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 کوفه)ع( در  سجاد خطبه امام    

 )ع( برابر مردم آمد واشاره به سکوت کرد!  نیالعابد نی: زدیگویم یأسد کیبن شر میحذ

 )ص( درود فرستاد. آنگاه گفت: یرا کرد و بر نب یخدا شی. و ستا ستادهیخاموش شدند و او ا

در کنار  که نمیفرزند حس یمن عل میبگو شناسدیهر کس نم وشناسد  یشناسد، م یمردم! هر کس مرا م یا

 خواهند یقصاص وطلبکار باشند  یآنکه خون یفرات او را کشتند ب

 

کردند و عیال او را به شکستند و مال او تاراج من پسر آن کسم که حرمت او بشکستند و امنیّت او را در هم

 بس.  اسیری گرفتند منم پسر آن کسم که او را به زاری کشتند و این فخر ما

 

دیداد بیو او را فر دیپدر من نامه نوشت یسو دیدر خاطر دار ایآ دهم یمردم شما را به خدا سوگند م یا  

 د؟یگذاشت اوری یو او را ب دیو باز با او کارزار کرد ؟بیعت کردید و دیبست ثاقیو عهد و م مانیپ و

 

 شما! یزشت باد رأ و! دیفرستاد شیخود پ یبرا یهالک باد شما را! چه توشه ا

 

 : دیبا شما گو یوقت دیافکن ی)ص( نظر م غمبریپ یبه کدام چشم به رو

 د؟یستیپس، از امت من ن د،یو حرمت مرا شکست دیمرا کشت عترت

 

 دیدیو نفهم دیشد هالکگفتند  یم گریکدیبه  وبلند شد  هیمردم به گر یگفت: صدا یراو
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 )ع( فرمود:  نیبن الحس یپس عل

 یو آله و خاندان و هیاهلل عل یخدا و رسول صل محضمرا  تیوص ردیمن بپذ حتیرحمت کند آن که نص یخدا

 «رسول اهلل اسوة حسنة یف» هیماست آ یکه برانگاهدارد! 

تو در  یهوا و میبه جانب تو دار دل میتو را نگاهدار مانیو پ میرسول اهلل ما فرمانبردار ابنیهمه گفتند :

 با هر که جنگ تو میکه ما جنگ کن یبفرما شیفرمان خو تو را رحمت فرستد یخاطر ماست خدا

د و قصاص خون تو را از آنها که بر تو و ما ستم کردن یبا هر کس تو با او صلح کن میکن یخواهد و آشت

 .میبخواه

 )ع( فرمود:  نیبن الحس یپس عل

 مکار! انیوفا یب ی. اهاتیه

 دیگونه مرا هم اعانت کن دهمانیهمان اعانت که پدران مرا کرد دیخواه یآمد م لیشما و شهوات حا انیم

 

 است افتهین امیهنوز زخمها الت  برندرا به منى و عرفات مى سوگند به پروردگار شترانى که حاجیان

 انیآن م یتلخ وفراموشم نگشته  غمبریو هنوز داغ پ شدنداو هم با او کشته  تیکشته شد و اهل ب روزیپدرم د

  دیبا ما باش نهاست  نیو خواهش من ا.من مانده است ینهیاندوه آن در س ومن است   یحلقوم و حنجره

 ما! و نه بر

 :آنگاه فرمود

 تر بود یکه پدر بزرگوارش از  او بهتر و گرام  کشته شد نیاگر حس ستیشگفت آور ن

 

 آمد نیبه آنچه بر حس دینکن یخوشحال
بر آن  دیآن واقعه )قتل پدرش( بزرگتر بود )برو 

 است( زیآم هی()جمله کنادیکن یخوشحال

 آنکس که او را کشت آتش جهنم است. فریو ک  جانم فدای آن که در کنار نهر فرات شهید شد

 


