زندگينامه
ضْيذ سيذ حسي حسيٌي دس چْبسدّن تيش سبل ّضاسٍ سيػذ ٍ چْل ٍّطت دس خبًَادُ اي هتَسط ٍ هتذيي دس ضْش هطْذ ديذُ ثِ
خْبى گطَد .اص ّوبى ثذٍ تَلذ ًطبى داد وِ ثب سبيش وَدوبى خبًَادُ هتفبٍت است ٍ اص َّش ٍ روبٍت ثشتشي ثشخَسداس است.
لجل اص دثستبى ثب ضشوت دس خلسبت لشآى ثِ ّوشاُ هبدس ،ػاللِ خَد سا ثِ اسالم ٍ اّل ثيت ًطبى داد .دٍساى دثستبى سا دس هذسسِ
ديبًت دس خيبثبى آثىَُ ٍ دٍساى ساٌّوبيي سا دس هذسسِ سلوبى فبسسي ثب هؼذل ػبلي ثِ پبيبى سسبًذ .ثب پيشٍصي اًمالة اسالهي
تحَلي وِ اص لجل دس ٍخَدش ضشٍع ضذُ ثَد وبهل ضذ ٍ ثب حبون ضذى ديي خذا ثب خذيت ثيطتشي دس هحبفل ٍ خلسبت هزّجي-
سيبسي ضشوت هي وشد .دس دٍساى دثيشستبى وِ ػؿَ ثسيح هسدذ الدَاد (ع) ثَد ثب ضْيذاى هحوذسؾب هبًذگبس ،سٍش سٍاى،
احوذي خيبص آضٌب ضذ ٍ ّن پيوبًي ثب ايي ػضيضاى ثيص اص پيص اٍ سا دسطي وشدى ساُ اسالم ٍ اخالظ ّذايت وشد .دثيشستبى سا سِ
سبلِ ثب ًوشات ػبلي دس سضتِ ػلَم تدشثي توبم وشد ٍ ديپلن گشفت .ثب ٍخَدي وِ خَد سا هْيبي وٌىَس ٍ داًطگبُ هي وشد ثِ
آهَصش ًظبهي فشستبدُ ضذ ٍ دس هٌطمِ خٌگي خجش لجَلي خَد سا دس سضتِ پضضىي داًطگبُ تْشاى ضٌيذ ٍ ّوبى صهبى دٍسُ فطشدُ
آهَصش غَاغي سا گزساًذ .ثشاي ثجت ًبم دس داًطگبُ ثِ تْشاى آهذ ٍ ضشٍع ثِ تحػيل وشد .ثب ايي ٍخَد ثب سسيذى خجش آغبص
ػوليبت ثِ هٌطمِ سفت ٍ ثب ثشخَسد تشوص اص ًبحيِ سيٌِ هدشٍح ضذ .سيذ حسي ثِ پطت خجِْ ٍ سپس ثِ ثيوبسستبى ضوبسُ دٍ
هٌتمل ضذٍ .لتي وِ پذس ٍ ثشادسش ثِ هاللبتص ثِ ثيوبسستبى سفتِ ثَدًذ ثِ اٍ اػتشاؼ وشدًذ وِ تَ ثبيذ دسس ٍ تحػيل خَد سا
اداهِ ثذّي اهب سيذ ثب غحجت دس هَسد ٍظيفِ ضشػي ،پيشٍ ٍالؼي ٍاليت فميِ ثَدى ٍ اّويت ثيطتش خجِْ ًسجت ثِ تحػيل ٍ روش
داليل خَد آًْب سا خَاة وشد .حتي ٍلتي وِ پذسش ثِ اٍ گفت ضبًس آٍسدي وِ تشوص يه سبًتي هتش ثيطتش ًفَر ًىشدُ ثَد
ٍگشًِ للجت سا پبسُ هي وشد گفت :ايي تشوص هإهَس ًجَدُ ٍ خَاست خذا ايي طَس ثَدُ است .ثب تشخيع اص ثيوبسستبى هدذدا"ثِ
داًطگبُ سفت ٍ اداهِ تحػيل داد تب ايٌىِ تؼطيالت سبل ضػت ٍ ضص فشاسسيذّ .وِ چيض ثشاي اصدٍاج سيذحسي آهبدُ ٍ هْيب ضذ
اهب اٍ ثِ ػٌَاى داهبد دس هدلس حبؾش ًطذ ٍ گفت اگش اص ػوليبت وشثالي ّطت ثشگطتن اصدٍاج هي وٌن .ثب ٍخَديىِ هشخػي ٍ
تؼطيالت ػيذ سا هي گزساًذ ًبگْبى ػبصم خجِْ ضذ وِ ثبػث تؼدت ّوگبى گطت ٍ ػديت تش آى وِ ثب ٍخَدي وِ ًضديىبى ٍ
خَيطبى دس ضْشّبي هختلف سبوي ثَدًذ دس صهبى خذاحبفظي اٍ اوثش آًْب دس هطْذ ثَدًذٍ .لتي ثب ثشادسش خذاحبفظي وشد
گفت :خذا چِ لبدس است ّوِ چيض اص ّن اوٌَى هْيبست ٍ وسي ًوبًذ تب حالليت طلت وٌن  .دس صهبى خذاحبفظي گَيي پذس ّن
هي داًست ايي آخشيي ديذاس ثب فشصًذ است ٍ ثشخالف ّويطِ خَد سا ثِ ساُ آّي سسبًذ ٍ تب آخشيي لحظِ چطن اص سيذ ثشًذاضت.
سيذ حسي ّن ثِ دٍستبى خَد گفتِ ثَد ايي آخشيي ثبسي است وِ هي پذسم سا ٍ پذسم هشا دس ايي دًيب هي ثيٌين .. .ثؼذ اص ضْبدت
سؾبهبًذگبس دٍست غويوي سيذحسي ،دٍستبًص ثبسّب ثِ هضاس سؾب هي سفتٌذ ٍ چٌذ ثبس وِ ثِ دًجبل سيذ حسي آهذًذ وِ چشا ثِ
هضاس سؾب ًوي آيي گفت هي ثِ هضاسش چِ وبس داسم هي ضجْب ثب خَد اٍ دس ػبلن ثشصخ گفتگَ هي وٌن ٍ لزت هي ثشم.

ضت ػوليبت وشثالي ّطت ضَس ٍ ضَق ٍغبل آى چٌبى دس غَست سيذ حسي ًوبيبى ثَد وِ دٍستبًص هطخػبً ايي هسئلِ سا روش
وشدُ ثَدًذ .سيذحسي دس ًيوِ ضت ّدذّن فشٍسديي سبل ضػت ٍ ضص دس ػوليبت وشثالي ّطت دػَت حك سا لجيه گفت ٍ
ثِ فيؽ ضْبدت ًبئل آهذ .پيىش هطْش سيذحسي پس اص سبلْب دسّفتن آثبى ّضاسٍسيػذٍّفتبدٍپٌح ثِ سٍستبي احوذ آثبد گلوىبى
سخؼت ٍ ثِ خبن سپشدُ ضذٍ .لتي وِ ثشاي آخشيي ثبس اػضام هٌطمِ هي ضذ پذسش اص ضذت ًبساحتي ٍ ايي وِ ضبيذ ثتَاًذ
تػويوص سا ػَؼ وٌذ گفت پسشم اگش ضْيذ ضَي پيىشت سا تطييغ ًوي وٌن گفت :پيىش هي اگش ثشگشدد تَسط آًْبيي وِ
ثشايطبى خٌگيذُام ٍ سّجشم تطييغ هي ضَدّ .ويي طَس ّن ضذ وِ آيت اهلل خبهٌِاي دس تطيغ پيىش خٌبصُ ايطبى ضشوت وشدًذ .سيذ
حسي خَاستِ ثَد اگش ضْيذ ضذ صيش فالى دسخت دس سٍستبيص دفي ضَد ٍ ايي هطلت سا تب صهبى دفي خبًَادُ ّن خجش ًذاضتٌذ ٍ
طي ايي ًِ سبل ثبسّب افشاد سٍستب خَاّبى دفي هيت خَد دس صيش آى دسخت ثَدًذ اهب هذفٌي يبفت ًوي ضذ ٍلي صهبى دفي
سيذحسي صيش دسخت ثِ اًذاسُ يه لجش خبلي ضذ وِ وسي آى سا ًذيذُ ثَد .
ٍغيت ًبهِ
هتبسفبًِ ػليشغن پيگشي ّبي اًدبم ضذُ ٍغيتٌبهِ اي ثِ دست هب ًشسيذ.
ًبهِ اي اص سيذحسي
ثسن اهلل الشحوي الشحين
ثب سالم ثش پيبهجش ٍ ائوِ اطْبس ػليْن السالم ثخػَظ ثش اهبم صهبى (ػح) ٍ ًبئت ثشحمص خويٌي ٍ لبئن همبم سّجشي ٍ سٍاى پبن
ضْذاي اسالم.سالم ثش ضوب پذس گشاهين  .خذاًٍذ ضوب سا اص همشثيي خَيطتي لشاس دّذ  ،اًطبءاهلل .ثسيبس اهيذٍاسم وِ هشا ثجخطيذ ،
حاللن وٌيذ ٍ اص خذا ثخَاّيذ وِ اص گٌبّن دس گزسد .اص فتي هي اغالً ًبساحت ًطَيذ  ،آيب ضوب دٍست داضتيذ وِ دس ليذ حيبت هي
ثَدم ٍ صًذگين چشاگبُ ضيبطيي هي ضذ ،آيب ضوب افتخبس هشا ًوي خَاّيذ ،هي خَاّن ثگَين افتخبس هي ضْبدت است ٍ فَصي ػظين،
اص سشصًص افشاد وَتِ فىش ٍ خبّالى ثِ ظبّش داًب ٍ ضيبطيي هلجس ثِ لجبس آدهيت ًبساحت ًطَيذ ٍ ثذاًيذ وِ خذا آًچِ سا غالح
داًست دس هَسد هي اخشا ًوَد ٍ چِ ًيىَ ػبلجتي.
ّويطِ خٌذاى ثبضيذ ٍ خذا سا فشاهَش ًىٌيذ ٍ لشآى ٍ دػب ثسيبس ثخَاًيذ ٍ سؼي دس اخشاي ًوبص ضت وٌيذ هب سا دس صيبسات يبدتبى
ًشٍد ٍ ثذاًيذ ّش خب غحجت اص هب ثبضذ ثأرى خذا هب ًيض دس وٌبستبى خَاّين ثَد .اص ثشادساًوبى ثخَاّيذ وِ سشسختبًِ ثِ دسس ٍ ديي
خَد اّويت دٌّذ .ثب سالم ثش هبدس گشاهي ٍ سًح وطيذُ ام .اى ضبء اهلل خذا ضوب سا غجش ٍ اخش ػٌبيت ًوبيذ ٍ تَفيك ػٌبيت ثيطتش ثِ
ضوب ػطب فشهبيذ .ثي لشاسي ًىٌيذ ٍ اسَُ غجش ثبضيذ ٍ ديگشاى سا ثِ ايي اهش سفبسش وٌيذ .ثِ ضوب ّن هي گَين افتخبس وٌيذ ٍ فخش
ثفشٍضيذ وِ اهبًت خذاي سا ثِ خَدش ثِ ّوبى غَستي وِ خَاستِ است تحَيل دادُ ايذ ،ثشادساى ٍ خَاّشاًن سا ثِ خَاًذى لشآى
دػب تَغيِ وٌيذ .خذهت وليِ ثشادساى ٍ خَاّشاى گشاهي ٍ ػضيض تش اص خبًن سالهي ثِ دم يه سصهٌذُ ػشؼ هي ًوبين.ثشادسم اٍال
ثيطتش سسبلت ثِ دٍش ضوبست ٍ آى هشالجت اص پذس ٍ هبدس است ،سؼي وٌيذ آًْب سا ثِ آساهص دػَت وٌيذ ثبًيبً گبم دس هحل لذٍم
ايي حميش لشاس دّيذ ٍ ساُ هشا پَيب ثبضيذ ثب غجش ٍ استمبهت خَد ًطبى دّيذ وِ ثشادس ضْيذ ّستيذ .صًذگي خَد سا دس هسيش حشوت
ائوِ اطْبس لشاس دّيذ ٍ اص آًبى پيشٍي وٌيذ ،ثِ هسبئل ديٌي اّويت خبغي لبئل ضَيذ ،ثشاي خذا فذاوبسي وٌيذ تب ثِ ساُ خَد
ّذايتتبى وٌذ.دٍستبًن؛ پس اص ػشؼ سالم ،اص ضوب خَاّبًن هشا ػفَ وٌيذ ٍ ثجخطيذ ٍ خبي هشا چِ دس داًطگبُ ٍ چِ دس خجِْ پش
وٌيذ ٍ ّويطِ روشتبى سا خذا لشاس دّيذ  .ايي ٍغيت ًبهِ ًيست ثلىِ تَغيِ ًبهِ اي است ثِ ضوب ٍ ايي اػوبل سا حتوبً ثشاين اًدبم
دّيذ:
خوس پَل هشا وِ دس ثبًه غبدسات است ثپشداصيذ.اًگطتش ػميك هتؼلك ثِ سيذ ػلي هدتْذ صادُ اص ثچِ ّبي هسدذ است.اًگطتش
فيشٍصُ هتؼلك ثِ سيذ اهيي حسيٌي است .تسجيحن دست آلبي هَسَي ًژاد است آى سا ثِ داداش هحوذ ثذّيذ.وتبة هفبتيح ٍ
وتبثْبي هزّجي ّن هتؼلك ثِ حسيي آلب هي ثبضذ .لجبس وبس ٍ سبيش هتؼلك ثِ هحوَد آلب هي ثبضذ .خب ًوبص خَد سا ثب تمذين احتشاهبت
ثسيبس ثِ پذس ثضسگَاسم تمذين هي ًوبين.

