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 رشادت هاي پاسبان حرم: عباس
إ ترادر! هرا »:فرهَد خذهت ترادر آهذ ٍ ، تًُِواًذ ترادرش حس٘ي)ع(دٗذ وِ وسٖ تِ غ٘ر از  «حضرت ػثاس»چَى 

سخٌاى  ضٌ٘ذىاز پس . حضرت «ضْادت رساًن ف٘غتِ درجِ ر رخصت فرها وِ جاى خَد را فذإ تَ گرداًن ٍ خَد را

، ٍ از رفتي تَ لطىر إ ترادر! تَ ػلن دار هٌٖ»ٍ گفت: ضذرٍاى  صّاٗ سَز آى ترادر هْرتاى، س٘الب اضه از دٗذُ جاى

ٌگ ضذُ هي از وطتِ ضذى ترادراى ٍ ٗاراى ٍ دٍستاى ت ٕ إ ترادر تسرگَار! سٌِ٘»: فرهَد «ػثاس». «پاضذ هي از ّن هٖ

ام، ٍ دٗگر تاب دٗذى هص٘ثت دٍستاى ًذارم، ٍ  ٍ آرزٍهٌذ لمإ حك تؼالٖ گردٗذُ ام ست، ٍ از زًذگٖ هلَل ضذُا

اگر الثتِ ػازم سفر آخرت »آى اهام غرٗة فرهَد:  «خَاّن در طلة خَى ترادراى ٍ خَٗطاى، دهار از هخالفاى تر آرم. هٖ

آى  ػثاس تِ ًسد «اًذ. تاب گردٗذُ وِ از تطٌگٖ تٖ ت٘اٍرٍ وَدواى اّل ت٘ت  رفغ تطٌگٖ زًاى، آتٖ جْت إ ضذُ

اٗطاى  ِت ؟إ تٖ ضرهاى، اگر تِ گواى ضوا، ها گٌاُ وارٗن، زًاى ٍ اطفال ها چِ گٌاُ دارًذ»: فرهَدح٘ا رفت ٍ  الى تٖد سٌگ

 .«حن وٌ٘ذ ٍ ضرتت آتٖ تِ اٗطاى تذّ٘ذر

صذإ ّإ حرم  خذهت حضرت ترگطت. ًاگاُ از خ٘وِ وٌذ، تِ پٌذ در آى وافراى اثر ًوٖچَى دٗذ وِ ًص٘حت ٍ 

راّٖ ضط فرات تِ سَٕ تاب ضذ ٍ تر اسة خَد سَار ضذ ٍ ً٘سُ ٍ هطىٖ ترداضت ٍ  تِ گَش اٍ رس٘ذ، تٖ« الؼطص»

ٍ تذى ضرٗفص را  دٍرُ وردًذرا  آى ّا ػثاستَدًذ،  در آى جاذ، چْار ّسار ًاهرد وِ . چَى تِ ًسدٗه ًْر رس٘ضذ

تٌْا تر زه٘ي افىٌذ ٍ خَد را تِ  د ٍ ّطتاد ًفر از اٗطاى راآى سپاُ ز ِضجاػت، خَد را ت ٕ دًذ. آى ض٘ر ت٘طِت٘رتاراى ور

 .آب رساً٘ذ

چَى وفٖ از آب ترگرفت وِ ت٘اضاهذ، تطٌگٖ آى اهام هظلَم ٍ اّل ت٘ت اٍ را تِ ٗاد آٍرد. آب را رٗخت ٍ هطه را پر 

اطِ اح را ٍ دٍر اٍ را تستٌذ اٍراُ ح٘ا  ّإ حرم گردٗذ. آى وافراى تٖ خ٘وِ وٌاى هتَجِ خَد وط٘ذ ٍ جٌگ ورد ٍ تر دٍش

 ووهً٘س اٍ را  «حىن تي طف٘ل»از وو٘ي درآهذ ٍ  «ٗسٗذ تي ٍرلا»پ٘وَد، ًاگاُ   ورد ٍ راُ هٖ هٖ جٌگ ّا آىتا  ػثاسوردًذ، 

٘ر را تِ تر دٍش چپ وط٘ذ ٍ ضوط ، هطه راػثاسورد. ضرتتٖ تر آى تسرگَار زدًذ ٍ دست راست اٍ را جذا وردًذ. 

ضرتتٖ تر اٍ زد ٍ دست چپص را جذا ورد. آى  «حىن تي طف٘ل»پ٘وَد. ًاگاُ  ورد ٍ راُ هٖ هٖ هثارزُدست چپ گرفت، ٍ 

تطٌگاى ترساًذ. ًاگاُ ت٘رٕ تر هطه  وِ آب را تِ آى لة تاخت فرزًذ ض٘ر خذا، هطه را تِ دًذاى گرفت ٍ اسة را هٖ

إ ترادر تسرگَار، هرا ». پس ًذا ورد وِتر زه٘ي افتاداٍ آهذ ٍ از اسة ٕ  رٗخت، ٍ ت٘ر دٗگر تر سٌِ٘ خَرد ٍ آب تر زه٘ي

 .«درٗاب

را ضٌ٘ذ، خَد را تِ  تا ٍفاصذإ آى ترادر  )ع(حس٘ي . چَى اهامتر سر آى سرٍر زد گرز، «ًَفل تي ازرق»تِ رٍاٗت دٗگر: 

آُ حسرت از دل پردرد وط٘ذ ٍ لطرات اضه خًَ٘ي از دٗذُ تارٗذ ٍ اٍ رساً٘ذ. چَى اٍ را تِ آى حال هطاّذُ ورد، 

 1فرهَد: االى اًِْىَسٓرَ ظَْْرِٕ؛ ٗؼٌٖ: در اٗي ٍلت پطت هي ضىست
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ًواٗذ؟ آٗا خذاپرستٖ  خطرآٗا وسٖ ّست وِ از حرم رسَل خذا دفغ »ترإ اتوام حجت، فرٗاد زد: الطْذاء س٘ذ پس

اّل چَى  «ست وِ در حك ها از خذا تترسذ؟ آٗا فرٗادرسٖ ّست وِ در فرٗادرسٖ ها از خذا اه٘ذ ثَاب داضتِ تاضذ؟ّ

ٕ ػصوت ٍ طْارت تلٌذ ضذ. ّا زارٕ از سراپردُ گرِٗ ٍ هام غرٗة را ضٌ٘ذًذ، صذإ ضَ٘ى ٍآى ا حرم ، صذإ استغاثِ

؛ ٍ تؼضٖ اٍ را «اٍ ٍداع وٌن تا فرزًذ وَدن هي ػثذاهلل را تذّ٘ذ وِ»فرهَد:تِ در خ٘وِ حرم آهذ ٍ  )ع(حس٘ي پس اهام

 ٍإ تر اٗي وافراى در»:فرهَدم هظلَم دادًذ، اٍ را تَس٘ذ ٍ هٖ ًاهٌذ. چَى آى طفل هؼصَم را تِ دست آى اها «ػلٖ اصغر»

وَدن ى رّا ورد؛ تر حلك آى ت٘رٕ از ووا «حرهلِ تي واّل»ًاگاُ  «تاضذ. آًاى دضوي تاٌّگاهٖ وِ جذ تَ هحوذ هصطفٖ، 

 پرٍاز ًوَد. پس حضرت وف ػرش اػالٍ در داهي پذر تسرگَار خَد ضْ٘ذ ضذ، ٍ هرؽ رٍحص تِ  اصاتت ورد ضص هاِّ

ي ّوِ چَى در راُ خذاست، اٗ»افىٌذ ٍ هٖ فرهَد: ٍ تِ سَٕ آسواى هٖ گرفت هثارن خَد را در زٗر آى خَى هٖ دست

 2.«از آى خَى لطرُ إ تر زه٘ي ً٘اهذ»فرهَد: )ع(هحوذتالر است. اهام آساىآزارّا 

 (1)امام حسين عليه السالم در آستانه شهادت
تست ٍ تِ لذم ٗم٘ي ٍ اٗواى ٍ آرزٍٕ ضَق لمإ خذاًٍذ ػالو٘اى، رٍ تِ آى  تِ هثارزُوور  (ع) حس٘ي پس حضرت اهام

راتر آى فرزًذ طلث٘ذ، ٍ ّر وِ در ت َد ٍ هثارز هًٖو ٍ هٌالة خَد را تِ رجس ادا هٖ افتخاراتوافراى ٍ هٌافماى آٍرد؛ 

ورد وِ تِ هثارزُ در تراتر آى حضرت درآٗذ،  ت ًوٖأاًذاخت. چَى وسٖ جر آهذ، اٍ را تر خان ّالن هٖ الغالة هٖ اسذاهلل

ّر ، ٍ تِ ًوَد را تِ درن ٍاصل هٖحولِ، جوغ وث٘ر ورد، ٍ در ّر  حولِ هٖ دضوي جٌاح راست ٍ چپر آى ض٘ر خذا ت

إ  گطت، لحظِ ِ وِ ترهٖگرٗختٌذ، ٍ از ّر حول َُ هاًٌذ هگس ٍ هلخ از پ٘ص اٍ هٖورد، آى گرٍُ اًث وِ حولِ هٖ سوتٖ

  .«ٍٓاللََُٓاِلّاتِاهلل الحَٓلَ:»گفت ًوَد ٍ هٖ تَلف هٖ

 پرتاب ضذ ٍ اتاػثذاهلل ماهاچْارّسار ت٘ر تِ سَٕ  تارُطْذا را ت٘رتاراى وٌٌذ. ٗه س٘ذالپس ػور ت٘راًذازاى را حىن ورد وِ 

تذ رػاٗت وردٗذ » :فرهَد ٍ هٖ ورد هٖ هثارزُخرٗذ، ٍ  هٖهثارن خَد  ٕ در راُ حك تؼالٖ آى ت٘رّا را تر رٍ ٍ گلَ ٍ سٌِ٘

خذاٖٗ پرٍا ًخَاّ٘ذ ورد. تِ خذا سَگٌذ وِ تِ ًسد دٍست  ٕ ، ٍ تؼذ از هي از وطتي تٌذُپ٘غوثر خَددر حك ػترت هطْر 

ضوا وِ حك تؼالٖ در ّر دٍ جْاى اًتمام هرا از ضوا  تر ٍإ داًن. خَد هٖ ضْادت را در راُ اٍ سؼادترٍم ٍ  خَد هٖ

 .«خَاّذ وط٘ذ

ٍ چٌذاى جراحت تر تذى ضرٗف آى اهام ضْذا زدًذ وِ تاب حروت در اٍ ًواًذ. تِ رٍاٗتٖ، ّفتاد ٍ دٍ جراحت ًواٗاى در 

هٌمَل است وِ تِ غ٘ر جراحت ت٘ر، سٖ ٍ سِ  )ع(اهام جؼفرصادق تى ٗافتٌذ. تِ رٍاٗت دٗگر از حضرتذى ضاُ ضْ٘ذا

هٌمَل است وِ زٗادُ از س٘صذ ٍ  )ع(اهام هحوذتالر ٗافتٌذ. تِ رٍاٗت هؼتثر از حضرت زخن ً٘سُ ٍ سٖ ٍ چْار اثر ضوط٘ر

ِ تر جسذ ضرٗف آى اهام ٗافتٌذ. تِ رٍاٗت دٗگر، هجوَع جراحت ّا وِ از ت٘ر ٍ ً٘سُ ٍ ضوط٘ر و تذىت٘ست جراحت در 

 .آى اهام وث٘ر رس٘ذُ تَد، ّسار ٍ ًْصذ جراحت تَد

ؼثِ داضت، آهذ ٍ تر إ تَلف ًوَد، ًاگاُ ت٘ر زّرآلَدٕ وِ سِ ض ضذ، لحظِ رهك تٖ، فراٍاى از جراحت حس٘ي)ع( چَى
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