هحزم هبُی اطذ کَ ػسالذ زر همبثل ظلن ّ حك زر همبثل ثبطل لیبم کززٍ  ّ ،ثَ اثجبد رطبًسٍ اطذ کَ زر طْل
ربرید ُ ،ویؼَ حك ثز ثبطل پیزّس ػسٍ اطذ.
هحزم هبُی اطذ کَ ثَ ّطیلَ طیس هدبُساى ّ هظلْهبى اطالم سًسٍ ػسٍ  ّ ،اس رْطئَ ػٌبصز فبطس ّ رژین ثٌی
اهیَ ،کَ اطالم را رب لت پزرگبٍ ثززٍ ثْزًس  ،رُبیی ثرؼیس.

ایي ذْى طیس الؼِسا اطذ کَ ذًِْبی ُوَ هلذ ُبی اطالهی را ثَ خْع هی آّرز  .هبٍ هحزم ثزای هذُت
رؼیّغ هبُی اطذ کَ پیزّسی ،زر هزي فساکبری ّ ذْى ثَ زطذ آهسٍ اطذ.
هحزم هبٍ ًِضذ ثشرگ طیس ػِیساى ّ طزّر اّلیبی ذساطذ ،کَ ثب لیبم ذْز زر همبثل طبؿْد ،رؼلین طبسًسگی ّ
کْثٌسگی ثَ ثؼز زازّ ،راٍ فٌبی ظبلن ّ ػکظزي طزوکبر را ثَ فسایی زازى ّ فسایی ػسى زاًظذّ .ایي ذْز
طزلْحۀ رؼلیوبد اطالم اطذ ثزای هلزِب رب آذز زُز.

ثب حلْل هبٍ هحزم ،هبٍ حوبطَ ّ ػدبػذ ّ فس اکبری آؿبس ػس.هبُی کَ ذْى ثز ػوؼیز پیزّس ػس.هبُی کَ لسرد
حك ،ثبطل را رب اثس هحکْم «ّ زاؽ ثبطلَ » ثز خجَِ طزوکبراى ّ حکْهزِبی ػیطبًی سز .هبُی کَ ثَ ًظل ُب زر
طْل ربرید  ،راٍ پیزّسی ثز طز ًیشٍ را آهْذذ.هبُی کَ ػکظذ اثز لسررِب را زر همبثل کلوَ حك ،ثَ ثجذ
رطبًس.هبُی کَ اهبم هظلویي  ،راٍ هجبرسٍ ثب طزوکبراى ربرید را ثَ هب آهْذذ.
طیس الؼِسا را کؼزٌس ،اطالم رزلی اع ثیؼزز ػس.

طیسالؼِسا _طالم هللا ػلیَ_ ثب ُوَ اصحبة ّ ػؼیزٍ اع لزل ػبم ػسًس،لکي هکزجؼبى را خلْ ثززًس.
ػِبزد حضزد طیسالؼِسا هکزت را سًسٍ کزز .
سًسٍ ًگَ زاػزي ػبػْرا  ،یک هظألَ ثظیبر هِن طیبطی _ ػجبزی اطذ.
اًمالة اطالهی ایزاى  ،پزرْیی اس ػبػْرا ّ اًمالة ػظین الِی آى اطذ.

کزثال کبخ طزوگزی را ثب ذْى زر ُن کْثیس  ّ ،کزثالی هب کبخ طلطٌذ ػیطبًی را فزّ ریرذ.
کزثال را سًسٍ ًگَ زاریس ّ ًبم هجبرک حضزد طیس الؼِسا را سًسٍ ًگَ زاریس  ،کَ ثب سًسٍ ثْزى اّ اطالم سًسٍ ًگَ
زاػزَ هی ػْز.
هظألَ کزثال  ،کَ ذْزع زر رأص هظبئل طیبطی ُظذ  ،ثبیس سًسٍ ثوبًس.
هلذ ثشرگ هب ثبیس ذبطزٍ ػبػْرا را ،ثب هْاسیي اطالهی ُ ،ز چَ ػکُْوٌسرز حفع ًوبیس.
ایي هحزم را سًس ٍ ًگَ زاریس؛ هب ُز چَ زارین اس ایي هحزم اطذ.
هحزم ّ صفز اطذ کَ اطالم را سًسٍ ًگَ زاػزَ اطذ.

روبم ایي ّحسد کلوَ ای کَ هجسأ پیزّسی هب ػس  ،ثزای ذبطز ایي هدبلض ػشا ّ ایي هدبلض طْگْاری ّ ایي هدبلض
رجلیؾ ّ رزّیح اطالم ػس.
هدبلض ثشرگساػذ طیس هظلْهبى ّ طزّر آسازگبى  ،کَ هدبلض ؿلجَ طپبٍ ػمل ثز خِل ّ،ػسل ثز ظلنّ ،اهبًذ ثز
ذیبًذ ّ ،حکْهذ اطالهی ثز حکْهذ طبؿْد اطذ ُ ،ز چَ ثب ػکٍْ رز ّ فؼززٍ رز ثز پب ػْز  ّ ،ثیزق ُبی ذًْیي
ػبػْرا ثَ ػالهذ حلْل رّس اًزمبم هظلْم ّ ظبلن ُ ،ز چَ ثیؼزز افزاػزَ ػْز.

هبٍ هحزم هبُی اطذ کَ هززم آهبزٍ اًس ثزای ػٌیسى هطبلت حك.
گزیَ کززى ثز ػشای اهبم حظیي  ،سًسٍ ًگَ زاػزي ًِضذ  ّ ،سًسٍ ًگَ زاػزي ُویي هؼٌب کَ یک خوؼیذ کوی زر
همبثل یک اهپزاطْری ثشرگ ایظزبز  ،زطزْر اطذ.
ثبیس طیٌَ سزى ُن هحزْا زاػزَ ثبػس.
ػبػْرا رّس ػشای ػوْهی هلذ هظلْم اطذ  ،رّس حوبطَ ّ رْلس خسیس اطالم ّ هظلوبًبى اطذ.

هٌجغ :پبیگبٍ اطالع رطبًی ُیبد رسهٌسگبى اطالم

دست آَردٌبی عبشُر
اگز ػبػْرا ّ فساکبری ذبًساى پیبهجز ًجْز ،ثؼثذ ّ سحوبد خبى فزطبی ًجی اکزم صلی هللا ػلیَ ّ آلَ ّطلن را
طبؿْریبى آى سهبى ثَ ًبثْزی کؼبًسٍ ثْزًس .اثْطفیبًیبى هی ذْاطزٌس للن طزخ ثز کزبة ّحی ثکؼٌس ّ یشیس ،یبزگبر
ػصز ربریک ثذ پزطزی ،ثَ گوبى ذْز ثب کؼزي ّ ثَ ػِبزد کؼیسى فزسًساى ّحی اهیس زاػذ اطبص اطالم را
ل» ثٌیبز حکْهذ الِی را ثزکٌس .اگز ػبػْرا ًجْزً ،وی زاًظزین ثَ
ثزچیٌس ّ ثب ػؼبر صزیح «ال
ی ًَ َش َ
ذجز خبء ّال ّح ٌ
ٌ
طز لزآى کزین ّ اطالم ػشیش چَ هی آهس ،لکي ارازٍ ذساًّس هزؼبل ثز آى ثْزٍ ّ ُظذ کَ اطالم رُبیی ثرغ ّ لزآىِ
ُسایذ را خبّیس ًگَ زارز ّ حظیي ثي ػلی ػلیَ الظالم  ،ایي ػصبرٍ ًجّْد ّ یبزگبر ّالیذ ،را ثزاًگیشز رب خبى ذْز ّ
ػشیشاًغ را فسای ػمیسد ذْیغ ّ ا ّهذ ػظین پیبهجز اکزم ًوبیس رب زر اهزساز ربرید ،ذْى پبک اّ ثدْػس ّ زیي ذسا را
آثیبری فزهبیس ّ اس ّحی ّ رٍ آّرزُبی آى پبطساری ًوبیس.
اوگیسي قیبم امبم حسیه علیً السالم
طیسالؼِساء ػلیَ الظالم اس ُوبى رّس اّّل کَ لیبم کززًس ثزای ایي اهز ،اًگیشٍ ػبى البهَ ػسل ثْز ،فزهْزًس کَ :هی
ثیٌیس کَ هؼزّف ػول ثِغ ًوی ػْز ّ هٌکز ثِغ ػول هی ػْز .اًگیشٍ ایي اطذ کَ هؼزّف را البهَ ّ هٌکز را اس
ثیي ثجزز .اًحزافبد ُوَ اس هٌکزاد اطذ .خش ذظ هظزمین رْحیس ُزچَ ُظذ هٌکزاد اطذ .ایٌِب ثبیس اس ثیي ثزّز ّ
هب کَ ربثغ حضزد طیسالؼِسا ُظزین ثبیس ثجیٌین کَ ایؼبى چَ ّضؼی زر سًسگی زاػذ .لیبهغ ،اًگیشٍ اع ًِی
اس هٌکز ثْز کَ ُز هٌکزی ثبیس اس ثیي ثزّز هِي خولَ لضیَ حکْهذ خْر .حکْهذ خْر ثبیس اس ثیي ثزّز.
آمُزش ٌبی امبم حسیه علیً السالم
حض زد طیسالؼِسا ػلیَ الظالم اس کبر ذْزع ثَ هب رؼلین کزز کَ زر هیساىّ ،ضغ ثبیس چَ خْر ثبػس ّ زر ذبرج هیساى
ّضغ چَ خْر ثبػس ّ ثبیس آًِبیی کَ اُل هجبرسٍ هظلحبًَ ُظزٌس چَ خْر هجبرسٍ ثکٌٌس ّ ثبیس آًِبیی کَ زر پؼذ
خجَِ ُظزٌس چطْر رجلیؾ ثکٌٌس ـ کیفیذ هجبرسٍ را کیفیذ ایي کَ هجبرسٍ ثیي یک خوؼیّذ کن یب خوؼیذ سیبز ثبیس چطْر
ثبػس ،کیفیذ ایي کَ لیبم زر همبثل یک حکْهذ للسری کَ ُوَ خب را زر زطذ زارز ثب یک ػسٍ هؼسّز ثبیس چطْر
ثبػس ـ ایٌِب چیشُبیی اطذ کَ حضزد طیسالؼِسا ثَ هل ّذ آهْذزَ اطذ ّ اُل ثیذِ ثشرگْار اّ ّ فزسًس ػبلی همسار
اّ ُن فِوبًس کَ ثؼس اس ایي کَ آى هصیجذ ّالغ ػس ثبیس چَ کزز.

محرم دیببچً سرخ شٍبدت
هبٍ هحزم ،هبٍ حوبطَ ّ ػدبػذ ّ فساکبری آؿبس ػس؛ هبُی کَ ذْى ثز ػوؼیز پیزّس ػس؛ هبُی کَ لسرد حك
ثبطل را رب اثس هحکْم ّ زاؽ ثبطل ثز خجَِ طزن کبراى ّ حکْهذ ُبی ػیطبًی سز؛ هبُی کَ ثَ ًظل ُب زر طْل
ربرید راٍ پیزّسی ثز طز ًیشٍ را آهْذذ؛ هبُی کَ ػکظذ اثزلسرد ُب را زر همبثل کلوَ حك ثَ ثجذ رطبًس؛ هبُی
کَ اهبم هظلویي راٍ هجبرسٍ ثب طزن کبراى ربرید را ثَ هب آهْذذ؛ هبُی کَ ثبیس هؼذ گزٍ کززٍ آسازی ذْاُبى ّ
حك گْیبى ثز ربًک ّ هظلظل ُب ّ خٌْز اثلیض ؿلجَ کٌس ّ کلوَ حك ،ثبطل را هحْ ًوبیس.
اطزمالل طلجبى ّ
ّ

پیرَزی امبم حسیه علیً السالم
طیس الؼِسا ػلیَ الظالم کؼزَ ػس؛ ػکظذ ًرْرز؛ لکي ثٌی اهیَّ را چٌبى ػکظذ [زاز] کَ رب آذز ًزْاًظزٌس
زیگز کبری ثکٌٌس .چٌبى ایي ذْى آى ػوؼیزُب را ػمت سز کَ رب اآلى ُن کَ هالحظَ هی کٌیس ثبس پیزّسی ثب
طیّسالؼِساطذ ّ ػکظذ ثب یشیس ّ ارجبع اّطذ.
راي زودي مبودن اسالم
کزثال را سًسٍ ًگَ زاریس ّ ًبم هجبرک حضزد طیسالؼِسا را سًسٍ ًگَ زاریس کَ ثب سًسٍ ثْزى اّ اطالم سًسٍ ًگَ زاػزَ
هی ػْز.
سرآغبز زودگی جبَید اسالم
ى لزآى زر ػبػْرا ،طزآؿبس سًسگی خبّیس اطالم ّ حیبد اثسی لزآى کزین ثْز .آى
ػِبزد طی ِس هظلْهبى ّ ُْاذْاُب ِ
ل ذب ِم ذْز هی
ػِبزد هظلْهبًَ ّ اطبرد آل الل َّ ررذ ّ ربج یشیسیبى را کَ ثب اطن اطالم اطبص ّحی را ثَ ذیب ِ
ذْاطزٌس هحْ کٌٌس ثزای ُویؼَ ثَ ثبز فٌب طپزز ّ آى خزیبى ،طفیبًیبى را اس صحٌَ ربرید ثَ کٌبر سز.
قدرت خُن سیدالشٍد
ایي ذْى طیسالؼِساطذ کَ ذْى ُبی ُوَ هلذ ُبی اطالهی را ثَ خْع هی آّرز ّ ایي زطزدبد ػشیش
ػبػْراطذ کَ هززم را ثَ ُیدبى هی آّرز ّ ثزای اطالم ّ ثزای حفع همبصس اطالهی هِیب هی کٌس .زر ایي اهز
طظزی ًجبیس کزز.
ک ُّ
ارض کربال
ل
ُ
ٍ
ض کزثال؛ ُوَ خب هحضز طیسالؼِسا اطذُ ...وَ هحزاة ُب اس طیسالؼِسا
طیسالؼِساء ُوَ خب ُظذ« .ک ُّ
ل اَ ْر ٍ
اطذ ...اهبم حظیي ًدبد زاز اطالم را.
درش سیّدالشٍد
حضزد طیّسالؼِسا ثَ ُوَ آهْذذ کَ زر همبثل ظلن ّ زر همبثل طزن ،زر همبثل حکْهذ خبئز چَ ثبیس کزز .ثب ایي کَ
اس اّّل هی زاًظذ کَ زر ایي راٍ کَ هی رّز راُی اطذ کَ ثبیس ُوَ اصحبة ذْزع ّ ذبًْازٍ ذْزع را فسا کٌس ّ
ایي ػشیشاى اطالم را ثزای اطالم لزثبًی کٌس ،لکي ػبلج زغ را ُن هی زاًظذ .اگز ًجْز ایي ًِضذًِ ،ضذ حظیٌی،
یشیس ّ ارجبع یشیس اطالم را ّارًَّ ًؼبى هی زازًس.
اهبم حظیي ػلیَ الظالم ّ ػبػْرا زر کالم همبم هؼظن رُجزی
عبشُرا ،حرکتی در دَ جبًٍ
 ...هبخزای ػبػْرا ػجبرد اس یک حزکذ ػظین هدبُسد آهیشی زر زّ خجَِ اطذُ .ن زر خجَِ هجبرسٍ ثب زػوي
ذبرخی ّ ثیزًّی ـ کَ ُوبى زطزگبٍ ذالفذ فبطس ّ آى زًیبطلجبًی ثْز کَ ثَ ایي زطزگبٍ لسرد چظجیسٍ ثْزًس ّ
لسرری را کَ پیبهجز صلی هللا ػلیَ ّ آلَ ّطلن ثزای ًدبد اًظبى ُب آّرزٍ ثْز اطزرسام ّ اطزثوبر کززٍ ثْزًس ّ

ػکض هظیزی کَ اطالم ّ ًجی هکزم اطال م صلی هللا ػلیَ ّ آلَ ّطلن ذْاطزَ ثْزًس ّ ارازٍ کززٍ ثْزًس حزکذ
هی کززًس ـ ّ ُن زر خجَِ زرًّی کَ آى رّس کَ خبهؼَ ثَ طْر ػوْم ثَ طوذ ُوبى فظبز زرًّی حزکذ کززٍ ثْز...
اثر محبّت بً امبم حسیه علیً السالم
 ...اگز هحجّذ زر رؼیغ ًجْز ایي زػوٌی ُبی ػدیجی کَ ثب ػیؼَ ػسٍ ثبیس اّ را اس ثیي هی ثززُ .ویي هحجّذ ػوب
هززم ثَ حظیي ثي ػلی ػلیَ الظالم ضبهي حیبد ّ ثمبی اطالم اطذ ایي کَ اهبم [ذویٌی رحوَ هللا ] هی فزهْز:
«ػبػْرا اطالم را ًگَ زاػذ» هؼٌبیغ ُویي اطذ...
عبشُرا ،محرک مسلمبوبن
هبخزای حظیي ثي ػلی ػلیَ الظالم حمیمزب هْر ْر حزکذ لزّى اطالهی زر خِذ رفکزاد صحیح اطالهی ثْزٍ
اطذُ .ز آسازی ذْاٍ ّ ُز هدبُ ِس فی طجیل الل َّ ّ ُزکض کَ هی ذْاطزَ اطذ زر هیساى ذطز ّارز ػْز اس آى
هبخزا هبیَ گزفزَ ّ آى را پؼزْاًَ رّحی ّ هؼٌْی ذْز لزار زازٍ اطذ .زر اًمالة هب ایي هؼٌی ثَ صْرد ثیٌّی ّاضح
ثْز...
بی وظیر بُدن َاقعً عبشُر
اس اّّل رب آذز حبزثَ ػبػْرا ثَ یک هؼٌی ًصف رّس ثْزٍ ،ثَ یک هؼٌی زّ ػجبًَ رّس ثْزٍ [اطذ] ...ػوب ثجیٌیس ایي
ًصف رّس حبزثَ چَ لسر زر ربرید هب ثزکذ کززٍ ّ رب اهزّس ُن سًسٍ ّ الِبم ثرغ اطذ ...زر ربرید رؼیغ ،ثلکَ زر ربرید
اًمالة ُبی ضسظلن زر اطالم ـ ّلْ اس طزف ؿیز ػیؼیبى ـ حبزثَ کزثال ثَ صْرد زرذؼبى ّ ًوبیبى اثزثرغ ثْزٍ ...هي
ُیچ حبزثَ ای را زر ربرید ًوی ػٌبطن کَ ثب فساکبری آى ًصف رّس لبثل همبیظَ ثبػس.
فلسفً قیبم امبم حسیه علیً السالم
زر سیبرری اس سیبرد ُبی اهبم حظیي ػلیَ الظالم کَ ز ر رّس ارثؼیي ذْاًسٍ هی ػْز خولَ ای ثظیبر پز هؼٌی ّخْز
دِبلَخ» .فلظفَ فساکبری حظیي ثي ػلی ػلیَ
ِي ال َ
ظ َزفی َس ػِجب َز َ
ل ُهِ َ
زارز ّ آى ایي اطذ ّ« :ثَ َذ َ
ک ه ْ
د َز َُ فیک لِیَ ْ
الظالم زر ایي خولَ گٌدبًسٍ ػسٍ اطذ .سائز [اهبم حظیي ػلیَ الظالم ] ثَ ذسای هزؼبل ػزض هی کٌس کَ ایي
خ»؛ [ُن چٌیي رالع
ثٌسٍ رْ ،ایي حظیي رْ ،ذْى ذْز را ًثبر کزز رب هززم را اس خِبلذ ًدبد ثسُس ّ [اس] «ح ْیز ُح الضَّاللَ ِ
کزز] هززم را اس طزگززاًی ّ حیزری کَ زر گن راُی اطذ ًدبد ثسُس...
وتیجً تفکر در مسئلً عبشُر
ُزچَ زرثبرٍ هظئلَ ػبػْرا ّ لیبم حظیٌی ثیؼزز فکز کٌین ثبس ُن ایي لضیَ زر اثؼبز هرزلف زارای کؼغ ّ
گٌدبیغ اًسیؼیسى ّ ثیبى کززى اطذُ .زچَ ثیؼزز زرثبرٍ ایي لیبم ػظین فکز کٌین ،هوکي اطذ حمبیك ربسٍ ای
ثیبثین...
اثر عساداری ٌبی سىتی
ایي ػشازاری ُبی طٌزی هززم را ثَ زیي ًشزیک هی کٌس.

