
 در رٔس عاضٕرا( عهیّ انسالو)َخستیٍ خطبّ اياو حسیٍ

 

پض اس تٕظیُ ؿفٛف ٌؼىز خٛد، طٛار تز اطة ػذ ٚ ِمذارٜ ( ػٍیٗ اٌظالَ)اِاَ حظیٓ

٘ا فاؿٍٗ گزفت، آٔگاٖ در ِماتً ٌؼىز ػّز تا ؿذاٜ تٍٕذ ٚ رطا تٗ آٔاْ  راٖ اس خیّٗ

 :چٕیٓ فزِٛد

خَٕزیشٖ عجهّ يكُیذ تا يٍ ٔظیفّ خٕد حزف يزا بطُٕیذ، ٔ در جُگ ٔ ! ایٓا انُاص

را كّ يٕعظّ ٔ َصیحت ضًا است اَجاو دْى، ٔ تا عهت آيذَى را بّ ایٍ سزسيیٍ 

تٕضیح دْى، اگز بّ سخُى گٕش دادیذ ٔ عذر يزا پذیزفتُذ ٔ با يٍ اس در اَصاف ٔ عذل 

َگ با اَذ ٔ دنیهٗ بزاٖ ج ضٕد راِ سعادت ٔ خٕضبختٗ را دریافتّ ٔارد ضذیذ يعهٕو يٗ

تٕاَیذ ًّْ دست بّ دست  يٍ َخٕاْیذ داضت، نكٍ اگز عذرو را پذیزفتیذ ٔ اس در اَصاف ٔ داد ٔ با يٍ ٔارد َطذیذ آَگاِ يٗ

ْى بذْیذ ٔ بذٌٔ يٓهت تصًیى باطهتاٌ را اجزا كُیذ ٔنٗ در ایٍ صٕرت دیگز ايز بز ضًا يطتبّ ًَاَذِ است، ٔ پطتیباٌ 

 .ل كزدِ ٔ یار ٔ یأر َیكٕكاراٌ استيٍ آٌ خذایٗ است كّ قزآٌ را َاس

ٌذا اِاَ . ػٕیذٔذ تٍٕذ ػذ چْٛ طخٓ اِاَ تٗ ایٕجا رطیذ، ؿذاٜ گزیٗ ٚ ػیْٛ اس تؼضٝ سٔاْ ٚ اطفاي وٗ ؿذاٜ اِاَ را ِٝ

طخٓ خٛد را لطغ وزد ٚ تٗ حضزت اتٛاٌفضً ٚ ػٍٝ اوثز دطتٛر داد تزٚیذ سٔٙا را طاوت وٕیذ، تٗ خذا لظُ ( ػٍیٗ اٌظالَ)

 .فهعًزٖ نیكثز بكاؤٍْ٘اٜ تظیارٜ در پیغ دارٔذ  ٚس گزیٗ٘ٓ

دٔیا گٌٛتاْ ٔشٔذ وٗ ٘ز ! ِغزٚر وظٝ اطت وٗ گٛي دٔیا را تخٛرد ٚ تذتخت وظٝ اطت وٗ ػیفتٗ ٚ فزیفتٗ آْ تؼٛد، ِزدَ

ْ ػّا را تز وٕذ، َ طاسد، ٚ ٘ز وض تٗ اٚ چؼُ طّغ ٔشٔذ تٛرسد ِأیٛص ٚ ٔااِیذع ِٝ وض تا اٚ اػتّاد وٕذ ٔا اِیذع ِٝ

ایذ، ٚ تٛاططٗ آْ خذاٚٔذ اس ػّا اػزاف وزدٖ ٚ  ایذ وٗ خؼُ خذا را تز ضذ خٛد تزأگیختٗ تیُٕ ُ٘ پیّاْ ػذٖ اِزٜ ِٝ

 غضثغ را تز ػّا رٚا داػتٗ ٚ رحّتغ را تز ػّا را حزاَ وزدٖ اطت 

اس حّذ ٚ طپاص خذاٜ تؼاٌٝ ٚ درٚد  دٚتارٖ ػزٚع تٗ طخٓ وزد ٚ پض( ػٍیٗ اٌظالَ)چْٛ سٔاْ ٚ وٛدواْ آراَ ػذٔذ، اِاَ 

 :تٝ پایاْ تز ِحّذ ٚ آٌغ، ٚ تز فزػتگاْ ٚ ّ٘ٗ پیاِثزاْ چٕیٓ فزِٛد

طاسد،  د٘ذ ٚ آٔاْ را دگزگْٛ ِٝ حّذ ٚ طپاص خذاٜ را وٗ دٔیا را ِحً فٕا ٚ سٚاي لزار داد، دٔیا اً٘ خٛد را تغییز ِٝ

دٔیا گٌٛتاْ ٔشٔذ وٗ ٘ز ! ت وٗ ػیفتٗ ٚ فزیفتٗ آْ تؼٛد، ِزدَِغزٚر وظٝ اطت وٗ گٛي دٔیا را تخٛرد ٚ تذتخت وظٝ اص

وٕذ، ِٓ ػّا را تز اِزٜ  طاسد، ٚ ٘ز وض تٗ اٚ چؼُ طّغ تٛرسد ِأیٛص ٚ ٔااِیذع ِٝ وض تٗ اٚ اػتّاد وٕذ ٔااِیذع ِٝ

ػزاف وزدٖ ٚ غضثغ را ایذ، ٚ تٛاططٗ آْ خذاٚٔذ اس ػّا ا ایذ وٗ خؼُ خذا را تز ضذ خٛد تزأگیختٗ تیُٕ ُ٘ پیّاْ ػذٖ ِٝ

چٗ ٔیىٛ پزٚردگارٜ اطت خذاٜ ِا، ٚ چٗ تذ تٕذگأٝ ٘ظتیذ ػّا، . تز ػّا رٚا داػتٗ ٚ رحّتغ را تز ػّا حزاَ وزدٖ اطت

ایّاْ آٚردیذ ٚ طپض تزاٜ وؼتٓ اً٘ تیت ( ؿٍٝ هللا ػٍیٗ ٚ آٌٗ ٚ طٍُ)ػّایی وٗ تٗ فزِاْ اٚ الزار وزدٖ ٚ تٗ پیاِثزع ِحّذ

ایذ، ٕٔگ تز ػّا ٚ تز ٘ذف ػّا،  ع تزدیذ، ػیطاْ تز ػّا ِظٍظ ػذٖ اطت تا خذاٜ تشرگ را فزاِٛع وزدٖٚ فزسٔذأغ یٛر

 .ایُ ٚ تٗ طٜٛ اٚ تزِٝ گزدیُ ِا تزاٜ خذا آفزیذٖ ػذٖ

 اس رحّت خذا دٚر( أذ ٚ چْٛ تخٛد طتُ وزدٖ)ایٕاْ ِزدِٝ ٘ظتٕذ وٗ پض اس ایّاْ تٗ وفز گزائیذٔذ : پض اس تیاْ فٛق افشٚد

وٕذ وٗ  وٕذ ٚ تٗ آٔاْ گٛػشد ِٝ در ایٓ لظّت اس خطثٗ، اِاَ ػٍت ٚ ریؼٗ أحزاف ِزدَ را تزرطٝ ِٝ. تاد ایٓ لَٛ طتّگز

ٚ خالؿٗ سرق ٚ تزق . أذ حاضز ػذیذ وّز تٗ لتً فزسٔذ پیغّثز تثٕذیذ ٘ایی وٗ تٗ ػّا دادٖ ػّا تٗ خاطز طّغ دٔیا ٚ ٚػذٖ

  .ػٛد اْ ِٝدٔیاطت وٗ ِٛجة ػماٚت ٚ تذتختٝ أض

 :در رٔس عاضٕرا( عهیّ انسالو)قسًت سٕو خطبّ اياو 



بّ يٍ بگٕئیذ يٍ چّ كسٗ ْستى؟ آَگاِ بخٕد آئیذ ٔ خٕیطتٍ را َكْٕص كُیذ، ٔ ببیُیذ آیا كطتٍ ٔ ْتك حزيت ! اٖ يزدو

يٍ بزاٖ ضًا جایش است؟ يگز يٍ پسز دختز پیغًبز ضًا َیستى؟ يگز يٍ فزسَذ ٔصٗ ٔ پسز عًٕٖ پیغًبز ضًا َیستى؟ 

 ایًاٌ آٔرد؟ ٔ پیص اس ًّْ، رسانت پیايبز را تصذیق كزد؟يگز يٍ پسز كسٗ َیستى كّ أ پیص اس ًّْ يسهًاَاٌ 

 آیا حًشِ سیذ انطٓذاء، عًٕٖ پذر يٍ َیست؟ 

 آیا جعفز طیار عًٕٖ خٕد يٍ َیست؟

ایٓ دٚ، طزٚراْ جٛأاْ : ایذ وٗ فزِٛد را درتارٖ ِٓ ٚ تزادرَ ٔؼٕیذٖ( ؿٍٝ هللا ػٍیٗ ٚ آٌٗ ٚ طٍُ)ِگز ػّا طخٓ پیغّثز 

وٕیذ، ایٕٙا ّ٘ٗ حمٕذ ٚ وٛچىتزیٓ خالف ٚالؼٝ، در آٔٙا ٔیظت، سیزا ٕ٘ٛس در طٛي  ٔاْ ِزا تـذیك ِٝاً٘ تٙؼتٕذ؟ اگز طخ

گزدأذ، ٘زگش درٚؽ  اَ خذاٚٔذ تز درٚغگٛیاْ غضة وزدٖ ٚ درٚؽ را تٗ خٛدع تزِٝ ػّز خٛد اس آْ رٚسٜ وٗ فّٙیذٖ

 .اَ ٔگفتٗ

در لیذ حیات ٘ظتٕذ، ( ؿٍٝ هللا ػٍیٗ ٚ آٌٗ ٚ طٍُ)رطٛي خذا  ٚ اگز گفتارَ را تاٚر ٔذاریذ، ایٕه ٕ٘ٛس تزخٝ اس ؿحاتٗ

تٛأیذ اس آٔٙا تپزطیذ، اس جاتز تٓ ػثذهللا أـارٜ، اتٛ طؼیذ خذرٜ، طًٙ تٓ طؼذ طاػذٜ، سیذ تٓ ارلُ، أض تٓ ِاٌه اس  ِٝ

أذ ٚ تذأیذ  ػٕیذٖ( ٚ آٌٗ ٚ طٍُؿٍٝ هللا ػٍیٗ )ایٕاْ تپزطیذ ایٕٙا ّ٘ٗ طخٕاْ پیغّثز را درتارٖ ِٓ ٚ تزادرَ اس رطٛي خذا 

 .تٛأذ ِأغ ػّا گزدد تا دطت اس وؼتٓ ٚ ریختٓ خْٛ ِٓ تزداریذ ّ٘یٓ یه جٍّٗ ِٝ

  

 :پاراسیت ضًز

در رٚحیٗ افزاد ٌؼىز، ِؤحز ٚالغ ػٛد ٚ آٔاْ را اس ( ػٍیٗ اٌظالَ)در ایٓ ٕ٘گاَ ػّز ِتٛجٗ ػذ ِّىٓ اطت طخٕاْ اِاَ 

اٚ خذا را رٜٚ یه وٍّٗ : وٕذ تا طخٕاْ اِاَ لطغ ػٛد ٌذا تا ؿذاٜ تظیار تٍٕذ فزیاد سد ٚ گفتجٕگ تاسدارد، خٛاطت وارٜ 

 گٛیذ؟ دأذ چٗ ِٝ وٕذ ٚ ّٔٝ ػثادت ِٝ

دْى  پزستٗ ٔ يٍ ضٓادت يٗ بیُى كّ تٕ خذا را بز ْفتاد حزف يٗ بّ خذا قسى يٍ يٗ :حثیة تٓ ِظا٘ز خطاب تٗ ػّز گفت

 .گٕیذ، خذأَذ قهب تٕ را ُيٓز ٔ ُيٕو كزدِ است فًٓٗ كّ أ چّ يٗ گٕیٗ كّ چیشٖ ًَٗ تٕ راست يٗ

 :تٗ اٚ پاطخ داد وٗ( ػٍیٗ اٌظالَ)حثیة تٓ ِظا٘ز ٔیش اس طزف یاراْ اِاَ حظیٓ 

تٗ خذا لظُ تٛ در ! ٚ هللا أٝ اران تؼثذ هللا ػٍٝ طثؼیٓ حزفاً ٚ أٔا أػٙذ أه ؿادق ِا تذرٜ ِا یمٛي لذ طثغ هللا ػٍٝ لٍثه

فّٙٝ سیزا خذاٚٔذ لٍة تٛ را ِٙز ٚ َِٛ  تزٜ ٚ تٛ راطت ِیگٛئٝ وٗ طخٓ اٚ را ّٔٝ گّزا٘ٝ طخت ٚ دػٛارٜ تظز ِٝ

 .وزدٖ اطت

 :پض اس آٔىٗ حثیة جٛاب اٚ را داد، اِاَ طخٓ خٛد را اداِٗ داد ٚ فزِٛد

یا در ایٍ ٔاقعیت ْى ضك داریذ كّ يٍ آ درتارٖ ِٓ ٚ تزادرَ ػه داریذ( ؿٍٝ هللا ػٍیٗ ٚ آٌٗ ٚ طٍُ)اگز در گفتار پیغّثز 

بّ خذا قسى در تًاو دَیا، َّ در يیاٌ ضًا، ٔ َّ در غیز يیاٌ ضًا اس يٍ، پیغًبز فزسَذٖ ! فزسَذ دختز پیغًبز ضًایى؟

خٕاْیذ يزا بكطیذ؟ آیا يال كسٗ را حیف ٔ يیم  او كّ در يقابم خٌٕ أ يٗ َذارد، ٔاٖ بز ضًا، آیا كسٗ را اس ضًا كطتّ

 خٕاْیذ يجاساتى كُیذ؟ او كّ يٗ او؟ یا بزاحتٗ بز كسٗ ٔارد ساختّ دِكز

: ِگز ػّا ٔثٛدیذ تزاٜ ِٓ ٔاِٗ ٔٛػتیذ وٗ! ٚ اٜ حجار تٓ اتجز ٚ اٜ لیض تٓ اػؼج ٚ اٜ سیذ تٓ حارث! اٜ ػثج تٓ رتؼٝ

در )خذِت ٚارد خٛا٘ٝ ػذ  ِیٖٛ ٘ایّاْ رطیذٖ، ٚ درختأّاْ طزطثش ٚ خزَ ػذٖ، در وٛفٗ تز ٌؼىزیأٝ ِجٙش ٚ آِادٖ تٗ

  !وٕیُ أتظار تٛ دلیمٗ ػّارٜ ِٝ



در ِماتً گفتار اِاَ ُ٘ طىٛت وزدٔذ ٚ وظٝ جٛاتٝ ٔذاػت، ٌذا اِاَ تٗ چٕذ ٔفز اس افزاد ٔاػٕاص وٗ در ٌؼىز ػّز طؼذ تٛدٔذ 

 :ٚ تزایغ دػٛتٕاِٗ ٔٛػتٗ تٛدٔذ خطاب ٚ فزِٛد

: ِگز ػّا ٔثٛدیذ تزاٜ ِٓ ٔاِٗ ٔٛػتیذ وٗ! تٓ اػؼج ٚ اٜ سیذ تٓ حارثٚ اٜ حجار تٓ اتجز ٚ اٜ لیض ! اٜ ػثج تٓ رتؼٝ

در )ِیٖٛ ٘ایّاْ رطیذٖ، ٚ درختأّاْ طزطثش ٚ خزَ ػذٖ، در وٛفٗ تز ٌؼىزیأٝ ِجٙش ٚ آِادٖ تٗ خذِت ٚارد خٛا٘ٝ ػذ 

 !؟!(وٕیُ أتظار تٛ دلیمٗ ػّارٜ ِٝ

 :ٔذ ٚ ٌذا گفتٕذایٓ افزاد در تزاتز طخٕاْ اِاَ پاطخٝ جش أىار ٔذاػت

 (.نى َفعم: فقانٕ)ایُ  اٜ تٗ تٛ ٕٔٛػتٗ ِا چٕیٓ ٔاِٗ

 :وٗ تا أىار آٔاْ رٚتزٚ ػذ تا تؼجة ٚ ػگفتٝ فزِٛد( ػٍیٗ اٌظالَ)اِاَ 

 .ػٛیذ تٗ خذا لظُ ػّا تزاٜ ِٓ ٔاِٗ ٔٛػتیذ چگٛٔٗ ِٕىز ِٝ! طثحاْ هللا، تٍٝ ٚهللا ٌمذ فؼٍتُ ػجثا

 .آِذُٔ ٔاخؼٕٛدیذ؛ تگذاریذ تٗ ٘ز جایٝ اس دٔیا وٗ أِٓ ٚ آراَ تاػذ، تزَٚ اگز ُ٘ اوْٕٛ اس: آٔگاٖ فزِٛد

وٕٝ؟ تا تٛ تٗ دٌخٛا٘ت رفتار خٛا٘ذ وزد ٚ وٛچىتزیٓ  چزا تا پظز ػّٛیت تیؼت ّٔٝ! یا حظیٓ: در ایٕجا لیض تٓ اػؼج گفت

 .ٔاراحتٝ ِتٛجٗ تٛ ٔخٛا٘ذ ػذ

خٛا٘ٝ ِزداْ تٕٝ ٘اػُ تیغ اس خْٛ ِظٍُ تٓ ػمیً  تزادرت ٘ظتٝ، ِٝ تٛ ُ٘ ِخً: در جٛاب لیض فزِٛد( ػٍیٗ اٌظالَ)اِاَ 

ٔٗ تٗ خذا لظُ، ٔٗ دطت در دطت آٔاْ  ال ٔهللا ال اعطیٓى بیذٖ اعطاء انذنیم ٔ ال أفز فزار انعبیذرا اس تٛ أتماَ تگیزٔذ؟ 

آْ را وٗ داطتاْ ِٛطٝ را در تزاتز پض اس آْ آیٗ لز. گذارَ ٚ ٔٗ ِإٔذ تزدگاْ اس ؿحٕٗ جٕگ تا دػّٓ فزار خٛاُ٘ وزد ِٝ

ِٓ تٗ پزٚردگار خٛیغ ٚ پزٚردگار ػّا  ...اَٗ عذت بزبٗ ٔ ربكى أٌ تزحًٌٕ :ٌجاجت فزػٛٔیاْ ٔمً ِیىٕذ لزائت فزِٛد

تزَ تٗ پزٚردگار خٛد ٚ پزٚردگار ػّا اس ٘ز ػخؾ ِتىثز ٚ طزوؼٝ وٗ  وٕیذ، پٕاٖ ِٝ تزَ وٗ گفتار ِزا لثٛي ّٔٝ پٕاٖ ِٝ

 .آٚرد ِاْ ّٔٝتزٚس ای

 (1.)در ایٓ ٕ٘گاَ طخٓ اِاَ تٗ پایاْ رطیذ، ػتز خٛد را خٛاتأذ ٚ تٗ ػمثٗ تٓ طؼّاْ فزِٛد آْ را ػفاي وٕذ

  

 :پی ٔٛػت
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 .ِإٔذ حٍمٗ أگؼتزیٓ در ِیاْ خٛد گزفتٕذتٓ ػٍٝ را احاطٗ وزدٖ ٚ اٚ را 

 


