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 : فطهاٗس  هى  اه٘طالوؤهٌ٘ي
، اهام ولحی به اهیزهؤهًاو، صذیمۀ کبزی  شذ رسىل خذابسیار هی

گزیسحًذ. ولحی اس سبب کزديذ هیيگاه هی  حسى، اهام حسیى
 فزهىديذ:هیگزیۀ آو حضزت هی پزسیذيذ، 

 

ٓبّكي ّهٓى َمَشٓبّحَه َػَلى ثٓلَمٓشّو َو َلٓيّن 
َ
َها َو َىٓؼّى   أ َفاّىَمَة َخذَّ

ّزي ُيٓغَماُه َو َلٓحّل ثٓلُسَغٓيّى  نِّ ثلَّ  ؛ ثٓلَسَغّى ّفي َفّخّزّه َو ثلغَّ
 

شىد، وارد هی  اس ضزبث شمشیزی که بز سز علی
ی که به راو اخىرد، يیشههی ای که به صىرت فاطمه سیلی
خىرايًذ و اس سيًذ و سمی که به او هیهی  حسىاهام 

 کًن.گزیه هی  حسیىاهام کشحى 

 82، هجلس 431اهالی، شیخ صذوق، ص 
 .802، ص8هًالب بى شهزآشىب، ج                          

 



     

 

 

 

  بیث در حك شیعیاو و پیزواو اهل  حضزت فاطمه سهزا

 :ذاي ایى گىيه دعا فزهىده

 

يَى ثٓفَيَفيَحُهٓن َو » ّثلهي َو َعيذي َثٓعَتُلَه ّبالزَّ
ّبُبكاّء َوَلَذي في ُهفاَسَلّحي َثٓو َجٓغّفَش ّلُؼَقاّة ؽيَؼّحي 

يّحى  «َو ؽيَؼّة ُرسِّ
و به  یخذاويذ به حك اولیا و همزبايی که آيها را بزگشیذ

ی هى با ایشاو، اس یفزسيذاين پس اس هزگ و جذا یها  گزیه
خىاهن گًاه خطاکاراو شیعیاو و پیزواو ها را   یجى ه

 . ببخشی
 

 . 851، ص  4ج  ، کىکب الّذرّی 



     

 

 

کزد و   رو به سىی لبز هبارن پیغمبز  اهیزالمؤهًیى
 :فزهىد 

 

ا ُزٓضّيي ... هَّ
َ
ِذ َو َهنٌّ ََل َيٓبَشُذ   أ ا َلٓيّلي َفُمَغهَّ هَّ

َ
َفَغٓشَهِذ َو أ

ٓو َيٓخَحاَس ث
َ
ٓيَث ّفيَها ُهّميِن ّهٓى َلٓلّبي أ

َ
ّحي أ ُه ّلي َدثَسَن ثلَّ  ؛للَّ

 
خىابی گذرد و باشذ و شبن در بی  ايذوهن همیشگی

ای را که جى در آو  غمن پیىسحه در دل اسث، جا خذا خايه
 الاهث داری بزاین بزگشیًذ، )بمیزم و به جى هلحك شىم(.

 
 .152، ص 4ج کافی، 
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 ۿۻ/ ههؿ٭ه  

 

 همذهه

 عاله ػضاداسی فاطمیه  0400عابمه 

ای به  ، جاقیؽچه ، ظٕكت ٨ا٘مه لهكا ٠ماؾاقی ٌا١٨ه هعٍك

،  ٠ماؾاقی هعكم بلًؿای جاقیػ ٌی١ه ؾاقؾ و با وشىؾ ایًکه يىبث به

 ًّ لیکى همیٍه ، ؾاقؾ ث ظىاویث بىیاق بیٍحكی ؾق ه٭ابل اهل و

 . ٌؿه اوث ؾق وكاوك همالک اوالهی بكگماق هی

و ٠لمای  بیث ، ٌىاهؿ لیاؾی ال ٠ماؾاقی اهل ؾق ٘ىل جاقیػ

، ایى هىئله وأط اوث  ؾاقین ٌی١ه بكای ٌهاؾت ِؿی٭ه کبكی

، ایى ٠ماؾاقی  ًه ٨ا٘میه و ؼل٩اکه به ٠لث ج٭ّیه ٌؿیؿ ٌی١ه ؾق لهی

  ٠لًی يبىؾه اوث و ٌؿت و ظّؿت آو به به ايؿاله ٠ماؾاقی هعكم بمقگ و 

های  ظکىهث ؛ لیكا اکرك هكاجب ال ٠ماؾاقی ؾق هعكم کمحك بىؾه اوث

ث بىؾه و به شهاو اوالم ًّ ٌؿت، با ٠ماؾاقی و ـکك   ، ؾق ؾوث اهل و

 ٕه اوث ٌؿ ل٩ث هیهؽا ٨ا٘میه و ظحی بكؾو يام ظٕكت لهكا

، ظؿیری اوث که ٠الن بمقگىاق هعمؿ بى  یک يمىيه ال ایى و٬ایٟ

 : کًؿ ؾق کحابً ي٭ل هی المٍهؿی

 6قویؿم. گ٩ث: ؾق کى٨ه ؼؿهث ظٕكت ِاؾ٪  بٍاق هکاقی

يمىؾ. بىؾ که هیل هی 1ؼؿهث آو شًاب ٜك٨ی ال ؼكهای ٘بكلؾ

                                                           

چًؿیى باق جىوٗ هًّىق ؾوايی٭ی ، ال هؿیًه  . اللم به ـکك اوث که  اهام ِاؾ٪  ۻ

 ايؿ.جب١یؿ ٌؿيؿ؛ و ایى شكیاو ؾق لهايی اج٩ا٪ ا٨حاؾ که ظٕكت ؾق کى٨ه جب١یؿ بىؾه

 ايؿ.ؼكها قا به ؾلیل ٌیكیًی لیاؾ به ٌکك ٘بكلؾ جٍبیه کكؾه . ایى ۼ
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كْ کكؾم: گىاقا ٨كهىؾ: ای بٍاقٕ يمؾیک ٌى و  ال ایى ؼكها بؽىق. ٠

باؾ ٨ؿایث ٌىم چیمی ؾق بیى قاه ؾیؿم که وؽث ياقاظحن، و ؾلن قا به 

ؾقؾ آوقؾه و جؤذیك لیاؾی ؾق هى کكؾه اوث. ٨كهىؾ: جى قا به ظ٭ی که بك 

 گكؾيث ؾاقم شلى بیا و ال ایى ؼكها بؽىق.

 پیً ق٨حه ٌكوٞ به ؼىقؾو يمىؾم.

 ٨كهىؾ: چه ؾیؿه بىؾی؟ 

لؾ و او قا به یايی قا ؾیؿم که بك وك ليی هگ٩حن: ؾق بیى قاه پاوب

گ٩ث: پًاه به ؼؿا و پیاهبك بكؾ او با ِؿای بلًؿ هی وىی ليؿاو هی

 بكم به ٨كیاؾم بكویؿ هیچ که به ؾاؾ او يكویؿ. هی

 لؾيؿ؟ گ٩حن:٨كهىؾ: بكای چه او قا چًیى هی

ال هكؾم ًٌیؿم که آو لو به لهیى ؼىقؾه ؾق ایى هى٬ٟ گ٩حه بىؾ: 

ایى آلاق و ٌکًصه » ل١ًث کًؿ ٜالمیى جى قا ای ٨ا٘مه لهكا ؼؿا«

بكای هماو ظك٦ بىؾه: اهام ؾوث ال ؼىقؾو کٍیؿ ٌكوٞ کكؾ لاق لاق 

جك  کاي ال اٌ به گكیىحى به ٘ىقی که ؾوحمال و هعاوى و ویًه

ٌؿ. ٨كهىؾ: بٍاقٕ ظكکث کى بكوین به هىصؿ وهله ؾ٠ا کًین و ال 

بؽىاهین، اهام یکی ال ٌی١یاو قا ؼؿاويؿ ٠میم ؼالِی آو لو قا 

٨كوحاؾه  ؼىقی جا٨كهىؾ: ال هماو شا جکاو يمی ، و٨كوحاؾ به ؾاقاالهاقه

کًی. آیی و ها قا پیؿا هی آهؿی بكای آو لو کكؾ هی -ها بیایؿ اگك پیً

ق٨حین به هىصؿ وهله هك کؿام ؾو قک١ث يمال ؼىايؿین آيگاه اهام 

ه «ؾ٠ا قا ؼىايؿ:  ؾوث به آوماو بلًؿ يمىؾه ایى ِاؾ٪
َّ
ايث الل

ب١ؿ ال ؾ٠ا به وصؿه ق٨ث که هى شم ِؿای » الاله اال ايث جا آؼك ؾ٠ا



  ٧ۻ/  ههؿ٭ه

ًٌیؿم. وك بلًؿ يمىؾه ٨كهىؾ: ظكکث کى که  ي٩ه آ٬ا چیمی يمی

 لو قا آلاؾ کكؾيؿ.

ال هىصؿ ؼاقز ٌؿین ؾق بیى قاه آو هكؾی که ٨كوحاؾه بىؾ به ؾاق 

 ٌؿ؟ پكویؿ چه ؼبك  االهاقه قویؿ اهام 

 گ٩ث: آلاؾي کكؾيؿ؟ 

 ٨كهىؾ: چٙىق ٌؿ که آلاؾي کكؾيؿ؟ 

گ٩ث: هى ي٩همیؿم ولی ؾقب ؾاق االهاقه ایىحاؾه بىؾم یٯ ي٩ك 

ؾقباو آهؿ و او قا ؼىاوث گ٩ث: چه گ٩حه بىؾی؟ شىاب ؾاؾ: هى به 

هكا  »ؼؿا ل١ًث کًؿ ٜالمیى جى قا یا ٨ا٘مه«لهیى ؼىقؾم گ٩حن: 

او ؾاؾ گ٩ث؟ ایى پىل قا بگیك و اهیك قا چًیى آلقؾيؿ، ؾویىث ؾقهن به 

ولی آو پیكه لو يگك٨ث و٬حی ؾیؿ ال گك٨حى پىل اهحًاٞ  .ظالل کى

ؾاقؾ به اهیك ؼبك ؾاؾ ب١ؿ بیكوو آهؿه گ٩ث: بكو به هًملث. پیكه لو به 

 هًملً ق٨ث.

 ٨كهىؾ: ال گك٨حى ؾویىث ؾقهن ؼىؾ ؾاقی کكؾ؟  اهام 

ىل اظحیاز ؾاٌث. اهام ال با ایًکه به ؼؿا به آو پ ،آقی :گ٩ث

شیب ؼىؾ ه٩ث ؾیًاق بیكوو آوقؾه ٨كهىؾ: ایى پىل قا ببك هًملً و 

 والم هكا به او بكواو به او بؿه. 

ها با هن ق٨حین ؾق ؼايه او و والم اهام قا قوايؿین. گ٩ث: به ؼؿا 

به هى والم قوايؿه؟ گ٩حن: ؼؿا جى قا  ٬ىن ش٩١ك بى هعّمؿ

والم به جى قوايؿ ؾوث  ٩١ك بى هعّمؿش ٕبیاهكلؾ به ؼؿا وىگًؿ

 بكؾ گكیباو ؼىؾ قا چاٮ لؾه بیهىي گكؾیؿ.
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وؽى اهام قا بكاین ؾو هكجبه  : ایىحاؾین جا به هىي آهؿ گ٩ث

: بگیك ایى  . جکكاق کكؾین جا وه هكجبه ایى کاق قا کكؾ ب١ؿ گ٩حین یؿبگىی

 گ٩ث :  و هژؾه باؾ جى قا. پىل قا گك٨ث ،بكایث ٨كوحاؾه پىل قا اهام

یؿ ال ؼؿا بؽىاهؿ ایى کًیمي قا ببؽٍؿ کىی ال او و یبگى به اهام

آباء گكام و اشؿاؾ ٘اهكیًً بیٍحك ؾق يمؾ ؼؿا هعبىب يیىث که واوٙه 

بكگٍحین و ؾاوحاو لو قا بكای  جىول ٌىؾ. ؼؿهث ظٕكت ِاؾ٪

  6ٌكوٞ به گكیه کكؾه بكایً ؾ٠ا کكؾ. آو شًاب ي٭ل کكؾین اهام

ٙلب ؿ ظکىهث با کىايی بىؾ که،  ایى ه ٍاو ال بكؼىقؾ بىیاق ًج  جكیى کىچک ي

ٌاقه و ١٨الیحی ؾقباقه ظٕكت لهكا ،  ؾاؾيؿ و به همیى ؾلیل ايصام هی ا

٠ماؾاقی هعكم  های ٬ؿین به وو١ث و بمقگی ؾق لهاو ٠ماؾاقی ظٕكت لهكا

ىاهؿ بىیاقی ال ٠ماؾاقی اهلگكؾیؿمیبكگماق ي ًحهاٌ   و واؾات و  بیث . ه

 ٌىاهؿبكؼی ال اوث که هىشىؾ  ٠لماء و وایك هكؾم بكای ظٕكت لهكا

ٞ آوقا بك اوان جاقیػ  کك هی ج٭كیبی و٬ى  . کًین هاـ 

میه وال  ؼالِۀ ً «کحاب ؾق ٌمىی  ٩٩۽ۻایى کحاب ؾق ٨٘ا ؾقؼٍ

ّاوؾلؿاؾگی می و هى٨٭یث هؽل ٟ آقاوحه گكؾیؿه اوث. » های ٨٘ا ب  به لیىق٘ 

 ظىلۀ ٠لمّیۀ ا٩ِهاو

  مكی٬۾۾۾ۻه ٨ا٘می

 ههؿی آ٬ابابایی

 

                                                           

ٔجكشمه  ليؿگايی ظٕكت اهام ش٩١ك ِاؾ٪؛ ٦۽ۻ-٩۽ۻ. هماق ابى هٍهؿی، َ  ۻ

 .٨ۻ۽و ٩ۻ۽بعاق األيىاقٓ، َ  ٧۾شلؿ 
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او  ؾق ایى ٨ّل به شلىات ٠مای ه١ّىهیى که بكای هاؾٌق

ايؿ و هصاله بك پا يمىؾه ظٕكت ِؿی٭ۀ ٘اهكه ٨ا٘مه لهكا

 : پكؾالین٠مای ٨ا٘می ؾق ٬یاهث هی

 
 دس هؼشاج .خشیاو هصائب و ؽهادت زضشت صهشا  0

 :  ٨كهایؿ هی كت ِاؾ٪ظٕ

قا به ه١كاز بكؾيؿ به آو ظٕكت گ٩حه  هًگاهی که قوىل ؼؿا

... و اها ؾؼحكت هىقؾ وحن ٬كاق  : همايا ؼؿاويؿ هح١ال جى قا آلهىؾ ٌؿ

ٌىؾ و آو چه قا جى ظ٫ او ٬كاق  گیكؾ ال ظ٭ً هعكوم و همًىٞ هی هی

،  ليًؿ ٯ هیٌىؾ، او قا که ظاهله اوث کح ؾاؾی ال او به لوق گك٨حه هی

،  گیكؾ ٌىيؿ و هىقؾ جهمث و جع٭یك ٬كاق هی و بؿوو اشاله واقؾ ؼايه هی

ٌىؾ کىؾکی  ای که بك او واقؾ هی هايؿ بك اذك ٔكبه بؿوو یاق و یاوق هی

 قوؾ قوىل اکكم کًؿ و ب١ؿ ال ؾيیا هی قا که ؾق ٌکن ؾاقؾ و٭ٗ هی

، پكوقؾگاقا  » ايا لله و ايا الیه قاش١ىو «:  که هى گ٩حن يؿ٨كهىؾ

  ۻ. ، جى٨ی٫ و ِبك و بكؾباقی ال آو جىوث پفیك٨حن و جىلین ٌؿم

 

                                                           

، 5ج ،ض٘د عَسٖ ، اهالٖ ؛ 746، ظ  ضازهاًٖ زل پ٘اهثط فاعوِ ظّطا . ۻ

 .٨ۺۻ، باب ۺۺۺۻَ کاهل المیاقات،  ؛ 68 ظ ، صسٍقض٘د  ؛ اهالٖ 588ظ
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سا  صهايی که ؽهادت زضشت صهشا  خذا  گشیه سعىل. 2

   بیًی کشديذ پیؼ

 :  فطهاٗس هى اه٘طالوؤهٌ٘ي

،  ، صسٗمٔ وثطٕ ٍلتٖ تِ اه٘طهؤهٌاى ضس ضسَل ذسا تس٘اض هٖ

. ٍلتٖ اظ  گطٗستس هٖوطزًًگاُ هٖ ، اهام حس٘ي اهام حسي

 : فطهَز، هٖ سثة گطٗٔ آى حضطت هٖ پطس٘سًس

ٓبّكي ّهٓى َمَشٓبّحَه َػَلى ثٓلَمٓشّو َو َلٓيّن 
َ
َها َو َىٓؼّى ثٓلَسَغّى ّفي َفّخّزّه   أ َفاّىَمَة َخذَّ

ّزي ُيٓغَماُه َو َلٓحّل ثٓلُسَغٓيّى  نِّ ثلَّ  ؛ َو ثلغَّ
،  ضَزز هٍٖاض اظ ضطتت ضوط٘طٕ وِ تط سط حضطت علٖ

إ وِ تِ ، ً٘عُ ذَضزهٖ إ وِ تِ حضطت صَضت فاعوِس٘لٖ

ذَضاًٌس ٍ اظ وطتي ظًٌس ٍ سوٖ وِ تِ اٍ هٖهٖ ضاى اهام حسي

 5. وٌنگطِٗ هٖ اهام حس٘ي

 

 : اماوت رسول خدا 3

. تِ ام سلوِ اهط  تا اصحاب وسا تَزًس ظهاًٖ پ٘اهثط اوطم

. زست  ٍضٍز تِ ّ٘چ وس ًسّس ُظوٌاض زض تاٗستس ٍ اجا : فطهَزًس

اضزًس ٍ صگ علٖحضطت ضا گطفتٌس ٍ زض زست  حضطت فاعوِ

حضطت فاعوِ ، اهام ،  . اظ گطِٗ پ٘اهثط ضطٍع تِ گطِٗ ًوَزًس

   : ً٘ع گطٗستٌس. سپس فطهَزًس هام حس٘ياحسي ٍ 

                                                           

؛ ٩ۺۼ، َۼ؛ هًا٬ب بى ٌهكآٌىب، ز٨ۼ، هصله ۾۽ۻاهالی، ٌیػ ِؿو٪، َ .  ۻ

  .ۻۿ ، ٨َۼ بعاقااليىاق، ز
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! اٗي ٍزٗعِ ذسا ٍ ضسَل اٍست. ذسا ٍ هطا زضتاضٓ اٍ حفظ  ٗا علٖ

! اٗي هطٗن وثطٕ  . تِ ذسا سَگٌس چٌ٘ي ذَاّٖ وطزوي ٍ هسلواً 

!  ! تِ ذسا سَگٌس ( آگاُ تاش ط اظ اٍستتهماهص تس ٍاال است )

ّاٖٗ ، هگط آًىِ تطإ اٍ ٍ ضوا اظ ذسا ذَاستِ جاًن تِ گلَٗن ًطس٘س

 . زاضتن وِ آًچِ زضذَاست وطزُ تَزم ضا عغاٗن فطهَز

تِ  . هي ٍا ضا ول ويگَٗس عَ هٖتتِ  ! آًچِ ضا فاعوِ ٗا علٖ

  فاعوِ ! تساى زذتطم امچ٘عّاٖٗ وِ جثطٗ٘ل فطهاى زازُ اهط ًوَزُ

ع ضاضٖ ٍ ذطٌَزم ٍ ذساًٍس  اظ ّط وس ضاضٖ ٍ ذطٌَز تاضس ٍ هي ً٘

 . اًص ّن ضاضٖ ٍ ذطٌَز ذَاٌّس تَزگٍ فطضت

. ٍإ تط وسٖ وِ حمص  وِ تِ اٍ ظلن وٌس ٍٖإ تط وس!  ٗا علٖ

تط وسٖ  . ٍإ طهتص ضا تطىٌسٍإ تط وسٖ وِ حُ . ضا تِ ظٍض تگ٘طز

. ٍإ  اش ضا آتص تعًس. ٍإ تط وسٖ وِ ّوسطش ضا ت٘اظاضزوِ ذاًِ

 . تط وسٖ وِ اٍ ضا تِ هطمت اًساظز ٍ تا اٍ تِ هثاضظُ تطذ٘عز

 . ! هي اظ آًاى ت٘عاضم ٍ آًاى اظ هي ت٘عاضًس تاض ذساٗا

ًام تطزًس سپس ضسَل ذسا ًاى ضا  ه آ گُا حضطت فاعوِ.  ٗىٗا ،  ًآ

 : ضا ِت آغَش وط٘سٍُ  فطهَزًس ، اهام حس٘يٍ  اه٘طالوؤهٌ٘ي اهام حسي

هي تا ضوا ٍ ض٘ع٘اى ضوا زض صلح ٍ صفاٗن ٍ ضاهي آًْا ّستن 

وِ تِ تْطت تطًٍس تا زضوي ضوا ٍ ّط وسٖ وِ تا ضوا زضوٌٖ 

،  ، تط ضوا ٍ ض٘ع٘اى ضوا تمسّم جَٗس ٗا تأذط وٌس ٍ ستن ضٍا زاضز

 5. زضوي ٍ زض ست٘ع ٍ جٌگ ذَاّن تَز

                                                           

 . ۺۼۻ، آ٬ای ه٭كم، َ. ليؿگايی ظٕكت لهكا  ۻ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۾ۼ

ضطط ًوَزًس وِ زض تطاتط اظ زست  تا اه٘طالوؤهٌ٘ي ، اظ جولِ

صثط ٍ ضى٘ثاٖٗ وطزُ ٍ  -غصة ذالفت ٍ ذوس –ضفتي حك ذَز 

  . ذطن ذَز ضا فطٍ تطًس

 ! ضسَل ذسا ٕا،  پصٗطٗن: هٖ زًسفطهَ اه٘طالوؤهٌ٘ي

ل عطضِ زاضت مزض اٗي ٌّگا وِ  - ؛ حطهتص طهاٗ٘س: تِ اٍ تف جثط٘ئ

 . ضَزضىستِ هٖ - حطهت ذسا ٍ ضسَل ذساست

چَى حضطت اٗي هغلة ضا ضٌ٘سًس تط آى تعضگَاض سرت گطاى 

. چَى تِ َّش آهسًس ضضاٗت ذَز  آهس ٍ تَْ٘ش تط ظه٘ي افتازًس

 : تِ لضإ الْٖ ضا ت٘اى وطزُ ٍ فطهَزًس

َق ثٓلّكَحاُب َو ُهّذَهّث ثٓلُسٓشَهُة َو ُػيِّ   َو َسّميُث َو ّإّو ثٓيُحّهَكّث  ُى َو ُهضِّ ًَ َلّث ثلغُّ
ّعي

ٓ
 ؛ّبَذٍم َػّبيٍو   ثٓلَكٓؼَبُة َو ُخّنَبٓث ّلٓسَيّحي ّهٓى َسأ

( ضىستِ  صسٗمٔ اعْط ، ّط چٌس حطهت ) ضاضٖ ّستن

، وعثِ ٍٗطاى ضسُ  ّا تغغ٘ل وطزز وتاب ذسا پاضُ ضَز، سٌّت ضَز

 . ٍ هحاسٌن تا ذَى سطم ذضاب گطزز

 ، حضطت فاعوِ، اهام حسي ٍ اهام حس٘ي ضسَل ذسا سپس

. آًاى ّن  ضاى لطاض زازًسسٌُّإ آٗضا زض جطٗاى هصاٗة ٍ گطفتاضٕ

 5. تطاتط لضإ الْٖ ٍ تالّا وطزًس  ، تسل٘ن ٍ صثط زض اظْط ضضاٗت

  

                                                           

  .ۻۼۻ، َ ، آ٬ای ه٭كم، ليؿگايی ظٕكت لهكا  . ۻ
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 هىگام تقسیم حىوط بهشتی گریه رسول خدا : 4

 :  فطهَزًس ضسَل ذسا

آى ضا  ٘لئاٗي حٌَط تْطت است وِ جثط ! ٗا علٖ ٍ ٗا فاعوِ

: آى ضا تمس٘ن  گَٗسزّس ٍ هٖ. تِ ضوا سالم هٖ تِ هي زازُ است

 . وٌ٘س ٍ لسوتٖ ضا ّن تطإ هي جسا وٌ٘س

 : فطهَزًس حضطت فاعوِ

ًظط  اه٘طالوؤهٌ٘يلث آى تطإ ضوا ٍ زضتاضٓ تمِ٘ آى ّن ثُ

 . تسّس

وط٘سًس ٍ ضا زض آغَش  گطٗستٌس ٍ فاعوِ ضسَل ذسا

   : فطهَزًس

 . إ ّستٖ، ضض٘س ٍ ّساٗت ٗافتِ ٍ هلْوِ تَ زذتط هَفك

 . تگَ ضا! زضتاضٓ تم٘ٔ آى ًظطت  : ٗا علٖ سپس فطهَزًس

، ًصف زٗگط تطإ وسٖ  (: ًصف آى تطإ اٍ )فاعوِ فطهَز

 . وِ ضوا تفطهاٗ٘س

 5. : تطإ تَ حضطت فطهَزًس

 

 ته آل عباهىگام دیدن پىج  : گریه رسول خدا 5

ز وِ  ضٍظى ضسَل ذسا : اتي عثاس گَٗس  حسياهام ًطستِ َت

ٍ  ! اى پسطمت٘ا ًعز هي  : آهس ٍ چَى اٍ ضا زٗس گطٗست ٍ سپس فطهَز

اهام سپس  .ذَز ًعزٗه وطز تا تط ظاًَى ضاست ًطاً٘سِ اٍ ضا ت

                                                           

 .٦۽ۼ و ۿ۽ۼ ، آ٬ای ه٭كم، َليؿگايی ظٕكت لهكا .  ۻ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ٦ۼ

 !ت٘ا ت٘ا پسط جاًن فطهَز:آهس ٍ چَى اٍ ضا زٗس گطٗست ٍ  حس٘ي

 سپس فاعوِ .زٗه وطز تا تط ظاًَى چپ ذَز ًطاً٘سٍ اٍ ضا ّن ًع

ٍ سپس اه٘ط  .ذَز ًعزٗه وطز ٍ تطاتط ذَز ًطاً٘سِ آهس ٍ اٍ ضا ّن ت

آهس اٍ ضا ّن وِ زٗس گطٗست ٍ ًعزٗه ذَز علث٘س ٍ  الوؤهٌ٘ي

 .زض پْلَى ضاست ذَز ًطاً٘س

ت٘ي ضا زٗسى گطٗستى؟   ّط وسام !ٗا ضسَل اللَِّ :اصحاتص گفتٌس

 وسى ًثَز وِ اظ زٗسًص ضاز ضَى؟ اٌْٗا 

، تطگعٗسُ ًثَت تطاًگ٘رتِ ٍ تط ّوِ هطزمِ حك آًىِ هطا تِ ت :فطهَز

ٍ ضٍى ظه٘ي وسى ً٘ست  ، تطٗي ذلم٘ن ًعز ذسا هي ٍ اٌْٗا گطاهى

 .تط تاضسوِ اظ اٌْٗا ًعز هي هحثَب

وِ تاًَى ظًاى جْاً٘اى اظ اٍل٘ي ٍ آذطٗي  !ٍ اها زذتطم فاعوِ... 

ضُ تي ٍ ًَض زٗسُ ٍ هَُ٘ زل ٍ ضٍح هٌست وِ زضٍى هٌست ٍ ٍ پا است

پطٍضزگاضش جل  حَضاء اًسِ٘ است ّط ٍلت زض هحطاب ذَز تطاتط

فطضتگاى آسواى تتاتس چٌاًچِ ًَض اذتطاى تط ِ جاللِ تاٗستس ًَضش ت

 !فطضتگاًن : فطضتگاًص فطهاٗسِ ٍ جل ت ظه٘ي تتاتس ٍ ذساى ععّ

٘عاًن ضا تطاتطم اٗستازُ ٍ زلص اظ تا ٍى وٌ تثٌ٘٘س وٌ٘عم فاعوِ

عثازتن زازُ، گَاُ تاض٘س وِ ض٘ع٘اًص ضا اظ ِ لطظز ٍ زل تتطسن هٖ

ٗازم افتاز آًچِ پس اظ هي تا ِ آتص اهاى زازم ٍ چَى اٍ ضا زٗسم ت

اش ضاُ ٗافتِ ٍ حطهتص  ذاًِِ تٌ٘ن ذَاضى ت ضَز گَٗا هى ٍى هى

  ُ ٍ پْلَٗصص هوٌَع ضسثظٗط پا ضفتِ ٍ حمص غصة ضسُ ٍ اض

ٍ جَاب  !ظًس ٗا هحوساُضىستِ ٍ جٌ٘ي اٍ سمظ ضسُ ٍ فطٗاز هٖ
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زازش ًطسس ٍ ّو٘طِ پس اظ هي ِ ًطٌَز ٍ استغاثِ وٌس ٍ وسى ت

ٗه تاض ٗازآٍض ضَز وِ ٍحى اظ  .غوٌسُ ٍ گطفتاض ٍ گطٗاى است

ى هي وٌس ٍ ضة وِ آٍاظ هطا ٗاش تطٗسُ ٍ تاض زٗگط ٗاز جسا ذاًِ

وطزم ٍ ٖتس آٍاظى وِ هي تا تالٍت لطآى تْجس هّطاس افِ ًطٌَز ت

ذَز ضا ذَاض تٌ٘س پس اظ آًىِ زض زٍضاى پسض ععٗع تَزُ زض اٌٗجا 

هطٗن ِ ذساى تعالى اٍ ضا تا فطضتگاى هأًَس ساظز ٍ اٍ ضا تساى چِ ت

تَ ضا ذساٗت  !اى فاعوِ :تٌت عوطاى گفتٌس ًسا زٌّس ٍ گٌَٗس

لٌَت وي  !ى تطگعٗس اى فاعوِگعٗس ٍ پان وطز ٍ تط ظًاى جْاً٘اتط

تط پطٍضزگاضت ٍ سجَز ٍ ضوَع وي تا ضاوعاى سپس ت٘واضى اٍ آغاظ 

ضَز ٍ ذسا هطٗن تٌت عوطاى ضا تفطستس اٍ ضا پطستاضى وٌس ٍ زض 

ت٘واضى اٍ اً٘س اٍ تاضس اٌٗجا است وِ گَٗس پطٍضزگاضا هي اظ 

ساى ذ .پسضم ضساىِ ظًسگى زلتٌگ ضسم ٍ اظ اّل زً٘ا هلَلن هطا ت

هي ِ هي ضساًس ٍ اٍل وس اظ ذاًساًن تاضس وِ تِ ٍ جل اٍ ضا ت ععّ

ضسس، هحعٍى ٍ گطفتاض ٍ غوٌسُ ٍ ضْ٘س تط هي ٍاضز ضَز ٍ هي زض 

اٍ ظلن وطزُ ٍ و٘فط زُ ّط ِ لعٌت وي ّط وِ ت ! ذساٗا :اٌٗجا تگَٗن

وِ حمص ضا غصة وطزُ ٍ ذَاض وي ّط وِ ذَاضش وطزُ ٍ زض 

تِ پْلَٗص ظزُ تا سمظ جٌ٘ي وطزُ ٍ زٍظخ هرلس وي ّط وِ 

 5. هالئىِ آه٘ي گٌَٗس

 

                                                           

؛ ٩٨ۻ، َ المكجٕی ةالم٩ّٙی لٍی١ ة؛ بٍاق ۽ۻۻ-ۿۻۻاهالی ِؿو٪، َ .  ۻ

 .۽ۻۻ-ۿۻۻای، َ جكشمه اهالی ِؿو٪، کمكه؛ ۽ۻ۾٘ك٦ هى االيباء والمًا٬ب، َ 



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ٨ۼ

بشای ؽهادت ، دس هًگام صشف غزا   خذا  گشیه سعىل  .6

    زضشت صهشا 

واقؾ ٌؿ و او بكای ظٕكت  به هًمل ٨ا٘مه قولی پیاهبك

٤فایی ال ؼكها و قو٤ى ظیىايی و ياو ٨كاهن آوقؾ و ظٕكت با ٠لی و 

و٩كه شمٟ ٌؿيؿ و چىو ٤فا  گكؾ ٨ا٘مه و ظىى و ظىیى

اي ٘ىاليی وصؿه کكؾ و بىیاق وصؿه ، قوىل ؼؿا ؼىقؾيؿ

 ٠لیظٕكت ؛  گٍث و آيگاه گكیىث و وپه ؼًؿیؿ و يٍىث

 :  ، ٨كهىؾ که شكأت بیٍحكی ال ب٭یه ایٍاو ؾق وؽى گ٩حى ؾاٌث

اهكول ق٨حاقی ال ٌما ؾیؿین که پیً ال ایى يؿیؿه  ٕ ای قوىل ؼؿا

 .  بىؾین

، ٌاؾهاو ٌؿم و  : آيگاه که با ٌما ٤فا ؼىقؾم ٨كهىؾ ظٕكت

، په بكای ٌکك ؼؿا به  ال والهحی و شمٟ گكم ٌما هىكوق گٍحن

آیا به ؼا٘ك  : ٨كوؾ آهؿ و گ٩ث ؛ په شبكئیل وصؿه ا٨حاؾم

 ؟  ات وصؿه يمىؾیٌاؾهايی ال والهحی ؼايىاؾه

 .  آقی : گ٩حن

، با  گفقؾ بك ایٍاو هیؼىاهی ال آيچه په ال جى  آیا هی : په گ٩ث

 ؟  ؼبك ٌىی

  ٕ بكاؾقم شبكئیلای  ، آقی : گ٩حن

ات اوث که ، او يؽىحیى ٨كؾ ؼايىاؾه : ؾقباقه ؾؼحكت په گ٩ث

ٌىؾ و ال  ٌىؾ و ظ٭ً ال وی ولب هی په ال آيکه به وی ٜلن هی

ٌىؾ و اوحؽىاو  گكؾؾ و ٌىهكي هٝلىم وا٬ٟ هی اقذً هعكوم هی
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 . و اها پىك ٠مىیث پیىيؿؾ به جى هی،  ٌىؾ اي ٌکىحه هیؾيؿه

. و  ٌىؾ ٌىؾ و کٍحه هی ٌىؾ و ظ٭ً ولب هی هىقؾ وحن وا٬ٟ هی

ٌىؾ و ظ٭ً ال او ولب  ، هٝلىم وا٬ٟ هی ظىىبه اهام اها 

وحن  ظىیىاهام . و اها به  ٌىؾ ٌىؾ و با لهك کٍحه هی هی

ٌىيؿ و لیك ون  ٌىؾ و ؼايؿايً کٍحه هی ٌىؾ و ظ٭ً ولب هی هی

ٌىؾ و لياو و  ٌىؾ و وال و بكگ کاقوايً چپاول هی باو پایمال هیاو

ٌىؾ  ٌىيؿ و آ٤ٍحه به ؼىيً ؾ٨ى هی اي اویك هی٨كليؿاو ؼايىاؾه

: آیا  . په گكیىحن و گ٩حن وپاقيؿ و ٤كیبگاو وی قا به ؼاک هی

 ؟  قوؾ کىی به لیاقت وی هی

  . کًًؿ ٤كیبگاو وی قا لیاقت هی : گ٩ث

 ؟  ، چیىث که به لیاقت وی قوؾ : پاؾاي کىی گ٩حن

: بكای او ذىاب هماق ظس و هماق ٠مكه به همكاه جى يىٌحه  گ٩ث

   ۻ . ، په ؼًؿیؿم ٌىؾ هی

 
   هًگام سزلحؾاو بشای ؽهادت زضشت صهشا  الله  گشیه سعىل  .7

 قوایث يمىؾه که ظٕكت اهیكالمئهًیى ٠الهه هصلىی 

 : ٨كهىؾيؿ

ال ؾاق ؾيیا به ؾاق ب٭ا قظلث  ؾق آو بیماقی که ؼاجن االيبیا

ای ال ٜلن و وحمی قا ٘لبیؿيؿ و پاقه ، ظٕكت ٨ا٘مه ٨كهىؾيؿ

 . ، بیاو يمىؾيؿ کًًؿ قاواقؾ هی که ؾٌمًاو به اهل بیث يبىت 

                                                           

 .۴۴، ۹۸َ؛ بعاق االيىاق ، ز ۹۹۹، ۹َ. ٠ىالی اللئالی ، ز ۻ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۺ۽

 های ظ٫ بیى  ظٕكت قوالثپه آيگاه اٌک ظىكت ال ؾیؿه

هباقکً ٨كو قیؽث و چاؾقی که بك هايًؿ باقاو شاقی ٌؿ و بك قیً 

.  اي َجك ٌؿ، ال اٌک ؾیؿه قوی ٌكی٧ آو ظٕكت ا٨کًؿه بىؾيؿ

آي٭ؿق آو هٝهك قظن و اظىاو گكیىث که شگكم بكای آو ظٕكت 

 ٕ پاقه پاقه ٌؿ

، بك هى جکیه  ؾق آو ظال وك هباقکً قا به ویًۀ ؼىؾ گك٨حه بىؾم

. اهام ظىى و  ؾقا به ویًۀ ؼىؾ چىبايؿه بى ؾاؾه بىؾ و ٨ا٘مه

های بىویؿيؿ و ؾیؿههای ٠كي پیمایً قا هی٬ؿم اهام ظىیى

هالیؿيؿ و ِؿا به گكیه يىقايی ؼىؾ قا بك پاهای شؿ بمقگىاق ؼىؾ هی

 . بلًؿ کكؾيؿ

 ًٌیؿم وو ِؿای گكیۀ او قا هی ؾق آو و٬ث شبكئیل اهیى ظأك بىؾ

 ۻ. ايؿو ٥٨او چًاو یا٨حن که لهیى و آوماو ؾق گكیه ال گكیۀ ٨ا٘مه 

ه بى ٠ّبان قوایث  ٌیػ ٘ىوی
َّ
ؾق اهالی به وًؿي ال ٠بؿالل

 : کكؾه

يمؾیٯ گكؾیؿ آو ظٕكت به  هًگاهی که و٨ات پی٥مبك اوالم

ه ك ٌؿ. ٠كْ ٌؿ٬ؿقی گكیىث که هعاوى هباقکً جَ 
َّ
ٕ  : یا قوىل الل

 ؟  کًی چكا گكیه هی

ال ش٩اکاقاو اّهحن  هایی که: بكای ـّقّیه و ٨كليؿاين و آو وحن ٨كهىؾ

بیًن ؾؼحكم ٨ا٘مه  . گىیا هی گكین ، هی قوؿ ب١ؿ ال هى به ایٍاو هی

                                                           

َ ۼۼ؛ بعاقااليىاق، ز٧ۿ. اهىاز البکاء ،َ   ۻ  .۲ک٩ایةاالذك،َ ؛ ٦۽، ضۻ، باب ۺ٩۾، 
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ٕ  : یا ابحاه ليؿ ، هك چه ِؿا هی ب١ؿ ال هى هٝلىم وا٬ٟ ٌؿه لهكا

  ۻ. قوؿ اظؿی ال اّهث هى به ٨كیاؾ او يمی

 
 و خبشئیل بش هصائب زضشت صهشا  گشیۀ پیاهبش . 8

:  ي٭ل کكؾه که ٨كهىؾ ِاؾ٪ ال اهام هىوی کاٜن ظٕكت

بط آو پیاهبك ال ؾيیا قظلث يمىؾ ٠لی  ِ ، ظىى و  ، ٨ا٘مه ٌبی که

ؼايه قا به قوی ؼىؾ و آو شمٟ بىث و  قا ٨كا ؼىايؿ و ؾق   ظىیى

به او يمؾیک ٌؿ و هؿت ٘ىاليی ال  قا ِؿا لؾ و ٨ا٘مه ٨ا٘مه

 مئهًیى. و٬حی ایى هال٬ات ٘ىل کٍیؿ اهیكال ٌب قا با او ؼلىت کكؾ

.  بیكوو آهؿيؿ و ؾق آوحايه ؾق ایىحاؾيؿ ؾو ٨كليؿي ظىى و ظىیى با

 ایٍاو . لياو پیاهبك به ٠لی و ٨كليؿاو هكؾم يیم پٍث ؾق ایىحاؾه بىؾيؿ

 .  کكؾيؿ يگاه هی

  گ٩ث ٠لیظٕكت ٠ایٍه به 
 
هىٔىٞ ههمی اوث که  : ظحما

لىت ؾؼحكي ؼ جى قا ؾق ایى وا٠ث بیكوو کكؾ و با قوىل ؼؿا 

 ؟  کكؾه اوث

گفقؾ  : هى ال آيچه ؾق ؼلىت آيها هی به او ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

، جىٔیط بكؼی ال و٬ای١ی اوث که جى و  . هىٔىٞ وؽى با ؼبكم

. په ٠ایٍه قوی ؾقهن  پؿقت و ؾو یاق پؿقت به وشىؾ ؼىاهیؿ آوقؾ

 .  کٍیؿ و يحىايىث ظك٨ی بميؿ

                                                           

 .ۺۼۿ؛ ٘ك٦ هى االيباء والمًا٬ب، َ ٨٨ۻٌیػ ٘ىوی، َ  ،. اهالی ۻ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۼ۽

 ٨ا٘مهكت ظٕ: ٘ىلی يکٍیؿ که  ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

واقؾ ٌؿم و ایٍاو ؾق ظال شاو   . هى يیم بك پیاهبك هكا ِؿا لؾ

. يحىايىحن ؼىؾم قا کًحكل کًن و بك ایى ظال پیاهبك  ؾاؾو بىؾيؿ

 .  گكیىحن

 : ٨كهىؾ پیاهبك 

؟ هن اکًىو لهاو  ٕ چه چیم جى قا به گكیه کكؾو واؾاٌحه ای ٠لی

 .  ا قویؿه. لهاو شؿایی بیى هى و جى ٨ك  گكیه جى يیىث

. ؼؿاويؿ بكای هى ه٭ام ٬كب  وپاقم ٕ جى قا به ؼؿا هی ای بكاؾقم

. اها گكیه و ٤ن و ٤ّه هى بكای جى و بك ایى  ؼىؾ قا بكگمیؿه اوث

ایى ٬ىم بك وحن به  ۀگكؾؾ و هم ؾؼحكم اوث که په ال هى ٔایٟ هی

 . وپاقم . ٌما قا به ؼؿا هی ايؿٌما اشماٞ کكؾه

 ؛ هى ٨ا٘مه ای اوثبكای ٌما هؿیهٕ ال وىی هى  ای ٠لی

ام که بكایث  ام و هٙالبی به او گ٩حه ؾؼحكم قا به اهىقی وِیث کكؾه

لیكا او بىیاق قاوحگى و  ؛ گ٩ث اشكا کى . هك چه ٨ا٘مه بگىیؿ

 .  ِاؾ٪ اوث

 : قا ؾق آ٤ىي گك٨ث و وكي قا بىویؿ و ٨كهىؾ وپه ٨ا٘مه

.  بلًؿ ٌؿ لهكا . ِؿای گكیه پؿقت ٨ؿایث باؾ ٕ ٨ا٘مه شاو

 :  ؼىؾ چىبايؿ و ٨كهىؾ ۀقا به ویً ٨ا٘مه، پیاهبك

گیكؾ و ؼؿاويؿ به ٤ٕب جى  ؼؿاويؿ ايح٭ام ٌما قا ال آياو هی

و وای بك ٕ وای بك ٜالماو  ٕ . وای بك ٜالماو گكؾؾ ٤ٕبًاک هی

  .  گكیىث وپه قوىل ؼؿا ٕ ٜالماو
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ای ال م پاقهکكؾ گماو هی  ٕ : به ؼؿا ٬ىن ٨كهىؾ ٠لیظٕكت 

 کكؾ . هايًؿ ابك بهاقی گكیه هی ال ؾوث ق٨ث وشىؾم ؾق گكیه پیاهبك

 ال یاهبكپ . ، ٘ىقی که ِىقت و هعاوًً ال اٌک ؼیه ٌؿ

هى بىؾ و هى جکیه  ۀٌؿ و وك او بك ویًشؿا يمی ٨ا٘مه ظٕكت

لؾيؿ  پاهای آو ظٕكت قا بىوه هی . ظىى و ظىیى گاهً بىؾم

  .  کكؾيؿ هی و با ِؿای بلًؿ گكیه

ن شبكئیل ؾق ؼايه بىؾ ؾقو٢ : اگك بگىی ٨كهىؾ ٠لیظٕكت 

.  ًٌیؿم که بكاین آًٌا يبىؾ . لیكا ِؿای گكیه و لاقی هی اميگ٩حه

.  . هیچ ٌکی يؿاقم ، ِؿای هالئکه اوث ؾايىحن که آو ِؿا هی

. آو  ٌىؾ شبكئیل ؾق ایًچًیى ٌبی پیاهبك قا جًها بگفاقؾ هگك هی

کًن لهیى و آوماو  کكؾ که گماو هی ًاو گكیه هیچ ٌب ٨ا٘مه

 :  ٨كهىؾ . وپه پیاهبك کكؾيؿ بك او گكیه هی

و او بهحكیى  ای ؾؼحكمٕ ب١ؿ ال هى ؼؿا با ٌما ؼىاهؿ بىؾ.

. وىگًؿ به ؼؿایی که هكا به ظ٫ بكايگیؽث ال گكیه جى  پٍحیباو اوث

ه گكیه ها و لهیى و آيچه ؾق آيهاوث ب ٠كي ؼؿا و هالئکه و آوماو

 . ا٨حاؾيؿ

ای ٨ا٘مهٕ وىگًؿ به هماو ؼؿایی که هكا به ظ٫ بكايگیؽث 

بهٍث بك هكؾم ظكام اوث جا آيکه هى واقؾ بهٍث گكؾم و په ال هى 

، همّیى با لیىقآالت و هك٨ه بك  جى اولیى کىی هىحی که پىٌیؿه

 .  يهی بهٍث ٬ؿم هی
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به ظ٫ . وىگًؿ به هماو ؼؿایی که هكا  ای ٨ا٘مهٕ گىاقایث باؾ

  .  بكايگیؽث جى وكوق لياو بهٍث هىحی

کٍؿ  هی ایوىگًؿ به ؼؿایی که هكا به ظ٫ بكايگیؽث شهًن ١ٌله

بی ال هكان او ؾق اهاو يیىث و همگی که هیچ پیاهبك و یا ٨كٌحه ه٭ّك 

به : ای شهًنٕ ؼؿاويؿ  ليؿ . یک هًاؾی ِؿا هی ٌىيؿ بی هىي هی

 ٨ا٘مه ه آقام باٌی جاؾهن ک : به ٠مجن وىگًؿت هی گىیؿ جى هی

. هیچ ؾوؾ و آجٍی  ٠بىق کًؿ و به وىی بهٍث بكوؾ ؾؼحك هعمؿ

 .  قوايؿبه او آویب يمی

 ظىىاهام  . وىگًؿ به هماو ؼؿایی که هكا به ظ٫ بكايگیؽث

کًًؿ  هی ، جى قا همكاهی ال ٘ك٦ چپ ظىیىاهام ال ٘ك٦ قاوث و 

ٌكی٧  ح١ال ؾق ه٭اهیو به باالجكیى هکاو بهٍث ؾق پیٍگاه ؼؿاويؿ ه

گیكی و پكچن ظمؿ  شای هی ٠لی بى ابی ٘البظٕكت ؾق کًاق 

ٌىؾ  پىٌیؿه هی ؛ و ٠لی اوث ٠لی بى ابی ٘البظٕكت با 

[ و به لیىق آقاوحه  های بهٍحیال لبان ] و٬حی هى پىٌايؿه ٌىم

 .  ٌىؾ و٬حی هى آقاوحه ٌىم هی

ؾٌمًايث  وىگًؿ به هماو ؼؿایی که هكا به ظ٫ بكايگیؽث ال

حه  ؾاؾؼىاهی ؼىاهن يمىؾ و کىايی که ظ٫ جى قا ٤ّب کكؾيؿ و ٌق

هعبث جى قا بكیؿيؿ و بك هى ؾقو٢ بىحًؿ همه ؾق ه٭ابل هى پٍیماو و 

: ای اهث هىٕ ای اهث هىٕ  گىین . آو گاه هی ؼصل ؼىاهًؿ ٌؿ

 ۻ. : اهحث په ال ٌما ؾگكگىو ٌؿيؿ و شهًمی گٍحًؿ قوؿ شىاب هی

                                                           

 .٨۽-ۻ۾، َ  هى االيباء و المًا٬ب ؛ ٘ك٦٦۽، ض ۺ٩۾، َ ۼۼ. بعاقااليىاق، ز  ۻ
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 س عیلیاثآبش اثش هؾاهذه  ی گشیه زضشت ػل. 9

 :  هعمؿ ههؿی ظائكی گىیؿ

 کكؾ ٤ن ويگاه هی  به چهكۀ ظٕكت لهكا هكگاه ٠لی

، ولی یک قول همیى که به ِىقت آو  ق٨ثايؿوهً ال بیى هی

يگاه کكؾ ٤ن و ايؿوه ؾلً قا ٨كا گك٨ث ؛ لیكا ؾق چٍماو  ظٕكت

  ۻ. آو ظٕكت بك اذك ویلی آذاق وكؼی هٍاهؿه کكؾ

 

هىلؼی  دس ایام بیماسی زضشت صهشا . گشیۀ زضشت ػلی 10

 که عخى اص فشاق و خذایی ؽًیذيذ   

، به  ظٕكت ِؿی٭ه ییکی ال قولهای بیماق اهیكالمئهًیى

لی قا  هًمل آهؿ، ؾیؿ آو هؽّؿقه ؼمیكی بكای ياو جهیه کكؾه اوث و گ 

 هایٍاوو همیى ٘ىق لبان ؾق آب گفاٌحه جا وك پىكايً ظىًیى

 . قا بٍىیؿ

 :  با ظالث ج١صب پكویؿ اهیكالمئهًیى

، ای ه١ّىهۀ  اه او اوثگکه ؾو شهاو ؼاؾم ؾق ای کىی

ای آویۀ  ٕای هلکه و بل٭یه ؼايۀ ج٭ؿیه و شاللث ٕالمهاوآؼك

ای  ٕای ظىقای ايىیه ٕای لهكای هكٔیه ٕؾيیای جکمیل و جکاهل

ای  ٕلهاای ٠كون کن ش ٕای ؾؼحك پیاهبك ه١ّىم ٕهاؾق ؾو هٝلىم

 ٕای ٌمٟ هع٩ل قوىل ٕه٭بىل اهق ای وحاقۀ  ٕؼاجىو ظصلۀ ٠مت

و ای وكهایۀ هعمؿٕ هیچ گاه يؿیؿم که ؾق یک  ٕای پاقۀ جى اظمؿ

                                                           

 . ۻ٧5، َ  ٌاؾهايی ؾل پیاهبك ٨ا٘مه لهكا .  ۻ
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بیًن که ه٥ٍىل قول به ؾو کاق ال کاقهای ؾيیا ه٥ٍىل ٌىیٕ اهكول هی

حی ؾاٌحه باٌؿوه کاقیٕ گماو هی
ّ
 ؟ کًن ٠ل

های هباقکً گىيه آي٭ؿق گكیىث که اٌک بك  ظٕكت لهكا

 : ؛ آيگاه ٨كهىؾ شاقی ٌؿ

ای گىیًؿه  ٕوىاق ٠كِۀ ال٨حیای ٌه ٕای جاشؿاق وىقۀ هل اجی

ىيی
ُ
 ٕٓ ای واقخ شایگاه هاقويی ٔيمؾ پیاهبك ٕو ؼٙیب هًبك َول

ای ٌیك  ٕای اهايث ؾاق قال ه٩ّٙی ٕای ي٭ً و يگاق ظلۀ قوًٌی

 ٕابى٘الب با٢ ای ٌکى٨ۀ ٕبلکه ای کٍحی لصۀ ظ٭ی٭ث ٕبیٍۀ ٌكی١ث

 ای کىی که يام گفاقی ٌؿه به اوؿالله ال٥البٕ

 ایى شؿایی بیى هى و جى اوثٕ

ای ٠لیٕ ؾیٍب پؿقم قا ؾق ؼىاب ؾیؿم که ؾق شای بلًؿی 

.  ؛ ايگاق هًحٝك کىی بىؾ کكؾ، به قاوث و چپ يٝك هی ایىحاؾه

،  : ای پؿق شاوٕ ال پیٍن ق٨حی و هكا جک و جًها گفاٌحی ٠كْ کكؾم

، يه  بكم. يه ال ٤فایی لفت هی گكین، ٌام و ِبط بك جى هی و قولٌب 

 . قومبه ؼىاب ؼىٌی هی

 . کٍنام و ايحٝاق هی: ای ٨ا٘مهٕ هى ایى شا ایىحاؾه ٨كهىؾ

 ؟ : یا قوىل اللهٕ هًحٝك چه کىی هىحیؿ ٠كْ کكؾم

. ای ٨ا٘مهٕ ٨كهاو ٨كا٪ ال َظؿ گفٌحه و  : هًحٝك جى هىحن ٨كهىؾ

٘ا٬حن جمام ٌؿه ... ای ٨ا٘مهٕ بیا که جا جى يیایی هى  ال ٌى٪ جى

 . قوميمی

 . : ای پؿقٕ هى هن آقلوی ؾیؿاق جى قا ؾاقم گ٩حن
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 :  ٨كهىؾ ظٕكت ه٩ّٙی

 . بٍحاب ای ٨ا٘مهٕ جا ٨كؾا ٌب يمؾ هى باٌی

 : اؾاهه ؾاؾ ظٕكت لهكا

،  پمم چىو ٨كؾا که جى به هّیبث هى ه٥ٍىل باٌیياو هی

ؾاين که ٌىین چىو يمیًه يمايًؿ و لبان ٨كليؿاين قا هی٨كليؿاين گكو

یحیماو  . و چه کىی ؾل ٌىیؿها قا چه کىی هیب١ؿ ال هى لبان آو

ؼىاهن وك ٨كليؿاو قا ٌايه کًن ه١لىم یه.  هكا ٌاؾ ؼىاهؿ کكؾ

 يیىث که په ال هى چه کىی ٤باق ال قوی و هىی ایٍاو پاک کًؿ؟ٕ

، ٌكوٞ  ی قا ال ؼايمً ًٌیؿظك٦ شؿای و٬حی اهیكالمئهیًى

 . و ٨كهىؾ: يمىؾيؿ به گكیه کكؾو

، چگىيه  ای ٨ا٘مهٕ ايؿوه پؿقت هًىل ؾق ِمین ٬لبن با٬ی اوث

 ام قا لیاؾ کًن؟ٕبا شؿایی جى ايؿوه

 : ٨كهىؾ ظٕكت لهكا 

، بك شؿایی هى  ای ٠لیٕ همايٙىق که بك ٨كا٪ پؿقم ِبك يمىؾی

 . گاو اوثچىو ؼؿا با ِبك کًًؿ  ، يیم ِبك کى

ٌىث گكیىث و پیكاهى پىكايً قا هیبا ایى ظال بال آو هؽؿقه هی

او قا ٌايه هی  : ٨كهىؾلؾ و هیو وٌك

ما قا ون هیای کاي هی ًؿ؟ٕ کؾهؿ و ٌهیؿ هیؾايىحن چه کىیٌ 

ما به کصا هی  کٍؿ؟ٕو کاقٌ 

.  کكؾيؿبه گكیىحى ٌكوٞ  ؿو٬حی آو ؾو آ٬الاؾه ایى کالم قا ًٌیؿي

 ه به ایٍاو ٨كهىؾ: آو ه١ّىه
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  . ای شاياو هاؾقٕ به ٬بكوحاو ب٭یٟ قویؿ و هاؾق ؼىؾ قا ؾ٠ا کًیؿ

او يباًٌؿ و ؼىاوث که آوآو هٝلىهه هی ها، هًگام ٨ىت هاؾٌق

.  . په آو ؾو اهام لاؾه ال يمؾ هاؾق ق٨حًؿ ها شمٞ و ٨م٠ی يكوؿبه آو

. په به  په به ٨ٕه اهك يمىؾ که بىحك بیماقی قا بكا یً بگىحكايؿ

: ای پىك ٠مىٕ يمؾم بًٍیى چىو اآلو  پهلى، قوی آو ؼىابیؿ و ٨كهىؾ

 . لهاو وؾاٞ اوث

٠میه  . آو هؽؿقه به اوماء بًث کًاقي يٍىث اهیكالمئهًیى

، و٬حی  آهاؾه کًؿ اهك يمىؾ که ٤فایی بكای ظىى و  ظىیى

. اوماء اهك آو  ، آو قا بؽىقيؿ و به کاق ؼىؾٌاو ه٥ٍىل ٌىيؿ آهؿيؿ

 . ظٕكت قا ا٘ا٠ث يمىؾ

،  . اوماء ِؿایٍاو قا ًٌیؿ لهايی يگفٌث که آو ؾو آ٬الاؾه آهؿيؿ

او اهك په يمؾٌاو آهؿ و ال آو ها اوح٭بال يمىؾ و ؾق شایی که هاؾٌق

 : ، آو ؾو قا يٍايؿ و ٤فا قا آوقؾ. ٨كهىؾيؿ يمىؾه بىؾ

ای اوماءٕ ؾیؿی که ها جًهایی بؿوو هاؾقهاو ٤فا بؽىقین؟ٕ ها 

 . یلؼىقین جا بیى ها و هاؾقهاو شؿایی بیًؿاا يمی٤ف

 : هاؾقجاو ه٭ؿاقی کاق ؾاقؾ. ٠كْ کكؾ

 . ؼىقین: ها شم با او ٤فا يمی ٨كهىؾيؿ

او ق٨حًؿ  . و٬حی ظٕكت لهكا په ال شا بلًؿ ٌؿيؿ و يمؾ هاؾٌق

 . : ای اهیكالمئهًیىٕ پىكايث قا يمؾ ٬بك شؿٌاو ببكؾ ، ٨كهىؾ آو ؾو قا ؾیؿ

بكویؿ  : ، ؾوث آو ؾو قا گك٨ث و ٨كهىؾ بك ؼاوحه ئهًیىاهیكالم

 ؾق يمؾ ٬بك شؿجاو ای پىكاينٕ
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کًاق وك  بكگٍث و په آو ؾو آ٬الاؾه ق٨حًؿ و اهیكالمئهًیى

 :يؿ . بی بی ٨كهىؾ يٍىث ظٕكت لهكا 

 . ای پىك ٠مىٕ کمی يمؾم بًٍیى و چىو و٬ث شؿایی قویؿه اوث

قا به ؾاهى گك٨حه ، ایى  ايوك همىك هعحكهه ىیاهیكالمئهً

 : ابیات قا ؼىايؿ

 يىثةبه َل جهذوث  و  ػًا لكشثم   ػداةبه  فالجفًى   ثلضهاو هى 
ًا   رث  کن  فليث ؽؼشی ثلى  يداربه؟!  رث  فًىيه و ثلى کن  جدارب

 : ٨كهىؾ ٘مهاظٕكت ٨

 . ای پىك ٠مىٕ اآلو و٬ث وِیث اوث يه و٬ث ٠ماؾاقی

 ی ؾؼحك ٠مىٕ؟ ا : چه وِیحی ؾاقی ٨كهىؾ

 : : چهاق وِیث به جى ؾاقم ٨كهىؾ

،  ، ال هى ج٭ّیكی وك لؾ ام با جىایى که اگك ؾق هؿت ليؿگی : اول

 . هكا ببؽٍی و ؾقگفقی

: ج٭ّیك ال جى ؾوق اوث ای وكوق بايىاو  ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

ایث ، ههكبايی با هى ، ؾووحی شهايیاوٕ جى ؾق يهایث هعبث  ، ، ٔق

 : . ٨كهىؾ ، بىؾی آوقؾمه هك چه که هیٌکك و ٬ًا٠ث ب

هؿاقا کًن با ٨كليؿاين ایى که ای پىك ٠مىٕ جى قا وِیث هی : دوم

؛ لیكا  کى و ؾق ِىقجٍاو ِؿایث قا بلًؿ يکى و آو ؾو قا ال ؼىؾ ؾوق يکى

 . ٌىيؿٌىيؿ و ٨كليؿايٍاو پكاکًؿه هیآو ؾو ب١ؿ ها کٍحه هی
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ٌمًاو ؾام بیگايگاو و الهایى که هكا ٌب ؾ٨ى کى و به شً : عىم

، ؾق ظال  . همايٙىق که هكا ؾق ظال ظیات يؿیؿيؿ قا ظأك يىاق

 . همات هن يبیًًؿ

. چىو هى به جى لیاؾ  ایى که هكا ال لیاقجث هعكوم يکًی : چهاسم

يه گك٨حن
ُ
 . ا

.  ام: وِیحث قا پفیك٨حن و به آو قأی ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

 . ىي کى و ٬بىل کىهای هى گولی جى هن به وِیث

 هایث قا بگى ای پىك ٠مىٕ: وِیث ٨كهىؾ

 : : وه وِیث به جى ؾاقم ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

، هكا  ایى که اگك ال هى گًاهی یا شكهی یا ج٭ّیكی وك لؾ : اول

 . ، و ال آو ؾقگفقی ببؽٍی

، والم و ؾقوؾ هكا  ایى که و٬حی پؿقت قا هال٬ات يمىؾی : دوم

 . بكواو

 . ، ال هى به او ٌکایث يکى که و٬حی پیً پؿقت ق٨حی ایى : عىم

، ِؿاها و گكیۀ  ؾق همیى هى٬ٟ که آو ؾو ه٥ٍىل گ٩حگى بىؾيؿ

 :  گ٩حًؿبلًؿی و ٨كیاؾی ًٌیؿيؿ که هی

 ۻواویالهٕ واهّیبحاهٕ واکكبحاهٕ

 ، اهیكالمئهًیى ٌؿیؿ ٌؿ هًگاهی که بیماقی ویؿۀ لياو

،  . لیك وك هباقک آو هؽؿقه به همكاه پىكايً يمؾ آو بی بی آهؿ

                                                           

 .٧۽ۻلٍهؿاء، َ ا ة؛ قو٦٧ٔالمهكا، َ  ة. به ي٭ل ال و٨ا۾٦-٦٩اهىاز البکاء، .  ۻ
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؛ و لباو آو  بالٍی ال پىوث ُبم ٬كاق ؾاٌث و بىحكي ال هىی ٌحك بىؾ

 : . په ٨كهىؾ هايؿه١ّىهه ال ـکك پكوقؾگاق واکث يمی

ای پىك ٠مىٕ ای ؾق  ٌهك ٠لن پیاهبكٕ ای همىكم ؾق ؾيیا و 

کًن که ب١ؿ ال هى ال آؼكتٕ و ای ِاظب يىل پاکیمهٕ وِیث هی

، قوًٌی چٍن پیاهبكيؿ و  ؛ چىو آو ؾو پىك يگه ؾاقی کًی ایى ؾو

. و به  ها قا به اوث، آو ايؿهّیبحی که ؾق ٨كا٪ شّؿٌاو ؾیؿه

او قا يیم ال ؾوث هی . و ال لیاقت ٬بكم آو ؾو قا  ؾهًؿلوؾی هاؾٌق

 . ؛ چىو ٬لبن پیً آو ؾو اوث هًٟ يکى

؛ آیا جى  ماپه بؿاو ای پىك ٠مىٕ به ؾقوحی که هى ال جى قأی

ؿالۀ کىًٌ و جىاين به جى ؼؿهث کكؾم ي؟ به ا يیم ال هى قأی هىحی

آقؾ کكؾم و ؾق  ، ؛ ؾق قول ُشى و بك ؾيیای جى به ٬ؿق يیكوین کمک کكؾم

کًن که ؾق ، ا٠حكا٦ هی ها. ب١ؿ ال همۀ ایى ٌب با هٍک آب آوقؾم

 ای؛ چىو پیً قویماو گكؾيه . په هكا ببؽً ظ٫ جى کىجاهی کكؾم

 . گفقيؿ، يمی ايؿاوث که ال آو شم کىايی که جكویؿه

: ای ؾؼث ه٩ّٙیٕ و ای وكوق  با گكیه ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

لياوٕ قوظن ٨ؿای قوظثٕ ای ؾؼحك بٍیك يفیك و کىی که بكای 

 قظمث بك ٠الن ٨كوحاؾه ٌؿٕ

 : قا ٨همیؿ ٨كهىؾ و٬حی آو هؽؿقه قٔایث ظٕكت هكجٕی

ایى ٌیٍه و  ، هكا ؾق ٬بكم گفاٌحی و٬حی ال کاقم ٨اق٢ ٌؿی و

 . ش١بۀ شىاهك قا بك ؾاق و ؾق لعؿم بگفاق

 :  ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۼ۾

 ؟ ای وكوق لياوٕ ؾق ایى ٌیٍه چیىث

،  لعىىٕ به ؾقوحی که ال پؿقم ًٌیؿم که اٌکا: ای ابا ٨كهىؾ

های بهٍث ، با٤ی ال با٢ کًؿ و ٬بك٤ٕب پكوقؾگاق قا ؼاهىي هی

 . ایى که ٠بؿ ال جكن ؼؿاويؿ گكیىحه باٌؿ يؽىاهؿ بىؾ هگك

ؾق وعكها ال جكن او با ایى  ؾايؿ که هىؼؿای ٠میم و شباق هی

، گكیىحن و آو قا ـؼیكۀ ٬بكم ٬كاق  هایی که ؾق ایى ٌیٍه اوثاٌک

 .  ؾاؾم جا ؾق قول ٬یاهث آو قا بیابن

های يیم اٌک . ظٕكت لهكا به گكیه آهؿ اهیكالمئهًیى

 . کٍیؿگك٨ث و بك ِىقجً هیهىال قا هی

 :  آيگاه ٨كهىؾ

ه ًی، هك آ هعمويی ؾق اهث هعمؿ بگكیؿ ای اباالعىىٕ اگك

کًؿ. به ؾقوحی که ای پىك ٠مىٕ ؼؿاويؿ ج١الی به آو اهث قظن هی

. و اٌک هعموو و٬حی بك اهث  جى بكای ال ؾوث ؾاؾو هىٕ هعمويی

هؿ بىؾ اه ؼى؛ په چگىي کًؿها قظن هی، ؼؿاويؿ بك آو وا٬ٟ ٌىؾ

 که بك کًیمی وا٬ٟ ٌىؾ؟ٕ

هى آو اٌک قا به ِىقجن کٍیؿم جا قظمث ؼؿاويؿ ٌاهل هى 

. و ٌكوٞ  هىحن ؛ چىو هى کًیم ؼؿاويؿ و ؾؼحك پیاهبك ؼؿا ٌىؾ

 . يیم گكیىحًؿ کكؾ به گكیه کكؾو. په اهام ظىى و اهام ظىیى

؛  ؿی، پكو ال آو چه که ؾق ش١بۀ شىاهك بىؾ وپه اهیكالمئهًیى

وق٪  ، ، ؾیؿ که ؾق آو پاقچۀ ظكیك وبمی اوث و ؾق ظكیك په آو قا بال کكؾ

ؿه و ال آو يىق هی   .  ؾقؼٍؿو٩یؿی اوث که ؾق آو چًؿ وٙك يىٌحهٌ 
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 : ٨كهىؾ ظٕكت لهكا

، هى ٌب  ای اباالعىىٕ و٬حی پؿقم هكا به الؾواز جى ؾق آوقؾ

.  وِله ؾاق ، یکی يى بىؾ و ؾیگكی کهًه و ٠كووی ؾو پیكاهى ؾاٌحن

 : هى قوی وصاؾه بىؾم که ٨٭یكی ؾقب قا کىبیؿ و گ٩ث

ای اهل بیث يبىت و ه١ؿو ؼیك و شىاو هكؾیٕ ٠اؾت هكؾم ایى  «

،  ؛ چىو ؾق آو شا بكای هك که بیایؿ قويؿاوث که به ؼايۀ ٠كون هی

.  ام. هى وماواق به آو ای ؾاقیؿ. اگك پیكاهى کهًه ٌىؾ٤فایی پیؿا هی

 ». . ای اهل بیث هعمؿٕ ٨٭یكجاو بكهًه اوث ٨٭یكم چىو هى هكؾ

په پیكاهى شؿیؿم قا بكؾاٌحن و به ٨٭یك ؾاؾم و لبان کهًه قا 

 . پىٌیؿم

 :  ٨كهىؾ ظٕكت لهكا

، پیاهبك  جى با پیكاهى کهًه ِبط کكؾم یًای اباالعىىٕ و٬حی پ

؟  :ای ؾؼحكکنٕ آیا لبان شؿیؿ يؿاٌحی يمؾ هى آهؿ و ٨كهىؾ ؼؿا 

 ؟ پىٌیؿیچكا ي

 . : پؿق شاوٕ آو قا به ٨٭یك ِؿ٬ه ؾاؾم ٠كْ کكؾم

ىهكت هی : کاق ؼىبی کكؾی ٨كهىؾ ،  پىٌیؿی. اگك پیكاهى يى قا بكایٌ 

 . ، ؾق هك ؾو کاق هى٫٨ بىؾی ؾاؾیو کهًه قا به ٨٭یك هی

.  : ای قوىل ؼؿإ به ٌما هؿایث ٌؿین و ا٬حؿا کكؾین ٠كْ کكؾم

الؾواز کكؾیؿ و همۀ آو چه قا  هچىو ٌما و٬حی با هاؾقم ؼؿیص

جا ، ؾق قاه ا٘ا٠ث پكوقؾگاق اي٩ا٪ کكؾیؿ  که هاؾقم به ٌما بؽٍیؿ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۾۾

، ٌما پیكاهى ؼىؾ قا به او  هًمل ٌما آهؿ شایی که ٨٭یكی به ؾقب  

 : ا ظّیكی ؼىؾ قا پىٌايؿیؿ جا ایى که شبكئیل ایى آیه قا آوقؾب؛ و  ؾاؾیؿ

 َفَحٓمُؼَذ َهُلىهًا َهٓسُغىسثً  َو َل َجٓبُغٓيها ُکلَّ ثٓلَبٓغّو6 

 . پیاهبك گكیىث آيگاه هكا به ویًه چىبايؿ

به ؾقوحی که ؼؿاويؿ جى قا  : « په شبكئیل يالل ٌؿ و ٠كْ کكؾ

: هك چه  : به ٨ا٘مه والم بكواو و بگى ٨كهایؿقوايؿ و هیوالم هی

،  . گكچه هك آو چه ؾق آوماو و لهیى اوث قا ؼىاهؿ ٘لب کًؿهی

 ». . و به او بٍاقت بؿه که هى او قا ؾووث ؾاقم ؿبؽىاه

قوايؿ و : ؾؼحكکنٕ پكوقؾگاقت والم هی به هى ٨كهىؾ پیاهبك

 . ، ٘لب کى ؼىاهی: هك چه هی ٨كهایؿهی

: ای پؿقٕ هك آیًه لفت ؼؿهث پكوقؾگاقم، هكا ال  ٠كْ کكؾم

؛ ظاشحی شم يٝكم به وشه کكین ؾق بهٍث  ؾقؼىاوث ال او بالؾاٌحه

 . اقميؿ

 . : ای ؾؼحكکنٕ ؾوحايث قا باال بیاوق ٨كهىؾ

،  ً قا باال آوقؾهيپه ؾو ؾوحن قا باال آوقؾم و قوىل ؼؿا هن ؾوحا

 : ٠كْ کكؾ

 . ؼؿایإ اهحن قا ببؽً

 : . په شبكئیل ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ شلیل آهؿ که هى هن آهیى گ٩حن
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ؾوحث قا هن هگٍای که وكليً  و ؾوحث قا بىحه ٌؿۀ به گكؾيث هگكؾاو و همۀ

 .٩ۼٌؿۀ ؾقهايؿه گكؾی. وىقۀ هباقکۀ اوكاء/
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کاقاو اهحث قا بؽٍیؿم ال کىايی که ؾق ٬لبٍاو هعبث هى گًه

  . باٌؿ ، ٌىهكي و پىكايً ، هاؾقي مه٨ا٘

 . ؼىاهن: هى وًؿ هی ٨كهىؾ په پیاهبك

ًؿن وبم و یک ؼؿاويؿ به شبكئیل اهك ٨كهىؾ که یک پاقچۀ ُو 

 : ًؿن و٩یؿ بكؾاقؾ و ؾق آو ایًگىيه يىٌحه بىؾپاقچۀ ُو 

 ُكٓن َػلى بُّ ٓزَمَة   َکَحَب َس  ۻَيٓفّغّه ثلشَّ

 . ٌاهؿ بىؾيؿ و شبكئیل و هیکائیل و پیاهبك

؛  : ای ؾؼحكکنٕ ایى يىٌحه ؾق ایى ش١بۀ شىاهك هىث ٨كهىؾ

َعؿت بگفاقيؿ و٬حی که قول و٨اجث قویؿ
َ
.  ، و٩اقي کى که آو قا ل

ها کاقاو ٬ٟٙ اهیؿ کكؾيؿ و به لبايیه آوو٬حی که قول ٬یاهث ٌؿ و گًه

ا ، ایى اهايث قا به هى بؿه جا ال ؼؿا آو چه ق  کٍؿقا به ٘ك٦ آجً هی

. چىو جى و پؿقت  ،  ؾق ؼىاوث کًن که به هى و جى بؽٍیؿه اوث

 ۼ. قظمث بكای ٠المیاو هىحیؿ

 : ٨كهىؾ ظٕكت لهكا : ي٭ل ٌؿه اوث»  الكیاْةلهك  «ال کحاب 

ال ایى ش١بۀ شىاهك  ، ای ابالعىىٕ و٬حی ؼىاوحی هكا ؾ٨ى کًی

 . کا٤فی قا بیكوو آوق و ؾق ک٩ًن بگفاق و ؾق آو يٝك يکى

 ؟ ؾق کا٤ف چیىث : ٨كهىؾ لمئهًیىاهیكا

 . : قال اوث ٨كهىؾ

 . : به ظ٫ پیاهبك به هى بگى ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

                                                           

 .۾ۿگاقجاو بك ؼىیٍحى قظمث قا واشب گكايیؿ. وىقۀ هباقکۀ اي١ام، آیۀ . ی١ًی: پكوقؾ  ۻ

 .ۺ٧-۾٧اء، َ . اهىاز البک ۼ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ٦۾

 : ٨كهىؾ ظٕكت ٨ا٘مه

ای  : « و٬حی پؿقم ؼىاوث که هكا به الؾواز جى ؾق آهؿ، ٨كهىؾ

٨ا٘مهٕ آیا قأی هىحی که جى قا به الؾواز ٠لی ؾق آوقم با ههكیه 

ؿ ؾقهن  »؟ چهاِق

ؿ ؾقهن ؼیك ام: به ٠لی قأی ؾم٠كْ کك   . ؛ ولی به ههك چهاِق

: ای پیاهبك ؼؿإ ؼؿاويؿ ج١الی  په شبكئیل آهؿ و ٠كْ کكؾ

 . ٬كاق ؾاؾم ، ههك ٨ا٘مه : بهٍث و آو چه ؾق آو اوث ٨كهایؿهی

 . ٠كْ کكؾم: قأی يیىحن

 ؟ ای ٨ا٘مهٕ ؼىاهی: چه هی ٨كهىؾ

ما يگكاو اهححاو اوث؛ لیكا ٬ ؼىاهن: اهحث قا هی ٠كْ کكؾم  . لبٌ 

 : شبكئیل بكگٍث آيگاه ایى وق٬ه قا آوقؾ که ؾق آو يىٌحه اوث

هك ٨ا٘مه ؿث هعّم اّه  «  ». ٬كاق ؾاؾم قا ه 

گىین: ه١بىؾمٕ و٬حی قول ٬یاهث ٌىؾ، ایى کا٤ف قا بكؾاقم و هی

 . اوث ؿایى ٬بالۀ ٩ٌا٠ث اهث هعّم 

يمايؿه  ال ليؿگايیالعىىٕ بكای هى شم قه٭ی اوپه ٨كهىؾ: ای اب

اوث و و٬ث کىچ کكؾو و وؾاٞ قویؿه؛ په وؽًن قا بًٍى چىو جى 

 . ؿیًقا يؽىاهی ٌ ب١ؿ ال ایى هیچ گاه ِؿای ٨ا٘مه 

کًن که هكا ٨كاهىي يکًی و ب١ؿ ای اباالعىىٕ جى قا وِیث هی

. چىو هى ؾق ليؿگايی ال جى شؿا يٍؿم و اآلو  هكگن هكا لیاقت کًی

ام قظن ٌىم و کىی قا که بك جًهاییی و جكن هیُه٭ین ؼايۀ جًهای

 . یابنکًؿ و ؾق وظٍحن هىيه هى گكؾؾ، يمی
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 : گكیىث و ٨كهىؾ . په اهیكالمئهًیى های ؾیگكی يیم يمىؾوِیث

ن قوىل ؼؿا قا ؾیؿاق يمىؾی، والم هكا بای ٨ا٘مهٕ و٬حی ظبی

 . ، بكای او ٌكض بؿه بكواو و ٜلن و شىقی که بك هى واقؾ ٌؿه قا

 : ، ٨كهىؾ وپه آو هؽؿقه به ؾو پىكي قو يمىؾه

، چه کىی  هاینٕ و٬حی هى ال ؾيیا ق٨حنای ؾو پىكمٕ ای ؾو يىق ؾیؿه

ما هی٠هؿه ما ؾلىىلی هیؾاق کاقٌ   ؟ٕ کًؿٌىؾ؟ٕ چه کىی بكایٌ 

، ِؿا به گكیه بلًؿ  و٬حی آو ؾو آ٬الاؾۀ ه١ّىم وؽى هاؾق قا ًٌیؿيؿ

 : . آو ظٕكت به ایٍاو ٨كهىؾ او گكاو آهؿ. په بكایٍ کكؾيؿ و گكیىحًؿ

ای ؾو پىكمٕ به ب٭یٟ بكویؿ و ال ؼؿا بؽىاهیؿ که هاؾقجاو قا ٩ٌا 

 ۻ. ؾهؿ

 
  هًگام وصیث کشدو زضشت صهشا خضع اهیشالمؤهًیى .  00

، و او ال  او ال و١یؿ بى ٘كی٧ که ظىیى بى ٠ُلىاو قوایث ٌؿهال 

بیماقی ظٕكت :  و ظٕكت ٨كهىؾآکكؾه که  ي٭ل اهام با٬ك

،  آٌکاق ٌؿ قوىل ؼؿاپه ال ٌهاؾت پًصاه ٌب  ٨ا٘مه

ال ؾيیا ؼىاهؿ یى بیماقی ؾق همکه آگاه ٌؿ و٬حی آو ظٕكت  په

او با ٨كهىؾ، و  ٠لیظٕكت هایً قا به  لفا جىِیه،  ق٨ث

بىیاق ياله و لاقی  ٠لیكالمئهًیى یها٠هؿهایی يمىؾ و ظٕكت 

 2 ... ٠مل کكؾ های ٨ا٘مه ٩اقيو وها به همۀ  وِیثکكؾ و  هی

                                                           

 .۾٧-٧٦اهىاز البکاء، َ  ؛ۻۿۼ، َ ۻکىکب ؾقی، ز.  ۻ

 . ٧5و  ٦٧؛ اهىاز البکاء ،َ  ۺ۽، ض٧، باب  ۲۰۹،َ  ۴۴. بعاق االيىاق، ز 2



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ٨۾

  . گشیه های زضشت صیًب  02

هٝلىهۀ  چهاق واله بىؾيؿ ؾق کًاق بىحك لهايی که ظٕكت لیًب

همكه اوماء بًث ٠میه لايىی ٤ن قا  ، ظٕكت ٨ا٘مۀ لهكا  جاقیػ 

 .  کكؾب٥ل گك٨حه و ؼیكه ؼیكه بك چهكۀ جکیؿۀ هاؾق يگاه هی

حك آیؿ. وپه به او ؾو اهايث گكايبها هاؾق ال او ؼىاوث که يمؾیک بى

وپاقم، یکی ال ای که به جى هیؾؼحكم لیًبٕ ؾو ب٭چه«وپكؾ و ٨كهىؾ: 

آيها هح١ل٫ به ؾؼحك ابىـق ٩٤اقی اوث و ؾیگكی هال ؼىؾت، که ؾق 

اوث. اها بؿاو هكگاه که او، ایى  ظىیىاهام آو پیكاهًی بكای 

اهی ٌما وك قویؿه و پیكاهى قا ال جى ٘لب يمایؿ، و٬ث وِل و همك 

 ». گكؾؾبكای ٌهاؾت ههیا هی ظىیى

هى ايؿکی به  : « قو به اوماء يمىؾ و ٨كهىؾ ظٕكت ٨ا٘مه

. اگك شىاب جى  . لعٝاجی ب١ؿ وكا٤ن بیا و هكا ِؿا يما قومؼىاب هی

ال ؾيیا قؼث  و اوالؾم قا هٙلٟ کى که لهكا ، بكو ٠لی قا يؿاؾم

 ».  و٩ك بكبىحه اوث

 ....  يظ َو ثٓلُمٓشآّو ثٓلَسكين:  ل ؼىايؿو وىقۀ یه گٍثوپه ه٥ٍى

ليؿ؛ اها چیمی قا ِؿا هی اوماء لعٝاجی ب١ؿ ظٕكت لهكا

ال ؾيیا چٍن ٨كو بىحه  یابؿ که ؾظحك پی٥مبكًٌىؾ و ؾق هیيمی

 . اوث

ب١ؿ ال وکىت هاؾق با ظالث ِیعه و گكیه ؼىؾ  ظٕكت لیًب

هاؾقٕ والم ها  : « گىیؿليؿ و هیِؿا هیايؿالؾ و قا بك بؿو هٙهك او هی
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  . هاؾق گىیی اهكول قوىل ؼؿا بكواو قا به ظؿهاو قوىل ؼؿا

  ۻ...» قا ال ؾوث ؾاؾین هاؾقٕ

  
هًگاهی که ؽًیذيذ هاجفی يذا داد : یحیماو  . گشیه زغًیى  03

 آهذيذ  فاطمه 

يمىؾيؿ  په ال ایًکه ظٕكت وِایای ؼىؾ قا به اهیكالمئهًیى

، ِؿاها و گكیۀ  ق همیى هى٬ٟ که آو ؾو ه٥ٍىل گ٩حگى بىؾيؿؾ

 :  گ٩حًؿبلًؿی و ٨كیاؾی ًٌیؿيؿ که هی

 واویالهٕ واهّیبحاهٕ واکكبحاهٕ

ؿ، ؾیؿ که اهام ظىى و اهام ظىیى  ه ؼاقزٌ  ّٕ ٨ کًًؿگكیه هی  .

او به آو  کًیؿ؟ ای قوًٌی چٍمنٕ: چكا گكیه هی ها ٨كهىؾپؿٌق

.  به ها ٨كهىؾی که به ٬بك شؿهاو بكوین : پؿقشاوٕ ٠كْ کكؾيؿ

 گ٩ث:ال هاج٩ی ًٌیؿین که هی ، و٬حی آو شا قویؿین

: به ؾقوحی که یحیماو  ٨كهایؿایى ابكاهین ؼلیل اوث که هی

مه : به ؾقوحی  ٨كهایؿآهؿيؿٕ و ایى اوما٠یل ـبیط اوث که هی  ٨٘ا

٩یٟ ها ؾق قول ٬یاهث آهؿٕ و ایى هعمؿ ه٩ّٙی اوث که ه :  ٨كهایؿیکهٌ 

 ، آهؿيؿٕ ؾقوحی که ؾو پىكم و يىق چٍمن به

، ال ؾاؼل  و٬حی ایى ِؿاها قا ًٌیؿین کًاق ٬بك شؿهاو آهؿین

 : ٨كهایؿ٬بك ًٌیؿین که کىی هی

                                                           

 .۽٩ۼو  ۼ٩ۼ،َ   لهكا  ؾاوحاو ال ٨ٕائل ، هّائب و کكاهات ٨ا٘مۀ ۺ٦۽.  ۻ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۺۿ

.  ، با او ٬بل و٨اجً وؾاٞ کًیؿ ای پىكاينٕ يمؾ هاؾقجاو بكگكؾیؿ

و په به ؾقوحی که هى با گكوهی ال ايبیاء به اوح٭بال قوض هاؾقجا

  آهؿمٕ

او آهؿيؿ ، ؾیؿيؿ که بك بىحكي جکیه  په بكگٍحًؿ و يمؾ هاؾٌق

. په ٌكوٞ کكؾيؿ به بىویؿو ؾوث  ؾاؾه و ؾق ظال شاو ؾاؾو اوث

 کكؾيؿ:و پای هاؾق و ٠كْ هی

 . ای هاؾقٕ چٍمايث قا بال کى و به یحیمايث يگاه کى

ًیؿ، چٍمايً قا بال کكؾ و٬حی ظٕكت لهكا  ٌ ،  ِؿایٍاو قا

 : ؾ٨كهى. په آو ؾو قا به ویًه چىبايؿ با گكیه هی گكیًؿه آو ؾو هیؾیؿ ک

ؾاين ب١ؿ هى ال ٘ك٦ ؾٌمًاو چه بك وك ای يىق چٍمنٕ يمی

 ها، آلاق، وؽحی و ش٩ا ؼىاهیؿ ؾیؿ؟ٕآیؿ؟ٕ و چه هعًثٌما هی

وپه اهك يمىؾ که ؾؼحكايً قا ظأك کًًؿ و به اهام ظىى و 

 6. ها و٩اقي کكؾال آوبه وكپكوحی و هكا٬بث اظى ظىیى

 ً ٨كهىؾ:٨كليؿايبه  لهكاظٕكت 

ای ؾو پىكمٕ به ب٭یٟ بكویؿ و ال ؼؿا بؽىاهیؿ که هاؾقجاو قا ٩ٌا 

 ؾهؿ.

به  . ظٕكت ٨ا٘مه په آو ؾو ٩٘ل هعموو به ب٭یٟ ق٨حًؿ

 : پٍث قوی ُجٍکً ؼىابیؿ و به اوما ٨كهىؾ

                                                           

الٍهؿاء،  ة؛ قو٦٧ٔ، َ  المهكا٨ا٘مه  ة. به ي٭ل ال و٨ا۾٦-٦٩. اهىاز البکاء،  ۻ

 .٧۽ۻَ 
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،  ٭یٟ بكگٍحًؿ؛ و٬حی ال ب ای اوماءٕ بكای آو ؾو ، ٤فایی آهاؾه کى

 . ها ٤فا بىؾه و يگفاق که هكا به آو ظالحی که هىحن ، ببیًًؿبه آو

به  . و ظٕكت ٨ا٘مه بكؼاوث و به هىصؿ ق٨ث اهیكالمئهًیى

ؿ ًیؿم که ؼؿاويؿ قا هی گكیه و ؾ٠ا ه٥ٍىلٌ   : کكؾؼىايؿ و ٠كْ هی.ٌ 

؛ و به  ه١بىؾم و وكوقمٕ به ظ٫ آو کىايی که آياو قا بكگمیؿی

کاقاو ٌی١یاين و ؼىاهن که گًه؛ ال جى هی یۀ ؾو پىكم ؾق ٨كا٬نگك

 . ام قا ببؽٍیٌی١یاو ـقیه

: وا٠حی ِبك کكؾم، آيگاه يمؾ آو هؽؿقه آهؿم و  گىیؿاوماء هی

 . ِؿایً لؾم؛ شىابن قا يؿاؾ

اوماء ؾاؼل ظصكه ٌؿ و قوپىي قا ال ِىقت آو ه١ّىهه 

ال ؾيیا ه٩اق٬ث کكؾه  ، ياگهاو ؾیؿ که آو ویؿۀ لياو بكؾاٌث

 : . په گكیىث و ٨كیاؾ لؾ اوث

 وا٨ا٘محاهٕ

ث ٨كیاؾ هی ا که او ؾٌا گكیاو گكیاو واقؾ   لؾ، ظىًیىؾق همیى اًذ

ك کكؾ. ٨كهىؾٌؿيؿ. اوماء يمؾٌاو آهؿ و آو او ظٔا ايؿ و ٤فا بكاٍی  : ها قا ٍي

 ای اوماءٕ آیا ؾیؿی که ها بؿوو هاؾقهاو چیمی بؽىقین؟ٕ

. آيگاه به  ه ب٭یٟ ق٨حین و بكای هاؾقهاو ؾ٠ا کكؾینای اوماءٕ ب

: ای  ٨كهایؿ؛ ًٌیؿین که هی بكگٍحین کًاق ٬بك شؿهاو قوىل ؼؿا

 . به ؾقوحی که هاؾقجاو ال ؾيیا ق٨حه ٕ به يمؾ هاؾقجاو بكگكؾیؿ پىكم ؾو

 ۻاوث.

                                                           

 .ۻۿۼ، َ ۻ. کىکب ؾقی، ز ۻ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۼۿ

 : ، ٨كهىؾيؿ و به قوایحی ؾاؼل ؼايه ٌؿيؿ

 ای اوماءٕ ظال هاؾقهاو چٙىق اوث؟

بكؾاٌث و  ما يحىايىث ؼىؾؾاقی کًؿ، به گكیه آهؿ و ه٭١ًه ال وكاو

،  . و٬حی آو ؾو آ٬الاؾه ایى ظال قا ال اوماء ؾیؿيؿ ویلی بك ِىقت لؾ

  ۻ. گكیىحًؿ و ؾاؼل ظصكه ٌؿيؿ

ؾيیا ق٨ث  ال و٬حی ظٕكت لهكا :ال ابى ٠بان قوایث ٌؿه 

 ۼ. اوماء ؾق هّیبث آو بمقگ بايى گكیباو چاک لؾيؿ
 

 اص ديیا سفحًذ  .گشیۀ اعماء هىلؼی که دیذيذ زضشت صهشا  04

 :  ٨كهىؾيؿ ظٕكت لهكا

ؼىاهن با ؼؿای ؼىؾ ای اوماءٕ هكا وا٠حی جًها بگفاق که هی

قا  ٠لی، اگك شىاب يگ٩حن  . هًاشات کًن ب١ؿ ال آو هكا بؽىاو

 . ٘لب کى و بؿاو که هى به پؿقم هلع٫ ٌؿم

ای ا قو به ٬بله کكؾ و ؼىابیؿ و شاهه: په پای ؼىؾ ق  گىیؿاوماء هی

کكؾ و ؾق ظ٫ گًاه بك قوی ؼىؾ کٍیؿ و با ؼؿای ؼىؾ هًاشات هی

. په وا٠حی  کكؾ که ياگاه ِؿای هباقکً ٬ٟٙ ٌؿکاقاو اهث ؾ٠ا هی

ِبك کكؾم ب١ؿ ال آو يؿا کكؾم: ای ؾؼحك هعمؿ ه٩ّٙی ٕ ای ؾؼحك 

الكوىلٕ ای ِؿی٭ه  ١ةبهحكیى اوالؾ آؾمٕ یا ام العىى و العىیىٕ یا بٕ

يًٍیؿم چىو شاهه ٘اهكهٕ ای لکیۀ هكٔیهٕ ای ّ٘یبۀ ٠النٕ شىابی 

                                                           

 .٧٩، َ المهكا ة٨ا٘م ةو٨ابه ي٭ل ال  ۾٧-٧٦. اهىاز البکاء، َ  ۻ

 .ۻ٧ۼ. ِؿی٭ۀ ٌهیؿه، جكشمۀ کحاب ٠ىالن ال١لىم، َ  ۼ
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یاْ ؼلؿ پكوال قبه ض ٌكی٩ً و ق ل ِىقت هباقکً ؾوق کكؾم ؾیؿم که ا

يمىؾه اوث. په اوماء ؼىؾ قا بك قوی آو ظٕكت ايؿاؼث و بىویؿ و 

بكوی والم  : چىو به ؼؿهث ظٕكت قوىل گكیىث و گ٩ث

 ۻ . میه قا به آو ظٕكت بكواواوماء بًث ٠

 
  ولحی اص اعماء ؽًیذيذ گفث : هادسجاو اص ديیا سفث گشیه زغًیى.  05

، ؾق ایى  په ال آيکه اوماء ؼىؾ قا بك قوی بؿو ظٕكت ايؿاؼحًؿ 

 :  ال ؾق آهؿيؿ و ٨كهىؾيؿ ظال ظىًیى

 ؟  ها به ؼىاب ق٨حه اوثای اوماءٕ ؾق ایى و٬ث هاؾق 

 اوماء گ٩ث : 

ٌما به ؼىاب يك٨حه اوث و لیکى به قظمث قب االقباب وِل هاؾق 

 .  گكؾیؿه اوث

:  گ٩ثبىویؿ و هیؼىؾ قا بك قوی هاؾق ايؿاؼث و هی اهام ظىى

 .  ای هاؾقٕ با ها وؽى بگى پیً ال آيکه قوظن ال بؿو ه٩اق٬ث يمایؿ

بىییؿ و بىویؿ و هیبك پای هباقکً ا٨حاؾ و هی اهام ظىیى

، با ها وؽى بگى پیً ال  ؾقٕ هًن ٨كليؿ جى ظىیى: ای ها گ٩ثهی

 ۼ. آيکه قوظن ال بؿو ه٩اق٬ث يمایؿ و ؾلن ٌکا٨حه ٌىؾ

 

                                                           

 . ۻ۽۽؛ ايىاقالٍهاؾه ، َ  ٧٦، َ  اء. اهىاز البک ۻ

 . ٧٦. اهىاز البکاء ، َ  ۼ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۾ۿ

سا  به زضشت  ؽاوولحی که خبش ؽهادت هادس . گشیۀ زغًیى 06

 داديذ  ػلی

به هىصؿ يمؾ :  ٠كْ کكؾ به اهام ظىى و اهام ظىیىاوماء 

.  ؼبك ؾهیؿا به او ، و و٨ات هاؾقجاو ق بكویؿ  پؿقجاو ظٕكت ٠لی

   ۻ. ، ِؿا قا به گكیه بلًؿ کكؾيؿ چىو يمؾیک هىصؿ قویؿيؿ

  
ايذ هًگاهی که ؽًیذيذ همغشؽاو اص ديیا سفحه . زضشت ػلی 07

 ؽؼشی خىايذيذ که صهیى و آعماو سا به گشیه دس آوسد.

ؾویؿيؿ و وبب گكیه  اِعاب به اوح٭بال اهام ظىى و ظىیى

 . چىو اهیكالمئهًیى : هاؾق ها ال ؾيیا ق٨ث يؿكهىؾ٨ ؟ قا وئال يمىؾيؿ

ایى ؼبك وظٍث لا قا ًٌیؿ بك قو ؾق ا٨حاؾ و ِؿا به ِیعه و گكیه بلًؿ 

. په ١ٌكی چًؿ ؾق هّیبث آو ظٕكت اؾا ٨كهىؾ که لهیى و  کكؾ

 ۼ . آوماو قا به گكیه ؾق آوقؾ

.  : و٬حی ؾو آ٬ا لاؾه ؼبك ال ؾيیا ق٨حى هاؾق قا گ٩حًؿ گىیؿهی قاوی

: با چه کىی  ٨كهىؾبه ِىقت به لهیى ا٨حاؾ و هی اهیكالمئهًیى

. ظال ب١ؿ ال  یا٨حنؾلؿاقی یابن ای ؾؼحك هعمؿٕ هى با جى ؾلؿاقی هی

 : . ب١ؿ ایى ١ٌك قا ؼىايؿ جى با چه ؾلن آقام ٌىؾ

 ّلُكلِّ ثٓخّحَماٍع ّهٓى َخّليَلٓيّى ُفٓشَلةِ 
 

ّزي ُدوَو ثٓلّفَشثّق َللّ    يِل َو ُکلُّ ثلَّ
ٓزَمَذ 

َ
 َو ّإوَّ ثٓفّحَماّدي َفاّىمًا َبٓؼَذ أ

 
ٓو ََل َيُذوَم َخّليِل 

َ
  َدّليِل َػَلى أ

                                                           

 . ۻ۽۽. ايىاقالٍهاؾه ، َ  ۻ

 ؛ ۴۷۲،َ ۹، زة ک٧ٍ ال٥م؛  ۻ۽۽، َ  هماو.  ۼ
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، په هك  هك ؾوق هن بىؾو ؾو ؾووث شؿایی ؼىاهؿ ؾاٌث«

 . هّیبحی ٤یك ال شؿایی کن اوث

، ؾلیل ایى اوث که هیچ  ال ؾوث ؾاؾو هى یکی قا په ال ؾیگكی

 ۻ». ؾووحی بكای همیٍه يؽىاهؿ بىؾ

  
 هًگام ؽهادت زضشت صهشا  فشهایؼ اهیشالمؤهًیى . 08

  َزّبيُب     َيٓؼّذُلُه        َلٓيَظ     َزّبيِب 
 

  َو َها ّلّغَىثُه ّفي َلٓلّبي َيّقيِب 
ي َو ّخٓغّمي ًّ   َزّبيِب َغاَب َػٓى َػٓي

 
  َو َػٓى َلٓلّبي َزّبيّبي ََل َيّغيب

او يؽىهؿ بىؾ و شم او  هعبىبی که هیچ هعبىب ؾیگكی هن پای «

 . ای ؾق ٬لب هى يؿاقؾکه ؾیگكی هیچ بهكه

هعبىبی که پیً ؾیؿگاو هى و ظٕىق هاؾی ٤ایب ٌؿه ولی 

 ۼ». هعبىبن ال ؾلن ٤ایب يؽىاهؿ ٌؿ

 
 بؼذ اص غغل و کفى يمىدو زضشت صهشا  گشیۀ زغًیى. 09

قا ٤ىل ؾاؾ   ؾق ؾل ٌب ظٕكت لهكا و٬حی اهیكالمئهًیى

يگاه ، که به ا٩٘ال  كاق ؾاؾ ؼىاوث که بًؿ ک٩ى قا ببًؿؾو ؾق ک٩ى ٬

او يگاه  ؾاقيؿ به هاؾق   ؛ ؾیؿ یحیماو ٨ا٘مه کكؾ ههكباو و ؾلىىٌل

بیًًؿ که وىليؿ و هیيالۀ آهىحه، چىو ٌمٟ هی . و با گكیه و کًًؿهی

. ؾق ایى و٬ث ٠ىا٧٘ پؿق ههكباو بك  ٌىؾک٩ى پیچیؿه هی هاؾق ؾق

                                                           

 .ۺ٧ۼجكشمۀ کحاب ٠ىالن ال١لىم، َ  ِؿی٭ۀ ٌهیؿه،.  ۻ

 .۾٨ۼ. هماو، َ  ۼ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ٦ۿ

؛ لفا ظٕكت بًؿ ک٩ى قا يبىث  بك ايگیؽحه ٌؿ٨كليؿاو ؾل ٌکىحه 

 : و با ِؿایی گكیه آلىؾ ِؿا لؾ

ىث َيا َزَغُى! َيا ُزَغٓيُى! ُة َهُلمُّ ُة َيا ّفنَّ ًَ مَّ ُکٓلُثىٍم! َيا ُعَكي
ُ
ُب! َيا أ ًَ ٓي  َيا َص

ُدوث ّة  َجَضوَّ ًَّ َماُء ّفي ثٓلَد ُكٓن َفَهَزث ثٓلّفَشثُق َو ثللِّ هِّ
ُ
 ؛ّهٓى أ

ظىیىٕ ای لیًبٕ ای ام کلرىمٕ ای وکیًهٕ ای  ای ظىیىٕ ای

جىٌه بكؾاقیؿ که ایى شؿایی اوث و  بیاییؿ ال هاؾقجاو لهكا٨ٕهٕ 

  ؾیؿاق ؾق بهٍث اوث.

حی بىؾيؿ جا با آو ايىیۀ ظىقا هاؾق  ٨كليؿاو هًحٝك چًیى ٨ِك

. لفا با ٠صله آهؿيؿ و  ياليیًٍاو وؾاٞ کًًؿ و ٠٭ؿۀ ؾل بگٍایًؿ

 . وق ٌمٟ، ؼىؾ قا بك آو بؿو پاک ايؿاؼحًؿهايًؿ پكوايه بك ؾ

 : ايؿاؼحًؿ و ِؿا لؾيؿ هاؾق ؼىؾ قا قوی ویًۀ یىًظى

ٍذ ثٓلُمٓقَيَفى َيا ُهَسمَّ َبذًث ّهٓى َفٓمّذ َخذِّ
َ
َيّفُب أ ًٓ ٓهَشثء  َوثَزٓغَشَجا ََل َج ا َفاّىَمَة ثلضَّ ًَ هِّ

ُ
 !َو أ

ؾوث وای بك ظىكجی که هیچ گاه ؼاهىي ٌؿيی يیىثٕ که آو ال 

  باٌؿٕ و هاؾقهاو ٨ا٘مۀ لهكا ؾاؾو شؿهاو هعمؿ ه٩ّٙی

 ای هاؾق ظىىٕ ای هاؾق ظىیىٕ و٬حی شؿهاو هعمؿ ه٩ّٙی

: ها ب١ؿ ال جى ؾق ؾيیا  بكواو و بگىبه او ، والم ها قا  قا هال٬ات کكؾی

  . یحین ٌؿین

او قا اٌکا٩٘ال آقام آقام هی هایٍاو گكیىًؿ و ک٩ى هاؾق ؾلىىٌل

 . يمىؾو ياله و آه، آو قا ؼٍک هی ٌىحًؿهی

ؾق گكیه و ؾقؾ  حیماو ٨ا٘مهیکه با  ؾق ظالی اهیكالمئهًیى

 ٨كهایؿ:، هی هن ٠ًاو بىؾ
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ای لؾ و ؾو ؾوحً قا ال ک٩ى ؾق آوقؾ و ؼؿا گىاه اوث که ٨ا٘مه ياله

ؿا لؾ وا٠حی آو ؾو قا ؾق آ٤ىي کٍیؿ  : . ؾق ایى هًگام هاج٩ی ال آوماوِ 

َبا ث
َ
َما !ٓلَسَغّى َيا أ ّه َهاَلّةَكَة ثلغَّ ٓبَكَيا َو ثللَّ

َ
َها َفَلَمٓذ أ ًٓ َلّذ َو  ء،ثٓسَفٓؼُهَما َػ

 ؛ زبيبهثٓؽَحاَق ثٓلَسّبيُب ّإَلى 
او ب ؛ به ظؿاويؿ  لًؿ کىای ابالعىىٕ آو ؾو قا ال شىؿ هاؾٌق

. و هك آیًه ؾووث به  ه آوماو قا به گكیه آوقؾيؿوىگًؿ که هالئک

 . ٍحا٪ اوثوىی ؾووث ؼىؾ ه

با چٍمايی اٌک آلىؾ ؾو ٨كليؿي قا ال ویًۀ  اهیكالمئهًیى

 ۻ. هاؾق بلًؿ کكؾ

 
  دس هًگام غغل زضشت صهشا  گشیه اهیشالمؤهًیى  .  20

هًگام ٌهاؾت به ٌاه والیث،  ظٕكت ام ابیها ، ٨ا٘مۀ لهكا

وِیث يمىؾ که او قا ٌب هًگام ال قوی لبان  اهیكالمئهًیى

و٬حی ؾاٌث او قا ؾق ٌب ال قوی  اهیكالمئهًیى . لفا ٤ىل ؾهؿ

، هحىشه  ، ؾوحً به ویًۀ آو بايىی ٠المیاو قویؿ ؾاؾلبان ٤ىل هی

، آو قا يمؾیک  . چكا٢ قا ال ؾوث اوما گك٨حه شكاظحی ؾق آو ویًه ٌؿ

های ، ؾیؿ که یکی ال اوحؽىاو يمىؾ بؿو ا٘هك ظٕكت لهكا

 . پهلىیً ٌکىحه اوث

ای يٍىث و ٌكوٞ به هؿ و ؾق گىٌهبه کًاقی آ ظٕكت

٦ كؾق ٘ ؛ اهام ظىى هن آهؿيؿ . ظىًیى يمىؾ گكیىحى
                                                           

َ  ۻ  .٩ۻۿهؿ الی اللعؿ، َ هى الم به ي٭ل ال  ٨ا٘مة المهكا  ۻ٨و  ۺ٨. اهىاز البکاء، 
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ؾق ومث چپ پؿق يٍىحًؿ و همكاه پؿق  قاوث، اهام ظىیى

  . يمىؾيؿبه گكیه کكؾو ٤كیبٍاو ، ٌكوٞ 

 :  گىیؿاوماء بًث ٠میه هی

،  ؾاؾقا ٤ىل هی ٨ا٘مهظٕكت ؾاٌث  ٠لیظٕكت و٬حی 

ای يٍىث کًاق بؿو آو ه١ّىهه کًاق آهؿ و گىٌه ياگهاو ظٕكت ال

: آ٬ای هىٕ چكا ال  . شلى ق٨حن و ٠كْ کكؾمکكؾ و ٌكوٞ به گكیىحى

  :  ؟ ٨كهىؾ گكییؿ٪ آو هٝلىهه هیا؟ آیا بكای ٨ك  ٤ىل ؾوث کٍیؿیؿ
کىحه يه، ای اوماءٕ گك چه ٨كا٬ً وؽث اوث. ولی به ایى اوحؽىاوٌ 

ٝلى ٕ ؾق ظالی که آو ه ثهى هؽ٩ی يگه هی هه آو قا الاي يگاه کى  ۻ. ؾٌا
 :  يىیىؿهی » قیاْ ال٭ؿن« ِاظب 

ه٥ٍىل ٤ىل بؿو هٙهك ظٕكت  هى١٬ی که ظٕكت ٠لی
ای که هكؾم ال بلًؿی لؾيؿ به گىيه ۀ، چًاو ِیع بىؾيؿ لهكا

 2. بیكوو ؼايه ًٌیؿيؿ
 :  ؾق قوایث ؾیگكی آهؿه اوث که

 ، ؾاؾك پیكاهى ٤ىل هیال لی قیؽث و اهیكالمئهًیىاوماء آب هی

 : ووٗ ٤ىل ؾاؾو، به یک باقه اهیكالمئهًیى گىیؿاوماء هی

 ظ٫ ٕ: یا ٠لی ، به ظٕكجً ٠كْ کكؾم اي بلًؿ ٌؿِؿای گكیه

، ایى هّیبث هّیبث بمقگی اوث هًحها چه ٌؿ که  ؾاقی گكیه کًی

 بی اؼحیاق ِؿا به گكیه بلًؿ کكؾی؟ٕ 

 :  ٨كهىؾ ظٕكت
                                                           

 .  ٧٩. اهىاز البکاء، َ  ۻ

 .55ۼ، َ  . قیاْ ال٭ؿن 2
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، شای  قا ؾیؿم  کبىؾی ِىقت ٨ا٘مهای اوماءٕ ویاهی و 

، وكؼی چٍمً که هايًؿ ؼىو ٌؿه بىؾ  ها و ٔكبات قا ؾیؿمجالیايه

  ۻ. و وقوم بالویً که هايًؿ بالوبًؿ ٌؿه بىؾ قا با چٍن ؼىؾ ؾیؿم

  
 زغًیىآعماو به خاطش گشیه  .گشیۀ هالئک 20

 :  ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى٨ٕه ي٭ل کكؾه اوث که 

قا ؾق پیكاهًً ٤ىل ؾاؾم و  او  ى ٨ا٘مهبه ؼؿا وىگًؿٕ ه

 ، و او قا به وویلۀ أا٨ۀ ظًىٖ قوىل ؼؿا ٘اهك و پاک بىؾ

ظًىٖ کكؾم و ک٩ى يمىؾم و هًگاهی که ؼىاوحن بًؿهای ک٩ى قا 

لیًبٕ یا ٨ٕهٕ یا ظىى و یا ظىیىٕ : یا ام کلرىمٕ یا  ببًؿم گ٩حن

ی اوث و هال٬ات ؾق بیاییؿ و ال هاؾق ؼىؾ جىٌه بكگیكیؿ که هًگام شؿای

ؾق ظالی که ال ٨كا٪ شؿ و  – . په ظىى و ظىیى بهٍث ؼىاهؿ بىؾ

او ياله هی  :  آهؿيؿ و گ٩حًؿ -لؾيؿهاؾٌق

بكواو و به او  ای هاؾقٕ والم ها قا به شؿهاو هعمؿ ه٩ّٙی

  . بگى که ها ب١ؿ ال جى ؾق ؾيیا یحین ٌؿین

 : ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى

ای لؾ و آ٤ىي ؼىؾ قا بال ياله ٨ا٘مهگیكم که ؼؿا قا گىاه هی

، ياگهاو هاج٩ی ال  قا به ویًه چىبايیؿ کكؾ و ظىى و ظىیى

او شؿا کى که  آوماو يؿا ؾاؾ : ای ابالعىىٕ ایى کىؾکاو قا ال هاؾٌق

 . هالئکۀ آوماو قا به گكیه آوقؾيؿ

                                                           

 .٩٧، َ ۻۻالکبكی، ز ة. المىوى٠ ۻ
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اـو بؿهؿ ياگاه ؾیؿم بًؿ  : پیً ال آيکه ٠لی گىیؿاوماء هی

ال هیاو ک٩ى بلًؿ  ق ظٕكت لهكاو ؾوث هًىّ  ک٩ى گٍىؾه ٌؿ

ث . « ٌؿ
َ
ث و َبک ث و ايَّ ًَّ َع

َ
و ِؿای ياله و گكیه ؾق هیاو ک٩ى بلًؿ »  ٨

ِىقت ؼىؾ قا بك ویًه هاؾق گفاٌحًؿ و ِؿا  ، په ظىًیى  ٌؿ

به گكؾو  قا به گكیه و ياله بلًؿ کكؾيؿ و یک ؾوث ٨ا٘مه

: ؾه هاج٩ی آوال ؾاکه ياگا و ؾوث ؾیگك به گكؾو ظىیى ظىى

بكؾاق که هالئکه  قا ال قوی ویًۀ ٨ا٘مه یا ٠لیٕ ظىًیى 

  . ها به گكیه ؾق آهؿيؿآوماو

ٓػَظُن   ّفَشثُلّه 
َ
ّذي  ثْٓلَٓؽَياّء    أ ًٓ   ّػ

 
ُكىّل  ٓدَهى ثلثُّ

َ
  َو َفٓمُذّن َفاّىُن أ

ُيىُذ َؽٓدىثً 
َ
ٓبّكي َزٓغَشًة َو أ

َ
 َعأ

 
ى َعبّ  ًَ ٓع

َ
  يٍل َػَلى َخلٍّ َهَنى أ

ي ًّ ٓعّؼّذي
َ
ََل َيا َػٓيُى ُخىّدي َو أ

َ
  أ

 
ٓبّكي

َ
  َخّليّلي  َفُسٓضّيي َدثّةِن أ

، و ال ؾوث  ی١ًی ه٩اق٬ث جى يمؾ هى بمقگحكیى چیمها اوث -ۻ

 . جكیى هّیبث اوث ؾاؾو جى بكاین وؽث

کًن که یهى بكای ظىكت و ٤ن ٌؽّی گكیه و ياله ه -ۼ

 . بهحكیى قاه هكگ قا ق٨ث

ای چٍن هىٕ با هى هىا٠ؿت و همكاهی کى که ظمو هى  -۽

 ۻ . ؾائمی اوث و بكای ؾووث ؼىؾم گكیاين

                                                           

 .۹۷۹، َ ۴۴. بعاق االيىاق، ز ۻ
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خىايذو  و بؼذ اص دفى زضشت صهشا   گشیه اهیشالمؤهًیى.  22

 1اؽؼاسی دسباسه ایؾاو.

قا به ٬بك هباقک بكؾ  ، ظٕكت لهكااهیكالمئهًیىی حو٬

 . ؾوحی بیكوو آهؿ و او قا گك٨ث

 : اهیكالمئهًیى  ايؿمؿايی و ظمیؿ ٘ىلی گ٩حه٠بؿالكظماو ه

 : ایى ١ٌك قا وكوؾ کًاق ٬بك ظٕكت لهكا

ي   ًّ يَّ
َ
ي َفّبثُّ َکأ َبا ُودِّ

َ
  َرَکٓشُت أ

 
  ّبَشدِّ ثٓلُهُمىّم ثٓلَماّمَياّت َوّکيل

 ّلُكلِّ ثٓخّحَماٍع ّهٓى َخّليَلٓيّى ُفٓشَلةِ 
 

ّزي ُدوَو ثٓلّفَشثّق َلّليِل    َو ُکلُّ ثلَّ
ٓزَمَذ 

َ
 َو ّإوَّ ثٓفّحَماّدي َفاّىمًا َبٓؼَذ أ

 
ٓو ََل َيُذوَم َخّليِل 

َ
  َدّليِل َػَلى أ

هى هعبىبن قا به یاؾ آوقؾم ٌب قا ال ٌؿو ياقاظحی ٘ىقی به  «

ام پایاو بكؾم که گىیا ٔاهى بكگكؾايؿو هك ٤ن و ٤ّه گفٌحه

 . هىحن

 هك ؾوق هن بىؾو ؾو ؾووث شؿایی ؼىاهؿ ؾاٌث، په هك

 . هّیبحی ٤یك ال شؿایی کن اوث

ال ؾوث ؾاؾو هى یکی قا په ال ؾیگكی، ؾلیل ایى اوث که 

 ». بكای همیٍه يؽىاهؿ بىؾ وحیهیچ ؾو

 کىی با ِؿای بلًؿ شىاب ؾاؾ:

يُذ  ٓو    ثٓلَفَحى  ُيّش
َ
 َو َلٓيَظ َلُه ّإَلَّ ثٓلَمَماَت َعّبيِل   َخّليُلهُ    ََل َيُمىَت  أ

  َلَمّليِل    َبٓؼَذُکٓن   َبَماّةي    ّإوَّ  َو   ّبًلى    ّهٓى   َو ََل ُبذَّ   ٓىٍت َه   ّهٓى  ُبذَّ  َفاَل 
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ّجي ّإَرث ثٓيَمَيَؼٓث َيٓىهًا ّهَى ثٓلَؼٓيّؼ   َلّليِل    ثٓلَباّکَياّت   ُبَكاَء  َفّئوَّ   ُهذَّ
َغى ًٓ ّجي  َعُحٓؼَشُك َػٓى ّرٓکّشي َو ُج  َبّذيل َو َيٓسُذُخ َبٓؼّذي ّلٓلَخّليّل    َهَىدَّ

ؼىاهؿ که ؾووحً يمیكؾ ؾق ظالی که شم هكگ شىايمكؾ هی «

 . قاه ؾیکكی يؿاقؾ

ای يیىث و به ياچاق بایؿ هىقؾ ابحال و اهحعاو ال هكگ چاقه

 . بىؾو هى ب١ؿ ال ٌما يیم کىجاه ؼىاهؿ بىؾ. وا٬ٟ ٌؿ

 . هاین کن ؼىاهؿ ٌؿو٬حی یک قول ال ليؿگايی هى بگفقؾ گكیه

ٌىؾ و ب١ؿ ال هى بكای كيؿ و ؾووحین ٨كاهىي هیبهكا ال یاؾ هی

 ۻ». ؾووث شایگمیًی پیؿا ؼىاهؿ ٌؿ

 : ٠الهه هصلىی گىیؿ

 هًىىب ٌؿه اوث يىٌحه: ؾق ؾیىاو ١ٌكی که به ٠لی

ا١ٌاقی ؾق  اهیكالمئهًیى، ب١ؿ ال و٨ات ظٕكت ٨ا٘مه

 وكوؾ، آو ا١ٌاق ایى اوث: هكذیه ٨ا٘مه

ََل 
َ
  َعّبيِل  َسَياةّ ثلٓ   ُىىّل   ّإَلى  َهٓل  أ

ٓفَبٓسُث ّبآلَمٓىّت ُهىّلًاً 
َ
ي َو ّإٓو أ  َو ّإيِّ

ٓلَىثِو َجُشوُذ َو َجٓغَحّذي
َ
ٓهّش أ   َو ّللذَّ

َج ُدوَيهُ  ّضُل َزكٍّ ََل ُهَؼشَّ ًٓ   َو َه
ّص ّرٓکَشهُ  َؼضُّ اّم ثلحَّ يَّ

َ
  َلَيٓؼُث ّبأ

ٓيَيا َػَليَّ َکّثيَشةً  َسی ّػَلَل ثلذُّ
َ
 أ

ى َو َهَزث ثٓلَمٓىُت َلٓيَظ َيُسىُل  يَّ
َ
  َو أ

َهِل ّهٓى ُدوّو َرثَن َىّىيِل 
َ
  َفّلي أ

ُهىَّ َجّغيُل  ًَ   َو ّإوَّ ُيُفىعًا َبٓي
َها ّإَلٓيّه َعبّ  ًٓ   يِل ّلُكلِّ ثٓهّشٍا ّه

اَن َرّليِل  ًَ   َو ُکلُّ َػّضيٍض َها ُه
ى ثٓلَمَماّت َػّليِل    َو َفاّزُبَها َزحَّ

 

                                                           

 .٦٨ۼ و ٦٧ۼجكشمۀ کحاب ٠ىالن ال١لىم، َ  ِؿی٭ۀ ٌهیؿه،.  ۻ
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ي َلُمٓؾَح  هُ َو ّإيِّ ّزبُّ
ُ
  اِق ّإَلى َهٓى أ

ثُس َياّصزاً  ٓث ّبيَ ثلذَّ ي َو ّإٓو َؽيَّ  َو ّإيِّ
ٓهَثاّل ّفي ثٓلَبٓيّى َلاّةِل    َفَمٓذ َلاَل ّفي ثْٓلَ
 ّلُكلِّ ثٓخّحَماٍع ّهٓى َخّليَلٓيّى ُفٓشَلةِ 
ٓزَمَذ 

َ
 َو ّإوَّ ثٓفّحَماّدي َفاّىمًا َبٓؼَذ أ

اَن ثٓلَؼٓيُؼ ّهٓى َبٓؼ  ًَ   ّذ َفٓمّذّهٓن َو َکٓيَف َه
ّجي َغى َهَىدَّ ًٓ   َعُيٓؼَشُك َػٓى ّرٓکّشي َو ُج
ّزي   َو َلٓيَظ َخّليّلي ّبآلَمُلىّل َو ََل ثلَّ
  َو َلّكٓى َخّليّلي َهٓى َيُذوُم ّوَفاُلُه 
ّجي  ّإَرث ثٓيَمَيَؼٓث َيٓىهًا ّهَى ثٓلَؼٓيّؼ ُهذَّ

ٓو ََل َيُمىَت َزّبيُبهُ  
َ
يُذ ثٓلَفَحى أ   ُيّش

  َظ َخّلياًل ُسٓصُء َهاٍل َو َفٓمُذهُ َو َليٓ 
ّبي      ّلَزّلَه  ًٓ   َهٓنَدِغ    ََل ُيَؤثّجيّه        َخ

  َفَهٓل ّلي ّإَلى َهٓى َلٓذ َهّىيُث َعّبيِل 
  َو َلٓذ َهاَت َلٓبّلي ّبآلّفَشثّق َخّميِل 
َمشَّ ّبّه َيٓىَم ثٓلّفَشثّق َسّزيِل 

َ
  أ

ّزي ُدوَو ثٓلّفَشثّق َلّليِل    َو ُکلُّ ثلَّ
ٓو ََل َيُذوَم َخّليِل دَ 

َ
  ّليِل َػَلى أ

  ِء َها ّإَلٓيّه َعّبيِل  َلَؼٓمُشَن َؽيٓ 
  َو َيٓظَهُش َبٓؼّذي ّلٓلَخٓيّل َػّذيِل 
  ّإَرث ّغٓبُث َيٓشَماُه ّعَىثَي َبّذيِل 
ي َلٓلُبُه َو َدّخيِل    َو َيٓسَفُظ ّعشِّ
  َفّئوَّ ُبَكاَء ثٓلَباّکَياّت َلّليِل 

  ا َيٓبَحّغيّه َعّبيِل َو َلٓيَظ ّإَلى َه 
ٓکَشّهيَى َخّليِل    َو َلّكىَّ ُسٓصَء ثْٓلَ

  َزشِّ ثٓلّفَشثّق َغّليل  ثٓلَمٓلّب ّهٓى  ّفي  َو 
؟ ال  وىی ليؿگايی ٘ىاليی قاه و ٘كی٭ی هىثه ی١ًی آیا ب .ۻ

ٓ  چیمی بیى ايىاو و بیى هكگ ؿ بىؾ ؾق ِىقجی که ٔکصا ؼىاه

 . ظائل يؽىاهؿ ٌؿ

، ولی ؾق ٠یى ظال  ظ٭ا که هى اگك چه بمكگ ی٭یى ؾاقم . ۼ

 . اهیؿ ؾقالی ال يمؾ هىت و هكگ ؾاقم

، و  کًؿیی اوث که ٌب قا ِبط هیهاقولگاق ؾاقای قيگ . ۽

 . قیمؾیؼىو ي٩ىوی ؾق بیى آيها ه
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باٌؿ که هعل ا٬اهث يمؾ آو یبك ظ٭ی ه قولگاق قا هًمل . ۾

٘ك٦ آو قاهی ؼىاهؿ ه ، و بكای هك هكؾی ال قولگاق ب يیىث

 . بىؾ

وویله قولهای ٠مت ٬ٟٙ يمىؾم، و هك ه هى ـکك او قا ب . ۿ

 . ٠میمی ؾق ایًصا ـلیل و ؼىاق ؼىاهؿ ٌؿ

، ِاظب آو  بیًنیهای ؾيیا قا بكای ؼىؾ ٨كاواو ههكْ . ٦

 . ؾو ٠لیل ؼىاهؿ بىؾاهكاْ جا هى٬ٟ هك 

ه هى هٍحا٪ آو کىی هىحن که او قا ؾووث ؾاقم، آیا ب . ٧

 ؟ وىی آو کىی که هى او قا ؾووث ؾاقم قاهی هىث

، ولی ؾق ٠یى ظال آو ٌؽّی  ؼايه هكا ؾوق کكؾه اوث.  ٨

 . که ٬بل ال هى ال ٨كا٪ هكؾه اوث يیکى بىؾ

ه و هى شؿائی هرلی لؾه ها قاشٟ بای ؾق ؾاوحاو گىیًؿه . ٩

 . لينیآو هرال قا ؾق قول کىچ يمىؾو لیاؾ ه

 ظ٭ا که ال ؾوث ؾاؾو هى ٨ا٘مه قا ب١ؿ ال اظمؿ .ۺۻ

 . ؾلیلی اوث بك ایًکه هیچ ؾووحی ؾائمی يؽىاهؿ بىؾ

،  ب١ؿ ال يایا٨حى آياو ليؿگی ؾق ایًصا چگىيه ؼىاهؿ بىؾ .ۻۻ

وىی آو ه ٬ىن ایى یٯ هٙلبی اوث که قاهی ب شاو جىه ب

 . ؿ بىؾيؽىاه

ٌىؾ و ؾووحی  لوؾی ال یاؾ يمىؾو هى ا٠كاْ هیه ب .ۼۻ

، و ب١ؿ ال هى ؾووحی بكای ؾووث يٝیك هى  گكؾؾی٨كاهىي ه

 . ٜاهك ؼىاهؿ ٌؿ
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ٌؽُ هلىل و آو کىی که چىو هى ٤ائب ٌىم وی قا  .۽ۻ

 . قأی کًؿ ؾووث هى يؽىاهؿ بىؾ

، ٬لب  ولی ؾووث هى آو اوث که وِال او ؾائمی باٌؿ .۾ۻ

 . هكا ظ٩ٛ کًؿ و بكای کاقهای هى ؾؼیل باٌؿ او

و٬حی که یٯ قول ال ٨ىت بگفقؾ ی٭یًا گكیه ا٨كاؾ  .ۿۻ

 . کًًؿه ٬لیل ؼىاهؿ ٌؿ گكیه

ه ، و قاهی ب اقاؾه شىايمكؾ آو اوث که ؾووث او يمیكؾ .٦ۻ

 . ؼىاهؿ وشىؾ يؿاقؾیوىی آيچه که ه

هّیبث هال و ه٩٭ىؾ ٌؿو آو بمقگ يؽىاهؿ بىؾ ولی  .٧ۻ

 . ّیبث اٌؽاَ بمقگىاق بمقگ اوثه

بكای ایى شهث اوث که ؼىابگاهی با پهلىی هى هىا٫٨  .٨ۻ

 ۻ. ، ؾق ؾل هى ال ظكاقت ٨كا٪ جًٍگی شای گمیى اوث يیىث

 
دس کًاس لبش همغش های زضشت ػلیاؽؼاس و هشثیه .23

   بضسگىاسؽاو و خىاب دادو آو زضشت اص طشف زضشت صهشا 

ماً  َها ّلي َوَلٓفُث َػَلى  َخَىثّبي َفَلٓن َيُشدَّ   َلٓبَش ثٓلَسّبيّب   ثٓلُمُبىّس ُهَغلِّ
 َزّبيُب 

َ
ا   َجُشدُّ   ََل  َها َلَه  أ ًَ َة ثْٓلَٓزَباّب   َيّغيَث َبٓؼّذيثَ   َخَىثَب  ُخلَّ

، و بك ٬بك  يماین هكا چه ٌؿه که بك قوی ٬بكها جى٧٬ هی -

 . ؿؾه کًن ولی او شىاب والم هكا يمی ؾووث والم هی

                                                           

 .٦۽ۼجكشمه يص٩ی، َ  ،بعاق األيىاقٓ  ۽۾ٔ جكشمه شلؿ  ليؿگايی ظٕكت لهكا  . ۻ
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، آیا  ؾهی ای ؾووث جى قا چه ٌؿه که شىاب والم ها قا يمی -

 . ب١ؿ ال هى ؾووحی ؾووحاو قا ٨كاهىي کكؾی

  ظٕكت لهكاال شىاب 

َيا    َو                ّبَدَىثّبُكٓن   َلاَل ثٓلَسّبيُب َو َکٓيَف ّلي
َ
اّدَل  َسّهيُى  أ ًَ   ُجَشثٍب  َو   َخ

َشثُب  َکَل ثلحُّ
َ
ي أ ًّ ّغيُحُكٓن    َهَساّع ًَ ٓهّلي َو                   َف

َ
ٓجَشثّبي   َػٓى   َو ُزّدٓبُث َػٓى أ

َ
  أ

ي  َفَؼَلٓيُكُن  ًِّ اَلُم    ّه َؼٓث     ثلغَّ ي                َجَميَّ ًِّ ُكٓن   َو   َػ ًٓ ةُ    َػ   ثْٓلَٓزَباب  ُخلَّ

، ؾق  : هى چگىيه شىاب ٌما قا بگىین ؾووث ؾق شىاب گ٩ث -

 . های ٨كاواو و ؼاٮ ٬كاق گك٨حنیى وًگِىقجی که قه

ظّ٭ا که ؼاٮ ا٠ٕای يیکىی بؿين قا ؼىقؾ و هى ٌما قا  -

 هاین ياپؿیؿ ٌؿم.٨كاهىي کكؾم و ال يٝك اهل ؼايه و همىال

حه ؾووحی و هعّبث هى و ٌما  - ال هى بك ٌما والم باؾ که ٌق

 ۻ . با بالهايؿگاين ٬ٟٙ ٌؿ

٨كا٤ث  ظٕكت ٨ا٘مهال ؾ٨ى  په ال آيکه اهیكالمئهًیى

، کًاق ٬بك همىك بمقگىاقي يٍىث و ِىقت بك قوی ٬بك او  یا٨ث

  ۼ. گفاٌث

  

                                                           

 .٧ۻۼ، َ ۽۾؛ بعاقااليىاق، زۻ٧٨، َ  . شًةال١اِمه ۻ

 .۽ۻ۾. جًها یاؾگاق، َ  ۼ
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. به لشصه دس آهذو ؽهش هذیًه اص گشیه هشدم دس اثش ؽهادت 24

  صهشا زضشت
هؿیًه یکپاقچه ٌیىو ٌؿ و لياو  با ال ؾيیا ق٨حى ظٕكت لهكا

ىو لؾيؿ بًی هاٌن ؾق ؼايۀ آو ظٕكت شمٟ ٌؿيؿ و یک ِؿا، ٌی

ها ظٕكت ها به لكله بیایؿ آو٘ىقی که يمؾیک بىؾ هؿیًه ال ٌیىو آو

کكؾيؿ: ای وكوق و بايىی هإ ای لؾيؿ و ٠كْ هیقا ِؿا هی لهكا

 ۻؾؼحك قوىل ؼؿإ

 :  گىیؿابى ٠بان هی

هماو قول ال ؾيیا ق٨ث . ِؿای گكیۀ لو و هكؾ  ظٕكت لهكا

ال ؾيیا  يًؿ قولی که پیاهبكهؿیًه قا به لكله ؾق آوقؾ ، و هكؾم ها

 2 ق٨حه بىؾ هحعّیك هايؿيؿ.

 
بشای زضشت  بشگضاسی هشاعن ػضاداسی جىعط اهیشالمؤهًیى .25

 صهشا 

ؾق هؿیًه هًحٍك ٌؿ هكؾم  چىو ؼبك ٌهاؾت ظٕكت لهكا

بىؾيؿ  و آو ظٕكت يٍىحهآهؿيؿ  اهیكالمئهًیىؾوحه ؾوحه ؼؿهث 

گكیىحًؿ. بىؾيؿ و هی شلىی آو ظٕكت اهام ظىى و اهام ظىیى

 3. گكیىحًؿ٬الاؾه هیهكؾم ال گكیۀ آو ؾو آ

                                                           

 .ۿ٦ۼجكشمۀ کحاب ٠ىالن ال١لىم، َ  ِؿی٭ۀ ٌهیؿه،.  ۻ

کحاب ولین بى ؛ ٦٩ۿ، َ  اوكاق آل هعمؿ؛ ۹۴۷، َة . ٘بكی، ؾالئل اإلهاه 2

 . ۺ٨٧، َ ۼز،  ٬یه هاللی

 . ۼ۽۽ايىاقالٍهاؾه ، َ ؛ ۹۸۱، ۹َ، ز . ٠لل الٍكایٟ ۽
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   ؽهادت فاطمه  دس اهیشالمؤهًیىدائمی  ه های. گشی26

 :  ايؿه٨كهىؾ ظىیى بى ٠لیظٕكت 

ؼاٮ ه او قا پًهاو ب ، اهیكالمئهًیى و٨ات کكؾ چىو ٨ا٘مه

٬بك  شايبه ، وپه بكؼاوث و قو ب وپكؾ و شای ٬بكي قا ياپؿیؿ کكؾ

 : ٨كهىؾکكؾ و  قوىل ؼؿا

ال شايب هى و ال شايب ؾؼحكت و  ٕوالم بك جى ای قوىل ؼؿا

ات و آيکه ؾق ؼاٮ ق٨حه و ال هى شؿا ٌؿه و ؾق ب٭١ه جى آهؿه و  ؾیؿاقکًًؿه

 . ؼؿا لوؾ قویؿو او قا يمؾ جى بكایً بكگمیؿه

ات کن ٌؿه و ؼىؾ ؾاقین ال  ین ال ٨كا٪ هعبىبهای قوىل ؼؿإ ٌکیبای

ًّ  وكوق لياو شهاو يابىؾ گٍحه ث جى ، شم ایًکه بكای هى ؾق پیكوی ال و

قا ؾق لعؿ ى لیكا هى وك ج ؛ که ؾق ٨كا٬ث کٍیؿم شای ؾلؿاقی با٬ی اوث

              ن جى ال هیاو گلى و ویًه هى ؼاقز ٌؿ آقاهگاهث يهاؾم و شاو ه٭ّؿ 

، ؾق  ٓ آقی ویًه هى چىبیؿه بىؾه ی١ًی هًگام شاو ؾاؾو وكت ب ٔ

ا  ، ٓ اوث و ِبك بك ایى هّیبث کحاب ؼؿا بكای هى بهحكیى پفیكي ٔ ّإيَّ
ا ّإَلٓيّه سثّخُؼىَو  ّه َو ّإيَّ ، همايا اهايث په گك٨حه ٌؿ و گكوگاو ؾقیا٨ث گٍث   ّللَّ

 . و لهكا ال ؾوحن قبىؾه ٌؿ

ؾیگك چه ايؿاله ایى آوماو يیلگىو و لهیى جیكه ؾق  ٕای قوىل ؼؿا

ث شلىه   . کًؿیهيٝكم ٌل
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ا ُزٓضّيي هَّ
َ
ِذ  1َفَغٓشَهِذ   أ ا َلٓيّلي َفُمَغهَّ هَّ

َ
ُه ّلي  2َو أ ٓو َيٓخَحاَس ثللَّ

َ
َو َهنٌّ ََل َيٓبَشُذ ّهٓى َلٓلّبي أ

ٓيَث ّفيَها ُهّميِن 
َ
ّحي أ   ؛  َدثَسَن ثلَّ

ؼىابی گفقؾ و ٤من پیىوحه ؾق یباٌؿ و ٌبن ؾق ب  ايؿوهن همیٍگی 

                ،  ا که جى ؾق آو ا٬اهث ؾاقی بكاین بكگمیًؿای ق  وث، جا ؼؿا ؼايها ؾل

 . ٓ جى هلع٫ ٌىمه بمیكم و ب ٔ

، چه لوؾ  ای ؾاقم ؾل ؼىو کى و ايؿوهی ؾاقم هیصاو ايگیم ٤ّه 

  . بكمیوىی ؼؿا ٌکىه هه ، جًها ب ی ا٨حاؾیهیاو ها شؿا

ه میى لوؾی ؾؼحكت ال همؿوث ٌؿو اهحث بك قبىؾو ظ٭ً به به

، همه وكگفٌث قا ال او بپكن و گماقي قا ال او  قي ؼىاهؿ ؾاؾجى گما

اي  ی ؾاٌث که چىو آجً ؾق ویًهیهالیكا چه بىا ؾقؾ ؾل ؛بؽىاه

شىٌیؿ و ؾق ؾيیا قاهی بكای گ٩حى و ٌكض ؾاؾو آو يیا٨ث، ولی  هی

 . وثا ٨كهایؿ و او بهحكیى ؾاوقاویگىیؿ و ؼؿا هن ؾاوقی ه اکًىو هی

 ؛ ای که يه ؼٍمگیى اوث و يه ؾلحًگ کًًؿهوالم  ٕوالم بك ٌما

واوٙه ه واوٙه ؾلحًگین يیىث و اگك بماين به ، ب لیكا اگك ال ایًصا بكگكؾم

 . ِابكاو و٠ؿه ٨كهىؾه يباٌؿه آيچه ؼؿا به بؿگمايی ب

                                                           

٘ىاليی اوث و گاهی به چیمی که آ٤ال و ايصاهی يؿاقؾ  به ه١ًای ؾائن و» وكهؿ. « ۻ

 ٌىؾ.گ٩حه هی» وكهؿی«

ؿ« . ۼ ابی ؼىبه ه١ًای بیؿاق هايؿو و بی» ِمؿ«بك ولو » وهؿ«ال قیٍۀ » ُهىهَّ

ؿ«کٍیؿو گك٨حه ٌؿه اوث. ٬ابل جىشه ایًکه ؾق ایًصا  به ٠ًىاو و٧ِ ٔؼبكٓ » ُهىهَّ

جاب اوث. به های هى بیؿاق و بی٨كهایؿ: ٌبهی آهؿه اوث  و اهام» لیل«بكای 

قوايؿ. پیام شای ایًکه بگىیؿ: ؼىؾم چًیى هىحن و ایى ؾق وا٬ٟ يى٠ی جؤکیؿ قا هی

 .ۼ۽، َ ٨، ز اهیكالمئهًیى
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يماجك اوث اگك چیكگی  جك و ؼىي، وای بال هن بكؾباقی هباقٮ وای

قا  یا ٬بك ٨ا٘مه  که هكا وكليً کًًؿ ؾٌمًاو لوقگى يبىؾ ٔ

ٓ ا٬اهث و ؾقيگ ؾق ایًصا قا چىو ه١حک٩او  بًٍاوًؿ و يبً کًًؿ

هايًذ صو بچه هشده بش ایى هصیبث بضسگ ؽیىو  ويمىؾم  هاللهث هی

ؼاٮ وپكؾه ٌؿ و ظ٭ً ه ، ؾق بكابك يٝك ؼؿا ؾؼحكت پًهاو ب کشدم هی

یاؾ  پایمال گٍث و ال اقذً شلىگیكی ٌؿ، با آيکه ؾیك لهايی يگفٌحه و

  . جى کهًه يگٍحه بىؾ

کایث هى جًها ب وىی ؼؿاوث و بهحكیى ؾلؿاقی ال ه ای قوىل ؼؿإٌ 

بك کكؾم یا بكای گ٩حاق .  شايب جى اوث ای قوىل ؼؿإ ٔچىو ؾق هكگ جىِ 

بك ىايً بك ٨ا٘مه ٓ جى ؾق باقهِ   ۻ. باؾ ، ؾقوؾ ؼؿا بك جى و والم و ٔق

 کىی يیىث که بؽىهؿ  ا٤كا٪ کً اهام ه١ّىم
 
ؿ، بلکه ظ٭ی٭حا

. ایى ٨كهایٍات ظٕكت، ؾاللث بك ؾائمی بىؾو  ايؿهمیًٙىق بىؾه

 . بىؾه اوث ظميٍاو ؾق هّیبث ظٕكت لهكا

 : يىیىؿابى ابی العؿیؿ ه١حملی ؾق کحابً هی

جا به هًگاهی  ال قول ٌهاؾت ظٕكت ٨ا٘مه اهیكالمئهًیى 

اه که ال ها يؽىابیؿ و آقاهً يؿاٌث و هكگکه کٍحه ٌؿ ؾیگك ٌب

 ۼ. گك٨ثٌؿ ٤ن و ايؿوه او قا ٨كا هییاؾی هی ٨ا٘مه

 

                                                           

 .٩ۿ۾، َ ۻاِىل کا٨ی، ز . ۻ

به ي٭ل ال ٌكض يهس البال٤ه،  ۼ٧5، َ   ٌاؾهايی ؾل پیاهبك ٨ا٘مه لهكا .  ۼ

 .ۿ٩ۻو ؼٙبه  ٦٦ۼ، َ  ۺۻابى ابی العؿیؿ، ز 
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ؾق  جمام همىكاو قوىل ؼؿاو ال ؾيیا ق٨ث  ظٕكت لهكا

٠مای او ٌكکث کكؾيؿ ، ٤یك ال ٠ایٍه که يیاهؿ و ؼىؾ قا به هكیٕی لؾ و 

  ۻق ٌاؾهايی کكؾه بىؾ .قویؿ که اٜها وؽًی ال او به اهیكالمئهًیى

، اٜهاق  کكؾهای ٠ایٍه که ٌی١ه آو قا يپىًؿیؿهیکی ال ٠مل

اوث که ایى ؼبك ٠الوه بك  ؼًٍىؾی وی ال ٌهاؾت ظٕكت لهكا 

ث يیم آهؿه اوث. چًايکه ٠الن اهل  ًّ هًابٟ ٌی١ی ؾق هًابٟ اهل و

ث ابی ی١٭ىب یىو٧ بى اوما٠یل لم١ايی ه١حملی ظ٩ًی ٔهحى٨ای  ًّ و

 گىیؿ:هی -یکی ال اواجیؿ  ظ٩ًی ابى ابی العؿیؿ اوث –یٓ ٬مك٦ۺ٦

 جا لهاو و٨ات ظٕكت ٨ا٘مه لهكا ال لهاو و٨ات قوىل ؼؿا 

اق و قوايکاه بكای اهیكالمئهًیى و ؾ٠ایٍه، وؽًاو يیً ال همىاقه 

بك آو  ٌؿ و اهیكالمئهًیى و ظٕكت لهكاآوقؾه هی ظٕكت لهكا

ٛ  ٌؿیؿ ٠ایٍه ِبك پیٍه هی  .   ؾيؿکك ٤ی

  : گىیؿاو ؾق اؾاهه هی

  جمام همىكاو قوىل ؼؿا په ال ٌهاؾت ظٕكت لهكا 

، اها ٠ایٍه يیاهؿ و ؼىؾ قا به  ، يمؾ بًی هاٌن آهؿيؿ بكای جىلیث گ٩حى

يیم اؼباقی قویؿ که ٠ایٍه ال ٌهاؾت  هكیٕی لؾ و به اهیكالمئهًیى

  ۼ . ابكال ؼىٌعالی کكؾه اوث ظٕكت لهكا

                                                           

ٌاؾهايی  ؛ ٨ا٘مه لهكا ٩٨ۻ، َ  ٩ابى ابی العؿیؿ ، ز ،. ٌكض يهس البال٤ه ۻ

 .ۼ٧5، َ   ؾل پیاهبك

 .ۻ٨، َ ۼالعؿیؿ، ز . ٌكض يهس البال٤ه، ابى ابی ۼ



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۼ٧

ث وؽث باٌؿ گك چه همکى ًّ اها  ، اوث ٬بىل ایى هىؤله بكای اهل و

هاؾت اهیكالمئهًیى اهؿ و هئّیؿ ؾیگكی ۻٌاؾی ٠ایٍه الٌ  اوث  ؼىؾٌ 

هاؾت ظٕكت لهكا اؾی وی الٌ  و  . کًؿقا ج٭ىیث هی که اظحمالٌ 

 اهیكالمئهًیى و ٨ا٘مه ها ُههك جؤییؿی اوث بك ایى که او با ؼٗایى

  .    ل هكگٍاو ؼىٌعال ٌؿه اوثکه اهؽال٧ بىؾه به ٘ىقی

 : يىیىؿابىال٩كز ا٩ِهايی با وًؿ ِعیط چًیى هی

 .عدذت ىػل  لحل ػاةؾة لما ثو خاء
هاؾت ظٕكت ٠لی ه قویؿ، وصؿه کكؾ. هًگاهی که ؼبكٌ   ۼبه ٠اٍی

 

 دس ػضای هادسؽاو   .گشیه و بی جابی زضشت ام کلثىم  28

لؾيؿ  به ِىقتقوبًؿ کلرىم ام   وایث ٌؿه که چىو هاؾقي و٨ات یا٨ثق 

بك قوی لهیى کٍیؿه چاؾق و ؾق ظالی که ؾاهى يؿ به وك کٍیؿچاؾقی و 

 : ٨كهىؾيؿ ؾقپی هی های شايىىلی پی و با ياله ًؿق٨ح ٌؿ قاه هی هی

اهكول هّیبث پًهاو ٌؿو جى ؾق يٝك ها  ٕیا ابحاه یا قوىل الله «

 ۽.» و يؽىاهؿ بىؾآٌکاق گكؾیؿ و ایى ٨كا٬ی اوث که هكگم ل٭ایی ب١ؿ آ

 

                                                           

 .۾۾٧و  ۽۾٧، َ ۼالحاقیػ، ز ؛ الکاهل ٨یۿۻ، َ ۽. جاقیػ الكن و الملىک، ز ۻ

 .ۿۿ. ه٭اجل الٙالبیى، َ  ۼ

 .ۼۿۻ، َ ۻ؛ قؤة الىا٠ٝیى، زۼ٩ۻ، َ ۽۾بعاقااليىاق، ز.  ۽
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 هسضوو و گشیايًذ 

 ، ظمو ٠ٝیمی بك اهیكالمئهًیى ظٕكت لهكابا ال ؾوث ؾاؾو 

جًهایی ه٥ٍىل ٠ما ٌؿ و هؿت لیاؾی ؾوق ال هكؾم ؾق به واقؾ ٌؿ. و 

 ؼايه يٍىث. 

٠لی اهام و اهیك  : گكوهی ال ٌی١یاو قاوحیى شمٟ ٌؿيؿ و گ٩حًؿ

كؾه و شم و٬ث يمال ، آو ظٕكت قا کها اوث و ظال آو که الها ؾوقی 

گىو٩ًؿ  . و ها هايًؿ ٌىینهًؿ يمیؾید بهكهابیًین و ال اؼباق و اظيمی

  . اینبی چىپاو ٌؿه

بكو و ؾقباقۀ ایى هٙلب با  اهیكالمئهًیى : يمؾ به ٠ماق گ٩حًؿ

ؾ ها بیایؿ یا اشاله ؾهؿ که ها ؛ ٌایؿ آو ظٕكت يم  ایٍاو ِعبث کى

 . يمؾي بكوین

، ؾیؿم  : په بكؼاوحن و ؼؿهث ظٕكت قویؿم گىیؿ٠ماق هی

ؽُ ايؿوهگیى يٍىحه و پىكايً ظىى و ظىیى ؾق  ظٕكت هايًؿٌ 

 هن بكای گكیۀ آو گكیؿ و ظىًیى. آو ظٕكت هی کًاقي هىحًؿ

اه گ. آي . والم کكؾم و وا٠حی پیً قویً يٍىحن گكیًؿظٕكت هی

ْ کكؾم ٕ اشاله هی ٠ك  ؟ ؛ یا ایى که واکث بماين ؾهیؿ وؽى بگىین: وكوقم

 . ؼىاهی بگى٨كهىؾ: هك چه هی

: ای وكوقمٕ چه ٌؿه که به ها اهك به ِبك بك هّیبث  ٠كْ کكؾم

 ؟ کًیؿبیًین که بی ٬كاقی  هیکًیؿ ؾق ظالی که ٌما قا هیهی

 : ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۾٧

، هك آیًه  ٠ما بك کىی که هى ال ؾوث ؾاؾم ای ٠ماقٕ به ؾقوحی که

، گىٌن با وؽى او  گ٩ثهكگاه وؽى هی . و آو ه١ّىهه کن اوث

، ؼىبی قاه  ق٨ث؛ و و٬حی که قاه هی ٌؿُپك هی ال ِؿای پیاهبك

  . کكؾظکایث هی ، ال قاه ق٨حى پیاهبك ق٨حًً

به ؼؿا وىگًؿ ای ٠ماقٕ ؾقؾ هّیبث قا اظىان يکكؾم هگك با 

 . ؛ و ؾقؾ ٨كا٪ قا ي٩همیؿم هگك با ؾوقی او ت او٨ى

،  ؛ په ؾلن وىؼحه : با کالهً هكا به گكیه آوقؾ ىیؿگ٠ماق هی

 : . وپه ٨كهىؾ بكایً گكیىحن

، ؾؼحك  ای ٠ماقٕ بؿاو به ؾقوحی که ایى ال ؾوث ق٨حۀ ٨ىت ٌؿه

ؾق ظالی که به او ٜلن ٌؿ  -که يمؾ ؼؿا پاؾاًٌ قا اهیؿ ؾاقم –پیاهبك 

 . ٭ً ٤ّب ٌؿ و ٌهیؿه گٍثو ظ

هایً بك گىيه بكؼاوث ؾق ظالی که اٌک آيگاه آو ظٕكت

ای ٠فقؼىاه بىؾيؿ و . آو گكوه ظٕكت قا ؾیؿيؿ و ٠ؿه شاقی بىؾ

 : . ظٕكت ٨كهىؾ گكای يکىهًه٠ؿ

کًیؿ؟ٕ ؾق هالهث هی هكا بكای ال ؾوث ؾاؾو ؾؼحك پیاهبك

لیكا آو ظٕكت ؾق  ؛ کًنا٬حؿا هی ظالی که هى به پیاهبك ؼؿا

.  گكیىث ؾق ظالی که او ؾؼحك پیاهبكی يبىؾ ٨ىت ؼؿیصۀ کبكی

، ؾؼحك اٌك٦ پیاهبكاو و  ، وكوق لياو به ؾقوحی که ٨ا٘مۀ لهكا

   ۻ. هاؾق وكوق ٌهیؿاو اوث

                                                           

؛ ٩ۼ، هصله ٩۾ۼ، َ ۻبه ي٭ل ال: کىکب ؾقی، ز ۽٨و  ۼ٨. اهىاز البکاء، َ  ۻ

 .۾ۺۻ، َ ۻۻز  المىوى٠ة الکبكی،
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 صهشا 

 :  يىیىؿ ٠ماؾالؿیى ٘بكی هی

 ، شًاله ٨ا٘مه لهكا ای بك٨ث و هكؾم به ؼىاب ق٨حًؿ قهال ٌب پا

و ولماو و ه٭ؿاؾ و ٠بان  قا ظأك کكؾيؿ ٠لی و ظىى و ظىیى

٘الب و ٠بؿالله ش٩١ك و  ، و ٠٭یل بى ابی ، ٠بؿالله و ٨ٕل و پىكاو

و لياو ٬كیً ال  بكیؿه و ٠ماق و لبیك و اواهه و ؾؼحكاو ٠لی

ؾق   و او قا پیً قوىل ؼؿاظأكاو بك شًاله او يمال کكؾيؿ 

، چىو قول ٌؿ هكؾم بكای يمال بك شًاله آو  شايب هًبك ؾ٨ى کكؾيؿ

: ها ؾوي او  ظٕكت قوی به ؼايه يهاؾيؿ، ه٭ؿاؾ ابىبکك قا بؿیؿ گ٩ث

   . قا به ؼاٮ وپكؾین

هى به جى يگ٩حن که ایٍاو چًیى ؼىاهًؿ  ٕابىبکك ی: ا ٠مك گ٩ث

، جا ٌما بك شًاله  وِیث کكؾچًیى  : ٨ا٘مه ، ه٭ؿاؾ گ٩ث کكؾ

، ٠مك ؾوث بكآوقؾ و بك وك و قوی ه٭ؿاؾ لؾ او قا ۻاو يمال يکًیؿ

 . چًؿاو بمؾ که ؼىحه ٌؿ هكؾم که ظأك بىؾيؿ او قا ؼالَ کكؾيؿ

  : ه٭ؿاؾ بكابك ایٍاو بایىحاؾ و گ٩ث

                                                           

 پكویؿم: بكای چه ظٕكت لهكا  . ال بٙائًی ي٭ل ٌؿه که گ٩ث ال اهام ِاؾ٪ ۻ

ٌبايه ؾ٨ى ٌؿ يه ؾق قول؟ ٨كهىؾيؿ: چىو آو هؽؿقه وِیث کكؾه بىؾ که آو ؾو هكؾ باؾیه 

 .ۻ٨ۼيٍیى ٔکا٨كٓ بك او يمال يؽىايًؿ. ِؿی٭ۀ ٌهیؿه، جكشمه کحاب ٠ىالن ال١لىم، َ 



 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ٧٦

ه ق٨ث ب ال ؾيیا ق٨ث و ؼىو ال پٍث و پهلىی او هیٕ ؾؼحك قوىل ؼؿا

ای که ٌما بك او لؾیؿ و هى پیً ٌما  و جالیايهوبب ٔكب ٌمٍیك 

  . باٌن هی ظ٭یكجك ال ٠لی و ٨ا٘مه 

 ؾق هماو کحاب آهؿه که ٠٭یل به آيها گ٩ث: 

ؾٌمًی  ٌما ٌؿیؿجكیى هكؾم ال لعاٚ ظىات و ٕبه ؼؿا وىگًؿ

ٌما ؾیكول او قا  . باٌیؿ و ؼايؿايً هی يىبث به قوىل ؼؿا

 5. ی که پٍحً ؼىيی بىؾکحٯ لؾیؿ و ال ؾيیا ق٨ث ؾق ظال

 اهیكالمئهًیى بهکه  ؾق ایى ٬ىمث به وِیث ظٕكت لهكا

 کًین:ای هی: آو ؾو  ؾق يمال بك هى ٌكکث يًمایؿ اٌاقه ٨كهىؾيؿ

قوایث ٌؿه که ظٕكت  ال پؿقاو بمقگىاقي  ال اهام ِاؾ٪

به او  . اهیكالمئهًیى هًگام ال ؾيیا ق٨حى به گكیه آهؿ لهكا

 کًی؟  وكوق هىٕ چكا گكیه هی: ای  ٨كهىؾ

 . کًن به ؼا٘ك آيچه ب١ؿ هى ؼىاهی ؾیؿ: گكیه هی ٨كهىؾ

 :  ٨كهىؾيؿ اهیكالمئهًیى

گكیه هکى که به ؼؿا وىگًؿ ایى ؾق قاه ؼؿا بكاین کىچک اوث. و 

وِیث کكؾ که به ٌیؽیى  به اهیكالمئهًیى ظٕكت لهكا

هن ایى  هًیىاي ظأك ٌىيؿ اهیكالمئا٠الم يکًؿ که بك شًاله

  ۼ. وِیث قا اشكا کكؾ

 :  ٨كهىؾيؿ ظٕكت لهكا

                                                           

 .۽ۻ۽َکاهل بهائی، ؛  ٩۾٧، َ  ٌاؾهايی ؾل پیاهبك . ٨ا٘مه لهكا 5

 .۾ۿۼ. ِؿی٭ۀ ٌهیؿه، جكشمه کحاب ٠ىالن ال١لىم، َ  ۼ
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هایی که به هى ٜلن کًن که هیچ کؿام ال ایىبه جى وِیث هی

ها ؾٌمى ام ظأك يٍىيؿ، چىو آوکكؾيؿ و ظ٭ن قا گك٨حًؿ بك شًاله

ها بك هى هىحًؿ و يگفاق يه اظؿی ال آو هى و ؾٌمى قوىل ؼؿا

ها آقام . هكا ٌب هًگاهی که چٍن آيهايمال بؽىايؿ و يه ال پیكواو 

  ۻ. ها به ؼىاب ق٨ث ؾ٨ى کى. ب١ؿ آو هؽؿقه ال ؾيیا ق٨ثگك٨ث و ؾیؿه

 گىیؿ: وا٬ؿی هی

وِیث کكؾ  و٬ث اظحٕاق به اهیكالمئهًیى ظٕكت لهكا

هن به  که ابىبکك و ٠مك به آو ظٕكت يمال يگفاقيؿ . اهیكالمئهًیى

  ۼ... وِیث آو هؽؿقه ٠مل کكؾ

 
چشا ػمش اص لًفز ولحی اص و پشعیذيذ :  گشیۀ اهیشالمؤهًیى . 30

 ؟  هالیات يگشفث

 :  ال ولین بى ٬یه ي٭ل ٌؿه اوث

٠مك بى ؼٙاب ؾق یک وال ي٧ّ ظ٭ى٪ همۀ کاقگماقايً قا به 

، ولی ظ٭ى٪ ٩ً٬ف قا  ٓ بكؾاٌث و کمبىؾ بىؾشه و هالیات ٠ًىاو ٤كاهث ٔ

 .  کاهل پكؾاؼث

 :  گىیؿولین هی

ای ال بًی هاٌن به . ٠ؿه ٌؿم ی واقؾ هىصؿ قوىل ؼؿاقول

همكاه ولماو و ابىـق و ه٭ؿاؾ و هعمؿ بى ابی بکك و ٠مك بى ابی ولمه و 

                                                           

 .ۿ٦ۼ، َ ۾ۿۼجكشمه کحاب ٠ىالن ال١لىم، َ  ِؿی٭ۀ ٌهیؿه،.  ۻ

 .٦٦ۼ. هماو، َ  ۼ
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:  گ٩ث . ٠بان به ظٕكت ٠لی ٬یه بى ابی ٠باؾه يٍىحه بىؾيؿ

٩ً٬ف قا ال پكؾاؼث ٤كاهث ه١ا٦ کكؾ و ؾیگكاو قا  ، ؾق ایى کاق که ٠مك

 ؟  ه١ا٦ يکكؾ، يٝكت چیىث

ظٕكت به ا٘كا٨ً يگكیىث و اٌک ؾق چٍمايً ظل٭ه لؾ و 

 :  وپه ٨كهىؾ

َثُشُه  َمٓشَبًة َمَشَبَها َفاّىَمَة   َؽَكَش َلهُ 
َ
ٓىّه َفَماَجٓث َو ّفي َػُنّذَها أ ّبالغَّ

ٓهُلح ُه ثلذُّ يَّ
َ
 ؛  َکأ

بك اذك لؾ و  به ٌکكايۀ ٔكباجی که با جالیايه بك ظٕكت لهكا

 ۻ . ق٨ث و بالویً همچىو بالوبًؿ باال آهؿه بىؾ ؾيیا هماو ٔكبات ال

 
 به لحل سعیذولحی ؽًیذ که لاجل همغشػ  گشیۀ اهیشالمؤهًیى.  32

 ظٕكت ٠لی، به ۼپىك ؼٙاب ؼًصك لؾبه  ، ابىلىلئب١ؿ ال آو که 

.  ایى َهكؾ قا لؾم و ٌکمً قا ؾقیؿمای اهیكالمئهًیىٕ هى :  کكؾ٠كْ 

گكیىث  و به ٌؿت هً شاقی ٌؿاٌکبا ًٌیؿو ایى هىٔىٞ ظٕكت 

                                                           

   ؛ ٨ا٘مه لهكا۾۽ۻ؛ کحاب ولین بى ٬یه الکى٨ی،َ   ۻ5ۼ. بیث االظماو،َ   ۻ

َ  بكٌاؾهايی ؾل پیاه  . 5ۻ٧، 

ای  ؛يابى خياب هضلث کحابى هضق ثلله بيًک ... به ٠مك گ٩ث:  ظٕكت لهكا.  ۼ

ٌكض  ام قا پاقه کكؾی.پىك ؼٙابٕ ؼؿاويؿ  ٌکمث قا پاقه کًؿ هماو گىيه که ياهه

 . ٦۽۽، َ ٦ۻابى ابی العؿیؿ، ز  ،يهس البال٤ه
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بىؾ و ایى ؼبك قا هیليؿه  ظٕكت ٨ا٘مه ،و آقلو کكؾ که ای کاي

 ۻًٌیؿ.هی

 
 هاخشای کىچه

 :  ٌا١٨ی و  ابى ابی العؿیؿ گىیًؿ

ؾقباقۀ ٨ؿک هحؤذك ٌؿ و  ابىبکك ب١ؿ ال وؽًاو ظٕكت ٨ا٘مه

 . اها ٠مك » قؾ يمىؾم هى ٨ؿک قا به ٨ا٘مه : « گكیه کكؾ، و يىٌث

 ۼ. ياهه قا گك٨ث و پاقه کكؾ

 : کًؿ، هاشكای کىچه قا چًیى ي٭ل هی ه٩یؿ ؾق یک ظؿید بلًؿ  ٌیػ

، کا٤فی ٘لبیؿ و قّؾ ٨ؿک قا ؾق آو يىٌث و به ظٕكت  ابىبکك

، ال يمؾ ابىبکك  با گك٨حى وًؿ . ظٕكت ٨ا٘مه ؾاؾ ٨ا٘مه

 . اهه پكویؿ، و ال شكیاو ي ؛ ولی ؾق قاه ٠مك با او هال٬ات کكؾ بیكوو آهؿ

، وًؿ قؾ ٨ؿک اوث که  ایى ياهه : ٨كهىؾيؿ ظٕكت ٨ا٘مه

 .   ابىبکك بكاین يىٌحه

 .  : آو قا به هى بؿه ٠مك گ٩ث

. ٠مك با لگؿ به ویًه و پهلىی  اهحًاٞ وقلیؿ ظٕكت ٨ا٘مه

و٭ٗ  ٕ به ٘ىقی که ٨كليؿي هعىى لؾ ظٕكت ٨ا٘مه لهكا

اي ٌکىثٕ گىٌىاقه ٌؿٕ و چًاو ویلی به ِىقت آو بايى لؾ که

                                                           

 .ۼۿ٧، َ  ٌاؾهايی ؾل پیاهبك  . ٨ا٘مه لهكا ۻ

به ي٭ل ال:  ٦٨ۼ، َ  اوحاو ال ٨ٕائل، هّائب و کكاهات ٨ا٘مۀ لهكاؾ ۺ٦۽.  ۼ

 .ۼ٦٧ٌبهای پیٍاوق، َ 
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؛ و همیى ؼٍىيث با٠د ٌؿ که ظٕكت  وپه وًؿ قا گك٨ث و پاقه کكؾ

 ۻ. قول بیماقی ، ال ؾيیا ق٨ث ۿ٧بىحكی گكؾیؿ و ب١ؿ ال  ٨ا٘مه

 
 بش ػمش يفشیى زضشت صهشا 

 : يىیىؿهی هكظىم ٌیػ ٠بان ٬می 

٬بالۀ ٨ؿک قا ال ابىبکك گك٨ث و ال ؼايۀ   و٬حی ظٕكت ٨ا٘مۀ لهكا

، ؾق هىیك قاه به ٠مك بى ؼٙاب بكؼىقؾ و آو پلیؿ ال ِؿی٭ۀ  بیكوو آهؿ او

ما با ؼلی٩ه به کصا قویؿ؟ : ال کصا هی پكویؿ ٘اهكه  آیی و هًال٠ۀٌ 

 :  ٨كهىؾ بايىی بايىاو

ای به هى ؾاؾه که ٨ؿک ظ٫ هى اوث و کىی ایًک ابىبکك يىٌحه

 . ظ٫ هؿاؼله ؾق آو شا قا يؿاقؾ

، آو يىٌحه قا ال ؾوث  با لوق و ج١ّؿی٠مك وؽث بكآ٩ٌث و 

 . و٬حی ظٕكت لهكا گك٨ث و پاقه کكؾ ظٕكت ٨ا٘مۀ لهكا

، هعموو و ؾل ٌکىحه گكؾیؿ  ایى شىاقت و بی ٌكهی قا ال ٠مك ؾیؿ

 :  و لباو به ي٩كیى او گٍىؾ و ٨كهىؾ

ای پىك ؼٙابٕ  يابى خياب هضلث کحابى هضق ثلله بيًک ... ؛ »

 ۼ». ؼؿاويؿ ٌکن جى قا پاقه کًؿ ياهۀهكا پاقه کكؾی ،

                                                           

به ي٭ل ال :  ٦٨ۼ، َ  ؾاوحاو ال ٨ٕائل، هّائب و کكاهات ٨ا٘مۀ لهكا ۺ٦۽.  ۻ

 .ۿ٨ۻاالؼحّاَ، ٌیػ ه٩یؿ، َ

 ؛۽٧ۼو  ۼ٧ۼ، َ ؾاوحاو ال ٨ٕائل، هّائب و کكاهات ٨ا٘مۀ لهكا  ۺ٦۽ . ۼ

 . ٦۽۽، َ ٦ۻ، ابى ابی العؿیؿ، ز البال٤هٌكض يهس 
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 به هغیشه لمات اهام زغى هدحبی. ک 33

 ؾق اظحصاشاجی که با ه١اویه و اِعابً ؾاٌث اهام ظىى

 :  بكو ٌؿ به او ٨كهىؾبى ١ٌبه هل١ىو قو  ةو٬حی با ه٥یك 

قا لؾی و  جى هماو کىی هىحی که ٨ا٘مه ؾؼحك پی٥مبك ؼؿا

.  ، او بؿیى شهث شًیى ؼىؾ قا و٭ٗ کكؾ بؿيً قا ؼىو آلىؾ يمىؾی

ث ایًکه قوىل ؼؿا
ّ
قا ـلیل ٌمكی و با اهك  جى ایى ٠مل قا به ٠ل

آو ظٕكت هؽال٩ث کًی و يىبث به آو بمقگىاق هحٯ ظكهث کكؾه 

به ظٕكت  . ؾق ِىقجی که پی٥مبك اوالم م ؾاؾیباٌی ايصا

  : ٨كهىؾ هی لهكای ا٘هك

. ای ه٥یكهٕ بؿاو  باٌی ای ٨ا٘مهٕ جى بكجكیى لياو اهل بهٍث هی

ن ؼىاهؿ کكؾ ًّ  ۻ. که ؼؿاويؿ جى قا ١٘مه آجً شه

 
  . بیاو هصائب زضشت صهشا  34

 
ه خادهه دس هکه جىعط فض

 هکشهه به وسلة بى ػبذالله

ه الؾی قوایث وق٬ة بى ٠
َّ
 ذىاببه اهیؿ  اببكای ظس :  کكؾهبؿالل

، ؾق بیى ٘ىا٦ کًیمی با کمال و شمال  ق٨حن ؼؿاويؿ الهی به ؼايۀ

 :  ؾاقؾؼىايؿو ٠كٔه هیؾیؿم که با لبايی قوا و ٨ّیط ؼؿا قا هی

                                                           

،  ۾۾ ز و ٩٧ۻَ ،  ۽۾و ز،  ۿ۾٦َ  ،ۻ۽ز ،بعاق االيىاق؛  ۺ۾، َۼ. اظحصاز، ز ۻ

الهصىم ٠لی بیث ؛ ٨٨ۻَ  ،٦ز، ٠ٝنالّعیط هى ویكه الًبی اال ؛ ۽٨َ 

 .ۻ۾ۻو  ۻۿَ ،  ۼز، المهكا ةواؤه؛ ۺۺ۽َ  ،  ٨ا٘مه 
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ُهَن  َو ثٓلَمَؾاّػّش  ،ثٓلَمَماّم َو َصٓهَضَم َو  ،َو ثٓلَسَفَظّة ثٓلّكَشثّم  ، ثٓلَكٓؼَبّة ثٓلَسَشثّم   َسَب   ثللَّ
َياّم  ،ثٓلّؼَظاّم  ٍذ َخٓيّش ثْٓلَ ٓو  ،َو َسبَّ ُهَسمَّ

َ
ُلَه أ

َ
ٓعأ

َ
ُه َػَلٓيّه َو آّلّه ثٓلَبَشَسّة ثٓلّكَشثّم أ ى ثللَّ َفلَّ

اّهّشيى ّليَى ثٓلَمَياّهيى  ،َجٓسُؾَشّيي َهَغ َعاَدثّجيَ ثليَّ اّةّهُن ثٓلُغشِّ ثٓلُمَسدَّ ًَ ٓب
َ
  .َو أ

ظا٨ٛ پكوقؾگاق ٨كٌحگاو  بیث العكام، ای پكوقؾگاق ک١به ٕیاؼؿا

 ٔوبمقگ پكوقؾگاق ه١ٍكهای ، و پكوقؾگاق لهمم و ه٭ام ابكاهینکكام، 

ؾقوؾ ٓ  شى و ايه اياين ٔحكیى هبهعمؿ پكوقؾگاق ای و بلًؿ هكجبهٓ ، 

ن هؼىاهیال جى ؼؿایآ ٔ،  ؼؿاويؿ بك او و ؼايؿاو يیکىکاق و گكاهی او باؾ

  ًی.کهعٍىق یكواو و٩یؿقو و با هیمًث آيها پاکن و پآ٬ایاو  هكا با

و گىاه ٌاهؿ  گماقاو و ٠مكهصاز ای ظ: آگاه باٌیؿ  و ٨كهىؾ

يیکاو هىحًؿ کىايی که  ۀبكگمیؿبهحكیى و  ٕباٌیؿ که وكوقاو هى

ها ال ٬ؿق و هًملث همه بكجك اوث و ـکك آيها ؾق همه ٬ؿق و هًملث آو

 . ايؿکه ٠بای ٨ؽك به ؾوي ايؿاؼحهشا بلًؿ ٌؿه اوث کىايی 

ه هی
َّ
به گماين ال  ٕکًیم: ای  : به او گ٩حن گىیؿ وق٬ة بى ٠بؿالل

  ؟ باٌی بیث  اهلٌی١یاو 

 .  یبل٨كهىؾ: 

 گ٩حن: ياهث چیىث؟ 

 ، ؾؼحك هعمؿ لهكا٨ا٘مۀ ظٕكت  کًیم ، امهٕ: هى ٨٨كهىؾ

  هعحكم او. ٨كليؿاو ٠الی ه٭ؿاق وو ٌىهك  ه٩ّٙی

ؾووث ؾاٌحن وؽى ٌما قا گ٩حن: هى ٔمى ؼىي آهؿ به او 

کًن شىاب که هٙكض هیوئالی ؼىاهن ال یک بًٍىم په اآلو هی

او  بایىث جا هى بیاینوى٪ ١٘ام کًاق بؿهی، په ب١ؿ ال ٘ىا٨ث 
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  ؿینو ه٥ٍىل ٘ىا٦ ؼىؾ ٌ ال هن شؿا ٌؿین.  ٌاء الله هؤشىق باٌی

و ؼىاوحن به ؼايه بكگكؾم هىیكم قا به آو ، ن جمام ٌؿو٬حی ٘ىا٨

. و٬حی قویؿم ؾیؿم شًاب ٨ٕه  ومحی که و٠ؿه گفاٌحن ٬كاق ؾاؾم

جًها هى او ق٨حن و ؼؿهث .  ای به ؾوق ال هكؾم يٍىحه اوث ؾق گىٌه

 ٕای ٨ٕه : ب١ؿ ٠كْ کكؾم،  ای به او ؾاؾم هؿیهؾق ؼؿهحً بىؾم  و 

به هى ؼبك بؿه و ال هًگام ٌهاؾجً  ٨ا٘مۀ لهكا ظٕكتال وكوقت 

 . ایهؾیؿ چه يبمقگىاق پؿقال ب١ؿ 

ؾق اٌٯ كا ًٌیؿ وؽى هو٬حی شًاب ٨ٕه :  گىیؿ هیه وق٬

 : ٨كهىؾو چٍمايً ظل٭ه لؾ ب١ؿ به ٌؿت گكیىث 

های 
َّ
های آقام گك٬حه بىؾ و ٤ّهياقاظحی و ٤من قا که  ٕوق٬ة بى ٠بؿالل

، په ظال آيچه هى ال آو  ؾلن قا که پًهاو ٌؿه بىؾ ؾوباقه ليؿه کكؾی

 . هٍاهؿه کكؾم قا گىي کىهؽؿقه 

هّیبث کىچٯ ال ؾيیا ق٨ث بمقگ و  قوىل ؼؿاو٬حی ،  بؿاو

ه بك آو ظٕكت بىیاق ٌؿه بىؾ و و گكیلؾۀ ؾا٢ آو ظٕكت ٌؿيؿ 

،  : ال ؼىیٍاو بمقگ بىؾهمه . هّیبث آو ظٕكت بكای  آقاهً کن

، گك٨حه جا کىايی که يىبث به آو  ، ؾووحاو ، پیكواو اِعاب

ؾیؿی گكیاو بىؾ ٌؿيؿ هك که قا هیظٕكت ٤كیبه هعىىب هی

 . وقؤه ؼىاو

، ؼىیٍاويؿاو و ؾووحاو کىی  ، اِعاب ؾق بیى هكؾم قوی لهیى

 هكال  ۀ٨ا٘مظٕكت وكوقم  ، ال جكجك و ياالو، گكیاو جكهعموو

ٌؿیؿجك اي گكیهبیٍحك و ياقاظحی آو هؽؿقه پیىوحه جصؿیؿ و  ، يبىؾ
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اي هك قول گكیه،  ٌؿيمی آقام ايهاليٍىث و يه٩ث قول ٌؿ هی

ٌؿ هك قول اي آقام يمیٌؿ ه٩ث قول يٍىث و يالهٌؿیؿجك هی

، قول هٍحن آو ٤ن و ياقاظحی ؾوقيً  اي ال قول اول بیٍحك بىؾگكیه

لؾ و ؾیگك ٘ا٬ث يیاوقؾ و ال هًمل یكو آهؿ و ٌیىو هیقا آٌکاق کك ؾ 

،  ا ٌحا٨حًؿهول . کًؿِعبث هی گىیا ال لباو قوىل ؼؿا

ه گكیلؾيؿ و ٌیىو هی، و هكؾم  ؾؼحكاو و پىكاو ال ؼايه بیكوو آهؿيؿ

 ها قا ؼاهىي کكؾيؿ، چكا٢ آهؿيؿمحی هكؾم و كياله وك ؾاؾيؿ ال هو 

قوىل آهؿ  اهلوایًٙىق به ؼیال  ،ها هٍؽُ يباٌؿ جا ِىقت لو

ال ایى ٬ٕیه ؾچاق ظیكت و ، هكؾم  كؼاوحه اوثال ٬بك ب ؼؿا

لؾ و بكای پؿقي يؿبه ِؿا هی ، ظٕكت لهكا وكگكؾايی ٌؿيؿ

واهعمؿاهٕ وا اباال٭اونٕ  : وای باباشاوٕ  وای ای بكگمیؿهٕ کكؾهی

کىی قا وای ای بهاق بیىه لياو و یحیماوٕ ؾیگك ٬بله و هعكاب چه 

 ؟ ات چه کىی قا ؾاقؾؾاقؾ و ؾؼحك ظیكاو هّیبث لؾه

ل٥میؿ و ال به لؾ و هیب١ؿ به قاه ا٨حاؾ ؾق ظالی که پا به ؾاهى هی

گكیىث و اٌک هايًؿ باقاو ال چٍمايً وكالیك بىؾ چیمی قا هی

، و٬حی  آهؿ ؾیؿ جا ایى که يمؾیک ٬بك پؿق بمقگىاقي پیاهبكيمی

هایً قا کىجاه کكؾ و و٬ث ٬ؿم، آ ـيه ا٨حاؾؤهظصكه قا ؾیؿ يگاهً بك 

 . ق٨ثهىي ال جا ایًکه کكؾ هیو پیىوحه ياله و گكیه و 

ویًه و ه آو بايى و ٌحا٨حًؿ و آب بومث آو هؽؿقه  اهلو

و٬حی به هىي آهؿ بكؼاوث و  . پاٌیؿيؿ جا به هىي آهؿً پیٍايی

 ٌاؾ ؾٌمى،  هكا جًها گفاٌث ام، ٌکیبایی : جىاين ق٨ث ؾ٨كهىهی

http://pmalamdar.blogfa.com/


 /15 ٨ّل اول : اوًاؾ هكجبٗ با ه١ّىهیى

، بابا شاوٕ ب١ؿجى ظیكاو و  و ٤ّۀ ؾقوين ٬اجلن ٌؿهن ٌؿم و ٤

، کمكم ال هن  ، ِؿاین ؼاهىي ٌؿه اموكگكؾاو و جک و جًها هايؿه

گىىحه و ليؿگین ؾیگك ؼىي و گىاقا يیىث و ليؿگايین هکّؿق ٌؿه 

ن يؿاقم و کىی قا جًهایی ىيىی بكایب١ؿ ال جى باباشاو ه. په  اوث

هى ٧١ٔ یابن که به بیًن و کىی قا يمیکه هكا ال گكیه هًٟ کًؿ يمی

ال هیکائیل  هکاويمول شبكئیل و  ، هعل کمک کًؿ ب١ؿ ال جى ٬كآو

، و  ؾگكگىو ٌؿٓ  ؼیك و بكکث ٔبیى ق٨ث. ب١ؿ ال جى باباشاو اوباب 

ؾيیا يىبث به ى ١ؿ ال ج. په هى ب بىحه ٌؿین ها به قوبؾق

آیؿ گكیاين و اٌحیا٪ و ايؿوه هى يىبث به جى  و جا ي٩ىن هیٍمگیًن ؼ

 .  ال بیى يؽىاهؿ ق٨ث

، و همۀ هىحینٕ ب١ؿ ایى ١ٌك قا  : بابا شاوٕ وای ٬لبن ب١ؿ ِؿا لؾ

 : ؼىايؿ

 َخّذيِذ   ُزٓضِو   َػَلٓيَه   ُزٓضّيي  ّإَو 
  ُکلَّ َيٓىٍم َيّضيُذ ّفيّه ُؽُدىّيي

ي َػَضثّةيَخلَّ َخٓي  ًِّ   ّبي َفَباَو َػ
َلُف   َػَلٓيَه      َلٓلباً    ّإوَّ 

ٓ
 َفٓبشثً  َيأ

يِذ  ًّ ّه َفبٌّ َػ  َو ُفَؤثّدي َو ثللَّ
 َو ثٓکّحَياّبي َػَلٓيَه َلٓيَظ َيّبيُذ 
 َفُبَكاّةي ُکلَّ َوٓلٍث َخّذيِذ 

ٓو 
َ
ُه      َضثًء ـَػ          أ  َلَدّليذ     َفّئيَّ

 

به ؼؿا ٬لبن ، و  ايؿوه شؿیؿی اوثجى  ایيؿوه هى بك ا «

 . و هٍحا٪ جىوثبىیاق ؾلباؼحه وىگًؿ 

بؿ ظالی و ايؿوهن ، و  ٌىؾ هی هاین لیاؾ٤ن و ٤ّههك قول 

 . بكای جى ال بیى يؽىاهؿ ق٨ث
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ام ؾم به و آقاهٍن ال هى شؿا ٌؿه و گكیه،  هّیبحن بمقگ اوث

 . ٌىؾؾم جصؿیؿ هی

ؼىي باٌؿ ؾلؿاقی ؾمِبك و جى بحىايؿ با  ؾق هّیبثکه ٬لبی 

 ». ظ٭ا که ٬لب وؽحی اوث

ؾيیا با ق٨حى جى يىقي قا ال ؾوث ؾاؾ و  ٕشاو بابا : ب١ؿ ِؿا لؾ

ال ؾوث ق٨حه اوث ؾق ظالی که ؾيیا با ُظىى جى ؾقؼٍاو قوًٌاییً 

بىؾ ولی اآلو قول ؾيیا ویاه ٌؿه و جاقیکی آو جك و ؼٍک قا ٨كا 

او٩ًاکن جا قولی که به هال٬ات جى پیىوحه بك جى  ٕشاوگك٨ثٕ بابا 

ٌىؾ ال و٬حی که چٍماين بكای آقاهً بىحه يمی ٕشاو. بابا  بیاین

٨٭كا چه کىی قا ؾاقيؿ اهث او و ليهبیى. بابا شاوٕ  شؿایی هع٭٫ ٌؿ

 ؟ٕ جا قول ٬یاهث چه کىی قا ؾاقؾ

 . ها ؾق ٌام ٨كا٪ جى چمء ١ٔی٩او ٌمكؾه ٌؿین ٕشاو بابا

شاوٕ هكؾم ِبعگاهاو ال ها قوگكؾاو ٌؿيؿ ؾق ظالی که ها با بابا 

ه په چ . ٌمكؾجى بیى هكؾم هعحكم بىؾین و کىی ها قا ١ٔی٧ يمی

ٌىؾ و چه ايؿوهی ب١ؿ جى بكایث قواو يمی٨كا٪ جى اٌکی بكای 

ؽىاهؿ بىؾ و چه پلکی ب١ؿ ال جى ؼىاب قا وكهه ؼىاهؿ کكؾ پیىوحه ي

ها به هىز و . په چٙىق کىه او بىؾیو جى بهاق ؾیى و يىق پیاهبك 

 .  ا٨حؿأٙكاب يمی

، و هّیبحن ايؿٮ و  ام به هٍکل بمقگی گك٨حاق آهؿهبابا شاوٕ 

 .  کىچٯ يیىث

 .  هّیبث بمقگ و پیٍاهؿ هكاوًاکی به هى قوی آوقؾه ٕای پؿق شاو 
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حگاو بكایث  ٕبابای هى ظكکث  ال ٮ٨الاو گكؾوو  ، گكیىحًؿ٨ٌك

، و هعكابث ال  کًؿ ًبكت ب١ؿ جى اظىان جًهایی هیه . په ایىحاؾيؿ

ؼىؾ ؾق قا جى ؼىٌعال اوث که و ٬بكت  ، ؿهٌهًاشاجث ؼالی 

 . وثىج جى و ؾ٠ا و يمال هٍحا٪و بهٍث پىٌايؿه اوث، 

.  ٌؿه اوث جاقیٯشای يٍىحًث با يبىؾ جى چ٭ؿق  ٕپؿق شاين

 . ینبیاجى يمؾ جا به لوؾی  مؼىق هیجؤو٧ ٬ؿق بكای ؾوقیث په آو

 ، پؿق ؾو ٨كليؿت به هّیبث ؾووث گك٨حاق ٌؿ اهیى ابىالعىى  

قا  ، کىی که ؾق کىچکی او بثی، و ظبولی، بكاؾق و  ظىیى و ظىى

اِعاب  که ال همۀکىی  ،  جكبیث کكؾی و ؾق بمقگی با او بكاؾقی بىحی

ها پیً بىؾ و و ؾووحايث بكایث ٌیكیى جك بىؾ و کىی که بیى آو

هصكت کكؾ و یاوق بىؾ. هّیبث ال ؾوث ؾاؾو ٠میم ها قا ٨كا گك٨حه و 

 . هاو ٌؿه و ياقاظحی هاللم هاوثگكیه ٬اجل

کالبؿ ال  ًکه يمؾیٯ بىؾ قوظلؾ و آهی کٍیؿ ال ؾل  ایب١ؿ ياله

 : ایى ١ٌك قا ؼىايؿب١ؿ  ؼاقز ٌىؾ

ي َػَضثّةي ًِّ   َللَّ َفٓبّشي َو َباَو َػ
ٓهَغ َعْساً   َػٓيُى َيا َػٓيُى ثٓعُكّبي ثلذَّ
ّه  َلّه َيا َخٓيَشَة ثللَّ   َيا َسُعىَل ثْٓلّ
 َلٓذ َبَكٓحَه ثٓلّدَباُل َو ثٓلَىٓزُؼ َخٓمؼاً 
ٓکُى َو ثٓلَمٓؾَؼُش   َو َبَكاَن ثٓلَسُدىُو َو ثلشُّ

ٓسُط َو َبَكاَن ثلٓ    ّمٓسَشثُب َو ثلذَّ
اّط  ًَّ ٓعاَلُم ّإٓر َفاَس ّفي ثل  َو َبَكاَن ثْٓلّ

ٓيّبَياّء   َبٓؼَذ َفٓمّذي ّلَخاَجّن ثْٓلَ
َهاّء  ٓيّه ََل َجٓبَخّلي ّبَفٓيّل ثلذِّ  َو
َؼَفاّء   َو َکٓهَف ثْٓلَٓيَحاّم َو ثلنُّ
َماُء  ٓيُش َو ثْٓلَٓسُك َبٓؼُذ َبَكى ثلغَّ  َو ثليَّ
ّذي َهَغ ثٓلَبٓيَساّء   َيا َعيِّ
ٓبّر ُهٓؼّلًًا َو ثٓلَمَغاّء   ّلٓلُمٓشآّو ّفي ثلقُّ
يبًا ّهٓى َعاّةّش ثٓلُغَشَباّء   َغّش
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َث َجٓؼُلىهُ   ًٓ ّزي ُک َبَش ثلَّ ًٓ   َلٓى َجَشی ثٓلّم
ٓل      ّإَلّهي    َيا يؼاً    َوَفاّجي     َػدِّ  َعّش

َياّء  اَلُم َبٓؼَذ ثلنِّ  َػاَلُه ثلظَّ
ًَ    َفَلَمٓذ  َقّث َج   َهٓىََلّةي   َيا   ثٓلَسَياةُ   غَّ

ؼاجن آو که ب١ؿ ال ِبكم کن ٌؿه و آقاهٍن ال هى شؿا ٌؿه  «

 . قا ال ؾوث ؾاؾم،  ايبیا

 ؾیؿه پیاپی اٌک بباق، وای يکًؿ بؽل کًی و ؼىو يباقی.ای 

و  وامیو ای پًاهگاه یح ٕؼؿا ۀای بكگمیؿ ٕای قوىل ؼؿا

 ٕ ١ٔی٩او

، پكيؿگاو، لهیى و آوماو، یظٍهمۀ ظیىايات و ها،کىه

 گكیىحًؿ.یث بكا

و وكلهیى بٙعاء ای قکى و ه١ٍك ،  ٓ کىهی ؾق هکه ظصىو ٔ

 . وكوقم بكایث گكیىحًؿ

ن و  هعكاب
ّ
کاقا بكایث ِبط وٌ  ٬كآوج١لین و ج١ل                . ؿىحًگكیب ٌآ

 ٓ. که ِاظب و ه١لن م ه٩ّىك ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾيؿ ٔ

  ٤كیبچىو بیى هكؾم هرل ٤كیباو ،  گكیىث بكایثاوالم 

 .  وا٬ٟ ٌؿ

ؾیؿ که جاقیکی قا هی ق٨حی آو باال هی ویای کاي هًبكی که ق 

 . ق٨ثایی و يىق قوی آو هیبك ٨كال آو ق٨حه ب١ؿ ال آو که قوًٌ

که ليؿگی بكاین هکّؿق  بكواو وكیٟ و٨اجن قا ٕای ه١بىؾ هى

 .» ای هىال و ای وكوق هى، ٌؿه 

 : اؾاهه ؾاؾ٨ٕه شًاب 
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قول به  به هًملً بكگٍث و ٌب و لهكا ۀ٨ا٘م ب١ؿ ظٕكت

، و آهً  ای که اٌٯ چٍمً ٬ٟٙ بلًؿ پكؾاؼث به گىيه ۀگكیه و يال

 . گك٨ث آقام يمی

يؿ و آهؿ اهیكالمئهًیىؼؿهث شمٟ ٌؿيؿ و هؿیًه  بمقگاو اهل

کىی ال ها ،  کًؿ ٌب و قول گكیه هی  ٨ا٘مه ٕای اباالعىى:  گ٩حًؿ

يه ٌب قوی بىحك ؼىاب ؼىٌی ؾاقؾ و يه قول وك کاقها و ٘لب ه١اي 

بؽىاهی یا ٌب گكیه او که ال  گىیین ها به جى هیؼىؾ آقاهٍی ؾاقین 

 .  کًؿ یا قول

 گكیه  الو آو بايى ،  ؿآه ٨ا٘مه يمؾ ظٕكت اهیكالمئهًیىلفا 

. و٬حی يگاهً  ای يؿاٌثکكؾ و ؾلؿاقی بكایً ٨ایؿهاوحكاظث يمی

به او  ؛ اهیكالمئهًیى ا٨حاؾ کمی آقام گك٨ث به اهیكالمئهًیى

که ال ؼىاهًؿ هیال هى  و هؿیًهبمقگا ٕای ؾؼحك قوىل ؼؿا:  ٨كهىؾ

 .  یا ٌب گكیه کًی یا قول بمقگىاقتبكای پؿق ٌما بؽىاهن 

 :  ٨كهىؾ لهكاۀ ٨ا٘مظٕكت 

، و چه لوؾ ال  ؾقيگ ؼىاهن يمىؾچ٭ؿق کن بیى آيها  ٕای اباالعىى

ٌب و قول واکث يؽىاهن هايؿ  ٕ. به ؼؿا وىگًؿ هیاو آياو ؼىاهن ق٨ث

  . ٌىم هلع٫ جا ایًکه به پؿقم قوىل ؼؿا

٘ىق هّلعث  هك ٕقوىل ؼؿا ؾؼحك ٨كهىؾ: ای اهیكالمئهًیى

  .  ؾايی ق٨حاق کىهی

آو هؽؿقه هؿیًه بكای بیكوو ؾق ب٭یٟ  اجا٬ی ب١ؿ اهیكالمئهیًى

ِبط که  . ؿًياههی» ها: ؼايۀ ٤ناالظماو بیث«آو قا واؼث که 
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قا ظىیىاهام ظىى و  ، اهام مه لهكا٨ا٘ظٕكت ٌؿ  هی

ق ى٬ببیى ، و پیىوحه  ق٨ث هیبه ومث ب٭یٟ ايؿاؼث و گكیاو  هیشلى 

آهؿ و او قا  هی ؿ اهیكالمئهًیىٌ و٬حی ٌب هی ، ه بىؾگكیه٥ٍىل 

   . بكؾ به هًمل هیپیٍاپیً ؼىؾ 

ه٩حاؾ جا ایًکه پیىوحه به همیى هًىال بىؾ  ق٨حاق ظٕكت لهكا

ؾق هماو و به بیماقی که  ٌؿت پؿق بمقگىاقي ٌهاؾال ١ؿ ب و پًس قول

. قول چهلن  بیماقی ال ؾيیا ق٨ث ؾچاق ٌؿ و جا ایى که چهل قول گفٌث

 آهؿ کهبه شا آوقؾ و به وىی هًمل هیيمال ٜهك قا  اهیكالمئهًیى

. ظٕكت  کًیماو هعموو و ٤ن لؾه به اوح٭بال آو ظٕكت ق٨حًؿ

 ؟ و ِىقجحاو بكگٍحه اوثگ چهكه ؟ چكا قي : چه ؼبك ٌؿه ٨كهىؾ

قا  لهكا ظٕكت ؾؼحك ٠مىیث ٠ٕكْ کكؾيؿ: ای اهیكالمئهًیى

 . کًین که او قا ليؿه ؾقیابی ، گماو يمی ؾقیاب

وكیٟ يمؾ آو هؽؿقه آهؿ ؾیؿ آو بايى قوی بىحك  هیكالمئهًیىا

به ٘ك٦ قاوث و چپ ی بىؾ آقهیؿه و ؼىؾ که پاقچه و٩یؿ يالک هّك

 ايؿاؼثال وك  ٠با ال ؾوي و ٠ماهه اهیكالمئهًیى.  ؼىقؾ پیچ هی

ِؿا  وگك٨ث به ؾاهى وك آو ظٕكت قا و و آهؿ کمكيبؿي قا بال کكؾ و 

 : ِؿا لؾ اهیكالمئهًیى  . ؿاؾشىاب يولی ظٕكت یا لهكإ :  لؾ

 یكالمئهًیىاه . بال ظٕكت پاوػ يؿاؾ ٕای ؾؼحك هعمؿ ه٩ّٙی

. بال  ؾق آوماو بك ٨كٌحگاو يمال گماقؾ: ای ؾؼحك کىی که  ؾل ِؿا 

 ٕای ٨ا٘مه:  ِؿا لؾ باق وىم اهیكالمئهًیى.  ظٕكت پاوػ يؿاؾ

 . ٘البن هى پىك ٠مىیث ٠لی بى ابی که با هى وؽى بگى
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 اهیكالمئهًیىقا به چهكه  ايًچٍم ظٕكت لهكا ایى باق

يؿاؼث و ٌكوٞ کكؾ به گكیه کكؾو و ٍىؾ و يگاهی به آو ظٕكت اگ

هى پىك ٠مىیث  چه ٌؿه: ٨كهىؾهن به گكیه آهؿ و  اهیكالمئهًیى

 .  ٘البن ٠لی بى ابی

 :  ٨كهىؾ ظٕكت لهكا

، هكگی که گكیم و چاقه و  هى ؾق ظال هكگ هىحن ٕای پىك ٠مى

الؾواز بایؿ ؾاين که ب١ؿ ال هى  ، و هى هی پًاهگاهی ال آو يیىث

او ٬كاق بؿه و قول بكای   ٌبايه ، یٯ ؾیکك الؾواز با ليی ك په اگ،  کًی

  . نقول بكای ٨كليؿاي  یٯ ٌبايه

،  که ب١ؿ ال هى یحین موي٨كیاؾ  ِىقت ؾو ٨كليؿمؾق  ٕای ابالعىى

شؿٌاو قا ال ؾوث ها ؾیكول که آو ٌؿؼىاهًؿ ٌکىحه   و ؾل٤كیب 

او قا ال ؾوث هی ؾاؾيؿ په وای بك اهحی که  . ؾهًؿ ، و اهكول هاؾٌق

یى ب١ؿ ا گیكيؿٕ ها قا ؾق ؾل هیب٥ٓ آوکیًه و کًٍؿ و  آو ؾو قا هی

 : ا١ٌاق قا وكوؾ

ي ّإٓو َبَكٓيَث َيا َخٓيَش َهادٍ  ًّ  ثٓبّك
ٓغّل  ًَّ وّفيَه ّبال

ُ
يَى ثٓلَبُحىّل أ  َيا َلّش

ي َو ثٓبّه ّلٓلَيَحاَهى َو ََل   ًّ  ثٓبّك
ٓفَبُسىث

َ
  َزَياَسی َيَحاَهى  َفاَسُلىث َفأ

ٓهَغ َفُهَى َيٓىُم ثٓلّفَشثّق   َو ثٓعّبّل ثلذَّ
ٓفَبَسا َزّليَف ثٓؽّحَياٍق  

َ
 َفَمٓذ أ

َظ َلّحيَل ثٓلّؼَذی ّبَيفِّ ثٓلّؼَشثّق  ًٓ   َج
َه    َيٓسّلُف    ثٓلّفَشثق َيٓىُم    َفُهَى     ثللَّ

 

 ٕای بهحكیى هؿایحگك یکً، اگك گكیه هی کىبكای هى گكیه  «

 . كول، قول شؿایی اوثهکه ا واو والو اٌٯ ق 
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             کًن که آو ؾو قا هیو٩اقي ٨كليؿاو جى  ، به ای همؿم بحىل

ٓ همىاقه هٍحا٪ و ؾلحًگ هاؾق  با ال ؾوث ؾاؾو هاؾق ٔ

 . ؼىاهًؿ بىؾ

و کٍحه ،  بكای یحیماو هى گكیه کى، و  گكیه کىبكای هى 

 . ٓ قا ٨كاهىي هکى کكبال ؾٌمًاو ؾق لهیى ٧٘ ٠كا٪ ٔ

 يگهؿاقيؿ ؼؿااهٌؿ یی ال هاؾق ظیكاو و وكگكؾاوشؿا باایًاو 

  .» كول، قول ٨كا٪ و شؿایی اوثهکه ا

 :  اؾاهه ؾاؾ٨ٕه شًاب 

،  ال ٌهاؾت ؼىؾ ظٕكت لهكاب١ؿ ال ایى ؼبك ؾاؾو 

.  یى هٙلب قا هی ٨كهایؿاال کصا  ال او وئال کكؾ که اهیكالمئهًیى

 :  ٨كهىؾ ظٕكت لهكا

قا  قوىل ؼؿا اآلو ؼىابیؿم ؾق ؼىاب ظبیبن ٕای اباالعىى

ظٕىق ؾاقؾ و٬حی که يگاهً به هى و٩یؿ  ؾّق ال ٬ّكی ؾق ؾیؿم که 

 . هٍحا٪ جى هىحن هىکه  ؾؼحك ٠میمم يمؾ هى ا: بی ا٨حاؾ ٨كهىؾ

ما قا هى بیٍحك هٍحا٬ن که ٌ به ؼؿا وىگًؿ:  ٠كْ کكؾم

 . هال٬ات کًن

ؾق هن که  . پیاهبك اهٍب يمؾ هى ؼىاهی بىؾجى :  ٨كهىؾ

 . پایبًؿ اوثؼىؾ ٠هؿ و به اوث  ؼىؾ قاوحگىۀ و٠ؿ

، بؿاو که هى ال ؾيیا  یه قا ٬كائث يمىؾی ۀوىق ٌما په و٬حی 

هى پاٮ و که مو هًاق لباون قا ک لی، و بؿه ٤ىل ، په هكا ق٨حن

و  -بىؾو جك يمؾیٯبه جكجیب  –ام همكاه جى ال ؼايىاؾه، و  پاکیمه هىحن
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ذىاب ظٕىق ؾق يمال بك هى قولیً باٌؿ به هى يمال بگفاقيؿ کىی که 

 قوىل ؼؿا. به ایى هٙلب ظبیبن  و ٌبايه هكا ؾق ٬بكم ؾ٨ى کى

 . ه اوثؼبك ؾاؾ

 : ؿای٨كههی اهیكالمئهیًى

های آو هؽؿقه کكؾم و او قا ؾق ق اکبه ٌكوٞ  ًٕؿبه ؼؿا وىگ

آو  که به ؼؿا وىگًؿپه  ، قا کًاق يمؾمپیكاهى پیكاهًً ٤ىل ؾاؾم و 

قوىل  ظًىٖ ۀبا٬یمايؿ لب١ؿ او قا ا،  بىؾٌؿه پاٮ و پاکیمه بايى با هیمًث و 

بًؿ و٬حی ؼىاوحن  هایً پیچیؿمک٩ىاو قا ؾق  و ظًىٖ کكؾم ؼؿا

ای  ٕای وکیًه ٕلیًبای  ٕکلرىم : ای ام ؾمل ، ِؿا  ببًؿمک٩ى قا 

، که ایى  هاؾقجاو جىٌه بكؾاقیؿ بیایؿ و ال ٕای ظىیى ٕای ظىى ٨ٕٕه

، لهاو شؿایی اوث و ؾیگك ؾق بهٍث با او هال٬ات ؼىاهیؿ  لهاو

 . يمىؾ

ؾيؿ: ل  آهؿيؿ، ؾق ظالی که ِؿا هی ظىیىاهام ظىى و اهام 

ال ؾوث ؾاؾو به ؼا٘ك هكگم ؼاهىي يؽىاهؿ ٌؿ  ی کهظىكج الوای 

ای  ،لهكا ۀهاو ٨ا٘مهاؾق و شؿهاو ظٕكت هعمؿ ه٩ّٙی

شؿهاو ظٕكت هعمؿ  کهو٬حی  ٕای هاؾق ظىیى ٕهاؾق ظىى

ها  :والم بكواو و بگىبهاو ال ٘ك٦ ها هال٬ات يمىؾی،  ٩ٙیهّ

    ب١ؿ ال جى ؾق ؾيیا یحین ٌؿین. 

 ؿ:ای٨كههی اهیكالمئهًیى

آو هؽؿقه آهی ال وك  گیكم که گىاه هیٌاهؿ و ؼؿا قا هى 

آ٬ا  قا ؾقال کكؾ و ؾوً و ؾوحلؾ  ایياله ؾلىىلی و ههكبايی کٍیؿ و

http://pmalamdar.blogfa.com/
http://pmalamdar.blogfa.com/
http://pmalamdar.blogfa.com/


 ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق لهاو/ ۾٩

هاج٩ی  به ویًه کٍیؿ که ياگاه هؿجیٓ قا  ظىى و ظىیى ٔ لاؾه

 :  ال آوماو يؿا کكؾ

به ؼؿا وىگًؿ  که بكؾاق آو ؾو بايىؾو قا ال آو  ٕای اباالعىى

هعبىب ؼىؾ که ظبیب به يؿ، اهها قا به گكیه ؾقآوقؾآوماو ۀهالئک

   .اوثٌؿه هٍحا٪ 

 :  ؿای٨كههی اهیكالمئهًیى

ایى ک٩ى و به بىحى و ٌكوٞ کكؾم هاؾق بلًؿ کكؾم  ۀآو ؾو قا ال ویً

 : ؼىايؿمهیابیات قا 

ّذي ًٓ ٓػَظُن ثْٓلَٓؽَياّء ّػ
َ
  ّفَشثُلّه أ

ُيىُذ 
َ
ٓبّكي َزٓغَشًة َو أ

َ
 َؽٓدىث  َعأ

ي ًّ ٓعّؼّذي
َ
ََل َيا َػٓيُى ُخىّدي َو أ

َ
 أ

ُكىّل   ٓدَهى ثلثُّ
َ
  َو َفٓمُذّن َفاّىُن أ

ى َعّبيٍل  ًَ ٓع
َ
  َػَلى َخلٍّ َهَنى أ

ٓبّكي     َدثّةِن    َفُسٓضّيي 
َ
 َخّليّلي   أ

 
 

ال ؾوث ، و  هاوثبمقگحكیى چیم ٨كا٪ و شؿای جى بكای هى «  

 . اوث٠میم حكیى هّیبث ؾاؾو جى ای ٨ا٘مه بمقگ

ال قوی ظىكت ؼىاهن گكیىث و ال قوی ايؿوه يىظه ؼىاهن 

 . به باالجكیى قاه ق٨حه اوثکه ی ؾووح، بكای  کكؾ

ايؿوه ظمو و کى که مک شىؾ کى و بباق و ک،  هاو ای چٍن

 .» کًن یگكیه ه ن٨٭ؿاو ؾووح ایاوث و بك همیٍگی هى 

قوی ؾوث قا   لهكا ۀ٨ا٘مشًالۀ  یكالمئهًیىب١ؿ اه

 : و ِؿا کكؾآوقؾ ٬بك پؿق بمقگىاقي ومث بكؾاٌث و 

والم بك جى  ٕوالم بك جى ای ظبیب ؼؿا ٕوالم بك جى ای قوىل ؼؿا

والم بك جى، و ؾقوؾ ال  ٕؼؿا ۀیؿوالم هى بك جى ای بكگم ٕای يىق ؼؿا
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قاوحی که ه ، ب جى واقؾ ٌؿ واظث هى و ال شايب ؾؼحكت که به

، په وای بك  ٓ گك٨حه ٌؿ ٌما ، و گكو ٔ ٓ بكگكؾايؿه ٌما اهايث ٔ

 ، ٓ ظٕكت لهكا بك بحىل ٔ ، ، و ب١ؿ ال او ٓ ؼؿا ايؿوه هى بك قوىل ٔ

،  ، و آوماو ال هى ؾوق گكؾیؿه اوث قاوحی که لهیى بكای هى ویاهه ب

 . په وای بك ايؿوه و ياقاظحی و جؤو٧ هى

آهؿ و ٓ  ها بیى هًبك و ٬بك آو ظٕكت ٔ پیاهبك ۀقؤب١ؿ به ومث 

ههاشكیى ای ال ، ؾووحاو و ٠ؿه ، پیكواو ، اِعاب به همكاه ؼايىاؾه

ؾق قا  لهكا ظٕكتشًالۀ و٬حی ب١ؿ ،  يمال گماقؾآو بايى و ايّاق بك 

 :  ایى ابیات قا وكوؾ ، قا چیؿو لعؿ ؼاک وپكؾ 

ٓيَيا َػَليَّ َکّثيَشةً  َسی ّػَلَل ثلذُّ
َ
 أ

 ّلُكلِّ ثٓخّحَماٍع ّهٓى َخّليَلٓيّى ُفٓشَلةِ 
ٓزَمَذ 

َ
 َو ّإوَّ ثٓفّحَماّدي َفاّىمًا َبٓؼَذ أ

ى ثٓلَمَماّت َػّليِل    َو َفاّزُبَها َزحَّ
َذُکٓن َلَمّليِل َو  ًٓ   ّإوَّ َبَماّةي ّػ
ٓو    َػَلى    َدّليِل 

َ
 َخّليل  َيُذوَم   ََل   أ

 
 

 ، ٌؿهؾيیا بك هى بىیاق های و گك٨حاقیبیًن که هّائب  هی «

   . گك٨حاق ؼىاهؿ بىؾهكگ  و٬ثا ها جِاظب ایى گك٨حاقیو 

 ، و ٨كا٪ ؼىاهؿ ؾاٌثشؿایی قولی  ، یاشحماٞ ؾو ؾووحهك 

  .بىؾ ؿٌما کن ؼىاهب١ؿ ال ى ب٭ای هو به قاوحی 

 پیاهبكقا ب١ؿ ال  ٘مهبه قاوحی ال ؾوث ؾاؾو هى ٨ا

 ۻ.» هايؿيؽىاهؿ همیٍه  ؾلیل ایى اوث که هیچ ؾووحی

 

                                                           

، َ  ٌاؾهايی ؾل پیاهبك ٨ا٘مه لهكا ؛۾٧ۻ-ۺ٨ۻ، َ ۽۾بعاقااليىاق، ز .  ۻ

 .٦٩٩-٨ۺ٧
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  به  هادسؽاو زضشت صهشا اهام بالش جىعل .  35

ٌؿیؿ هكگاه که گك٨حاق جب  اهام با٬كؾق ظؿید آهؿه اوث که 

. يؿ کكؾ ، آب ؼًٯ ٘لب هیيؿ ا٨حاؾ و ؾق بىحك بیماقی هی يؿگكؾیؿ هی

، يؿ کكؾ هیای چًؿ ال آو هیل  قویؿ و شك٠ه هی اوو٬حی آب به ؾوحٍ

ی که ، به ظّؿ  و وپه با ِؿای بلًؿ يؿهايؿ ای ال يىٌیؿو بالهی لعٝه

  لهكا٨ا٘مه  او، ال جه ؾل هاؾٌق ؾق بیكوو ؼايه يیم ًٌیؿه ٌىؾ

 ، ای ؾؼحك ، ٨ا٘مه : هاؾقم يؿ٨كهىؾ و هی يؿکكؾ ِؿا هیقا 

هٕ و بؿیى  قوىل
َّ
، يى٠ی ج٩ٍّی ؾل و  گىيه ؾق آو لعٝات وىل جب الل

، و شاو و قوض ؼىؾ قا با يام ًؿ شىح هكهن ٤ن و جىکیى ؼا٘ك هی

آهیم  ، ٠ٙكآگیى و وکىو لیبای هعبىب و ه١ٍى٪ و هاؾق ٠میم ؼىؾ

 ۻ.ًؿ واؼح هی

همايگىيه که جب ؾق شىن لٙی٧ ؾهن هى اظحمال ٬ىی هی يکحه :

او اذك ؾاٌث ، همچًیى پىٌايؿو ايؿوهً به ؼا٘ك هّائب هاؾق 

کكؾه اوث و همايگىيه که گكهی هٝلىهً ، ؾق ٬لب ٌكی٩ً اذك هی

،  لؾوؾ با یاؾ هاؾقي ظٕكت لهكاجب قا به وویلۀ آب ، ال بؿيً هی

های ي٩ه کاوث ، چًايچه ايؿوهگیى با آه وىلاو وال ٌؿت ايؿوه او هی

 هّائب ظٕكت لهكاکاهؿ ؛ لیكا جؤذیك ٠می٫ ، ال ايؿوه ؼىؾ هی

ال بكیؿو ٌمٍیك و کاقؾ  ا٘هاقهای ٨كليؿايٍاو ، ائمۀ ؾق ؾل

باٌؿ ، چكا که ؾق ٌكایٙی جك هیوىلايًؿه ؾقؾياکحك و ال وىلي آجً

کكؾيؿ و ٬ؿقت بك آٌکاق يمىؾو هّائب ظٕكت بىؾيؿ که ج٭ّیه هی

                                                           

 . 5٦ۻ، َ  ؛ بیث االظماو ۾٧۽ ، َۼ، ز  البعاق ة. و٩یًۻ
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ؾق  حًؿ ال ایى قو و٬حی که يام ظٕكت ٨ا٘مهقا يؿاٌ لهكا

ٌؿ به ٘ىقی که هك آؾم ٌؿ ٬لىبٍاو پك ايؿوه هیظٕىق آيها بكؾه هی

 5کكؾ .هىٌیاقی آذاق ايؿوه قا ال چهكۀ آيها هٍاهؿه هی

 
  اهام صادق دس صهاو  یادآوسی و رکش هصیبث زضشت صهشا .  36

 :  ٨كهایؿهی اهام ِاؾ٪

بكای ٨ا٘مه ؾق قؾ ٨ؿک يىٌث په ؼاقز ٌؿ ای ابىبکك يىٌحه ٔ

:  ٓ ٠مك ؾق قاه به او قویؿ په گ٩ث ٨ا٘مه ؾق ظالی که يىٌحه با او بىؾ

 ؟  ایى يىٌحه که با ؼىؾ ؾاقی چیىث ٕای ؾؼحك هعمؿ

ای اوث که ابىبکك ؾق بكگكؾايؿو ٨ؿک يىٌحه اوث؛ : يىٌحه ٨كهىؾ

آو اهحًاٞ  ال ؾاؾو په ٠مك گ٩ث: آو قا به هى بؿهٕ ظٕكت لهكا

ای به ِىقت کكؾ ... وپه لگؿی به ظٕكت لؾ ... وپه لٙمه

بیًن گىٌىاقۀ ظٕكت ؾق گىًٌ به ٘ىقی که گىیا هیظٕكت لؾ 

 ۼ.و وپه ٠مك يىٌحه قا گك٨ث و پاقه کكؾ... ٌکىث و ...

ًّ ٔ ۽وکىيی  ٓ اهام ِاؾ٪ؾق ٠ّك   ثال ٠لمای بمقگ اهل و

.  ام گك٨حه و هعموو بىؾ ا٨ه، ٬ی ٌؿمواقؾ  اهام ِاؾ٪ بك:  گىیؿ هی

                                                           

 .  5٦ۻ، َ  . بیث االظماو ۻ

 .ۿ٨ۻ. االؼحّاَ، َ  ۼ

و یکی ال قاویايی اوث   اوما٠یل بى ابی لیاؾ وکىيی، ال اِعاب اهام ِاؾ٪.  ۽

قوایث ؾق  ۼۼۻۻاوث. ال ایٍاو ظؿوؾ  ي٭ل کكؾه که بیٍحكیى قوایث قا ال ائمه

هىوى٠ة  .٨ٔ٭یه، کا٨ی، جهفیب و اوحبّاقٓ هىشىؾ اوث های اقب١ه ظؿیری کحاب

 .ۺ٧، َ ۼ ال٩٭ها، ز   ٘ب٭ات
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.  ؾاؾ ه هى: ؼؿاويؿ ؾؼحكی ب ظٕكت ال ٠لث آو پكویؿ. شىاب ؾاؾم

ٕ وًگیًی آو بك لهیى و قولیً با  وکىيی ای:  ظٕكت ٨كهىؾيؿ

جى ،  ؼىقؾ کًؿ و ال قولی ؼىیً هی ؼؿاوث، او ٠مك ؼىؾي قا هی

 ؟  : اون او قا چه گفاٌحی ؟ وپه ٨كهىؾ چكا ياقاظحی

،  : آه ٕ اهام چىو يام ٨ا٘مه قا ًٌیؿ وه باق ٨كهىؾ ٘مه: ٨ا گ٩حن

های هاؾق قا ، گىیا با ًٌیؿو ایى يام جمام هّائب و هٝلىهیث ، آه آه

جؿا٠ی کكؾ و لفا ؾوث ؼىیً قا بك پیٍايیً گفاٌحه و ؼٙاب به 

، هباؾا بك وی ياوما  ای : چىو يام او قا ٨ا٘مه گفاٌحه هى ٨كهىؾ

 ۻ. کًی و یا بميیبگىیی و یا او قا ل١ى 

 ؾق ٌكض ایى ظؿید گ٩حه اوث: هكظىم ٠الهه هصلىی

ۀ ٨ا٘مظٕكت یؿو يام ًپه ال ٌ آه آه گ٩حى اهام ِاؾ٪«

اي ]ظٕكت ِؿی٭ه ، به وبب یاؾآوقی هٝلىهیث شؿهكاهل 

  ۼ[ بىؾه اوث .کبكی

 
  دس ػضای هادسػ فاطمه صهشا  اهام صادقگشیۀ طىاليی . 37

 : ؿيىیىهی٠الهه هصلىی

 گىیؿ ال اهام ِاؾ٪ه٩ٕل بى ٠مك هیؾق یک قوایث ٘ىاليی 

 كؾم :وئال ک

                                                           

، َ  ٨؛ جهفیب ، ز  ٨۾، َ  ٦ز  کا٨ی،؛  ۻ، ض ۼ٨۾، َ ۻۼالٍی١ه، ز  . ووائلۻ

 . ٩٨ۿ،  َ ٨قؤه المح٭یى، ز. ۼۻۻ

 .ۿ٨َ ، ۻۼ. هكآة ال١٭ىل، ز  ۼ
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 هایی که به اهل بیثؾق هىقؾ ٜلن ... جا شایی که ظٕكت

با  : ... آيگاه اهام ظىیى گىیًؿ جا ایًصا کهٌىؾ وؽى هیهی

، ؾق شلى  ، ؼىؾ  و یاقايً که با وی کٍحه ٌؿيؿ بؿيی آ٤ٍحه به ؼىو

.  گكیؿيگكؾ لاق لاق هیاو قا هی . چىو پی٥مبك ىحؿایهی  پی٥مبك

هن  . ٨ا٘مه لهكا کًًؿال گكیه او اهل آوماو و لهیى يیم گكیه هی

. ال ياله و ٌیىو و گكیه و لاقی آو  آوقؾياله شايکاه ال ؾل پك الن بك هی

 . وپه گكؾيؿلهیى و اهل لهیى هحململ هی ظٕكت

ث قاوث پی٥مبك و ٨ا٘مه ؾق وم هیكالمئهیًى و اهام ظىىا

او  قا  . پی٥مبك گیكيؿ٬كاق هی چپ آو ظٕكتؾق ومث  لهكا

: یا ظىیى ٨ؿایث گكؾمٕ ؾیؿگايث ٨كهایؿ گیكؾ و هیؾق آ٤ىي هی

 ؾیؿگاو هى هن قوٌى باٌؿ وپه ظممه ویؿالٍهؿا قوٌى باؾ و

ایىحؿ و ؾق هی ؾق ومث قاوث آو ظٕكت ٠مىی پی٥مبك

. ياگاه ؼؿیصه  گیكؾٓ ٬كاق هی ٘یاق ٔ ٘الب ابی ىومث چپ ش٩١ك ب

ٓ هعىى  هاؾق اهیكالمئهًیى ٔ اوؿو ٨ا٘مه ؾؼحك  کبكی

قا به ؾوث گك٨حه ياله کًاو به يمؾ    و٭ٗ ٌؿۀ ٨ا٘مه لهكا

 : ؼىايؿایى آیه ٬كآو قا هی آیًؿ و هاؾقي ٨ا٘مههی پی٥مبك

   ُحٓن ُجىَػُذوَو ًٓ ّزي ُک َجّدُذ ُکلُّ َيٓفٍظ ها َػّمَلٓث ّهٓى   َيٓىَم ثلٓ  1هزث َيٓىُهُكُن ثلَّ
َهذًث َبّؼيذث

َ
ُه أ ًَ ها َو َبٓي ًَ وَّ َبٓي

َ
 ۼ؛ َخٓيٍش ُهٓسَنشًث َو ها َػّمَلٓث ّهٓى ُعىٍء َجَىدُّ َلٓى أ

. اهكول هك که کاق  ایى اوث آو قولی که به ٌما و٠ؿه ٌؿه بىؾ
                                                           

 .۽ۺۻ. ايبیاء/  ۻ

 .ۺ۽. آل ٠مكاو/  ۼ
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، اهكول هك  ث، کكؾه ؼىؾ قا ؼىاهؿ یا٨ يیکی کكؾه یا ٠مل بؿی يمىؾه

کًؿ که کاي هیاو او و ٠مل بؿي لهاو هحماؾی ٨اِله که آقلو هی

 .» بىؾ

  : ه٩ٕل گ٩ث 

اّدُق  ى َفَبَكى ثلقَّ ٓث   َزحَّ ُهىّع   ّلٓسَيُحهُ   ثٓخَنلَّ ٓت َػٓيِى   ّبالذُّ ُثنَّ َلاَل ََل َلشَّ
ُل ُبَكا ٓکّش َلاَل َو َبَكى ثٓلُمَفنَّ َذ َهَزث ثلزِّ ًٓ ًء َىّىياًل ُثنَّ َلاَل َيا َهٓىََلَي ََل َجٓبّكي ّػ

ُهىّع َيا َهٓىََلَي َفَماَل َها ََل ُيٓسَقى ّإَرث َکاَو ّهٓى ُهّسك  .  َها ّفي ثلذُّ
چًاو گكیىحًؿ که هعاوى  ؾق ایى و٬ث ظٕكت ِاؾ٪

: قوٌى هباؾ  ك ٌؿٕ وپه ٨كهىؾيؿهباقکً ال ویالب اٌک جَ 

ق گكیىث و آيگاه چٍمی که با ایى گ٩حه يگكیؿٕ ه٩ٕل هن بىیا

 ؟  ٠كْ کكؾ: آ٬ا ایى ٬ؿق گكیه چ٭ؿق ذىاب ؾاقؾ

 ۻآیؿ ٕ...: و٬حی ال قوی ظ٭ی٭ث باٌؿ به ٌماقه يمی ٨كهىؾ

.  ، بیاو ؾیگكی ؾق باب گكیه ؾاقؾ » هؿایة الکبكی «ؾق کحاب 

 : ای که بىیاق بىیاق ههن اوث٠الوه بك أا٨ه

ُل َلٓى ُلٓلُث َػٓيًًا َبَكٓث َه  ا َيا ُهَفنَّ ًَ َما َيٓشُخى ّإٓو َبَكٓي ُهىّع ّهٓى َثَىثٍب َو ّإيَّ ا ّفي ثلذُّ
ّه ّإوَّ َيٓىَهُكٓن  ُل َىّىياًل، ُثنَّ َلاَل َيا ثٓبَى َسُعىّل ثللَّ ٓو َثاَب ّبّه َفَبَكى ثٓلُمَفنَّ

َ
َهاَء أ ثلذِّ

اّدُق   َْلَٓػَظُن   ثٓلّمَقاّؿ   ّفي ّحُكٓن َفَماَل َلُه ثلقَّ ًَ ا ّهٓى َيٓىّم ّهٓس ًَ ّح ًَ : َو ََل َکَيٓىّم ّهٓس
يَى َو َفاّىَمَة َو  ًّ ّهيّش ثٓلُمٓؤّه

َ
ّميَفّة َو ّإٓزَشثّق ثٓلَباّب َػَلى أ ّبَكٓشَباَل َو ّإٓو َکاَو َکَيٓىّم ثلغَّ

                                                           

 .۽ۼ، َ ۽ۿ. بعاقااليىاق، ز  ۻ
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ٓفَغّة َْلَٓػَظُن  ٍى ّبالشَّ َة َو َلٓحّل ُهَسغِّ مِّ ُکٓلُثىٍم َو ّفنَّ
ُ
َب َو أ ًَ ٓي َو  ثٓلَسَغّى َو ثٓلُسَغٓيّى َو َص

ٓفُل َيٓىّم ثٓلّفَشثّػ 
َ
ُه أ يَّ َهشُّ ّْلَ

َ
  ؛ أ

 : ٨كهایؿهی ظٕكت

، ؼؿا به ها  ها اهیؿ ؾاقین که اگك ؾق ایى هّیبث ؼىو گكیه کًین

 اشك و پاؾاي ؾهؿ ....

ل گكیه آو ّٕ : ای ٨كليؿ  ، وپه ٠كْ کكؾ ای ٘ىاليی کكؾ گاه ه٩

لهاو  آیا قول ٌما ؾق ٬ّاَ ]و هصالات ٜالمیى ؾق ٕقوىل ؼؿا

جك اوث ال قول هعًث ٌما ]قولی که هّیبث قا بك ٌما  قش١ث[ بمقگ

 ؟  واقؾ کكؾيؿ[

  :  ٨كهىؾيؿ اهام ِاؾ٪

  ![ ها ؾق کكبال بال و هّیبث [ قول هعًث ] و بمقگی يه به هايًؿ ] «

،  ، ٨ا٘مه اگكچه قول و٭ی٩ه و وىلايؿو ؾقب ؼايه اهیكالمئهًیى

ه و کٍحه ٌؿو  کلرىم ام ، ، لیًب ظىى، ظىیى ّٕ ٨ ،

ال قول  جك ] [ و جلػ باقجك و ٨اش١ه جك ] ؛ ٠ٝین با لگؿ به پهلى هعىى

؛ لیكا که ایى قول اِل و قیٍه قول ٠فاب و  [ بىؾ هعًث ؾق کكبال

 ۻ .اوث وؽحی بك اهل بیث
   

                                                           

؛ الهصىم ٠لی بیث  ۼ۾۾، َ ۻۻ٠ىالن ال١لىم، ز ؛ ٧ۻ۾. هؿایة الکبكی، َ  ۻ

  . ۺ۾۽، َ  ٨ا٘مه
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 يذبه ؽهادت سعیذ لًفز ه هایدس اثش ضشب  هادسم فاطمه.  38

ظٕكت  ، ؾق هیاو بىؾ  ث ٨ا٘مه: قولی ِعب گىیؿ ابىبّیك هی

 :  ، ٨كهىؾيؿ په ال ـکك جاقیػ و٨ات آو بايى اهام ِاؾ٪

ٓؼّل  ًَ ُفزًث َهٓىَلى ُػَمَش َلَكَضَها ّب ًٓ وَّ ُل
َ
ٓيّف   َو َکاَو َعَبُب َوَفاّجَها أ ٓهّشهّ   ثلغَّ

َ
،  ّبأ

ًًا َو َهّشَمٓث ّهٓى َرّلَه َهَشمًا َؽّذيذًث ... ٓعَمَيٓث ُهَسغِّ
َ
 1َفأ

ال ؾيیا  ٓ  ٤الم ؼلی٩ه ؾوم ؾق اذك ٔكبث ٩ً٬ف ٔ ؾقم ٨ا٘مهها

اي قا  لؾ و آو ظٕكت بچه ، که به اهك اقبابً به ٨ا٘مه  ق٨ث

 هكیٓ ٌؿ و وپه و٨ات يمىؾ
 
 .  و٭ٗ کكؾه و ٌؿیؿا

  
  و یاد هادس اهام کاظن .  39

 ،ها یاقه ال هاؾق هعبىبً و ٨ؿاکاقهمى اهام هىوی بى ش٩١ك

٨ؿٮ  ۀکكؾ و به ویژه هىؤل ها و هٝلىهیحً یاؾ هییایراقگك ،هباقلات 

جكیى ٩ِعات جاقیػ ِؿق اوالم جىوٗ  که ؾق هىقؾ آو یکی ال ویاه

جىشه و همیٍه هىقؾ يٝك  ، به وشىؾ آهؿ بیث ٤اِبیى ظ٭ى٪ اهل

، ظ٭ای٫ هىلمی قا  اهام بىؾ که با یاؾآوقی و جٍكیط و جعلیل اب١اؾ آو

 ۼ.  ٨كهىؾ قوالث ٨اي و بیاو هیظ٭ايیث ؼايؿاو  ۀؾقباق 

 

                                                           

َ ۻۻ. ٠ىالن ال١لىم ، ز ۻ َ ۻۻ، ض ۺ٧ۻ،َ ۽۾؛ بعاق، ز  5٦٦،   .۾۽ۻ؛ ؾالئل االهاهه، 

 . ۻۼۼ، َ های ٨ا٘می . ؾايىحًی ۼ
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 ِإوَّ ; دس هًگام يمل زذیث  گشیه طىاليی اهام کاظن.  40
َ

ال
َ
أ

 َباُبَها َباِبي
َ
اِطَمة

َ
  : ف

ََل َفآعَمُؼىث َو َهٓى َزَنَش ... 
َ
ٓيَقاّس أ ََل ّإوَّ َفاّىَمَة َباُبَها َباّبي ،َهَؼاّؽَش ثْٓلَ

َ
َو  ،أ

ّه  َفَمٓى َهَحَكُه  ،َبٓيُحَها َبٓيّحي  .َفَمٓذ َهَحَه ّزَداَب ثللَّ
ُبى ثٓلَسَغّى  1َلاَل ّػيَغى 

َ
َة َکاَلّهّه  ،َىّىياًل  َفَبَكى أ  :َلاَل َو ،  2 َو َلَيَغ َبّميَّ

ّه  ّه ّزَداُب ثللَّ ّه  ،ُهّحَه َو ثللَّ ّه ّزَداُب ثللَّ ّه  ،ُهّحَه َو ثللَّ ّه ّزَداُب ثللَّ و  ، ُهّحَه َو ثللَّ
هَّ  ، زداب ثلْله 

ُ
ّه َػَلٓيَها 3هٓ َيا أ  ۾ .َفَلَىثُت ثللَّ

آگاه باٌیؿ په ؼىب گىي ٨كا ؾهیؿ و کىی که ای گكوه ايّاقٕ 

اي . ؼايه ؾقب هى اوث . آگاه باٌیؿ ؾقب ٨ا٘مه ظأك اوث

. هك که ظكهث آو هًمل قا ظ٩ٛ يکًؿ ظصاب ؼؿا قا  ؼايۀ هى اوث

 . ؾقیؿه اوث

ه ال پ هىوی بى ش٩١ك ظٕكت:  گ٩ثبى هىح٩اؾ ٠یىی 

بیاو ایى ظؿید ، گكیه وؽحی کكؾه و ال وؽى بالهايؿيؿ. په ال آو 

: به ؼؿا وىگًؿٕ ظصاب ؼؿا ؾقیؿه ٌؿ. به ؼؿا وىگًؿٕ  ٨كهىؾيؿ

. ای  . به ؼؿا وىگًؿٕ ظصاب ؼؿا ؾقیؿه ٌؿ ظصاب ؼؿا ؾقیؿه ٌؿ

  .  هاؾقٕ ؾقوؾ ؼؿا بك او باؾ

 

                                                           

 .. ٠یىی بى المىح٩اؾ ۻ

 ٨ي المّؿق: و ٬ٟٙ ٠ًه ب٭یة ظؿیره و أکرك البکاء. . ۼ

 ٨ي المّؿق: یا أهه یا أهه..  ۽

 . ٧٧۾، َ  ۼۼ؛ بعاقااليىاق، ز  ۹۴۹، َهى االيباء و المًا٬ب . ٘ك٦ ۾
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   به هادسؽاو زضشت صهشا  جىعل اهام کاظن.  40

 گىیؿ:  هلی بى ابی ظمم ٠

: هى ه٩ث هاه اوث که ؾچاق  ٨كهىؾ ظٕكت هىوی بى ش٩١ك

همچًاو  کًؿ و ایى جبام و پىكم ؾوالؾه هاه اوث که جب هی جب ٌؿه

،  گیكؾیکًن که همه بؿو قا يمی، و اظىان ه قوؾیؾق بؿو ها باال ه

ئیى پائیى بؿو کاق يؿاقؾ و گاهی پاه گیكؾ و بیگاهی باالی جى قا ه

 . گیكؾیگیكؾ و باال قا يمیبؿو قا ه

: ٬كبايث اگك اشاله ؾهیؿ هى ظؿیری قا که  کكؾم گىیؿ هى ٠كْ

آو ظٕكت هك  . ام بكای ٌما بگىین ًٌیؿه تال ابی بّیك ال شّؿ 

و ؾو شاهه ؾاٌث که  ، گك٨ثیکكؾ ال آب وكؾ کمٯ هیگاه جب ه

ه چًاو آو ؾو قا بکكؾ و همییکی ؾق آب وكؾ بىؾ و ؾیگكی قا بك جى ه

ٌؿ آو قا یو هك گاه شاهه که جًً بىؾ ؼٍٯ ه پىٌیؿ ٔ يىبث هی

کكؾ و آو ؾیگك قا یجى هه ای قا که ؾق آب بىؾ ب آوقؾ و شاهه بیكوو هی

٘ىقی که ِؿایً ؾم ؾق ه لؾ بیٓ وپه ٨كیاؾ ه گفاقؾیؾق آب ه

 »ٕ  ای ٨ا٘مه ؾؼحك هعمؿ : « گ٩ث آهؿ که هی ؼايه هی

 . ث گ٩حی: قاو ٨كهىؾ

 ؟  ی يؿاقیؿی: ٬كبايثٕ ٌما بكای جب ؾوا کكؾم ٠كْ 

، و  ی بكای آو ؾق يمؾ ها یا٨ث يٍىؾ شم ؾ٠ا و آب وكؾی٨كهىؾ: ؾوا

هى بیماق ٌؿم و هعمؿ بى ابكاهین بكاین ٘بیبی ٨كوحاؾ و آو ٘بیب 
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لیكا هك گاه هى  ؛ آوق بىؾ و هى آو قا يؽىقؾم ی بكاین آوقؾ که ٬ییؾاقو

 ۻ. ٌىؾ ًؿهاین ال هن شؿا هیکًن بی٬ی ه

 
هایی که  و عحن فاطمه به یاد هادسم :  فشهىديذ . اهام خىاد 42

 ... . بش او سفث افحادم

ابى٠بؿالله بك٬ی ال لکكیا بى آؾم قوایث کًؿ که هى ؾق ؼؿهث 

ا قا که کمحك ال  بىؾم که ظٕكت ابىش٩١ك شىاؾ االئمه ظٕكت ٔق

، وی ؾوحً قا بك لهیى قا  قؾيؿچهاق وال ؾاٌث به ؼؿهث ظٕكت آو

 . کىبیؿه و وكي قا به وىی آوماو بلًؿ کكؾه و به ايؿیٍه ٨كوق٨ث

  ای؟  ق٨حه : ٨ؿایث ٌىم چكا به ٨کك ٨كو ٨كهىؾ ظٕكت قٔا 

َغ  ًّ ي  ّفيَما ُف هِّ
ُ
  َفاّىَمةَ   ّبأ

،  هایی که بك او ق٨ث ا٨حاؾمو وحن ٨ا٘مهبه یاؾ هاؾقم :  ٨كهىؾيؿ

و  وىلايمٍاو آو ؾو قا بیكوو ؼىاهن آوقؾ و وپه هی ٕبه ؼؿا وىگًؿ

، ظٕكت او  ؼاکىحكٌاو قا به باؾ ؼىاهن ؾاؾ و به ؾقیا ؼىاهن ا٨کًؿ

اي قا بىویؿ و ٨كهىؾ، جى بكای  قا به يمؾیٯ ؼىؾ آوقؾه و بیى ؾو ؾیؿه

 ۼ. باٌی هی -هًّب -آو

 

                                                           

 .٨ۿۻ، َ ۻ . الكؤة هى الکا٨ی، ز ۻ

ٌاؾهايی  ؛ ٨ا٘مه لهكاۼۻۼ ؛ ٘بكی، ؾالئل االهه، 5٦َۻ. بیث االظماو، َ  ۼ

 .۾۾٧، َ  ؾل پیاهبك
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  ادسهو گشیه بش  اهام خىاد .  43

 شىاؾ : هى هصاوق هؿیًه بىؾم و ظٕكت گىیؿ٠بؿالله بى قلیى هی

ال آهؿ و  ؾق هؿیًه هی ، به هىصؿ يبی اکكميمؾیک ٜهك ،  هك قول

آهؿ . وپه به ٘ك٦ وًگی که بكای يٍىحى گفاٌحه بىؾيؿ پاییى هی

ؾاؾ. وپه به شايب ؼايه ٨ا٘مه ق٨ث و والم هیهی ٬بك پیاهبك

 ۻ . ایىحاؾه يمال هیآوقؾ و بگٍث و ک٩ً ال پای بیكوو هیبك هی لهكا

با يهایث اؾب و ؼٕىٞ ؾاؼل ؼايه ٌؿه و ؾق آو شا يمال و ؾ٠ا 

. و هكگم ؾیؿه  ؼىايؿ و ؾ٬ای٭ی ٘ىاليی به ٠باؾت ه٥ٍىل هی ٌؿهی

 ۼ. بكوؾ و وكا٢ هاؾقي قا يگیكؾ قوىلظٕكت يٍؿ به لیاقت 

 
 ؽاوهظلىهیث هادس و یاد  زضشت ولی ػصش .  44

کًؿ و قولی  یاؾ هی ٌاویث هاؾق هٝلىهال  ظٕكت ولی ٠ّك

قا   های ٨ا٘مه ها و اوح٥اذه آیؿ و ياله ، به هؿیًه هی کًؿ که ٜهىق هی

 :  ٨كهایؿو هی گكؾؾ ك هیهحفکّ 

گیكم و آياو قا به ومای  ای هاؾقٕ اهكول ال ٬اجاليث ايح٭ام هی

آیؿ و با اـو ؼؿا هی٬بك ٬اجالو او . آيگاه به وكا٢  قواين ا٠مالٍاو هی

: به چه شكهی هاؾقم قا هّؿوم و  کًؿهیکًؿ و وئال  ؾو قا ليؿه هی آو

اي قا هىقؾ جهاشن ٬كاق  ؟ ؼايه اي قا کٍحیؿ ؟ بچه هصكوض کكؾیؿ

قوايؿ  ؾ آياو قا به ٬حل هیق ؟ وپه با ٌمٍیكی که ؾق ؾوث ؾا ؾاؾیؿ
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ٔ با  ؾهؿ کٍؿ و ؼاکىحكٌاو قا بك باؾ هی و شىؿٌاو قا به آجً هی

 بكای وىلايؿو ٠لی و ٨ا٘مه  و ظىى و ظىیى  هماو هیمهی که

 ۻ. ...شمٟ کكؾه بىؾيؿ ٓ 

 
  گشیه ؽذیذ اهام صهاو .  45

ای 
ّ
ال ٠الهه وّیؿ با٬ك پىك آیث الله وّیؿ هعّمؿ هًؿی ٔهحى٨

  :ٓ ي٭ل ٌؿه که۹۴۲۹

قا ؾق ٌب ٠یؿ ٤ؿیك ؾق ؼىاب به ظالث  ظٕكت ولی ٠ّك

  :ا٨ىكؾه و ٤مگیى ؾیؿ. پكویؿ

بیًن با چه ٌؿه که ٌما قا اهكول ٤مگیى و ا٨ىكؾه هیآ٬ای هىٕ 

 !؟ ایًکه هكؾم ال ٠یؿ ٤ؿیك ؼىٌعال و هىكوقيؿ

، وپه  قا به یاؾ آوقؾم : ظمو و ايؿوه هاؾقم لهكا  ظٕكت ٨كهىؾ

 : ٨كهىؾ
 َبؼذ َبيث ثَلزضثّو َبيث ُعشوس     َل جشثيى ثْجَخزُت َل و ُػالها 
ا يؽىاهی ؾیؿ که په ال وىگًؿ به ٌك٦ و ه٭ام آو ظٕكت هك  

  .االظماو ؼايه ؼىٌی بگیكمبیث 
ای ؾق ظالث ٤ؿیك و په ال آيکه وّیؿ ال ؼىاب بیؿاق ٌؿ ٬ّیؿه

٨ا٘مۀ بك ظٕكت  هایی که په ال ٌهاؾت ظٕكت قوىل اکكموحن
، ؾق آو  واقؾ ٌؿ وكوؾ و بیحی قا يیم که ظٕكت وكوؾه بىؾ   لهكا
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و هٍهىق اوث و هٙل١ً چًیى . ٬ّیؿۀ او هىشىؾ  گًصايیؿ٬ّیؿه 
 : باٌؿهی
ْ ثلَغذيّش     ُکُلْ َغذٍس َو َلىَل ّثفٍک و ُصوسٍ   ـّ  ُهَى َفشِع ّهى َخسّذ َي

  ۻ. يیكيگ و جهمث و ياقوا ٨ك٠ی ال ايکاق يُ ِكیط ٤ؿیك اوثهك 
ال ٬بل ال ٌهاؾت ایٍاو  ٠ماؾاقی و گكیه بكای ظٕكت لهكا

٨كا٤حی بكای ا٬اهه ٠ما  ، بیث وشىؾ ؾاٌحه و هك لهاو که اهل

  . وقلیؿيؿ ؾاٌحًؿ به ایى کاق اهحمام هی

 
 يخغحیى زکن دس لیاهث.  46

ُل  » وَّ
َ
ُى   ّفيّهٓن   ُيٓسَكُن   َهٓى   َو أ ُفٍز...   َػّليٍ  ٓبُى   ُهَسغِّ ًٓ  «ع َو ّفي َلاّجّلّه ُثنَّ ّفي ُل

هىٔىٞ ،  گكؾؾولیى شًایحی که ؾق ؾاؾگاه ٠ؿل ٬یاهث بكقوی هیا

په ال  ؛ اوث اهیكالمئهًیى٨كليؿ  هعىى ظٕكت ه ٌؿوکٍح

 ۼ . قوؿگكؾؾ، يىبث به ٩ً٬ف ٨كا هیآيکه ٬اجلً هعکىم هی

 
 ػضای فاطمی دس لیاهث.  47

که ،  و ٨ا٘مه بًث اوؿ قول ٬یاهث ظٕكت ؼؿیصهؾق 

قا ؾق ظالی که ؼىو آلىؾ باًٌؿ ، او هی ظٕكت هعىىهای شؿه

های او که شمايه ، ٠مهو مكاه آياو اّم هايی به هآوقيؿ اوث با ؼىؾ هی

لياو  باًٌؿ ، و اوماء بًث ٠میه ، ؼر١مّیه ٨كیاؾؾؼحكاو ابى٘الب هی
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ها کىبیؿه هىهای وك قا هایٍاو قا بك ِىقتکًاو ، ؾوثو ٌیىو

حگاو آياو قا با بالپكیٍاو هی هاؾقي  پىٌايًؿ وهایٍاو هیکًًؿ و ٨ٌك

 گىیؿ: ليؿ و هیکًؿ و ٨كیاؾ هیگكیه هی شٕكت ٨ا٘مه لهكا
 ُحٓن ُجىَػُذوو ًٓ زي ُک  1 هزث َيٓىُهُكُن ثلَّ

 :  گىیؿليؿ و هیٓ هعىى ٨كیاؾ هی شبكئیل ال ٘ك٦ ٔ

قا  هعىى شىین . قوىل ؼؿاام و یاقی هیهى وحمؿیؿه

 : ٨كهایؿؾاقؾ و هیقوی ؾوث گك٨حه او قا باال به وىی آوماو يگه هی

هىالی هىٕ ها به ؼا٘ك جى ؾق ؾيیا ِبك و ای ؼؿای هى و ای 

بكؾباقی کكؾین اهكول قولی اوث که هك کىی هك کاق ؼىبی قا که 

کًؿ که ای کاي بیى او بیًؿ و آقلو هیايصام ؾاؾه ، ؾق ه٭ابل ؼىؾ هی

 ۼ . بىؾای به ؾوق هیو بیى کاق بؿی که ايصام ؾاؾه ، ٨اِله

 
 ل ديیا. گشیه هالئکه و زاهلیى ػشػ الهی و اه48

  :  به ه٩ٕل ٨كهىؾ اهام ِاؾ٪

کًؿ: ؼؿایإ ؼیمؾو ٠كْ هیبك هی قول ٬یاهث ظٕكت لهكا

ايؿ و ظ٫ هكا ٤ّب که به هى ٜلن کكؾهات قا ؾق هىقؾ کىايیو٠ؿه

،  يمىؾيؿ و هكا لؾيؿ و هى قا با ٜلن به جمام ٨كليؿاين به گكیه ايؿاؼحًؿ

حگاو ه٩ث آوماو و ٕ ؾق ایى و٬ث ٨كٌ ٠ملی وال و ايح٭ام بگیك

ظاهلیى ٠كي الهی و واکًاو هىا و اهل ؾيیا و آيها که ؾق لیك ٘ب٭ات 
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.  کًًؿگكیًؿ و به ؼؿا ٌکایث هی، با ياله و ٨كیاؾ هی لهیى هىحًؿ

،  ؾق آو قول جمام ٬اجالو و ٜالماو به ها و آيها که ال آيچه بك وك ها آهؿه

ل کٍحه ٌؿو آيها که ؾق قوًؿ يه هر، هماق باق به ٬حل هی قأی بىؾيؿ

 ۻ. ٌىيؿقاه ؼؿا ٌهیؿ هی
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  اعًاد هشجبط با غیش هؼصىهیى
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 ( اص ػلمای لشو ؽؾن : ؽاراو بى خبشئیل )0

، بكای ظٕكت  جكیى وًؿ ال ٠ماؾاقی و گكیه ٤یك ه١ّىم ٬ؿیمی

بىٖ ٓ هك ٤یك ال اوًاؾ هكبىٖ به هماو لهاو ٌهاؾجٍاو ٔ لهكا

 هصكی و ب١ؿ ال ٌهاؾت اهام ظىیى ۹۹به ابى ٠بان ؾق وال 

 : يىیىؿ باقه هی ایى ؾقٌاـاو بى شبكئیل .  اوث
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  .  َو َکْی٧َ ُجْىَحٍ

،  ٌهیؿ ٌؿ که ظىیى بى ٠لی : و٬حی ولین بى ٬یه گ٩ث 

ؼؿهث آ٬ا ؾق ـی ٬اق  : گ٩ثو  گكیه کكؾ تٌؿبه ابى ٠بان 

و واقؾ ٌؿم ظٕكت کحابی قا بكاین بیكوو آوقؾ  اهیكالمئهًیى

 بك هى اهالء ث که پیاهبكاوکحابی ٕ ایى  ای ابى ٠بان ٨كهىؾ :

 ٕ یا اهیكالمئهًیى:  ٠كْ کكؾم ه و ؾوث ؼٗ ؼىؾم اوث .٨كهىؾ

و ایًکه چگىيه ظٕكت  … ؼىايؿظٕكت آو قا .  آو قا بكاین بؽىاو

 ۻ .ٌى ؾ ... هی هٌهیؿ  ٨ا٘مه
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، ٠ماؾاقی ايؿ ها يبىؾه ای که ٌی١یاو جعث ٨ٍاق ظکىهث ؾق هك ؾوقه

ٌؿه و ٌی١یاو با ؼیالی  بیٍحك هی ا٘هاق و ٨ا٘مه لهكا ۀبكای ائم

هایی که ایى  ايؿ. اها ؾق ؾوقه پكؾاؼحه جك و آٌکاقا به ٠ماؾاقی هی آوىؾه

٨ٍاق و جهؿیؿ ال ياظیه ظکىهث و ظاکماو وشىؾ ؾاٌحه، ٠ماؾاقی 

ق گك٨حه و به واوٙه همیى اهك ؾ کمحك، و به ِىقت هؽ٩یايه ِىقت هی

های اؼیك که ٌی١ه کمحك اظىان ؼٙك کكؾه ٠ماؾاقی بكای  ؾوقه

  . بیٍحك و بهحك ٌؿه اوث ظٕكت لهكا و وایك ه١ّىهیى

ؾق ٬كو وىم و چهاقم و پًصن و هممهاو با  : « يىیىؿ هی  ابى اذیك 

و ٨ا٘میىو ؾق   بىیه ؾق ٠كا٪ و ظمؿايیىو ؾق وىقیه آل های جٍکیل ؾولث

ی١ههّك ،   ۻ.» یا٨ث و هكاون ٠ماؾاقی جىو١ه یا٨ثگىحكي  هفهبٌ 

ولی ٬بل ال آو ٠ماؾاقی به ِىقت پًهايی ايصام ٌؿه اوث، 

 ايؿ:  يىیىاو يىٌحه چًاو که جاقیػ آو

٠لىیاو یا ال ؾم جی٣ گفٌحًؿ و یا ؾق  ،ؾق ؾوقاو ظکىهث ٠باویاو

ها  ها و بی٥ىله ها پىویؿيؿ و یا ال جكن شاو، گمًام ؾق ؾهکؿه ویاه چال

بالاقها  های وكی و وپه بك وك گكی ؾق هصله ... يىظه بكؾيؿ هیوك ه ب

هایی که بك او و ٨كليؿاو او ق٨حه اوث، آ٤ال  بك ؾؼحك پی٥مبك و وحن

 ۼ»ٌؿ.
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اص  هحکلمیى لمشی، 405م های لاضی ػبذالدباس هؼحضلی ) گفحه : 3

 
 

 (  ثاهل عً

، ٔمى يام » جربیث ؾالئل الًبىه «  ًکحابؾق ٠بؿالصباق  ی٬أ

،  ٪ٓ ۴۹۴ٔم  ٌی١ه هى شمله ٌیػ ه٩یؿ یال ٠لما یبكؾو ج١ؿاؾ

 جّكیط ؾاقؾ ایى بمقگاو ٔمى ا٠ح٭اؾ به ٌهاؾت ظٕكت لهكا

بك  یجىوٗ ؼلی٩ه ؾوم، بك آو ظٕكت گكیه کكؾه و هكاون يىظه وكای

 :کكؾيؿیپا ه

، وهرل  و٨ی هفا المهاو هًهن هرل أبی شبله ابكاهین بى ٤ىاو«

ی ال٩ىاقن العىى بى هعمؿ المیمؿّی وأبی ، وأب شابك المحى٨ی

، وأبی  العىیى أظمؿ بى هعمؿ بى الکمیث، وأبی هعمؿ الٙبكی

، وأبی الى٨ا  العىى العلبی وأبی یحین الكلبای، وأبی ال٭اون الًصاقی

، وأبی ٠بؿ الله  ، وؼمیمه، وأبی ؼمیمه ، وابى أبی الؿیه الؿیلمی

، وب١کا وب١ى٭الو  له وبّىق، ٨هئالء بمّك وبالكه هعمؿ بى ال١ًماو

. وکل هئالء بهفه الًىاظی یّؿ٠ىو  وبؿه٫ٍ وبب٥ؿاؾ وبصبل البىما٪

ی الله ٠لیه وولن و
ّ
، ٨یبکىو  أهل بیحه الحٍیٟ وهعبه قوىل الله ِل

 ؛  ۻ» ٠لی ٨ا٘مه و٠لی ابًها المعىى الفی ل٠مىا أو ٠مك ٬حله

ن بى ٤ىاو و آو ها هايًؿ ابی شبلة ابكاهی ۀو ؾق ایى لهاو ال شمل

و ابى ال٩ىاقن ظىى بى هعمؿ هیمؿی و ابى العىیى  المحى٨یشابك 
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و ابى العىى  5اظمؿ بى هعمؿ بى الکمیث و ابى هعمؿ ٘بكی

و ابى ابی  ۾ى٨ا ؾیلمیالو ابى  ۽و ابى یحین و ابى ال٭اون يصاقی  ۼظلبی

 و ؼمیمه  5الؿیه

                                                           

ه بى هعّمؿ بى العىى بى العىیى بى ٠لّی بى  5
ّ
. ظىى بى ظممه بى ٠لّی بى ٠بؿ الل

جكیى ٠لما و ٨٭های ٌی١ه  ابىهعمؿ الٙبكی: ال بمقگ   العىیى بى ٠لّی بى أبی ٘الب

ىوی و ٠الهه ظلی و شمائكی و ظائكی  اوث که ٠لمای اهاهیه الشمله يصاٌی و ٌیػ٘ 

ايؿ . جً٭یط  هاليؿقايی و هصلىی و بعكال١لىم و هاه٭ايی و ٤یكه، او قا جىذی٫ و هؿض کكؾه

ىؾ ۹۱۹جا  ۹۴۸ ،َ ۹۹چاپ هىوىه آل البیث ، ز  ، ٠الهه هاه٭ايی، الم٭ال   . هكاش١هٌ 

عىی: ال ٠لمای بمقگ ٌی١ه و ال   . ذابث بى أولن بى ٠بؿالىهاب أبى العىى العلبی ۼ اًل

، ؾق وال  . به شكم ایًکه او کحابی ٠لیه اوما٠یلیه يىٌث ٌاگكؾاو ابىالّالض ظلبی بىؾ

لیب کٍیؿ و کحابؽايه ؼلی٩ه ٨ا٘می هّك هىحًّك باللهٔ  ۴۹۰ هماق  ۹۰ا اي ب ٓ او قا بهِ 

. بكای ا٘الٞ بیٍحك ؾقباقه ایٍاو به کحاب جً٭یط الم٭ال ٨ی ٠لن  شلؿ کحاب قا آجً لؾيؿ

 . هكاش١ه ٌىؾ ۲۴۱جا  ۲۴۲َ  ،۹۴ز ، الكشال ٠الهه هاه٭ايی چاپ هىوىه آل البیث 

:  . ابىال٭اون العىى بى ٨كض بى ظىٌب بى لاؾاو الکى٨ی الًصاقی هًّىق الیمى ۽

ها ؾق  قوؾ و يؽىحیى ؾا٠ی اوما٠یلی به یمى هی ۲۹۸ؾق وال  او اهل کى٨ه بىؾه و

. کحبی به او هًىىب اوث و  ٌىيؿ ها جابٟ او هی ٌىؾ و یمًی کٍىق یمى هی

  .ظال ه٩ّلً ؾق قواله ا٨ححاض الؿ٠ىه ٬أی ي١ماو ه٥كبی آهؿه اوث ٌكض

: ال  میوپهىاالقٓ المكٌؿ ابىالى٨اء الؿیل . الاـویه بى ٠بؿالله اال٩ِهىاالق ٔ ۾

ٓ بىؾه و ظحی اهاقت  ٌمال ایكاو ١٨لی ظاکماو و ٨كهايؿهاو ٌی١ه ؾق هًٙ٭ه ؾیلن ٔ

ابى  . ٔ کًؿ ٨ىت هی ۴۴۴گفاقؾ و ؾق وال  آوقؾ و ؾق آيصا ؼٙبه هی کى٨ه قا به ؾوث هی

 . ۹۹۹ٓو  ۹۹۰َ ،  ۱، ز  ، هصمٟ االؾاب ٨ى٘ی

يمال  ، ٬أی ؾه٫ٍ بىؾه و اوؾايین که : ٨٭ٗ هی . ٠بؿالله بى ابی الؿیه ابى هعمؿ 5

ابى  ؼىايؿه ٔ ۴۹۷ٓ قا ؾق وال  ٬أی هًٙ٭ه بايیان وىقیه هیث ٠بؿالىهاب بى ٠موو ٔ

ها ٨ىت  ٓ و ؼىؾي هن ؾق وال هماو لهاو۴۴۹َ ،  ۴۷، ز  ، جاقیػ ؾه٫ٍ ٠ىاکك

 . ٓ ۴۹۷ َ ،  ۴۷، ز  ، جاقیػ ؾه٫ٍ ابى ٠ىاکك . ٔ کكؾه
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و  ۽قهلهو  2هىحًؿ که ؾق هّك ١ًماوالو ابی ٠بؿ الله هعمؿ بى 

وکىيث ؾاقيؿ   و ب٥ؿاؾ و شبل بىما٪ ٦و ؾه٫ٍ 5و ٠ى٭الو ۾ِىق و ٠کا

و اهل  ها ؾق ایى هًا٫٘ اؾ٠ای جٍیٟ و هعبث قوىل اللهو همه ایى

قا ؾاقيؿ و بك ٨ا٘مه و ٨كليؿي هعىى که ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ ٠مك  بیحً

 ». کًًؿاو قا کٍحه اوث گكیه هی

 : يىیىؿؿ هیۀ ب١و ؾق چًؿ شمل

 ...»٭یمىو المًٍؿیى و المًاظات ٨ی ـلکو ی«

 ٨».و ؾق ایى لهیًه هصاله هؿاظی و يىظه بكپا هی کًًؿ«

ایى ی١ًی ٠ماؾاقی ٨ا٘میه ؾق آو لهاو جىوٗ ٌی١یاو هّك و 

 . ٌؿه اوث ٨لىٙیى و وىقیه و ٠كا٪ بكگماق هی

                                                           

ال وی :  ٠بؿالله ه١كو٦ به ابى ه١لن و ٌیػ ه٩یؿ. هعمؿ بى هعمؿ بى ال١ًماو ابى 

جكیى ٠لمای ٌی١ه ؾق جمام جاقیػ بىؾه و اواجیؿ و ٌاگكؾايً هن همگی ال يىاؾق  بكشىحه

. بكای هٙال١ه ؾقباقه ایٍاو به جً٭یط الم٭ال ٨ی  جكیى ٠لمای ٌی١ه بىؾيؿ ؾوقاو و بكشىحه

 . هكاش١ه ٌىؾ ۹۸۹و  ۹۸۰َ ،  ۴ز  ، چاپ وًگی ،  ٠لن الكشال ٠الهه هاه٭ايی

 . : کٍىقی ؾق ا٨كی٭ا . هّك ۼ

 . : ٌهكی ؾق ٨لىٙیى اهكولی . قهله ۽

 . : ٌهكی ؾق ٨لىٙیى اهكولی . ٠کاء ۾

 . : ٌهكی ؾق ٨لىٙیى اهكولی . ٠ى٭الو 5

 . : پایحؽث کٍىق وىقیه . ؾه٫ٍ ٦

 . : کكؾوحاو وىقیه اهكولی . شبل البىما٪ ٧

 . ۱۹۱و  ۱۹۴، َ  ۲، ز  جربیث ؾالئل الًبىه.   ٨
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و هٕكوب ٌؿو  بًابكایى ا٠ح٭اؾ به ٌهاؾت ظٕكت ٨ا٘مه

و بكپایی هصاله ٠ما ؾق ایى لهیًه ایٍاو و ٌهاؾت ظٕكت هعىى 

 . ؾق بیى ٌی١یاو ٬ؿهحی ٘ىاليی ؾاٌحه و ال اهىق شؿیؿ يیىث

 
  جؾکیل ايدمى ها خهث فضائل اهل البیث : 4

ها پیً با گىحكي جىلٗ ؾیلمیاو بك ب٥ؿاؾ ؾق ایى ٌهك که وال

ها جٍکیل گكؾیؿ که ؾق آو هكکم اشحماٞ ٌا٠كاو ٌی١ی بىؾ ايصمى

ها اٌک قا ي٭ل يمىؾه و بك هٝلىهیث آو بیث های اهل٨ٕیلث

 ۻ .قیؽحًؿ هی

 

 . خىايذو زذیث فذک دس زشم زضشت هىعی بى خؼفش5

هصكی ٬مكی الًاِك لؿیى الله، ابىال١بان اظمؿ  ٨ۺ٦ؾ ق وال 

ؾق » اظمؿ بى ظًبل«بى المىحٕیء اهك کكؾ جا کحاب هىًؿ اهام 

٩ِی الؿیى « با اشالۀ ؼلی٩ه ؾق ظٕىق»  ظكم هىوی بى ش٩١ك«

ؼىايؿه ٌىؾ. اولیى چیمی که ال آو ؼىايؿ » هعمؿ بى ه١ّؿ هىوىی

و هاشكاهایی بىؾ که ؾق هىقؾ ٨ؿک » ظؿید ٨ؿک«و » هىًؿ ابىبکك«

  ۼبه و٬ىٞ پیىوث.

 

                                                           

 . ۽ۻۼَ ،   ٌهیؿی ، ویؿش٩١ك،   . ليؿگايی ظٕكت لهكا ۻ

 .۾۾ۼٌی١ی، َ  -های ؾیًی. آییى ۼ
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 لمشی/ 852هحىفای  : ابى زدش ػغماليی ) 6
 

 ث( اص ػلمای اهل عً

 ًّ ث ، هاشكایی قا ابى ظصك ٠ى٭اليی ال ٠لمای بمقگ اهل و

ؾق قا  ؾقهىقؾ هصله ٠ماؾاقی ٌی١یاو بكای ظٕكت ٨ا٘مه

 :کًؿي٭ل هی » لىاو المیماو« کحاب 

أؼبكيی ٠لی بى هعمىؾ ٬ال کاو البلؽی الىا٠ٛ کریكا ها یؿهى 

 : بَ  هصلىه ٨٭ال ةكَّ َه  ٨ی هصالىه وب الّعابه ٨عٕكُت 
َ
ث ٨ا٘مه ک

ؼفت هًک جبکیى ٠لی أأ َن یا ٨ا٘مه ل  : ٠لی  یىها هى األیام ٨٭ال لها

أٌیاء هما یم٠ن الكوا٨ٓ  ؿَّ ٠َ  ٨یئک ا٤ّبحک ظ٭ک ا١٨لث ا١٨لث و

أو الٍیؽیى ١٨الها ٨ی ظ٫ ٨ا٘مه ٬ال ٨ٕس المصله بالبکاء هى 

 ۻ؛ الكا٨ٕه العأكیى

، اکرك آيچه ؾق  ٠لی بى هعمىؾ به هى ؼبك ؾاؾ که بلؽی وا٠ٛ

.  باق ؾق هصلىً ظأك ٌؿم . یک گ٩ث وب ِعابه بىؾ هصالىً هی

. په ظٕكت  گكیه کكؾ گ٩ث قولی ال قولها ظٕكت ٨ا٘مه او

هگك هى ؟  کًی بكای چه چیمی گكیه هی٨كهىؾيؿ : به او  ٠لی

بىؾم که اهىال جى قا گك٨حن  ظ٫ جى قا ٤ّب کكؾم ؟ هگك هى بىؾم که 

با جى چًیى و چًاو کكؾم ؟ و ؾق آو هصله وا٠ٛ بلؽی هىاقؾی قا به 

او ٔ به ؾلیل ج١ّب هفهب ابى شای چًیى و چًاو ٌمكؾ که ٌی١ی

ظصك به ٌی١یاو ، ال واژۀ قا٨ٕیاو اوح٩اؾه کكؾه اوث ٓ بك ایى 

ايؿ ، په ِؿای قوا ؾاٌحه باوقيؿ که ابىبکك و ٠مك ؾق ظ٫ ٨ا٘مه

   .ّٔصه و گكیۀ ٌی١یاو ظأك ؾق آو هصله به آه و ٥٨او بلًؿ گكؾیؿ 

                                                           

 .۲۹۸، َ  ۱، ز  . لىاو المیماو ۻ
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ه بًا ب٬مكیٓ ٩٦ۿٔهحى٨ای شالب ایًصاوث که وا٠ٛ بلؽی 

های  ، ال بمقگاو و ٌؽّیث هىحًؿات هىشىؾ ؾق کحب هؽحل٧

که او  ٘ىقی . به آهؿه اوث ظىاب هی بكشىحه اهل وًث هن به

، ال ٠لمای  های وال ال ٌاگكؾاو ابى ٌصاٞ بلؽی بىٙاهی وال

ث بمقگ اهل ًّ ، هئل٧  ؾق بلػ ؾق ٬كو ٌٍن و ابى و١ؿ وم١ايی و

ه٭ؿوی که ال ٨٭های ه٩ٕل ، بىؾه و ٠لی بى  کحاب هٍهىق ايىاب

، ال ٌاگكؾاو او بىؾ و ال بمقگاو يٝاهیه ب٥ؿاؾ  ها بىؾه بمقگ هالکی

و  ۼ، ١ٌكی ؾق هؿض او گ٩حه و ابى ٠ًیى ٌا٠ك ۻق٨ث ظىاب هی به

  ۽.اوث  ؼٙیب ب٥ؿاؾی ال او اشاله قوایث گك٨حه

 
کحابخايه هشکضی دايؾگاه جهشاو به ؽماسه  هىخىد دس: عًذی  7

 . ۵۵۸۸ثبث 

ٌاه هكبىٖ  ای به اهٕای ياِكالؿیى ، ياهه عه اول آو وًؿؾق ٩ِ

ٓ وشىؾ ؾاقؾ که ؾوحىق ؾاؾه  ٌمىی۲۲۸ ٬مكی ٔ ۹۲۹۱به وال 

ه١كو٦  ، یک گىو٩ًؿ به يّكالله ؼاو ليبىقکچی باٌی ٔ وال اوث هك

ٓ  وپهىاالق . پىك هیكلا يبی ٬مویًی و بكاؾق هیكلا ظىیى به يّك الملک

 . ٬كبايی ٌىؾ یه بكای هكاون ظٕكت لهكاؾاؾه ٌىؾ جا ؾق ایام ٨ا٘م

 

                                                           

 . 5185ظ ، 52، شّثٖ، ج  تاضٗد اسالم . 5

 . 395، اتي عٌ٘ي، ظ  زَٗاى . 2

 . 34ظ ،  55، ج  تاضٗد تغساز . 3
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 : ػلًی ؽذو و سويك گشفحى هشاعن ػضاداسی 8

٩ىیه به ب١ؿ که ٠ماؾاقی ؿ و با ٌایؿ بحىاو گ٩ث ال ؾوقهِ  یٌ  ها ٠ًل

های ای که آياو به جكویس يماؾها و آئیىجربیث ظاکمیث ایل ٬اشاق ، و ٠ال٬ه

میه  يیم قوي٫ قوم ث ٨٘ا حًؿ گكاهی ؾٌا  . ی ؾق ایى ؾوقه پیؿا کكؾٌی١ی ؾٌا

جىايؿ ٌاهؿی بك قواز ٨ا٘میه ؾق ؾوقه ٬اشاق و قوایحی که هی

ی اوث که ٌیػ ابكاهین   ٠هؿ ياِكالؿیى ٌاه باٌؿ ، گماٌق
 
ؼّىِا

.  ليصايی ؾق ؼا٘كاجً ال هكوىم ٌؿو ٨ا٘میه ؾق ایى ؾوقه ؾاؾه اوث

ث وىگىاقی اّیام ٨ا٘میه چًیى هی ًّ  يىیىؿ :وی ؾقباقه و

، جاله ه١مىل ٌؿه هن ؾق٠حبات ، هن ؾق ليصاو به شهث  باقی

٨اِله ال هعكم و قهٕاو و وایك ایام ٠ما و اشحما٠ات ؾیًی ، آو 

ؾق هاه شماؾی  قوایث که هٙاب٫ اوث با و٨ات ظٕكت ٨ا٘مه

 ویمؾهن و چهاقؾهن و پايمؾهن وه قول قؤه ؼىايی و 
 
االول اظحیا٘ا

،  هى با هماق لظمث ال کاق بكیؿمشمٟ کكؾو هكؾم و وبب اٌحهاق اوث . 

 ۻ.ؼىايی به قاه ايؿاؼحین  ظاشی هالِاؾ٪ هن کمک کكؾ ، قؤه

جىاو ؾقیا٨ث که ظىله يص٧ ؾق ٠هؿ با اوح٩اؾه ال ایى ي٭ل هی

ياِكالؿیى ٌاه و ه٩ٝكالؿیى ٌاه به بكپایی ٠ماؾاقی ٨ا٘میه اهحمام 

ی ؾاٌحه اؾاٌحه اوث . آؼىيؿ ؼكاوايی ؾق ایى هیاو ي٭ً بكشىحه

ای هىاشه و وىگىاقی ٨ا٘میه ؾوم ؾق بیث او با اوح٭بال گىحكؾه

ث ال وىی ؼايؿاو بىؾه  ًّ اوث . ظحی په ال و٨ات ایٍاو يیم ایى و

ا  وی اؾاهه یا٨حه ، اکًىو يیم ؾق ؼايۀ يىۀ وی ؾق ٬ن ٔ هیكلا ٠بؿالٔك

                                                           

 . ٧ۺۻى ، ٔؼا٘كات ٌیػ ابكاهین ليصايی ٓ ، َ وكگفٌث ليؿگايی ه . ۻ
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ٌىؾ . ؾق اوًاؾ کًىىلی  ایكاو يیم به ک٩ایی ٓ قؤه ٨ا٘میه بك پا هی

كپایی قؤه ٨ا٘میه ؾق بیث آؼىيؿ ؼكاوايی ؾق ٠هؿ قٔا ٌاه ب

اٌاقه ٌؿه و آهؿه که ٘الب ظأك ؾق هكاون ٨ا٘میه ؾق جاقیػ آباو 

ٌمىی يىبث به ؾ٠ای وؽًكاو بكای والهحی ٌاه ا٠حكاْ ٧ۺ۽ۻ

 ۻ.ايؿ کكؾه

 
  ۹۹۵۱۱دس کحابخايه آعحاو لذط سضىی به ؽماسه هىخىد : عًذ  9

های بكگماقی هكاون ٌهاؾت  همیًه ظىاب ِىقتؾق ایى وًؿ 

هصكی ۹۲۷۸ هصكی ٬مكی ۹۴۹۷ٔؾق وال  ظٕكت لهكا

  .وشىؾ ؾاقؾ ٓ  ٌمىی

 
 : عًذ دیگش، ولف ياهه غالهسغیى خاو ػاهشی عشداس هدلل 00

اوث  وًؿ ؾیگك، و٧٬ ياهه ٤الهعىیى ؼاو ٠اهكی وكؾاق هصلل

 ٌؿه و ؾق آو ٓ يىٌحه ٌمىی ۹۲۹۷ ٬مكی ٔ ۹۴۴۷که ؾق وال 

های ووی١ی که ؾاٌحه قا  ٌؿه که بكؼی ال اهىالً ا٠ن ال لهیى حه٩گ

، اآلو  کكؾه اوث که ایى و٧٬ ياهه و٧٬ ٠ماؾاقی ظٕكت لهكا

 ۼ. ؾق هصمى٠ه ٌؽّی ؼاين بیحا ٠اهكی هىشىؾ اوث

                                                           

َ  ها و ج١اهالت ایكاو ؾق يیمه يؽىث ٬كو بیىحن. چاًل ۻ  ،٧٨ . 

 . . وایث اشحهاؾ ه٭الۀ آ٬ای پىوايی ۼ
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 چهاسصذهیى عال  یکهضاس و
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٬كو ٌهاؾت ظٕكت ِؿی٭ۀ  ٬مكی ؾق چهاقؾهمیىۻۻ۾ۻوال 

قا آ٤ال کكؾ ،  : يهٕث ٨ا٘می;  ظىلۀ ٠لمّیۀ ا٩ِهاو ٘اهكه

با جٍکیل شلىات ، جهیۀ پكچن ، بًك ، پىوحك ، کحاب ، شموه ، و قاه 

ايؿاؼحى ؾوحصات ٠ماؾاقی ؾق ا٩ِهاو ، وپه ا٠مام ظىلویاو ، 

های ؾايٍگاهیاو ، بالاقیاو به ٌهكهای هؽحل٧ به ِىقت کاقواو

گفاٌحًؿ  ٥ی ؾق جىو١ۀ ایى شًبً ؼىؾشىي هكؾهی بىیاق جؤذیكجبلی

 و هىشب قوي٫ شلىات ، هیآت و ؾوحصات ؾق ایام ٨ا٘مّیه ٌؿيؿ .

های ب١ؿ هكاشٟ بمقگ ج٭لیؿ با چاپ و يٍك بیايّیه بك ؾق وال

وكايصام با ا٠الم ج١ٙیلی قول ٌهاؾت آو  گىحكۀ يهٕث ا٨موؾيؿ .

٬مكی و  ۺۼ۾ۻٍّیٟ ؾق وال ظٕكت ، با اهحمام هكش١یث ا٠الی ج

ظكکث هكاشٟ ج٭لیؿ ال بیىت ؼىؾ با پای بكهًه و پیاؾه به وىی ظكم 

و گىحكي آو ؾق کٍىقهای  ه١ّىههك ظٕكت ٨ا٘مه هٙهّ 

، کاياؾا ، آهكیکا ، و اوحكالیا ، جا ظّؿی  آویایی ، اقوپایی ، آ٨كی٭ایی

 .ظ٫ آو ظٕكت اؾا ٌؿ 

هایی هحًىٞ و کحاب آذاق و بكکات ایى يهٕث ٠ٝین به جؤلی٧

يهٕث ; هح١ؿؾ يیال ؾاقؾ ، که گماقي ٬ىمحی ال آو ؾق کحاب 

ؿ و جكشمۀ آو جعث ٠ًىاو :  0: ٨ا٘مّیه
ّ
»  کكاهات الّمهكا« ؾق ؾو هصل

                                                           

 ؿیث الله هیكویؿ ظصث هىّظ آظٕكت جاقیؽی و هايؿگاق ق اذآ یکی ال . ایى کحاب ۻ

ؾق ابحؿا فاقاو و هئوه ٨ا٘میه او گیباٌؿ که ؼىؾ ال پیٍگاهاو ، بًهی ابٙعی 
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و جكشمۀ ايگلیىی و اقؾوی آو به چاپ قویؿه و وهن به ومایی ؾق 

 .  ه اوثشهايی ٌؿو آو ؾاٌح

ٕث ٨ا٘میه ؾق وٙعی په ال آيکه ظكکث يىقايی و ه١ًىی يه

جىشه ؾ قکٍىق ایكاو و وایك بالؾ هٙكض  ٬ابلوویٟ و به ٌکلی 

گكؾیؿ يیكوهای ٌیٙايی ؾوث به کاق ٌؿيؿ و به اٌکال گىياگىو 

ؿ و گىحكي و شهايی ٌؿو ایى ظكکث يىقايی هايٟ جكاٌی  بكای ٌق

های قيگاقيگ ؾق ِؿؾ ج١ٕی٧ و االت و ٌبههئ كض و٘کكؾيؿ و با 

یه بك آهؿيؿ و و١ی يمىؾيؿ که ال یک ٘ك٦ ٨ا٘مجى٧٬ يهٕث 

ن قا هحململ يمایًؿ و ال ٘ك٦ ؾیگك ٘ك٨ؿاقاو و یاوقاو ایى ظكکث ه٭ّؿ 

ؿ و هایی جاله و گىحكي آو شلىگیكی يمىؾه و يگفاقيؿ شم١یث ال ٌق

هًؿايی شؿیؿ به ایى بكياهه ظیات بؽً و ايىاو وال ٠ال٬ه

ك بىؾ که هكاشٟ ؾق ایى هى١٬یث بىیاق ظىان و ؼٙی بپیىيؿيؿ و

ا٬ؿام يمىؾيؿ و ال یک ؾاهث بكکاجهن و اؾام الله ٜلهن ه١ٝن ج٭لیؿ 

های قوًٌگك و آگاهی بؽً و ال ٘ك٦ ؾیگك با ٘ك٦ با ا٘ا٠یه

ها با هًٙ٭ی ٬ىی و اوحؿالالجی پاوػ به وىاالت و ؾ٨ٟ ٌبهه

هىحعکن به ؾ٨اٞ ال ایى ظكکث ه٭ؿن پكؾاؼحًؿ و يیكوهای ٨کكی 

                                                                                                                      

ؾو شلؿ به لیىق  . کحاب ٨ى٪ ؾق باٌؿهیبه جبٟ آو ؾق شهاو و  ا٩ِهاو و ب١ؿ ؾق کٍىق

٘بٟ آقاوحه گكؾیؿ که به هىٔىٞ : ٠ىاهل هئذك ؾق گىحكي يهٕث ٨ا٘میه ، ي٭ً هكاشٟ 

 ج٭لیؿ ؾق ظ٩ٛ و گىحكي يهٕث ٨ا٘میه ، ي٭ً جع٭ی٫ و جؤلی٧ ؾق يهٕث ٨ا٘میه ، آذاق

و  يٝكاو و ١ٌكاء اهل بیث بمقگؿاٌث ٨ا٘میه ، يهٕث ٨ا٘میه ال ؾیؿگاه ِاظب

ی ال و٩كهای جبلی٥ی بكای بمقگؿاٌث ٨ا٘میه و به  کكاهث و ٠ًایث ٨ا٘می  ۽ۻۻگماٌق

 . اوحاؾ ٠ًایث  بگكؾايؿظٕكت ايؿ . ؼؿاويؿ ٘ىل ٠مك به پكؾاؼحه
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٨ٕای ٨کكی و ٠ا٩٘ی شاه١ه قا ؾق  قايؿيؿ و ؾٌمى قا به ٠٭ب

و جؿاوم و گىحكي جماهی بالؾ اوالهی و ٤یك اوالهی بكای ظ٩ٛ 

ایى بمقگىاقاو با  . ایى ظكکث الهی و ظیات بؽً آهاؾه يگه ؾاٌحًؿ

یک ٘ك٦ و با بهكه گیكی ال شایگاه ه٭ؿن و بلًؿ ؼىؾ ؾق شاه١ه ال 

 ال ٘ك٦ كاؼٕىٞ و جىأٟ ؼىیً ؾق بكابك ٠ٝمث ظٕكت له

ؾیگك و با اٌک و آه شايىىل ؼىیٍحى ؾق هّائب آو هٝلىهه ٌهیؿه 

های ظ٫ ٘لب و ؾل و شاو هكؾم و اظىاوات و ٠ىا٧٘ پاک ايىاو

ظ٭ی٭ث شى قا جعث جاذیك ٬كاق ؾاؾيؿ و آيها قا هك چه بیٍحك ؾق هىیك 

١٨الیث و کىًٌ ؾق قاه ه٭ؿوی که ؾق پیً گك٨حه بىؾيؿ یاقی 

ال هكاشٟ ه١ٝن  جىک بكای يمىيه ال ا٬ؿاهات چًؿ قوايیؿيؿ. و ایً

 . کًینج٭لیؿ ؾاهث بكکاجهن یاؾ هی

 
 هشزىم آیه الله الؼظمی گلپایگايیالذاهات 

 ةه هكظىم آیهای ٠لمیّ ٟ و ل٠ین ظىلههكشٟ ٠الی٭ؿق شهاو جٍیّ 

 
ّ
ایى  ه ال١ٝمی آ٬ای ظاز ویؿ هعمؿقٔا هىوىی گلپایگايیالل

ؾیك لهاو ٠ال٬مًؿ به بمقگؿاٌث ه٭ام  بمقگ ٨٭یه و هكشٟ آگاه ال

ايؿ و يىبث به هٝلىهیث و ٌهاؾت آو بىؾه ظٕكت لهكا

كوٞ يهٕث ٨ا٘میه ؾق وال ظٕكت ٠ًایث ؼاَ ؾاٌحه  ٌ ايؿ و ؾق

هاؾت ظٕكت لهكا ۻۻ۾ۻ   ٬مكی که ه٭اقو با چهاقؾهمیى ٬كوٌ 

بىؾ ي٭ً اواوی و ظیاجی ای٩ا يمىؾيؿ و با ا٘ال٠یه جاقیؽی و قاه 

 ٓ ؾق ایكاو و شهاو ؼىؾ يه جًها ؾق بیؿاقی و جىشه شاه١ه آو قول ٔ گٍای
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جاذیك کن يٝیكی  به ٌؽّیث و ٌهاؾت ٨ا٘مه لهكايىبث 

ای که ؾق ٌهك های گىحكؾهبلکه ؾق به ذمك قویؿو بكياهه ،گفاقؾيؿ 

و به ؼا٘ك گىحكؾگی و جًىٞ  ؾق آو وال ايصام گك٨ث والئی ا٩ِهاو

های ايعكا٨ی که با جىشه به وشىؾ گكوه او ٔظىان آو لهآيها و ٌكایٗ 

جىابٟ آو ؾاقای ٬ؿقت و ولٙه بىؾيؿٓ ي٭ً بىیاق ا٩ِهاو و  ؾق

و ا٘ال٠یه ایٍاو پٍحیبايی بی يٝیكی ال آو يمىؾيؿ  ظىاوی ای٩ا

. هكظىم آیه الله  ا٬ؿاهات بمقگ و ؾوث ايؿقکاقاو آو به ظىاب آهؿ

ؽی ؼىؾ به همه ؾق قهًمىؾهای جاقی ال١ٝمی آ٬ای گلپایگايی

ٌهك ا٩ِهاو ؾق ظال ايصام بىؾ ٠ًایث  ای که ؾقهای گىحكؾهبكياهه

يها قا به ٠ًىاو ؾوحىقال١ملی بكای کل ایكاو و ٌی١یاو آو  ٨كهىؾيؿ

 . شهاو هٙكض يمىؾيؿ

 
 
 
چهاسدهمیى لشو  الؼظمی گلپایگايی دسباسههاطالػیه ههن و جاسیخی آیه الل

 ؽهادت زضشت صهشا 

 
ّ
ّه  :  الیه ج٬١ال الل اّم ثللَّ يَّ

َ
ٓشُهٓن ّبأ ُلٓل َل  :  هى ٬ائل و ٬ال ٠مَّ   َو َرکِّ

َة ّفي ثٓلُمٓشبى ٓخشًث ّإَلَّ ثٓلَمَىدَّ
َ
ٓعَتُلُكٓن َػَلٓيّه أ

َ
   أ

ؿهیى وال ٌهاؾت ام االئم الله  ةالً٭باء ظص ةیکهماق و چهاِق

 ةيىاء ال١المیى ٨ا٘م ةویؿ ةالكوال ةو ذمك  ةالًبى ةالکبكی ب٭ی

قا به هعٕك ه٭ؿن  یگايه ؾؼث پاک يبی گكاهی المهكاء

بى العىى ال١ىکكی اقواظًا و اقواض  ة٠ٝن ظصالله اال  ةظٕكت ب٭ی

 
 
  ال١المیى له ال٩ؿاء و هىلماياو شهاو ؼّىِا

ّ
ث ٌی١یاو و هل
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کًن و جىشه جماهی هىلماياو قا به ٌكی٧ ایكاو جىلیث ٠كْ هی

ؾاقم که ؼؿاويؿ هح١ال ى٦ هی٠ٝمث ه٭ام واالی بايىئی ه١ٙشاللث و 

کًؿ و ب١ؿ ال يمول آیه جٙهیك ؾق کًاق ؼايه ؾق ٬كآو ال او به کىذك یاؾ هی

الم ػَليُكن ثهل ثلبيث و سزمة ثلله و بشکاجه :  ٨كهایؿهی ٨ا٘مه ثلغَّ
َشُکٓن َجٓيه ٓهَل ثٓلَبٓيّث َو ُيَيهِّ

َ
ٓخَظ أ ُكُن ثلشِّ ًٓ ُه ّلُيٓزّهَب َػ ما ُيشيُذ ثللَّ و به  يشثَ ّإيَّ

َو  آیات گیكؾ و٬كاق هی   ّيغاَءيا َو ّيغاَءُکن هًگام هباهله هّؿا٪ 
ؼاَم َػلى عيشثً   ُيٓيّؼُمىَو ثليَّ

َ
ّه ّهٓغكيًًا َو َيحيمًا َو أ ما ُيٓيّؼُمُكٓن ّلَىٓخّه  * ُزبِّ ّإيَّ

ُكٓن َخضثًء َو َل ُؽُكىسًث  ًٓ ّه َل ُيشيُذ ّه ٓيُفّغّهٓن َو َلٓى کاَو   َو ُيٓؤّثُشوَو َػلى   ،ثللَّ
َ
أ

  . گكؾؾو او و همىك و ٨كليؿايً يالل هیؤؾق ٌ  ّبّهٓن َخقاَفةِ 

         بىویؿ و او قا به شای ؼىیً پیاهبك گكاهی اوالم ؾوحً قا هی

 ؾقباقهيٍايؿ و با ل٭ب ام ابیها ؼٙاب هیهی
 
 :  ٨كهىؾاي هیکكؾ و کكاقا

ٓيّث 
َ
َذُة ّيَغاّء ثٓلَؼا  أ ٓهّل   َلّميَى َعيِّ

َ
َذُة ّيَغاّء أ ٓيّث َعيِّ

َ
ّة ّهَى   أ ًَّ ّليَى َو   ثٓلَد ثآلخّشيَى  ثْٓلَوَّ

ُبىّن   ّفَذثّن 
َ
َه   َيا َفاّىَمُة ، ّإَو   أ  . َو َيٓغنُب ّلَغَنّبّه   ّلّشَماّن   َيٓشَمى  ثللَّ

٨كهىؾ بكای بیاو اوكاق ؼلىت هی با ظٕكت ٠لی و هكگاه پیاهبك

الله و  ةظص،  الله ةولیّ  . ٨ا٘مه ؾاؾهی قا يیم ٌكکث ٨ا٘مه

جك و ٌبیه بىؾ اظؿی ال او به پی٥مبك پاقه جى و قوض قوىل الله

. او ِؿی٭ه کبكی و ياهىن الله ٠ٝمی بىؾ  جك يبىؾيمؾیکحك و هعبىب

و اهاهاو هکكم قا ال ـقیه او ٬كاق  و ؼؿاويؿ هح١ال يىب پی٥مبك

،  ي و اظحكام بی يٝیك پؿقي ال او. اؾب و ا٘ا٠ث ؼالُ او ال پؿق ؾاؾ

 جكبیث ٨كليؿ و همه ٩ِات و اؼال٬ً ، ؾاقیؼايه، همىكؾاقی 
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وبعايی  ۀآهىليؿه و هٍعىو به ظ٭ای٫ ٠الی ٠ك٨ايی و ٠ًایات ؼاِ

هاؾت  بىؾ ؿهیى والٌ  . اکًىو که ایى ایام هّاؾ٦ با یکهماق و چهاِق

ی١یايی ک ٘اهكه ۀِؿی٭ ه به وویله اوث ايحٝاق ؾاقم هىلماياو وٌ 

  ت و ؾووحی ؼايؿاو قوالث و والیث اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقتهىّؾ 

و هكاون بیٍحك  هصاله ۀا ا٬اهبشىیًؿ به ؼؿاويؿ هح١ال ج٭كب هی

وىگىاقی و ـکك هًا٬ب و ٨ٕائل و ج١ٝین و جصلیل ال ٌؽّیث آو بايىی 

 و اهل بیث اوالم و ٨ؽك ٠الن يىىاو و ايىاو با پیاهبك اکكم

هفیب اؼال٪ ال ج ؿ کًًؿ و بكای ؼىؾوالی و جکمیل ي٩ه وجصؿیؿ ٠ه

مًؿ يمایًؿها اوح٩اؾهایى بكياهه . و يیم پیكاهىو اب١اؾ  های اقٌل

ن اؼال٬ی و ٠لمی ظیات و ٌؽّیث واال و ؼّائُ ه٭ّؿ  ۀگىحكؾ

و ویكه و قوي و هصاهؿت آگاهايه و اظحصاشات و ٠باؾات و لهؿ و 

و ٠لن و ٠ك٨او و ّاظث و بال٤ث ِبك و ایراق و ٌصا٠ث و ِكاظث و ٨

ومیًاقها جٍکیل ٌىؾ و ،  ٠ّمث و ٘هاقت آو بايىی بايىاوو ٠باؾت 

قواله و با جالی٧ کحاب و ، ل٩او و يىیىًؿگاو ئه ، های گكوهیقوايه

ها و وكوؾو ا١ٌاق ي٥م و ٌیىا و ؼٙباء و ١ٌكاء با ایكاؾ وؽًكايی

ث قا گ كاهی بؿاقيؿ و ؼالِه همگاو ؾقؼىق اهکايات ؼىؾ ایى ٨ِك

ها و همچًیى ؾیؿگاه اب١اؾ ٠ٝمث ٌؽّیث آو بايىی بی همحا و

ج١الین ٬ىلی و ٠ملی آو ظبیبه ؼؿا قا ؾق هىقؾ لو و ي٭ً و هىٟٔ او 

 . ؾق اشحماٞ جبلی٣ يمایًؿ

 به، ٌایىحه اوث بايىاو بكای پیمىؾو هؿاقز جك٬ی و ج١الی 

ؾق ق٠ایث  ایى بايىی بكگمیؿه ؼؿا جاوی بصىیًؿ و ظٕكت لهكا
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ظصاب و ٩٠ث و الحمام به جکالی٧ ٌك٠ی او قا قهبك یگايه ؼىؾ ظیا و 

.  باًٌؿبايىاو بهحكیى الگى هی ۀبكای شاه١ لیكا ٨ا٘مه لهكا؛ بؿايًؿ 

ویه هكاکم ٠ام الم١٩ًه ؾق شهث ؤو يیم ٌایىحه اوث هحمکًیى با ج

ى پايمؾهمی بمقگؿاٌث هٙلٟ ۀهیى يیالهای شاه١ه اوالهیماو ؼا٘ك ؤج

ها قا بكای همیٍه ؾق ؾل ٬كو ٌهاؾت ؾؼث گكاهی پیاهبك اوالم

يمائین که ؾق آؼكت ها قا . ال ؼؿاويؿ هح١ال هىئلث هی ليؿه يگهؿاقيؿ

کبكی و ؾق ؾيیا ال ٠ًایات و جائیؿات ٨كليؿ  ۀال ٩ٌا٠ث آو ٩ٌی١

  ةظٕكت ب٭ی ٠میمي ٨ؽك آل قوىل
ّ
ه اال٠ٝن ههؿی هى٠ىؾ الل

 هىلماياو جى٨ی٫ ۀهعكوم ي٩كهایؿ و به هم ء٩ؿااقواض ال١المیى له ال

١ٌائك و يیكوی ک٩ك های اوالهی و وظؿت کلمه و ج١ٝین ظ٩ٛ اقلي

اوح٭الل و اوح٥ًا ال بیگايگاو و شهاؾ با اوح١ماقگكاو  ۀوحیمی و قوظی

های هىلماو يٍیى قا ال ٠ٙا ٨كهایؿ و و٘ى اوالهی ها و همه وكلهیى

 . عا٨ٝث ٨كهایؿٌك جٙاول اوحکباق ٤كب و ٌك٪ ه

َم   ٘ ًا ٨ا َؿج  ّ
ّ َوی 

َع٫  ىاُت  ةب 
َ
ل َِ ها َو َبًیها  بیها َو َب١ل 

َ
ّ ا

َع٫  هكاء  َو ب  الَمّ

شَم١یى
َ
ن ا یه 

َ
 الله  ٠َل

 ۻهعمؿقٔا المىوىی الگلپایگايی ۻۻ۾ۻيهن شماؾی االولی 

***** 

٩هاو و چاپ بؽً ؿه ؾق وٙط ِا هایی په ال ايحٍاق ا٘ال٠یه یاؾٌ 

ابكاق های ا٘ال٠ات و قوالث و شمهىقی اوالهی و هال آو ؾق قولياه

٬مكی  ۻۻ۾ۻ شماؾی االولی ۺۻبكابك ٦٩۽ۻآـقهاه  ٨ؾق قول پًصًٍبه 

                                                           

 . ٧۾ - ۺ5، َ ۻ، ز . يهٕث ٨ا٘میه ۻ



 لهاو ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق/ ۼ۽ۻ

و هٍاهؿه آذاق و بكکات آو ، ياهه ه٩ّل و شالبی جهیه ٌؿ و با 

اهٕای ٠لماء بمقگ و هصحهؿیى و هؿقویى ظىله ٠لمّیه ا٩ِهاو ؾق 

آیة الله ال١ٝمی آ٬ای  ٬مكی به هعٕك ۼۻ۾ۻهاه شماؾی االولی 

گلپایگايی اقوال گكؾیؿ و با اٜهاق جٍکك ال ا٘ال٠یه ههن و جاقیؽی 

ج٭أا  ایٍاو و اٌاقه به بكکات و آذاق ا٬ؿاهات آو بمقگ هكشٟ ٠الی٭ؿق

والكول ٌهاؾت گكؾیؿ که هصؿؾا بكای ج١ٙیلی  قومی و ٬ايىيی  

 : ا٬ؿام ٨كهایًؿ و ایًک هحى آو ياهه ظٕكت لهكا

اهه هدحهذیى و هذسعیى اصفهاوهحى ي  

 بىن الله الكظمى الكظین

هعٕك هباقک هكشٟ ٠الی٭ؿق ٌی١ه ظٕكت آیه الله ال١ٝمی 

آ٬ای ظاز ویؿ هعمؿ قٔا گلپایگايی هحٟ الله المىلمیى بٙىل 

ب٭ائه الٍكی٧ ب١ؿ ال ج٭ؿین هكاجب جصلیل و اظحكام و ؾ٠ا بكای ٘ىل 

ؾاقین : ؾیًی ه١كوْ هی٠مك و ٠مت و ٠ٝمث آو پیٍىا و هكشٟ بمقگ 

یک هماق و  يمؾیک به یک وال اوث که ال بكگماقی هكاون بمقگؿاٌث

ؿهیى وال ٌهاؾت ِّؿی٭ۀ ٘اهكه ، ظٕكت ٨ا٘مۀ لهكا   چهاِق

گفقؾ و ا٘ال٠یه بىیاق ههن و جاقیؽی آو شًاب ؾق آو هًاوبث و هی

های اواوی که ال آو ه٭ام ه٭ّؿن ابكال گكؾیؿ و يیم پیام قاهًمایی

آو هكشٟ ٠الی٭ؿق بكای هىئىلیى هعحكم ؾولث شمهىقی اوالهی 

ایكاو بكای ايصام ج١ٙیلی قومی به هًاوبث والگكؾ ٌهاؾت 

که ه٭اهات قومی کٍىق با کمال اظحكام  ظٕكت لهكای هكٔیه

مًؿ ه١ًىی و  و اؾب پفیكا گكؾیؿيؿ همه و همه آذاق بىیاق اقٌل
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 البیث ه٭ؿن اهلجبلی٥ی به شای گفاقؾه و هك چه بیٍحك هکحب 

 گكؾیؿه و جاکًىو چًؿیى هىوىه ؼیكیه به يام ظٕكت لهكا

جؤویه گٍحه و ؾق ؾوحگیكی و کمک به يیالهًؿاو ا٬ؿاهات 

وىؾهًؿی جع٭٫ یا٨حه اوث و هصمى٠ا يه جًها پیام و قهًمىؾهای 

آو پیٍىای ٠الی٭ؿق هىشب گكؾیؿ که هكاون وىگىاقی ایام ٨ا٘میه 

َ ٌهك هفهبی ا٩ِهاو به ِىقت کاهال ؾق وكاوك کٍىق و بالؽّى

اؾی و بی واب٭ه ای ايصام پفیكؾ بلکه آذاق و بكکات ه١ًىی و اٌق

  .باٌؿ و اؾاهه یا٨حه اوث اشحما٠ی آو هًىل هىحمك هی

ث قا ه٥حًن ٌمكؾه ج٭أا هی يمائین که هصؿؾا ؾق هىقؾ ج١ٙیلی ٨ِك

ها بكای ایى وال و همه وال وكاوكی والكول ٌهاؾت ظٕكت لهكا

ا٬ؿام ٨كهائیؿ . والهث و ٘ىل ٠مك و ٠ٝمث آو هكشٟ ٠الی٭ؿق قا ال 

 ۻ.بكکاجه  ؼؿاويؿ بمقگ ؼىاهايین . و الىالم ٠لیکن و قظمة الله و

 
 چًذ يکحه ههن دسباسۀ ػضاداسی بش زضشت صهشا

ه ال١ٝمی آ٬ای گلپایگايی
ّ
يىبث به ظٕكت  هكظىم آیة الل

و ٠ًایث ؼاِی ؾاٌحًؿ ، و ٠ماؾاقی بك آو ظٕكت جىشه  لهكا 

 :يمائین ؾق ایى قابٙه چًؿ يکحه و گ٩حه ههن ال ایٍاو قا ي٭ل هی

ی ٔ اٜهاق  ٨كهىؾيؿ : گكیه بك ائمۀ ا٘هاق: ایٍاو هی ۻ
ّ
جىل

ٓ اوث ولی  هعبث و پفیكي والیث و وكپكوحی ؼايؿاو ٠ّمث
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هن جىلی اوث و هن جبّكی ٔ جبّكی اٜهاق  گكیه بك ظٕكت لهكا

 ٓل ؾٌمًاو ؼايؿاو ٠ّمث و ٘هاقتبیماقی ا

: ایٍاو په ال قظلث ، ؾق ٠الن قإیا ٨كهىؾيؿ : هك چیمی که  ۼ

هكبىٖ به هى بىؾه قا اگك ؼىاوحیؿ ج١ٙیل کًیؿ هاي١ی يؿاقؾ ، لکى 

 .قا جكک يکًیؿ  جىول و ٠كْ اؾب به ه٭ام واالی ظٕكت لهكا

که  : ایٍاو قا په ال اقجعالٍاو ؾق ٠الن قویا ؾیؿه بىؾيؿ ۽

 : ٨كهایًؿهىحًؿ و هی ه٥ٍىل پفیكایی ال ٠ماؾاقاو ظٕكت لهكا

 .ؼىاهن ٠كْ اؾب يماین ؼىؾم هی

ای به  ه٠ّؿ   ، ؾق ایام ٨ا٘میه ٌاهی ؾق ؼ٩٭او ظکىهث وحن : ۾

کًًؿ  آ٬ا گ٩حًؿ آ٬ا قؤه يگیكین که ٠مال ظکىهث وىء اوح٩اؾه هی

 . کًًؿ آو ٌما قا اـیث هی ۀو به بهاي

.  هاو قا همچىو واب٫ ؾاٌحه باٌین : بایؿ قؤه ىؾيؿه١ٝن له ٨كه

٠الوه ظاال که بیچاقه و گك٨حاق هىحین بایؿ بیٍحك و با ظال بهحكی به 

 به بكکث اهل بیث هصاله اهل بیث قا بكگماق کًین که ٌایؿ ؼؿا

 ها قا ال ایى هٍکل يصات ؾهؿٕ

و ؼىؾجا ، په ؼىاهیؿ قؤه بگیكیؿ : آ٬ا ظاال که هی ٠كْ کكؾيؿ

: ها  . آ٬ا ؾق شىاب ٨كهىؾيؿ به هصله جٍكی٧ يیاوقیؿ یا کمحك بیائیؿ

هكؾم قا ؾ٠ىت کًین بكای هصله ٠ما و ؼىؾهاو يیایین اگك بالئی 

لفا هصله قؤه قا  ؛ ٬كاق اوث يالل ٌىؾ ها هن با هكؾم هىحین

، و شم١یث لیاؾی ؾق شلىه ٌكکث  همچىو واب٫ بكگماق کكؾيؿ
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ك آو قول واواٮ به هًمل ایٍاو واقؾ ٌؿه و . ب١ؿ ال ٜه کكؾه بىؾيؿ

 . ا٨كاؾ ؾ٨حك قا هىقؾ ٔكب و ٌحن ٬كاق ؾاؾيؿ

، ٌیٍه اجا٪ قا ٌکىحًؿ و  ب١ؿ آهؿيؿ کًاق اجا٪ ٌؽّی ه١ٝن له

آ٬ا و  ، اجا٪ ايؿاؼحًؿ. و به ؼا٘ك همیى  آوق به ؾاؼل گال اٌگ

.  ظالٍاو وؼین ٌؿ و آيها قا به بیماقوحاو هًح٭ل کكؾيؿ او٠یالٍ

شالب ایًکه با ایًعال آ٬ا ٨كؾای هماو قول قؤه قا بكگماق کكؾيؿ که 

 . البحه ا٨كاؾ هعؿوؾی ٌكکث ؾاٌحًؿ

 . ه١ٝن ؾق ایام بمباقاو که ا٤لب هكؾم ٌهك قا جكٮ کكؾه بىؾيؿ:  5

.  و٬ث به شای ؾیگكی يك٨حًؿله ؾق ٬ن هايؿيؿ و ؾق ایى هؿت هیچ

 . و٬حی ایام ٨ا٘میه ٨كا ًؿؾايىح هی چىو ؼىؾ قا ؾق پًاه اهل بیث

 ، گیكین و هصله قا بكگماق کكؾيؿ آ٬ا ٨كهىؾيؿ هصله قؤه هی ، قویؿ

ال هًمل همكاه هیئث ٠ماؾاقی بكای  ، قول وىم ٘ب٫ وًىات ٬بل

٦ ك هٍّك به ظكم هٙهّ  ظٕكت ه١ّىهه هعٕك ٠كْ جىلیث به

 . ٌؿيؿ

  ةؾق لهاو هكظىم آی يؿ :ؼىؾ ه١ٝن له ي٭ل کكؾه بىؾ :٦
ّ
ه ظاز الل

ٌیػ ٠بؿ الکكین ظائكی بیى ٠لما ِعبث بىؾ که چه کًین ایام 

جىايین بكگماق کًین و هؤهىقیى  ، و هصله ٠ما يمی ٠ماؾاقی اوث

 . ؾهًؿ هصله بگیكین اشاله يمی

گیكین و ؼىؾم  ها بیى الٙلى٠یى هصله ٠ما هی ۀهى گ٩حن ؼاي

ین ؼىاين هصله قؤه قا بكگماق کكؾ قوم و قؤه هی هن هًبك هی

ه ظاز ٌیػ ٠بؿ الکكین و آ٬ا ٌیػ ابى ال٭اون کبیك و 
ّ
هكظىم آیث الل
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ٌؿيؿ و بًؿه ؼىؾم هًبك  ؾیگك بمقگاو هن به هصله هٍك٦ هی

 ۻ. ؼىايؿم ق٨حن و قؤه هی هی

 

 اقدامات آیت اهلل العظمی تبریزی

هش کاسی که   صهشا ۀبشای دفاع اص هظلىهیث زضشت فاطم

  ، بایذ ايدام دهین بحىايین

 که يمىؾيؿبه همه جکلی٧ هی شىاؾ آ٬ا جبكیمی هكظىم هیكلا

، به هٍککیى اشاله  ؾ٨اٞ کًًؿ ظٕكت هٝلىهیث ال بایؿ

 هئهًیى ال ٠ىام و کًًؿ ال٭اء شاه١ه به قا واهی هایيؿهًؿ که ظك٦

 ۀؾق ؼّىَ ٬ٕی یٌؽّ يؿو٬حی ًٌیؿ ه١ٝن له. ؾهًؿ  ٨كیب قا

ؿو ؾقب ؼايه جٍکیکاجی و وىلاي قوىل ؼؿاؾؼحك  ۀهصىم به ؼاي

آجٍیًی  ۀ، ؼٙب ، وك ؾقن ؼاقز ٨٭ه ؾق هىصؿ ا٠ٝن قاه ايؿاؼحه اوث

كاظث کاهل با قّؾ گ٩حاق هًعك٨یى هٝلىهیث ظٕكت  ال ، ایكاؾ يمىؾه و باِ 

آو ٬ؿق  شمالت هكظىم هیكلا و ، ؾ٨اٞ يمىؾيؿ لهكاۀ ٨ا٘م

 و پیچیؿ٘اّلب ؾق هىصؿ ا٠ٝن هیۀ وىلايًؿه بىؾ که ِؿای گكی

 گ٩حًؿهی باقها و کكؾيؿؾ٨اٞ هی بی بی ال وشىؾ جمام با ایٍاو

»  اقميؿ باکی بكوؾ ، ظٕكت ال ؾ٨اٞ قاه ؾق هى چیم همه اگك« : که 

آيچًاو ِكیط و هئذك بىؾ که هىشب ظكکث هكظىم هیكلاۀ ؼٙب

  ۼ. ٨ٕال و ٘اّلب ٌؿ
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ّ
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 کًن با للبی هطمئى به عىی پشوسدگاس عفش هی

بكکحٍاو  ؾق آؼكیى قولهای ٠مك پك جبكیمی ٨٭یه ه٭ّؿن هیكلای

ام بكای قٔای ، هى آيچه که ايصام ؾاؾه جؤکیؿ کكؾيؿ ٌاوبه ٨كليؿ

بىؾه و هى بك آيچه ايصام ؾاؾم  ؼؿا و به هعبث و هىّؾت اهل بیث

کًن و با ٬لبی ی٭یى ؾاقم و جا آؼكیى ي٩ه ال آو هىا٧٬ ؾ٨اٞ هی

كکه که ؾق ٬ٕایای ، ه کًنهٙمئى به وىی پكوقؾگاق و٩ك هی

باٌؿ و هی، ٔال و هٕل  ٌٯ و جكؾیؿ ایصاؾ يمایؿ لهكا ۀ٨ا٘م

،  ، هٝلىهیث : ٠ّمث . ٬ٕایایی همچىو ال قظمث ؼؿا به ؾوق اوث

مات يمؾ ٌی١ه اذًا   لهكاۀ ٌهاؾت و ٨ٕایل ظٕكت ٨ا٘م
ّ
ال هىل

هكکه به هك ،  باٌؿ٠ٍكی اوث و همیى ٘ىق ال ٔكوقیات هفهب هی

 ۻ. ، ٨كؾای ٬یاهث هىئىل اوث هصاهله کًؿ يعىی ؾق آو

 
 بغىصد  صهشا ۀزضشت فاطم بگزاس پاهاین بشای هظلىهیث

: ظكکث هكظىم  گىیؿهی ، هیكلای جبكیمی ٨كليؿ ٨٭یه ه٭ّؿن

، ٘اّلب و هئهًیى ؾق قول  با پای بكهًه با شم١ی ال ٨ٕال هیكلا

ؾق  لهكاۀ ی١ًی قول ٌهاؾت ظٕكت ٨ا٘م ؛ وىم شماؾی الرايی

، ظحی یٯ گام  گكها بىیاق وىلايًؿه بىؾ،  ٌؿ٨ّل گكها وا٬ٟ هی

بكؾاٌحى بك قوی لهیى با پای بكهًه هٍکل بىؾ. ال ایى قو به هكظىم 

،  ٌىیؿٕ گكها ٌؿیؿ اوث اگك ٌما اـیث هی : آ٬ا گ٩حنوالؿ

،  کكؾلؾ و گكیه هی. ایٍاو هماو ٘ىق که به ویًه هی ک٩ً بپىٌیؿ
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 ۀظٕكت ٨ا٘م. بكای هّیبث  ٕ بگفاق پاهاین بىىلؾ : ٨كليؿم ٨كهىؾيؿ

چه  قوىل ؼؿا هگك ایى ؾؼحك ؛ ، کن اوث هك کاقی بکًن لهكا

ٕ  ، پىكم گًاهی ؾاٌث که ایى همه ٜلن قا ؾق ظ٫ او هكجکب ٌؿيؿ

 ٠الن ؾو بی ؟ ها ؾق هّیبث بی هگك هّیبث ظٕكت کن بىؾ

جىاو ؾاقم ؾق قاه ؾق ؼىاهن هكآيچه . هی این، کن کكؾه هك کاقی کًین

.  » ٬یاهث ظىكت آو قا يؽىقمجالي يماین جا  لهكاۀ ظٕكت ٨ا٘م

ایٍاو  ، ک٧ پای : و٬حی به ؼايه بكگٍحین گىیؿهی٨كليؿ هكظىم هیكلا

ؿت گكهای وىلاو آویب ؾیؿه بىؾ ٯ هی و ؛ بك اذكٌ  او ٌا قیؽث لکى اٍی

. ها  کن اوث لهكا ۀ: ایى بكای هّیبث ظٕكت ٨ا٘م ٨كهىؾو هی

اوث  اهیكالمئهًیى ک٩ى ، او ؾايین٬ؿق و هًملث وكوق لياو ٠الن قا يمی

ٌؿ که اهام ، بكای ٨ا٘مه ک٩ىی پیؿا يمی يبىؾ و اگك اهیكالمئهًیى

 :  ٨كهىؾ ِاؾ٪
يَى » ًّ ّهيَش ثٓلُمٓؤّه

َ
َه َجَباَسَن َو َجَؼاَلى َخَلَك أ وَّ ثللَّ

َ
ّلَفاّىَمَة َها َکاَو  َلٓى ََل أ

  ۻ«ُکٓفِى َػَلى َظٓهّش ثَٓلٓسّك ّهٓى آَدَم َو َهٓى ُدوَيهَلَها 

با ایى ظىاب هىالی هح٭یاو بكای اوحعکام پیىيؿ و ظكهث پیاهبك ٠میم 

ً قا به ٠هؿ اوالم حه و ٨كهىؾ ۀ، وِایث اهىال ؼىی مه گفٌا  :  ٨كليؿاو ٨٘ا
يٓ »...  ًَ َما َخَؼٓلُث ثٓلّمَياَم ّبَزّلَه ّإَلى ثٓب ي ّإيَّ ّه َو ّإيِّ َفاّىَمَة ثٓبّحَغاَء َوٓخّه ثللَّ

ّه  يفًا ّلُىٓفَلّحه َو ُلٓشَبًة ّإَلى َسُعىّل ثللَّ يمًا ّلُسٓشَهّحّه َو َجٓؾّش   ۼ«َو َجٓكّش
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ۀ : ها بكای ٨ا٘م جىاو گ٩ثبا ؾق يٝك گك٨حى ایى ؾو هٙلب آیا بال هی

این کاقی کكؾه و ؼؿهحی به هفهب بك ظ٫ جٍّیٟ يمىؾه لهكا

 ۻ. ٨ؿایی آو هىحًؿ و پؿق بمقگىاقي و ٨ا٘مههفهبی که چى

 
ه ۀدلیل گشی ايسشاف چؾن هشزىم هیشصا ام فاطمی   فشاواو دس ای 

ه ال١ٝمی هكظىم 
ّ
وىگىاقی  ؾق اّیام هیكلا شىاؾ جبكیمیآیث الل

 وؽثٓ ٪  . هـ ٧ۼ۾ۻوال  ۀاّیام ٨ا٘میّ  ٔ  لهكاۀ ظٕكت ٨ا٘م

چىو ایٍاو کىالث .  کكؾيؿهی گكیه ٌّؿت به و کكؾه جابی بی

:  گ٩حًؿ، ا٘كا٨یاو بكای ظال ایٍاو بىیاق يگكاو بىؾيؿ و هی ؾاٌحًؿ

 جابی ، کمحك بی ، بكای ظالحاو ؼىب يیىث آ٬إ کمی جعّمل کًیؿ

 ۀب ظٕكت ٨ا٘مئٕ هّا جىاين: يمیيؿ ٨كهىؾولی ایٍاو هیکًیؿ ؛ 

 . جىايؿ ؼىؾ قا کًحكل کًؿبه ٬ؿقی اوث که ايىاو يمی لهكا

کكؾ که وكايصام چٍن چپ ایٍاو ال هی جابی او آو ٬ؿق بیایٍ

ٌّؿت ٨ٍاق هًعك٦ ٌؿ و ا٘كا٨یاو به ؼّىَ ا٠ٕای ٌىقای 

اؼحیاق   کكؾيؿ که هكظىم هیكلااوح٩حاء به ؤىض هٍاهؿه هی

  . یکی ال چٍماو ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾه اوث

به پمٌکاو هؽحل٧ هكاش١ه ٌؿ بكای ٠الز چٍن هكظىم هیكلا

، يٝك ؾکحكها ایى بىؾ که چٍن هیچ ٠یبی  ل بكقوی و ه١ایًهو ب١ؿ ا
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آ٬ا کمی بایؿ  لکى به آو ٨ٍاق آهؿه و لیاؾ ؼىحه ٌؿه اوث ، و يؿاقؾ

   ۻ. اوحكاظث کًًؿ و ال چٍن ؼىؾ کاق يکًٍؿ

ه١ٝن له ؾق آؼكیى وال ٠مك هباقکٍاو که بكای ه١الصه به ؼاقز 

 ؾق ٨ا٘میه كا ال کٍىق ق٨حه بىؾيؿ ؼىؾ قا به ٠مای ظٕكت له

ای که ؾاٌحًؿ با پای بكهًه قوی قوايؿيؿ و با آو ٌىق و ٠ال٬ه

 .های ؾا٢ ٌهك ٬ن به ٠ماؾاقی پكؾاؼحًؿ آو٩الث

 
ه الؼظمی وزیذ خشاعايی 

 
بشای جؼطیلی عالشوص  الذام آیث الل

 ص هشا  تؽهادت زضش 

  هكشٟ ٠الی٭ؿق
ّ
ظىیى  ٌیػظاز ه ال١ٝمی آ٬ای ، ظٕكت آیث الل

ای که ؾق ظىلۀ با جىشه به هى١٬یث بكشىحه اوايیؼك  وظیؿ

جكبیث  ه ٬ن ؾاقيؿ و با ٠ًایث به ٌماق بىیاق لیاؾ ٌاگكؾاو و٠لمیّ 

 یا٨حگاو هکحب ٠لمی و اشحهاؾیٍاو، بكای بكا٨كاٌحى پكچن

ال هیچ ا٬ؿام و کىٌٍی ؾقی٣  بمقگؿاٌث ٌهاؾت ظٕكت لهكا

  .ي٩كهىؾيؿ 

هیئث  وو٬ث قئیه هعحكم شمهىق هصاهؿجی پیگیكايه ، ال  ایٍاو با 

ؾولث و يمایًؿگاو هصله ٌىقای اوالهی ؼىاوحًؿ که ، قول ٌهاؾت 

وكاوكی ؾق  ، ج١ٙیل به ٘ىق قومی و ٬ايىيیقا   ظٕكت لهكا

های هؽلّايه و ِاؾ٬ايۀ بىیاق ، کٍىق ا ٠الم يمایًؿ ، و ؾق اذك ١٨الیث

يیم ؾق هصله  ایى آقلوی بمقگ بكآوقؾه گكؾیؿ ، و ؾق هیئث ؾولث ، و

                                                           

 . ٨ۼۻ. هماو ، َ  ۻ



 ۻ۾ۻ / اك هل  تكٕظ تؾاهٌ لاو ىیهؿِق اهچ و قام هکی : مىو ل٨ّ

ٌىقای اوالهی، با قأی ٬اٟ٘ يمایًؿگاو ، قول وىم شماؾی الرايیۀ هك 

ج١ٙیل قومی  كول ٌهاؾت ظٕكت ٨ا٘مه لهكاوالوال، به ٠ًىاو 

ٓ ایى هّّىبۀ  ٌمىی٧٨۽ۻ ٬مكی ٔ ۺۼ۾ۻا٠الم گكؾیؿ و ال وال 

مًؿ و جاقیؽی به اشكا ؾق  ۻ. آهؿ بىیاق اقٌل

 
 دعحه ػضاداسی با پای بشهًه

 ظٕ
ّ
٠الوه بك ا٬اهه  ه ال١ٝمی وظیؿ ؼكاوايیكت آیه الل

به هًاوبث ٌهاؾت ظٕكت  هصله ٠ما ؾق بیث ٌكی٧ ؼىؾ

م ىٓ ؾق قول و ٌمىی٧٨۽ۻ ٬مكی ٔ ۺۼ۾ۻال وال  لهكا

های ؾا٢ ٌهك ٬ن و٩الثآيیه با پای پیاؾه و بكهًه قوی اشماؾی الرّ 

کًًؿ و شم١یث ظكکث هی به وىی ظكم هٙهك ظٕكت ه١ّىهه

٠لما و ٨ٕال و ٠مىم هكؾم ؾلىىؼحهٓ به ؾيبال ایٍاو به قاه ال  اؾاق ٠ٔم 

  .يمایًؿ قا همگايی هی ا٨حًؿ و ٌىق ٠مای ظٕكت لهكاهی
 

 ػیه ای جاسیخی و هذایحگشالاط

 
ّ
 ۼۼ۾ۻايیه ؾق شماؾی الرّ  ٝمی وظیؿ ؼكاوايی١ه الآیث الل

 ای اِىلی و هىحؿل ؾق پًس ٩ِعه جٍكیط يمىؾيؿ٬مكی ا٘ال٠یه

 : ٨كهایًؿايؿ. ایٍاو هیحی ال آو وٜی٩ۀ ها قا ه١یى ٨كهىؾهمکه ؾق ٬ى

به پا ؼیمین ، و که وٜی٩ۀ ها ؾق ایى هّیبث کبكی ایى اوث 

، چىو  آيچه ؾق جىاو ؾاقین ؾق ج١ٝین ١ٌائك قول ٌهاؾت ايصام ؾهین
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ن  یىمٝلىهالاظ٭ا٪ ظ٫ّ اول  ، وًؿ   ٌهاؾت آو ظٕكت
َ
اوث ، و ل

َق 
َ
  ا

 
ْرله ظ٭ا  ۻ. أٔی١اه 

 

 
 
 فاضل لًکشايیالؼظمی هشزىم زاج ؽیخ هسمذ  هآیث الل

،  وال 5به  ٘ىق هحىالی ؾق ٠كْ همه واله  ۺ٨۽ۻال وال ه١ٝن له 

ها ا٨حؽاق ياهه ؼىیً به آو پیام ؾق وِّیث . ايؿپیام ِاؾق يمىؾه

، ؾقن و بعد  هى جالي ٠لمی لیاؾی کكؾم« : ؿي٨كهىؾو کكؾه 

م بكای ٬یاهث، همیى چًؿ والی اوث که لیاؾی ؾاٌحن، اها اهیؿ

 .» ٨كیاؾ لؾم بكای ظٕكت ٨ا٘مه لهكا

ؼٙكی  کًن یٯ اظىان هی: « چًؿ وال پیً ال قظلث ٨كهىؾيؿ

 ؾق شكیاو و ظٕكت لهكا ه١ّىهیى ۀبكای ج١ٕی٧ ه٭ام ائم

قا با ٠ٝمث بكگماق کًین و   . بایؿ ٨ا٘میه اوث و بایؿ با آو ه٭ابله کكؾ

 ۼ.» ىالین٠اٌىقای ؾوهی ب

 

ه ام فاطمی    پیام به هًاعبث ای 

های هفهبی اوث و  ج١ٝین ١ٌائك ؾیًی ال وٜای٧ هكؾم و هیؤت

ٌما يبایؿ ؼىؾ قا ال ایى وٜی٩ه ههن کًاق کٍیؿه و آو قا ٨٭ٗ ال 

 . وٜای٧ هىئوالو ٨كهًگی بؿايیؿ

                                                           

 .ۻ٧، َ  ۻ. يهٕث ٨ا٘میه ، ز ۻ

 . ٦ۺۻویًای ٨٭اهث، َ .  ۼ



 ۽۾ۻ / اك هل  تكٕظ تؾاهٌ لاو ىیهؿِق اهچ و قام هکی : مىو ل٨ّ

وكایاو  یاوه ٌکىه و ظكاقت ایى هكاون هٍث هعکمی اوث بك ؾهاو

؛ و ٨کك يکًیؿ که  ؾق ال٭اء ٌبهه بیى هكؾم ها قا ؾاقيؿ و کىايی که و١ی

 .  ایى هٙالب ّٔؿ وظؿت اوث
، کًاق گفاٌحى  وظؿجی که هّؿ يٝك هكظىم ظٕكت اهام اوث« 

.  های اوحىاق جٍّیٟ و ؾوث کٍیؿو ال آيها يیىث ٠٭ایؿ و آقهاو

.  ظ٩ٛ وظؿت آو يیىث که کیاو جٍیٟ به ٨كاهىٌی وپكؾه ٌىؾ

ٛ اگك ؼؿای ياکك  ؾه هبحال به ايعكا٦ ٨کكی ٌؿه و جعث ٠ًىاو ظ٩

و ویكه آو بمقگىاقاو  وظؿت ال ٠٭یؿه و آقهاو و والیث ه١ّىهیى

 .»  این ، جٍیٟ قا به هىلػ کٍايؿه و ال بیى بكؾه ؾوث بکٍین

وبب   جىشهی به ایام ٨ا٘میه ج٩اوجی ؾق ایى هىقؾ و کن وکىت و بی 

 . وثهای ه٭ؿن آو ا شؿایی ال جٍیٟ و آقهاو

،  قو ؛ ال ایى بیًن هى ؼىیً قا ؾق ه٭ابل ؼؿای وبعاو هىئول هی

      ۻ. هٙالب ٨ى٪ قا به ٠ًىاو اجمام ظّصث با ٌما ؾق هیاو گفاٌحن

ياگ٩حه يمايؿ ٠لما و هكاشٟ بمقگىاق ؾیگكی ؾق ٨ا٘میه ي٭ً 

ايؿ که به ؼا٘ك ٘ىاليی ٌؿو ایى ه٭اله ال آو ِك٦ يٝك ؾاٌحه

م شهث ا٘الٞ به کحاب يهٕث ٨ا٘میه شلؿ گكؾیؿ ؼىايًؿگاو ٠می

 .اول هكاش١ه يمایًؿ 

ؿهیى وال « اللم به ـکك اوث که کحاب  یاؾواقۀ یکهماق و چهاِق

 جىوٗ اوحاؾ ظىلۀ ٠لمّیه ا٩ِهاو»  ٌهاؾت ظٕكت ٨ا٘مۀ لهكا
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یاوو  هكهای ؾیگك وًب  ٌ ٔ  و به جبٟ آو ؾق  گفاق ٨ا٘میه ؾق ا٩ِهاو

ه آ٬ای ظاز وّیؿ ظصث هىّظؿکٍىقهای ؾيیا ، ٓ ظٕكت آیث ا
ّ
 لل

٬مكی ؾق  ۼۻ۾ۻٌمىی ٨ا٘میه وال  ۺ٧۽ۻؾق وال  ابٙعی

اهل وه بؽً  هی ۾ۻ۽  باٌؿ . ٩ِعه به لیىق ٘بٟ آقاوحه گكؾیؿه کهٌ 

ؿهیى وال ٌهاؾت  بؽً اول : گماقي هكاون یکهماق و چهاِق

هایی ال پىوحكهایی ؾق ا٩ِهاو و همچًیى يمىيه ظٕكت لهكا

 چاپ ٌؿه اوث .  که ؾق آو وال

بؽً ؾوم : اقلي ١ٌك الهی و ١ٌكاء با ایماو ال ؾیؿگاه ٬كآو و اهل 

ي٩ك ال ١ٌكا بمقگ ٌی١ه ؾق ٘ىل جاقیػ اٌاقه ، و  ٨5و به  البیث

 وپه به ه٩اؼك ١ٌك و اؾب ٨اقوی  و هًا٬ب و هكاذی اهل البیث

 . ايؿپكؾاؼحه ٌؿه و ٌكض ظال یکّؿ جى ال آو ١ٌكا قا ـکك يمىؾه

و های ١ٌكای ا٩ِهاو به هًاوبث یکهماق ؽً وىم : وكوؾهب

ؿهیى وال ٌهاؾت ظٕكت لهكا  . ـکك گكؾیؿه اوث چهاِق

 
 بشکات فاطمیه

هیؿه هی ك کحب ٨كاواو پیكاهىو آو بايىیٌ  میه ٍي . باٌؿ ال بكکات ٨٘ا

 هكظىم هع٭٫ بمقگىاق آ٬ای اوما٠یل ايّاقی ليصايی ؾق کحاب ي٩یه

 شلؿ کحاب ۺۺ٧چاپ اول آو » ۀ کحاب ؾق آیً ٨ا٘مه لهكا« 

های ؾیگك ؾق والهای ، و ؾق چاپ پیكاهىو ظٕكت ه١ك٨ی يمىؾه

پًصن آو که ؾق وال  ها ا٨موؾه ٌؿه که ؾق چاپب١ؿ بك ج١ؿاؾ کحب

٩ِعه جىوٗ ايحٍاقات ؾلیل ها به لیىق  ٧٩۾ۻٌمىی ؾق  ۽٩۽ۻ
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 ٠ًىاو کحاب چاپی و ؼٙی هىح٭ل به ۻۻ٦۽،  ٘بٟ آقاوحه گكؾیؿ

لباو ليؿۀ ؾيیا ه١ك٨ی ٌؿه اوث . اللم به ـکك اوث که ٘ب٫  ۺ۽

شلؿ کحاب قا  ۺۺۺ5جع٭ی٭ی کىجاه که ؾق همیى اواؼك ايصام ٌؿ ، جا 

حه جعكیك ؾق آهؿه اوثهٍاهؿه يمىؾه   . این که به ٌق

هكظىم ظاز ٌیػ اوما٠یل ايّاقی ليصايی کحابی ياگ٩حه يمايؿ 

             جعث ٠ًىاو :  کبكیؾق لهیًۀ ٌكض ليؿگايی ظٕكت ِّؿی٭ۀ 

ؿ 5ۼ، ؾق »  المىوى٠ة الکبكی ٠ى ٨ا٘مة الّمهكا« 
ّ
يىٌحه و  هصل

 ايؿ .به چاپ قوايؿه

 
ه  عفشهای جبلیغی بشای بضسگذاؽث فاطمی 

 ۻۻ۾ۻؾق وال  په ال آيکه بمقگؿاٌث ٌهاؾت ٨ا٘مۀ لهكا

٬مكی ، ؾق ا٩ِهاو به يعى گىحكؾه و همه شايبه ، و ؾق بكؼی ال 

ای ه١ّیى ، أيصام گك٨ث ، و بكکات و آذاقؾیًی و ٌهكها ؾق هعؿوؾه

ه١ًىی آو کاهال  هعىىن گكؾیؿ ، با شم١ی ال ؾووحاو جباؾل يٝك و 

هائی که ؾق ایى هٍىقت يمىؾین ، بكای هىا٨كت به ٌهكها و اوحاو

لهیًه ١ّ٨الّیث هًاوب يؿاٌحه ايؿ،و به همیى شهث با چًؿ اجىهبیل 

 ۻ .ای ال ٠ال٬مًؿاو ، ٠الم هىا٨كت ٌؿینهی  ٠ّؿهوىاقی و با همكا

های یمؾ و کكهاو و ویىحاو و بلىچىحاو ، . هىا٨كت به اوحاوۻ

 ٌمىی .۽٧۽ۻ٬مكی / 5ۻ۾ۻؾق وال

                                                           

جا  ۽5۽های جبلی٥ی ال ٩ِعه ٌكض ایى هىا٨كت ۽5۽، َ  ۼ. يهٕث ٨ا٘میه ، ز ۻ

 ـکك ٌؿه اوث . ۾۽۾ ٩ِعه
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 ي .۾٧۽ۻ٪ /  ٦ۻ۾ۻ. هىا٨كت به اوحاو ٨اقن ، ؾق وال  ۼ

 ٧ۻ۾ۻ، ؾق وال  .... و٩ك به کاٌاو ، ٬ن ، هٍهؿ ه٭ّؿن و  ۽

 ي .٧5۽ۻ٬مكی/ 

و٩ك به ٌهكهای کىیكی و ؼكاواو و جهكاو و ٬ن ؾق وال .  ۾

 ي . ٧٦۽ۻ٪/  ٨ۻ۾ۻ

اقؾبیل و  های ٬مویى ، ليصاو ، آـقبایصاو ٌك٬ی ،. و٩ك به اوحاو 5

 ي .  ٧٧۽ۻ٬مكی /  ٩ۻ۾ۻگیالو ؾق وال 

های کهکیلىیه بىیك اظمؿ و چهاقهعال و .  و٩ك به اوحاو ٦

 ي . ٧٨۽ۻ٬مكی /  ۺۼ۾ۻبؽحیاقی و هكکمی ، ؾق وال 

های لكوحاو و کكهايٍاه و همؿاو ؾق وال . و٩ك به اوحاو ٧

 ي . ٧٩۽ۻ٬مكی /  ۻۼ۾ۻ

های هاليؿقاو ، گلىحاو و ؼكاواو ؾق وال . و٩ك به اوحاو ٨

 ي .ۺ٨۽ۻ٬مكی /  ۼۼ۾ۻ

های لكوحاو ،کكهايٍاه ،ایالم و کكؾوحاو و . و٩ك به اوحاو ٩

 ي .ۻ٨۽ۻ/ ٬مكی  ۽ۼ۾ۻ٨ا٘مّیه همؿاو ،  ؾق 
هک ام فاطمی   اسواو هاِی ػضاداسی دس ای 

های هکّكق و جؤکیؿات  ۺۼ۾ۻال وال  ٬مكی ، به ؾيبال و٩اٌق

ن ج٭لیؿ ، جّمین گك٨حین که ؾق اّیام ٨ا٘مّیه ؾّوم
ّ

،  بكؼی ال هكاشٟ ه١ٝ

کاقواو ٠ماؾاقی به قاه  به هًاوبث ٌهاؾت ظٕكت لهكا

 ؾق ٌهكهای 
 
و جهكاو و ٬ن بیًؿالین ، و هىیك ظكکث کاقواو قا ٠مؿجا

های هٍهؿ ه٭ّؿن ٬كاق ؾهین ، لیكا گىحكي و ٠می٫ ٌؿو بكياهه
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جىايؿ آذاق و ؾق ایى ٌهكها ، هی ٌهاؾت ٨ا٘مه لهكا بمقگؿاٌث

يحائس بىیاقی قا ؾق جماهی  ٌهكهای ایكاو ، و وایك کٍىقهای شهاو 

 .ۻ ؾاٌحه باٌؿ

 ٬مكی / ٬ن ، جهكاو ، وىاؾکىه و واقی .ۺۼ۾ۻ. وال  ۻ

و  ل ٌهاؾت ظٕكت هكؾم با والیث و ؾووحؿاق أهل البیثؾق قو

های ٠ماؾاقی  ٌهك واقی به اوح٭بال آهؿه بىؾيؿ ، و ؾق هیئث

های ٌهك ، با پای بكهًه و وكهای بؿوو ٠ماهه و بك وك و ؼیاباو

 ویًه لياو ، ٠اٌىقای ٨ا٘می به قاه ا٨حاؾ ، و هًٙ٭ه به لكله ؾق آهؿه

 . بىؾ 

 ؾه٫ -٬ن ٬مكی / ۻۼ۾ۻ. وال  ۼ

٠ماؾاقی ؾق بیث آیث الله ال١ٝمی گلپایگايی بك پا ٌؿ و شم١ّیث 

های ٠ماؾاق با ظٕىق ٠لماء أ٠الم ، بك وك و ویًه لياو ، بك قوی آو٩الث

به هعٕك ظٕكت  ؾا٢ ، بكای جىلیث ٌهاؾت ظٕكت لهكا

 .  به وىی ظكم هّٙهك آو ظٕكت قهىپاق ٌؿین ه١ّىهه

ن ، ياگاه یک اي٭الب ٠صیبی ؾق با وقوؾ ؾق آوحايۀ ِعى ه٭ّؿ 

ی يؿاٌث ،  ِّ قوض شم١ّیث ٠ماؾاق پیؿا ٌؿ ، که ؾلیل ٜاهكی ؼا

گىیا هیچکه اؼحیاق ؼىؾ قا يؿاقؾ، ٌّؿت بك وك و ویًه لؾو ، ّٔصه 

و ياله ، أٌک و وىل ، اوحرًائی بىؾ، بؿوو اؼحیاق ١ٌاق ویًه ليی 

و  اّم أبیها قا -کٍحًؿ لهكاء قا : ٠ىْ ٌؿ ، و همه ٨كیاؾ هی کكؾيؿ 

                                                           

 .  ۾۽۾، َ  ۼيهٕث ٨ا٘میه ، ز  . ۻ
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ؾق آو  بكؼی ال اٌؽاَ هىقؾ وذى٪ اٜهاق ؾاٌحًؿ که اهام لهاو

 . ؾیؿه ٌؿيؿ  هكاون ٠ٝین ؾق ِعى ظٕكت ه١ّىهه

په ال آو ، با هماو پاهای بكهًه و با اٌک شاقی و گكیه و ياله به 

 قهىپاق ٌؿین ، و به وىی هؿقوه و هئّوىۀ اإلهام المهؿی

ه ال١ٝمی آ٬
ّ
 ، يمال ای ظاز وّیؿ هعّمؿ با٬ك ابٙعیاهاهث آیه الل

ٜهك و ٠ّك قا به شما٠ث ؼىايؿین ، و ایٍاو ه٭ؿاقی ؾقباقۀ 

 . بمقگؿاٌث ٌهاؾت ظٕكت لهكاء وؽًكايی يمىؾيؿ 

 جهكاو -٬مكی / ٬ن  ۼۼ۾ۻ. وال  ۽

ه ال١ٝمی وظیؿ ؼكاوايی
ّ
ای ال ٠ّؿه ؾق هًمل ظٕكت آیه الل

ه ال١ٝمی ، ٠لماء و ٨ٕالء ٬ن ، همايًؿ : ظٕكت آی
ّ
آ٬ای ظاز ه الل

٠ماؾاقی به شایی  آوقؾيؿ ، و ظال و هىایوّیؿ هعّمؿ با٬ك ابٙعی

قویؿ که ب١ٕی ال ٠لماء ظأك ؾق هصله ، ٠ماهه ال وك ؼىؾ 

های ؼىؾ قا ايؿاؼحًؿ ، و ؾو ٌؽّّیث بمقگىاق یاؾٌؿه يیم ، ٠ماهه

و ،  ؾیؿيؿقا هی بكؾاٌحًؿ ، و گىیا هًٝكۀ جالیايه لؾو به ظٕكت لهكا 

، و  ًٌیؿيؿِؿای وا أبحاه وا أبحاه ، أهکفا ی١٩ل بابًحک و ٩ِّیحک قا هی

ها ها کاوۀ ؼىو ٌؿ ، و بؿولؾيؿ ، و چٍنبی اؼحیاق ؼىؾ قا هی

  . وكغ و ٠ك٪ قیماو گكؾیؿه بىؾ

ه ال١ٝمی آ٬ای وظیؿ
ّ
ؼكاوايی  په ال اجمام ٠ماؾاقی ، ظٕكت آیه الل

ال ٠ٝمث  با ؼلىِی ٠صیب ، همكاه با جصلیل با بیاياجی بىیاق ٌیىا ، و

هؽلّايه و بكای ظأكیى ٔ که آو ٠ماؾاقی  بی هايًؿ ظٕكت لهكا

 :  ؼا١ٔايه قا ايصام ؾاؾيؿٓ  ؾ٠ا يمىؾيؿ ، و هحىا١ٔايه ٨كهىؾيؿ
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 اهیؿواقم به ؼا٘ك ایًها ٔ اٌاقه به ٠ماؾاقاو ٓ ؼؿاويؿ به ها هن

ظٕكت  ؾهؿ که چكايٍاو هی ٠ًایحی ب٩كهایؿ که همیى جىأٟ و أؾب ،

 .  ايؿال ؾیك لهايی ، به ایٍاو ٠ًایث ؾاٌحه ب٭ّیة الله األ٠ٝن

وپه با هماو ظالث ٠ماؾاقی و ویًه ليی ، به بیث ٌكی٧ هكشٟ 

ه ال١ٝمی ، آ٬ای ظاز وّیؿ
ّ
هعّمؿ قٔا  ٠الی٭ؿق ٌی١ه هكظىم آیه الل

اٌث ٔ که پیٍگام ؾق اظیای ٨ا٘مّیه و هكاون بمقگؿگلپایگايی

ه  ٌهاؾت ظٕكت لهكا
ّ
بىؾيؿ ٓ هٍّك٦ ٌؿین ، ظٕكت آیه الل

ه ِا٨ی گلپایگايی
ّ
ای ال و ٠ّؿهال١ٝمی ، آ٬ای ظاز ٌیػ ل٧ٙ الل

ب و هكؾم يیم 
ّ

ؤو ظىلۀ ٠لمّیه و وایك ٘ال
ّ

٠لما و هّؿقویى ٠ٝین الٍ

ٌؿ ، که ای ايصام ظٕىق ؾاٌحًؿ ، و ٠ماؾاقی بىیاق جکاو ؾهًؿه

، و په ال  لكلیؿهایٍاو هیال ٌّؿت گكیه ٌايه ظٕكت آیه الله ِا٨ی

هپایاو ٠ماؾاقی جىٔیعاجی ؾقباقۀ ا٬ؿاهات ظیاجی  هكظىم آیه
ّ
ال١ٝمی  الل

ؾاؾم که بكای همه ظأكیى  گلپایگايی ؾق بمقگؿاٌث ٨ا٘میه

با اٌک  شالب و جکاو ؾهًؿه بىؾ، و وپه ظٕكت آیه الله ِا٨ی

ال   لى٧ِ ، يىبث به ظٕكت لهكاشاقی ، و با ٠ال٬ه و هعّبحی لائؿ ا

، و ایى  کاقواو ٠ماؾاقی و ایى همه اظىاوات پاک ٬ؿقؾايی يمىؾيؿ

ىق قا وبب اوحعکام ٠ماؾاقی های ا٠ح٭اؾی و ؾیًؿاقی ، و بًیاوهای پٌك

 ۻ. های اوالهی ؾايىحًؿظ٩ٛ اقلي

 

                                                           

 . ۺ5۾، َ  ۼ. يهٕث ٨ا٘میه ، ز ۻ
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 اداهۀ عفشهای ػضاداسی فاطمیه

هك   ٌ های هؽحل٧ کٍىق و ؾق ایى ؾهۀ اؼیك ظكکث ٬ا٨لۀ ٠ماؾاقی به

می  اهاهماؾگاو ؾق هىیك ، ايصام گك٨ث و هىشب جىو١ه و گىحكي ظكکث ٨٘ا

ؿگاو  ٠میم هی ما ؼىاًي ىقت ٨هكوث واق ج٭ؿینٌ  ـیل بهِ   :گكؾؾ گكؾیؿ که ؾق 

. و٩ك به کىهپایه ، يائیى ، ؼىقو بیابايک ، ٘به ، هٍهؿ ،  ۻ

 ٬مكی . ۽۽۾ۻواقی ، جهكاو و ٬ن  ؾق وال 

ؼكم آباؾ، ٌىي ، ؾل٨ىل ، ٌىٌحك ، اهىال  ؾق وال  . و٩ك به ۼ

 ٬مكی . ۾۽۾ۻ

 ٬مكی . ۿ۽۾ۻ. و٩ك به ٬ن  و جهكاو ؾق وال  ۽

 ٬مكی . ٦۽۾ۻ. و٩ك به ٬ن ، گلپایگاو ، ؼىايىاق و چاؾگاو ؾق وال  ۾

 ٬مكی  . ٧۽۾ۻ. و٩ك به ٬ن  و جهكاو ؾق وال  5

، ؾق  هىیك ،  اهاهماؾگاو ؾق . و٩ك به ٬ن ، ا٬لیؿ اهام لهاو ٦

 ٬مكی  .  ٨۽۾ۻوال 

 ٬مكی . ٩۽۾ۻ. و٩ك به ٬ن  و جهكاو ؾق وال  ٧

. و٩ك به ٌهكهای ٬ن ، واقی ، هٍهؿ و  ... و اوحاو ه٭ّؿن  ٨

 ٬مكی . ۺ۾۾ۻاهاهماؾگاو ؾق هىیك ، ؾق وال 

 ٬مكی . ۻ۾۾ۻ. و٩ك به ٬ن  و جهكاو ؾق وال  ٩

یك ، ؾق وال . و٩ك به يكا٪ ، ٬ن ، هٍهؿ و اهاهماؾگاو ؾق هى ۺۻ

 ٬مكی ٔهمیى اهىال ٓ .  ۼ۾۾ۻ

 ٬مكی . ۽۾۾ۻ. و٩ك به ٬ن و اهاهماؾگاو هىیك ، ؾق وال ۻۻ
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و جكن  و أٙكاب و يگكايی کكويایی بىؾ ٬مكی وال  ۼ۾۾ۻوال 

، ؾق ٌهكهای هؽحل٧ کٍىق ، هكؾم ٨هین و والئی ظاکن بىؾ  هكؾمبك 

شاو و هال و ال  هی يمىؾهمكاهی و همؿلباالؼُ ٌهك ا٩ِهاو 

 ؼىیً وكهایه گفاٌحًؿ و يگفاٌحًؿ که ٠َ 
َ
قوی ٨ا٘می  ن ٠مایل

واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ و ؼالّايه ، ٨ا٘می واق بی٩حؿ و هكؾ و هكؾايه لهیى 

بكگماق ٌىق  وىل و پك که ؾق جىاو ؾاٌحًؿ هصاله ٨ا٘می قا پكو آيچه 

و و ... ، ٬ن ، کاٌا يمىؾيؿ و ؾق ٌهكهایی هايًؿ ا٩ِهاو ، هٍهؿ

 ًاوآو چو قاه ايؿاؼحًؿ های ٠ٝین ٠ماؾاقی ؾوحه شات و ٬ا٨له

چًیى ایى های ٬بل که والٌؿ ؾق بیى هكؾم ؾیؿه هیٌىقی  وىل و

و به شهاو و شهايیاو و جاقیػ ذابث يمىؾيؿ که هماو ٘ىق که يبىؾ 

٨كهىؾه ايؿ: ؾؼحكم ٨ا٘مه پًاهگاه هكؾم اوث .  پیاهبك قظمث

گاه و که٧ ظّیى الهی آهؿيؿ و گ٩حًؿ جا پای هكؾم وىی ایى پًاه

همايٙىق که ظٕكت . يمایین ؾ٨اٞ هی شايماو ال ظٕكت لهكا

و ؾق ایى يمىؾه ؾ٨اٞ  ٠لیو والیث ظٕكت ال هٝلىهیث  لهكا

،  هحؿّیى. ها هكؾم  ٌؿيؿ٠لىی ٨كليؿٌاو ٌهیؿ قاه والیث ، ؼىؾ و  قاه

و جا آؼكیى لعٝه ال يٍیًین ال پا يمیظٕكت  اووالیحمؿاق و هعبّ 

٠مكهاو آيچه ؾق جىاو ؾاقین ؾق ٘ب٫ اؼالَ يهاؾه و با ٌىق و وىل 

  .ایى هصاله قا بك پا ؼىاهین يمىؾ 
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پیام هكشٟ ٠الی٭ؿق ٌی١ه و  ؾق پایاو به ٨كالهایی ال یاؾؾاٌث

  ظٕكت آیة
ّ
ؾق آوحايه ٨كاقویؿو  ه ال١ٝمی ِا٨ی گلپایگايیالل

 : نهی پكؾالی ایام شايىىل ٨ا٘میه
 اطالػیۀ ی اص هایفشاص 

 
به هًاعبث   ه الؼظمی صافی گلپایگايیآیة الل

 ق 0442 ایام خايغىص فاطمیه

یٯ هعىقیث ؼاِی  ، ظٕكت لهكاؾق هیاو اهل بیث

ٌىيؿ ایٍاو ؾق  ه١ّك٨ی هی ؛ هالظٝه کًیؿ و٬حی اهل بیث ؾاقيؿ

ًُ  ُهٓن »؛  ِؿق هىحًؿ  « ىَهاَفاّىَمُة َو أُبىَها َو َبٓؼُلَها َو َب

، ه٭ام و ٠ٝمث ؼاِی ؾاقيؿ  آو ظٕكت ؾق بیى اهل بیث 

، آو وشىؾ  . ؾق وا٬ٟ کًًؿ به وشىؾ ایٍاو ا٨حؽاق هی که همه ائمه

ظصث اوث، ی١ًی بكای ظ٭ايیث  ه٭ؿن بكای همه اهل بیث

ؼىؾٌاو و بكای بٙالو ٤اِبیى و وحمگكاو به وشىؾ آو بمقگىاق 

، ولی ظٕكت ٨ا٘مه  حًؿظص . همه اهل بیث کًًؿ اظحصاز هی

  .، ظصیحً ال همه بیٍحك اوث ال ایى شهات لهكا

،  ، لهؿ ٨ا٘مه ، ویكه ٨ا٘مه ؾاٌث ٨ا٘میه و هىأٟ ٨ا٘مه گكاهی

ها باٌؿ و  ، ٠لن و ظکمث ٨ا٘مه بایؿ همیٍه شمء بكياهه ٠باؾت ٨ا٘مه

ث هًاوب بایؿ آو قا بالگى کكؾ ها ؾق وؽًكايی   .، جؤلی٩ات و ؾق هك ٨ِك

٬ؿق ٨اي و آٌکاق  ایؿ هّایبی که بك آو ظٕكت واقؾ ٌؿه اوث و آوب 

ی اوث و  با ایى -اوث که ظحی ؾق هرل کحاب الًهایة ابى اذیك  ًّ که و

به هًاوبث ال اٌاقه به ایى هّائب په ال قظلث  - کحابً ل٥ث اوث

 
ّ
  . کًؿ يحىايىحه ؼىؾؾاقی کًؿ و آيها قا بكای همه بالگى هی هقوىل الل
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، ٌؽّیث هلکىجی آو ظٕكت جصلیل و  ها ایى ٨ا٘میه بایؿ ؾق

ت ؼىؾ قا به یگايه ، اقاؾت و هىّؾ  ج١ٝین ٌىؾ و همه هكؾم ؾق ایى ایام

 بايىی اوالم ؾؼث گكاهی پیاهبك قظمث ظٕكت ٨ا٘مه لهكا

 . . اهكول ها به جؤوی به آو ظٕكت اظحیاز ؾاقین اذبات يمایًؿ

،  ٜالماو ٨كیاؾ بك وك٨ا٘میه ی١ًی  ،  ٨ا٘میه یٯ جاقیػ اوث 

، و باالؼكه ٨ا٘میه  ٨ا٘میه ی١ًی شهاؾ بكای پیكولی ظ٫ بك با٘ل

 . ی١ًی قول ظکىهث شهايی و الهی ظٕكت ههؿی

، ٨ا٘میه  ٨ا٘میه ٌب ٬ؿق اوث ،  ٕ ٨ا٘میه ٠اٌىقاوث آقی

 . ٤ؿیك و يیمه ١ٌباو اوث و ٨ا٘میه ی١ًی قول پیكولی يىق بك ٜلمث

، با  ، با گًاه ها ، با يابىاهايی ها گكایی یگايه، با ب ها بایؿ با بؿ٠ث

 .  ، با ٨ىاؾ، با شهل و ٔاللث هباقله يمىؾ ٌیىٞ هًاهی و هالهی

،  ، هکحب ٠لن و بیؿاقی ، هکحب ه١ك٨ثهکحب اهل بیث

ؿ ٠٭لی و ايؿیٍه های يىقايی  هکحب آگاهی و ٠ؿالث و بكابكی و ٌق

ى کًین و همه بایؿ ها بالگ اوث که همه بایؿ آو قا ؾق ایى ٨كِث

٬ؿقؾاو هصاله يىقايی ٨ا٘می باٌین و ال بكکات آو کمال اوح٩اؾه 

قا يمىؾه و ههمحكیى وٜی٩ه ؼىؾ قا ؾ٠ا با جّٕكٞ و ايابه به ؾقگاه 

،  ؼؿاويؿ هح١ال بكای ج١صیل ؾق ٨كز هى٨ىق الىكوق ٨كليؿ ٠میم ٨ا٘مه

هن ٠صل ٨كشه الٍكی٧ و اش١لًا ٬كاق ؾهین ظٕكت ههؿی
ّ
 ؛ الل
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 لهاو ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق/ ۾ۿۻ

 هًابغ و هآخز

 ٬كآو هصیؿ

 يهس البال٤ه

هع٭٫ / هّعط: ٩٤اقی، ٠لی ، ه٩یؿ، هعمؿ بى هعمؿ االخحصاؿ،

ياٌك: المىجمك ال١المی الل٩یة ، اکبك و هعكهی لقيؿی، هعمىؾ

 . ٪ ۽ۻ۾ۻ،  چاپ اول،  ٬ن، الٍیػ الم٩یؿ

 ٪.٩ۺ۾ۻك، شىاؾ ، ايحٍاقات ؾاقالمكجٕی، بیكوت، ٌب ادب الطف،

،  ولین بى ٬یه هاللی،ل هسمذ ، جشخمه کحاب علین بى لیظ ، آاعشاس 

،  ٬ن،  یيٍك الهاؾ،  هحكشن: ايّاقی ليصايی ؼىئیًی، اوما٠یل

 . ٪ ٦ۻ۾ۻ،  چاپ اول

،  جهكاو،  ياٌك: کحابچی،  ابى بابىیه، هعمؿ بى ٠لی اهالی صذوق،

 . ي ٧٦۽ۻ،  چاپ ٌٍن

، الب١رة هع٭٫ / هّعط: هئوىة،  ٘ىوی، هعمؿ بى العىى اهالی،

 . ٪ ۾ۻ۾ۻ ، چاپ اول،  ٬ن ،ياٌك: ؾاقالر٭ا٨ة

جع٭ی٫ و أا٨ات: هصحبی  بىٙاهی، هاليىقول ٠لی ، اهىاج البکاء،

یؿی، ايحٍاقات ٘ىبای هعبث، چاپ ؾوم،   .ۼ٩۽ۻؼىٌق

بیى،  ايحٍاقات ظ٫ یمؾی، هعمؿظىى بى ٠لی، ايىاسالؾهاده،

 .۾٧۽ۻچاپ اول، لهىحاو 

ی آییى ٬مكی، ش٩١كی ،  ۿ٦٦جا  ۽ۻ۽های بیى وال ؽیؼی، –های دًی

ك جک، جهكاو، چاپ اول،  ٔا، هحكشن: هعمؿی، ظىیى، ٍي  .٩٧۽ۻهعمؿق



 ۿۿۻ / فؼآه و ٟباًه 

ياٌك: ؾاق اظیاء ،  هصلىی، هعمؿ با٬ك بى هعمؿ ج٭ی بساسااليىاس،

 . ٪ ۽ۺ۾ۻ ،  چاپ ؾوم،  بیكوت،  یالحكاخ ال١كب

٘بكی آهلی، ٠ماؾ الؿیى أبي  ،المشجضی ةالمصطفی لؾیؼ ةبؾاس 

چاپ ،  يص٧، ياٌك: المکحبة العیؿقیة، ال٭اون یش٩١ك هعمؿ بى أب

 . ٪ ۽٨۽ۻ،  ؾوم

هحكشن: هعمؿی اٌحهاقؾی، ٬می، ٌیػ ٠بان،  بیث االزضاو،

 هعمؿ، ايحٍاقات ياِك، ٬ن، چاپؽايه ؾ٨حك جبلی٥ات اوالهی ٬ن.

جؿهكی، ٠مك  بى اظمؿ، هع٭٫:هعمؿ ـهبی،  جاسیخ اعالم،

 ٪.٩ۺ۾ۻ، لبًاو –بیكوت  -ؾاق الکحاب ال١كبي ، ٠بؿالىالم

 ؾقاوة و ی،بکك أظمؿ بى ٠ل یأب ی،ؿاؾالؽٙیب الب٥ ، جاسیخ بغذاد

جع٭ی٫ ه٩ّٙی ٠بؿ ال٭اؾق ٠ٙا الصمء االول ؾاق الکحب ال١لمیة 

 .لبًاو –بیكوت 

بى العىى ابى هبة الله  یال٭اون ٠ل یأب ابى ٠ىاکك، جاسیخ دهؾك،

الًاٌك: ؾاق ال٩کك  ، جع٭ی٫: ٠لی ٌیكی،یبى ٠بؿ الله الٍا١٨

 .للٙبا٠ة والًٍك والحىلیٟ

بى أظمؿ بى ٠بؿ  ه١حملیال٭أی ٠بؿ الصباق ، ئل الًبىهجثبیث دال

الًاٌك: ؾاق الم٩ّٙی ، ، أبى العىیىیاألوؿ أباؾ یالصباق الهمفاي

 .ال٭اهكة -ٌبكا –

هحكشن:  ، ابى بابىیه، هعمؿ بى ٠لیای، کمكه جشخمه اهالی صذوق،

 .  ٧٦۽ۻ،  چاپ ٌٍن،  جهكاو ،ياٌك: کحابچی، ای، هعمؿ با٬كکمكه

 . چاپ وًگی ،  ٠الهه هاه٭ايی الممال فی ػلن الشخالجًمیر 

https://noorlib.ir/author/1899/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://noorlib.ir/author/1899/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 لهاو ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق/ ٦ۿۻ

 .چاپ هىوىه آل البیث  ،٠الهه هاه٭ايی ،جًمیر الممال فی ػلن الشخال

٘ىوی، ابىش٩١ك، هعمؿ بى ظىى، ؾاقالکحب  ،االزکامجهزیب 

  ٪.٧ۺ۾ۻاالوالهیه، جهكاو چاپ چهاقم، 

 
 

و یط جّع ؿهعمؿظىى،، ٠الهه ویّ ٘با٘باییهیكشهايی  ةالؼاصمه،خً

 .ۻ٩۽ۻياٌك: يىین کىذك، چاپ ؾوم،  جع٭ی٫: ٨ؿوی اقؾوحايی، ظاهؿ، 

ؾ، اکىهىحايی يژ  ، ها و جؼاهالت ایشاو دس يیمه يخغث لشو بیغحنچالؼ

 .۾٨۽ۻايحٍاقات: اؾاقۀ يٍك ولاقت اهىق ؼاقشه، چاپ اول، هى١ىؾ ، 

٤مالی، ٠لی، ايحٍاقات ٠ٙك ٠حكت، چاپ  های فاطمی،دايغحًی

 ي.٩۽ۻاول، 

/  ، هع٭٫ ٘بكی آهلی ٥ِیك، هعمؿبى شكیك بى قوحن ،ة دالئل اإلهاه

،  ياٌك: ب١رث، هّعط: ٬ىن الؿقاوات اإلوالهیة هئوىة الب١رة

 . ٪ ۽ۻ۾ۻ،  چاپ اول،  ٬ن

ٌك٦ الؿیى أبي المعاوى هعمؿ بى يّك   ،یهىَدیوان، ابه عُ

اؾق، بیكوت.المٍهىق بابى ٠ًُیى األيّاقي الؿهٍ٭ي  ، يٍك ؾاِق

 وا٠ٛ کا٩ٌی، هالظىیى، الؾهذاء، سوضة

ياٌك: ايحٍاقات ، ٨حال يیٍابىقی، هعمؿ بى اظمؿ سوضة الىاػظیى،

 . ي ۿ٧۽ۻ،  چاپ اول،   ٬ن،  قٔی

هع٭٫ / ،  هصلىی، هعمؿج٭ی بى ه٭ّىؾ٠لی سوضه المحمیى،

ياٌك: ،  هّعط: هىوىی کكهايی، ظىیى و اٌحهاقؾی ٠لی پًاه

 . ٪ ٦ۺ۾ۻ،  چاپ ؾوم،  ٬ن، هئوىه ٨كهًگی اوالهی کىٌايبىق

 وا٠ٛ ٬مویًی، ِؿقالؿیى، ايحٍاقات اوالهیه. ، سیاض المذط



 ٧ۿۻ / فؼآه و ٟباًه

، هعالجی، ؾق جكشمه ؾايٍمًؿاو بايىاو ٌی١ه سیازیى الؾشیؼه ،

 .ۼ٨۽ۻ، چاپ اول ، جهكاو ،ؾاقالکحب اوالهیهـبیط الله، ايحٍاقات 

ٌهیؿی، ویؿش٩١ك، ٬ن، ؾ٨حك يٍك ٨كهًگ  ، صيذگايی فاطمه صهشا

 .۽٧۽ۻی، چاپ يىلؾهن، اواله
بساس األيىاس(،  47) جشخمه خلذ  صيذگايی زضشت اهام خؼفش صادق 

،  هحكشن: ؼىكوی، هىوی،  هصلىی، هعمؿ با٬ك بى هعمؿ ج٭ی

 . ٪ ٩٨۽ۻ،  چاپ ؾوم،  جهكاو،  ياٌك: اوالهیه

/ جكشمه يص٩ی،  بساس األيىاس( 43) جشخمه خلذ  صيذگايی زضشت صهشا 

هحكشن: قوظايی ٠لی آباؾی، ،  بى هعمؿ ج٭یهصلىی، هعمؿ با٬ك 

 . ي ٧٩۽ۻ،  چاپ اول،  جهكاو،  ايحٍاقات ههام، هعمؿ

یػ ابكاهین ليصايی ٓ عشگزؽث صيذگايی هى الط ،، ٔؼا٘كاتٌ  ،  هیكلاِ 

 .۽٩۽ۻايحٍاقات کىیك، چاپ وىم،  ٤الهعىیى ، 

 . ٪ ۾ۻ۾ۻ ،  چاپ اول،  ٬ن،  ياٌك: اوىه،  ٬می، ٠بان،  البساس ةعفیً

، جبكیمی، ش٩١ك، يٍك ؾاقالّؿی٭ة  عیشه ػالمايه و پًذهای زکیمايه

  .ۺ٩۽ۻ، ٬ن، الٍهیؿه

 ظٕكت ٟجٍیّ  شهاو الٍاو ٠ٝین هكشٟ ٘یبه ظیات، عیًای فماهث

  آیث
ّ
٨ا٘می هىظؿ، ظىى، ، لًکكايی ٨أل هعمؿ ال١ٝمی هالل

 .٨٧۽ۻ، چاپ اول، ايحٍاقات هكکم ٨٭هی ائمه ا٘هاق

هع٭٫ / ،  ٠بؿ العمیؿ بى هبة الله ابى أبی السذیذ،، ؽشذ يهح البالغه

 یياٌك: هکحبة آیة الله المك٠ٍ،  هّعط: ابكاهین، هعمؿ ابىال٩ٕل

 . ٪ ۾ۺ۾ۻ ، چاپ اول،  ٬ن،  یالًص٩



 لهاو ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق/ ٨ۿۻ

هع٭٫ / ،  ابى ٘اوون، ٠لی بى هىوی طشف هى االيباء والمًالب،

 . ٪ ۺۼ۾ۻ ، چاپ اول،هٍهؿ، ياٌك: جاوى٠ا، هّعط: ٠ٙاق، ٬یه

،  ياٌك: کحاب ٨كوٌی ؾاوقی،  ابى بابىیه، هعمؿ بى ٠لی ، الؾشایغ ػلل

 . م ٩٦٦ۻي /  ۿ٨۽ۻ،  چاپ اول،  ٬ن

با٬ك، بى هعمؿش٩١ك، ايحٍاقات ٨ٍاقکی، هعمؿ ػًىاو الکالم،

 .٧٧۽ۻجهكاو،  ،کحاب٩كوٌی اوالهیه

هع٭٫ / هّعط: ،  بعكايی ا٩ِهايی، ٠بؿ الله بى يىق الله ػىالن الؼلىم،

عی ٩هايی، هعمؿ با٬ك، ياٌك: هئوىة اإلهام المهؿی هىظؿاٙب  ،  ِا

 . ي ۼ٨۽ۻ،  ، چاپ ؾوم ٬ن

للًٍك،  اظىایی، هعمؿ بى ٠لی، ؾاقویؿالٍهؿا  ػىالی اللئالی ،

  ٪.۾ۺ۾ۻ٬ن، چاپ اول، 

٬مویًی، ویؿ هعمؿ کاٜن،  هى المهذ الی اللسذ، فاطمة الضهشا

 .۾٨۽ۻيٍك هكجٕی، ٬ن، چاپ پًصن ، 

 قظمايی همؿايی، اظمؿ، هحكشن: ،ؽادهايی دل پیاهبش فاطمه صهشا

 .ۻ٨۽ۻا٨حؽاقلاؾۀ وبمواقی، ویؿظىى، ايحٍاقات بؿق، چاپ چهاقم، بهاق 

ًاو هكشٟ ٠الی٭ؿق آیث الله ال١ٝمپیامٔ ، و فاطمیه  فاطمه  یها و وؽ

کكاي  .۹۴۹۲ چاپ چهاقم، ، ائمه ا٘هاق  یهكکم ٨٭ه، )یهعمؿ ٨أل ًل

هع٭٫ / هّعط: ،  یػ ظك ٠اهلی، هعمؿ بى ظىىٌ ،ةالفصىل المهم  

ياٌك: هىوىه ه١اق٦ اوالهی ،  ال٭ائیًی، هعمؿ بى هعمؿ العىیى

ا  . ي ٧٦۽ۻ٪ /  ٨ۻ۾ۻ،  اپ اول، چ ٬ن ، اهام ٔق



 ٩ۿۻ / فؼآه و ٟباًه

ياٌك: ،  ابى ٌاـاو ٬می، أبى ال٩ٕل ٌاـاو بى شبكئیل الفضائل ،

ی  . ي ۽٦۽ۻ ،  چاپ ؾوم،  ٬ن،  ٔق

، هع٭٫/ هّعط: ٩٤اقی ٠لی اکبك و  ١٭ىبکلیًی، هعمؿ بى ی الکافی،

ك: ؾاق الکحب اإلوالهیة، جهكاو  . ٪ ٧ۺ۾ۻ،   ، چاپ چهاقم آؼىيؿی، هعمؿ، يٌا

ابىالعىى ٠لی بى هعمؿ بى هعمؿ بى ٠بؿالکكین ابى اذیك،  ، الکاهل فی الحاسیخ

ِاؾق،   ٠بان ؼلیلی :جكشمه ،ٌیبايی شمقی، ه١كو٦ به ابى اذیك ك: ؾاق  ، يٌا

 ٪.ۿ٨۽ۻاپ اول، ، چبیكوت

هاللی، ولین بى ٬یه، ياٌك: الهاؾی،  ،هاللیکحاب علین بى لیظ ال

 ٪.ۿۺ۾ۻ٬ن، چاپ اول، 

هع٭٫ / هّعط: قوىلی هعالجی، ،  اقبلی، ٠لی بى ٠یىی ،ةکؾف الغم

 . ٪ ۻ٨۽ۻ،  چاپ اول، جبكیم،  ياٌك: بًی هاٌمی،  ویؿ هاٌن

 : ظىیًی کىههع٭٫ / هّعط، ؼمال قالی، ٠لی بى هعمؿ کفایةاالثش،

 . ٪ ۻۺ۾ۻ،  ٬ن، ياٌك: بیؿاق، کمكی، ٠بؿ اللٙی٧
 کىکب دسی، 

ابى ٬ىلىیه، ش٩١ك بى هعمؿ، هع٭٫ / هّعط: اهیًی، ٠بؿ  کاهل الضیاسات،

ك٦ العىیى  . ي ٦ۿ۽ۻ،  ، چاپ اول ، ياٌك: ؾاق المكجٕىیة، يص٧ ٌا

٘بكوی، ظىى بى ٠لی، ايحٍاقات هكجٕىی، جهكاو،  کاهل بهائی،

 .۽٨۽ۻ  چاپ اول،

٤ؿة،  بى ظصك ال١ى٭اليي المع٭٫: ٠بؿ ال٩حاض أبىا  لغاو المیضاو،

 .م ۲۰۰۲الًاٌك: ؾاقالبٍائك اإلوالهیة ، الٙب١ة األولی، 



 لهاو ٠مای ٨ا٘می ؾق گفق/ ۺ٦ۻ

٠بؿالكلا٪، بى اظمؿ، ايحٍاقات ولاقت  ، ابى ٨ى٘ی ، هدمغ االداب

اؾ اوالهی.  ٨كهًگ اٌق

٬یىهی هع٭٫ / هّعط: ، ابى هٍهؿی، هعمؿ بى ش٩١ك المضاس الکبیش،

ياٌك: ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه ، ا٩ِهايی، شىاؾ

 . ٪ ٩ۻ۾ۻ،  چاپ اول،  ٬ن،  هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن

ايّاقی ليصايی ؼىئیًی، اوما٠یل، ياٌك: ؾلیل  المىعىػة الکبشی،

 ٪.٨ۼ۾ۻها، ٬ن، چاپ اول، 

،  وبعايی، ش٩١ك،هىوىه اهام ِاؾ٪ الفمهاء،  هىعىػة طبمات

 .٪٨ۻ۾ۻ٬ن، 

هیكشهايی ٘با٘بایی، ویؿهعمؿ  ،فی ػالئن الظهىس يىائب الذهىس

 .٦٩۽ۻظىى، ايحٍاقات کحابؽايۀ ِؿق، چاپ ؾوم، 

  ليؿگايی آیث ، يىسی اص هلکىت
ّ
ل٩ٙی، ههؿی، ،  ه ال١ٝمی گلپایگايیالل

 .ۻ٨۽ۻايحٍاقات ؾ٨حك يٍك بكگمیؿه ، چاپ اول، 

ايحٍاقات ظبل  ، هىّظؿ ابٙعی ، آیث الله وّیؿظصث يهضث فاطمیه ،

 .ۼ٨۽ۻالمحیى، ٬ن، چاپ اول، 

 ، هع٭٫/هّعط: هئوىة ٌیػ ظك٠اهلی، هعمؿبى ظىى الؾیؼه، وعائل

ك: هئوىة آل البیث  آل البیث  . ٪ ٩ۺ۾ۻ،  ، چاپ اول ٬ن ، يٌا

 .ٖ ظیؿقیه يص٧ ویؿ٠بؿالكلا٪، ، همشم،وفاة فاطمة الضهشا

 .٠بؿالمهكا، ههؿی ، الهدىم ػلی بیث فاطمه

ك: البال٢، بیكوت،  الکبشی،هذایةال ّیبی، ظىیى بى همؿاو، يٌا  ٪.٩ۻ۾ۻؼ

 . وایث اشحهاؾ ه٭الۀ آ٬ای پىوايی


