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مقدمه
ثـن اهلل الغدوي الغدين
كِبصد دٌغد نبطوَ ػُغاء ؾليِبالـالم ّايؿيزي اؿذ کَ هٌبثؽ دضيضي ّ ربعيز
كيؿَ ّ ؿٌي ثغ آى گْاٍ اؿذ.
ثغسي ثَ ؾلذ ؾضم آكٌبئي ثب دضيش ّ ربعيز ،صع ايي ّايؿيذ رغصيض ًوْصٍاًض.
اػ ايٌغّ گْكَاي اػ كْاُض ايي هويجذ ثؼعگ عا رٌِب اػ هٌبثؽ هؿزجغ اُل ؿٌذ
رًضين پْيٌضگبى دى ّ دًيًذ هيًوبئين.

[ ههذَ ]4

يبل عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن:
« ...نزکْى اّل هي يلذًٌي هي اُل ثيزي نزًضم ؾلي هذؼًّخ هکغّثخ هكوْهخ
هًزْلخ».
نغائض الـوطيي ،ط  ،2م 34

[ ههذَ ]5

يبل هْؿي ثي جؿهغ ؾليَالـالم:
اى نبطوَ ؾليِبالـالم هضيًخ كِيضٍ.
اهْل کبني ط  ،1م 381

[ ههذَ ]6

يبل اثيؾجبؽ عًي اهلل ؾٌَ:
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اى الغػيخ کل الغػيخ ،هب دبل ثيي عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّ ثيي کزبثَ.
هذيخ ثشبعي ط 1 ،121

[ ههذَ ]7

شهادت حضزت سهزا واقعيتي انکار ناپذيز
ربعيز ّ دضيش اُل ؿٌذ ّ كيؿَ گْاٍ كِبصد جبًکبُي اؿذ کَ يبنيَ ثؼعگزغيي
هغصيَ ربعيز ثلغيذ عا هيؿبػص.
کْكق پي گيغ ُْاصاعى ثبًيبى ايي هويجذ ًزْاًـزَ اؿذ آى عا اػ آسغ ايي هغصيَ
جبًگضاػ پبک کٌضُ ّ .يِبدُ ،يِبد.
اػ ًْک يلن پْػف هيطلجن ّ اّ عا ثَ ثغصثبعي ّ كکيجبيي نغاهيسْاًن رب كبيض
ثزْاًن نغيبص ربعيز عا ثغ ايي نبجؿَ جبًگضاػ ثَ عكزَ رذغيغ صعآّعم.
كِبصد رٌِب يبصگبع پيبهجغ« ،اماثيِب» [« ، ]1ثٌؿخ الغؿْل» [« ]2ؿيضح ًـبء
الؿبلويي»« ،ؿيضح ًـبء اُل الجٌخ» ّ...

[ ههذَ ]8

پؾ اػ عدلذ آى دٌغد آى ُن ثب نجيؿزغيي ًّؽ ،آى ُن ثْؿيلَ ...يؿٌي چَ؟ آيب
هوکي اؿذ؟
ايي سجغ گْف ُغ اًـبى آػاصٍاي عا هيسغاكضُ ،غ ؾًلي عا هزذيغ هيؿبػص ،ثغ
ُغ ؾبطهَاي ؿٌگيي هيآيض.
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گْيب ايي ُوبى اهبًزي اؿذ کَ ثغ کُِْب ّ صعيبُب ؾغًَ كض ّ آًِب ثغ آى طبيذ
ًيبّعصًض.
كبيض ُويي اهغ هْجت گغصيض رب رْجيَ گغاى ربعيز ّ انـبًَ پغصاػاى الهذ ايي
ّايؿيذ هـلن ربعيشي عا اًکبع کٌٌض.
اهب چَ هيكْص کغص ،اي کبف ػثبى الل هيكض ،يلن هيكکـذ ايي سجغ صُلذ
ثبع عا ًويكٌيضين.
ّ اي کبف آؿوبًِب نغّهيعيشذ ،کُِْب هزالكي هيكض ،جِبى ثپبيبى هيآهض ّ
ايي نبجؿَ عر ًويصاص.
چگًَْ ثگْين؟ ثَ کَ ثگْين؟ چگًَْ ًبلَ ؿغ کٌن؟ چگًَْ نغيبص کلن؟ کَ ايي
ّايؿيذ رلشي اؿذ کَ ربعيز ّ دضيش هؿزجغ کْاٍ آى اؿذ.
ايي آّاي كْم ًَ رٌِب اػ هـلوبد هٌبثؽ هؿزجغ كيؿَ

[ ههذَ ]9

اؿذ ،ثلکَ هؿزجغرغيي کزبثِبي اُل ؿٌذ ثغ ايي هويجذ كبُضًض.
هذيخ ثشبعي  -هؿزجغرغيي کزبة ،پؾ اػ يغآى صع ًؼص اُل ؿٌذ  -طليؿَ ايي هويجذ
عا اػ يْل اثيؾجبؽ صع ًوي دضيضي چٌيي رْهيم هيکٌض «الغػيخ کل الؼعيخ»
هويجذ آى هويجزي کَ ثغ ُغ هويجزي ثغرغي صاعص ،ثلکَ آى هويجزي کَ ُوَ
هوبئت عا صعثغ هيگيغص ،ػهيٌَ ؿبػي ثغاي ايي هويجذ ؾػوي ثْص.
ًـجذ ُؼيبى ّ ...ثَ پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن «قلجَ الْجؽ» ثغاي
جلْگيغي رؤکيض ثيلزغ ثغ ؿهبعكبد آى دٌغد صعثبعٍ كِيض ايي هويجذ ّ ...ثْص.
ّ ثب جولَ «ؾٌضًب کزبة اهلل دـجٌب» کزبة عا اػ ؾزغد جضا کغصٍ ّ ػهيٌَ «الغػيخ کل
الغػيخ» عا نغاُن کغصًض.
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ايٌک هزي دضيش (اثيؾجبؽ گهذ :چْى ثيوبعي عؿْل سضا هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ
ؿلن كضيض گغصيض ،نغهْص :چيؼي ثيبّعيض رب ثغ آى ثغاي كوب ًْكزَاي ثٌْيـن کَ
ثؿض اػ آى گوغاٍ ًلْيض.

[ ههذَ ]11

ؾوغ گهذ :ثغ پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ثيوبعي چيغٍ گغصيضٍ ،کزبة سضا صع
صؿذ هبؿذ هب عا ثؾ اؿذ ،پؾ اسزالل کغصًض ّ جٌجبل ثبال گغنذ.
پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن نغهْص :اػ ًؼص هي ثغسيؼيض صعگيغي صع دٌْع هي
ؿؼاّاع ًيـذ.
پؾ اثيؾجبي ثيغّى عنذ ّ هيگهذ :هويجذ ،روبم هويجذ آًگبٍ عر صاص کَ ثيي
پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّ ًْكزبعف دبئل گغصيضًض [. ]3
كبيض آًبى کَ کالم اثيؾجبؽ عا هيكٌيضًض کَ هيگْيض:

[ ههذَ ]11

«الغػيخ کل الغػيخ» ّاي هويجذ جبهؽ ،ديغاى ّ آكهزَ سبطغ ثْصًض کَ يؿٌي چَ؟!
اثيؾجبؽ چَ هيگْيض؟!
اهب پؾ اػ چٌض عّػ اًگلذ كوبع ًـجذ صٌُضٍ ُؼيبى ّ يبٍّگْيي ثَ پيبهجغ هلي
اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن کالم صيگغي گهذ :ثَ سضا يـن سبًَ عا ثب كوب آرق هيػًن.
ايي هبجغا صع هٌبثؽ نغاّاًي اػ اُل ؿٌذ آهضٍ کَ نًط ثَ چٌض ًوًَْ آى اكبعٍ
هيكْص.
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الم :اثْثکغ ؾجضاهلل ثي هذوض ثي اثيكيجَ ،كيز ّ اؿزبص ثشبعي ،صع کزبة الووم،
هيگْيض« :آًگبٍ کَ ثؿض اػ عؿْل سضا هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ثغاي اثْثکغ ثيؿذ
هيگغنزٌض.
ؾلي ؾليَ الـالم ّ ػثيغ ثغاي هلْعد صع ايي اهغ ًؼص نبطوَ ؾليِبالـالم صسزغ
پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن عنذ ّ كض هيکغصًض.
ؾوغ ثي سطبة ثب سجغ گغصيض ّ ثَ ًؼص نبطوَ ؾليِبالـالم آهض ّ گهذ :اي صسزغ
عؿْل سضا هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن! ثَ سضا صع ًؼص هب کـي اػ پضعد هذجْثزغ
ًيـذ ّ پؾ اػ اّ هذجْثزغيي رْيي!! ّ ثَ سضا يـن ايي اهغ هغا هبًؽ ًويكْص کَ
اگغ آًبى ًؼص رْ جوؽ كًْض ،صؿزْع صُن کَ سبًَ عا ثب آًِب ثَ آرق کلٌض.

[ ههذَ ]12

اؿلن گهذ :چْى ؾوغ اػ ًؼص نبطوَ ؾليِبالـالم ثيغّى كض ،ؾلي ؾليَالـالم ّ..
ثَ سبًَ ثغگلزٌض
پؾ نبطوَ ؾليِبالـالم گهذ :هيصاًيض کَ ؾوغ ًؼص هي آهض ّ ،ثَ سضا يـن يبص
کغصٍ اگغ كوب (ثضّى ايي کَ ثب اثْثکغ ثيؿذ کٌيض) ثَ سبًَ ثغگغصيض سبًَ عا ثب كوب
آرق هيػًض؟ ّ ثَ سضا يـن کَ اّ ثَ ؿْگٌضف ؾول سْاُض کغص» [. ]4
ةُ :ويي هٌوْى عا ؿيْطي صع هـٌض نبطوَ ،آّعصٍ اؿذ [. ]5

[ ههذَ ]13

ط :اثي ؾجضالجغ ،صع االؿزيؿبةً ،يؼ ايي صاؿزبى عا ًًل کغصٍ اؿذ [...ّ ]6
ّ ؿپؾ ثب هلؿلي ثغ صع سبًَ نبطوَ آهض ّ صع جْاة نبطوَ کَ نغهْص :آيب هي
ًػبعٍگغ ثبكن ّ رْ سبًَ هغا آرق ثؼًي؟ گهذ :ثلي.
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چٌبًکَ ثالطعي هيگْيض« :اثْثکغ ثَ ؾلي ؾليَالـالم پيبم نغؿزبص رب ثب ّي ثيؿذ
کٌض اهب ؾلي ًپظيغنذ.
پؾ ؾوغ يب هلؿلي آهض ،نبطوَ ؾليِبالـالم ًبگبٍ ؾوغ عا ثب هلؿل صع سبًَاف
يبيذ ،پؾ نغهْص :يبثي الشطبة! آيب هي ًػبعٍگغ ثبكن ّ دبل آى کَ رْ صع سبًَام عا
ثغ هي ثَ آرق هيکلي؟! ؾوغ گهذ :ثلي. ]7[ ».
ّ اثْالهضاء ًيؼ هيگْيض « :ؿپؾ اثْثکغ ؾوغ ثي سطبة عا ثَ ؿْي ؾلي ّ آًبى کَ ثب
اّ ثْصًض نغؿزبص رب آًبى عا اػ

[ ههذَ ]14

سبًَ نبطوَ ؾليِبالـالم ثيغّى کٌض.
ّ گهذ :اگغ اػ صؿزْع رْ ؿغثبػ ػصًض ثب آًبى ثجٌگ.
پؾ ؾوغ هًضاعي آرق آّعص رب سبًَ عا آرق ػًض.
پؾ نبطوَ ؾليِبالـالم ثغ ؿغ عاُق آهض ّ نغهْص :کجب؟ اي پـغ سطبة! آهضٍايي
رب کبكبًَ هب عا ثَ آرق کلي؟! گهذ ،ثلي.
يب صع آًچَ اهذ ّاعص كضٍاًض ّاعص كًْض. ]8[ ».
ايي ؿشي ّ ايي عنزبع رهـيغي ثغ کالم اثيؾجبؽ «الغػيخ کل الؼعيخ» گغصيض.
ًَ ،ؿشي اثي ؾجبؽ رهـيغي ثَ گـزغصگي ربعيز ،ثلکَ ثَ ّؿؿذ ...صاعص ،کَ صع
ايي عػيَ ّ هبرن ،ربعيز يويضٍاي ؿغّصٍ اؿذ ،کَ ايي گهزَ ّ کغصٍ ؾوغ جؼء اّليي

[ ههذَ ]15

هوغؾِبي آى يويضٍ ثْص.
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كبيض اثيؾجبؽ ُن اػ آى قؼلي کَ ؾوغ ؿغائيض «قلجَ الْجؽ» صع اثزضا «الغػيخ کل
الؼعيخ» عا صعک ًويکغص.
ّ رٌِب پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن صع ثـزغ ثيوبعي ايي قؼل قن عا رب
پبيبى سْاًضًض ،کَ صعص ّ رلشي آى ،ؿشزي ثيوبعي عا رذذ اللؿبؼ يغاع صاص.
اػ ايٌغّ ؾبلن ثؼعگ ؿٌي كبنؿي جْيٌي  -اؿزبص جوؿي اػ ؾلوبي اُل ؿٌذ کَ
يکي اػ كبگغصاًق  -طُجي  -کَ ثَ كبگغصيق انزشبع هيکٌض ّ هيگْيض :ؿوؿذ
هي االهبم الوذضس اال ّدض األکول نشغ االؿالم هضع الضيي ّ ..کبى صيٌب هبلذب [.- ]9
اػ پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ًًل هيکٌض کَ نغهْص« :چْى ثَ صسزغم
نبطوَ هيًگغم ثيبص هيآّعم آًچَ عا کَ ثؿض اػ هي ثغ ؿغ اّ سْاُض آهض ّ دبل آى
کَ صع سبًَاف طلذ ّاعص گغصيضٍ ،اػ ّي ُزک دغهذ كضٍ ،دًق قٌت ّ ،اعصق
هٌؽ كضٍ ،پِلْيق كکـزَ ّ جٌيٌق ؿًط گغصيضٍ ّ اّ

[ ههذَ ]16

نغيبص ثغهيآّعص «يب هذوضاٍ»...
پؾ اّ اّليي کـي اػ اُل ثيزن هيثبكض کَ ثَ هي هلذى هيگغصص ،پؾ ثغ هي
ّاعص هيكْص ،هذؼّى ،هکغّة ،هكوْم ،هًزْل. ]11[ »...
ٌُگبهي ثب هلؿل آرق ثغاي رـليذ صسزغ پيبهجغ اکغم هلي اهلل ّ ؾليَ ّ آلَ ّ
ؿلن آهضًض کَ ّي «ثَ هذـي» ثبعصاع ثْص ّ رِبجن ثَ سبًَ ّ ...هْجت يزل هذـي
طهلي کَ ٌُْػ پب ثَ صًيب ًٌِبصٍ ثْص گغصيض.
چٌبى کَ اثي اثيصاعم  -آى کَ طُجي ّي عا االهبم الذبنع الهبًل ...کبى هْهْنب
ثبلذهع ّ الوؿغنخ سْاًضٍ  -جولَ «اى ؾوغ عنؾ نبطوخ دزي اؿًطذ ثوذـي».
ؾوغ لگضي ثغ دٌغد ػُغا ؾليِبالـالم ػص رب هذـي ؿًط گغصيض» .عا هْعص رًغيغ
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[ ههذَ ]17

ّ رؤييض يغاع صاصٍ ،رب هْعص ًکُْق گغُّي يغاع گغنذ [. ]11
عّكي اؿذ ػًي کَ صع اصغ رِضيض ثَ ادغاو ثيذ ّ آرق ػصى سبًَاف ّ ؿًط
جٌيٌق ّ ...هغيي گغصص ّ هغى اّ صع ػهبى کْربُي هٌجغ ثَ نْد ّي كْص ،ايي
نْد كغؾب ّ ؾغنب ّ ؾًال يزل ّ كِبصد هذـْة هيگغصص ّ ،ثَ ؾبهل جٌبيذ
هـزٌض هيثبكضً ّ ،يبػي ثَ صليل صيگغي ًضاعص.
اػ ايٌغّ اؿذ کَ ائوَ هؿوْهيي ؾليِنالـالم ّ اُل ثيذ عؿْل سضا هلي اهلل
ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن هبصع سْص عا كِيض هي سْاًضًض .چٌبى کَ دٌغد هْؿي ثي جؿهغ
ؾليَالـالم نغهْص« :اى نبطوخ ؾليِبالـالم هضيًخ كِيضح» [. ]12
ثب آًچَ گهزَ كض جبي رغصيضي ثبيي ًويهبًض ّ ،كِبصد صسزغ پيبهجغ هلي اهلل
ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ثغاي ُيچ كيؿَ ّ ؿٌي هٌوم ّ قيغ هزؿوجي يبثل اًکبع
ًيـذ.
[ ههذَ ]18

صع ؾيي دبل ثبػ ُن ايي يوَ ثغ ثبّعُبي ثـيبعي ؿٌگيي هيآيض ّ جب صاعص کَ نغيبص
ثغآّعصًض کَ :آٍ چَ هيگْئي؟ چَ هيًْيـي؟ ؿبکذ ثبف؟
هگغ هوکي اؿذ عاؿذ ثبكض؟ اگغ عاؿذ اؿذ؟ پؾ چغا انالک هيگغصًض؟
سْعكيض هيربثض؟ ّ....
هگغ سضا ثَ پيبهجغف ًهغهْص« :لْالک لوب سلًذ األنالک» ّ پيبهجغ اکغم هلي اهلل
ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن صعثبعٍ صسزغف ًهغهْص« :نبطوخ ثٌؿخ هٌي» نبطوَ پبعٍري هي
اؿذ؟
كبيض ثشبعي ثَ صعّـ طليؿَ اى قؼل عا ؿغّصٍ اؿذ «قلجَ الْجؽ»« ،ؾٌضًب کزبة
اهلل دـجٌب»« ،الغػيخ کل الؼعيخ»؟
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هگغ هذيخ ثشبعي هؿزجغرغيي کزبة اُل ؿٌذ ًيـذ؟ چغا ايي جوالد عا آى يضع
رکغاع کغصٍ؟
چغا ّي هغاؿن قغيجبًَ ثَ سبک ؿپبعي نبطوَ عا صع ًيوَ كت صّع اػ اًػبع سليهخ
ّ ...طکغ کغصٍ؟ ّ هيگْيض :چْى نبطوَ ّنبد کغص كُْغف ؾلي ؾليَالـالم ّي عا
كجبًَ ثَ

[ ههذَ ]19

سبک ؿپغص ّ اثْثکغ عا سجغ ًکغص ّ سْص ثغ اّ ًوبػ گؼاعص [. ]13
چغا کغاُيذ ؾلي ؾليَالـالم هاليبد ثب ؾوغ عا طکغ کغصٍ؟ [. ]14
اگغ ثشبعي هيثْص كبيض هيگهذ :هي رٌِب ًجْصم ،هـلن ُن ُويي جغيبى عا ًًل
کغصٍ ّ گهزَ اؿذ :کَ اثيؾجبؽ ثغ ايي عػيخ چٌبى گغيـذ کَ اػ اكکبُبيق عيگِب
رغ كضًض [ ]15اثي اثيكيجَ اؿزبصم يجل اػ هي نبجؿَ عا

[ ههذَ ]21

عّكيرغ ثيبى کغصٍ کَ رِضيض ثآرق کليضى سبًَ عا طکغ کغصٍ.
هطلت عّكي رغ اػ آى اؿذ کَ ثزْاى آى عا هشهي کغص ،چَ ايي کَ ايي هطلت صع
هٌبثؽ هؿزجغ هب اُل ؿٌذ نغاّاى آهضٍ.
كبيض کـي روْع کٌض :آًچَ ثَ ؿٌض هذيخ ّ هؿزجغ صبثذ ّ قيغ يبثل اًکبع اؿذ،
رِضيض ثَ آرق کليضى سبًَ نبطوَ ؾليِبالـالم اؿذ ،اهب اهل آرق ػصى صبثذ
ًيـذ.
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ثلي ،کالم اثي اثيكيجَ ثَ رٌِبيي آرق ػصى ثيذ ّدي عا صبثذ ًويکٌض ،اهب ثشبعي
ثب ًًل ثيؿذ ًکغصى ؾلي ؾليَالـالم ثب اثْثکغ اػ ثَ آرق کليضى ثيذ ًجْد سجغ
هيصُض.
ػيغا صع ًًل اثي اثي كيجَ سْاًضين کَ ؾوغ يـن يبص کغص اگغ ثيؿذ ًکٌٌض صؿزْع
هيصُن رب سبًَ عا ثب اُلق آرق ػًٌض.

[ ههذَ ]21

آًچٌبى ؿْگٌض ؾوغ جضي ثْص کَ نبطوَ ؾليِبالـالم ؿْگٌض هيسْعص کَ ؾوغ ثَ
يـوق ّنب سْاُض کغص.
ّ ثشبعي آّعصٍ اؿذ« :نبطوَ ؾليِبالـالم ثغ اثْثکغ قٌت ًوْص پؾ ثب ّي يِغ کغص
پؾ ثب اّ ؿشٌي ًگهذ رب ّنبد ًوْص ّ ثؿض اػ پيكوجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن
كق هبٍ ػًضگي کغص ّ( ...ؾلي ؾليَالـالم) صع ايي هبُِب ثيؿذ ًکغص [. ]16
پؾ ثٌب ثغ ايي چٌبى کَ ثالطعي صع اًـبة االكغال هيگْيض« :نلن يجبيؽ نجبء ؾوغ ّ
هؿَ نزيلخ».
ؾوغ ثَ هًزٌبي يـوق ؾول کغص ّ ثيذ اُل الجيذ عا ثَ آرق کليض.
ّ آًچَ ثغسي ًًل کغصٍاًض کَ ؾلي ؾليَالـالم پؾ اػ رِضيض ًبگؼيغ اػ ثيؿذ كض ّ
ًْثذ ثَ ادغاو ًغؿيض ،هشبلم ًًل ثشبعي اؿذ ،کَ صع ًؼص اُل ؿٌذ اػ اؾزجبع
ثيلزغي

[ ههذَ ]22

ثغسْعصاع اؿذً ّ ،يؼ كْاُض دضيضي ّ ربعيشي ،آى عا هغصّص هيصاًض.
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ثلي يبنيَ ايي هغصيَ ّ ًْدَ ثب ؿغّصى طليؿَ آى ثَ ػثبى ُغ ؿغايٌضٍاي جبعي
هي كْص ،چْى ثب يـن ثَ آرق ػصى سبًَ ّ ،ؿپؾ ثغاي ّنبء ثَ يـن ثب هلؿل ثَ
صع سبًَ آهضى ّ ،ؿًط جٌيي ّ...
اػ صًيب عنزي پؾ اػ هضد کْربُي ،يزل ّ كِبصد ّ هـزٌض ثَ ايي هًضهبد سْاُض
ثْص.
ُغ چٌض ثؿٌي اػ ًبيليي ايي هغصيَ ّ هويجذ ثَ ًزيجَ آى روغيخ ًکغصٍ ثبكٌض.
اهب ُوبى طْع کَ گظكذ ايي هغصيَ ثَ ّؿيلَ پضع نبطوَ ؾليِبالـالم پيبهجغ اکغم
هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّ نغػًضاًق ائوَ اطِبع ؾليِنالـالم رب پبيبى ؿغائيضٍ
كض.
رب ايٌجب ثَ گْكَاي اػ كْاُض ربعيشي دضيضي ثغ كِبصد نبطوَ ػُغا ؾليِبالـالم
اػ هٌبثؽ هؿزجغ اُل ؿٌذ اكبعٍ كض.
هطلت آى يضع ّاًخ ّ عّكي اؿذ کَ ًيبػي ثَ رکضيغ

[ ههذَ ]23

هٌبثؽ ًيـذ.
اهب اػ طغل صيگغ نبجؿَ آى يضع ثؼعگ ّ ؿٌگيي اؿذ کَ ُغ چٌض ًزْاى صع اصلَ ّ
هـزٌضُبي ربعيشي ّ دضيضي آى سضكَ ًوْص ،اهب ثبػ ُن ؾْاطم ّ ادـبؿبد ثَ
ؿشزي هيرْاًض آى عا ثبّع کٌض.
هگغ ؾلي ؾليَالـالم ًجْص؟ چگًَْ جغأد کغصًض؟
ؾلي ؾليَالـالم هيصيض؟ هيصيض نبطوَ ؾليِبالـالم عا هيػصًض؟ هيصيض آرق
كؿلَ هيکلض؟
هي صيض هويجزِبيي کَ عّػگبعاى عا ُوچْى كت ربع ّ ؿيبٍ کغصٍ اؿذ ثغ نبطوَ
ؾليِبالـالم هيثبعص؟!
 -13سایت تخصصی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها  -گروه فرهنگی محدثه

mohaddaseh@gmail.com

info@mohaddaseh.ir

www.mohaddaseh.ir

چگًَْ جغأد کغصًض؟
هگغ ًضيضٍ ثْصًض ؾلي ؾليَالـالم صع سيجغ عا چگًَْ اػ جب کٌض؟ هگغ ًضيضٍ ثْصًض
ؾلي ؾليَالـالم هغدت عا چگًَْ صًّين کغص؟ هگغ ًضيضٍ ثْصًض ؾلي ؾليَالـالم
ؾوغّ ثي ؾجضّص عا...؟ هگغ ًضيضٍ ثْصًض؟؟؟
هگغ ًضاي ججغئيل عا ًلٌيضٍ ثْصًض «ال ؿيم اال طّالهًبع ّ ال نزي اال ؾلي» چگًَْ
جغأد کغصًض؟

[ ههذَ ]24

ثلي ؾلي ؾليَالـالم عا صيضٍ ثْصًض.
اي کبف ؾلي ؾليَالـالم عا نًط صع ايي هذٌَُب صيضٍ ثْصًض رب جغأد ًويکغصًض.
دلن ؾلي عا ُن کَ اػ کُِْب ؿشززغ ثْص صيضٍ ثْصًض .يبنزَ ثْصًض کَ ؾلي
ؾليَ الـالم ًهؾ پيكوجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن اؿذ ّ ،پيكوجغ عا ًيؼ ؿبلِب
آػهْصٍ ثْصًض ،اکٌْى كغّؼ هبجغا ًجْص.
يجل اػ آى ثغ پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن جغأد هيکغصًض.
ّ اّ عا هيآػعصًض!
آى ُن ًَ آػاعي ُوچْى آػاع هلغکبى هکَ ،کَ ثغ آى دٌغد ؿٌگ ّ سبک ّ
سبکـزغ ّ ػثبلَ هيعيشزٌض! اػ آى ػكززغ!
ّ ًَ آػاعي ُوچْى آػاع هلغکبى ّ يِْص ّ ًوبعي صع جٌگِب ثب ريغ ّ ًيؼٍ ّ كوليغ،
ثلکَ اػ آى ؿشززغ!
آػاع صع هْعص ُوـغاى پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن :آٍ چَ صكْاع اؿذ ثغ
قيغد اهلل.
ثبيض ؿغ ثغ صيْاع ًِبص ّ رب اثض ثغ هػلْهيذ هذوض هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن
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[ ههذَ ]25

سْى گغيـذ «کَ اّ نغهْص :هب اّطي ًجي ثوضل هب اّطيذ»
ثجبي ايي کَ ثب پيغّػيُب اطيذ ّ آػاعُب کن كْص انؼّى هيگغصيض! ّ ثب عدلزق ثَ
اّط عؿيض.
يبنزَ ثْصًض کَ ؿوبدذ ّ ؾػوذ پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ثغ كجبؾذ ّ
يضعرق نؼًّي صاعص.
صيضٍ ثْصًض صع هًبثل اطيزِبي هلغکيي يغيق ًهغيي ًويکغص ّ هينغهْص «اى
يْهي ال يؿلوْى» ّ صع هًبثل آًبى کَ ثغ آى دٌغد كوليغ کليضٍ ثْصًض نغهْص:
«اطُجْا اًزن الطلًبء» لظا ثغ آى دٌغد جغأد هيکغصًض.
اّ ديب هيکغص کَ سْص صع هًبثل آػاعُبيي کَ ثغ ّي ّاعص هيكض اؾزغاى کٌض ،اّ
صيي سضا عا پبؽ هيصاكذ ّ ،سضا ثَ صنبؼ اػ اّ هيپغصاسذ.
اػ آيبد ؿْعٍ ادؼاة اؿزهبصٍ هيكْص کَ :جوؿي ؿغػصٍ ّ ثضّى اطى ّاعص سبًَ
پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن هيكضًض.
چْى آًِب عا صؾْد ثَ هيِوبًي هيکغصًض ،پؾ اػ پظيغايي صّع ُن هيًلـزٌض ّ ثب
ُن ثَ گهزگُْبي ثيِْصٍ ّ دزي آػاع صٌُضٍاي هيپغصاسزٌض.

[ ههذَ ]26

ّ گبٍ چْى اػ ػًبى پيبهجغ چيؼي هيسْاؿزٌض ًبگِبى پغصٍ اػ ثبال ػصٍ ّ ؿئال سْص عا
هطغح هيکغصًض.
پيبهجغ اػ ايي ًّؽ آػعصٍ هيگلذ.
اهب ديب هبًؽ ثْص رب آًِب عا اػ ايي عنزبعُبي ًبٌُجبع ّ ًبكبيـزَ هٌؽ کٌض.
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سضاًّض آيبري عا نغّنغؿزبص ّ آًِب عا اػ ايي عنزبع ًبكبيـذ سوْهب صع هْعص
ُوـغاى پيبهجغ ثغدظع صاكذ [. ]17

[ ههذَ ]27

ّ ؿپؾ نغ هْص :كوب دى ًضاعص پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن عا ثيبػاعيض ّ پؾ
اػ اّ ثب اُوـغاًق اػصّاط کٌيض ايي عنزبع كوب ًؼص سضاًّض ثؼعگ اؿذ [. ]18
ّ پؾ اػ چٌض آيَ هينغهبيض :آًبى کَ سضا ّ پيبهجغف عا هيآػاعًض ،سضاًّض ثغ آًِب صع
صًيب ّ آسغد لؿي هينغؿزض ّ ثغاي آًبى ؾظاثي سبع کٌٌضٍ آهبصٍ نغهْصٍ اؿذ []19
.
كبيض ثزْاى يکي اػ اُن هوبصيى آػاع پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن عا
صاؿزبًي کَ ثشبعي آّعصٍ اؿذ ثَ كوبع آّعص.
دبهل صاؿزبى ايي اؿذ کَ ػًبى پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن صع ربعيکي
كت ثب پْكق کبهل ثَ هکبًي کَ سلْد ّ

[ ههذَ ]28

هٌبؿت ثْص ثغاي يٌبء دبجذ هيعنزٌض.
چْى ام الوئهٌيي ؿْصٍ يض ثلٌضي صاكذ يب رٌْهٌض ثْص ؾوغ ّي عا كٌبسذ ّ نغيبص
ثغآّعص کَ اي ؿْصٍ رْ ًويرْاًي سْص عا اػ هب پٌِبى کٌي ،ثضاى کَ هب رْ عا
كٌبسزين.
ؿْصٍ ثغهيگغصص ّ ،ثَ پيبهجغ كکٍْ هيثغص ّ آى دٌغد هينغهبيض كوب عسوذ
صاصٍ كضٍايض کَ ثغاي دْائجزبى سبعط كْيض.
ايي صاؿزبى عا ثشبعي صع ؿَ جب اػ کزبة هذيذق آّعصٍ اؿذ.
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 -1صع کزبة رهـيغ ؿْعح االدؼاة صع طيل آيبد نْو [. ]21

[ ههذَ ]29

 -2صع کزبة الٌکبح ثبة سغّط الٌـبء لذْائجِي [. ]21

[ ههذَ ]31

 -3کزبة الًْْء ثبة سغّط الٌـبء الي الجغاػ [. ]22
هؿوْال ههـغيي كؤى ًؼّل آيبد نْو عا صّ يٌيَ طکغ کغصٍاًض.
 -1صاؿزبى نْو
 -2ايي کَ يکي اػ اهذبة پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن گهذ :چْى پيبهجغ اػ
صًيب عّص هي ثب نالى ُوـغف اػصّاط سْاُن کغص ،ايي ؿشي ثَ آى دٌغد عؿيضٍ
ثـيبع آػعصٍ كض ،پؾ

[ ههذَ ]31

آيبد نْو ًبػل گغصيض.
گغُّي اػ ههـغاى ايي كؤى ًؼّل عا طکغ کغصٍاًض اػ آى جولَ اؿذ طجغي صع جبهؽ
الجيبى ّ ،آلْؿي صع عّح الوؿبًي ّ ،اثيکضيغ صع رهـيغ الًغآى الؿػين ،اثيکضيغ
هذبثي هْعص كؤى ًؼّل آيَ عا طلذَ ّ ُوـغي عا کَ صع ًػغ صاكزَ ؾبيلَ
صاًـزَ اؿذ.
ثب ّجْص ايي کَ صاؿزبى ؾوغ ّ ؿْصٍ ثؿض اػ ًؼّل آيَ دجبة ّايؽ گغصيضٍ ثَ طْعي
کَ صع هزي دضيم آهضٍ اؿذ «ثؿض هب ًغة الذجبة».
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صع ؾيي دبل ؿْء اصة ّ كغهٌضٍ ًوْصى ّ اطيذ ّ آػاع امالوئهٌيي ؿْصٍ دغم پيبهجغ
عا  -کَ هْجت آػعصگي عؿْل سضا كضٍ ّ يکي اػ اؿجبة ًؼّل آيَ كغيهَ (ّ هب کبى
لکن اى رئطّا عؿْل اهلل) دى اطيذ ّ آػاع پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن عا
ًضاعيض  -عا جؼء نٌبئل ؾوغ ّ يب ثَ رؿجيغ صيگغ اػ هْانًبد ؾوغ ثَ كوبع آّعصٍاًض.
هضال آلْؿي پؾ اػ يجْل ايي کَ کبع ؾوغ سالل اصة ّ كغهٌضٍ ًوْصى ؿٍْ دغم
عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّ آػعصى اّ اؿذ،

[ ههذَ ]32

هيگْيض :ؾوغ صع ايي کبع ؾيجي ًويصيضٍ ،چْى گوبى هيکغصٍ کَ ثغ ايي کبع سيغ
ؾػيوي هزغرت هيگغصص [. ]23
ّ ًيؼ ثشبعي  -يب ثغسي اػ عاّيبى دضيش  -صع کزبة ًّْء ايي صاؿزبى عا چٌيي رْجيَ
کغصٍاًض ،کَ ايي اُبًذ ّ ؿْء اصة «دغهب ؾلي أى يٌؼل الذجبة» ثْصٍ [. ]24
ّ دبل آى کَ سْص صع رهـيغ ؿْعٍ ادؼاة گهزَ اؿذ :ايي صاؿزبى پؾ اػ ًؼّل آيَ
دجبة ثْصٍ اؿذ [. ]25
ايي اهغ هْجت گغصيضٍ رب ثغسي اػ كبعدبى ثشبعي ًبگؼيغ كًْض ثغاي جوؽ ثيي ايي
ادبصيش ثگْيٌض كبيض ايي صاؿزبى هکغع رذًى يبنزَ اؿذ [. ]26

[ ههذَ ]33

ثَ ُغ دبل ،آًگبٍ کَ دکْهذ صع صؿذ پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ثْص،
ّ آًبى هذکْم ثْصًض ،ثغ آى دٌغد جغئذ هيکغصًض.

 -18سایت تخصصی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها  -گروه فرهنگی محدثه

mohaddaseh@gmail.com

info@mohaddaseh.ir

www.mohaddaseh.ir

گبٍ ثب آعػّي عدلذ پيبهجغ ،سيبل اػصّاط ثب ُوـغف عا صع ؿغ هيپغّعاًضًض،گبٍ ثب
ؾجبعاد رُْيي آهيؼي ُوـغاى پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن عا هشبطت يغاع
هيصاصًض.
آٍ ،ايي چَ جغئزي ّييذبًَ اؿذ؟ روْع عدلذ عُجغاى صيٌي ثغاي اعاصروٌضاًلبى
ثـيبع صكْاع اؿذ.
آٍ چَ هػلْهيزي؟ آٍ چَ قغثزي؟ يب عؿْل اهلل «اهجٌب ثک يب دجيت يلْثٌب نوب اؾػن
الوويجخ ديش اًًطؽ ؾٌب الْدي ّ ديش نًضًبک».
ٌُْػ  61ثِبع اػ ؾوغ كغيم ّ هجبعکذ ًگظكزَ ثْص کَ رْ عا صعثبعٍ ُوـغاًذ آػعصًض!
ُْاي اػصّاط ثب ُوـغاًذ عا پؾ اػ عدلزذ صع ؿغ پغّعاًضًض!

[ ههذَ ]34

ثب جولَ ُبي اُبًذ آهيؼ ثب ًبهْؿذ ؿشي عاًضًض! رب سضا نغهْص (ّ هب کبى لکن اى
رئطّا عؿْل اهلل ّ ال أى رٌکذْا اػّاجَ هي ثؿضٍ اثضا) آٍ چَ جغئزي؟
آيب ايي يْم پؾ اػ آى کَ سْص ثَ دکْهذ عؿيضًض ّ ،نبطوَ ؾليِبالـالم ّ ،اُل
ثيذ پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن صع غبُغ هذکْم ّ هًِْع گغصيضًض ،ثغاي
پيگيغي اُضانلبى جغأد ًشْاٌُض صاكذ؟
چْى صسزغ پيبهجغ اؿذ؟ چْى ُوـغ ؾلي اؿذ؟ چْى هويجذ ػصٍ اؿذ؟ آى ُن
ثَ ثؼعگزغيي هوبئت؟
ًَ ،ايي اهْع ثغ جغئذ آًبى هيانؼّص.
اهب ٌُْػ جبي ؿئال اؿذ کَ چغا اػ كجبؾذ پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّ
ؾلي ؾليِوبالـالم ًويُغاؿيضًض ّ جغأد هيکغصًض؟
يب ثَ رؿجيغ صيگغ ،چغا پيبهجغ ّ ؾلي هلْاد اهلل ؾليِوب اػ كجبؾذ ّ قيغد سْص ثِغٍ
ًوي گغنزٌض ،رب هشبلهبى چٌبى جغأد کٌٌض ّ ثغ آًِب چيغٍ كًْض؟
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اّال :سبًضاى پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ُوبًٌض صيگغاى ًيـزٌض.

[ ههذَ ]35

آًچَ آًبى عا ثَ ؾکؾ الؿول ّا هيصاعص نًط اهغ الِي ّ عًبي اّؿذ.
آًبى ثغ اؿبؽ رؿوت ،قٌت ،هٌبنؽ كشوي ،صنبؼ اػ سْص ّ هزؿلًبد سْص دغکذ
ًويکٌٌض.
ثلکَ رٌِب هضانؽ صيي ّ ربثؽ ّغيهَ ّ اهغ الِياًض.
دٌغد ؾلي ؾليَالـالم رٌِب ثغ اؿبؽ اهغ ّ نغهبى ؾول هيکغص ،اّ اهغ ثَ هجغ
كضٍ ثْص ،پؾ اهزضبال الهغ اهلل ؿجذبًَ هجغ کغص.
صبًيب :عّكي اؿذ کَ اگغ ثَ ُوـغ يب هبصع ّ سْاُغ کـي ُ -غ چٌض ًؿيم ّ قيغ
كجبؼ ُ -جْم ثغًض ،اّ صع سبًَ ًشْاُض ًلـذ ّ ثَ صنبؼ ثغهيسيؼص.
اهب اگغ ثضاًض کَ هِبجويي هي سْاٌُض ثب رذغيک ادـبؿبدّ ،ي عا ثَ ؾکؾ الؿول
ّاصاعًض رب ثَ اُضال كْم سْص ثغؿٌض.
اگغ كشوي ثب رضثيغ ّ ؾبيل ّ هـلط ثغ ًهؾ سْص ثبكض ُيچگبٍ صكوي عا ثب ؾکؾ
الؿول ثَ اُضانق ًويعؿبًض.

[ ههذَ ]36

ؾلي ؾليَالـالم هيصاًـذ آكْة ّ جٌجبل ُضل هِبجويي اؿذ ،رب صع پغرْ آى
اهغ عا هلجزَ ًوْصٍ ّ نغهذ عا ثغاي هؿغني دى اػ ؾلي ّ نبطوَ ؾليِوبالـالم
ثگيغص.
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ؾلي ثب هجغ ّ ثغصثبعي ًًلَ كْم هِب جويي عا سٌضي کغص ّ .ثب نضا ًوْصى سْص ّ
ُوـغف ،هـئّليذ ثؼعگ سْص عا ثغاي دهع صيي ايهب ّ دجذ عا رب عّػ ييبهذ ثغ
سلى روبم کغص.
ّ ثَ ايي رغريت پغؿلِبي نغاّاًي عا پيق عّي ربعيز يغاع صاص ،کَ اػ آى جولَ
اؿذ:
چغا سْعكيض ؾوغ نبطوَ ؾليِبالـالم ثَ آى ػّصي قغّة کغص؟
آيب ثَ هغگ طجيؿي ثْص؟
رِضيض ثَ آرق کليضى سبًَ صع آى رؤصيغ ًضاكذ؟
آرق ػصى صع سبًَ چطْع؟
صع ثَ پِلْ ػصى چطْع؟
ؿًط جٌيي ّ ثيوبعي پؾ اػ آى ثبؾش كِبصد ًجْص؟
اگغ ايٌِب ًجْص؟ يب ايٌِب هْجت كِبصد ًجْص؟
پؾ چغاُ :وبًطْع کَ ثشبعي ّ هـلن هيگْيٌض:

[ ههذَ ]37

نبطوَ ؾليِبالـالم رب آسغ ؾوغ اػ اثْثکغ يِغ ثْص؟ [. ]27
چغا صع ثشبعي آهضٍ اؿذ :نبطوَ ؾليِبالـالم پٌِبى ثَ سبک ؿپغصٍ كض؟ [. ]28
چغا چٌبى کَ ثشبعي ًًل کغصًٍ :يوَ كت صني گغصيض؟ [. ]29
چغا يجغ رٌِب يبصگبع پيبهجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ٌُْػ هشهي اؿذ؟
چغا پؾ اػ گظكذ ؿبلِب اػ ايي هبجغا ثشبعي ّ هـلن آّعصٍاًض :ؾلي ؾليَالـالم
اثْثکغ ّ ؾوغ عا کبطة ،آصن ،قبصع ّ

[ ههذَ ]38
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سبئي هيصاًـذ؟ [. ]31
كبيض اگغ پؾ اػ آًچَ ثغ نبطوَ ؾليِبالـالم گظكذ ؾلي ؾليَالـالم ثپبي
هي سبؿذ ّ ثب ًبعثيي ّ يبرليي نبطوَ ؾليِبالـالم صعگيغ هيكض.
اهغّػ رذغيم گغاى ربعسي هي گهزٌض ؾلي ثغاي گغنزي دکْهذ ثَ ًجغص پغصاسذ ّ صع
ػص ّ سْعصُب ّ صعگيغيِب نبطوَ کلزَ كض ّ ؾلي ؾليَالـالم يبرل نبطوَ اؿذ.
صيگغ پبؿز ؿئاالد نْو چٌيي عّكي ًجْص.
ايي يجيل اهْع اػ رذغيم گغاى ربعيز ثؿيض ًيـذ ،چَ ايي کَ اًکبع كِبصد دٌغد
نبطوَ ػُغا ؾليِبالـالم کوزغ اػ ايي ًويثبكض.
رذغيم گغاى ربعيز ،رْجيَ کٌٌضگبى دًبيى ،صع هْعص كِيض جٌگ ههيي ،ؾوبع يبؿغ،
کَ پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن نغهْصٍ ثْص« :يًزلَ الهئخ الجبقيخ» []31
رْ عا گغُّي ؿغکق ثَ

[ ههذَ ]39

كِبصد هيعؿبًٌض ،چْى هضّع ايي دضيش اػ پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ
ؿلن هْعص ارهبو ثْص ّ ،يبثل اًکبع ًجْص ّ ،يکي اػ اصلَ عّكي ثكي ّ ثطالى يبرليي
ؾوبع ّ عُجغكبى ثْص ،آًبى کَ ثغاي صنبؼ اػ هؿبّيَ اػ ُيچ هکبثغٍاي عّي گغصاى
ًجْصًض ،عّػ عا ربعيک ّ كت عا عّكي هؿغني هيکغصًض ،هگغ ًگهزٌض ؾلي يبرل ؾوبع
اؿذ؟ چْى ّي عا ثَ جٌگ آّعصٍ اؿذ؟!
قبنل اػ ايي کَ پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن صع اصاهَ ؿشٌق نغهْصٍ
ثْص «يضؾُْن الي الجٌخ ّ يضؾًَْ الي الٌبع» [ ]32ؾوبع آًبى عا ثَ ؿْي ثِلذ
هيسْاًض ّ آًبى ؾوبع عا ثَ ؿْي آرق صؾْد هيکٌٌض ّ ،ثَ ايي ّؿيلَ پيبهجغ اکغم
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هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن هشبلهبى ؾلي ؾليَالـالم ّ عُجغكبى عا هوضاو آيَ
كغيهَ (ّ جؿلٌبُن أئوخ يضؾْى الي الٌبع ّ يْم الًيبهخ ال يٌوغّى) [ ]33يغاع صاص.

[ ]1هذيخ ثشبعي ،ط  ،3م  ،83کزبة نٌبئل أهذبة الٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ،ة  ،42ح  ّ 232ة
 ،61هٌبيت نبطوَ ،ح .278
[ُ ]2وبى ة  ّ .42ؿيغ اؾالم الٌجالء ،ط  ،2م ...ّ 123
[« ]3ؾي اثي ؾجبؽ يبل :لوب اكزض ثبلٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّجؿَ ،يبل :ائزًْي ثکزبة
اکزت لکن کزبثب الرٌلْا ثؿضٍ ،يبل ؾوغ :اى الٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن قلجَ الْجؽ ّ ؾٌضًب کزبة اهلل
دـجٌب ،نبسزلهْا ّ کضغ الكلط ،يبل :يْهْا ؾٌي ّ ال يٌجكي ؾٌضي الزٌبػؼ ،نشغط اثيؾجبؽ يًْل :اى
الغػيخ کل الغػيخ هب دبل ثيي عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن ّ ثيي کزبثَ ».هذيخ ثشبعي ،ط  ،1م
 ،121کزبة الؿلن ،ثبة  82کزبثخ الؿلن ،دضيش  ّ .112ط  ،3م  ،318کزبة الوكبػي ،ثبة  199هغى
الٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّ ّنبرخ ،دضيش  ّ .872ط  ،4م  ،225کزبة الوغى ّ الطت ،ثبة
 357يْل الوغيي يْهْا ؾٌي ،دضيش  ّ .574م  ،774کزبة االؾزوبم ،ثبة  1191کغاُيخ الشالل،
دضيش .2169
[« ]4ديي ثْيؽ ألثيثکغ ثؿض عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن کبى ؾلي ّ الؼثيغ يضسالى ؾلي
نبطوخ ثٌذ عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن نيلبّعًِّب ّ يغجؿْى ني أهغُن ،نلوب ثلف طلک
ؾوغ ثي سطبة ،سغط دزي صسل ؾلي نبطوخ نًبل :يب ثٌذ عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ّ
اهلل هب أدض أدت اليٌب هي أثيک ّ هب أدض أدت اليٌب ثؿض أثيک هٌک ّ ،أين اهلل هب طلک ثوبًؿي أى اجزوؽ
ُْالء الٌهغ ؾٌضک أى أهغرِن أى يذغو ؾليِن الجيذ .يبل :نلوب سغط ؾوغ جبإُّب نًبلذ :رؿلوْى اى
ؾوغ يض جبئٌي ّ يض دلم ثبهلل الى ؾضرن ليذغيي ؾليکن الجيذ ّ ،أين اهلل ليوٌيي لوب دلم ؾليَ».
کزبة الووم ،ط  ،7م  ،432دضيش  ،37145کزبة الهزي.
[ ]5ؿيْطي ،هـٌض نبطوَ ،م .36
[ ]6اثي ؾجضالجغ ،االؿزيؿبة ،ط  3م .975
[« ]7اى اثبثکغ اعؿل الي ؾلي يغيض الجيؿخ ،نلن يجبيؽ نجبء ؾوغ ّ هؿَ نزيلخ نزلًزَ نبطوخ ؾلي
الجبة ،نًبلذ نبطوخ :يبثي سطبة! ارغاک هذغيب ؾلي ثبثي؟! يبلً :ؿن ».ثالطعي ،اًـبة االكغال ،ط
 ،1م .586
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[« ]8صن اى اثبثکغ ثؿش ؾوغ ثي سطبة الي ؾلي ّ هي هؿَ ليشغجِن هي ثيذ نبطوخ (عًي اهلل
ؾٌِب) ّ يبل ،اى عثي ؾليک نًبرلِن ،نبيجل ؾوغ ثليء هي ًبع ؾلي اى يٌغم الضاع ،نلًيزَ نبطوخ
(عًي اهلل ؾٌِب) ّ يبلذ :الي ايي يبثي الشطبة؟! أجئذ لزذغو صاعًب؟! يبلً :ؿن ،اّ يضسلْا نيوب صسل
نيَ االهخ ».اثْالهضاء ربعيز اثيالهضاء ط  1م  .156صاع الوؿغنخ ،ثيغّد.
[ ]9رظکغح الذهبظ ،ط  ،4م  ،1515عين .24
[ ّ ..« ]11اًي لوب عأيزِب طکغد هب يوٌؽ ثؿضي ،کبًي ثِب ّ يض صسل الظل ثيزِب ّ اًزِکذ دغهزِب ّ
قوجذ دًِب ّ هٌؿذ اعصِب ّ کـغد جٌجِب ّ اؿًطذ جٌيٌِب ّ ُي رٌبصي :يب هذوضاٍ ...نزکْى اّل
هي يلذًٌي هي أُل ثيزي نزًضم ؾلي هذؼًّخ هکغّثخ هكوْهخ هكوْثخ هًزْلخ».
نغائض الـوطيي ،ط  ،2م  34 ،35طجؽ ثيغّد.
[« ]11کبى اثي اثيصاعم هـزًين االهغ ؾبهخ صُغح صن ني آسغ ايبهَ کبى اکضغ هب يًغء ؾليَ الوضبلت
دٌغرَ ّ عجل يًغء ؾليَ اى ؾوغ عنؾ نبطوَ دزي اؿًطذ ثوذـي ».ؿيغ اؾالم الٌجالء ،ط  ،15م
.578
[ ]12اهْل کبني ،ط  ،1م  ،381ح .2
[ ]13نلوب رْنيذ صنٌِب ػّجِب ؾلي ليال ّ لن يئطى ثِب اثبثکغ ّ هلي ؾليِب ...هذيخ ثشبعي ،ط  ،3م
 ،253کزبة الوكبػي ،ثبة  155قؼٍّ سجيغ ،دضيش .714
[ ... ]14أى ائزٌب ّ ال يؤرٌب ادض هؿک کغاُيخ لوذٌغ ؾوغُ .وبى هضعک.
[« ]15يبل اثي ؾجبؽ ،:يْم الشويؾ ّ هب يْم الشويؾ ،صن ثکي دزي ثل صهؿَ الذوي ،نًلذ يبثي
ؾجبؽ ّ هب يْم الشويؾ؟ يبل :اكزض ثغؿْل هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن ّجؿَ نًبل ائزًْي اکزت لکن
کزبثب ال رٌلْا ثؿضي نزٌبػؾْا ّ هب يٌجكي ؾٌض ًجي رٌبػؼ ّ ،يبلْا هب كؤًَ أُجغ اؿزهِوٍْ ،يبل:
صؾًْي( »...اثيؾجبؽ گهذ :عّػ پٌجلٌجَ ،چَ عّػ پٌجلٌجَاي ؿپؾ گغيـذ رب آة صيضگبًق عيگِب
عا رغ کغص .پؾ گهزن :عّػ پٌجلٌجَ چيـذ؟ گهذ :ثيوبعي عؿْل سضا هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن
كضيض گلذ ،پؾ نغهْص :ثيبّعيض رب ثغاي كوب ًْكزبعي ثٌْيـن کَ ثؿض اػ هي گوغاٍ ًلْيض .پؾ
ًؼاؼ کغصًضً ّ ،ؼاؼ صع ًؼص پيبهجغ ؿؼاّاع ًيـذ ّ ،گهزٌض اّ عا چَ كضٍ اؿذُ ،ؼيبى هيگْيض ،اػ اّ
جْيب كْين ،نغهْص ،عُب کٌيض هغا )...هذيخ هـلن ،ط  ،3م  ،455کزبة الْهيخ ثبة  5الْيم ح .22
[« ]16نْجضد نبطوخ ؾلي اثيثکغ ني طلک نِجغرَ نلن رکلوَ دزي رْنيذ ّ ؾبكذ ثؿض الٌجي
هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن ؿزخ اكِغ ّ ...لن يکي يجبيؽ رلک االكِغ ».هذيخ ثشبعي ،ط  ،3م  ،253کزبة
الوكبػي ،ثبة  155قؼٍّ سيجغ ،دضيش .714
[( ]17يب ايِب الظيي آهٌْا ال رضسلْا ثيْد الٌجي اال أى يئطى لکن الي طؿبم قيغ ًبغغيي اًبٍ ّ لکي اطا
صؾيزن نبصسلْا نبطا طؿوزن نبًزلغّا ّ ال هـزئٌـيي لذضيش اى طکلن کبى يئطي الٌجي نيـزذيي
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هٌکن ّ اهلل ال يـزذيي هي الذى ّ اطا ؿؤلزوُْي هزبؾب نـئلُْي هي ّعاء دجبة طلکن اطِغا
لًلْثکن ّ يلْثِي( ).اي کـبًي کَ ايوبى آّعصٍايض! ثَ سبًَُبي پيبهجغ صاسل ًلْيض هگغ ثَ كوب
ثغاي هغل قظا اجبػٍ صاصٍ كْص ،ثضّى ايي کَ چلن ثَ غغل قظاي ّي ثضّػيض ،اهب ٌُگبهيکَ
صؾْد كضيض صاسل كْيضّ ّ ،يزي قظا سْعصيض پغاکٌضٍ كْيض ّ(،ثؿض اػ هغل قظا) ثَ ثذش ّ گهزگْ
ًٌليٌيض ،ايي ؾول ،پيبهجغ عا هيآػاعصّ ،لي اػ كوب كغم هيکٌض (ّ چيؼي ًويگْيض) ،اهب سضا اػ
(ثيبى) دى كغم ًضاعصٌُ ّ .گبهي کَ چيؼي اػ آًبى (ُوـغاى پيبهجغ) هيسْاُيض اػ پلذ پغصٍ
ثشْاُيض ،ايي کبع ثغاي پبکي صلِبي كوب ّ آًِب ثِزغ اؿذ) ؿْعح االدؼاة ،آيَ .53
[ ّ( ]18هب کبى لکن أى رئطّا عؿْل اهلل ّ ال أى رٌکذْا اػّاجَ هي ثؿضٍ أثضا اى طلکن کبى ؾٌض اهلل
ؾػيوب ).ؿْعح االدؼاة ،آيَ .53
[( ]19اى الظيي يئطّى اهلل ّ عؿْلَ لؿٌِن اهلل ني الضًيب ّ اآلسغح ّ أؾض لِن ؾظاثب هِيٌب ).ؿْعح
االدؼاة ،آيَ .57
[« ]21ؾي ؾبيلخ يبلذ :سغجذ ؿْصح ثؿض هب ًغة الذجبة لذبجزِب ّ ،کبًذ اهغأح جـيوخ ال رشهي
ؾلي هي يؿغنِب ،نغآُب ؾوغ ثي الشطبة ،نًبل :يب ؿْصح! أهب ّ اهلل هب رشهيي ؾليٌب ،نبًػغي کيم
رشغجيي ،يبلذ :نبًکهؤد عاجؿخ ..نضسلذ نًبلذ :يب عؿْل اهلل اًي سغجذ لجؿي دبجزي نًبل لي
ؾوغ :کظا ّ کظا ...،نًبل :اًَ يض اطى لکي أى رشغجي لذبجزکي» (ؾبيلخ گهذ :پؾ اػ آى کَ آيَ دجبة
ًبػل گغصيض ،ؿْصٍ ثغاي يٌبي دبجزق ثيغّى عنذ ،اّ ػًي رٌْهٌض ثْص ،اػ ايي عّ ًويرْاًـذ سْص
عا اػ کـبًي کَ اّ عا هيكٌبسزٌض پٌِبى کٌض ؾوغ ثي سطبة اّ عا صيض ّ ،گهذ اي ؿْصٍ! ثَ سضا
ًويرْاًي سْص عا اػ هب هشهي ًگبٍ صاعي ،پؾ نکغ کي چگًَْ سبعط كْي گهذ :پؾ ثب صگغگًْي
ثبػگلذ ّ ثغ پيبهجغ ّاعص كض ّ گهذ :يب عؿْل اهلل! هي ثغاي ثغسي اػ ًيبػُبي سْص ثيغّى عنزن :ؾوغ
ثَ هي چٌيي ّ چٌبى گهذ ...پؾ (پيبهجغ اکغم هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن) نغهْص :كوب اجبػٍ صاصٍ
كضٍايض رب ثغاي ًيبػُبيزبى سبعط كْيض).
هذيخ ثشبعي ،ط  ،3م  ،451ثبة  ،45دضيش .1221
[ « ]21ؾي ؾبيلخ سغجذ ؿْصح ثٌذ ػهؿخ ليال نغاُب ؾوغ ،نؿغنِب ،نًبل :اًک ّ اهلل يب ؿْصح! هب
يشهيي ؾليٌب ،نغجؿذ الي الٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن نظکغد طلک لَ ُْ ّ ...يًْل :يض أطى اهلل
لکي أى رشغجي لذْائجکي» (ؾبيلخ گهذ :كجي ؿْصٍ ثٌذ ػهؿَ ثيغّى عنذ ،ؾوغ اّ عا صيض ّ
كٌبسذ ّ ،گهذ :ثَ سضا اي ؿْصٍ ًويرْاًي سْص عا اػ هب هشهي ًگبٍ صاعي گهذ :ثـْي پيبهجغ
هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن ثبػگلذ ،پؾ هبجغا عا ثغاي آى دٌغد ًًل کغص ّ ،اّ هلي اهلل ؾليَ ّ
آلَ ّ ؿلن هي نغهْص :سضا ثَ كوب اجبػٍ صاصٍ اؿذ رب ثغاي ًيبػُبيزبى سبعط كْيض).
ُوبى ،ط  ،4م  ،75ة  ،116ح .166

 -25سایت تخصصی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها  -گروه فرهنگی محدثه

mohaddaseh@gmail.com

info@mohaddaseh.ir

www.mohaddaseh.ir

[ « ]22ؾي ؾبيلخ اى اػّاط الٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن کي يشغجي ثبلليل اطا رجغػى الي الوٌبهؽ ّ
ُْ هؿيض انيخ نکبى ؾوغ يًْل للٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن :رذجت ًـبئک ،نلن يکي عؿْل اهلل
هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن ،يهؿل ،نشغجذ ؿْصح ثٌذ ػّط الٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن ليلخ هي الليبلي
ؾلبء ّ ،کبًذ اهغأح طْيلخ ،نٌبصاُب ؾوغ ،اال يض ؾغنٌبک يب ؿْصح ،دغهب ؾلي اى يٌؼل الذجبة»
(ؾبيلَ گهذُ :وـغاى پيكوجغ هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن صع كت ثغاي يٌبي دبجذ ثَ ػهيي
ّؿيؿي هيعنزٌض ،ؾوغ ثَ پيبهجغ هيگهذ :ػًبًذ عا اػ ًبهذغهبى ثپْكبى اهب پيبهجغ (ثَ ًوذيذ
ؾوغ) ؾول ًويکغص ،رب كجي ؿْصٍ ثٌذ ػهؿَ کَ يبهزي ثلٌض صاكذ پؾ اػ پبؿي اػ كت ثيغّى
كض ،پؾ ؾوغ نغيبص ثغآّعص :اي ؿْصٍ ثضاى کَ رْ عا كٌبسزين ،چْى ّي ثغ ًؼّل آيَ دجبة دغين
ثْص) ُوبى ،ط  ،1م  ،136ة  ،119ح .143
[ ّ« ]23طلک أدض هْانًبد ؾوغ عًي اهلل ؾٌَ ّ ُي هلِْعحّ ،ؾض الليؿخ هب ّيؽ هٌَ هي
الوضبلت ،يبلْا :لوب نيَ هي ؿْء األصة ّ رشجيل ؿْصٍ دغم عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ ؿلن ّ
ايظائِب ثظلک ّ ،اجبة أُل الـٌخ ،ثؿض رـلين هذخ الشجغ أًَ عًي اهلل ؾٌَ عأي أى ال ثؤؽ ثظلک ،لوب
قلت ؾلي غٌَ هي رغرت الشيغ الؿػين »...رهـيغ عّح الوؿبًي ،ط  ،22م .72
[ ]24هذيخ ثشبعي ،ط  ،1کزبة الًْْء ،ثبة  ،119سغّط الٌـبء الي الجغاػ.
[ُ ]25وبى.
[« ]26يبل الکغهبًي :نبى يلذّ :يؽ ٌُب أًَ کبى ثؿض ًغة الذجبة ّ ،رًضم ني الًْْء أًَ کبى يجل
الذجبة ،نبلجْاة :لؿلَ ّيؽ هغريي ».نزخ الجبعي ،ؾـًالًي ،ط  ،8م .391
[« ]27نكٌجذ نبطوخ ثٌذ عؿْل اهلل هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن نِجغد اثبثکغ نلن رؼل هِبجغرَ
دزي رْنيذ» .هذيخ ثشبعي ،ط  ،2م  ،514کزبة الشوؾ ،ثبة  ،837ح .1265
«نْجضد نبطوخ ؾلي اثيثکغ ني طلک نِجغرَ نلن رکلوَ دزي رْنيذُ ».وبى ،ط  ،3م ،252
کزبة الوكبػي ،ة  155قؼٍّ سيجغ ،دضيش .714
ّ هذيخ هـلن ،ط  ،4م  ،31کزبة الجِبص ّ الـيغ ،ثبة  ،15ح .52
[« ]28نلوب رْنيذ صنٌِب ػّجِب ؾلي ليال ّ لن يئطى ثِب أثبثکغ ّ هلي ؾليِبُ ».وبى.
[ُ ]29وبى.
[ ]31يبل ؾوغ لؿلي ّ ؾجبؽ « :نغأيزوبٍ (اثبثکغ) کبطثب آصوب قبصعا سبئٌب ...نغأيزوبًي کبطثب آصوب قبصعا
سبئٌب »...هذيخ هـلن ،ط  ،4م  ،28کزبة الجِبص ّ الـيغ ،ثبة  15دکن الهي ،دضيش .49
[« ]31نغآٍ الٌجي هلي اهلل ؾليَ ّ آلَ ّ ؿلن نيٌهي الزغاة ؾٌَ ّ يًْل :رًزلَ الهئخ الجبقيخ ّيخ
ؾوبع يضؾُْن الي الجٌخ ّ يضؾًَْ الي الٌبع» هذيخ ثشبعي ،ط  ،1م  ،254کزبة الوالح ،ثبة ،314
الزؿبّى ني ثٌبء الوـجض.

 -26سایت تخصصی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها  -گروه فرهنگی محدثه

mohaddaseh@gmail.com

info@mohaddaseh.ir

www.mohaddaseh.ir

[ُ ]32وبى.
[ ]33ؿْعح الًون ،آيخ .41
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