
قوشي دس هذيٌِ هٌَسُ ديذُ  34حضشت ػلي اكجش )ع( فشصًذ اثي ػجذاهلل الحسيي)ع( ثٌب ثِ سٍايتي دس يبصدّن شؼجبى،سبل

ثِ خْبى گشَد. پذس گشاهي اش اهبم حسيي ثي ػلي ثي اثي طبلت )ع( ٍ هبدس هحتشهِ اش ليلي ثٌت اثي هشُّ ثي ػشٍُ 

ثٌي ّبشن ثَد . ٍ ثِ ثضسگبًي چَى پيبهجش اسالم)ص(، حضشت ثي هسؼَد ثقفي است.اٍ اص طبيفِ خَش ًبم ٍ ششيف 

  .فبطوِ صّشا)س(، اهيش هؤهٌبى ػلي ثي اثي طبلت)ع( ٍ اهبم حسيي )ع( ًسجت داسد

اثَالفشج اطفْبًي اص هغيشُ سٍايت كشد: سٍصي هؼبٍيِ ثي اثي سفيبى ثِ اطشافيبى ٍ ّن ًشيٌبى خَد گفت: ثِ ًظش شوب 

يي فشد اهت ثِ اهش خالفت كيست؟ اطشافيبى گفتٌذ: خض تَ كسي سا سضاٍاستش ثِ اهش خالفت ًوي سضاٍاستشيي ٍ شبيستِ تش

  .شٌبسين! هؼبٍيِ گفت: ايي چٌيي ًيست

ثلكِ سضاٍاستشيي فشد ثشاي خالفت، ػلي ثي الحسيي)ع(است كِ خذّش سسَل خذا)ص( هي ثبشذ ٍ دس ٍي شدبػت ٍ 

  .است  فخبهت ثفيف تجلَس يبفتِدليشي ثٌي ّبشن، سخبٍت ثٌي اهيِ ٍ فخش ٍ 

 آخش دس هيجشد، اٍ ثِ خطبة سا پيغبهي ثضسگَاسشبى پذس طشف اص ٍ ًقل است سٍصي ػلي اكجش)ع( ثِ ًضد ٍالي هذيٌِ سفتِ 

 ػظجبًي شخض آى ػلي: فشهَد ثشادست؟ ًبم ًوَد سئَال ػلي: فشهَد چيست؟ تَ ًبم كشد اكجشسئَال ػلي اص هذيٌِ ٍالي

پذست چِ هي خَاّذ، ّوِ اش ًبم فشصًذاى سا ػلي هي  « ها يُريدُ اَبُوك؟ » فت: ػلي، ػلي، ػلي،گ ثبس چٌذ ٍ شذ،

 هي  گزاسد، ايي پيغبم سا ػلي اكجش)ع( ًضد اثبػجذاهلل الحسيي )ع( ثشد، ايشبى فشهَد : ٍاهلل اگش پشٍسدگبس دّْب فشصًذ پسش ثِ

ب فشصًذ دختش ثِ هي ػطب، ًوبيذ ًبم ّوِ ي آًْب سا ًيض فبطوِ هي دّْ اگش ٍ گزاسم هي ػلي سا آًْب ي ّوِ ًبم كٌذ ػٌبيت

  .گزاسم

دسثبسُ شخظيت ػلي اكجش)ع( گفتِ شذ، كِ ٍي خَاًي خَش چْشُ، صيجب، خَش صثبى ٍ دليش ثَد ٍ اص خْت سيشت ٍ  

خذش ػلي اثي اثي  خلق ٍ خَي ٍ طجبحت سخسبس، شجيِ تشيي هشدم ثِ پيبهجش اكشم)ص( ثَد ٍ شدبػت ٍ سصهٌذگي سا اص

طبلت )ع( ثِ اسث ثشدُ ٍ خبهغ كوبالت، هحبهذ ٍ هحبسي ثَد. دس سٍايتي ثِ ًقل اص شيخ خؼفش شَشتشي دس كتبة 

خظبئض الحسيٌيِ آهذُ است: اثبػجذاهلل الحسيي ٌّگبهي كِ ػلي اكجش سا ثِ هيذاى هي فشستبد، ثِ لشگش خطبة كشد ٍ 

اي  .......م، اَبهُُ اناا  ََلاا    َللاا    هاقاا  بروو  اهلغال عليهن برز قد  يا قوم، هوالءِ »:فشهَد

قَم، شوب شبّذ ثبشيذ، پسشي سا ثِ هيذاى هي فشستن، كِ شجيِ تشيي هشدم اص ًظش خلق ٍ خَي ٍ هٌطق ثِ سسَل اهلل 

 .كشدين)ص( است ثذاًيذ ّش صهبى هب دلوبى ثشاي سسَل اهلل)ص( تٌگ هي شذ ًگبُ ثِ ٍخِ ايي پسش هي 

ثٌب ثِ ًقل اثَالفشج اطفْبًي، آى حضشت دسػظش خالفت ػثوبى ثي ػفبى )سَهيي خليفِ ساشذيي( ديذُ ثِ خْبى 

گشَد.ايي قَل هجتٌي ثش ايي است كِ ٍي ثِ ٌّگبم شْبدت ثيست ٍ پٌح سبلِ ثَد. دس ثشخي سٍايبت ّن سي ايشبى سا 

 دس( ع)حسيي اهبم پذسش  ثي طبلت )ع( ٍ دس داهي هْشاًگيضسبلِ ركش كشدُ اًذ، ٍي دس هكتت خذش اهبم ػلي ثي ا 82

 .يبفت كوبل ٍ سشذ ٍ تشثيت كَفِ ٍ هذيٌِ

 

 


