
 حضرت قاسم

 ٘فز اس سٝ ٔفیس، ضید ٔزحْٛ. زارز ٘اْ رَّٔٝ ٔازرش است ٚ( ع)ٔجتثی حسٗ أاْ فزس٘س( ع)لاسٓ حضزت

 ٚ. عثساهلل ٚ اتٛتىز  لاسٓ،: اس عثارتٙس وٝ ا٘س رسیسٜ ضٟازت تٝ وزتال  زر وٝ تززٜ ٘اْ را( ع)حسٗ أاْ فزس٘ساٖ

 .ضس ضٟیس وزتال زر ٘یش اٚ وٝ است وززٜ یاز ٘یش عثیساهلل تٙاْ  زیٍزی فزس٘س لٕی ٔحسث ٔزحْٛ

 زر ٚ ضس  ضٟیس پسرش وٝ تٛز ساِٝ زٚ اٚ. تٛز تّٛغ ٘زسیسٜ سٗ تٝ ٞٙٛس وٝ تٛز ٘ٛجٛا٘ی( ع)لاسٓ حضزت 

 ایٙىٝ تا ٚ وزز  عٕیك اثزی ٞاضٕی جٛاٖ ایٗ زر عاِی ٕٞت ٚ  تّٙس رٚح آٖ ٚ ضس تشري حسیٙی تزتیت ٟٔس

 زضٕٗ، ِطىزیاٖ  ا٘تظار ذالف تز رفت ٔیساٖ تٝ ٚلتی أا ساَ تٛز ٚ سٗ وٓ ٘ٛجٛا٘ی وزتال، ی ٚالعٝ زر

 .ٕ٘ٛز٘س ضٟیسش ٚ وززٜ حّٕٝ اٚ تز ایٙىٝ تا تاذت لّة زضٕٗ تز ٚ جٍٙیس زِیزا٘ٝ ٚ ضٟأت تا چٙاٖ

 ٘ٛضتٝ ساَ 61 را حضزت آٖ سٗ وٝ آ٘طٛر ٚ رخ زاز لٕزی ٞجزی 16 ساَ زر( ع)لاسٓ حضزت ضٟازت  

 .سز ترٕیٗ لٕزی ٞجزی 84 ساَ اٚائُ  تٛاٖ ٔی را ایطاٖ ٚالزت تارید ا٘س، 

 وزتال ی ٚالعٝ زر( ع)لاسٓ ضٟازت

   :فزٔٛز اصحاب تٝ( ع)حسیٗ أاْ عاضٛرا، ضة 

 وطتٝ  فززا ٞٓ ٔٗ جاٖ عٕٛ: وزز عزض ٚ آٔس عٕٛیص ٘شز( ع)لاسٓ ضس، ذٛاٞیس وطتٝ ضٕا ی ٕٞٝ فززا 

 :زاز جٛاب( ع)لاسٓ است؟ چٍٛ٘ٝ تٛ ٘ظز زر ٔزي: فزٔٛز ٚ چسثا٘س اش سیٙٝ تٝ را اٚ أاْ ضس؟ ذٛاٞٓ

 . است تز ضیزیٗ عسُ اس  

 .ضٛز ٔی ضٟیس ٞٓ ضیزذٛار عثساهلل ٚ ضٛی ٔی وطتٝ عظیٓ تالیی اس تعس تٛ: فزٔٛز اٚ تٝ أاْ 

 تٍیزز، جٟاز ی اجاسٜ اٚ اس تا آٔس( ع)حسیٗ أاْ حضٛر تٝ  ٚ وزز جًٙ ی آٔازٜ را ذٛز( ع)لاسٓ عاضٛرا رٚس 

 اجاسٜ اٚ تٝ أاْ ٚ طّثیس  اجاسٜ( ع)لاسٓ سپس ، وزز٘س ٌزیٝ ٞٓ تا ٔستی ٚ ٌزفت آغٛش زر را اٚ أاْ 

 تز آ٘ىٝ تا فزٔٛز ٔی ٔضایمٝ حضزت وزز، ٔی  ٔثاِغٝ جٟاز، ی اجاسٜ زر تشرٌٛار ی أأشازٜ آٖ ٞزچٝ. زاز ٕ٘ی

  .ٌزفت اجاسٜ أاْ اس تا ٌزیست ٚ سز تٛسٝ آٖ تز چٙساٖ ٚ افتاز ذٛز  عٕٛی پای

  وزز ٘صف زٚ را اش عٕأٝ ٔیساٖ، تٝ( ع)لاسٓ وززٖ رٚا٘ٝ ٍٞٙاْ( ع)حسیٗ أاْ وٝ وٙٙس ٔی ٘مُ تعضی

 سرٗ زر ایٙىٝ ضایس. تست( ع)لاسٓ سز تز را زیٍز ٘یٕی ٚ ٕ٘ٛز( ع)لاسٓ تٗ تز وفٗ ٔا٘ٙس را آٖ اس ٘یٕی

 اس ٘یٕی عٕأٝ ی پارچٝ وٝ تٛز رٚ ایٗ اس ضسٜ تعثیز ٔاٜ لزظ ی ٘یٕٝ تٝ( ع)لاسٓ ی چٟزٜ ٔسّٓ حٕیستٗ

 .تٛز پٛضا٘سٜ را اٚ صٛرت

 

 



 

 :فزٔٛز تٛز رٚاٖ ٔثاروص ٞای ٌٛ٘ٝ تز اضه حاِیىٝ  زر ٚ رفت ٔیساٖ سٛی تٝ( ع)لاسٓ حضزت آٍ٘اٜ 

 ذساٚ٘س سٛی اس ای تزٌشیسٜ وٝ ٞستٓ( ظ)پیأثز ی ٜ٘ٛ  ٚ( ع)حسٗ پسز لاسٓ ٔٗ ضٙاسیس، ٕ٘ی ٔزا اٌز 

. ستا ضسٜ ٌزفتار ٔززْ تیٗ زر ٚ ضسٜ ٌزفتٝ ٌزٌٚاٖ اسیزاٖ، ٔا٘ٙس وٝ است( ع)حسیٗ عٕٛیٓ ایٗ است،

 .٘ساسز سیزاب رحٕتص تاراٖ اس را ٔززْ ایٗ ذسا

  

 آٖ تا وٝ طٛری تٝ ٕ٘ٛز، سرتی وارسار سپس 

  

 .وطت را زضٕٙاٖ اس تعسازی سٗ، وٕی 

  

 

 وٝ زیسْ را پسزی: وٙس ٔی ٘مُ ٔسّٓ حٕیستٗ

  

 رذسارش ٌٛیی آٔس، تیزٖٚ ٞا ذیٕٝ اس جًٙ تزای

  

 پیزاٞٗ ٚ زست زر ضٕطیزی تٛز، ٔاٜ ی پارٜ ٕٞچٖٛ 

  

 تٙس وٝ زاضت ذٛز پای زر ٘عّیٙی ٚ تٗ تز ضّٛاری ٚ 

  

 فزأٛش ٚ تٛز ضسٜ پارٜ آٟ٘ا اس یىی 

  

 ... تٛز چپص ٘عّیٗ تٙس وٝ وٙٓ ٕ٘ی

  



  

 

 ذسا تٝ: ٌفت اَسُزی ٘فیُ تٗ سعس عٕزٚتٗ سپس

  

 ٌفتٓ وٙٓ، ٔی حّٕٝ پسز ایٗ تٝ سٌٛٙس 

  

 ای؟ ٕ٘ٛزٜ وٝ است ای ارازٜ ٚ لصس چٝ ایٗ اهلل سثحاٖ

  

 تس اٚ تزای ا٘س، فزاٌزفتٝ را اٚ پیزأٖٛ وٝ ٌزٚٞی ایٗ 

  

 . تاسْ ٔی اٚ تز ذسا، تٝ سٌٛٙس: ٌفت ٔزز آٖ است 

  

 

 تز ضٕطیزی وٝ آٍ٘اٜ تا تاذت( ع)لاسٓ تز پس

  

 ضىافت، را اٚ سز ٚ سز ٔظّْٛ آٖ ٔثارن فزق 

  

 ٚ افتاز سٔیٗ رٚی صٛرت تا( ع)لاسٓ حضزت 

  

 حٕیستٗ... تزس فزیازْ تٝ! عٕٛ ای: سز فزیاز 

  

 ٌٛش تٝ( ع)لاسٓ صسای چٖٛ: ٌٛیس ٔی ٔسّٓ 

  



 سزتززاضت ضتاب تا حضزت آٖ رسیس،( ع)حسیٗ أاْ 

  

 ٚ وزز حّٕٝ عٕزٚ تٝ آٍ٘اٜ وزز، ٍ٘اٜ( ع)لاسٓ تٝ ٚ

  

 فزیازی عٕزٚ. ٕ٘ٛز جسا را اٚ زست ضٕطیزی تا 

  

 ضٙیس٘س، را اٚ صسای ِطىزیاٖ وٝ طٛری تٝ وطیس 

  

 زست اس را عٕزٚ تا وزز٘س حّٕٝ وٛفٝ اُٞ سٛاراٖ 

  

 تسٖ آٚرز٘س، ٞجْٛ وٝ ٕٞیٗ ِٚی وٙٙس رٞا أاْ

  

 پای سیز اٚ ٚ وزز تزذٛرز ٞا اسة ی سیٙٝ تا عٕزٚ 

  

 :ٌٛیس ٔی ٔسّٓ حٕیستٗ. ضس وطتٝ ٚ ٍِسوٛب اسثاٖ 

  

 سز تاالی أاْ زیسْ ٘طست، فزٚ غثار ٚ ٌزز چٖٛ 

  

 تاضس ٔی وٙسٖ جاٖ حاَ زر جٛاٖ آٖ ٚ است( ع)لاسٓ 

  

 ذسا تٝ سٌٛٙس: فزٔٛز حضزت. سایس ٔی سٔیٗ تز پای ٚ 

  

 ٘تٛا٘س اٚ ٚ ترٛا٘ی را اٚ وٝ تٛ عٕٛی تز است زضٛار وٝ 



  

 زٚر. ٘ثرطس سٛزی را تٛ وٙس، اجاتت اٌز ٚ وٙس اجاتت 

  

 آٍ٘اٜ. وطتٙس تزا وٝ جٕاعتی ذسا، رحٕت اس تاضٙس 

  

 زر ٚ تززاضت سٔیٗ اس را( ع)لاسٓ( ع)حسیٗ أاْ 

  

 ٚ چسثا٘س ذٛز ی سیٙٝ تٝ را اٚ ی سیٙٝ ٚ وطیس تز 

  

 پاٞای حاِیىٝ زر ٌطت، رٚاٖ ٞا ذیٕٝ سٛی تٝ 

  

 را اٚ سپس. ضس ٔی وطیسٜ سٔیٗ تز( ع)لاسٓ 

  

 وطتٝ ٔیاٖ زر( ع)اِحسیٗ تٗ عّی پسزش، ٘شز زر 

  

 . زاز جای ذٛز، تیت اُٞ ضسٌاٖ 

  

  

 

 :فزٔٛز( ع)حسیٗ أاْ وٝ است ضسٜ رٚایت

  

 ٚ ٌززاٖ پزاوٙسٜ ٚ ٘اتٛز را ٌزٜٚ ایٗ ذسایا 

  



 .٘ثرطای را آ٘اٖ ٞزٌش ٚ ٍ٘ذار تالی را آٟ٘ا اس ٞیچیه 

  

 ٔٗ تیت  اُٞ ای. وٙیس تززتاری ٔٗ، عٕٛسازٌاٖ ای 

  

 أزٚس، اس پس وٝ تسا٘یس ٚ وٙیس ضىیثایی ،

  

 .زیس ٘رٛاٞیس ذٛاری ٞزٌش زیٍز 

 


