شام غریبان()3
تسن اهلل السحوي السح٘ن
الحود هلل زبّ العالو٘ي ٍ صلّٖ اهلل علٖ سّ٘دًا هحوّد ٍ آلِ الطاّسٗي .السّالم عل٘ک ٗا أتا عثداهلل ٍ علٖ االزٍاح
الّتٖ حلّت تفٌائک ،عل٘ک هٌِّٖ سالم اهلل اتداً ها تق٘ت ٍ تقٖ اللّ٘ل ٍ الٌّْاز ٍ ال جعلِ اهلل آخسَ العْد هٌِّٖ لصٗازتکن.
السالم علٖ الحس٘ي ٍ علٖ علٖ تي الحس٘ي ٍ علٖ أٍالد الحس٘ي ٍ علٖ أصحاب الحس٘ي.

سر مبارک حضرت سیدالشهدا در منزل خولی
دس اداهِ تحج تخصّای هشحیِ تعذ اص ضْادت اهام حسیي یعٌی دس آستاًِ ضْادت ٍ ضام غشیثاى ٍ
حَادث تعذ اص ضْادت تِ ایي گَضِ هیسسین وِ یىی اص گَضِّا ٍ تخصّای هشحیِ تعذ اص ضْادت
حضشت ،سش تشیذُ اهام حسیي دس هٌضل خَلی استً .وًَِای وِ ّن دس تاسیخ طثشی ٍ ّن دس
اًساباالضشاف روش ضذُ است.

سٍایت است وِ عصش عاضَسا عوش سعذ ،دٍ ًفش اص افشادش تِ ًام حویذ تي هسلن ٍ خَلی سا هأهَس تشدى سش
هثاسن اهام حسیي تِ وَفِ وشدًذ(الثتِ تعضیّا گفتٌذ یه ًفش تَدُ ٍ آى ّن خَلی تَدُ است) .ایي دٍ
ًفش سش سا تشداضتٌذٍ .لتی تِ دس لصش سسیذًذ دس تستِ ضذُ تَد .لزا خَلی سش سا تِ هٌضلص تشد ٍ صیش دیگی
هخفی وشد .خَلی ،دٍ ّوسش داضت وِ یىی اص تٌیاسذ تَد ٍ صى دیگشش تِ ًام «ًَاس تٌت هاله تي ًْاس
الشب حضشهی» اّل یوي تَد .آى ضثی وِ خَلی ٍاسد هٌضلص ضذ ًَتت ّوسشش «ًَاس» تَدًَ .اس هیگَیذ:
ٍلتی خَلی سش سا صیش دیگ گزاضتٍ ،اسد اتاق ضذ تا تخَاتذ .تِ اٍ گفتن چِ خثش؟! گفت :یه چیضی
تشایت آٍسدم وِ تیًیاصی سٍصگاس دس آى است .جایضُای وِ ها تاتت ایي خَاّین گشفت تشای توام عوشهاى
تس است .گفتن :آى چِ چیضی است؟ گفت :سش تشیذُ حسیي تي علی تي اتیطالة سا دس ایي خاًِ آٍسدم.
گفتنٍ :ای تش تَ! هشدم تا طال ٍ ًمشُ اص سفش تش هیگشدًذ تَ سفتی سفش ٍ آهذی سش تشیذُ تچِ پیغوثش خذا سا
آٍسدی .تِ خذا لسن دیگش هي دس وٌاس تَ ًویهاًن .اص تستش تلٌذ ضذم ٍ تِ هٌضل ّوسش دیگشش سفتن .اٍ سا
ًضد سش آٍسدم ٍ تِ ًگاُ وشدى ایي سش ًطستین .تِ خذا لسن ستًَی اص ًَس دیذم وِ اص ایي دیگ ٍ اص ایي
هطثخ تِ سَی آسواى هیتاتیذ ٍ پشًذگاى سفیذی دیذم وِ دس اطشاف آى هیچشخیذًذٍ .لتی صثح ضذ خَلی
لعٌِاهلل تشدً .مل ضذُ وِ ٍلتی سش سا تِ وَفِ هیتشدًذ ،سش سا دس یه
سش تشیذُ سا اص هٌضل تِ سوت عثیذاهلل 
هٌطمِای تیي ساُ ،سٍی تپِ تلٌذی گزاضتٌذ .سٍصی اهام صادق دس ساُ ًجف اص یه ًمطِ تلٌذی وِ یه

تپِای تَد وِ ووی هٌحٌی ٍ وج ضذُ تَد عثَس وشدًذ .اهام صادق آًجا ایستادًذ ٍ دٍ سوعت ًواص

خَاًذًذٍ .لتی اص حضشت پشسیذًذ ایي دٍ سوعت ًواص دس ایٌجا چِ هٌاسثتی داضت؟ حضشت فشهَدًذ:
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ایٌجا هحل سش جذّم حسیي تي علی استٍ .لتی سش سا هیخَاستٌذ تِ وَفِ تثشًذ ،سش سا لحظاتی ایيجا
گزاضتٌذ ٍ اص ایيجا تشداضتٌذ ٍ پیص اتيصیاد تشدًذ.
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هشحَم ضیخ طَسی دس اهالیضاى ًمل هیوٌٌذ وِ آى ًمطِ تلٌذی وِ دس سٍایت اهام صادق روش ضذُ است
ًاهص لائن هائل است .اص اهام صادق پشسیذًذ ،حضشت فشهَد :آى تلٌذی احتوال داسد وِ تشای تاتَت
اهیشالوؤهٌیي تاضذٍ .لتی علی تي اتیطالة سا هیخَاستٌذ دفٌطاى وٌٌذ اص آًجا عثَس دادًذ ٍ آى تپِ اص
ضذّت حضى ٍ اًذٍُ هٌحٌی ضذُ ٍ تِ یه طشف وج ضذ.
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تٌاتشایي یه ًمل ایي است وِ چَى سش تشیذُ اهام حسیي سٍی آى تپِ تَدُ ٍ لزا دس هسیش تشدى سش تشیذُ
تِ وَفِ آى تپِ هٌحٌی ضذُ است ٍ یه سٍایت ّن ایي است وِ تِ خاطش تاتَت اهیشالوؤهٌیي وِ تشای
لحظاتی آًجا گزاضتٌذ ،ایي حالت پیص آهذُ است .ایي ّن هشحیِ دیگشی وِ دس هَسد سش تشیذُ حضشت دس
تٌَس هٌضل خَلی تَد.

جدا کردن سرهای شهدا
تخص دیگش اص هشحیِ تعذ اص ضْادت اهام حسیي جذا وشدى سشّای ضْذا است .ظاّش تعضی اص وتة
تاسیخی ایي است وِ دٍ ًفش دس ّواى هیذاى سش اص تذًطاى جذا ضذُ است؛ یىی جٌاب حثیة تي هظاّش
است ،یىی ّن ٍجَد همذس سیذالطْذا وِ دس ّواى هیذاى سش اص تذًطاى جذا وشدًذ ٍ سایش ضْذا سا آى
هَلع سشّایطاى سا جذا ًىشدًذ ٍ تعذاً سشّا سا جذا وشدًذ .عوش سعذ دستَس داد سشّای دیگش ضْذا ّن اص
تذى جذا ضذُ ٍ تیي لثائل تمسین ضَد .ایي اتفاق سٍص یاصدُ هحشم افتادُ است وِ سشّا سا تِ وَفِ اعضام
وشدًذً .اگفتِ ًواًذ یىی اص ًىاتی وِ دس ایي تخص تایذ تِ آى تَجِ وشد ایي است وِ سش دٍ ضخصیت ّن
اص تذى جذا ًطذُ است؛ یىی جٌاب حش تي یضیذ سیاحی ٍ دٍم ٍجَد هثاسن ٍ ًاصًیي ضیشخَاسُ اهام
حسیي حضشت علیاصغش.

سش حضشت علیاصغش حتّی تعذ اص دفي اص تذًطاى جذا ًطذُ

است ،تِ جْت ایٌىِ هٌاتع وْي تاسیخی وِ هعتثش ّستٌذ آىّا روش وشدًذ وِ تذى ًاصًیي علیاصغش تَسط
اهام حسیي دس وشتال دفي ضذُ است .اگش وسی سؤال وٌذ وِ تذى هطْش حضشت علیاصغش وجا دفي
ضذُ است ،هیگَیین دس هٌطمِ وشتال .علیالماعذُ اهام حسیي دس ایٌجا اص علن غیثطاى استفادُ وشدًذ ٍ آى
ّن تشای دفي حضشت علیاصغشٍ لتی وِ آى طفل ضیشخَاسُ تا تیش تِ ضْادت سسیذ .سیذالطْذا ایي
تچِ سا آٍسدًذً ،واص خَاًذًذ ٍ دفٌص وشدًذ .ایٌىِ وجا دفي وشدًذ ،تش اساس علن غیثطاى یه جایی دفي
وشدًذ وِ تغییش ٍ تحَالتی وِ دس طَل صهاى تِ ٍجَد هیآیذ خذضِای تِ پیىش هثاسن علیاصغشٍ اسد
ًىٌذ .دس هحذٍدُ حشم دفي وشدًذ ،اهّا ایٌىِ دلیماً وجا دفي وشدًذ هعلَم ًیست .ایٌىِ تعضی ًمل هیوٌٌذ وِ
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تذى ایطاى سا اص لثش تیشٍى آٍسدًذ ،ایي دس هٌاتع خیلی ضعیف تشای ّویي صذ سال اخیش است وِ تعضیّا
ًَضتٌذ تشخی لثائل دًثال سش تشیذُ تَدًذ ٍ ون آٍسدُ تَدًذ ٍ تذى حضشت علیاصغش سا اص لثش دس
آٍسدًذ ،ایي ّا دس هٌاتع هتأخش است وِ اعتثاسی ًذاسد .اهّا سشّای ضْذا سا اص تذى جذا وشدًذ ٍ ایي سشّا سا
تا اسشا تِ سوت وَفِ فشستادًذ.
ایٌىِ هحل دفي سشّای ضْذا وجاست ،ایي ّن الَال صیادی داسد .تشخی گفتٌذ خَد وشتال ،تعضی گفتٌذ
هذیٌِ ،تعضی گفتٌذ دهطك ،تعضی گفتٌذ یه ضْشی دس وٌاس فشات تِ ًام سلِ است وِ اص ضْشّای
جصٗسٓالعسب تِ حساب هیآیذ ،گفتٌذ آًجا دفي است .تعضی گفتٌذ دس ًجف دفي است ،تعضی گفتٌذ دس
خَد وَفِ ،تعضی گفتٌذ عسمالى .اهّا هعشٍفتش ٍ لَیتش اص ّوِ وِ تسیاسی اص هَسخیي ضیعِ ٍ اّلسٌت
روش وشدًذ ایي است وِ گفتٌذ سشّا تِ تذى ضْذا هلحك ضذُ است .ایي سشّا سا تشگشداًذًذ ٍ آٍسدًذ تِ
تذى ضْذا هلحك وشدًذ .وواایٌىِ ضیخ صذٍق هیفشهایذ :علی تي الحسیيّ وشاُ صًاى اص ضام خاسج
ضذًذ ٍ سش حسیي سا تِ وشتال تاصگشداًذ .یعٌی لذس هتیمي سش تشیذُ اهام حسیي تِ وشتال تشگطتِ ٍ تِ
تذى هلحك ضذُ است .اها ضایذ سش تعضی اص ضْذا جاّای دیگشی دفي ضذُ تاضذ وِ ایي ّن فمط تِ ایي
همذاس وِ عضیضاى تذاًٌذ اختالف صیاد است .اهّا لَل الَی ٍ لَی ایي است وِ سش اهام حسیي تِ تذى
هطْشضاى هلحك ضذُ است.

حضور اهلبیت در گودال قتلگاه
یىی اص تخصّای دیگش هشحیِ تعذ اص ضْادت اهام حسیي ،حضَس خاًذاى اهام دس گَدال لتلگاُ است .اص
صحٌِّای دلخشاش سٍص عاضَسا ایي صحٌِ است وِ تعضی ًَضتٌذ ٍلتی هیخَاستٌذ اسشا سا اص وشتال تِ
سوت وَفِ حشوت دٌّذ ،اسشا اصشاس وشدًذ ها سا اص وٌاس لتلگاُ ضْذا حشوت دّیذّ .ویي وِ چطن صًاى تش
وطتگاى افتاد ًالِ سشدادًذ ٍ تش صَستّای خَد هیصدًذ .ساٍی هیگَیذٍ« :اهلل ال أًسٖ شٌٗة تٌت علٖ»
تخذا لسن ،صیٌة دختش علی سا اص یاد ًویتشم وِ تش حسیيً ذتِ هیوشد ٍ تا صذای غناًگیض ٍ دلی پشدسد
فشیاد هیصدٍ« :ا هحوّداُ صلّٖ عل٘ک هل٘ک السواء ّرا حس٘ي تالعساء» ای هحوّذ! هاله آسواىّا تش تَ دسٍد
هیفشستذ ،ایي حسیي تَست وِ عشیاى دس تیاتاى افتادُ است« .هسهّل تالدهاء ،هقطع االعضاء ٍ تٌاتک سثاٗا»

ٍاهصیثتا وِ دختشاى تَ تِ اساست گشفتِ ضذًذ« .الٖ اهلل الوشتکٖ ٍ الٖ هحود الوصطفٖ ٍ الٖ علٖ الوستضٖ ٍ
الٖ فاطؤ الصّسا ٍ الٖ حوصٓ س٘د الشْداء ٍا هحوّداُ ٍ ّرا حس٘ي تالعساء تسفٖ علِ٘ السٗح الصثا» تاد صثا،
خان تیاتاى سا تش تذى حسیي هیپاضاًذ« .قت٘ل اٍالد تقاٗا» حسیي وطتِ ضذُ فشصًذاى صًاصادُ است.
«ٍا حصًاُ ٍا کستاُ عل٘ک ٗا اتاعثداهلل ،الَ٘م هات جدّٕ زسَل اهللٗ ،ا أصحاب هحود! َّالء ذزٗٔ هصطفٖ
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ٗساقَى سَق السثاٗا» 3ای اصحاب پیغوثش! تثیٌیذ رساسی هصطفی ،فشصًذاى خاًذاى عصوت ٍ طْاست سا
تثیٌیذ وِ آىّا سا تِ سوت اسیشی هیتشًذّ .وچٌیي سٍایت است صیٌة وثشی صذا هیصدٍ :ا هحوّذا!
دختشاًت اسیش ٍ فشصًذاى تَ وطتِ ضذًذ ٍ تاد صثا خانّا سا تش آًاى هیپاضذ .ایي حسیي تَست وِ سشش
سا اص لفا تشیذًذ ،عواهِ ٍ سدای اٍ سا تِ غاست تشدًذ .پذسم فذای آى وسی تاد وِ ظْش سٍص دٍضٌثِ لطىشش
سا غاست وشدًذ .پذسم فذای آى وسی تاد وِ خیوِّای اٍ سا گسیختٌذ ،طٌابّای خیوِاش سا لطع وشدًذ ٍ
تشیذًذ .پذ سم فذای آى هسافش غشیثی وِ اهیذی تِ تاصگطت اٍ ًیست .پذسم فذای آى وسی وِ جاى هي تِ
فذای اٍ تاد« .تأتٖ الوْوَم حتّٖ قضٖ» پذسم فذای وسی وِ دلص پش اص غن ٍ غصِ تَد تا اص دًیا سفت« .تاتٖ
العطشاى حتّٖ قضٖ» پذسم فذای آى وسی وِ تطٌِ تَد تا ایٌىِ ضْیذ ضذ .پذسم فذای آى وسی وِ اص
هحاسٌص خَى هیچىیذ .پذسم فذای وسی وِ جذش فشستادُ خذای آسواى است .پذسم فذای وسی وِ اٍ
ًَُ پیاهثش ّذایت است .پذسم فذای هحوذ هصطفی تاد .پذسم فذای علی هشتضی تاد .پذسم فذای خذیجِ
وثشی تاد .پذسم فذای فاطوِ صّشا تاد وِ سشٍس صًاى جْاًیاى است .جاًن فذای وسی وِ خَسضیذ تِ خاطش
ًواص اٍ تشگشداًذُ ضذ .چٌاى تَد وِ دٍست ٍ دضوي گشیِ هیوشدًذ .ساٍی هیگَیذ چٌاى صیٌة وثشی
هیگفت وِ ّوِ داضتٌذ گشیِ هیوشدًذ.
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آخشیي ًوًَِ دس ایي تخص ایٌىِ حضشت سىیٌِ تذى پان پذس سا دس آغَش گشفت .گشٍّی اص هشدم
خطي ٍ تیسحن آهذًذ ٍ ایي دختش سا اص تذى هثاسن پذسش جذا وشدًذ .اًطاءاهلل اگش دس جلسات تعذ تَفیك
تَد تَضیحی ساجع حضشت سىیٌِ تِ هحضش ضشیفتاى خَاّین داد.
خذای هتعال تش تَفیمات ّوِ ضوا تیفضایذ.
ٍ السالم عل٘کن ٍ زحؤ اهلل ٍ تسکاتِ
تش هطاهن هیسسذ ّش لحظِ تَی وشتال

تش دلن تشسن تواًذ آسصٍی وشتال
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