
 

  یره عبادی امام حسیننگاهی به س
  *مصطفی آزادیاندکتر االسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

اما؛تاشو اس هشهرتدا د،قیامحضرتوحماس ا چهد با هامامحسین
عدتبجادآانامجامهمجاممت سفا ه قجرا  گردتجهاسج ؛چنجدانمجو د وججه،ب 

بهتبادت، ظیربامعرد رامرواخالصبیهموا ه رهامامحسین حالید
برد هدفادبیانلذتمی عالیپرداخ وادمناجاتباح،خداآسبحانمی

و بعیج بجهانحضجرت،  سجیتبادآحضرتاباتبداللجهالحسجینهسیر
رسیاس رهادهونبجرمحبج و،واقعیامامهشیعدیرااس ؛ایشانتملیاد

امیررهچنان؛ بعی رنداداتمالانبه گوا مودتبهانحضرت،د تمر یه
ناَفلَ زَملَعَزَمَلناَم َاَح»:هدرمود تلی،نامؤمن ،رسیرهما ادوس دا د9؛ب 

بجه همچنین،اماممحمجدباقر «ا اامدهد،دهیمبایدتملیرهماا ااممی
َفُهَوَلَنـا»جابرجعفیدرمود: َهَزاَص ا  اَنَلل  ََ َوَمْ  َفُهَوَلَناَوَلی، َهُمَط زا  اَنَلل  ََ َمْ 

                                                            

تضوهیئ تلمیپژوهشگاهتلومودرهنگاسالمی *
 میمی 9 و دررالکلم غرر الحکمامدآ، ۱۹1ص، تالمه؛ مبحار األنوارمالسی، ،۱7،

  ۴5۱ص
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َناُل ُُ َوَما َعَزُدو، َُ َعاْلَزَمَلَواْلَو  ْ َیُتَناَإ َْ دوس ماسج و،رهمنیعخداس ان9؛َو
 اهجیبجراآ،جهبجاتمجروپا سجایی دشمنماس ،ا کهتاصیبرخداس 

«دسترسیبهوالی ماوجود دا د 
امجامتبجادآهاآادد یجاآبیکجرانسجیر نهجاقنجره،ایدمیاین وشتا ا چهد 
د محو هاییهمچون: ماد،حج،قرانودتاسجامانیادتجهرهاس  حسین

،اس ودضایرتبادآومعنوآساال وسیدشجهیدان،اباتبداللجهالحسجین
بیشاداناس رهبهقلموبیاند اید 
لداهز للکایبلسضدلتزول  ل بلبرزرلکزیسنللل

ل

ل

لکللترلکیمل ر دنش لسلصزترللبشزمی  للل
ل

  حسین عبادی امام همبنای سیر

بینیومرا بایماناوس  رسیو وعجهانا دیشه،اتمالادمیبرایندمعرد 
رهبهخداو دوتالمقیام معرد وباو تمیج،قلبجیدا د،د جدگیتملجیاو

رجامالًمحجروماسج ،وباو هجاآقلبجیهجااتتقادادچنجین سب بهرسیره
ایمجانهشخصجی،تمجرهجرهمتفاوتخواهدبود بنابراین،سبکد دگیمؤمنا ج

تبجادآامجامهصادقا هوتمی،اوس  ا چهموججبامتیجادوبرجسجتگیسجیر
هجممعردج ،گردد امامسومماشجیعیانلهبرمیئبههمینمس،شده حسین

رامربهخداو دومعا فاسالمیوقرا یداش وهمادباال رینمرا بایمان
خداآرهحضرتهموا هخود اد محضراآگو هبه؛وباو قلبیبرخو دا بود

دا س  می بوبینایاتت یادمندخویشتن اودیدمیلمتعا
؛صججبحرججردم»وقتججیادحضججرتپرسججید د،چگو ججهصججبحرججردآ؟درمججود:

                                                            
  ۱20،صمالیاأل؛شیخصدوق،7۳،ص2،مالکافیرلینی،شیخ 9
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اموحسابجوینده،مرگوپیش ویم،رهپرودگا م،باالآسرموا شد حالی
قاضجی9«ردامدقیرادمن یادمند راسج ؟ بنابراین،   باشددراگیرممی،الهی

بجراآ»گویجد:ابجوذ می:ترضشجد گوید:بهامامحسین و الله سترآمی
« رادسالمتیاسج  محبوب،ومریضیاس  یادآ رادبیمحبوب،دقر،من

اَاُاَفَاقوُل:َم »درمود: امامحسین ،َام  َُ زالیَاعاَذ َُ َحَماللُه َکَلَزلـیُحسـَ َُ  ُ َا
َُ َلـُهَارَت ا َوَجـل   ِ ُهاللـُهَز َُ َغ َرماَارتـا زالیَلُهَلمَیَتَم   َُ خداو جدابجاذ  ا2؛اللَه

گویم:هرر بها تخاب یکخدا ورررند،جها چجهامامنمی؛ حم رند
«رند  اخدابرایشبرگهیدهاس ،ا دو می

ها ابهسجوآچونصبح ودتاشو اشد،پد مدس درماید:می امامسااد
َ َثَقَتی»ا گاهترضررد:واسمانبلندررد ُْ أَ َجـَِجیَفیالَلُهَم  َُ ـَ  ُْ

َ
ْرٍب،َوأ ََ  َل  َُ

َ َلیَفی ُْ ة،َوأَ َشَد  َل  َلَعـیَفیَُ َِ ـ َُ ْمٍر
َ
أ َل  ْزَمـٍ ،َُ َُ 

ـَل  َُ ـَ َوَلـی ُْ
َ
...َفأ ة  َوُزـَد  َثَقـ  

َحَسـَنٍ ،َوُمْنَتَهـ َل  َُ ْغَبـٍ یَوَصاَحُب َُ  ـَل  هاوزصجهبجا پرو دگجا ا!د  مجام3؛َُ
، ومحّروشدت!ود هرگردتا آیباشیماواتتمادمنکها، ومحّرا ا دوه

وا دبرمنهراآدرودایدوهر ادلهبرمنهراآ!ود هرحادتههستیامیدمن
! وولّیمنخداآاآ،بنابراین   باشیمیواستعدادمنشود، ومحّرالمینان

 «باشیهامی زب  مامومنتهاآ،ییوکهر یوصاحب،هاهستی عم  مام
لسیزززنلا السلسیزززنلا مزززینل هزززییال

ل

ل

لسینلسصزدلسلسیزنلهازر نل هزییاللللل
ل

                                                            
 ۹0،ص7۴،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 0۱۹،ص۹۹،ماحقاق الحق و ازهاق الباطل، سترآ قاضی و الله2
یخ طبری؛۹۳۳،صنفس المهموم؛شیختباسقمی،20۴،صرشاداإل  شیخمفید،3 ،تار
 ۴2۹،ص۳م
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لهازر نللم ل  لا مزینلسلا السلسصزدلسلل
ل

ل

ل1 دچززلل  لجیدززینل هززییال هززیی لل
ل

مشیوهتبادآوه گاهیرو اهبهسیر  وا دژ دجاآمی،پرستشسرو ادادگانتالی
 ظیجروا  بجاطقجوآانحضجرتبجاذاتمعرد ،ایمانتمی،واخجالصبجی

هاآتبجادآد  جرین مو جه د ادامه،بهبیانمهمخداو د ابراآما وشنرند
پردادیم هماممید دگی و ا یانامام

 الف. نماز

 مقدمات نماز. 1

 مادآمنلوباس رهباحضجو قلجبو وججهرامجرخوا جد،ادمنظراسالم
اناسج رجه مجادگها ،شود یکیاد اهکا هاآرسبحضو قلجبد  مجاد

سفا ش،بههمینجه  شایستهبگیردهشکروضوآ ماد اباحال  وجهوب
ی ابخوا یم خاصاذرا ،د هنگامشستناتضاآوضورهشده

گرد ،  گوضومی امامهرگاها د: وشته د حاالتمعنوآامامحسین
ادحضجرت وقتجیامجدرردوبندبنداتضایشبهلجه هد میاش غییرمیچهره

َلَمـ َوَقـَفَعـ َ َیـَد»تل اینامر اجویاشد د،د پاسخدرمجود:  اللـَهَحـق،
َزَدَم اَصُلُه َُ ر َُ ُهَو َلوُُ َانَیصَ ر  َُ ا رسیرهد پیشجگاهخجداآ وا جا2؛الَمَلَکالَجب 

  جگ خسجا شد دشجودو،ایستد،سهاوا اس رهادخوفوخشجی اومی
«ا دامشبهلردهاید 

                                                            
 21،دوبیتیشما هباباطاهرهای  دوبیتی 9
 ۹۱۱،صثارخبار و اآلع األ جام محمدسبهوا آ،2
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 سجود  بودن رکوع و طوالنی. 2

 روع،جّدمحسیندرمود: حضرتمهدآ» ویسد:شیختباسقمیمی
9«شلوال یبود وساود

د  دیدحسجین شد ودآشریحوا دمساد سولخداره وای شده
د َوَمـوْ »دا د:سجایدوترضجهمجیمجی صو تبرخجا،حالساده َسـ  

قاَمُعالَحَدیدَرلقـَ َازضـاَجی،َامَلُشـرَبالَحَمـ َمَرلقـَ َامزـاجی،الهـیَلـَئ لَماَ
ُهم  ُ َکَعَکَرَمَک،َوَلـَئ َحَبسـَتَنیَمـَعالَـاَطَئ َ َْلُرَبـَر ُطاَلَبن  َْ وَعی ُُ طاَلبَتَنیَعُذ
،َفَهـبَلـیمـا ََ َضـر  نَ ُزـَکَوَمزَصـَ َتیَُْ طاَزَتـَکَُْ َد ان  یَلَک،َس ِّ َعُحبِّ

اَحَم َ  َکَاَُحُمالر   ُ َفَا ََ َْیضر  ؛َْینَ ُزَک،َواغَ رَلیما
ام اخدایا!موالآمن!ایااتضاآبد م ابراآگردهاآاهنینواتضجاآد و جی

براآ وشیدنحمیمدودخادریدآ؟خدایا!اگرمرابهججرمگناهجا مبادخواسج 
موبخشش  اد خواس خواهمری یهقنعامن، مایی نجا رردواگرمراد رری
بجها هجا،هاد جوبجهدلدا مرحبتی اشی،مرا بدوستیومکا انبهبندبک به

سجودآبجهحجال جو،بردا آوالات منرد!موالآمن!درمانراتالمخواهم
 ودیج،الاتج بجهمجن،پ   سا دبه ودیا ی می، دا دومعصی وگناهم
2« رینمهربا ا ی ه ومهربانرببخشوادگناها مد گذ 

 ل وقت اوّ نماز اهتمام به. 3

د  ودتاشو اوقج  مجادظهجر ابجهامجام،ادیا انامام،صاودآهابوتمام
َلَةَجَزَلکاللُهَمَ الُمَصل  َ »بهاودرمود:خناب امام یاداو شد الص  ٌَ ر ََ َذ

ی َصل  ُُ ی اَحت  واَزن  قال:َسُلوُهمَانَیُکُ   ُلَوقَتها،ثم  َزمهذاَاو  َُ یَ  َر ََ ا
هبج؛ مجاد االذ 

                                                            
 ۹5۳،صنفس المهموم شیختباسقمی،9
  ۳2۳،ص۹۹م،احقاق الحق و ازهاق الباطلآ، ستر قاضی و الله2
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قرا بدهجد ا آ،،خدا و ااد مادگها ا یرهبهیادخداهستند؛یادماا داختی
دسج ادجنجگاددشمنبخواهیدرجهموقتجاً؛اینکوق  ماددرا سیدهاس 

باچند نادیجا ا ش امام،بدین ر یب«جاآاو یم هبردا د ا مادخود اب
جاآاو د د چقد خوباس ماهجمه ابد مقابر یرهاآدشمنان مادظهر

مشجمولدتجاآحضجرت،اآ دتا رنیمرههما نجدابوتمامجهگو ه مادبههد با 
شویم 

گویی گجران!نامؤمنامیر:اآپرسید تلیتباسادامامابن،جنگصفیند 
شجدنوقج  مجادمنلبیهستید؟امامدرمود:ا آ،مراقبدوالشم وداخر

 جوا یمدسج ادماد اینموقعحساس می:تباسترضرردم ابنظهرهست
لنـاُهم»د پاسجخدرمجود: مؤمنانامیر جنگبردا یمو مادبخوا یم َُ مـاقا  ُ َا

لوةَ  «جنگیمباا انمی،مابراآ ماد9؛َزلیالص 

 ب. حج

امدهاس رهانحضرتد رمالدرو نی تبادآاباتبداللهالحسینهد سیر
خجدا هسجپا شجدوبجاهبجهخا جپیاده2،وپنجبا برخیبیس ولب، ظربا ها

 ویسد:شیخمفیدمی3جاآاو د هخشوع ماممناسکحج اب
ُایـُ » قررجردهاسج رجهگفج :یشابراهیم ادعیادپد خودوادجّدخو

َلَیمشیَیمَش الَحَسَ َوالُحَس َ  َِ َُ   ْ ٍبَا ََ اَعرا ،َفَلمَیُمر  ؛حسجنواَنَالیالَح ِّ
،اآ گذشجتندبرهجیچسجوا ه،پ   و د ادیدمرهپیادهبهحجمیحسین

                                                            
 ۳۹،باب۹،موسائل الریعهتاملی، شیخحّر9
  25۹،ص۱،ممجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی،2
ابن3   طالب مناقب آل ابیشهراشوب، م ص۴، سد الغابة فی معرفة اتیر،ابن؛22۳، ا 

  25ص،2،مالصحابة
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برخجیسجنگیناآبجر،لهئاینمس« د  ینامده،پیاده اهمییمگرا کهاو یهپا
براآمجامشجکراسج وادسجوآ، وآوقاصگفتند:پیادهابیبهسعدبنوامد
پیادهبرو د سعدبه،پسندیمرهماسوا هباشیموایندواقاآبه گوا  می،دیگر

برخیاداینمردمانرهبااآ وآبرپیاده!ترضررد:اآابامحمد امامحسن
سوا هبجودنا جان،بینندچونشما اپیادهمیو،سنگیناس هستندشماهمراه

مجاسجوا »درمجود: شجوید؟امجامحسجنیس ؛چراشجماسجوا  میگوا ا 
رنجا ه،اد اهلیو؛الحرامبرویمایمرهپیادهبهبی شویم؛باخودپیمانبسته می
9 [ ااددیدمردمدو باشند]رنا هگردتند،اد اه،پ  «گیریممی

 ج. اهتمام به قرآن

 تالوت قرآن در شب عاشورا. 1

سجعدبجهمحجّراسجتقرا امجاما درهد تصجر اسجوتا،تمجربن وشتهمو خان
هاشجمدرمجود:بنی هدیکشد چونامامادهدفاواگاهشد،بهقمر حسین

ی» َصـل  ُُ االَزَش َ َلَزَلنا دَفَزُهمَزن  َُ َؤَررُهمإلیُغدَوَةو ُُ ن
َ
َاَُجعإل همَفَإناسَتَطزَ أ

ناهَذَهالل  لَ َو ـَلوَةَلَرع  َُ ـَلَةلـهو الص  َحـبُّ
ُ
نُ أ َُ ُیَقد

 
سَتغَ رُهَفُهویزَلُمأ َُ دُزوُهَو َُ

َُ واْستغ ا َِ زا ثرَةالدُّ ََ تاَعَهَو جنجگ ابجه، هدا انبرگردوچنا چه وا سجتی2؛ََ
 مجاد،صبحدردامورولرنوامشب امهل بگیررهامیداس د ایجنشجب

 اسجتیدا دمنبجهیمواداو،امردشبخواهیمرهاومیگها ده،باخدا یایشرن
«دا م  مادو الوتقرانو یایشدراوانواستغفا  ادوس می

                                                            
تالمه؛۴۱۱،ص۴،مطالب مناقب آل ابیشهراشوب،؛ابن205،صرشاداإل  شیخمفید،9

 27۱،ص۳۴،منواراأل بحارمالسی،
یخ طبری 2 ،الحسینمقتل؛خوا دمی،225،صرشاداإل ؛شیخمفید،۴۹۳،ص2،متار
 2۱۹،ص۳۳،مبحار األنوارمالسی،تالمه؛2۳۱،ص۹م
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ایا انباوداآخود،انشب ابه مادواستغفا و یایشو الوتقرانب امام
سپرآررد 

 اهمیت آموزش قرآن به فرزندان. 2

قران ابشناسدوبا الوتایاتانادهدایتشبرخو دا  نهاخودباید ه،ا سان
 ا یهبااناشناگردا د والدینیشوظیفهدا د هدیکانوالرادیانخوبلکهگردد،

هاآالهیهستند،باقرانرجریماشجنارننجد محترمبایددرد دا شان ارهاما  
ورشرتی ابهدرد دانخودامروده،مت سفا هبرخیقبرادا کهقران، مادومسا

!درستندیمموسیقییاامودشدبانیهمچونهایبیامود د،ا ان ابهرالس
تبجدالرحمنسجلمیسجو هحمجد ابجهیکجیاد:رندشهراشوب وای میابن

امودشداد وقتیلفرانسو ه ابراآپد قراو رجرد، درد دانامامحسین
،م ادتوترردوبهتنجوان قجدیرو شجکرحضرتبسیا خوشحالشدومعل

اینهمههادحضرتد با وقتی    هها دینا وهها حّلهلباسبهاوپاداشداد
،؛اینتناوبخششَایَ َیَقُعهذاَم َزطاَجَه»لنفسؤالررد د،د پاسخدرمود:

9«دهد،برابرآرند؟ وا دبا علیمیرهاومیچگو همی

 مناجاتد. 

پیجامبرانوه ود همبندگیبهشما مییکیادمظاهرمهّمو د،مناجاتباخدا
 جرینبود دوان ایکیادمهمآ حماناهردتاو ادو یادباخدا،اولیاآالهی

اهمیج دتجاهدا سجتند قجرانرجریمد بجا هاآ یربهرمالوقربالهیمی اه

                                                            
،۳۳،مبحار األنوارمالسی،تالمه؛۱۱،ص۳،مطالب مناقب آل ابیشهراشوب، ابن9

 ۹۱5ص



   913  السالم عليهنگاهی به سيره عبادی امام حسين

َِ »درماید:می ِْ م  دْعَبُؤا  َّ  َلْو ال ُدع ُؤکْم ُق َِ پرو دگجا مجنبجهشجما:بگجو9؛کْم 
ُِ» یجهدرمجود: امجامحسجین«اگردتاآشما باشجد ،رنداتتنایی می زَجـ

َ
أ

اَس زاِالن  َزَ الدُّ َِ اددتارردن جا وانرسیاس ره،تاجه رینمردم2؛َم َزَج
« باشد
 ماییم اشا ه امامحسینبهچند مو هاددتاهاآادامه،مناسباس رهد 

 در هر صبح و شام دعای امام. 1

د هرصبحوشامبرخوا دنایندتامداوم داش : امامحسین
ْمَر َإَل َكَإیاَك»

َ
ْضُ أ ْهُ َوْجَهیَإَل َكَوَفو  ْ َسیَإَل َكَوَوج  َُ ْسَلْمُ 

َ
یأ ُِّ َإ ُهم  ...الل 

ُْ اَوا َفیالدُّ ٍِ ُسو لِّ َُ ُلاْلَزاَف َ َمْ 
َ
ْسأ
َ
آلَرَرَةأأ لهم  َحـٍدَوْإل 

َ
أ ـلِّ َُ کَ  َنـیَمـ  َُ َك  ُ

 مـَر َفَرجـا 
َ
،َواجَزلَلیَم أ ُُ حَذ

َ
َحٍدماَاراُفأ

َ
أ لِّ َُ َمنَكَفاََ َنیَم  َحد 

َ
یک  نیأ

 ُُ قَد َُ زَلُمَوَْازَلُمَو َُ َك  ُ َإ َشیَوَمََرجا  لِّ َُ ،َوأَُ َزلی ُُ قَد
َ
َقـَدیرَعَرحَمَتـَكیـاَوْأ ٍِ

اَحَم َ  3؛َاَُحَمالر 
ا هجایم ابجه جور   خدایا!خویشتن ا سلیم و مودموبهسجوی  واو دمو

للجبم د د یاواخجرتاد جوتادیج مجی،سپردم اددرجامهرتمر اپسندآ
 د برابر وقجاد رولیهیچ؛خدایا! وبهجاآهمهقاد بهحمای منهستی

د حمایج خجود،نمرجمراادهرچهبیمدا موپرهیهمی برحمای من یس 
چیجهاگجاهیومجندیجرا جوادهمجه؛ا هایمگشایشحاصر مارقرا دهود 
 جو وا جاییوچیهقاد آومنادقجد  یبرخجو دا  یسجتمبرهمه ااگاهم، و

                                                            
  77ایه درقان،9
 2۱۳،ص۱۴،ماألنوار بحارمالسی،تالمه 2
َهج الدعوات و َمنَهج العباداتلاووس، سیدبن3 ،بحار األنوارمالسی،تالمه؛۹07،صم 
  ۴۹۴،ص1۱م
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« رینمهربا ان به حمت اآمهربان؛هرچیهآ ادا آ

 در طلب توفیق  دعای امام. 2

وعـ » ْهـَلالت 
َ
قو َوُمَناَصـَحَ أ ْهَلاْلت 

َ
ْزَماَلأ

َ
ْهَلاْلُهَد َوأ

َ
ْوَف َقأ َُ ُلَك

َ
ْسأ
َ
یأ ُِّ َإ ُهم  الل 

َع َُ ْهـَلاْلَزْلـَموزینـَ ةُ ـَ هَاهـَلاْلـَو
َ
ش َ َوَطَلَبأ ََ اهَلال َُ وَزَِمَاهَلالَصبر،وَحَذ

ْزَمـَل
َ
ـیأ یَزْ َمَزاَص َكَوَحت  َُ ُِ ْحَج َُ  اَف   ََ َم َراَفَكاللُهم 

َ
یأ َعَحت  َِ وَروَفاهَلالَج


ُ
یأ َعَهَرامتکَوَحت  ْسَتَحقُّ

َ
أ ـیَعَطاَزَتَكَزَمَل  ـالـَكَوَحت  ْوَعـَ َرْوف  اَصَحَكَفـیالت  َُ

ُحسَ َظَ َعَكُسْبَحاَن َُ ُمو
َلَزَل َكَفیاْْلُ  َ َو َُ

َ
یأ اَلَكَوَحت  َص َحَ ُحبًّ ْرَلَصَلَكالن 

ُ
أ

ُسبحاَناللَهالزظ َمَوعَحمَدهَ َُ و
9؛َراَلَقالنُّ
پیشججگان،خلججوصوصججدقایادتگججان،اتمججال قواد ججو ودیجج،هججدای !با الهججا
جدآصابران،پرهیه رسایان،جوینجدگیدا شجو ان،دینج ا ادهرنندگان، وبه

بیمیرهمجرااد؛اد وبیمببرم!للبم؛ ااآخدارنندگان امیپا سایانوبیم اله
رهشایستهررامت گردمو جاچنانان؛باددا دو ااد ودرمانبرم های ادرما ی

برگجردمو وبجهرجنمو جاادمحبج  جود سجوی پا وصمیمیبه،م وادبی
را هایمهد هم،سنظنیرهبه ودا مخلوص وبه،براآ وداللشومو اادح 

پا ومنههاس خداآبه گو!پا ومنههیاآادریدگا  و  بر و ورر مایم
«ستایم او امی

 در روز عرفه دعای امام. 3

وهبجهحجالایسجتادهایجندتجا ارجد موسمحجد ترداتود دامنجه امام
لوال یاس ،رهمردمگردحضرتحلقهددهبود د ایندتاد حالی؛خوا د د
 جوانقراوج ، رجمجهو فسجیررجرد؛امجابجهدلیجرهاآدراوا ی امیوقسم 

                                                            
 1۳،ص۱۳،مبحار األنوارمالسی،تالمه؛همان سیدبنلاووس،9
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ود:شمیذیربسندهدرادبیان نهابه،محدودی د  وشتا 
یُکوُنَلَغ َرَك»
َ
یَمَ أ ییُکوَنُهَواْلُمْظَهَرَلَكَمَتیَغْبَ َحت  َماَل َ َلَكَحت  َُ ُهو

الظُّ
ُکوَنا َُ ی َحت  ٌَ َزَل َكَوَمَتیَعُزْد ْحَتاَجَإَلیَنَل ٍلیُدلُّ وَصـُلَإَل ـَكآلَُ ُُ َتی َهیال  ُُ َثا

َراَك َُ اُل] َِ َُ  َْ  ـَكَزَم ْ َز    ْجَزْلَلُهَمـْ ُحبِّ َُ َصْ َقُ َزْبٍدَلْم ٌْ َوَحَسَر َق با  َُ [َزَل َها
َص با ؛َُ

ایابراآزیر وظهو آهس رهانظهو براآ و باشد اظاهررننده وباشجد؟
اآ ااآ ا یادمنددلیلیباشیرهبر ودالل رند؟ریدو شدهریزایببوده

رو بادچشمیرجه جو ا قیجبخجود بینجدو؟ه وگرد داترهاوسیلهوصولب
«سودباددستمایهرسیرهادحا  و صیبی داشتهباشد بی

ل  ل لا،لکزللتمیزیلکزیملتزول  لللللکنل سال
ل

ل

ل  لدآتاللکلل ازی لکزیملتزول  للللکنلبوانل
ل

ل  لکللنو لطیلزبلحضزو لللغاب لدیران
ل

ل

ل  لکللهوسزی لکزیملتزول  لللل یآینلدنشالل
ل

لصیلهگ  لجفونلبرسنل مزی لکزللمز لللبیل
ل

ل

ل1بیلصیلهگ  لاسزینلتمینزیلکزیملتزول  للللل
ل

:به عبیرحضرتامامخمینی
لبززیلعززیشلنلبنززولکززلل خلسززی لظززیهرل  زز للللل

ل

ل

لجزو لاس ز للسلکیس لبسل   ،ل س لهمللا لجه ل
ل

لهمللجیلمیگ،لعشقل   لکللسزی  لهمزللجی ز للل
ل

ل

ل1  لکززللدبایززیلبززللجآززینلجززی لتززوللللکززو ا،ل نل
ل

                                                            
 ۱،زهلدیوان اشعار دروزیبسنامی،9
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 در واپسین لحظات عمر  دعای امام. 4

درمود:چنیند واپسینلحظاتتمرخودبه یایشپرداخ و امام
« ب، َُ الُمسـَتَغ َث َ ،مـاَلـی ََ ،یاَغ ـا ََ َْالَهَسوا بِّ َُ َزلیَقضاَجَکیا ...َصبرا 

َم ْ ََ ،َصبراَزلیُحکَمَکیاَغ ا ََ َغ ُر َوَْمزُبون  ََ َْسوا َله،یـاناَجمـا  ََ َغ ا
َسـَب ُاحُکـمَع َنـیَوَع ـَنُهم ََ َُ ٍ َعمـا  لِّ َُ َزلی َُ اَنَلُه،یاُمحَ یالَموُی،یاقاَجما 

َم َ  ََ 2؛َوَاَُ َر ُرالحا
اآ!حقجیججه جو یسج بهاآرههیچمعبودِ!پرو دگا اآ   صبربر قدیرت

صجبربجر یا ومعبودآججه جو جدا ماختهیچصاحب!دریاد سدریادخواهان
اآ!مردگجانهرننجداآد ده!پایانبیهاآپیوست!پناهانات،اآداد سبیداو آ

«ماره وبهترینداو آ  اینانداو آمیانمنو!هرر باا چهدا ده گهدا  د

                                                                                                                     
 2۱،زهلامام دیوان امامخمینی،9
،ماألنواربحار مالسی،تالمه؛۴07،صمقتل الحسین تبدالرداقالموسوآالمقرم،2

 ۴۳1،ص۹5۹


