا به ا نواین  دیهو مظلوم کربال و ش بیبر غر ستنیو هم ما را به گر ی و حزن هیآن هم چه گر

 

آنها در طول حکومت   ،بود  آغشتهعلیه السالم    یبن عل   نیحسبه خون مظلوم کربال  که دستانشان    ی همانان  ،انیانیو سف  ان یامو  ؛مقابل   در

به شکرانه   یحت  .«و آل مروان  اد یو فرحت به آل ز»بعد از عاشورا، روز عاشورا را روز جشن و سرور خود قرار دادند.    شینحس شصت ساله خو

و روزه   دانستند   یبکشند، با جسارت تمام آن روز را روز تبرک و مبارک م   عیرا به آن وضع فجعلیه السالم    ی بن عل  نیحساند    تهتوانس  نکهیا

. در  گذاشتند  ی خودشان را در آن روز م  ی و جشن ها  ها   یشادمان   ، . با تمام وقاحتدند شمر  یو روزه آن روز را مستحب م  گرفتند  یم

روز  نکهیبه ا کردند یم قیفراوان تشو خیشان را در طول تار انیعیو ماتم دانستند و ش نروز عاشورا را روز حز السالم معلیه تیمقابل اهل ب

  دایاظهار مودت نسبت به عترت قرب پ   نیازند تا خودشان به خداوند با اکسب و کار را آن روز رها کنند و به اقامه عزا بپرد  یعاشورا حت

. هرچه که  و پرداخت اجر رسالت است  یالقرب  ینسبت به ذواظهار مودت    یبه گونه اعلیه السالم    دالشهدایس  یاقامه عزا  قتیکنند. در حق

 دارد چون  شتریبه خدا محبت ب قتیدر حق ،باشد شتریمحبتش بعلیه السالم   نیحسبه امام  یشخص

 محبت سان محبت ها جداست نیحب خداست / ا ،محبوب خدا حب

در اقامه   انیعیش  یفتگیو ش  علیه السالم  دالشهدایس  یعزا  یشکوهمند  توانند  یکه نم  یانخناس  یگوش دل سپرد به وسواس ها  دی نبا  پس

و   شانیاز بدک یعده اپنجم  در قرن  رای مثالبکه  مینیب یو برتابند. ما م  نندیچه در دهه محرم را بب و  چه در عاشورا نیچه در اربع ،عزا

  یبرنده ندارند، سع   یکم آورده اند و برگ دهه محرم    یفرهنگ پر حماسه کربال و عزادار  نیو ا  وراکه در مقابل عاش  دندید  یوقت  عهیرشیغ 

 . نداشت ی رنگ در مقابل خون خداآنها  نیدروغ  یرا علم کنند در مقابل روز عاشورا که نتوانستند و حنا ریکردند روز قتل مصعب ابن زب

 

است که به   یبزرگ  اریبس اریبس قی توف علیه السالم عبداهلل  ی اب یعزااست و اقامه  « علیه السالم نی سح»راه به خدا  نیتر ک یکه نزد م یبدان پس 

اِکِریَن  :  میگزار باش، خدا را شکر را خدا به ما داده   یق یتوف  نیو اگر چن  هرکس ندهند 
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دل بسوز   ی. اپرشور، پرسوز و پرگداز و اندوهناک بود  علیه السالم  نیحس  یو اقامه عزا  یدر محبت ورز  د ی که با  کند  یحکم م  ینید  شعور

 ،السالم  معلیه  نیمنؤرالمیزهرا و ام  زی، عزالسالم  اعلیه  زهرا  بیرسول خدا، حب  بیخدا، حب  بیحب  یسوختن برا  ن یکه سوز تو کارها بکند، ا
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  یو کسان م یقلب سل داکردنیو پ  ی شدن دل آدم  زه یدل است و پاک راستن یو پ نفس  هیتزک لهیوس نیخود بهتر « علیه السالم دیشه نیحس»

همه به ما   ، آنهامردان راه    ،کرده اند   ی ط  ا ی  کنند   ی م   ی و سلوک را ط  ریکه راه س  ی نفس اند، کسان  هیو سلوک اند، اهل تزک  ریکه اهل س

و    عیسر  اریبس  اریبس  علیه السالم  نیحس  یسوختن دل برا  ،علیه السالم  نی حسامام    یاقامه عزا برا  ،علیه السالم   نیحسبر امام    هیگفته اند که گر

و    ایخالصانه بدون ر  ستنیگر  ستن،یدم گر  کیبا    شود  یره صدساله را م  یو گاه  برد  یم  شیاهلل پ   یقرب ال   ریرا در مس  ی آدم  ،شتابان

 راه ماست.  نیکرد، ا یسمعه ط

 

  یزمان  ،عهیش  ختهیاست که بزرگوار دانشور فره  نیکتاب حاصل ا  نیا  . «نای و سنتنا سنت نب  رتنایس »دارند به نام    ی کتاب  ینیعالمه ام  مرحوم

به   هیاز عالمان شهر حلب سور  یند، عده امشغول بود  فیلأ و ت  قیآنجا که به تحق  یبرده بودند و در کتابخانه ها  فیتشر  هیبه سور  ربازید

بود که    نیهم  ،که آنها کرده بودند   یتسؤاالداشتند. از جمله    یگفتگوها و مباحثات  شانیچهارده شب با ا  ی و در ط  ند یآ  یم  شانیا  ارتیز

  شیخو  او را، مهر سجده  یرود و تربت کربال  ی قبر او م  ارتیو به ز  زند  یم  نهیو سو لطمه    د یگر  یم  علیه السالم  یبن عل  نیحسبر    عهیچرا ش

کتاب فراهم آوردند    ک یرا بعدها در    ل یدال نیا  آورند که همه  ی م  یمتعدد   ل یمدارک عامه و اهل سنت دال  ز ا  ینیعالمه ام  دهد؟   ی قرار م

و   دیو بهره ببر دیبخوان ،ه استکتاب را که ترجمه شد نیماست. حتما ا امبریاست که راه و روش ما راه و روش پ  نیو آن کتاب عنوانش ا

 . دیاستفاده کن

 

بود که    نیچن  صلی اهلل علیه و آله و سلم اکرم  امبریکه پ   انیسن  ثیاز مدارک معتبر حد  کند  ی و نقل م  د یفرما یم   ی نیعالمه ام ، همان کتاب  در

سالها سال قبل از کربال،   .آورد شانیا  یبرا یفرشته ا یکربال را به اعجاز اله نیخاک زم نیهم یعنی، را و تربت کربال را دالشهدایتربت س

گاه در    یگاه و ب  صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریداد و پ   صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریرا به پ   زشینوه عز،  علیه السالم  یابن عل  نی حسخبر شهادت  

و   نیه نازنو به خاصانش که نوداد    ی خبر مبه کسانش  و    کرد  ی م  و قاتالن او را لعن  ستیگر  یم   علیه السالم  نیحسبر    مختلف   یبزنگاه ها

هم به همراه   خاک کربال را  زا  یو آن مقدار  دیبه شهادت خواهد رس یعیامت به طرز فج  نیدر ا  ی مظلوم او به دست ناجوانمردان و ناپاکان

 یعالقمند  بهیداشت و به خمسه طالسالم    معلیه  تیبه اهل ب  یدی که محبت شد  شیاز همسران خو  ی کی  نیداشت و هم به ام سلمه، ام المؤمن

امت    نیمرا ا  نیحسبدان که    ،و سرخ فام شد  نیخاک خون  نیکه ا  ید ی هرگاه د  ؛داد و به او فرمود که ام سلمه  هیداد، هد  یفراوان نشان م

و تربت علیه السالم    یابن عل  نیحسبر    ستنینقل کرده است، نشان داده است گر  انیاز سن  ، ینیکه جناب عالمه ام  ی اتیروا  ن یاند. و با ا  شتهک

 غمبر یمعنا که به سنت پ   نیبه ا  ، م یباش  میخواه  یم   یما اگر سناست و    صلی اهلل علیه و آله و سلم  غمبریاو را به تبرک همراه داشتن، سنت پ 

  م یقبر او را مغتنم بشمار  ارتی و ز  م یداشته باش  لرا در دعلیه السالم    نیحسو غم    ، علیه السالم  نیحسداغ    دی با  ،م یعمل کنصلی اهلل علیه و آله و سلم 

 است.صلی اهلل علیه و آله و سلم ما  امبریوش پ ر راه و . راه و روش ما، میبرکت، شفاعت و طهارت بدان هیو تربتش را ما

 

و    یدها  نازاده ها و امام  زهیمحبت خوبان، پاکان، پاک  د یکند که با  یعقل حکم م  .داشت  دی با  ینیکند که شور حس  یحکم م  شعور

عشق آنها در دل و جان ما رخنه  دی معنا با کیآنها بود،  فتهیوش عهیبود، ش   نهایا یدایش .نمود ایدل اح  در را انیمنورکنندگان قلوب آدم

 .علیه السالم نیحسعشق   هکند ب  یکند. عقل حکم م

 

شور را کنار گذاشت و شعور داشت و در   دی کنند که با  یو خلط مبحث م  کنند   یم   جادیوسوسه و دغدغه ا  انیم  نیکه در ا  ی کسان  و

دارد    ازین  یآدم   ش، یخو  اتیاز ح  ییشعور است. در بزنگاه ها   یِ دقت و کم  یِ سخن از کم  ن یخود ا  ،میبه شعور برس  دی با  ینیمجالس حس

محبت است که از او   نیکه هم  محبت  نیشود. آن هم ا  یم  رابیمحبت س  از  یاز روح آدم  یمیعظ  شبخ  محبت و  به احساس عاطفه و

ذِ   تحب خداس  ،رساند. حب محبوب خدا  ی محبت است که ما را به خداوند م  نیشود و هم  یخارها گل م 
ََّ
ِه »َوال

ََّ
ا ِلل َشُدَّ ُحب َّ

َ
  « یَن آَمُنوا أ

و به صلی اهلل علیه و آله و سلم  دارند و به رسول خدا    یدیان به خدا محبت شدمؤمنمان آورده اند و  یادارند و    یکه خدا را دوست م  یکسان

صفر بخصوص در دهه   در محرم و  میکن  یپس سع ؟  علیه السالم  یابن عل  نی حسخداست جز    بیحب  یخدا محبت دارند، چه کس  بیحب

که نور    میباش  یو آتشفشان  میکن  جاد یا  مانیرا در دلها  علیه السالم  الشهدا  دیبه س  یخودمان شورِ عزا و محبت و عشق ورزدر دل    ن،یآغاز

که از اوصاف اوست که  امام مهربان و رئوف ما  ،  علیه السالم  الرضا  یابن موس  یسالم خدا بر عل .  میباش  نیآفرشور  گرانید  یو هم برا  میبرافروز
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 ی برا  دند یآفر  ی کردند و شور م  ی م  ج ییتوانستند مردمان را ته  ی که م  یی تا جا  علیه السالم  حضرت رضا  یعن ی  الطفوف«  ومیاالحزان    جی»مه

 علیه السالم  امام رضاو سنت    به روش  ریمس  نیکه در ا  مییامام رضا  عهیو ش  میهست  ییامام رضاو    یرضو  یوقت  حزن روز عاشورا و کربال، و

  ،میرا را بلند کن  علیه السالم  دالشهدایس  یعلم و عزا  ،دیکه از دست بر آ  ییو در جامعه و در خانه، در هرجا  میباش  زیو شورانگ  میاقتدا کن

 .میو بسوزان میزخود بسو

 مآموخت ،سوختن یرخ دوختم / با نگه  داری به د ده ید

 و ساختم و سوختم / سوختم و نور بر افروختم  سوختم

  ی نیحس  تا   دل ما، خانه ما، جامعه ما و فرزندان ما خواهد شد   تیباعث نوران  علیه السالم   نیحسخدا    بیسوز و گدازها بر حب   ن یاهلل اءشا  ان

 . رندیبم ینیبمانند و حس

 

  ،یچرخ اقامه عزا  یال  ی. مبادا ما چوبمیبکاه  ینیشور حس   نیکه از ا  میبزن  یحرف خنک و سردکه مبادا    میزیبپره  د یبا  ریمس  نیا  در

س السالم  الشهدا    دیعزاداران  تبدمبادا    .میکن  جادیا  یمانعمبادا    .میبگذارعلیه  ناخواسته  و  نادانسته  خناس  وسواس  مبادا .  میبشو  لیبه 

 سالم اهلل علیهاو در محضر حضرت زهرا  م یخدا عقب بمان بیعاشقان و عشق ورزان به حب لیدست ما بدهد که از خ هب یکار یبآمروشنفکر

 . میدل آزار باش ،م یکن یکه م  یی و نابجا هودهیو ب  یبا سخنان واهبلکه  ،مینه تنها عزا دار نباش .میباش یرو هیس

 

و    میکن  تیحق الناس را رعا  م،یزی از آزار مردم بپره  م، یزیاز گناه بپره  م، یباتقوا باش  م، یپارسا باشعلیه السالم    دالشهدایس  یدر عزا  د یبا  البته

.  می و فقرا و نفرت از ظالمان را داشته باش  تامیو احسان و کمک محرومان و ا  ی کیدعوت به ن  ینیدر مجالس حس  دی حتماً با  هانیدر کنار ا

 به دانشگاه مکارم اخالق و کرامت را  علیه السالم    دالشهدایس  یمجلس عزا  قتیو در حق میکن  جیترو  ینیمکارم اخالق را در مجالس حس  د یبا

  تر کینزد  تیکه به آدم  مینیرا بب  ئیو ارتقا  یترق عزا در خود    نیرفت از گناهان و تمام شدن ا  رونیتا با ب  م یکن  ل یتبد  ی و انسان  ی اخالق  یها

کنند و به   دایاست که افراد استحاله پ   باعث شده   شهیهمعلیه السالم    نیحساست. مجالس امام    نهیزم  ن یبهتر  نی. امیا  ه تر شدو متخلق  

و به کنند  و انابت  توبه  اند  موفق شده  علیه السالم  الشهدا    د یدر مجالس س  می ا  دهیافراد آلوده که د  یبرسند. بس  ی طهارت برسند و به پاک

  ست ین  نیچن  نیا  نی. بنابرادی ا  دهی شما هم دو حتما    می ا  دهیفراوان د کیرا بارها و بارها از نزد  نیاند. ا  دهیرس  ی و به پاک  خدا برگشته  یسو

و فقرا و مستمندان   مانیتیبه    یدگیکار رس  شهی، همعلیه السالم  نیحسامام    یبه عزا  ایبه مکارم اخالق توجه کرد    دی با  ا یکه آ  مییا بگوکه  

علیه السالم   نیحسها بودن، در کنار مجالس امام  آن  یبرا  یو مسکن  ی، چه مرهمهافقر آن  شهیردرمان  ها، چه  آن  بهو کمک کردن همه گونه  

. کردند یم  یدگیو به فقرا رس  زدند یم نهیرا به س  مانیتیاند که سنگ  ها بوده    ییو کربالها    ینیحس  نیا  شهیاست و همداشته    انیجر

 کنند، یم مانیتیو  ازمندانیبه مستمندان و ن یدگیمختلف رس یکه در کشورها هی ریسسات خؤهمه م نیاست که ا نینشان آن هم هم

به    ، می ا  ده یکه ما در عالم د   یی ها  هیریخود اوست. چه بسا خ  ا ی پدر بزرگوار او    ا یعلیه السالم    ی بن عل  نیحس از فرزندان    یک نفرهمه به نام  

مکتب ظلم  علیه السالم    ی بن عل   نیحسالبته مکتب    ؛ اند. بلهرا انجام داده    ی انیاند و خدمات شا  شده   ده یناملیه السالم  ع  نام حضرت اباالفضل 

محبت   هانیا  هیرمایو برقرار است و البته خم  کوین  شیخو  یبه جا  ها نیا  . همهاست  در مقابل ظالم   یستادگ یو دفاع از مظلوم و ا  یزیست

  یفرصت  ،ماه محرم  نیده روز آغاز  نیاست که ا  نیسخن ا  یبند  . حاصل کالم و جمعاست  او  یاشک او و عزا  وعلیه السالم    یبن عل  نیحس

  یشدن به خدا. فرصت ترکینزد یاست برا ی. فرصتعلیه السالم یبن عل  ن یحس نو شدن، نو شدنِ دل و شستن دل به آب اشک بر  یاست برا

 امیبه ق  تیدر نها علیه السالم    ی بن عل  نیحس  تیکه مظلوم  میدان یالبته همه م  ،البته  ،لبتهو اعلیه السالم  امام زمان    تیجلب رضا  یاست برا

دعا    یبرا میمورأ م و  ظفؤکه ما م  می دان یو چون م  میفرصت استفاده ببر  نیو از ا  میبکوش  نی. بنابراشود یو جبران م  شود یقائم درمان م

ها  در روضه    ها، أتیدر ه  ،ینیاست که در مجالس حس  یهمان وقت  ،وقت اجابت  نیبهتر  .در فرج  لیو تعج  جهت ظهور امام زمان مان

فرج موال و   لیدعا کردن جهت تعج  یبرا  میبدان  متیها را غن  ثاراهلل. آن لحظه  تیبر مظلوم  سوزد  یو دلمان م  شود  یم  یاشکمان جار

شده    ده ید  ییایؤاست: که در رالمکارم نقل کرده    الیصاحب مک  ،خصوص  نیکه در االسالم    معلیهفاطمه    یعصر، مهد  یما، ول   زیسرور و عز

 کنم یا ممن دع   »إني ألدعو لمؤمن یذکر مصیبه جدي الشهید ثم یدعو لي بتعجیل الفرج و التأیید«اند:  فرموده  علیه السالم  که امام عصر  

 یکسان  نینچ  یمن دعاگو  .من دعا کند  دییأ فرج و ت  یراکند و پس از آن ب  بتیو ذکر مص  فتدیب  دمیجد شه  بتیمص  ادیکه به    یکس  یبرا
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و با دوستانم    نینشستم بر زم  ییدر جا  ،نیکمتر  رواست. اگر منِ  ،مژده گر جان فشانم  نیبر ا  ن،یباالتر از ا  یا  خواهم بود. خب چه مژده

 امام عصر  الفرج«  کی»عجل لولفرج امام ما را برسان.    ،رب  ا ی  میگفت  و بعد   میستیو گر  میرا کردعلیه السالم    نیاباعبداهلل الحس  بتیذکر مص

ر نخواهد کرد. پس بعد از ه  یکوتاه  ،داشتن به ما  تیو عنا  تیو در رعا  اوست، ما را دعا خواهد کرد  تی عنا  لیعالم طف  که همهعلیه السالم  

ل لول:  مییو اشک و ماتم بگو  هیگر هم عجَّ
َّ
الب بدم المقتول بکرب  نی»أکه    میو ناله کن  الفرج«  کی»الل خون   رندهیانتقام گ  ای خدا  .«الءالطَّ

محرومان و مستضعفان   ی را برسان و او را به تمامالسالم    م علیه  زهرا  یمهد  ی عنی  ، کننده گسترده در جهان  و اقامه  د یو تنها امعلیه السالم    نیحس

 .انیو منتظران بنما

 الفرج  کيعّجل لول الّلهم


