
 ؟ آیا عزاداري براي امام حسین علیه السالم بدعت است
  

 ︨︀︎: 

در ︵﹢ل ︑︀ر ︑﹢︨︳ و﹨︀︋﹫️ ﹨﹞﹢اره ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹇﹫︀م ︱︣ت ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و ︻︤اداري آن ︋︤ر﹎﹢ار ︊︫︀︑﹪ ﹝︴︣ح ︋﹢ده 
  :و﹨︀︋﹫️ ا ﹟﹠﹫﹟ ﹝﹪ ﹎﹢︡و ﹊﹪ از آن ﹨︀ ︋︡︻️ ︫﹞︣دن ︻︤اداري ︨︣ور آزاد﹎︀ن ﹝﹪ ︋︀︫︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ﹡︷︣﹥ ︎︣داز 

  ︻﹙﹪ ﹝﹟ ﹇︡ ﹇︐﹏ ﹝﹟ ︨﹠﹫﹟ ︻︡︡ه  و︐﹇︀﹝ ﹟﹞﹛ إ﹇︀﹝﹥ ا﹜﹞︃︑﹛ وا﹜﹠﹫︀﹥ ـ 1
  .از ﹞︀﹇️ ﹨︀ي ︫﹫︺﹫︀ن ︀︎︣︋﹪ ﹝︖﹙︦ ﹝︀︑﹛ و ﹡﹢﹥ ا︨️ ︋︣ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︨︀ل ﹨︀ ︎﹫︩ ﹋︪︐﹥ ︫︡ه

  .52، ص 1﹝﹠︀ج ا﹜︧﹠﹥ ا﹜﹠︊﹢﹥، ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥، ج 

و︋︡︻﹥ ... ︋︡︻﹥ ا﹜︤ن وا﹜︊﹊︀ء وا﹜﹠﹢ح ﹢م ︻︀︫﹢راء ،︋︡︻︐﹫﹟  ︻﹠﹥ ︡ث ﹜﹙﹠︀سو︮︀ر ا﹜︪﹫︴︀ن ︋︧︊︉ ﹇︐﹏ ا﹜︧﹫﹟ ر︲﹪ اً ـ 2
  .ا﹜︧︣ور وا﹜﹀︣ح

 ﹟﹫︧ ︀د ﹋︣ده ا︨️] ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م[︫﹫︴︀ن ︋﹥ وا︨︴﹥ ﹋︪︐﹥ ︫︡ن︖︤ن در روز . 1: ︋︣اي ﹝︣دم دو ︋︡︻️ ا و ﹡︀﹜﹥ و ﹤︣﹎ ️︻︡︋
  .︋︡︻️ ︫︀دي و ︨︣ور. 2... ︻︀︫﹢راء

  .553︑︀  334 ، ص4﹝﹠︀ج ا﹜︧﹠﹥، ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥، ج 

︡﹫︋︀ ﹪﹞ ︣ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ را در ﹝︐﹟ ز ﹤﹋ ﹤ و ﹡﹫︤ ︫︊﹫﹥ ︋﹥ آن:  

  ...ا﹜︧﹫﹟ ﹇︐﹏ ﹁﹫﹥ ﹜﹊﹢ن ︻︀︫﹢راء ﹢م  ا﹜﹞︃︑﹛ وإ︸︀ر ا﹜︤ن إ﹇︀﹝﹥ ا︋︐︡︻﹢ا  ﹜﹞︀ ا﹜︣وا﹁︰ ـ  3
︧﹫﹟ در ا﹟ روز ︋︡︻️  و ا﹡︡وه در روز ︻︀︫﹢راء را ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ︋︣﹎︤اري ﹝︀︑﹛ و ا︸︀ر ︤ن) ︫﹫︺﹫︀ن(و ﹢ن روا﹁︰ 

  ...﹡︀د﹡︡
  .599، ص 2︀︫﹫﹥ رد ا﹜﹞︐︀ر ا︋﹟ ︻︡︋︀﹟، ج 

  : پاسخ

︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا︨️ در ︋︩ ﹨︀ي ز︣ ︋﹥  در ︊︫ ﹤︋ ︨︀︎︀ت ﹁﹢ق ﹋﹥ از ا︨︀︨﹪ ︑︊︫ ﹟︣︀ت و﹨︀︋﹫️ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︻︤اداري ا﹝︀م
﹜﹫﹠﹫︪﹡ ﹪﹞ ︨︀︎:  

  .﹝︺︀﹡﹪ ︋︡︻️ و ار﹋︀ن آن: ︋︩ اول

  .﹥ و ا︫﹈ ﹡︤د ﹇︣آن و ا﹡︊﹫︀ء︗︀﹍︀ه ﹎︣: ︋︩ دوم

  .︗︀﹍︀ه ﹎︣﹥ و ا︫﹈ در ︨﹫︣ه ﹡︊﹢ي: ︋︩ ︨﹢م

  .︻︤اداري ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ︨﹠️ ﹡︊﹢ي:  ︩︋︀رم



﹜︖﹠︎ ︩︋ :ا﹜︧﹑م در ︨﹫︣ه ﹝︺︭﹢﹝︀ن ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧ ︤اداري ا﹝︀م︻.  

﹜︪︫ ︩︋ :در ︻︤اداري ﹤︋︀︮ ︣ه﹫︨.  

﹜︐﹀﹨ ︩︋ :️﹠︨ ﹏﹨︤اداري در ا︻.  

  : هـدمـقـم

︧﹫﹡ ﹪﹊︫ ︣︋ ︤﹫﹡ ﹪﹛︀ن ا︤اداري و ︫︀دي، ا﹝︣ي ا︨️ ﹁︴︣ي ﹋﹥ از ا︋︐︡ا ﹝﹫︀ن ︑﹞︀م ﹝﹙ّ️ ﹨︀ و ا﹇﹢ام رواج دا︫︐﹥ و اد︻ ﹪︀︎ ︣︋ ﹤﹋ ️
  .ا︮﹏ آن ︮﹥ ﹎︢ارده ا﹡︡

 ︀ادَـ︻︀ را ﹝︴︣ح ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡؟ و آ ﹟ا︨︀︨﹪ ا ﹤ ︣︋ ︡﹠﹡︡اء ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را ︋︡︻️ ﹝﹪ دا︪﹛آ﹡︀ن ﹋﹥ ︻︤اداري ︋︣اي ︨﹫︡ ا ︡د ︡︀︋ ︀ل
︭︠﹢︮︀ً ︋︣اي ا﹨﹏ ︋﹫️ ︻︭﹞️ و ︵︀رت ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م و ︋︀﹐︬︠ ︋︣اي ︨︣ور و   ﹟ ادَـ︻︀ ﹇︀︋﹏ ا︔︊︀ت ا︨️؟ و︀ ︋︀﹜︺﹊︦، ︻︤اداريا

︨︀﹐ر ︫︡اي ﹋︣︋﹑ ︱︣ت ا︋︀ ︻︊︡ اً ا﹜︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م از ﹝︴﹙﹢︋﹫️ ذا︑﹪ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢ده، ︋﹙﹊﹥ ا﹁︱﹏ ﹇︣︋︀ت ︻﹠︡ اً 
  ﹝︧﹢ب ﹝﹪ ﹎︣دد؟

  ت و ارکان آنمعانی بدع:  بخش اول

  » ︋︡︻️ «︋︣دا︫️ ︾﹙︳ از ﹝︺﹠︀ي  ـ 1
 ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧ ︣ات و ﹇︱︀وت ﹨︀ از ︨﹢ي و﹨︀︋﹫️ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا﹇︀﹝﹥ ︻︤اداري ︋︣اي ا﹝︀م﹫︊︺︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︀ه در ︋︀ره ا﹍﹡ ﹟︣︑ ﹤﹡︀﹠﹫︋ ش﹢︠

﹜﹫﹢﹍︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹟م ا﹑︧﹛از ﹝︺﹠︀ و واژه : ا ﹪﹫︮ ︡ه و ﹨︣ » ︋︡︻️«و﹨ّ︀︋﹫َـ️ درك︣د﹎ ﹜ّ﹨﹢︑ ︀ر︡ا︫︐﹥ و د﹡ ︿﹛︀﹞ ﹤ آن
︡﹠︀﹝﹡ ﹪﹞ م﹢﹊﹞ ︣ان را﹍د ︉︧︣︋ ﹟ّ︣ات ︠﹢د ︋︀︫︡ را ︋︡︻️ ︫﹞︣ده و ︋︀ ا﹊﹀︑.  

︨﹠ّ️ ︋︣ر︨﹪  از ا﹟ رو ﹐زم ا︨️ ﹡︧️ ﹝︺﹠︀ي ︋︡︻️ را از د︡﹎︀ه ﹜︽️ و ا︮︴﹑ح ︑︊﹫﹫﹟ ﹡﹞﹢ده و آن ﹎︀ه ︋︡︻️ را از ﹝﹠︷︣ ﹋︐︀ب و
﹜﹫﹠﹋.  

  » ︋︡︻️ «ـ ﹝︺﹠︀ي ﹜︽﹢ي  2
  .ا︠︐︣اع ﹫︤ي ﹝﹪ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹇︊﹑ً و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ و از آن ا︔︣ي ﹡︊﹢ده ا︨️﹜︽️ ︫﹠︀︨︀ن، ︋︡︻️ را و︗﹢د و 

︧︡﹢﹡ ﹪﹞ ︣ي﹨﹢︗:  

  .﹊﹟ وا︋︐﹊︀ره ︋︺︡ أن ﹜﹛  ا︠︐︣ا︻﹥﹐ ︻﹙﹪ ﹝︓︀ل ︨︀︋﹅، و إ﹡︪︀ء ا﹜︪﹪ء  :ا﹜︊︡︻﹥
  .︋︡︻️ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ︡︎︡ آوردن ﹫︤ ︋﹪ ︨︀︋﹆﹥ و ︻﹞﹏ ﹡﹢ و ︗︡︡ي ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡

  113ص ،︮3︀ح ا﹜﹙︽﹥، ︗﹢﹨︣ي، ج

﹇︴︺︀ ︋︡︻️ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹝﹢رد ︑︣﹛ در آ︀ت و روا︀ت ﹡﹫︧️؛ ز︣ا ا︨﹑م ﹝︀﹜︿ ︋︀ ﹡﹢آوري و ﹡﹢︎︣دازي در ز﹡︡﹎﹪ ︋︪︣ي ﹡﹫︧️، 
  .﹁︴︣ت ︋︪︣ي ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره او را ︋﹥ ﹡﹢آوري در ز﹡︡﹎﹪ ﹁︣دي و ا︗︐﹞︀︻﹫︧﹢ق ﹝﹪ د﹨︡ ︋﹙﹊﹥ ﹝﹢ا﹁﹅ ︋︀



ي ︠﹢︩ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹪ آور﹡︡ ︫︀﹝﹏ ا︣︺︑ ﹟︿ ﹝﹪ ︫﹢د ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︢﹝﹢م از ﹨﹞﹫﹟ رو آن ﹞ ﹤︐︣︻︀ن و ﹝︊︐﹊︣ان در ﹡﹢آوري ﹨︀
  .﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ ︎︧﹠︡︡ه و ﹇︀︋﹏ ︨︐︀︩ ا︨️

3  ﹪﹑︴︮︤د ︻﹙﹞︀ي ︫﹫︺﹥ و ︨﹠﹪»  ︋︡︻️ «ـ ﹝︺﹠︀ي ا﹡  
ا﹝َـ︀ از ﹡︷︣ ︫︣ع و در ا︮︴﹑ح ︻﹙﹞︀ء، ︋︡︻️ ﹝︺﹠︀ي د﹍︣ي دارد ﹋﹥ ﹝︐﹀︀وت ︋︀ ﹝︺﹠︀ي ﹜︽﹢ي آن ا︨️، ز︣ا ︋︡︻️ ﹡︧︊️ دادن و 

  .دا︠﹏ ﹡﹞﹢دن ﹝︀︧﹙﹪ در د﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︫︀رع و آور﹡︡ه د﹟ آن را ا︋︡اع و ا︖︀د ﹡﹊︣ده و ر︲︀️ ︋﹥ آن ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡
 ︣﹫︾ ﹟و ا ︫︡︀︋ ﹪﹞ ﹟︀م د﹡ ﹤︋ ﹟در د ﹟︐︨︀﹋ ︀ ︣ار ﹝﹪ ﹎﹫︣د، ︻︊︀رت از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا﹁︤ودن و﹇ ︒︋ رد﹢﹞ ﹟︀ي ︋︡︻️ ﹋﹥ در د﹠︺﹞

  .﹋﹥ در ﹝︺﹠︀ي ﹜︽﹢ي آن ﹎︫︢️ از ﹝︺﹠︀﹪ ا︨️

︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹪﹡︀﹀︮را︾︉ ا:  

  .و﹁︀︻﹙︀︭︋ ﹤﹫﹁ ︀︉ ا﹜︪︣︺﹥ وأ﹝︀︔﹙︀ ا﹜﹞︐﹆َ︡ـ﹝﹥ وأ︮﹢﹜︀ ا﹜﹞︐﹆﹠﹥  إ︣اد ﹇﹢ل ﹜﹛ ︧︐﹟ُـ ﹇﹚︀︀ :وا﹜︊︡︻﹥ ﹁﹪ ا﹜﹞︢﹨︉
﹝﹢ارد ﹝︪︀︋﹥ و ا︮﹢ل ﹝︫︣ ﹜﹊︺️ ا︨︐﹀︀ده ﹡︪︡ه  ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︫︣ ︉︀︮︺️ ﹝︧︐﹠︡ ﹡︊︀︫︡ و از د﹟، ﹎﹀︐︀ر و ﹋︣داري ︋︡︻️ در

︫︡︀︋.  
  .39︀ظ ا﹜﹆︣آن، را︾︉ أ︮﹀︀﹡﹪، ص ﹝﹀︣دات أ﹜﹀

︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹪﹡﹑﹆︧︻ ︣︖ ﹟︋ا:  

︀︋ وا﹜﹞︣اد ،﹤ ؤً︡ـ︔َ ؤً︡ـ︔︀ت ︋﹀︐ ا﹜︡ال ︗﹞︹ ﹝ﹳ ﹝︀ ﹋︀ن ﹜﹥ أ︮﹏ ﹁﹪ ا﹜︪︣ع و︧﹞َـ﹪ ﹁﹪ ︻︣ف ا﹜︪︣ع ︋︡︻﹥، و ﹝︀ أ︡ث و﹜﹫︦: وا﹜﹞ﹳ
  .أ︮﹏ ︡لَـ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︪︣ع ﹁﹙﹫︦ ︋︊︡︻﹥ ﹜﹥

︋︡︻️ ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪ ︫﹢د و ﹨︣ ﹥ ﹋﹥ ر︪﹥ و د﹜﹫﹏ ︫︣︻﹪ دا︫︐﹥  ﹨︣ ︡︗ ︤﹫︡ي ﹋﹥ ر︪﹥ ︫︣︻﹪ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡، در ︻︣ف ︫︣ع،
️︧﹫﹡ ️︻︡︋ ︫︡︀︋.  

  .212، ص ︐﹁13 ا﹜︊︀ري، ج 

و ︻︷﹫﹛ آ︋︀دي )2(در ︫︣ح ︠﹢د ︋︣ ﹫︮ ︑︣﹝︢ي آورده و ﹝︊︀ر﹋﹀﹢ري )1(﹨﹞﹫﹟ ︑︺︣︿ را ︻﹫﹠﹪ در ︫︣ح ︠﹢د ︋︣ ︋ ﹫︮︀ري
  .ذ﹋︣ ﹋︣ده ا﹡︡ )4(﹙﹢مو ا︋﹟ ر︗︉ ﹠︊﹙﹪ در ︗︀﹝︹ ا﹜︺) 3(︨﹠﹟ ا︋﹢داود در ︫︣ح ︠﹢د ︋︣

  .27، ص 25︻﹞︡ه ا﹜﹆︀ري، ج )  1

  .366، ص ︑7﹀﹥ ا﹔﹢ذي، ج ) 2

  .235، ص 12︻﹢ن ا﹜﹞︺︊﹢د، ج )  3

  .، ︀پ ﹨﹠160︡︗︀﹝︹ ا﹜︺﹙﹢م وا﹜﹊﹛، ص )  4

️︻︡︋ ︿︣︺︑ ︀ي ﹡︀﹝︡ار ︫﹫︺﹥ در﹆﹁ َـ︡ ﹝︣︑︱﹪ از ﹝︐﹊﹙ّ﹞︀ن و﹫︨ ︡﹢﹎ ﹪﹞:  
  .﹠︀د إ﹜﹪ ا﹜︡﹟ا﹜︊︡︻﹥ ز︀ده ﹁﹪ ا﹜︡﹟ أو ﹡﹆︭︀ن ﹝﹠﹥، ﹝﹟ إ︨

﹟از آن ︋︀ ا﹡︐︧︀ب ︋﹥ د ﹟︐︨︀﹋ ︀ و ﹟︤ي ︋﹥ د﹫ ا﹁︤ودن ️︻︡︋ ︫︡︀︋ ﹪﹞.  
  .، ﹡︪︣ دار ا﹜﹆︣آن ا﹜﹊︣﹛ ـ ﹇﹛264، ص 2ر︫︣ ﹏︀︨︿ ﹝︣︑︱﹪، ج 

︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹪︣︵:  

️ؤ ︋︡︻﹥؛ ﹔نَـ ﹇َ﹚︀︀ ا︋︐︡︻︀  ،و﹝︀ ﹜﹫︦ ﹜﹥ أ︮﹏ ﹁﹪ ﹋︐︀ب و﹐ ︨﹠ّ﹥ ا﹜︡ث ﹁﹪ ا﹜︡﹟،: ا﹜︊︡︻﹥ ﹞َـ﹫ًـ   ﹨﹢ ﹡﹀︧﹥وإ﹡ّ﹞︀ ︨ﹳ



ا﹟ ︋︡︻️ ﹡︀﹝﹫︡ه ︫︡ه ﹋﹥ ﹎﹢﹠︡ه ︋︡︻️ آن را  ﹋﹥ ر︪﹥ در ﹇︣آن و ︫︣︺️ ﹡︡ارد و ︋﹥ ︠︀︵︣ ︑︀زه اي در د﹟ ا︨️ ︋︡︻️، ﹋︀ر
  .آورده ا︨️ ا︋︡اع ﹋︣ده و ︋﹥ و︗﹢د

  »︋︡ع«، ﹝︀دَـه 163، ص 1﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟، ج 

  .﹢د︋﹠︀︋︣ ا﹟، ︋︡︻️ ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ﹜︽﹢ي آن ا︻﹛َـ از ﹝︺﹠︀ي ︫︣︻﹪ ︠﹢ا﹨︡ ︋

  ـ ار﹋︀ن ︋︡︻️ 4
  :︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︉ ︀د ︫︡ه ︋︡︻️ داراي دو ر﹋﹟ ا︨️

1 ﹟ف در د   ـ ︑َ︭︣ـ

︡﹨︀﹊︋ ︀ و ︡︤ي ︋︣ آن ︋﹫︀﹁︤ا﹫ را ﹡︪︀﹡﹥ ﹎﹫︣د و ﹟د را ︋﹥ ︠︡ا و  ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑َ︭︣ـ﹁﹪ ﹋﹥ د﹢︠ ﹏﹝︻ ،︭︣ف︑ ﹟ا ﹏﹞︀︻ ﹤﹋ ﹪︵︫︣ ﹤︋
ع ︠﹢ا﹨﹪ و ﹡﹢آوري ا﹡︧︀ن ︋︀︫︡،  و﹜﹪ آن ﹡﹢آوري ﹨︀﹪ ﹋﹥. د﹨︡ ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ ﹡︧︊️ ﹢﹎ ︨︀︎ ️﹛︀﹪ ︋﹥ روح ︑﹠﹢َـ

  .﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹝︀﹡﹠︡ ﹁﹢︑︊︀ل، ︋︧﹊︐︊︀ل، وا﹜﹫︊︀ل و ا﹝︓︀ل آن ﹨︀، ︋︡︻️

  ـ ر︪﹥ ﹡︡ا︫︐﹟ در ﹋︐︀ب و ︨﹠️ 2

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︺︣︿ ا︮︴﹑︪﹞ ،️︻︡︋ ﹪︬ ︫︡ ﹋﹥ ا﹝︣ي ︋︡︻️ ﹝︧﹢ب ﹝﹪ ︫﹢د ﹋﹥ د﹜﹫﹙﹪ ︋︣اي آن ﹨︀ در ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹪ ︋﹥ 
  .︠︀ص و ︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︻︀م و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ت︮﹢ر

︋﹥ ﹡﹢ ︠︀ص و ︀ ﹋﹙ّ﹪ ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹠︊︀ط ا︨️ ︋﹙﹊﹥؛ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن ︋﹫︀ن ﹝﹪  و﹜﹪ ا﹝︣ي ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︪︣و︻﹫َـ︐︩ در ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️
  .︀﹝﹠︫︡﹢د در د﹟ ا︨﹑م و اد︀ن آ︨﹞︀﹡﹪ د﹍︣ ﹡﹫︤ و︗﹢د دا︫︐﹥ و ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹁︴︣ت ︨﹙﹫﹛ ︋︪︣ي ︋﹢ده ا︨️ را ︋︡︻️ ﹡﹞﹪ ﹡

  »︋︡︻️«ـ ر︪﹥ ا﹡︣اف و﹨︀︋﹫️ در ﹝︺﹠︀ي  5
︡︣د﹎ ︬︪﹞ ️︫︢﹎ و ار﹋︀ن آن ️︻︡︋ ﹪﹑︴︮از ﹝︺﹠︀ي ﹜︽﹢ي و ا ﹤ ︣و﹨﹪ ︋﹥ : ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آن﹎ ︀ و ︬︫ ﹤︋ ️︻︡︋ ا﹡︐︧︀ب

و و ︳ز﹡﹠︡ ﹡﹫︧️؛ ︋﹙﹊﹥ داراي ︫︣ا ﹪﹞ ️︻︡︋ ︉︧︣︋ ︡ي ︋︣ آن︡︗ ︡ه ﹡﹢ و︡︎ ︣﹨ ︡ند ︰﹞ ﹤︋ ️﹫︋︀﹨︨︀د﹎﹪ ﹋﹥ و ﹟ا ﹪﹎︥
  .﹨︀ي ︠︀︮﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ ﹝﹆﹅ ﹡︪﹢د ︋﹥ آن ︋︡︻️ ﹡﹞﹪ ︑﹢ان ﹎﹀️

ا﹝︀ آن ﹥ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ﹎︣د︡ه ︑︀ ︋︺︱﹪ در ا﹟ ﹝﹢رد ﹝︣︑﹊︉ ا︫︐︊︀ه ﹎︣د︡ه و ︋﹥ آ︨︀﹡﹪ د﹍︣ان را ︀﹝﹡ ️︻︡︋ ﹤︋ ﹜︐﹞﹠︡ ا﹟ ا︨️ 
  :﹋﹥ در ︡︓﹪ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡

  .﹋﹏َـ ︋︡︻﹥ ︲﹑﹜﹥
  .︋︡︻︐﹪ ﹎﹞︣ا﹨﹪ ا︨️﹨︣ 

  .310، ص3ـ ﹝︧﹠︡أ﹞︡، ج  11، ص﹫︮3 ﹝︧﹙﹛، ج 

 ️︻︡︋ ﹅︥ه اي ︎﹫︡ا ﹋︣د، را از ﹝︭︀د︀ه و﹍︀︗ ︡ه اي ﹡﹢ ﹋﹥ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ و︡︎ ︣﹨ ان﹢︑ ﹪﹞ ️روا ﹟ا︨︀س ا ︣︋ ︀ا﹝َـ︀ آ
  دا﹡︧︐﹥ و ﹝︺︐﹆︡ان ︋﹥ آن را ︠︀رج از د﹟ ︫﹞︣د؟

﹇︊﹑ً ﹝︐︢﹋ّ︣ ︫︡﹛ و︸﹫﹀﹥ ︫︀رع، ︋﹫︀ن ﹊﹛ ا︨️ ﹡﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︭︡اق، ﹥ ︋︧︀ از ﹝﹠︷︣  ︨︀︎ ︨﹣ال ﹝﹠﹀﹪ ا︨️، ز︣ا ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥
︫︬ و ︀ ﹎︣وه ﹁﹊︣ي ︠︀ص، ︡︎ ﹈︡ه در ︗︀﹝︺﹥ اي ︠︀ص، از ﹝︭︀د﹅ ︋︡︻️ ︫﹞︣ده ︫﹢د، و﹜﹪ از ﹡︷︣ ︎﹫︣وان ﹝﹊︐︉ ﹁﹊︣ي 

  .د﹍︣ از ︫︺︀︣ د﹟ و از ︨﹠ّ️ ﹨︀ي ﹞ ﹤﹠︧︧﹢ب ︫﹢د



  از ︻﹠﹢ان ︋︡︻️ـ و︗﹢د د﹜﹫﹏ ︫︣︻﹪ ︋︣اي ︠︣وج  6
︡︣د﹎ ︬︪﹞ ﹏︊﹇ ︉﹛︀︴﹞ از آن : از ︀ ا︲︀﹁﹥ و ﹟︤ي را ︋﹥ د﹫ ،﹟آن ا︨️ ﹋﹥ ﹋︧﹪ ︋﹥ ﹇︭︡ ا﹁︐︣اء ︋﹥ ︠︡ا و د ️︻︡︋ ️﹆﹫﹆

و ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ ﹝﹑ك ︋︣اي ︑︪﹫︬ ︋︡︻️ ﹝︺﹙﹢م ︫︡ در ﹝﹢اردي ﹋﹥ د﹜﹫﹏ ︫︣︻﹪ ︋︣اي . ﹡﹆︬ ﹡﹞︀︡ و آن را ︋﹥ ︠︡ا و د﹟ ﹡︧︊️ د﹨︡
﹠︻ ️︑ د﹜﹫﹏ ︫︣︻﹪ ﹝﹪ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ دو ﹇︧﹛ ︑﹆︧﹫﹛ ﹎︣دد. ﹢ان ︋︡︻️ ︠︀رج ﹝﹪ ﹎︣ددآن و︗﹢د دارد از ﹟︀ل ا:  

︗︪﹟ ︋︣اي ︻﹫︡ ﹁︴︣ و : و ︗︤﹫︀ت آن، ﹝︀﹡﹠︡ د﹜﹫﹏ ︠︀ص ﹇︣آ﹡﹪ و ︀ ︨﹠️ ﹡︊﹢ي در ︭︠﹢ص ﹝﹢رد و ︡ و ︡ود و ︑﹀︀︮﹫﹏  ـ 1
﹞ ️︻︡︋ ︀ت︻︀﹝︐︗و ا ︀﹨ ﹟︪︗ ﹤﹡﹢﹎ ﹟رت ا﹢︮ ﹟در ا ﹤﹋ ،﹪﹠﹞ و ا︗︐﹞︀ع در ︻︣﹁﹥ و ﹪︲أ ﹪︐﹠︨ ﹤﹊﹚︋ ،︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢﹡ ب﹢︧

︡ب ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹢︧﹞ ﹪﹛ا﹨︡ ︋﹢د ﹋﹥ ︫︀رع ﹝﹆︡س ︋﹥ ︭︠﹢ص آن ا﹝︣ ﹁︣﹝﹢ده و ا﹡︖︀م آن ا﹝︐︓︀ل ا﹝︣ ا﹢︠.  

د﹜﹫﹏ ︻︀م ﹇︣آ﹡﹪ و ︀ ︨﹠️ ﹡︊﹢ي، ﹋﹥ ︋︀ ︻﹞﹢م ︠﹢د ︫︀﹝﹏ آن ﹝︭︡اق ︀دث و ︗︡︡ ﹎︣دد، ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ︫︣ط آن ﹋﹥ ﹝﹢رد ︗︡︡ و  ـ 2
︨︀﹜️ و︗﹢د دا︫︐﹥ از  ︒﹫﹆﹫﹆️ و ﹝︀﹨﹫️ ا︑︀د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، و﹜﹢ ا﹟ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ︫﹊﹏ و ︮﹢رت ︀دث ︋︀ آن ﹥ ﹋﹥ در ︻︡ ر

  .وا︗︡ ا︠︐﹑ف و ︑﹀︀وت ︋︀︫︡، و﹜﹪ د﹜﹫﹏ ︻︀م ︋︀ ︻﹞﹢﹝︩ ︫︀﹝﹏ ﹨︣ دو ﹝︭︡اق و ﹝﹢رد ﹎︣د︡ه و ︖️ ︫︣︻﹪ در آن ﹝︧﹢ب ﹎︣دد

  :︠︡او﹡︡ ︊︨︀ن در ﹇︣آن ﹋︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ﹜︣︡: ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل

︻ٌّ︡ـوا ﹋ُ﹛ وًـ أَ ﹥ٌ وًـ ︻ًـ︡ﹳوُـ ﹥ٌ ︻ًـ︡ﹳوُـ ا﹜﹙ُ ︊ﹳ﹢نًـ ︋ِ ﹫ؤ﹏ِ ︑ُ︣ؤ﹨ٌ َ ︐ُ﹛ؤ ﹝ٌ﹟ؤ ﹇ُ﹢ُـه وًـ ﹝ٌ﹟ؤ رِ︋︀طٌ ا﹜ْ ︴َ︺ؤ َ︐ ︀ ا︨ؤ   60): 8(ا﹔﹡﹀︀ل ﹜َُ﹛ؤ ﹝ًـ
 ︀﹡︋︣اي ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آ ،︡در ﹇︡رت دار ﹪︀ن [﹨︣ ﹡﹫︣و﹠﹝︫د[︡︀ده ︨︀ز﹞و ! ، آ)﹟﹫﹠ ﹜﹨ ( ︡ها︨︉ ﹨︀ي ورز)︋︣اي ﹝﹫︡ان ﹡︊︣د( ︀︑ ،

  !د︫﹞﹟ ︠︡ا و د︫﹞﹟ ︠﹢︩ را ︋︐︨︣︀﹡﹫︡︋﹥ و︨﹫﹙﹥ آن، 
از ا﹝﹢ر وا︗︉ ︋︣اي ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا︨︐︺︡اد و آ﹝︀د﹎﹪ ﹋︀﹝﹏ در ︋︣ا︋︣ ﹨︖﹢م و ﹞﹙﹥ ﹋﹀︀ر ا︨️، و د﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ از ﹨︣ ︗︀﹪ ﹋﹥ ا︐﹞︀ل 

  .︠︴︣ ﹝﹪ د﹨﹠︡ آن ﹡﹆︴﹥ را ﹝︧︡ود و آ﹝︀ده د﹁︀ع ︋︀︫﹠︡

  :در آ﹥ ﹁﹢ق دو د﹜﹫﹏ ﹁﹢ق ﹝﹢︗﹢د ا︨️

ا︨︀س آن ﹊﹢﹝️ ا︨﹑﹝﹪ ︋︣اي ا﹝︐︓︀ل ا﹝︣ ا﹜﹪ ︠﹢د را ︋﹥ ︑﹫﹥ ﹡﹫︣و﹨︀ي ا︨︉ ︨﹢ار ﹋﹥ ا︠︐︭︀ص ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︠︀ص ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ︋︣ 
︡﹠﹋ ︤︖﹞ ز﹝︀ن ﹨︀ي ︮︡ر ا︨﹑م ︋﹢ده.  

 ︡﹠﹠﹋ ︤︖﹞ روز ﹤︐﹁︪︣﹫︎ ﹪︀و ز﹝﹫﹠﹪ و در ﹪︤ات ﹨﹢ا﹫︖︑ ︣﹍و ا﹝︀ ︋︀ د﹜﹫﹏ ︻︀م، ﹐زم ا︨️ ︠﹢د را ︋﹥ ︑﹢پ و ︑︀﹡﹈ و ﹝﹢︫﹈ و د
﹋﹥ در آ︫︣ ﹤﹀﹥ ︋﹥ آن د︨︐﹢ر داده ︫︡ه ا︨️ و در ︻︭︣ ﹡︊﹪ ا﹋︣م ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥  ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ آن ﹥ را

  .ا︨️ را ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀ز﹡︡

  آن ︪﹛ ︎﹢︫﹪ ﹋︣د﹡︡ارد از ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹥ د﹜﹫﹏ ︠︀ص ︋︣اي آن و︗﹢د ا﹟﹪ ︾﹫︣ ︻︀دي ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹪ ︑﹢ان ︋︀︎︦ ا﹟ ﹝﹢ارد أ﹝﹢ر ︫︣︻

  :ان ﹝︓︀ل در آ︫︣ ﹤﹀﹥ ز︣ ︠︡او﹡︡ ﹝﹪ ﹁︣﹝︀︡︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣ و ︋﹥ ︻﹠﹢

﹞ﹳ﹢ن  ﹊ُ﹛ؤ ︑ُ︣ؤًـ ︐ُ﹢ا ﹜َ︺ًـ﹙ُ ﹥ﹳ وًـ أَ﹡ٌْ︭ ﹞ٌ︺ﹳ﹢ا ﹜َ َ︐ ︀︨ؤ   204): 5(ا﹔︻︣اف  .وًـ إِذا ﹇ُِ︣ئَ ا﹜ْ﹆ُ︣ؤآنﹳ ﹁َ
︡︣﹫﹎ ︣ار﹇ ️﹝رد ر﹢﹞ ︀︑ ︡﹫︫︀︋ ️﹋︀︨ ن ﹇︣آن ︠﹢ا﹡︡ه ︫﹢د ︋︡ان ﹎﹢ش د﹨﹫︡ و﹢ و  

﹠﹍︀م ﹇︣ا️ ﹁︣ا ﹝﹪ ︠﹢ا﹡︡؛ و﹜﹪ ﹝︭︡اق ﹝﹢︗﹢د در ز﹝︀ن ر︨︀﹜️ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ا﹟ آ﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را ︋﹥ ا︨︐﹞︀ع ﹇︣آن ︋﹥ ﹨
︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ا︨︐﹞︀ع ﹇︣آن ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︊︀︫︣ و ﹝︧︐﹆﹫﹛ از د﹨︀ن ﹇︀ري ﹇︣آن ﹋﹥ در ﹝︧︖︡ ا﹜﹠︊﹪ و ︀ در ﹝﹠︤ل ︋﹥ ︑﹑وت ﹝︪︽﹢ل 

︡و ︋︀ ︎﹫︪︣﹁️ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژي ﹝︭︡اق . ︋﹢د ﹝﹪ ﹎︣د ︡︡︗ ︭︣︻ و ︣︲︀ ︣ي ︋︣اي آن ︎﹫︡ا ︫︡ه ﹋﹥ در آن ز﹝︀ن و︗﹢د و﹜﹪ در ز﹝︀ن﹍د



﹇︣ا️ ﹇︣آن از ︵︣﹅ راد﹢ و ︑﹙﹢︤﹢ن و ﹁︨︣︐﹠︡ه ﹨︀ي د﹍︣، ︎︦ ﹨﹞︀ن آ﹥ ︋︣اي ﹨︣ دو ﹝﹢رد ︖️ ︫︣︻﹪ : ﹡︡ا︫️، ﹝︀﹡﹠︡
وم ︋︡︻️ ﹝︧﹢ب ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ و ﹝︀ ﹡﹞﹪ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ا︨︐﹞︀ع ︋﹥ ﹇︣آن و ﹎﹢ش ﹁︣ا دادن ︋﹥ آن را ︑︣ك ﹋﹠﹫﹛ ︋﹥ ا︋ ﹟︀﹡﹥ ﹋﹥ در ﹝﹢رد د

  .﹝︧﹢ب ﹎︣د︡ه و ︖﹫️ ︫︣︻﹪ ﹡︡ارد؛ ︣ا ﹋﹥ در ︻︭︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️

  .و ﹨︤اران ﹝︓︀ل و ﹝︭︡اق د﹍︣ ﹋﹥ در ا︋ ﹟︒ در ︮︡د ︋﹫︀ن آن ﹡﹫︧︐﹫﹛

  .︎︦ و︗﹢د د﹜﹫﹏ ︻︀م در ﹨﹞﹥ ز﹝︀ن ﹨︀ و ︋︣اي ﹨﹞﹥ ا﹡︧︀ن ﹨︀ ﹝﹪ ︑﹢ا﹡︡ ﹞ ﹪︻︫︣ ️︖︧﹢ب ﹎︣دد

. ا﹟، ﹇︀︻︡ه ﹋﹙ّ﹪ در ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد ﹡﹍︀ه ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ﹝︧︐﹠︡ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︺︐︊︣ ︫︣︻﹪ ا︨️، ﹡﹥ ﹡﹍︀ه آ﹜﹢ده ︋﹥ ︋︽︰ و ︑︺َ︭ـ︉︋﹠︀︋︣
ز︣ا ︡︎︡ه ا︗︐﹞︀︻﹪ ︗︡︡ ا﹎︣ ︨︊︉ ر︫︡ و ﹋﹞︀ل ︗︀﹝︺﹥ و آ︫﹠︀﹪ ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︠︡ا و د﹟ و ︻︀﹝﹙﹪ در ︗﹙﹢﹎﹫︣ي از ﹎︧︐︣ش ﹁︧︀د 

  .︀رع ︋︡ان ر︲︀️ داده ا︨️︋︀︫︡، از ﹝︭︀د ️ّ﹠︨ ﹅︧﹠﹥ اي ا︨️ ﹋﹥ ︫
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﹪﹠︺ ا︨️؛ ﹤︀︋﹐︥ه ﹝︊︢ول ﹎︣دد ا︮︀﹜﹥ ازم ا︨️ ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ و﹐ ️︻︡︋ ︒︋ ︣ي ﹋﹥ در﹍︀دا﹝﹪ ﹋﹥ از ︨﹢ي ︫︀رع :از ﹝︴︀﹜︉ د﹞

  .ا︨️﹝﹆︡س ﹡﹪ و ﹝﹠︺﹪ در ︭︠﹢ص ﹝﹢ردي ︠︀ص وارد ﹡︪︡ه ︋︀︫︡، أ︮﹏ در أ︫﹫︀ء ﹝︊︀ح ︋﹢دن آن و ︗﹢از ا﹡︖︀م آن 
︑︀ آن ︗︀ ﹋﹥ ﹇︣آن ﹋︭︣︑ ﹜︣ ﹝﹪ ﹁︣﹝︀︡ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ﹡︊﹪ أ﹋︣م ︮﹙﹪ اً . ا﹟ ﹇︀︻︡ه ︫︣︻﹪ ︋︣ ︑﹞︀م ا﹊︀م  ️︺︫︣︀﹋﹛ ا︨️

︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ︋﹫︀ن ﹝︣﹝︀ت ا︨️ و ﹡﹥ ذ﹋︣ ﹑ل ﹨︀، و أ︮﹏ در ا︫﹫︀ء و ا﹁︺︀ل، ﹙﹫َـ️ ﹨︣ ︻﹞﹏ و ︗﹢از ا﹡︖︀م آن ﹁︺﹏ ا︨️، ﹝﹍︣ آن 
اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ در ︣﹝️ آن ﹡︭﹪ وارد ︫︡ه ︋︀︫︡، و و︸﹫﹀﹥ ︻﹙﹞︀ي أ﹝️ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹟ ︑﹞︀م و︨︹ و ﹋﹥ از ︨﹢ي ﹡︊﹪ ا﹋︣م ︮﹙﹪ 

  .︑﹢ان ︠﹢د در ا︨︐﹠︊︀ط ﹊﹛ ا﹜﹪ از أد﹜﹥ ︠︀ص ︫︣︻﹪ ا︨️ و ︑︀ ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ د﹜﹫﹙﹪ ︋︣  ️﹞︣︀﹁️ ﹡︪﹢د ﹊﹛ ︋﹥ ︗﹢از ﹝﹪ ︫﹢د

﹤︋ ﹜﹊ از آن ﹤﹋ ﹪︑︀از آ ﹪﹊ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹝﹡ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ︀︗ ﹟در ا ﹤︀︋﹐︣دد ︗﹢از و ا︮︀﹜﹥ ا﹎ ﹪﹞ د ا︫︀ره﹢︫ ﹪﹞:  

ُـمًـ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹊ُ﹛ؤ إِ﹐ُ ﹝ًـ︀ ا ًـ ا︨ؤ﹛ﹳ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ وًـ ﹇َ︡ؤ ﹁َُ︭ـ﹏ًـ ﹜َ﹊ُ﹛ؤ ﹝︀ ً︣ـ ِ وًـ ﹝︀ ﹜َ﹊ُ﹛ؤ أَ﹐ُ ︑َ︃ْ﹋ُ﹙ُ﹢ا ﹝ٌ﹞ُـ︀ ذُ﹋ٌ︣ ︲ؤ︴ُِ︣رؤ︑ُ﹛ؤ إِ﹜َ﹫ؤ﹥ٌ وًـ إِنُـ ﹋َ︓﹫︣اً ﹜َ﹫ﹳ︱ٌ﹙ّ﹢نًـ ︋ِ︃َ﹨ْ﹢اٌِ﹛ؤ ︋ِ︽َ﹫︣ؤ
  119):6(ا﹐﹡︺︀م رًـ︋ُـ﹈ًـ ﹨ُ﹢ًـ أَ︻ؤ﹙َ﹛ﹳ ︋ِ︀﹜ْ﹞ﹳ︺ؤ︐َ︡﹟ ︻ٌ﹙ْ﹛ٍ إِنُـ

 ︀﹨︤﹫ ︣ا از]︀﹨ ️︫﹢﹎ [︡؟︋︣ده ︫︡ه ﹡﹞﹪ ︠﹢ر ︀﹡︀م ︠︡ا ︋︣ آ﹡ ﹤﹋ ﹪ ! ﹤﹋ ﹪﹛︀ ︣ام ︋﹢ده، ︋﹫︀ن ) ︠︡او﹡︡(در ︀﹝︫ ︣︋ را ﹤ آن
و ︋︧﹫︀ري از ﹝︣دم، ︋﹥ ︠︀︵︣ ) .﹋﹥ در ا﹟ ︮﹢رت، ︠﹢ردن از ﹎﹢︫️ آن ﹫﹢ا﹡︀ت ︗︀︤ ا︨️(﹝﹍︣ ا︀﹡ ﹤﹋ ﹟︀ر ︋︀︫﹫︡ ! ﹋︣ده ا︨️

  .﹎﹞︣اه ﹝﹪ ︨︀ز﹡︡ و ︎︣ورد﹎︀رت، ︑︖︀وز﹋︀ران را ︋︐︣ ﹝﹪ ︫﹠︀︨︡) د﹍︣ان را(﹨﹢ي و ﹨﹢س و ︋﹪ دا﹡︪﹪، 
ا﹟ آ﹥ ︋﹫︀ن ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آن ﹫︤ي ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋﹫︀ن دارد ﹝︣﹝︀ت ا︨️ ﹡﹥ ﹝︀︊︀ت و ا﹝﹢ر ﹝︖︀ز، و از ا﹟ رو ﹐زم ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋﹥ 

  .﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ در ︗︡ول ﹝︣﹝︀ت ا︨﹞﹪ از آن ﹡﹫︀﹝︡ه ︋︀︫︡، ︑﹢﹇︿ ﹡﹞﹢ده و از ︻﹞﹏، ︠﹢دداري ︫﹢د ﹨﹠﹍︀م ︫﹈ در ﹝﹢رد ︠︀ص ︑︀

  ︗︀﹍︀ه ﹎︣﹥ و ا︫﹈ ﹡︤د ﹇︣آن و ا﹡︊﹫︀ء:  ︋︩ دوم
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︬ ﹎︣دد آ︀ ︋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︊﹪ ﹋﹥ در ﹝︺﹠︀ي ︋︡︻️ ︑﹆︡﹛ ﹎︣د︡؛ ︋﹥ ﹝︧︐﹠︡ات ﹇︣آ﹡﹪ ﹎︣﹥ و ا︫﹈ ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛؛ ︑︀ ﹝︪
  ︵﹢ر ﹋﹙﹪ ا︫﹈ در ﹇︣آن ︗︀﹍︀﹨﹪ ﹝﹞︡وح دارد ︀ ﹝︢﹝﹢م؟



آ︀ت ︋︧﹫︀ري از ﹋﹑م اً ﹝︖﹫︡ در ﹝︡ح ﹎︣﹥ و ︋﹊︀ء ︮︀در ︫︡ه و از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹪ ︑﹢ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︃﹫︡ ﹇︣آن ︋︣ ا︫﹈ و ﹎︣﹥ و 
  :ا﹡︡وه ﹡︀م ︋︣د ﹋﹥ ︋﹥ ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ از آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫︀﹨︡ ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛

︋ ﹤﹋ ﹪︑︀︀ن ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠︡آ︣﹎ ︀ن﹝︪ ﹤:  

︊ﹳ﹢نًـ ٌ︧ ︀﹡ُ﹢ا ًـ﹊ْ َ﹋ ︀ ﹞ًـ َ︤اءٍ ︋ِ ﹫︣اً ︗ًـ ﹊ُ﹢ا ﹋َ︓ٌ ︊ؤ ﹜ْ﹫ًـ ﹫﹑ وًـ ﹊ُ﹢ا ﹇َ﹙ٌ ًـ ﹫ًـ︱ؤ   82): 9(ا﹜︐﹢︋﹥  ﹁َ﹙ْ
︡﹠﹠﹋ ﹤︣﹎ و ︋︧﹫︀ر ︡﹡︡﹠︋ ﹜﹋ ︦︎.  

  .در آ﹥ ﹁﹢ق ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ︻﹞﹙﹪ ا﹝︣ ﹝﹪ ﹁︣﹝︀︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ آن ر︲︀️ ﹡﹞﹪ دا︫️ آن را ﹝﹢رد ا﹝︣ ﹇︣ار ﹡﹞﹪ داد

︡︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل در ﹝︡ح أ﹡︊﹫︀ء ︠﹢د ا:  

﹫َـ︀ً ٌ﹊ ︡اً وًـ︋ﹳ ︖ُـ ﹞ًـ﹟ِ َّ︠︣ـوا ︨ﹳ ︀تﹳ ا﹜ُ︣ـؤ ﹫ؤِ﹛ؤ آًـ ﹪ ︻ًـ﹙َ َ﹚ْ︐ ا ︑ُ   ︣﹞)19 :(58﹛  إِذَ
  .﹢ن آ︀ت ︠︡ا ︋︣ آ﹡︀ ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹪ ︫︡ ︨︖︡ه ﹋﹠︀ن و ﹎︣﹥ ﹋﹠︀ن ﹝﹪ ا﹁︐︀د﹡︡

  :︻﹠︀️ ︫︡ه ا︨️ ا︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︡︠︡او﹡︡ ︑︺︀﹜﹪ در ︮﹀︀ت ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ﹝﹢﹨︊️ ︻﹙﹛ ︋﹥ آن ﹨︀ 

ً︀︻﹢ُ︪ ِ︤︡ﹳ﹨ُ﹛ؤ ُ︠ ﹊ُ﹢نًـ وًـًـ ︊ؤ ︀نِ ًـ َ﹇ ︃َذْ ّـونًـ ﹜ٌ﹙ْ ٌ︣   109): 17(ا﹖︨︣اء   وًـًـ
︡ا﹁︤ا ﹪﹞ ︀﹡و ︋︣ ︪︠﹢ع آ ︡﹠︣﹎ ﹪﹞ ،︀﹨ ﹤﹡︀ ︣︋ ︡﹠︐﹁ا ﹪﹞.  

︡︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︀ت ﹇︣آن ا︀ن در ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹡︤ول آ︊︨ ︡﹡︠︡او ︀ و:  

︻ؤ ﹝ؤ︹ِ︑ًَ︣ـي أَ ﹫︰ﹳ ﹝ٌ﹟ؤ ا﹜ُ︡ـ ٌ﹀ ﹠َُ﹛ؤ ︑َ   83): 5(ا﹜﹞︀︡ه  ﹫ﹳ
  .﹝﹪ ︋﹫﹠﹪ ﹋﹥ ︪﹞︪︀ن ︎︣ از ا︫﹈ ﹝﹪ ﹎︣دد

︎︦ آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹑︷﹥ ︫︡ در ﹇︣آن ﹋︣﹎ ﹜︣﹥ و ر︤ش ا︫﹈ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︺︴︀ف و ︑︃︔ّ︣ات رو﹪ ا︨️ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︢﹝﹢م ︫﹞︣ده 
ز ﹁︴َ︣ـ︀ت ︋︪︣ و ︗︤﹪ از ︫︭﹫َـ️ ﹝︓︊️ ا﹡︧︀ن ﹝︧﹢ب ﹡︪︡ه ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ﹝﹢رد ﹝︡ح و ︨︐︀︩ ︎︣ورد﹎︀ر ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، ز︣ا ا

  .﹝﹪ ︫﹢د
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 ︀﹞ ︒︋ َـ در ﹝﹢︲﹢ع﹜﹞ ︣︮︀﹠︻ از ﹪﹊ ﹈︫ ︋︡ون ﹪﹛ا﹝︀م (ا﹇︐︡ا و ︑︃َ︨ـ﹪ ︋﹥ ︨﹫︣ه ︻﹞﹙﹪ ︎﹫︀﹝︊︣ان ︋︤رگ ا ︣︋ ﹤︣﹎ ︤اداري و︻
︣ا ︨﹫︣ه ︻﹞﹙﹪ ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹇﹢ي ︑︣﹟ ︫︀﹨︡ ︋︣ ﹝︪︣و︻﹫َـ️ د﹠﹪ و ﹝︪︣و︻﹫َـ️ آن از ﹝﹠︷︣ ︻﹆﹏ و ﹡﹆﹏ ا︨️، ز (︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م 

  :ا︻﹞︀ل ﹝︀ ﹝﹪ ︋︀︫︡، ︣ا ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︑︃َ︨ـ﹪ ︋﹥ آ﹡︀ن و ︎﹫︣وي از روش آ﹡︀ن را ︋︣ ﹨﹞﹍︀ن وا︗︉ ﹁︣﹝﹢ده ا︨️
﹫﹛ًـ ًـ﹨ٌ ﹪ إِ︋︣ؤ ٌ﹁ َ﹤ َ﹠ ً︧ـ ﹊ُ﹛ؤ أُ︨ؤ﹢ًـهَ ًـ ️ؤ ﹜َ َ﹡︀   4): 60(ا﹜﹞﹞︐﹠﹥   .﹇َ︡ؤ ﹋َ

  .ا﹨﹫﹛ ︨︣﹝︪﹆﹪ ﹡﹫﹊﹢︨️﹇︴︺︀ً ︋︣اي ︫﹞︀ در ︎﹫︣وي از إ︋︣
َ﹤ َ﹠ ً︧ـ ﹢ًـهَ ًـ ﹥ٌ أُ︨ؤ ﹳ﹢لِ ا﹜﹙ُ ﹪ رً︨ـ ﹊ُ﹛ؤ ﹁ٌ ︀نًـ ﹜َ   21): 33(أ﹐︤اب   .﹜ُ﹆َ︡ؤ ﹋َ

  .﹇︴︺︀ً ︋︣اي ︫﹞︀ در ا﹇︐︡ا ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︨︣﹝︪﹆﹪ ﹡﹫﹊﹢︨️
﹡﹍﹫︤ ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹡﹆﹏ و﹎︤ارش ︋︪﹪ از ز﹡︡﹎﹪ ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︃︔ّ︣ات رو﹪ آ﹡︀ن ﹨﹠﹍︀م رو︋︣و ︫︡ن ︋︀ ﹢ادث ︑︃︔ّ︣ ︋︣ا

  .﹝﹪ ︫﹢د، ﹝﹪ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀ را در ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︨︀︎﹪ ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹞﹈ ﹋﹠︡

  :︀ل ︋﹥ ﹝﹢اردي از ا﹟ ﹇︊﹫﹏ ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛



  الف ـ گریه یعقوب پیامبر در فراق فرزند

  .︨︣﹎︫︢️ ︱︣ت ﹢︨︿ از ا︋︐︡ا ︑︀ ︀︎︀ن ﹝︀︗︣ا ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹈ ︑︣اژدي ︠﹢﹁﹠︀ك و ︑︃︔︣ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️
︧ ︩︑︀ه ﹇︣ار آن ﹨﹠﹍︀م ﹋﹥ آ او را ﹝﹪ ﹋︪﹠︡ ︑︀ ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ در دل ﹟︐︠︀︨ ︡︡︎ ︀﹡ ز︋︀﹡﹥ ﹝﹪ ﹋︪︡ و ︵︣ح ︿︨﹢ در دل ︋︣ادران ︡

﹝﹪ ﹎﹫︣د و ︋︀ ︎﹫︣ا﹨﹟ ︎︀ره ︎︀ره و آ︾︪︐﹥ ︋﹥ ︠﹢ن ︋︣ادر، ︎︡ر را از در︡ه ︫︡ن ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹎︣گ ︋︀ ︠︊︣ ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ د﹡︊︀ل آن ︑︃︔ّ︣ 
️ ر﹁︐﹟ ﹁︣ز﹡︡ و ﹎︊︮ ︣﹨ ﹤︣ و ︫︀م ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ از ز︋︀ن ︱︣ت ︺﹆﹢ب ا﹟ و ا﹡︡وه ︋﹪ َ︡ـ و ا﹡︡ازه ︺﹆﹢ب در ︾﹛ از د︨

︡︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ﹟﹫﹠:  

َ﹜﹫ ْ︤نِ ﹁َُ﹢ًـ ﹋َ︷ٌ ﹳ ︀هﹳ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ْ َ﹠ ﹫ؤ ️ؤ ︻ًـ ا︋ؤ﹫ًـ︱ُـ ﹪ ﹳ﹢︨ﹳ︿ًـ وًـ ﹪ ︻ًـ﹙َ َ﹀ ︃ًَ︨ـ ︀لًـ ًـ َ﹇   )6 :(84﹢︨︿ وًـ
  .ا﹡︡وه ︨︍﹫︡ ︫︡ ﹎﹀️ اي در ︣︋ ︼﹢︨︿، و در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ا﹡︡وه ︠﹢د را ﹁︣و ﹝﹪ ︠﹢رد، ︪﹞︀﹡︩ از

︺﹆﹢ب از ﹁︣اق ﹁︣ز﹡︡ش ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹪ دا﹡︧️ او ز﹡︡ه ا︨️ و ︋﹥ آ︾﹢︫︩ ︋︀ز ﹝﹪ ﹎︣دد، و﹜﹪ ︋︀ ا ﹟︀ل ︑︃︔︣ات رو﹪ او را ر﹨︀ 
  :﹡﹞﹪ ﹋﹠︡، و ︋︣اي ︑︧﹊﹫﹟ ر﹡︕ ﹨︀ي رو﹪ و روا﹡﹪ ︎﹠︀﹨﹍︀﹨﹪ ︗︧︐︖﹢ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ︻︣ض ﹝﹪ ﹋﹠︡

 ﹪َ﹛ ﹪ إِ ٌ﹡ْ︤ ﹊ُ﹢اْ ︋ًـ︓ٌّ﹪ وًـﹳ ﹞ًـ︁ أَْ︫ ︀لًـ إِ﹡ُ ﹞ﹳ﹢نًـ﹇َ ︀︑َ︺ؤ﹙َ َ﹛ ︀ ﹥ٌ ﹝ًـ ︻ؤ﹙َ﹛ﹳ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜﹙ُ ﹥ٌ وًـأَ   .)6 :(86﹢︨︿ .ا﹜﹙ُ
  .︫﹊︀️ و ا﹡︡وه ︠﹢د را ︎﹫︩ ︠︡ا ﹝﹪ ︋︣م، و از ︻﹠︀️ ︠︡ا ﹫︤ي ﹝﹪ دا﹡﹛ ﹋﹥ ︫﹞︀ ﹡﹞﹪ دا﹡﹫︡

︵︿ و آ︀ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ دا︨︐︀ن ز﹡︡﹎﹪ دو ︑﹟ از ︎﹫︀﹝︊︣ان ا﹜﹪ ︋︀ ﹋﹙﹞︀ت و ︗﹞﹙﹥ ︋﹠︡ي ﹨︀ي ﹝︐︃︔ّ︣ ﹋﹠﹠︡ه ︋︀ ﹨︡﹁﹪ ︗︤ ︑︣﹈ ︻﹢ا
  ﹡︪︀ن دادن ز︫︐﹪ ﹋︀ر ︧︡ورزان ﹫︤ د﹍︣ي ﹝﹪ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀︫︡؟

از ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹇︣آ﹡﹪، ︗﹢از ﹎︣﹥ و زاري ︋︣ او﹜﹫︀ء ا﹜﹪ و ︫﹊﹢ه و ︫﹊︀️ از ا︻﹞︀ل ︨︣د﹝︡اران ︸﹙﹛ ︋﹥ ︎﹫︩ ﹎︀ه ︠︡او﹡︡ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹪ 
اري و ﹎︣﹥ ︋︣ ﹝︭﹫︊️ ﹨︀ ﹝﹢رد ︋︣ه ︫﹢د و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹫︣ه ﹊﹪ از ︎﹫︀﹝︊︣ان ا﹜﹪ د﹜﹫﹙﹪ ﹝﹊﹛ و ﹇︣آ﹡﹪ ︋︣ ا︮﹏ ﹝︪︣و︻﹫َـ️ ︻︤اد

  .︋︣داري ﹇︣ار ﹝﹪ ﹎﹫︣د

و از ︵︣﹁﹪ و︗﹢د ا︀د︒ ﹁︣اوان در ﹋︐︀ب ﹨︀ي ︑﹀︧﹫︣ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ اي دا﹝﹠﹥ ﹇َ︭ـ﹥ و ︗︤﹫َـ︀ت ا﹡︡وه ︱︣ت ︺﹆﹢ب ︻﹙﹫﹥ 
  .واو﹜﹫︀ء ا﹜﹪ ﹝﹪ ︋︀︫︡ ا﹜︧﹑م را ︑︪︣ ﹋︣ده ا﹡︡ ︠﹢د د﹜﹫﹙﹪ د﹍︣ ︋︣ ا︨︐﹀︀ده دا﹡︪﹞﹠︡ان از ︨︣﹎︫︢️ ز﹡︡﹎﹪ درد﹡︀ك ا﹡︊﹫︀ء

  :︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ︡︓﹪ از ﹝﹠︀︋︹ روا﹪ و ︑﹀︧﹫︣ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛

  :در ︑﹀︧﹫︣ ا﹟ آ︫︣ ﹤﹀﹥ در ﹋︪︀ف ز﹝︪︣ي آ﹝︡ه

  .﹝︀ ︗﹀️ ︻﹫﹠︀ه ﹝﹟ و﹇️ ﹁︣اق ﹢︨︿ إ﹜﹪ ︀﹆﹛ ﹟﹫﹥ ︔﹞︀﹡﹫﹟ ︻︀﹝︀، و﹝︀ ︻﹙﹪ و︗﹥ ا﹔رض أ﹋︣م ︻﹙﹪ اً ﹝﹠﹥
و در . ﹢︨︿ ︑︀ ز﹝︀ن ﹝﹑﹇︀ت ﹢︨︿ از ا︫﹈ ︪︠﹈ ﹡﹍︣د︡ و ا﹟ ﹝︡ت ﹨︪︐︀د ︨︀ل ︋﹥ ︵﹢ل ا﹡︖︀﹝﹫︡ ︪﹞︀ن ︱︣ت ︺﹆﹢ب از ﹁︣اق

  .روي ز﹝﹫﹟ ﹫︤ي از ا﹟ ﹋︀ر ︋︣اي ︠︡او﹡︡ ارز︫﹞﹠︡ ︑︣ ﹡︊﹢د
  .339، ص 2ا﹜﹊︪︀ف ︻﹟ ︀﹆﹅ ا﹜︐﹠︤﹏ و︻﹫﹢ن ا﹔﹇︀و﹏، ز﹝︪︣ي، ج 

  :و ﹡﹫︤ در ا﹟ ︑﹀︧﹫︣ از ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ آ﹝︡ه
أ︗︣   :﹁﹞︀ ﹋︀ن ﹜﹥ ﹝﹟ ا﹔︗︣؟ ﹇︀ل: ﹇︀ل. و︗︡ ︨︊︺﹫﹟ ︔﹊﹙﹪: ﹝︀ ︋﹙︼ ﹝﹟ و︗︡ ︺﹆﹢ب ︻﹙﹪ ﹢︨︿؟ ﹇︀ل: أ﹡﹥ ︣︊︗ ﹏︨﹫﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م

  .﹝︫ ﹤︀﹫︡، و﹝︀ ︨︀ء ︸﹠﹥ ︋︀ً ︨︀︻﹥ ﹇︳



ا﹡︡ازه  ︋﹥: ︋﹥ ︠︀︵︣ ︾﹫︀ب  ︨︣ ︣︋ ﹤ ︿︨﹢︺﹆﹢ب آ﹝︡؟ ︻︣ض ﹋︣د: ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ از ︗︣︊﹫﹏ ︨﹣ال ﹡﹞﹢د
︡︀د ﹝︀در ﹁︣ز﹡︡ ﹝︣ده ﹝﹪ آ︐﹀﹨ ︨︣ ︣︋ ﹤﹋ ﹤ ︡ر ا︨️؟ ︻︣ ض : و ︨﹣ال ﹡﹞﹢د. آن﹇ ﹤ ︣︊︮ ﹟ب ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹢﹆︺ ︣ت︱ ︣︗أ

  .أ︗︣ ︮︡ ︫﹫︡، و ا﹟ در ︀﹜﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨︣﹎︤ ︱︣ت ︺﹆﹢ب ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ︨﹢ء ︸﹟ ︎﹫︡ا ﹡﹊︣د: ﹋︣د
  .339، ص 2ا﹜﹊︪︀ف ︻﹟ ︀﹆﹅ ا﹜︐﹠︤﹏ و︻﹫﹢ن ا﹔﹇︀و﹏، ز﹝︪︣ي، ج 

︡﹢﹎ ﹪﹞ ،﹤﹞︣﹊︻ و او از ︣︣︗ ﹟︋︀ن ︨﹫﹢︵﹪ ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ا﹝︣﹛ا ︡︊︻:  
︿︨﹢ ﹤﹛ ︀ل﹆﹁ ،﹤﹫﹚︻ ﹜ّ﹚︧﹁ ،﹟︖︧﹛ا﹜︧﹑م و﹨﹢ ﹁﹪ ا ﹤﹫﹚︻ ︿︨﹢ ا﹜︧﹑م ﹤﹫﹚︻ ﹏﹫︣︊︗ ﹪︑﹛ ︻﹙﹪ ر︋َـ﹥، ا﹜︴﹫︉َـ : أ︣﹊﹛ا﹜﹞﹙﹈ ا ︀َـأ

أ﹁︐︣ا﹡﹪ : أ︗︣ ︨︊︺﹫﹟ ︔﹊﹙﹪، ﹇︀ل: ﹟ ا﹔︗︣؟ ﹇︀ل﹝︀ ذا ﹜﹥ ﹝: ﹡︺﹛، ﹝︀ أَ︫︡ـ ︤﹡﹥؟ ﹇︀ل: ر﹥، ا﹜︴︀﹨︣ ︔﹫︀︋﹥، ﹨﹏ ﹜﹈ ︻﹙﹛َ ︋﹫︺﹆﹢ب؟ ﹇︀ل
  .﹡︺﹛، ﹁︴︀︋️ ﹡﹀︦ ﹢︨︿: ﹐﹇﹫﹥؟ ﹇︀ل

اي ﹁︫︣︐﹥ اي ﹋﹥ ﹡︤د ︎︣ورد﹎︀رت ﹎︣ا﹝﹪، ︋﹢️ ︠﹢ش، ﹜︊︀︨️ ︎︀﹋﹫︤ه ا︨️، آ︀ از : ︗︣︊﹫﹏ در ز﹡︡ان ︋︣ ﹢︨︿ وارد ︫︡، ︎︨︣﹫︡
︎︀داش ﹨﹀︐︀د ﹝︀در ﹁︣ز﹡︡ : ش او︨️؟ ﹎﹀️﹥ ﹇︡ر ︎︀دا: آري، او ︨️ ا﹡︡و﹨﹍﹫﹟ ﹝﹪ ︋︀︫︡، ︎︨︣﹫︡: ︺﹆﹢ب ︠︊︣ داري؟ ﹎﹀️

  .﹢︨︿ ︎︦ از ︫﹠﹫︡ن ا﹟ ﹎﹀︐︀ر ︗︀﹡︩ آرام ﹎︣﹁️. آري: آ︀ او را د︡ار ︠﹢ا﹨﹛ ﹡﹞﹢د؟ ﹎﹀️: ︎︨︣﹫︡. ﹝︣ده
  .31، ص 4ا﹜︡رَـ ا﹜﹞﹠︓﹢ر، ︗﹑ل ا﹜︡﹟ ︻︊︡ ا﹜︣﹞︀ن ︨﹫﹢︵﹪، ج 

  :﹡﹢︧﹠︡ه ︑﹀︧﹫︣ ا﹜︡رَـ ا﹜﹞﹠︓﹢ر در ﹡﹆﹙﹪ ا ﹟﹠﹫﹟ آورده ا︨️
  ... ،ً︀﹞︀︻ ﹟﹫﹡︀﹝︔ ︿︨﹢︐ّ﹪ ا︋﹫︱َـ️ ︻﹫﹠︀ ﹝﹟ ا﹜︤ن︋﹊﹪ ︺﹆﹢ب ︻﹙﹪ 

️︪﹎ ︡﹫﹀︨ ﹤︣﹎ از َ︫︡ـت ا﹡︡وه و ︩﹝︪ دو ﹤﹋ ﹟︣د، ︑︀ ا﹋ ﹤︣﹎ ︿︨﹢ َ︡ـت ﹨︪︐︀د ︨︀ل ︋︣اي﹞ ب﹢﹆︺.  
  .250، ص 1، و ︑﹀︧﹫︣ ︵︊︣ي، ج 31، ص 4ا﹜︡ر ا﹜﹞﹠︓﹢ر، ج

  ب ـ گریه یوسف علیه السالم

  .ا︫﹈ ﹝﹪ ر ً﹑︋︀﹆︐﹞ ﹤﹊﹚︋ ،️﹢︨︿ ﹡﹫︤ در ر﹡︕ ﹁︣اق ︎︡ر ﹝﹪ ︨﹢︠️ ﹡﹥ ︑﹠︀ ا ﹟︺﹆﹢ب ︎︡ر ︋﹢د ﹋﹥ ︋︣ ﹁︣اق ﹁︣ز﹡︡
  :از ا︋﹟ ︻︊︀س ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️

  .︻﹠︡ ﹝︀ د︠﹏ ا﹜︧︖﹟،  ﹪﹊︊︐ّ﹪ ︑︊﹊﹪ ﹝︺﹥ ︗︡ر ا﹜︊﹫﹢ت و︨﹆﹀︀ وا﹔︋﹢اب
  .﹢︨︿ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و﹇︐﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ز﹡︡ان ا﹁︐︀د ︋︀ ﹎︣﹥ او در و د﹢ار و ︐﹪ ︨﹆︿ ز﹡︡ان ﹨﹛ ︋︀ او ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋︣د

  .88، ص 9︣ ﹇︣︵︊﹪، ج ︑﹀︧﹫

  :و در ︡︓﹪ د﹍︣ از ا﹝︀م ︮︀دق ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م آ﹝︡ه ا︨️
إ﹝َـ︀ أن ︑︊﹊﹪ ﹡︀راً و︑︧﹊️ : و أ﹝َـ︀  ﹪﹚︻ ﹪﹊︊﹁ ︿︨﹢︺﹆﹢ب ︐ّ﹪ ︑︃ذّي ︋﹥ أ﹨﹏ ا﹜︧︖﹟، و﹇︀﹜﹢ا... ا﹜︊﹊︀ّ﹢ن ︠﹞︧﹥، آدم، و ︺﹆﹢ب و

︀﹝﹠﹞ ︡وا ﹪﹚︻ ﹜﹛︀︭﹁ ،︀ر﹠﹛ا﹜﹙﹫﹏، وإ﹝َـ︀ أن ︑︊﹊﹪ ا﹜﹙﹫﹏ و︑︧﹊️ ا.  
... ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ز︀د ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡ ︎﹠︕ ﹡﹀︣ ︋﹢د﹡︡، آدم ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋﹥ در ﹁︣اق ︋︪️ و دوري از آن ﹝︡ام ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋︣د، و ︺﹆﹢ب،

و ﹢︨︿ ︋︣ ﹁︣اق ︎︡ر و ︗︡ا﹪ از آ︾﹢ش ︎︣ ﹝︣ ︎︡ر ︫︉ و روز ا︫﹈ ﹝﹪ ر️ ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︋﹆﹫َـ﹥ ا﹁︣اد ز﹡︡ان از ﹎︣﹥ او ︋﹥ ︨︐﹢ه 
︋﹥ وي ︎﹫︪﹠︀د ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹇︧﹞︐﹪ از ︫︉ و روز را ︋︡ون ﹎︣﹥ ︨︍︣ي ﹋﹠︡، ︀﹡ ︿︨﹢︀ر ︫︡ ︎﹫︪﹠︀د︫︀ن را آ﹝︡﹡︡، و ﹝︖︊﹢ر ︫︡﹡︡ ︑︀ 

  .︢︍︋︣د
ـ ا﹜﹞﹠︀﹇︉، ا︋﹟  451ـ رو︲﹥ ا﹜﹢ا︻︷﹫﹟، ﹡﹫︪︀︋﹢ري، ص  204ـ ا﹔﹝︀﹜﹪، ︮︡وق، ص  272ـ ا﹜︭︀ل، ︮︡وق، ص 120، ص 2﹋︪︿ ا﹜︽﹞﹥، ا︋﹟ أ︋﹪ ا﹜﹀︐ ا﹖ر︋﹙﹪، ج 

  .104، ص ︫3︣آ︫﹢ب، ج 



  رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله وسلّم ج ـ گریه و اشک در سنت

  آرزوي داشتن چشمانی اشک بار
در ﹋︐︀ب ︑﹀︧﹫︣ ﹇︣︵︊﹪ ︋﹥ ﹎﹢︫﹥ اي از در︠﹢ا︨️ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ﹨﹠﹍︀م ﹝﹠︀︗︀ت ︋︀ ︠︡او﹡︡ ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ آن ︱︣ت ︻︣ض ﹝﹪ 

︡﹠﹋:  
﹈﹛ ﹟﹫︺︫︀﹛﹛َـ ا︗︺﹙﹠﹪ ﹝﹟ ا﹜︊︀﹋﹫﹟ إ﹜﹫﹈، واّ﹚﹛ا.  

  .ا از ﹎︣﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و از ︪︠﹢ع ﹎﹠﹠︡﹎︀ن ︋︣اي ︠﹢د ﹇︣ار ده︠︡او﹡︡ا ﹝︣
  .215، ص 11︑﹀︧﹫︣ ﹇︣︵︊﹪، ج

  :و در د︻︀ي د﹍︣ي از آن ︱︣ت ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︻︣ض ﹝﹪ ﹋︣د
  .ا﹜﹙ّ﹛َـ ارز﹇﹠﹪ ︻﹫﹠﹫﹟ ﹨︴︀﹜︐﹫﹟

﹟﹋ ️︀﹠︻ ﹟﹞ ﹤︋ ︤ا︫﹈ ر ﹪﹡︀﹝︪ ︠︡او﹡︡ا.  
  .181، ص 2﹁﹫︰ ا﹜﹆︡︣، ج 

﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ در ا﹟ ﹁﹆︣ات از د︻︀ و ﹝﹠︀︗︀ت آرزوي ︋︀︵﹠﹪ ︠﹢د را در ﹋︀ري ﹋﹥ ﹝﹢رد ر︲︀️ در ﹆﹫﹆️ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫
  .ا﹜﹪ ا︨️ ︵﹙︉ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ا﹎︣ ا﹟ ︻﹞﹏ ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ ︠︡او﹡︡ ﹡︊﹢د ﹨︣﹎︤ آن را در ﹝﹠︀︗︀ت ︠﹢د ︋︀ ︠︡اي ︠﹢︩ ﹝︴︣ح ﹡﹞﹪ ﹡﹞﹢د

  چشمانی که هرگز به آتش نمی سوزد
  :و︨﹙ّ﹛ ﹡﹆﹏ ا︨️ ﹋﹥ در ︨︐︀︩ از دو ﹎︣وه ﹁︣﹝﹢د﹡︡ از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥

  .︻﹫﹠︀ن ﹐ ︑﹞َ︧ـ﹞︀ ا﹜﹠︀ر؛ ︻﹫﹟ ︋﹊️ ﹝﹟ ︪︠﹫﹥ ا﹜﹙ّ﹥، و︻﹫﹟ ︋︀︑️ ︑︣س ﹁﹪ ︨︊﹫﹏ ا﹜﹙ّ﹥
دو ︪﹛ از آ︑︩ ︗﹠ّ﹛ ﹝﹀﹢ظ ﹝﹪ ﹝︀﹡︡، ︪﹞﹪ ﹋﹥ از ︪︠﹫️ ︠︡او﹡︡ ﹎︣﹥ ﹋﹠︡، و ︪﹞﹪ ﹋﹥ ︫︉ ﹨︀ ︋︣اي ︠︡ا ︋﹫︡ار ︋﹞︀﹡︡ ︑︀ از 

  .︣دم ︀﹝﹡ ️︷﹁︀﹞︡︗︀ن و ﹡︀﹝﹢س و ا﹝﹠﹫️ ﹝
  .96، ص3︨﹠﹟ ︑︣﹝︢ي، ج 

  گریه به خاطر یاد خدا
︡﹠﹋ ﹪﹞ ️د از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ روا﹢︠ ﹫︮ ︀ري در︋:  

  .ر︗﹏ ذ﹋︣ ا﹜﹙ّ﹥ ﹁﹀︀︲️ ︻﹫﹠︀ه... ︨︊︺﹥ ّ﹚︷﹛ ا﹜﹙ّ﹥
  .︀د ︠︡ا ا︫﹈ از ︪﹞︩ ︗︀ري ︫﹢د﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︀ ... ﹨﹀️ ﹎︣و﹨﹠︡ ﹋﹥ در ﹇﹫︀﹝️ ︀︨﹥ ا︋︣ ر﹞️ ا﹜﹪ آ﹡︀ن را در ︋︣ ﹝﹪ ﹎﹫︣د،

  .185، ص ︋ ﹫︮7︀ري، ج

  گریه از خشیت خدا
  :︑︣﹝︢ي در ︨﹠﹟ ︠﹢د ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آورده ا︨️
  .﹐ ﹙︕ ا﹜﹠︀ر ر︗﹏ ︋﹊﹪ ﹝﹟ ︪︠﹫﹥ ا﹜﹙ّ﹥: ︻﹟ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛

  .﹋︧﹪ ﹋﹥ از ︪︠﹫️ ︠︡ا ﹎︣﹥ ﹋﹠︡ دا︠﹏ ︗﹠ّ﹛ ﹡﹞﹪ ︫﹢د
  .380، ص 3︨﹠﹟ ︑︣﹝︢ي، ج 



  در دنیا مانع از گریه در آخرتگریه 
  :︀﹁︶ ا︮﹀︀﹡﹪ در ﹋︐︀ب ︠﹢د از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ روا️ ﹋︣ده ا︨️

﹜ّ﹠︗ ﹪﹚︻ ﹤︗و ﹤︗︀︊َ︣ـم ا﹜﹙ّ﹥ د ︀﹫﹡︡﹛ذ﹡︊﹥ ﹁﹪ ا ﹪﹚︻ ﹪﹊︋ ﹟﹞.  
  .﹋︧﹪ ﹋﹥ در د﹡﹫︀ ︋︣﹎﹠︀﹨︀﹡︩ ﹎︣﹥ ﹋﹠︡، ︠︡او﹡︡ ︮﹢ر︑︩ را ︋︣ ︗ ﹜ّ﹠︣ام ﹋﹠︡

  .171، ص2︠︊︀ر ا︊︮︀ن، ج︀﹁︶ ا︊︮︀﹡﹪، ذ﹋︣ أ

  جایگاه گریه و اشک درسیره نبوي:  بخش سوم

  صلی اهللا علیه وآله وسلم گریه در سیره نبی اکرم

  گریه پیامبر در شهادت حضرت حمزه ـ 1

﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫. ﹞︤ه ﹁︣ز﹡︡ ︻︊︡ا﹜﹞︴﹙︉، از ︣ه ﹨︀ي ︋︣︗︧︐﹥ و ﹇︣﹝︀ن ا︨﹑م ︋﹢د ﹋﹥ در ﹡︊︣د ا︫ ﹤︋ ُ︡︀دت ر︨﹫︡
️︧︣﹎ ︩﹇︡اء ﹡︀﹝﹫︡ و در ﹁︣ا︪﹛︀ر ︾﹞﹍﹫﹟ ︫︡ و او را ︨﹫︡ا﹫︧︋ ︩﹢︠ ︀دت ︻﹞﹢ي︫ در ﹜ّ﹚︨و آ﹜﹥ و.  

در ︗﹠﹌ ا︫ ︣︊︠ ُ︡︀دت ﹞︤ه ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︑︃︔﹫︣ي ︫﹍︣ف ︋︣ ﹇﹙︉ و روح آن ︱︣ت ﹎︢ا︫️، 
  .︠﹢︩ را از د︨️ داده ︋﹢دز︣ا ﹊﹪ از ︋︤رگ ︑︣﹟ ﹝︡ا﹁︺︀ن ﹝﹊︐︉ ︑﹢﹫︡ و ︀﹝﹫︀ن را︨︐﹫﹟ 

،﹟و︋﹠︀︋︣ا ﹅ ︀ده︐︨︣﹁ ﹏﹝︺﹛در︻﹊︦ ا ﹪﹛︋︤رگ ا ︣︊﹞︀﹫︎︀﹡︀د︔﹥ درد ﹟ا﹨︡ ︫︡ك ︨︣﹝︪﹆﹪ ︗︀ودا﹡﹥ ︋︣اي ︎﹫︣وان او﹝﹆︀︋﹏ ا﹢︠  

︧︡﹢﹡ ﹪﹞ در ︨﹫︣ه ︠﹢د ﹪︊﹚:  

﹅︫ ﹤︋ ﹏ّ︓﹞ ︀﹞ ︤ه ﹇︐﹫﹑، ︋﹊﹪ ﹁﹙﹞︀ راي﹝ ﹪︊﹠﹛رأي ا ︀﹝﹛  
️﹁︀ ︤ه را﹝ ﹟﹫﹡﹢︠ ︣﹊﹫︎ ن﹢ ︣︊﹞︀﹫︎ داد ︨︣ ﹤︣﹎ ︡﹠﹚︋ ︮︡اي ︀︋ ️﹁︀ ﹪﹨︀﹎ن از ﹝︓﹙﹥ ﹋︣دن او آ﹢ و ️︧︣﹎.  

  .247، ص 2ا﹜︧﹫︣ه ا﹜﹙︊﹫﹥، ج 

︡﹢﹎ ﹪﹞ ده ا︨️ ﹋﹥ ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د﹢︋ ︫︡︡ ︤ه آن ﹇︡ر﹝ ︩﹢﹝︻ ︣ت ︋︣اي ︻︤اي︱ و ﹡︀﹜﹥ از ︨﹢ي آن ﹤︣﹎ ﹟ا:  
﹤︀﹊︋ ﹟﹞ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋︀﹋﹫︀ً أَ︫︡ـ ﹪ّ﹚︮ ﹤ّ﹚﹛ر︨﹢ل ا ︀﹠رأ ︀﹞  ︉︐﹡َـ و﹇︿ ︻﹙﹪ ︗﹠︀ز︑﹥، وا﹜︔ ،﹤﹚︊﹆﹛︤ه، و︲︺﹥ ﹁﹪ ا﹝ ﹪﹚︻

 ︀ ! ︿︫︀﹋ ︀﹞︤ه! ︀ ﹁︀︻﹏ ا﹜﹫︣ات!  ︀﹞︤ه! وأ︨︡ ر︨﹢﹜﹥! ︀ أ︨︡ ا﹜﹙ّ﹥!  ︀﹞︤ه! ︀ ︻﹛َـ ر︨﹢ل ا﹜﹙ّ﹥: ︐ّ﹪ ︋﹙︼ ︋﹥ ا﹜︽︪﹪، ﹆﹢ل
  !.︀ ذابَـ ︻﹟ و︗﹥ ر︨﹢ل ا﹜﹙ّ﹥!  ︀﹞︤ه! ا﹜﹊︣︋︀ت

﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋︀ َ︫︡ـت در ︫︀دت ︻﹞﹢ ︩﹞︤ه ا︫﹈ ﹝﹪ ر️، ︋︡ن ﹞︤ه را ︋﹥ ︵︣ف ﹇︊﹙﹥ ﹡︣﹎ ﹪︧﹋ ︣︋ ︣︊﹞︀﹫︎ ﹜︡︡﹥ ﹋﹠︡، آن 
 ︩﹢﹝︻ ︧︡︗ ﹤︋ ︣ت د︨️ داد، و ︠︴︀ب︱ ︀ل ︾︩ ︋﹥ آن ︀︑ ︣د﹋ ﹤︣﹎ ︡﹠﹚︋ ︣ار داد، ︨︍︦ ﹋﹠︀ر آن ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ︋︀ ︮︡اي﹇

اي ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹋︀ر﹨︀ي ﹡﹫﹊﹢ ا﹡︖︀م ﹝﹪ دادي،  !اي ︫﹫︣ ︠︡ا و ︫﹫︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا، اي ﹞︤ه! اي ︻﹞﹢ي ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا، اي ﹞︤ه: ﹝﹪ ﹁︣﹝﹢د
  .اي ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︨︐﹪ ﹨︀ را از ر︨﹢ل ︠︡ا دور ﹝﹪ ﹋︣دي! اي ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︨︐﹪ ﹨︀ و ﹝︪﹊﹑ت را ︋︣︵︣ف ﹝﹪ ﹋︣دي، اي ﹞︤ه! اي ﹞︤ه

  .181ذ︀︠︣ ا﹜︺﹆︊﹪، ص 

در  ︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ا﹝︀ ا︮﹏ ︗︣︀ن ﹎︣﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋︣ ﹞︤ه از ا﹟ ︗︀ آ︾︀ز ︫︡ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠
  :︋︀ز﹎︪️ از اُ︡ ︮︡اي ﹎︣﹥ را از ︠︀﹡﹥ ﹨︀ي ﹝︣دم ﹝︫ ︣︋ ﹤﹠︡︡ا ︫﹠﹫︡



و﹝︣ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︋︡ار ﹝﹟ دور ا﹔﹡︭︀ر ﹝﹟ ︋﹠﹪ ︻︊︡ ا﹔︫﹏ و︋﹠﹪ ︸﹀︣ ﹁︧﹞︹ ا﹜︊﹊︀ء وا﹜﹠﹢ا ︻﹙﹪ ﹇︐﹑﹨﹛ ﹁︢ر﹁️ 
﹇︀ل ﹜﹊﹟ ﹞︤ه ﹐ ︋﹢ا﹋﹪ ﹜﹥ ﹁﹙﹞︀ ر︗︹ ︨︺︡ ︋﹟ ﹝︺︀ذ وأ︨﹫︡ ︋﹟ ︱﹫︣ إ﹜﹪ دار ︋﹠﹪ ︻︊︡ ︻﹫﹠︀ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹁︊﹊﹪ ︔﹛ 

  ا﹔︫﹏ أ﹝︣ا ﹡︧︀ء﹨﹛ أن  ﹜︔ ﹟﹞︤︐︢﹨︊﹟ ﹁﹫︊﹊﹫﹟ ︻﹙﹪ ︻﹛ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛
﹋﹥ ︮︡اي ︋﹊︀ء و  ︻︊﹢ر ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡) ︋﹠﹪ ︻︊︡ ا﹔︫﹏ و︋﹠﹪ ︸﹀︣(ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ از ﹋﹠︀ر ︠︀﹡﹥ ﹨︀﹪ از أ﹡︭︀ر 

︻﹞﹢﹛ ﹞︤ه ﹎ : ﹤︪︣﹞︀ن ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ︎︣ از ا︫﹈ ︫︡ و ﹁︣﹝﹢د. ﹡﹢﹥ ︋︣ ﹋︪︐﹥ ﹎︀ن ︠﹢د︫︀ن را ︫﹠﹫︡﹡︡
و ﹢ن ︨︺︡ ︋﹟ ﹝︺︀ذ و أ︨﹫︡ ︋﹟ ︱﹫︣ ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ي ︋﹠﹪ ︻︊︡ ا﹔︫﹏ ︋︀ز﹎︪︐﹠︡ ز﹡︀﹡︪︀ن را أ﹝︣ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︾﹛ و ا﹡︡وه . ﹋﹟ ﹡︡ارد

  .﹨︀ ︊︦ ﹋﹠﹠︡ و ا︋︐︡ا ︋︣اي ︻﹞﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︻︤اداري ﹋﹠﹠︡ ︠﹢د را در ︨﹫﹠﹥
  .55و  54، ص 4ا﹜︊︡ا﹥ وا﹜﹠︀﹥، ج  ـ 234، ص 1ـ ا﹜︓﹆︀ت، ج  613، ص 3ـ ا﹜︧﹫︣ه ا﹜﹠︊﹢﹥ ﹐︋﹟ ﹨︪︀م، ج  210، ص 2︑︀ر ︵︊︣ي، ج 

﹨ ︣︋ ﹤︣﹎ را ︫﹠﹫︡ه ︋﹢د﹡︡ ﹇︊﹏ از ︣︊﹞︀﹫︎ ﹟︨ ﹤﹋ ﹪﹡︀︧﹋ ︡︺︋ ﹤︋ ︤ه ︻︤اداري ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡از آن﹝ ︡ي اوَـل ︋︣اي﹫︫ ︣:  
︀ء ﹁﹙﹛ ︑︊﹈ ا﹝︣أه ﹝﹟ ا﹔﹡︭︀ر ︻﹙﹪ ﹝﹫َـ️ ︋︺︡ ﹇﹢ل ر︨﹢ل ا﹜﹙ّ﹥ ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ﹜﹊﹟َـ ﹞︤ه ﹐︋﹢ا﹋﹪ ﹜﹥ إ﹜﹪ ا﹜﹫﹢م إ﹜ّ︀ ︋︡أت ا﹜︊﹊

  .︻﹙﹪ ﹞︤ه
﹝︣ده اي ﹎︣﹥ ﹡﹞﹪ ﹋︣د، ﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥  ﹨﹫︘ ز﹡﹪ از ا﹡︭︀ر ︋︺︡ از ︫﹠﹫︡ن ﹁︣﹝︀︩ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹋﹥ ︻﹞﹢ ﹜﹞︤ه ﹎︣﹥ ﹋﹟ ﹡︡ارد، ︋︣

  .اوَـل ︋︣اي ﹞︤ه ︻︤اداري ﹝﹪ ﹋︣د
  .126، ص 6﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج 

  : استمرار گریه براي حمزه در تمام عزاها
︡﹢﹎ ﹪﹞ ︣﹫︓﹋ ﹟︋ا :︡﹠︣﹎ ﹪﹞ ︤ه﹝ ︣︋ ️︧﹡ ،︩﹢︠ ︣د﹎︀ن﹞ ︣︋ ﹤︣﹎ ا﹝︣وز ز﹡︀ن ا﹡︭︀ر ︎﹫︩ از ﹤︋ ︀︑.  

 ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹜﹞︀ ر︗︹ ﹝﹟ اُ︡ ﹁︖︺﹙️ ﹡︧︀ء ا﹔﹡︭︀ر ︊﹊﹫﹟ ︻﹙﹪ ﹝﹟ ﹇︐﹏ ﹝﹟ أ﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏ ︻﹟ ا︋﹟ ︻﹞︣ أن ر︨﹢ل اً
﹟﹫﹊︊ ﹟﹨︤ه ﹐ ︋﹢ا﹋﹪ ﹜﹥ ﹇︀ل ︔﹛ ﹡︀م ﹁︀︨︐﹠︊﹥ و﹝ ﹟﹊﹛و ﹜﹚︨︀ل ﹁﹆︀ل ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و﹇ ﹟︗أزوا.  

ر را ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ︋︣ ﹋︪︐﹥ ﹨︀ي ︠﹢د ا︋﹟ ︻﹞︣ روا️ ﹡﹞﹢ده ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ﹢ن از اُ︡ ︋︀ز﹎︪️ ز﹡︀ن أ﹡︭︀
︡﹠﹠﹋ ﹪﹞ ﹤︣﹎ .︡ارد: ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ﹁︣﹝﹢د﹡ ﹟﹋ ﹤︣﹎ ︤ه﹝ . ︡اري﹆﹞ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋︺︡ از

︡﹠﹠﹋ ﹪﹞ ﹤︣﹎ ︤ه﹝ زن ﹨︀ ︋︣اي ﹤﹋ ︡﹡︫︡ ﹤︗﹢︐﹞ ️ا︨︐︣ا.  
  .﹇︀ل ﹁﹟ ا﹜﹫﹢م إذا ︋ ﹟︋︡﹠ ﹟﹫﹊︊﹞︤ه

  .﹠﹢ن ز﹡︀ن ا︋︐︡ا ︋︣اي ﹞︤ه و ︨︍︦ ︋︣اي ﹋︪︐﹥ ﹨︀ي ︠﹢د ︻︤اداري ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡از آن روز ︑︀﹋
  .55، ص 4ا﹜︊︡ا﹥ وا﹜﹠︀﹥، ا︋﹟ ﹋︓﹫︣، ج 

  :ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ ا﹟ ︠︊︣ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡︷︣ ﹝﹪ د﹨︡
  .و﹨︢ا ︻﹙﹪ ︫︣ط ﹝︧﹙﹛

  .ا﹟ روا️ ︫︣ط ︮️ را ︋︣ ا︨︀س ﹇﹢ا︻︡ ﹝︧﹙﹛ را دارد
  .55، ص 4ا﹜︊︡ا﹥ وا﹜﹠︀﹥، ج 

  :﹡﹫︤ ﹝﹪ ﹎﹢︡ ︑︀ ز﹝︀ن ﹝︀ ا﹟ رو﹥ ادا﹝﹥ دارد ﹋﹥ ا︋︐︡ا ︋︣اي ﹞︤ه و ︨︍︦ ︋︣اي ﹋︪︐﹥ ﹨︀ي ︠﹢د ︻︤اداري ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡ وا﹇︡ي
  .﹇︀ل ا﹜﹢ا﹇︡ي ﹁﹙ ﹟﹛︤ ﹜︊︡أن ︋︀﹜﹠︡ب ﹜﹞︤ه ︐﹪ ا﹒ن

  .از آن ز﹝︀ن ︑︀﹋﹠﹢ن ز﹡︀ن ا︋︐︡ا ︋︣اي ﹞︤ه ﹎︣﹥ و ︻︤اداري ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡
  .48، ص 2أ︨︡ ا﹜︽︀︋﹥، ج 



  :﹝︴﹙︉ را ﹎﹀︐﹥ ا︨️ا︋﹟ ︨︺︡ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ 
﹟︐﹫﹞ ﹪﹚︻ ﹟﹫﹊︋ ﹜︔ ︤ه﹝ ﹪﹚︻ ﹟﹫﹊︊﹁ ا﹔﹡︭︀ر ︋︡أ ا﹜﹠︧︀ء ﹟﹞ ️﹫﹝﹛︀ت ا﹞ إ﹜﹪ ا﹜﹫﹢م إذا ﹟﹁.  
︡﹠﹠﹋ ﹪﹞ ﹤︣﹎ ︤ه و︨︍︦ ︋︣اي ﹋︪︐﹥ ︠﹢د﹝ از آن روز ︋﹥ ︋︺︡ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︭︀ر ا︋︐︡ا ︋︣اي.  

  .44، ص 2ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ي، ج 

  د﹜﹫﹏ ︋︣ ﹝︪︣و︻﹫َـ️ ﹡︡︋﹥ و ﹎︣﹥ و ︻︤اداري ﹡﹫︧️؟آ︀ ا﹟ ︻﹞﹏ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ 
 ،﹟دا﹡﹠︡، ︋﹠︀︋︣ا ﹪﹞ ﹟︣ت را ﹝﹑ك ا︻﹞︀ل د︱ ︀ن و ︎﹫︣وان را︨︐﹫﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︨﹠ّ️ ︻﹞﹙﹪ آن﹝ا﹨﹏ ا

ري در ﹝︣گ و ︫︀دت ︨﹫︣ه ︻﹞﹙﹪ آن ︱︣ت در ا﹇︀﹝﹥ ︻︤اداري و ﹎︣﹥ در ︫︀دت ︻﹞﹢ ︩﹞︤ه ﹝﹪ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹑ك ﹝︪︣و︻﹫َـ️ ︻︤ادا
︫︡︀︋ ﹪﹛و او﹜﹫︀ء ا ﹟︋︤ر﹎︀ن د.  
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︫ ︣︊︠ ︡ن ︗︺﹀︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ﹡﹫︤ از ﹁︣﹝︀﹡︡﹨︀ن ︗﹠﹌ ﹝﹢︑﹥ ︋﹢د، ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋︀ ︫﹠﹫︡ن︀د︑︩ ︋﹥ د
  ﹊﹥ ا︫﹈ از ︪﹞︀ن ﹝︊︀ر﹋︩ ︗︀ري ︋﹢د︀﹜﹫آ﹡︀ن را ﹝﹪ ︋﹢﹫︡ در︮︡ا زد،﹊﹥ وارد ︠︀﹡﹥ ︫︡ ﹁︣ز﹡︡ان ︗︺﹀︣ را﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ر﹁️، و﹇︐﹫

  :أ︨﹞︀ء ﹨﹞︧︣ ︗︺﹀︣ ا︧︀س ﹋︣د ﹋﹥ ︋︣اي ﹨﹞︧︣ش ا︑﹀︀﹇﹪ ا﹁︐︀ده ا︨️، ﹜︢ا ︨﹣ال ﹋︣د

  .︋︃︋﹪ وأ﹝َـ﹪ ﹝︀ ︊﹊﹫﹈؟ أ︋﹙︽﹈ ︻﹟ ︗︺﹀︣ وأ︮︀︋﹥ ︫﹪ ء؟
  ︎︡ر و ﹝︀درم ﹁︡ا️ ︫﹢﹡︡، آ︀ از ︗︺﹀︣ و ︀را﹡︩ ︠︊︣ي ︫﹠﹫︡ه ا ي؟

  .﹡︺﹛، أ︮﹫︊﹢ا ﹨︢ا ا﹜﹫﹢م: ﹇︀ل
  .︋﹙﹪، ا﹝︣وز ︋﹥ ︫︀دت ر︨﹫︡ه ا﹡︡: ﹁︣﹝﹢د

وا « :أ︨﹞︀ء ﹁︣︀دش ︋﹙﹠︡ ︫︡، زن ﹨︀ دورش ﹙﹆﹥ زد﹡︡، ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣اء ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀ وارد ﹝﹠︤ل ︫︡ و ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋︣د، و ﹝﹪ ﹁︣﹝﹢د
  !).واي ︻﹞﹢﹛(.»︻﹞َـ︀ه

  .﹙︐︊﹈ ا﹜︊﹢ا﹋﹪︻﹙﹪ ﹝︓﹏ ︗︺﹀︣ ﹁: ﹁﹆︀ل ر︨﹢ل ا﹜﹙ّ﹥ ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛
  .﹎︣﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︣﹎ ︣﹀︺︗ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︣︋ ︡︀︋﹥ ﹋﹠﹠︡: ︎﹫︀﹝︊︣ ﹁︣﹝﹢د

  .420، ص 2ـ ا﹜﹊︀﹝﹏ ﹁﹪ ا﹜︐︀ر، ج 238، ص 2ـ ا﹐︮︀︋﹥، ج 241، ص 1ـ أ︨︡ ا﹜︽︀︋﹥، ج  313، ص 1ا﹐︨︐﹫︺︀ب، ج 

﹞ ︣︋ ﹤︣﹎ ︣ا︨﹛ ︻︤اداري و﹞ ︡﹫︃︑ ،و ا﹝︱︀ء آن ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ي ذ﹋︣ ︫︡ه ︻﹑وه ︋︣ ︨﹠ّ️ و روش ︻﹞﹙﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا ︣︣﹆︑ ،︣د﹎︀ن
︱︣ت ﹡﹫︤ ︋﹥ ︧︀ب ﹝﹪ آ︡؛ ز︣ا از ﹡︡︋﹥ و ﹎︀︮ ﹤︣︊︀ن ﹝︭﹫︊️ ﹡﹪ ﹡﹀︣﹝﹢د، ︋﹙﹊﹥ ﹁︣ا︑︣ از آن د︨︐﹢ر ︋﹥ ﹎︣﹥ و ︻︤اداري را 

  .﹨﹛ ︮︀در ﹁︣﹝﹢د
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︋﹥ ﹨﹞︣ا﹨﹪ ︗︺﹀︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉، و ︻︊︡ ا﹜﹙ّ﹥ ︋﹟  ز ﹟︋ ︡︀ر︔﹥ ﹡﹫︤ از ﹁︣﹝︀﹡︡﹨︀ن ︗﹠﹌ ﹝﹢︑﹥ ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ د︨︐﹢ر ر︨﹢ل ︠︡ا و
روا﹥، ر﹨︊︣ي ︗﹠﹌ را ︋﹥ ︻︡ه ﹎︣﹁️، ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ ︠︊︣ ︫︀دت او ا︻﹑م ︫︡ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋﹥ ﹝﹠︤ل وي 

︨﹣ال ﹋︣د﹡︡،  ︑︪︣︿ ︋︣د، د︠︐︣ ز︡ ︋︀ د︡ن ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ︋︽︰، ﹎﹙﹢︩ را ﹎︣﹁️ و ︋﹙﹠︡ ︋﹙﹠︡ ﹎︣﹥ ﹋︣د، ︎﹫︀﹝︊︣ ﹨﹛ ﹎︣﹥ ﹋︣د،
  :︣ا ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋﹠﹫︡؟ ﹁︣﹝﹢د



﹤︊﹫︊ ﹪﹛إ ︉﹫︊﹛ق ا﹢︫.  
  .︻﹑﹇﹥ و ﹝︊َـ️ دو︨️ ا︨️ ︋﹥ دو︨️

  .695، ص 3﹁﹫︰ ا﹜﹆︡︣، ج
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︫️ و ︎︡ر را در ︾﹛ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︑﹠︀ ︎︧︣ي ︋﹢د ﹋﹥ در ﹝︡﹠﹥ ﹡︭﹫︉ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︫︡، ا﹝︀ در ﹈ ︨︀﹜﹍﹪ در﹎︢
  .﹁﹆︡ان ︠﹢︩ ︋﹥ ︨﹢گ ﹡︪︀﹡︡

﹝︀ه از ︻﹞︣ش ﹡﹍︫︢︐﹥ ︋﹢د ﹋﹥ د︨️ ﹇︱︀ او را از ︎︡ر ﹎︣﹁️، آن ︱︣ت  18︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡، ︋﹫︩ از » ﹝︀ر﹥«ا︋︣ا﹨﹫﹛ از ﹝︀دري ︋﹥ ﹡︀م 
﹥؟وأ﹡️ ︀ ر︨« :در ﹝︣گ ﹁︣ز﹡︡ ︠︣د︨︀﹜︩ ﹎︣︀ن ︋﹢د ﹋﹥ ︻︊︡ ا﹜︣﹞︀ن ︋﹟ ︻﹢ف از ﹎ ﹤︣︱︣ت ︑︺︖َـ︉ ﹋︣د، ︻︣ض ﹋︣د  .»﹢ل ا﹜﹙ّ

اي ︎︧︣ ︻﹢ف، ا︫﹈ ر︐﹟ در ﹝︣گ (  .»︀ ا︋﹟ ︻﹢ف، إ﹡ّ︀ ر﹞﹥« :︱︣ت ﹁︣﹝﹢د) آ︀ ︫﹞︀ ﹨﹛ در ﹝︣گ ﹁︣ز﹡︡ ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋﹠﹫︡؟(
  :︨︍︦ ﹁︣﹝﹢د) ﹁︣ز﹡︡ ﹜︴︿ و ر﹞️ ︠︡او﹡︡ ا︨️

  .إنَـ ا﹜︺﹫﹟ ︑︡﹝︹، وا﹜﹆﹙︉ ︤ن، و﹐﹡﹆﹢ل إ﹜ّ︀ ﹝︀ ︣︲﹪ ر︋َـ﹠︀، وإ﹡ّ︀ ︋﹀︣ا﹇﹈ ︀ إ︋︣ا﹨﹫﹛ ﹜﹞︤و﹡﹢ن
﹎ ﹜︪ ︠︡ا را را︲﹪ ﹋﹠︡، اي ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹝︀ در ﹤﹋ ﹤ آن ︣﹍﹞ ﹜﹫﹢﹎ ﹪﹝﹡ ﹪﹠︨ ﹪﹛د، و﹢︫ ﹪﹞ ︤ون﹞ ﹝﹪ ﹋﹠︡، و دل ︾﹞﹍﹫﹟ و ﹤︣

  .﹁︣اق ︑﹢ ﹝︤ون و ︾﹞﹍﹫﹟ ﹨︧︐﹫﹛
︨﹠﹟ ا︋﹟ ﹝︀︗﹥،  ﹥ ـ﹋︐︀ب ا﹜︐︺︤ ،١٩، ص ٣ا﹜︺﹆︡ ا﹜﹀︣︡، ج  ، ﹋︐︀ب ا﹜﹀︱︀﹏، ︋︀ب ر﹞︐﹥ ︋︀﹜︭︊﹫︀ن ـ1808، ص ﹫︮ ،4 ﹝︧﹙﹛، ج 85، ص ︋ ﹫︮2︀ري، ج 

  ، ︋︀ب ا﹜︭︊︣ وا﹜︊﹊︀ء وا﹜﹠﹫︀﹥٦٦٧٢، ش ٥٥٢، ص٣، ︋︀ب ﹝︀ ︗︀ء ﹁﹪ ا﹜︊﹊︀ء ︻﹙﹪ ا﹜﹞﹫️ ـ ﹝︭﹠︿ ︻︊︡ ا﹜︣زاق، ج 1589، ش 506، ص1ج 
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︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹟﹝︧️؛ ام ا︣﹎ ︤ش︤︻ ︡︗ ︣︋ ﹜ّ﹚︨︣ت ︻︊︡ا﹜﹞︴﹙︉، ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︱ ️︫︢﹎از در ︦︎:  
﹪﹊︊ ﹢﹨ ︣ه و︨︣ ️︑ ﹪︪﹝ ﹤   ا﹡︀ را️ ر︨﹢ل ا﹜﹙ُ

️︧︣﹎ ﹪﹞ راه ﹝﹪ ر﹁️ و ︉﹚︴﹝﹛︀زه ︻︊︡ا﹠︗ ︣︡م ﹋﹥ در زرا د ︣︊﹞︀﹫︎ ﹟﹞.  
  .7︑︢﹋︣ه ا﹜﹢اص، ص 
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﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ﹝﹪ در﹎︫︢️ ا︋﹢︵︀﹜︉، ︻﹞﹢ي ︋︀ ا﹞︀ن و ︤︻ ﹪﹞︀︤ ︎﹫︀﹝︊︣، ﹡﹫︤ ︋︣ آن ︱︣ت ︋︧﹫︀ر ﹎︣ان آ﹝︡، ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻
︡︀﹞︣﹁:  

  :﹢ن ︠︊︣ ر﹙️ ︎︡رم ا︋﹢︵︀﹜︉ را ︋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ دادم، ا︪︀ن ﹎︧︣️ و ﹁︣﹝﹢د

﹤﹝و ر ﹤﹛ ﹤   اذ﹨︉ ﹁︀︾︧﹙﹥ و ﹋﹀ّ﹠﹥ و واره ︾﹀︣ا﹜﹙ُ
  .او را ︾︧﹏ د﹨﹫︡ و ﹋﹀﹟ ﹋﹠﹫︡ و ︋﹥ ︠︀ك ︋︧︍︀ر︡، ︠︡او﹡︡ او را ︋﹫︀﹝︣زد و ﹝﹢رد ر﹞️ ︠﹢︩ ﹇︣ار د﹨︡

  .105، ص 1ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ي، ا︋﹟ ︨︺︡، ج 
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︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹢ر︠︀ن، آن ︱︣ت در ﹋﹠︀ر . روزي ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ﹇︊︣ ﹝︀در ︻︤︤ ︠﹢د آ﹝﹠﹥ را در ا︋﹢اء ز︀رت ﹋︣د
  .﹇︊︣ ﹝︀در ﹎︧︣️ و ﹨﹞︣ا﹨︀ن ︠﹢د را ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹎︧︣︐﹟ ا﹡︡ا︠️

  .118، ص 1ج  ︫︊َـ﹥، ـ ︑︀ر ا﹜﹞︡﹠﹥، ا︋﹟ 357 ،ص1ا﹜﹞︧︐︡رك، ج 
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﹁︀︵﹞﹥ ︋﹠️ ا︨︡، ﹨﹞︧︣ ا︋﹢︵︀﹜︉ و ﹝︀در ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م، ﹡︤د ︎﹫︀﹝︊︣ ︋︧﹫︀ر ﹝︊﹢ب ︋﹢د، ﹨﹞﹢ در ︨︣︎︨︣︐﹪ ر︨﹢ل 
︡در ︨︀ل ︨﹢م ﹨︖︣ي در﹎︫︢️، ︎﹫︀﹝︊︣ ﹋﹥ او ر. ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋︧﹫︀ر ا﹨︐﹞︀م ورز ﹤﹝︵︀﹁ ن﹢ ︀در﹞ ن﹢ ﹜﹨ ا

︡﹠﹢﹎ ﹪﹞ ر︠︀ن﹢﹞ ،️︧︣﹎ ︀ر ا﹡︡و﹨﹠︀ك ︫︡ و﹫︧︋ ︩︐﹚دا﹡︧️ از ر ﹪﹞ ︩﹢︠:  
  ︮﹙ّ﹪ ︻﹙﹫︀ و ︑﹞︣غ ﹁﹪ ﹇︊︣﹨︀ و ︋﹊﹪

️︧︣﹎ ﹝︊︣ ︋︣ او ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ و در ﹇︊︣ش ︠﹢ا︋﹫︡ و ︋︣ او︀﹫︎.  
  .56ذ︀︠︣ ا﹜︺﹆︊﹪، ص 
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︡﹢﹎ ﹪﹞ در ﹝︧︐︡رك ﹜﹋︀:  
  ...﹇︊َـ﹏ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝︷︺﹢ن و﹨﹢ ﹝﹫️ و﹨﹢ ︊﹊﹪ إن ا﹜﹠︊﹪

️︧︣﹎ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋︺︡ از ﹝︣گ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝︷︺﹢ن او را ︋﹢︨﹫︡ و ︋︣اي او.  
، ص ٢٤︋︀ب ﹝︀ ︗︀ء ﹁﹪ ︑﹆︊﹫﹏ ا﹜﹞﹫️ ـ ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣، ج ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ،٩٨٩، ش ٣١٤، ص ٣ـ ︨﹠﹟ ︑︣﹝︢ي، ج 1334، ش 514ص  ،١ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹪ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج 

، ص 11ـ ︗︀﹝︹ ا﹔︮﹢ل، ج ١٨٧، ص ٤ر︋﹫︹ ا﹔︋︣ار، ج  ـ 6503ش  ،٤٠٧، ص ٣ا﹜﹊︊︣ي، ج  ا﹜︊﹫﹆﹪ ، ︋︀ب ︻︀︪﹥ ︋﹠️ ﹇︡ا﹝﹥ ︋﹟ ﹝︷︺﹢ن ا﹜︖﹞﹫﹥ ـ ︨﹠﹟٨٥٥، ش ٣٤٣
105.  

  ـ گریه پیامبر بر سعد بن ربیع شهید اُحد 11

︧︡﹢﹡ ﹪﹞ در ﹝︧︐︡رك ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ︗︀︋︣ ︋﹟ ︻︊︡ اً ا﹡︭︀ري ﹜﹋︀:  
﹏︐﹇ ︀﹝﹛ ﹤﹠︡﹝﹛ر︗︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ إ﹜﹪ ا ،︡︃︋ ︹﹫︋ر ﹟︋ ︡︺︨ ... ،﹤︺﹞ ︀﹠﹚︠ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ود ﹏︠︡﹁

﹁﹙﹞︀ ︨﹞︹ ذ﹜﹈ ا﹜﹠︧﹢ه، ︋﹊﹫﹟ ... ﹁︖﹙︧﹠︀ ور︨﹢ل اً ︡︔﹠︀ ︻﹟ ︨︺︡ ︋﹟ ر︋﹫︹، ︣︐﹛ ︻﹙﹫﹥. واً ﹝︀ ︔﹛َـ و︨︀ده و﹐ ︋︧︀ط: ﹇︀ل ︗︀︋︣
  .︀ ﹡︀﹨﹟ ︻﹟ ︫﹪ء﹁︡﹝︺️ ︻﹫﹠︀ ر︨﹢ل اً و﹝

آن ︱︣ت ︋﹥   ...﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︨︺︡ ︋﹟ ر︋﹫︹ در ︗﹠﹌ ا︫ ﹤︋ ُ︡︀دت ر︨﹫︡، ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋﹥ ﹝︡﹠﹥ ﹝︣ا︗︺️ ﹡﹞﹢د
﹜︫︡ ﹤﹡︀︠ او وارد ︫︡ ﹝︀ ﹨﹛ ︋﹥ ﹨﹞︣اه او وارد ﹤﹡︀︠ .︡﹢﹎ ﹪﹞ ︣︋︀︗ : د﹢ا﹡︡ازي و ا︔︀︔﹫﹥ اي و ︣︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ در آن ︗︀ ﹡﹥ ز ﹤︋

... ر ﹋﹠︀ر ︱︣ت ﹡︪︧︐﹫﹛ و آن ︱︣ت در ︋︀ره ︫︭﹫️ ︨︺︡ ︋﹟ ر︋﹫︹ ︨﹟ ﹝﹪ ﹎﹀️ و ︋︣اي او ︵﹙︉ ر﹞️ ﹝﹪ ﹋︣د،﹝︀ د  .دا︫️
﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ز﹡︀ن ا﹟ ︗﹞﹑ت را از ︱︣ت ︫﹠﹫︡﹡︡، ︫︣وع ﹋︣د﹡︡ ︋﹥ ﹎︣﹥ ﹡﹞﹢دن و در ا ﹟︀ل ︪﹞︀ن ︱︣ت ﹡﹫︤ ︎︣ از ا︫﹈ 

  .و ︱︣ت از ﹎︣﹥ ﹡﹞﹢دن ز﹡︀ن ﹡﹫︤ ﹝﹞︀﹡︺️ ﹡﹠﹞﹢د﹡︡. ︫︡
  .٢٦٩، ص ١٣︀ع ا﹐︨﹞︀ع، ﹝﹆︣︤ي، ج ا﹝︐
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در ﹝︐﹟ ز︡﹨︀︫ ︣﹛ ﹋﹥ ︻﹞︣ در ﹝︱︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ از ﹎︣﹥ ︗﹞︺﹪ از ز﹡︀ن ﹋﹥ در ︑︪﹫︹ ︗﹠︀زه اي ︫︣﹋️ ﹡﹞﹢ده 
  .آ﹜﹥ ︻﹞︣ را از ا﹟ ﹋︀ر ﹡︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ﹪︡ا﹡︡ ︗﹙﹢﹎﹫︣ي ﹝﹪ ﹋﹠︡ ا﹝︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و

︀ ︻﹞︣، د︻﹟، ﹁︅ن ا﹜︺﹫﹟ ) ص(︠︣ج ا﹜﹠︊﹪ ︻﹙﹪ ︗﹠︀زه و﹝︺﹥ ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹜︴︀ب، ﹁︧﹞︹ ﹡︧︀ء ︊﹊﹫﹟، ﹁︤︋︣﹨﹟ ︻﹞︣ ﹁﹆︀ل ر︨﹢ل اً 
︉︣﹇ ︡︺﹛دا﹝︺﹥ وا﹜﹠﹀︦ ﹝︭︀︋﹥ وا.  

در ا ﹟︀ل ︮︡اي ز﹡︀ن ︋﹥ . ﹛ ︀︲︣ ︋﹢در︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋︣اي ︑︪﹫︹ ︗﹠︀زه اي ︠︀رج ︫︡﹡︡ و ︋﹥ ﹨﹞︣اه او ︻﹞︣ ﹨
آن ﹨︀ را ر﹨︀ : ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋﹥ ︻﹞︣ ﹁︣﹝﹢د. ﹎﹢ش ر︨﹫︡ ﹋﹥ ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡ ︻﹞︣ ︋︀ ︫︡ت ︋︀ آن ﹨︀ ︋︣︠﹢رد ﹡﹞﹢د

  .﹋﹟ ﹋﹥ ︪﹛ ا︫﹈ ︋︀ر ا︨️ و ︗︀ن ﹨︀ ﹝︭﹫︊️ زده و ︑︀زه از د︨️ داده ا﹡︡
، ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ︋︀ب ا﹜︭︣︠﹥ ﹁﹪ ا﹜︊﹊︀ء ︻﹙﹪ 1850ش  ،١٩، ص٤، ج)ا﹜﹞︖︐︊﹪( ︨﹠﹟ ا﹜﹠︀︧﹪ ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ـ،1406ش ،٣٨١، ص ١ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹪ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج 

، ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ︋︀ب ﹝︀ ︗︀ء ﹁﹪ ا﹜︊﹊︀ء ︻﹙﹪ ١٥٨٧، ش ٥٠٥،ص١ـ ︨﹠﹟ ا︋﹟ ﹝︀︗﹥، ج ، ︋︀ب ﹝︧﹠︡ أ︋﹪ ﹨︣︣ه9729، ش 444، ص2﹝︧﹠︡ أ﹞︡ ︋﹟ ﹠︊﹏، ج ا﹜﹞﹫️ ـ
  .ا﹜﹞﹫️

﹝﹪ ︫﹢د ﹋﹥ ﹇﹢ل ︋﹥ ︣﹝️ ︋﹊︀ء ︋︣ ﹝﹫️ ﹋﹥ از ︨﹢ي ︋︺︱﹪ ﹝︴︣ح ﹝﹪ ︫﹢د ﹥ ︋︧︀ ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ا﹟ ︻﹞﹏ از ︻︊︀رت ﹁﹢ق ا︨︐﹀︀ده 
︻﹞︣ ︋︀︫︡، ا﹝︀ ︋︀ و︗﹢د ﹡﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا از ا﹟ ︻﹞﹏ ︻﹞︣، ﹨﹛ ﹠︀ن د︡ه ﹝﹪ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︺︱﹪ ︋︀ ا︨︐﹠︀د ︋﹥ ﹁︺﹏ او از ﹎︣﹥ ︋︣اي ﹝﹫️ 

  .﹝﹞︀﹡︺️ ﹝﹪ ورز﹡︡
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إن اً ﹜﹥ ﹝︀ أ︠︢ه و﹜﹥ ﹝︀ أ︻︴﹪ : أن ا︋﹠︀ ﹜﹪ ﹇︊︰، ﹁︃︑﹠︀، ﹁︃ر︨﹏ ﹆︣أ ا﹜︧﹑م و﹆﹢ل) ص(أر︨﹙️ ︋﹠️ ا﹜﹠︊﹪ :︻﹟ أ︨︀﹝﹥ ︋﹟ ز︡ ﹇︀ل
︉︧︐︐﹛︀م و﹝︺﹥ ︨︺︡ ︋﹟ ︻︊︀ده و﹝︺︀ذ ︋﹟ ︗︊﹏ . و﹋﹏ ︫﹪ء ︻﹠︡ه ︋︃︗﹏ ﹝︧﹞﹪، ﹁﹙︐︭︊︣ و﹆﹁ ،︀﹠﹫︑︃﹫﹛ ﹤﹫﹚︻ ﹜︧﹆︑ ﹤﹫﹛︃ر︨﹙️ إ﹁

︀ ر︨﹢ل اً، ﹝︀ ﹨︢ا؟ : ا﹜︭︊﹪ و﹡﹀︧﹥ ︑﹆︺﹆︹، ﹁﹀︀︲️ ︻﹫﹠︀ه، ﹁﹆︀ل ︨︺︡) ص(︀ل، ﹁︣﹁︹ ر︨﹢ل اً وأ︋﹪ ︋﹟ ﹋︺︉ وز︡ ︋﹟ ︔︀︋️ ور︗
  ر﹚︺︖ ﹤﹝︀ ﹁﹪ ﹇﹙﹢ب ︻︊︀ده، إ﹡﹞︀ ︣﹛ اً ﹝﹟ ︻︊︀ده ا﹜︣﹞︀ء: ﹇︀ل

﹡︤د ﹝︀ ] ️︀ از د﹡﹫︀ ر﹁︐﹥ ا︨[د︠︐︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︎﹫︽︀م ︋︣اي آن ︱︣ت ﹁︨︣︐︀د ﹋﹥ ﹁︣ز﹡︡م در ︫︣ف ﹝︣دن ا︨️، 
︀﹫︋ .︡﹢﹍︋ را ﹁︨︣︐︀د ︑︀ ︋﹥ او ︨﹑م ︋︨︣︀﹡︡ و ︋﹥ او ﹪︧﹋ ،︨︀︎ از ︠︡ا: ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ در ︤﹫ ﹤﹝﹨ را ﹤ ︣﹨ ️︨

  .﹊﹠︡ و ︋︣اي ﹨︣ ﹫︤ي و﹇️ و ز﹝︀ن ﹝︪︭﹪ ا︨️، ︎︦ ︋︐︣ ا︨️ ﹋﹥ ︮︊︣ ︎﹫︪﹥ ﹋﹠﹪﹥ را ︋﹢ا﹨︡ ︻︴︀ ﹝﹫﹨︣﹍﹫︣د و︋﹢ا﹨︡ ﹝﹫
︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل آن ︱︣ت ﹁︨︣︐︀د و او را ﹇︧﹛ داد ﹋﹥ ︋﹫︀︡، از ا﹟ رو ︱︣ت ︋︣︠︀︨️ و دو︋︀ره د︠︐︣ ر︨﹢ل ︠

در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︨︺︡ ︋﹟ ︻︊︀ده و ﹝︺︀ذ ︋﹟ ︗︊﹏ و أ︋﹪ ︋﹟ ﹋︺︉ و ز︡ ︋﹟ ︔︀︋️ و ︫ ︡﹠︬ د﹍︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه او ︋﹢د﹡︡ ︋﹥ ︨﹢ي ︠︀﹡﹥ او 
︋﹥ ﹝︀درش ︋︣﹎︣دا﹡︡ و ا﹟ در ︀﹜﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ︱︣ت ﹡﹀︦ ﹡﹀︦ ﹝﹪ زد و ا︫﹈ ﹡﹫︤ ر﹁︐﹠︡، ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ آن ﹋﹢دك را 

ا﹟ ر﹞︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ : ا﹟ ا︫﹈ و ﹎︣﹥ ︋︣اي ﹫︧️؟ ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د! ︀ ر︨﹢ل اً: از ︪﹞︀﹡︩ ︗︀ري ﹎︣د︡، ︨︺︡ ︻︣ض ﹋︣د
﹍د ﹤︋ ︀﹡آ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹪﹞ ﹜︡︠︡او﹡︡ در ﹇﹙﹢ب ︋﹠︡﹎︀﹡︩ ﹇︣ار ﹝﹪ د﹨︡، و ︠︡او﹡︡ ︋﹥ آن ︋﹠︡﹎︀﹡﹪ ر﹠﹠﹋ ﹜︣ان ر.  

، ﹋︐︀ب ا﹜﹞︣︲﹪ ︋︀ب ︻﹫︀ده ا﹜︭︊﹫︀ن ٥٣٣١، ش ٢١٤١، ص ٥، ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ︋︀ب ﹇﹢ل ا﹜﹠︊﹪ ︺︢ب ا﹜﹞﹫️ ︋︊︺︰ ︋﹊︀ء أ﹨﹙﹥ و ج ١٢٢٤، ش ٤٣١، ص ︋ ﹫︮١︀ري، ج 
ـ   ، ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ︋︀ب ا﹜︊﹊︀ء ︻﹙﹪ ا﹜﹞﹫923️ ، ش635، ص2ـ ﹫︮ ﹝︧﹙﹛، ج » وأ﹇︧﹞﹢ا ︋︀ً« ، ﹋︐︀ب ا﹔﹞︀ن وا﹜﹠︢ور ︋︀ب ﹇﹢ل اً ︑︺︀﹜﹪٦٢٧٩، ش ٢٤٥٢، ص ٦و ج 

﹪︀︧﹠﹛1868ش   ،٢٢، ص ٤ج  ،)ا﹜﹞︖︐︊﹪( ︨﹠﹟ ا﹤︊﹫︭﹝﹛︧︀ب وا﹜︭︊︣ ︻﹠︡ ﹡︤ول ا︐﹐︀︋ ︣﹞﹔︋︀ب ا ︤︀﹠︖﹛ا﹜﹊︊︣ي، ج  ، ﹋︐︀ب ا ﹪︀︧﹠﹛٦١٢، ص ١ـ ︨﹠﹟ ا ،
ـ  ، ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ︋︀ب ﹁﹪ ا﹜︊﹊︀ء ︻﹙﹪ ا﹜﹞﹫3125️، ش 193، ص3ج ︨﹠﹟ أ︋﹪ داود،  ا﹔﹝︣ ︋︀﹐︐︧︀ب وا﹜︭︊︣ ︻﹠︡ ﹡︤ول ا﹜﹞︭﹫︊﹥ ـ ، ﹋︐︀ب ا﹜︖﹠︀︤ ︋︀ب1995 ش

  .، ︋︀ب ا﹜︭︊︣ وا﹜︊﹊︀ء وا﹜﹠﹫︀﹥٦٦٧٠، ش٥٥١، ص٣﹝︭﹠︿ ︻︊︡ ا﹜︣زاق، ج 
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﹞ ︣ام ﹁﹢ق ا﹜︺︀دَـه و︐ا ﹟︀دي ︋﹢ده و ﹨︧️، و ا︣ت ا﹁︣اد ز﹫ ا﹜︧﹑م ︨︊︉ ︑︺︖َـ︉ و ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧ َ︡ـ ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹥ ا﹝︀م ︊َـ️ ︋﹫︩ از
︣ا ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا در ︋︣ا︋︣ ﹡﹍︀ه د﹍︣ان ﹁︣ز﹡︡ د︠︐︣ش را ︋﹫︩ از َ︡ـ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹪ ︋﹢︨﹫︡، او : ︨﹣ال را دا﹞︀ً از ︠﹢د ﹝﹪ ︎︨︣﹠︡ ﹋﹥

﹟ا ︀ازش ﹝﹪ ﹋︣د؟ آ﹢﹡ ︀ را  را در آ︾﹢ش ﹝﹪ ﹋︪﹫︡ و ︩︑︀︨︀︧︀ت ︮︣﹁︀ً ︗﹠︊﹥ ︻︀︵﹀﹪ دا︫️، و ﹝︓﹑ً ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︡ر︋︤رگ ا﹋︣
  ا︸︀ر ﹝﹪ ﹋︣د؟ و ︀ راز ﹍︣ي در ︎︦ ا︀︱﹇ ﹟︀ ﹇︣ار دارد؟

︗﹢اب ا﹟ ︎︨︩︣ را ﹝﹪ ︑﹢ان از ا︻﹞︀ل و ر﹁︐︀ر ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ︨﹠️ ﹡︊﹪ ا﹋︣م را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹪ د﹨︡ 
︡︣د﹎ ︀﹢︗.  

  رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در روز هاي اول تولد تولد فرزندش حسینـ گریه  1
  :و ﹝﹆︐﹏ ا﹜﹢ارز﹝﹪ و ︾﹫︣ آن از أم ا﹜﹀︱﹏ ︋﹠️ ا﹜︀رث ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️  در ﹝︧︐︡رك ا﹜﹫︭﹫﹟ و ︑︃ر ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣

: و﹝︀ ﹨﹢؟ ﹇︀﹜️: ا﹡﹥ ︫︡︡ ﹇︀ل: ﹨﹢؟ ﹇︀﹜️ و﹝︀: ︀ ر︨﹢ل اً ا﹡﹪ رأ ️﹙﹞︀ ﹝﹠﹊︣ا ا﹜﹙﹫﹙﹥، ﹇︀ل: ﹁﹆︀﹜️) ص(ا﹡︀ د︠﹙️ ︻﹙﹪ ر︨﹢ل اً
︾﹑﹝︀ ﹁﹫﹊﹢ن  -إن ︫︀ء اً  -رأ️ ︠﹫︣ا، ︑﹙︡ ﹁︀︵﹞﹥ ): ص(رأ️ ﹋︃ن ﹇︴︺﹥ ﹝﹟ ︗︧︡ك ﹇︴︺️ وو︲︺️ ﹁﹪ ︖︣ي، ﹁﹆︀ل ر︨﹢ل اً 

﹁﹢︲︺︐﹥ ﹁﹪ ) ص(﹁︡︠﹙️ ﹢﹝︀ إ﹜﹪ ر︨﹢ل اً  -) ص(﹋﹞︀ ﹇︀ل ر︨﹢ل اً  -﹁﹪ ︖︣ك، ﹁﹢﹜︡ت ﹁︀︵﹞﹥ ا﹜︧﹫﹟ ﹁﹊︀ن ﹁﹪ ︖︣ي 
: ︀ ﹡︊﹪ اً ︋︃︋﹪ أ﹡️ وأ﹝﹪ ﹝︀﹜﹈؟ ﹇︀ل: ﹁﹆﹙️: ︑︣﹆︀ن ﹝﹟ ا﹜︡﹝﹢ع ﹇︀﹜️) ص(︖︣ه، ︔﹛ ︀﹡️ ﹝﹠﹪ ا﹜︐﹀︀︑﹥ ﹁︅ذا ︻﹫﹠︀ ر︨﹢ل اً 

  .﹡︺﹛، وأ︑︀﹡﹪ ︋︐︣︋﹥ ﹝﹟ ︑︣︋︐﹥ ﹞︣اء: ﹨︢ا؟ ﹁﹆︀ل: أ︑︀﹡﹪ ︗︣︊﹫﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︭﹑ه وا﹜︧﹑م ﹁︃︠︊︣﹡﹪ ان ا﹝︐﹪ ︨︐﹆︐﹏ ا︋﹠﹪ ﹨︢ا، ﹁﹆﹙️
. ︀ ر︨﹢ل اً د︪︉ ︠﹢اب ︋︡ي د︡م: ︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ر︨﹫︡ و ︻︣ض ﹋︣دام ﹁︱﹏ د︠︐︣ ︀رث ︠︡﹝️ ر

﹝︀﹡﹠︡ ا﹟ ﹋﹥ ﹇︴︺﹥ اي از ︗︧︡︑︀ن را ︡︣︋︡ و در آ︾﹢ش ﹝﹟ . ︠﹢اب ︋︡ي ︋﹢د: ﹥ ︠﹢ا︋﹪ د︡ي؟ ﹎﹀️: ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د﹡︡
︡︣ز﹡︡ي ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹝﹪ آورد و او را در آ︾﹢ش  - ︫︀ء اً  إن -﹁︀︵﹞﹥ . ︠﹫︣ ا︨️: ر︨﹢ل اً ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ﹁︣﹝﹢د. ﹎︢ارد﹁

︑︀ ا﹟ . ︋︺︡ از ﹝︡︑﹪ ﹁︀︵﹞﹥ ︧﹫﹟ را ︋﹥ د﹡﹫︀ آورد و ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹁︣﹝﹢ده ︋﹢د در آ︾﹢ش ﹝﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ︑﹢ ﹇︣ار ﹝﹪ د﹨︡
︀﹝︪ ︣ت ︋﹥ ﹝﹟ ا﹜︐﹀︀︑﹪ ﹡﹞﹢د و︱ ︣ت ﹎︢اردم؛︱ را در آ︾﹢ش آن ﹟﹫︧ ︣ت ر︨﹫︡م و︱ ️﹞︡︠ از ا︫﹈ ﹋﹥ روزي ︣︎ ︩﹡

︡︣ت ﹁︣﹝﹢د: ︻︣ض ﹋︣دم. ﹎︣د︱ ︫︡ه ا︨️؟ ﹤ ︀ن︐اً ︎︡ر و ﹝︀درم ﹁︡ا ﹪︊﹡ ︀ : ا﹜︭﹑ه وا﹜︧﹑م ﹡︤د ﹝﹟ آ﹝︡ و ﹤﹫﹚︻ ﹏﹫︣︊︗
آري و ا﹟ ﹨﹛ ﹝﹆︡اري : ﹨﹞﹫﹟ ︧﹫﹟ را؟ ﹁︣﹝﹢د﹡︡: ﹝︣ا ︋︀ ︠︊︣ ︨︀︠️ ﹋﹥ ا﹝️ ﹝﹟ ︋﹥ زودي ا﹟ ﹁︣ز﹡︡م را ﹝﹪ ﹋︪﹠︡، ︻︣ض ﹋︣دم

  .ا︨️] ﹋︣︋﹑ء[ از ︠︀ك و ︑︣︋️ ︨︣ز﹝﹫﹟
︡﹢﹎ ﹪﹞ ️روا ﹟از ﹡﹆﹏ ا ︡︺︋ ﹜﹋︀:  

  .﹨︢ا ﹫︮ ︒︡ ︻﹙﹪ ︫︣ط ا﹜︪﹫﹫﹟ و﹜﹛ ︣︗︀ه
 ﹟﹫﹫︫ را ﹡︤د ️︮ ︳︫︣ا ︒︡ ﹟︀ري و ﹝︧﹙﹛[ا︋ [︡﹡را ﹡﹫︀ورده ا ️روا ﹟دارا ﹨︧︐﹠︡ و﹜﹪ آن دو ا.  

ـ  179، ص 9ـ ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج  232ر﹇﹛  183ص : ـ ︑︀ر ︫︀م در ︫︣ح ︀ل ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م 179و ︋︀ ا︠︐︭︀ر در ص  176، ص 3﹝︧︐︡رك ا﹜﹫︭﹫﹟، ج 
: و ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د ︋﹥. 188ص ـ أ﹝︀﹜﹪ ا﹜︧︖︣ي،  199، ص 8و ︋︀ ا︫︀ره در ج  230، ص 6︑︀ر ا︋﹟ ﹋︓﹫︣، ج  ︋︀ ﹜﹀︶ د﹍︣ ـ 162و در ص  159، ص 1﹝﹆︐﹏ ︠﹢ارز﹝﹪، ج 

، و ا﹜︀︭︬ ا﹜﹊︊︣ي، ج 223، ص 6، و ﹋﹠︤ ا﹜︺﹞︀ل ︀پ ﹇︡﹛، ج 115، و ا﹜︭﹢ا︻﹅، ص 89، ص 1ا﹜︣وض ا﹜﹠︱﹫︣، ج  و 154ا﹜﹀︭﹢ل ا﹜﹞﹞﹥ ا︋﹟ ︮︊︀غ ﹝︀﹜﹊﹪، ص 
  .125، ص 2
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  :︧︡︠﹢ارز﹝﹪ در ﹝﹆︐﹏ ︠﹢د ﹝﹪ ﹡﹢

 ︡﹇ ﹜﹨﹢︗︣ه و﹝﹞ ،︀﹊﹚﹞ ︪︣︻ ︀﹠︔ا﹜︧﹑م ︨﹠﹥ ﹋︀﹝﹙﹥ ﹨︊︳ ︻﹙﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ا ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧﹛أ︑﹪ ︻﹙﹪ ا ︀﹝﹛
  .﹡︪︣وا أ︗﹠︐﹛، و﹨﹛ ︊︣ون ا﹜﹠︊﹪ ︋﹞︀ ︨﹫﹠︤ل ︻﹙﹪ ا﹜︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م

︣ و ︋︀﹜﹪ آ︫﹀︐﹥ ︋︣ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹢ن ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹥ ﹈ ︨︀﹜﹍﹪ ر︨﹫︡، دوازده ﹝﹙﹈ ︋︀ ︮﹢ر︑﹪ ︠﹢ن آ﹜﹢د و ︎
  .و︨﹙﹛ ﹡︀زل ︫︡﹡︡، و آن ︱︣ت را ︋﹥ ﹢اد︔﹪ ﹋﹥ ︋﹥ زودي ︋︣ ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︠﹢ا﹨︡ ﹎︫︢️ ︠︊︣ داد﹡︡

  .163، ص 1﹝﹆︐﹏ ا﹜︧﹫﹟، ج 

︱ آن ﹤︣﹎ ﹪﹛︪︡ه و﹡ ︭︣︑ ﹜ّ﹚︨ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و ﹤︣﹎ ﹤︋ ﹤︣﹎ق ا﹢﹁ ️ا﹜︊︐﹥ در روا ︣︀︨ ︣ت ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از
  .روا︀ت ﹆﹫﹠﹪ ا︨️
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︠︣ج ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ﹁﹪ ︨﹀︣ ﹜﹥، ﹁﹙﹞︀ ﹋︀ن ﹁﹪   ﹁﹙﹞︀ أ︑️ ︻﹙﹪ ا﹜︧﹫﹟ ﹝﹟ ﹝﹢﹜︡ه ︨﹠︐︀ن ﹋︀﹝﹙︐︀ن :︻﹟ ا︋﹟ ︻︊︀س ﹇︀ل

﹨︢ا ︗ ﹏︣︊︊︣﹡﹪ ︻﹟ أرض ︋︪︀︵﹪ ء ا﹜﹀︣ات ﹆︀ل ﹜︀ : ︺️ ︻﹫﹠︀ه، ﹁︧﹏ ︻﹟ ذ﹜﹈، ﹁﹆︀ل︋︺︰ ا﹜︴︣﹅ و﹇︿ ﹁︀︨︐︣︗︹ ود﹝
! ر︗﹏ ﹆︀ل ﹜﹥ ︤︡، ﹐ ︋︀رك اً ﹜﹥ ﹁﹪ ﹡﹀︧﹥: ﹝﹟  ﹤﹚︐﹆︀ ر︨﹢ل اً؟ ﹁﹆︀ل: ﹋︣︋﹑، ︋ ﹏︐﹆︀ و﹜︡ي ا﹜︧﹫﹟ ا︋﹟ ﹁︀︵﹞﹥، ﹁﹆﹫﹏

︷﹠ ︀﹞ ﹤ّ﹚﹛و﹇︡ أ﹨︡ي ︋︣أ︨﹥، وا ،︀︋ ﹤﹠﹁︡﹞︣ح إ﹜ّ︀ ︠︀﹜︿ ا﹜﹙ّ﹥ ︋﹫﹟ ﹇﹙︊﹥ و﹋︃﹡﹪ أ﹡︷︣ إ﹜﹪ ﹝︭︣︻﹥ و﹀﹫﹁ ﹟﹫︧﹛إ﹜﹪ رأس و﹜︡ي ا ︡أ ︣
  .و﹜︧︀﹡﹥

︔﹛ ر︗︹ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ﹝﹟ ︨﹀︣ه ذ﹜﹈ ﹝︽﹞﹢﹝︀ ︔﹛ ︮︺︡ ا﹜﹞﹠︊︣ ﹁︴︉ وو︻︶ وا﹜︡ ﹟﹫︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹥ ﹝︹ : ﹇︀ل
: ﹫﹟ ︔﹛ ر﹁︹ رأ︨﹥ إ﹜﹪ ا﹜︧﹞︀ء ﹁﹆︀ل﹁﹙﹞︀ ﹁︣غ ﹝﹟ ︠︴︊︐﹥ و︲︹ ︡ه ا﹜﹫﹞﹠﹪ ︻﹙﹪ رأس ا﹜︧﹟ وا﹜﹫︧︣ي ︻﹙﹪ رأس ا﹜︧: ا﹜︧﹟، ﹇︀ل

﹜﹚﹛ا !﹜﹚﹛أ﹝︐﹪، ا ﹪﹁ ﹜﹀﹚︠وأرو﹝︐﹪ و﹝﹟ أ ﹪︐و︠﹫︀ر ذر ﹪︑︣︐︻ ︉︀︵︊︡ك و﹡︊﹫﹈ و﹨︢ان أ︻ ︡﹝﹞ ﹪﹡إ ! ﹏︣︊︗ ﹪﹡︣︊︠و﹇︡ أ
﹜﹚﹛︢ول، ا﹞ ﹛! ︋︃ن و﹜︡ي ﹨︢ا ﹝﹆︐﹢ل﹚﹛ا ،︣︡﹇ ︡اء، إ﹡﹈ ︻﹙﹪ ﹋﹏ ︫﹪ ء︪﹛و﹐ ︑︊︀رك ﹁! ﹁︊︀رك ﹜﹥ ﹁﹪ ﹇︐﹙﹥ وا︗︺﹙﹥ ﹝﹟ ︨︀دات ا ﹪

﹁﹊﹟ أ﹡️ ﹜﹥ ! ا﹜﹙﹛! أ︑︊﹊﹢ن و﹐ ︑﹠︭︣و﹡﹥: ﹁﹆︀ل ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛. و︲︕َـ ا﹜﹠︀س ﹁﹪ ا﹜﹞︧︖︡ ︋︀﹜︊﹊︀ء: ﹇︀ل. ﹇︀︑﹙﹥ و︠︀ذ﹜﹥
  .و﹜﹫︀ و﹡︀︮︣ا

! أ︀ ا﹜﹠︀س: ︔﹛ ر︗︹ و﹨﹢ ﹝︐︽﹫︣ ا﹜﹙﹢ن ﹝﹞︣ ا﹜﹢︗﹥ ﹁︴︉ ︠︴︊﹥ ︋﹙﹫︽﹥ ﹝﹢︗︤ه و︻﹫﹠︀ه ﹞﹑ن د﹝﹢︻︀ ︔﹛ ﹇︀ل: ﹇︀ل ا︋﹟ ︻︊︀س
وإ﹡﹪ ! ﹙﹀️ ﹁﹫﹊﹛ ا﹜︓﹆﹙﹫﹟ ﹋︐︀ب اً و︻︐︣︑﹪ وأرو﹝︐﹪ و﹝︣اح ﹝﹞︀︑﹪ و︔﹞︣︑﹪، و﹜﹟  ﹪︐ ︀﹇︣︐﹀︣دا ︻﹙﹪َـ ا﹜﹢ض، أ﹐إ﹡﹪ ﹇︡ ︠

أ︨︃﹜﹊﹛ ﹁﹪ ذ﹜﹈ إ﹐ ﹝︀ أ﹝︣﹡﹪ ر︋﹪ أن أ︨︃﹜﹊﹛ ا﹜﹞﹢ده ﹁﹪ ا﹜﹆︣︋﹪، ﹁︀﹡︷︣وا أن ﹐ ︑﹙﹆﹢﹡﹪ ︾︡ا ︻﹙﹪ ا﹜﹢ض و﹇︡ أ︋︽︱︐﹛ ︻︐︣︑﹪ 
﹁﹙︺﹠﹥ اً ︻﹙﹪ ﹇︀︑﹙﹥ ! أ﹐. ﹇︡ أ︠︊︣﹡﹪ ︋︃ن أ﹝︐﹪ ︑﹆︐﹏ و﹜︡ي ا﹜︧﹫﹟ ︋︃رض ﹋︣ب و︋﹑ءوإن ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ! أ﹐... و︸﹙﹞︐﹞﹢﹨﹛،

  .︔﹛ ﹡︤ل ︻﹙﹪ ا﹜﹞﹠︊︣، و﹜﹛ ︊﹅ أ︡ ﹝﹟ ا﹜﹞︣︗︀﹟ وا﹔﹡︭︀ر إ﹐ وا︨︐﹫﹆﹟ أن ا﹜︧﹫﹟ ﹝﹆︐﹢ل: ﹇︀ل. و︠︀ذ﹜﹥ آ︠︣ ا﹜︡﹨︣
آ﹜﹥ و︨﹙﹛ در ﹝︧︀﹁︣ت ︋﹢د در ﹝﹫︀﹡﹥ راه ︑﹢﹇︿ ﹡︊﹪ ا﹋︣م ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︧﹫﹟ دو ︨︀﹜﹥ ︫︡ :از ا︋﹟ ︻︊︀س روا️ ︫︡ه
و ا︫﹈ از ︪﹞︀ن ︱︣︑︩ ︗︀ري ︫︡، از ︻﹙️ ا﹟ ا﹇︡ام ︱︣ت ︨﹣ال ] ا﹡︀ ً وا﹡︀ ا﹜﹫﹥ را︗︺﹢ن ﹎﹀️[﹡﹞﹢د و ا︨︐︣︗︀ع ﹡﹞﹢د 
︗︀  ︗︣︊﹏ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋﹥ ﹝﹟ ︠︊︣ داد از ︨︣ز﹝﹫﹠﹪ در ︀︨﹏ ﹁︣ات ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹋︣︋﹑ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹪ ︫﹢د، و در آن: ﹋︣د﹡︡، ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د

︫︭﹪ ﹋﹥ ︋﹥ او  : ﹤︐﹀﹎ ︡︤︀ ر︨﹢ل اً ﹥ ﹋︧﹪ او را ﹝﹪ ﹋︪︡؟ ﹁︣﹝﹢د: ﹎﹀︐﹥ ︫︡. ﹁︣ز﹡︡م ︧﹫﹟ ︋﹟ ﹁︀︵﹞﹥ ︋﹥ ︫︀دت ﹝﹪ ر︨︡
﹋︧﹪ ! و ﹎﹢﹪ ﹋﹥ او را در ﹇︐﹙﹥ ﹎︀﹨︩ ﹝﹪ ︋﹫﹠﹛، در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︨︣ او را ︋﹥ ﹨︡﹥ ﹝﹪ ︋︣﹡︡، وا﹜﹙ّ﹥! ﹝﹪ ︫﹢د، ﹐ ︋︀رك اً ﹜﹥ ﹁﹪ ﹡﹀︧﹥

  .﹁︣ز﹡︡م ︧﹫﹟ ﹡︷︣ ا﹁﹊﹠︡ و ︪︠﹠﹢د ﹎︣دد إ﹜ّ︀ ا﹟ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹫﹟ ﹇﹙︉ و ز︋︀﹡︩ ︗︡ا﹪ ︋﹫︀﹡︡ازد﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋﹥ ︨︣ ︣︋︡ه 



﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹡︊﹪ ا﹋︣م ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ از ︨﹀︣ ︋︀ز﹎︪️ ﹝︽﹞﹢م و ︤﹟ ︋﹥ ﹝﹠︊︣ ر﹁️ و ︋︣اي ﹝︣دم ︠︴︊﹥ ︠﹢ا﹡︡ و 
︧ ︣اه ︋︣ادرش﹝﹨ ﹤︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧ ﹤﹋ د﹢︋ ﹪﹛︀ در ﹟ا﹡︡ و ا﹢︠ ﹤︷︻﹢﹞د﹡︡،  ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹟ ﹡︤د﹢︋ ︣︲︀

از ︠︴︊﹥ ﹁︀رغ ︫︡ د︨️ را︨︐︩ را ︋︣ ︨︣ ︧﹟ و د︨️ ︍︩ را ︋︣ ︨︣ ︧﹫﹟ ﹎︢ارد و ︨︣   ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥  و﹇︐﹪
︗︀﹡︪﹫﹠︀ن ﹝﹟ ﹝﹟ ﹝﹞︡ ︋﹠︡ه ︑﹢ و ︎﹫︀﹝︊︣ت ﹨︧︐﹛ و ا﹟ دو از ︣︐︋﹟ ︻︐︣ت و ذر﹥ و ! ︠︡ا︀: ︋﹥ آ︨﹞︀ن ︋﹙﹠︡ ﹡﹞﹢د و ︻︣ض ﹋︣د

︀در روي ز﹝﹫﹟ ﹨︧︐﹠︡، ︠︡ا !︀︠︡ا ،︡︢ول ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹞ ︣ز﹡︡م ﹝﹆︐﹢ل و﹁ ﹟داده ﹋﹥ ا ︣︊︠ ﹟﹞ ﹤︋ ﹏︣︊︗ ! ︩را ︋︣ا ︩﹚︐﹇
︀︡اء ﹇︣ار ︋︡ه، ﹋﹥ ︑﹢ ︋︣ ﹨︣ ﹋︀ري ︑﹢ا﹡︀ و ﹇︀دري، ︠︡ا︫ ︀ل ︑﹞︀م . ﹇︀︑﹏ او را ﹝︊︀رك ﹡﹍︣دان! آ︨︀ن ﹎︣دان و او را ︨︣ور ﹟در ا

! آ︣﹎ ︀﹥ ﹝﹪ ﹋﹠﹫︡ و او را ︀ري ﹡﹞﹪ ﹋﹠﹫︡؟: ﹡︊﹪ ا﹋︣م ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ﹁︣﹝﹢د﹡︡. ︲︖َـ﹥ و ﹎︣﹥ ا﹁︐︀د﹡︡ ﹝︣دم در ﹝︧︖︡ ︋﹥
︀او را و﹜﹪ و ﹡︀︮︣ ︋︀ش! ︠︡ا ﹢︑.  

︡﹢﹎ ﹪﹞ ︡ه و ︮﹢ر︑﹪ ﹎﹙﹍﹢ن ︠︴︊﹥ ︋﹙﹫︼ و ﹝﹢︗︤ي  ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥  ︨︍︦: ا︋﹟ ︻︊︀س︣︎ ﹌﹡︡دا ︋︀ز﹎︪️ و ︋︀ ر︖﹞
﹋︐︀ب : ﹝﹟ در ﹝﹫︀ن ︫﹞︀ ︔﹆﹙﹫﹟ ︺﹠﹪! أ︀ ا﹜﹠︀س: ︨︍︦ ﹁︣﹝﹢د. ا﹟ در ︀﹜﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ︪﹞︀ن آن ︱︣ت ︎︣ از ا︫﹈ ︋﹢د︠﹢ا﹡︡ و 

︠︡ا و ︻︐︣︑﹛ و ﹝︀﹥ را️ ︗︀﹡﹛ در ﹝︣﹎﹛ و ﹝﹫﹢ه د﹜﹛ را در ︋﹫﹟ ︫﹞︀ ︋﹥ ︗︀ي ﹎︢اردم و ا﹟ دو ﹨︣﹎︤ از ﹈ د﹍︣ ︗︡ا ﹡﹞﹪ ︫﹢﹡︡ 
﹋﹥ ﹝﹟ از ︫﹞︀ در ﹝﹢رد آ﹡︀ن ﹨﹞︀ن را ﹝﹪ ︠﹢ا﹨﹛ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹝︣ا ︋﹥ آن ا﹝︣ ︨︀︠︐﹥ و ︑︀ در ﹋﹠︀ر ﹢ض ︋﹥ ﹝﹟ ﹝﹙﹅ ︫﹢﹡︡، ︋︡ا﹡﹫︡ 

آن ﹝﹢دت در ︋︀ره ﹡︤د﹊︀ن ﹝﹟ ا︨️، ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ ﹝︣ا در ﹋﹠︀ر ﹢ض ﹝﹑﹇︀ت ﹡﹊﹠﹫︡ و ︀ل آن ﹋﹥ در ﹅ ︻︐︣ت و ذر﹥ ام ︸﹙﹛ 
أ﹝️ ﹝﹟ ﹁︣ز﹡︡م ︧﹫﹟ را در ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹋︣ب و︋﹑ء ︋﹥ ﹋﹥ ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝︣ا ︋︀ ︠︊︣ ︨︀︠️ ﹋﹥ ! آ﹎︀ه ︋︀︫﹫︡... ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹫︡،

  .﹋﹥ ﹜︺﹠️ ︠︡ا ︑︀ روز ﹇﹫︀﹝️ ︋︣ ﹇︀︑﹏ او︨️! ︋︡ا﹡﹫︡. ︫︀دت ﹝﹪ ر︨︀﹡﹠︡
︡﹢﹎ ﹪﹞ ده ︋﹢د ﹋﹥ : ا︋﹟ ︻︊︀س﹢﹝﹡ ﹟﹫﹆ ﹤﹋ ﹟إ﹐ ا ︡﹡︀﹝﹡ ﹪﹇︀︋ و أ﹡︭︀ر ︣︗︀﹞ از ﹪︧﹋ ︣﹍و د ︡﹞آ ﹟﹫︀︎ ︣︊﹠﹞ از ︣︊﹞︀﹫︎ ︦︍︨

  .︧﹫﹟ ︋﹥ ﹇︐﹏ ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡
  .325، ص 4أ﹞︡ ︋﹟ أ︻︓﹛ ا﹜﹊﹢﹁﹪، ج ا﹜﹀︐﹢ح، 

  گریه رسول خدا صلّی اهللا علیه وآله به خاطر اظهار کینه هاي امتش در حق خاندانش ـ 4
﹋﹠︀ ﹝︹ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ و︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝︺﹠︀، : روي  ﹟︋ ︦﹡﹢︊︀ب، ︻﹟ أ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ ﹇︀ل

. إن ︡﹆︐﹈ ﹁﹪ ا﹜︖﹠﹥ أ﹠﹞ ﹟︧︀: أ﹐ ︑︣ي ﹝︀ أ︧﹟ ﹨︢ه ا﹜︡﹆﹥؟ ﹁﹆︀ل! ︀ ر︨﹢ل اً: ا﹜︧﹑م﹁﹞︣ر﹡︀ ︡︋﹆﹥، ﹁﹆︀ل ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ 
︐﹪ ﹝︣ر﹡︀ ︋︧︊︹ ︡ا ،﹅﹆﹢ل ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝︀ ﹇︀ل و︖﹫︊﹥ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ︋﹞︀ أ︗︀︋﹥، ︔﹛ إن ر︨﹢ل اً 

︲︽︀﹟ ﹁﹪ ︮︡ور ﹇﹢م ﹐ : ﹇︀ل! ﹝︀  ﹈﹫﹊︊︀ ر︨﹢ل اً؟: ﹫﹥ ا﹜︧﹑مو﹇︿ ﹁﹢﹇﹀﹠︀، ﹁﹢︲︹ رأ︨﹥ ︻﹙﹪ رأس ︻﹙﹪ و︋﹊﹪، ﹁﹆︀ل ︻﹙﹪ ︻﹙
  .︊︡و﹡ ﹪︐ ﹈﹛ ︀﹀﹆︡و﹡﹪

︋︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ و ︻﹙﹪ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م :  ﹟︋ ︦﹡﹢︊︀ب، از أ﹡︦ ︋﹟ ﹝︀﹜﹈ روا️ ﹋︣ده ا︨️
︋︀غ ︑﹢ در : ﹥ ︋︀غ ز︀︊﹪؟ ﹁︣﹝﹢د! ︀ ر︨﹢ل اً: م ︻︣ض ﹋︣د︋﹢د﹛ ﹋﹥ از ︋︀︾﹪ در ا︵︣اف ﹝︡﹠﹥ ﹎︢ر ﹝﹪ ﹋︣د﹛، ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑

︑︀ ا﹟ ﹋﹥ از ﹨﹀️ ︋︀غ د﹍︣ ︻︊﹢ر ﹋︣د﹛ و ﹨﹞﹫﹟ ﹎﹀︐︀ر ︋﹫﹟ آن دو ︋︤ر﹎﹢ار ︑﹊︣ار ﹝﹪ ︫︡، ︨︍︦ . ︋︪️ از ا﹟ ︋︀غ ز︊︀ ︑︣ ا︨️
را ︋︣ ︫︀﹡﹥ ︻﹙﹪ ﹎︢ارد و ﹎︧︣️، ر︨﹢ل ︠︡ا ︑﹢﹇︿ ﹡﹞﹢د و ﹝︀ ﹨﹛ ︋﹥ ﹨﹞︣اه او ︑﹢﹇︿ ﹡﹞﹢د﹛، ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︨︣ش 

﹋﹫﹠﹥ ﹨︀ و ︋︽︰ ﹨︀﹪ ﹋﹥ در : ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د! ﹤﹫︤ ︫﹞︀ را ︋﹥ ﹎︣﹥ ا﹡︡ا︠︐﹥ ا︨️ ︀ ر︨﹢ل اً؟: ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︻︣ض ﹋︣د
  .︨﹫﹠﹥ ﹨︀ي ا﹟ ﹇﹢م ا︨️ و آ︫﹊︀ر ﹡﹞﹪ ︨︀ز﹡︡ ﹝﹍︣ ︋︺︡ از آن ﹋﹥ ﹝﹟ از د﹡﹫︀ ︋︣وم

  .134، ص 1ـ ﹠︀︋﹫︹ ا﹜﹞﹢ده،ج  65ـ ا﹜﹞﹠︀﹇︉ ︠﹢ارز﹝﹪، ص 107، ص 4ـ ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥، ج 176، ص 13ـ ﹋﹠︤ ا﹜︺﹞︀ل، ج  118، ص 9﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج 
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امَـ ︨﹙﹞﹥ ﹊﹪ از ﹨﹞︧︣ان ︎︀ك ︵﹫﹠️ و ︋︀ ︫︭﹫︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︩ ﹝﹞َـ﹪ از ز﹡︡﹎﹪ و ︨﹫︣ه ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ را 

  :︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋︣اي ︧﹫﹟ را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ روا️ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️، او دا︨︐︀ن ﹎︣﹥ ر︨﹢ل
﹋︀ن ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︗︀﹜︧︀ ذات ﹢م ﹁﹪ ︋﹫︐﹪ ﹇︀ل ﹐ ︡︠﹏ ︻﹙﹪ أ︡ ﹁︀﹡︐︷︣ت ﹁︡︠﹏ ا﹜︧﹫﹟ ﹁︧﹞︺️ ﹡︪﹫︕ ر︨﹢ل 

︧﹝ ︗︊﹫﹠﹥ و﹨﹢ ︊﹊﹪ ﹁﹆﹙️ واً ﹝︀ اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︊﹊﹪ ﹁︃︵﹙️ ﹁︅ذا  ﹪﹁ ﹟﹫︧︖︣ه وا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ 
︻﹙﹞️ ﹫﹟ د︠﹏ ﹁﹆︀ل إن ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋︀ن ﹝︺﹠︀ ﹁﹪ ا﹜︊﹫️ ﹇︀ل أ﹁︐︊﹥ ﹇﹙️ أ﹝︀ ﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ ﹁﹠︺﹛ ﹇︀ل إن أ﹝︐﹈ ︨︐﹆︐﹏ ﹨︢ا 

  ...︋︃رض ﹆︀ل ﹜︀ ﹋︣︋﹑ء ﹁︐﹠︀ول ︗︐︋︣︑ ﹟﹞ ﹏︣︊︀ ﹁︃را﹨︀ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛
﹡︡ارد، ︋﹫︣ون ا︑︀ق ﹝﹠︐︷︣ ︋﹢دم ︑︀ ا︗︀زه ورود  ﹨﹫︘ ﹋︦ ﹅َـ ورود ︋﹥ ︖︣ه ﹝︣ا: ︋﹢د ﹁︣﹝﹢د روزي ﹨﹞︧︣م ر︨﹢ل ︠︡ا در ا︑︀ق ﹝﹟

︮︀در ︫﹢د، در ﹨﹞﹫﹟ ︀ل ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝︱︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ر︨﹫︡، ︮︡اي ﹎︣﹥ از درون ا︑︀ق ︋﹥ ﹎﹢︫﹛ ر︨﹫︡، َ︦ـ ︑﹆﹫﹅ و 
︣︋ ﹟﹫︧ ︡مزا﹡﹢ي ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡︪︧︐﹥ و ︎﹫︀﹝︊︣ د︨️ ︋︣ ︎﹫︪︀﹡﹪ اش ﹝﹪  ︗︧︐︖﹢ وادارم ﹡﹞﹢د ︑︀ ﹡﹍︀﹨﹪ ︋﹥ درون ا︑︀ق ︋﹫︀﹡︡ازم، د

︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ ﹝﹟ از ورود ︧﹫﹟ ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ﹝︴﹙︹ ﹡︪︡م ︑︀ از وارد ︫︡ن ︋﹥ ︖︣ه ︫﹞︀ ︗﹙﹢ : ︻︣ض ﹋︣دم. ﹋︪︡ و ا︫﹈ ﹝﹪ ر︤د
﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ آ ︀︀ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫: ا﹋﹠﹢ن ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︀ ﹝︀ ︋﹢د و از ﹝﹟ ︨﹣ال ﹋︣د: ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د. ﹎﹫︣ي ﹋﹠﹛

︋﹥ زودي ا﹝️ ︑﹢ او را در ︨︣ز﹝﹫﹠﹪ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹋︣︋﹑ء ﹎﹀︐﹥ ﹝﹪ ︫﹢د ︋﹥ : ︗︣︊﹫﹏ ﹎﹀️! آري: ︧﹫﹠️ را دو︨️ ﹝﹪ داري؟ ﹎﹀︐﹛
  .و ︋︺︡ از ا︨ ﹟﹟ ﹇︡ري از ︑︣︋️ آن را ︋﹥ ﹝﹟ ﹡︪︀ن داد. ﹇︐﹏ ﹝﹪ ر︨︀﹡﹠︡

  .189، ص9﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج 

  :️ ﹝﹪ ﹎﹢︡﹡︀﹇﹏ ا︡ ﹟︒ ﹨﹫︓﹞﹪ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ ا﹟ روا
  .رواه ا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ︋︃︨︀﹡﹫︡ ور︗︀ل أ︡﹨︀ ︔﹆︀ت

  .ا﹟ روا️ را ︵︊︣ا﹡﹪ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ و ر︗︀ل ﹊﹪ از ︨﹠︡﹨︀ ︑﹞︀﹝︀ً ︔﹆﹥ ﹨︧︐﹠︡
  .189، ص9﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج 

︡﹢﹎ ﹪﹞ ︣ي﹍د ︒︡ و ﹡﹫︤ در:  
ذ ︗︀ء ا﹜︧﹫﹟ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ ﹁︢﹨︊️ أ︑﹠︀و﹜﹥ ﹇︀ل ﹜﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ا︗﹙︧﹪ ︋︀﹜︊︀ب و﹐ ﹙︖﹟ ︻﹙﹪ أ︡ ﹁﹆﹞️ ︋︀﹜︊︀ب إ

﹁︧︊﹆﹠﹪ ا﹜︽﹑م ﹁︡︠﹏ ︻﹙﹪ ︗︡ه ﹁﹆﹙️ ︀ ﹡︊﹪ اً ︗︺﹙﹠﹪ اً ﹁︡اك أ﹝︣︑﹠﹪ أن ﹐ ﹙︕ ︻﹙﹫﹈ أ︡ وإن ا︋﹠﹈ ︗︀ء ﹁︢﹨︊️ أ︑﹠︀و﹜﹥ 
 ﹏︣︊︗ ﹪﹡︀︑ود﹝﹢︻﹈ ︑︧﹫﹏ وا﹜︭︊﹪ ︻﹙﹪ ︋︴﹠﹈ ﹇︀ل ﹡︺﹛ أ ︀﹫︫ ﹈﹫﹀﹊︋ ︉﹚﹆︑ ﹈︑︡︗﹢﹁ ︀ل ذ﹜﹈ ︑︴﹙︺️ ﹝﹟ ا﹜︊︀ب︵ ﹪﹠﹆︊︧﹁

  ︠︊︣﹡﹪ أن أ﹝︐﹪ ﹆︐﹙﹢﹡﹥ وأ︑︀﹡﹪ ︋︀﹜︐︣︋﹥ ا﹜︐﹪ ﹁ ︀﹫﹚︻ ﹏︐﹆﹪ ا﹜︐﹪ أ﹇﹙︉ ︋﹊﹀﹪﹁︃
﹝﹟ درب ا︑︀ق ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢دم ﹋﹥ . ﹋︧﹪ دا︠﹏ ︫﹢د درب ا︑︀ق ︋﹠︪﹫﹟ و ا︗︀زه ﹡︡ه: ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ︋﹥ ﹝﹟ ﹁︣﹝﹢د

︫﹢م او از ﹝﹟ ︨︊﹆️ ﹎︣﹁️ و   ً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ ا ︧﹫﹟ وارد ︠︀﹡﹥ ︫︡ و ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ︠﹢ا︨︐﹛ ﹝︀﹡︹ ورود او ︋﹥ ا︑︀ق
﹁︡ا︐︀ن ︫﹢م ﹝︣ا ﹝︃﹝﹢ر ︨︀︠︐﹫︡ ︑︀ از دا︠﹏ ︫︡ن د﹍︣ان ﹝﹞︀﹡︺️ ورزم ! ︀ ﹡︊﹪ اً: ﹝﹟ دا︠﹏ ︫︡م و ︻︣ض ﹋︣دم. دا︠﹏ ا︑︀ق ︫︡ه

  .ا﹝︀ ﹁︣ز﹡︡︑︀ن آ﹝︡ و ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹛ از او ﹝﹞︀﹡︺️ ﹋﹠﹛
︋﹥ روي دو ﹋︿ د︨️ ︠﹢د   ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛  دم ﹋﹥︋︺︡ از ﹝︡︑﹪ ︵﹢﹐﹡﹪ ﹝︖︡دا وارد ا︑︀ق ︫︡م و ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣

︗︣︊﹫﹏ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹡︀زل ﹎︣د︡ و ﹝︣ا : از ︻﹙️ ︨﹣ال ﹡﹞﹢دم؛ ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د. ﹫︤ي دارد و ا︫﹈ از ︪﹞︀ن ︱︣ت ︗︀ري ا︨️
ا﹐ن ︋﹥ روي ﹋︿ د︨︐︀ن  ︠︊︣ ︨︀︠️ ﹋﹥ أ﹝️ ﹝﹟ او را ︋﹥ ﹇︐﹏ ﹝﹪ ر︨︀﹡﹠︡ و ﹝﹆︡اري از ︠︀ك و ︑︣︋️ آن ︨︣ز﹝﹫﹟ را ︋︣ا﹛ آورد ﹋﹥

  .︠﹢د دارم
  .131، ص 4ـ ﹝︧﹠︡ ا︋﹟ را﹨﹢﹥، ج  109، ص3ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣، ︵︊︣ا﹡﹪، ج 



  : ـ حدیث عایشه 6
︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹜ّ﹚︨ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و ︣﹍د ︧︣﹝﹨ ﹤︪︀︻:  

ا ︻﹙﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ د︠﹏ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹞︀ ︻﹙﹪ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ و﹨﹢ ﹢﹪ إ﹜﹫﹥ ﹁﹠︤
و﹨﹢ ﹝﹠﹊︉ و﹨﹢ ︻﹙﹪ ︸︣ه ﹁﹆︀ل ︗︣︊﹏ ﹜︨︣﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ أ︑ ﹤︊︀ ﹝﹞︡ ﹇︀ل ︣︊︗ ︀﹏ و﹝︀﹜﹪ ﹐ أ︉ ا︋﹠﹪ ﹇︀ل ﹁︀ن 

︴︿ ﹁﹙﹞︀ أ﹝︐﹈ ︨︐﹆︐﹙﹥ ﹝﹟ ︋︺︡ك ﹁﹞︡ ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︡ه ﹁︃︑︀ه ︋︐︣︋﹥ ︋﹫︱︀ء ﹁﹆︀ل ﹁﹪ ﹨︢ه ا﹔رض ﹆︐﹏ ا︋﹠﹈ ﹨︢ا وا︨﹞︀ ا﹜
ذ﹨︉ ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹟ ︻﹠︡ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︠︣ج ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ وا﹜︐︤﹝﹥ ﹁﹪ ︡ه ︊﹊﹪ ﹁﹆︀ل 
︀︻ ︀︪﹥ إن ︗︣︊﹏ أ︠︊︣﹡﹪ أن ا︋﹠﹪ ︧﹫﹟ ﹝﹆︐﹢ل ﹁﹪ أرض ا﹜︴︿ وان أ﹝︐﹪ ︨︐﹀︐﹟ ︋︺︡ي ︔﹛ ︠︣ج إ﹜﹪ أ﹫﹁ ﹤︋︀︮﹛ ︻﹙﹪ وأ︋﹢ 

︋﹢ ذر ر︲﹪ اً ︻﹠﹛ و﹨﹢ ︊﹊﹪ ﹁﹆︀﹜﹢ا ﹝︀  ﹈﹫﹊︊︀ ر︨﹢ل اً ﹁﹆︀ل أ︠︊︣﹡﹪ ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ان ︋﹊︣ و︻﹞︣ و︢﹀﹥ و︻﹞︀ر وأ
﹤︺︖︱﹞ ︀﹫﹁ ︢ه ا﹜︐︣︋﹥ وأ︠︊︣﹡﹪ أن︋ ﹪﹡︡ي ︋︃رض ا﹜︴︿ و︗︀ء︺︋ ﹏︐﹆ ﹟﹫︧﹛ا﹜︧﹑م ﹝﹟ ︻﹠︡ . ا︋﹠﹪ ا ﹤﹫﹚︻ ﹏︣︊︗ ︉﹨ذ ︀﹝﹚﹁

و︨﹙﹛ وا﹜︐︤﹝﹥ ﹁﹪ ︡ه ︊﹊﹪ ﹁﹆︀ل ︀︻ ︀︪﹥ إن ︗︣︊﹏ أ︠︊︣﹡﹪ أن ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︠︣ج ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ 
ا︋﹠﹪ ︧﹫﹟ ﹝﹆︐﹢ل ﹁﹪ أرض ا﹜︴︿ وان أ﹝︐﹪ ︨︐﹀︐﹟ ︋︺︡ي ︔﹛ ︠︣ج إ﹜﹪ أ﹫﹁ ﹤︋︀︮﹛ ︻﹙﹪ وأ︋﹢ ︋﹊︣ و︻﹞︣ و︢﹀﹥ و︻﹞︀ر وأ︋﹢ ذر 

﹪ ا﹜ ﹟﹫︧﹆︐﹏ ︋︺︡ي ︋︀رض ر︲﹪ اً ︻﹠﹛ و﹨﹢ ︊﹊﹪ ﹁﹆︀﹜﹢ا ﹝︀  ﹈﹫﹊︊︀ ر︨﹢ل اً ﹁﹆︀ل أ︠︊︣﹡﹪ ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ان ا︋﹠
  .و︗︀ء﹡﹪ ︋︢ه ا﹜︐︣︋﹥ وأ︠︊︣﹡﹪ أن ﹁﹫︀ ﹝︱︖︺﹥ ا﹜︴︿

︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︣ ر︨﹢ل اً ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ وارد ︫︡ و ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ در ︀ل ︫﹠﹫︡ن 
︡﹫︨︣︎ ﹏﹫︣︊︗ ا﹝﹫﹟ ︋﹢د ﹏﹫︣︊︗ از ﹪و :︡﹝﹞ ︀ ! ️︨را دو ﹟﹫︧ ︀︣ا ﹁︣ز﹡︡م را دو︨️ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛؟ : داري؟ ﹁︣﹝﹢دآ

️﹀﹎ ﹏﹫︣︊︗ :︡﹠︪﹋ ﹪﹞ ﹢︑ د︨︐︩ را دراز ﹋︣د و ︠︀﹋﹪ ︨﹀﹫︡ آورد و ﹎﹀️. ا﹝️ ︑﹢ او را ︋︺︡ از ﹏﹫︣︊︗ ︦︍︨ : ︣ز﹡︡ت را در﹁
︻﹞︣ و ︋﹥ ︗﹞︹ ا︮︀︋︩ ﹋﹥ ︻﹙﹪ و أ︋﹢ ︋﹊︣ و ) ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛(ر︨﹢ل ︠︡ا. ﹡︀م دارد ﹝﹪ ﹋︪﹠︡» ︵︿َـ«︨︣ز﹝﹫﹠﹪ ﹋﹥ 

  .︢﹀﹥ و ︻﹞َـ︀ر و أ︋﹢ذر ︋﹢د﹡︡ ︋︀ ︪﹞︀﹡﹪ ︎︣ از ا︫﹈ ︎﹫﹢︨️
   ﹤﹫︤ي ︫﹞︀ را ︋﹥ ﹎︣﹥ آورده ا︨️؟: ︀ران ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ︋︀ د︡ن آن ︱︣ت ︎︨︣﹫︡﹡︡

﹛ آورده ا︨️ ︗︣︊﹫﹏ ﹝︣ا از ︫︀دت ﹁︣ز﹡︡م ︧﹫﹟ در ︨︣ز﹝﹫﹟ ︵︿َـ آ﹎︀ه ﹋︣د، و ا﹟ ︠︀ك را ﹨﹛ از ﹨﹞︀ن ︨︣ز﹝﹫﹟ ︋︣ا: ﹁︣﹝﹢د
  .︗﹞ ﹤﹋ ﹪︀﹏ د﹁﹠︩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

  .260، ص 7ـ ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣، ︑︣︗﹞﹥ ا﹖﹝︀م ا﹜︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م، ج 187، ص9ـ ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ج 107، ص3ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣، ︵︊︣ا﹡﹪، ج 
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3704 -  ﹢ ︀ أَ︋ﹳ َ﹠ ﹪ ًـُ︡ـ︔َ ️ﹳ ︻ًـ﹙َ ْ﹚َ ️ؤ دً︠ـ َ﹛︀ َ﹇ ﹪ ﹞ًـ ﹪ ً︨ـ﹙ْ ٌ﹠ ْ︐ ︀لًـ ًـُ︡ـ︔َ َ﹇ َ﹟ِرًـز ︀ َ﹠ َ︔ ﹳ ًـُ︡ـ ﹞ً︣ـ َ︃ؤ ︀﹜ٌ︡ ا﹜ْ َ︠ ﹢ ︀ أَ︋ﹳ َ﹠ ︃ََ︫︕ّـ ًـُ︡ـ︔َ ﹫︡ ا﹜ْ ﹪ ﹁َ﹆ُ﹙ْ️ﹳ ً︨ـ︺ٌ ٌ﹊ ︊ؤ ﹪ًـ ︑َ ﹥ وًـ﹨ٌ ﹞ًـ أُمِـ ً︨ـ﹙َ

 ﹪ ٌ﹁ ﹪ ٌ﹠ ًـ﹙ُ﹛ًـ ︑َ︺ؤ ﹥ٌ وً︨ـ ﹫ؤ ﹥ﹳ ︻ًـ﹙َ ﹪ ا﹜﹙ُ ﹥ٌ ً︮ـ﹙ُ ﹳ﹢لًـ ا﹜﹙ُ ️ﹳ رً︨ـ ️ؤ رًـأَؤ َ﹛︀َ﹇ ٌ﹈﹫ ٌ﹊ ︊ؤ ︀ ﹳ ︀لًـ ﹝ًـ َ﹇ ٌ﹤ ﹢لًـ ا﹜﹙ُ ﹳ ︀ رً︨ـ ﹈ًـ ًـ َ﹛ ︀ ️ﹳ ﹝ًـ ًـابﹳ ﹁َ﹆ُ﹙ْ ﹥ٌ ا﹜︐ّ︣ ٌ︐ ﹫ًـ ؤ ٌ﹛ ﹥ٌ وًـ ﹪ رًـأٌْ︨ ︻ًـ﹙َ ︀مِ وًـ َ﹠ ﹞ًـ ا﹜ْ
﹫ؤ﹟ِ آ﹡ٌ﹀ً︀ ً︧ـ ﹳ ︐ْ﹏ًـ ا﹜ْ   َِ︫︡ؤتﹳ ﹇َ

︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹪﹝﹚︨ :﹜︐︫︣د﹡︡، ︻︣︲﹥ دا﹋ ﹪﹞ ﹤︣﹎ ︪︀نا ﹤﹋ ﹪﹛︀ ︪︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡  ︋︣ ام ︨﹙﹞﹥ وارد ︫︡م در︡؟ ا﹫﹡︀︣﹎ ︣ا : ر︨﹢ل
︣ا (︀ ر︨﹢ل اً ︫﹞︀ را ﹥ ︫︡ه ا︨️ : ︡م در︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹝﹢﹨︀ي ︨︣ و ﹝︀︨﹟ ا︪︀ن ︠︀ك آ﹜﹢د ︋﹢د، ︻︣︲﹥ دا︫︐﹛︠︡ا را در︠﹢اب د

﹜﹠﹫︋ ﹪﹞ ️﹛︀ ﹟︪︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡)︫﹞︀ را ︋﹥ ادم: ؟ ا﹢︋ ﹟﹫︧ ا﹋﹠﹢ن ︫︀﹨︡ ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ﹜﹨.  
  .، ﹋︐︀ب ﹁︱︀﹏ ا﹜︭︀︋﹥ ︋︀ب ﹝﹠︀﹇︉ ا﹜︧﹟ و ا﹜︧﹫﹟195، ص 12︨﹠﹟ ︑︣﹝︢ي، ج 

﹋﹥ در ا﹟ روا︀ت ﹝﹪ ︋﹫﹠﹫︡ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹡﹫︤ ︋︣اي ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹥ ﹎︣﹥ و ︻︤اداري ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡ آن ﹨﹛ ﹨﹞︀ن ︵﹢ري 
 ︉﹚︴﹞ ﹟از ا﹨﹞﹫️ و ︋︤ر﹎﹪ ا ️︀﹊ د﹢︠ ﹟︪︀ن ﹋﹥ ا︀دت ا︫ دارد) ︻︤اداري(︨︀﹜﹫︀ن ︨︀ل ﹇︊﹏ از وا﹇︺﹥ ︻︀︫﹢را و.  



﹙ّ﹛ در ا︑﹀︀﹇︀ت ﹁﹢ق ﹡﹞﹪ ︑﹢ا﹡︡ ︣︐︋﹟ د﹜﹫﹏ و ︖️ ︫︣︻﹪ ︋︣ ا﹇︀﹝﹥ ︻︤ا ︋︣اي آ︀ ︨﹫︣ه و ︨﹠ّ️ ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨
  ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︀︫︡؟

  عزاداري براي امام حسین علیه السالم در سیره معصومان:  بخش پنجم

  گریه امیر المؤمنین علیه السالم سال ها قبل از واقعه کربالء: الف

︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹪َـ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م روا︀ت ﹝︐︺َ︡ـدي و︗﹢د دارد ﹋﹥ آن ︱︣ت ﹡﹫︤ در ﹝﹠︀︋︹ ︡︓﹪ ︫﹫︺﹥ ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ا﹝﹫
﹝︀ در ا﹟ ﹇︧﹞️ ︋﹥ ذ﹋︣ دو . ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹎︣ا﹝﹪ ا︨﹑م ︋︀ ︫﹠﹫︡ن ︠︊︣ ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ﹁︣ز﹡︡ش إ﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹎︣﹥ ﹋︣د

  .﹡﹞﹢﹡﹥ از ﹝﹠︀︋︹ ︡︓﹪ ا﹨﹏ ︨﹠ّ️ ا﹋︐﹀︀ ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛
﹢﹎ ﹪﹞ ﹪﹞︣︱ َـ﹪ ︖ًـ ُ﹡︡:  

ا﹡﹥ ︨︀ر ﹝︹ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ و﹋︀ن  ︀﹝﹚﹁ ﹤︑︣︴﹞ ︉︀︮︀ذي ﹡﹫﹠﹢ي و﹨﹢ ﹝﹠︴﹙﹅ إ﹜﹪ ︮﹀﹫﹟ ﹁﹠︀دي ︻﹙﹪ ا︮︊︣ أ︋︀ ︻︊︡ اً ا︮︊︣ 
أ︋︀ ︻︊︡ اً ︋︪︳ ا﹜﹀︣ات ﹇﹙️ و﹝︀ ذاك ﹇︀ل د︠﹙️ ︻﹙﹪ ا﹜﹠︊﹪ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ذات ﹢م وإذا ︻﹫﹠︀ه ︑︢ر﹁︀ن ﹇﹙️ ︀ ﹡︊﹪ اً أ︾︱︊﹈ 

﹀﹫︱︀ن ﹇︀ل ︋﹏ ﹇︀م ﹝﹟ ︻﹠︡ي ︗︣︊﹏ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹇﹫﹏ ﹁︡︔﹠﹪ ان ا﹜ ﹟﹫︧﹆︐﹏ ︋︪︳ ا﹜﹀︣ات ﹇︀ل ﹁﹆︀ل ﹨﹏ أ︡ ﹝︀ ︫︃ن ︻﹫﹠﹫﹈ ︑
  .﹜﹈ ان أ︫﹞﹈ ﹝﹟ ︑︣︋︐﹥ ﹇﹙️ ﹡︺﹛ ﹇︀ل ﹁﹞︡ ︡ه ﹁﹆︊︰ ﹇︊︱﹥ ﹝﹟ ︑︣اب ﹁︃︻︴︀﹡﹫︀ ﹁﹙﹛ أ﹝﹙﹈ ︻﹫﹠﹪ ان ﹁︀︲︐︀

اي أ︋︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ّ﹥ در ﹋﹠︀ر : ︋︀ ︮︡اي ︋﹙﹠︡ ﹁︣﹝﹢د» ﹫﹠﹢ا﹡«﹨﹠﹍︀م ر﹁︐﹟ ︋﹥ ︮﹀ّ﹫﹟ در ر﹋︀ب ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م، ﹡︀﹎︀ن در ﹡﹆︴﹥ اي ︋﹥ ﹡︀م 
  ا︨ ﹟﹟ از ﹋︖︀ ا︨️؟: ﹁︣ات ︮︊﹢ر ︋︀ش، و ا﹟ ︗﹞﹙﹥ را دو ︋︀ر ︑﹊︣ار ﹁︣﹝﹢د، ︎︨︣﹫︡م

آ︀ ﹋︧﹪ ︫﹞︀ را ! اي ر︨﹢ل ︠︡ا: ︻︣ض ﹋︣دم. روزي ︋︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا وارد ︫︡م، د︡م ︪﹞︀ن ﹝︊︀ر﹋︩ ا︫﹈ آ﹜﹢د ا︨️: ﹁︣﹝﹢د
︣﹎ ﹤﹋ ️︨︣ده ا﹋ ️︡؟﹡︀را﹫﹠﹋ ﹪﹞ ﹤  

آ︀ ﹝﹫﹏ داري : ﹜︣︊︗ ﹪︑︀︷﹫﹏ ﹡︤د ﹝﹟ آ﹝︡ه ︋﹢د، و از ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ︧﹫﹟ در ﹋﹠︀ر ︫︳ّ ﹁︣ات ︋﹥ ﹝﹟ ︠︊︣ داد، و ﹎﹀️: ﹁︣﹝﹢د
د︨︐︩ را دراز ﹋︣د، و ﹝︪︐﹪ از ︠︀ك ︨︣ز﹝﹫﹠﹪ ﹋﹥ ︧﹫﹟ در آن ︋﹥ ︫︀دت ﹝﹪ . ︋﹙﹪: ﹝﹆︡اري از ︑︣︋︐︩ را ︋︊﹢﹪ و ︋︊﹫﹠﹪؟ ﹎﹀︐﹛

  .﹛ ︑﹞َـ﹏ ﹋﹠﹛ و ︗﹙﹢ي ا︫﹊﹛ را ︋﹍﹫︣مر︨︡ را ︋﹥ ﹝﹟ داد، ﹡︐﹢ا﹡︧︐
  .187، ص 9﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ﹨﹫︓﹞﹪، ج 

  :﹨﹫︓﹞﹪ ︋︺︡ از ﹡﹆﹏ ︠︊︣، ﹡︷︣ ︠﹢د را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︴︣ح ﹝﹪ ﹋﹠︡
  .رواه أ﹞︡ وأ︋﹢ ︺﹙﹪ وا﹜︊︤ار وا﹜︴︊︣ا﹡﹪ ور︗︀﹜﹥ ︔﹆︀ت و﹜﹛ ﹠﹀︣د ﹡︖﹪ ︋︢ا

و ا﹟ روا️ را د﹍︣ان ﹡﹫︤ روا️ . ︀م ر︗︀ل آن ︔﹆﹥ ﹨︧︐﹠︡ا﹟ روا️ را ا﹞︡ و ا︋﹢︺﹙﹪ و ︋︤از و ︵︊︣ا﹡﹪ روا️ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ و ︑﹞
  .﹡﹞﹢ده ا﹡︡

  .187، ص 9﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡، ﹨﹫︓﹞﹪، ج 

  نقلی دیگر از گریه امیر المؤمنین علیه السالم در صفین سال ها قبل از عاشوراء
  :از ا︋﹟ ︨︺︡ ︫︺︊﹪ ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥» ا﹜︭﹢ا︻﹅ ا﹜﹞︣﹇﹥«ا︋﹟ ︀︮ ︣︖︉ ﹋︐︀ب 



و︀ذي ﹡﹫﹠﹢ي ﹇︣﹥ ︻﹙﹪ ا﹜﹀︣ات ﹁﹢﹇︿ و︨︃ل ︻﹟ ا︨﹛ ﹨︢ه ا﹔رض ﹁﹆﹫﹏   ︮﹀﹫﹟ ︻﹠﹥ ︋﹊︣︋﹑ء ︻﹠︡ ﹝︧﹫︣ه إ﹜﹪﹝︣ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً 

﹋︀ن ︻﹠︡ي ︗︣︊﹏ آ﹡﹀︀ : و﹨﹢  ︀﹞ ️﹚﹆﹁ ﹪﹊︊︊﹊﹫﹈ ﹇︀ل  e ﹋︣︋﹑ء ﹁︊﹊﹪ ︐﹪ ︋﹏ ا﹔رض ﹝﹟ د﹝﹢︻﹥ ︔﹛ ﹇︀ل د︠﹙️ ︻﹙﹪ ر︨﹢ل اً
﹋︣︋﹑ء ︔﹛ ﹇︊︰ ︗︣︊﹏ ﹇︊︱﹥ ﹝﹟ ︑︣اب ︫﹞﹠﹪ إ︀ه ﹁﹙﹛ أ﹝﹙﹈  وأ︠︊︣﹡﹪ أن و﹜︡ي ا﹜ ﹟﹫︧﹆︐﹏ ︋︪︀︵﹪ء ا﹜﹀︣ات ︋﹞﹢︲︹ ﹆︀ل ﹜﹥

  .︻﹫﹠﹪ أن ﹁︀︲︐︀
︡﹠︐﹀﹎ ،︫︡ ︀﹢︗ ﹟﹫﹞︨︣ز﹝﹫﹟ : ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹨﹠﹍︀م ر﹁︐﹟ ︋﹥ ︵︣ف ︮﹀ّ﹫﹟ ︋﹥ ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹡﹫﹠﹢ا ر︨﹫︡، از ﹡︀م آن ︨︣ز ﹟︀م ا﹡

﹝︱︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً : ﹁︣﹝﹢د︋︀ ︫﹠﹫︡ن ا︨﹛ ﹋︣︋﹑ آن ﹇︡ر ﹎︣﹥ ﹋︣د ︑︀ ز﹝﹫﹟ از ا︫﹈ ︪﹞︩ ︠﹫︦ ︫︡، ︨︍︦ . ﹋︣︋﹑ ا︨️
️︧︣﹎ ﹪﹞ ︣ت︱ آن ﹤﹋ ﹪﹛︀ ر︨﹫︡م در ﹜ّ﹚︨︣ت ︻︣ض ﹋︣دم. ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︱ ﹤︋ :︡ه ا︨️؟︣د﹎ ︀﹝︫ ﹤︣﹎ ︒︻︀︋ ﹤ ! ︣ت︱

︗﹛ ﹏︣︊︷︀︑﹪ ﹇︊﹏ آ﹝︡ و ﹝︣ا ︋︀ ︠︊︣ ︨︀︠️ ﹋﹥ ﹁︣ز﹡︡م ︧﹫﹟ در ﹋﹠︀ر ﹁︣ات، ﹝﹙﹪ ﹋﹥ ﹋︣︋﹑ء ﹡︀م دارد ﹋︪︐﹥ ﹝﹪ : ﹁︣﹝﹢د﹡︡
  .﹆︡اري از ︠︀ك آن ︨︣ز﹝﹫﹟ را ︋﹥ ﹝﹟ داد ︑︀ ︋︊﹢﹛ و در آن ﹨﹠﹍︀م ﹡﹫︤ ︪﹞︀ن ﹝﹟ ︎︣ از ا︫﹈ ﹎︣د︫︡﹢د و ︨︍︦ ﹝

  .193ا﹜︭﹢ا︻﹅ ا﹜﹞︣﹇﹥، أ ﹟︋ ︡﹝︖︣ ﹨﹫︓﹞﹪، ص 

  ب ـ عزاداري فاطمه سالم اهللا علیها در محشر

اري ︋︣ ︫︀دت ا﹝︀م  ﹟﹫︧︣﹋️ ﹡﹞︀د ﹟︱︣ت ︡︮﹆﹥ ︵︀﹨︣ه ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀ در ︻︣︮﹥ ﹝︪︣ د﹜﹫﹙﹪ ﹝﹊﹛ ︋︣ ا﹇︀﹝﹥ ︻︤اد
و از ا︗ ﹟️ ︑︃َ︨ـ﹪ ︋﹥ ︑﹠ ︀︀د﹎︀ر ︎﹫︀﹝︊︣ ﹎︣ا﹝﹪ ا︨﹑م و︸﹫﹀﹥ اراد︑﹞﹠︡ان ︋﹥ ︠︀﹡︡ان ر︨︀﹜️ و ︎﹫︣وي از . ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹪ ︋︀︫︡

  .روش ﹡﹫﹊﹢ي آ﹡︀ن در ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖︀﹜︦ ︻︤اداري ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
 ︣﹞︀︻ ︡﹝︀ز﹜﹪ از أ︋﹢ أ︽﹞ ﹪︺﹁︀︫ َ︡ـ﹝﹞ ﹟︋ ︣ت از ︎︡ران ﹎︣ا﹝﹪ اش از ︻﹙﹪َـ︱ ︣ت ︻﹙﹪َـ ︋﹟ ﹝﹢︨﹪ ا﹜︣︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و آن︱ از

  :ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م از ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ا︡ ﹟︒ را ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡، ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹁︣﹝﹢د

﹅ ︋﹆︀﹞﹥ ﹝﹟ ﹇﹢ا﹛ ا﹜︺︣ش و︑﹆﹢ل ّ﹚︺︐︐﹁ ، أُ﹊﹛ ︋﹫﹠﹪ و︋﹫﹟ ﹇︀︑﹏ ! ︀︗︊َـ︀ر! ︀︻︡ل :︑︪︣ ا︋﹠︐﹪ ﹁︀︵﹞﹥ و﹝︺︀ ︔﹫︀ب ﹝︭︊﹢︾﹥ ︋︡مٍ
  .﹁﹫﹊﹛ ﹐︋﹠︐﹪ وربَـ ا﹜﹊︺︊﹥: و﹜︡ي ﹇︀ل ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛

 ﹪﹞ ﹌﹠ ︀ي ︻︣ش ︠︡ا﹨ ﹤︀︎ از ﹪﹊ ﹤︋ د، آن ﹎︀ه﹢︫ ﹪﹞ ︪︣﹞ ا﹜︧﹑م وارد ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧ د︠︐︣م ﹁︀︵﹞﹥ ︋︀ ﹜︊︀س ︠﹢﹡﹫﹟ ﹁︣ز﹡︡ش
︋﹥ ︠︡اي ﹋︺︊﹥ ︨﹢﹎﹠︡ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹊﹛ و ! ﹟ و ﹇︀︑﹏ ﹁︣ز﹡︡م ﹇︱︀وت ﹋﹟اي ︠︡اي ︻︀دل و ︗︊َـ︀ر ︋﹫﹟ ﹝: ا﹡︡ازد و ︻︣ض ﹝﹪ ﹋﹠︡

  .د︨︐﹢ر ︠︀صَـ ︠﹢دش را در ︋︀ره د︠︐︣م ︮︀در ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د
  47، ص 3ـ ﹠︀︋﹫︹ ا﹜﹞﹢ده ﹜︢وي ا﹜﹆︣︋﹪، ﹇﹠︡وزي، ج  66﹝﹠︀﹇︉ ︻﹙﹪َـ ︋﹟ أ︋﹪ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹫﹞︀ ا﹜︧﹑م، ﹝︽︀ز﹜﹪، ص 

︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آن ﹥ ﹋﹥ از ︀﹐ت رو﹪ و ﹝︺﹠﹢ي  ︋﹠︀︋︣ا﹟، اراد︑﹞﹠︡ان و دو︨️ داران ا﹨﹏ ︋﹫️ ︎﹫︀﹝︊︣
︎﹫︪﹢ا︀ن د﹟ در ﹝﹢︲﹢ع ︻︤اداري ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ︋︣ ︠﹢د ﹐زم ﹝﹪ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ︀د︔﹥ ︾﹛ ا﹡﹍﹫︤ ﹋︣︋﹑ و 

﹋﹥ در ︻︣︮﹥ ﹝︪︣ ︫︀﹨︡ ︑︷﹙ّ﹛ ﹝︀در ﹝︷﹙﹢﹝﹥ ﹡ ﹟﹫︧﹢ه ︫︀دت ﹁︣ز﹡︡ ز﹨︣ا ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀، و ︀ران او را از ︀د ﹡︊︣﹡︡، ︑︀ روزي 
  .︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در ﹝ ︣︱︱︣ت ﹅َـ ︋︀︫﹠︡

  گریه و عزاداري امامان شیعه: ج

︋﹠︀ ︋﹥ ﹡﹆﹏ ︑︀ر، روش ا﹞َـ﹥ و ︎﹫︪﹢ا︀ن د﹟ ︎︦ از ︫︀دت ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖﹙︦ ︻︤اداري و ﹎︀︭﹞ ︣︋ ﹤︣︉ آن 
 ﹤︀︎ ️﹆﹫﹆ ︣ت ︋﹢ده ا︨️، و در︱ ﹤︋ ︢اران ا︮﹙﹪ و ﹝︣وَـج ا﹡︫︡﹫﹥ رو︲﹥ ︠﹢ا﹡﹪ در ︋﹫﹟ ﹝︣دم ︋﹢ده ا﹡︡، ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︣ور ز﹝︀ن﹎

  .︻﹠﹢ان ﹈ ﹁︣﹨﹠﹌ در ﹢زه ا﹡︪︡﹥ و ﹁﹊︣ ︫﹫︺﹪ ︗︀ ﹎︣﹁️



︋﹠︀︋︣ا﹟، آن ﹥ ﹋﹥ ا﹝︣وز در ﹝﹠︀︵﹅ ︫﹫︺﹥ ﹡︪﹫﹟ را︕ ا︨️ ︡︎︡ه اي ﹡﹢︸﹢ر و ︀ ︨︀︠︐﹥ د︨️ ا﹁︣اد ︋﹫﹍︀﹡﹥، و ︀ ︑﹆﹙﹫︡ از ﹁︣﹇﹥ 
﹡ ︣﹍︀ت ﹝︊︀رك ︫︀ن ︑︃︨﹫︦، و ︋︣ آن ︑︃﹋﹫︡ ﹨︀ي د﹫ َـ﹥ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ︫﹫︺﹥ در ز﹝︀ن﹝︤ي ا︨️ ﹋﹥ ا﹫ ادا﹝﹥ ﹨﹞︀ن ﹤﹊﹚︋ ،️︧﹫

ورز︡ه ا﹡︡، و در ︨﹠︀ن ﹁︣اوا﹡﹪ ﹋﹥ در ︋︀ره ا﹇︀﹝﹥ ︫︺︀︣ د﹠﹪ از آن ︗﹞﹙﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖︀﹜︦ ︻︤ا در ﹝︭﹫︊️ و در ︨︀﹜︣وز ︫︀دت 
  .﹇︴︣ه ا︫﹊﹪ ﹋﹥ در ا﹟ ﹝︖︀﹜︦ ر︐﹥ ︫﹢د ︎︀دا︫﹪ در ︠﹢ر ︫︃ن و︻︡ه داده ا﹡︡دار﹡︡ ︋︣ ︑﹆﹢️ ا﹟ ︨﹠ّ️ ﹝︊︀رك ا﹁︤وده ا﹡︡، و ︋﹥ 

  :از ︗﹞﹙﹥ ︫ ﹟︨﹫︡ ︎︣آوازه د︫️ ﹡﹫﹠﹢ا ︱︣ت أ︋︀ ︻︊︡ ا﹜﹙ّ﹥ ا﹜︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د

  .﹝﹟ د﹝︺️ ︻﹫﹠︀ه ﹁﹫﹠︀ د﹝︺﹥، أو ﹇︴︣ت ︻﹫﹠︀ه ﹁﹫﹠︀ ﹇︴︣ه، آ︑︀ه ا﹜﹙ّ﹥ ︻ّ︤ و︗﹏َـ ا﹜︖﹠ّ﹥
  .︣︋︤د ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︋︪️ را ︋﹥ او ︻﹠︀️ ︠﹢ا﹨︡ ﹁︣﹝﹢د ﹨︣ ﹋︦ ﹇︴︣ه ا︫﹊﹪ در ︻︤اي ﹝︀

  .117، ص2ـ ﹠︀︋﹫︹ ا﹜﹞﹢دَـه، ج  19ذ︀︠︣ ا﹜︺﹆︊﹪، ص 

ا﹝︀م ︨︖َـ︀د ︻﹙﹪َـ ︋﹟ ا﹜﹫﹚︻ ﹟﹫︧﹞︀ ا﹜︧﹑م ︎︦ از وا﹇︺﹥ ﹋︣︋﹑ ﹜︷﹥ اي ا︫﹈ ﹝︊︀ر﹋︩ ﹇︴︹ ﹡︪︡، ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ او را در ا ﹟︀ل ﹝﹪ 
  :︨︀︎ ﹝﹪ ﹁︣﹝﹢دد︡﹡︡ از ︻﹙ّ️ آن ︨﹣ال ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡، ︱︣ت در 

﹐ ︑﹙﹢﹝﹢﹡﹪، ﹁︅نَـ ︺﹆﹢ب ﹁﹆︡ ︨︊︴︀ً ﹝﹟ و﹜︡ه، ﹁︊﹊﹪ ︐ّ﹪ ا︋﹫︱َـ️ ︻﹫﹠︀ه ﹝﹟ ا﹜︤ن، و﹜﹛ ︺﹙﹛ أ﹡ّ﹥ ﹝︀ت، و﹇︡ ﹡︷︣تﹳ إ﹜﹪ أر︋︺﹥ ︻︪︣ 
  .ر︗﹑ً ﹝﹟ أ﹨﹏ ︋﹫︐﹪ ︋︢﹢ن ﹁﹪ ︾︡اه وا︡ه، ﹁︐︣ون  ﹜﹡︤︢﹨︉ ﹝﹟ ﹇﹙︊﹪ أ︋︡ا

﹊﹪ از ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ را از د︨️ داد، آ﹡﹆︡ر ﹎︣﹥ ﹋︣د ︑︀ ︋﹫﹠︀﹪  ﹝︣ا ︨︣ز﹡︩ و ﹝﹑﹝️ ﹡﹊﹠﹫︡، ︺﹆﹢ب ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︣اي ﹝︡︑﹪
﹡﹀︣ از ︠︀﹡︡ا﹡﹛ را در ﹈ روز در ︋︣ا︋︣ د︡﹎︀﹡﹛  14︪﹞︀﹡︩ را از د︨️ داد، ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ﹡﹞﹪ دا﹡︧️ ﹁︣ز﹡︡ش ﹝︣ده ا︨️، و﹜﹪ ﹝﹟ 

  ︨︣ ︣︋︡﹡︡، آ︀ ﹁﹊︣ ﹝﹪ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹡︡وه و ﹝︭﹫︊️ ︋︣اي ﹨﹞﹫︪﹥ از ﹝﹟ دور ︠﹢ا﹨︡ ︫︡؟
  .386، ص41ـ ︑︀ر︡﹞ ﹠﹥ د﹝︪﹅، ج  125، ص 9ا﹜︊︡ا﹥ وا﹜﹠︀﹥، ج  ـ 399، ص 20︀ل، ﹝ّ︤ي، ج ︑︢︉ ا﹜﹊﹞

︤ن و ا﹡︡وه ﹨﹞﹫︪﹍﹪ د﹜﹫﹏ ︋︣ ︻﹞﹅ ﹁︀︗︺﹥ ا︨️، و از ︵︣ف د﹍︣ ا﹝︀م ︨︖︀د ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︀ ا﹟ ︻﹞﹏، ︎﹫︀﹝﹪ ار︫︀دي، ︋﹥ ﹨﹞﹥ 
  .ز ﹇﹫︀﹝️ ︀︋︡ ز﹡︡ه ︋﹞︀﹡︡﹝﹣﹝﹠﹫﹟ ا︋﹑غ ﹝﹪ ﹋﹠︡، ﹋﹥ ︻︀︫﹢را و ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︑︀ رو

ا﹝︀م ︋︀﹇︣ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︀ ﹡﹆﹏ ︡︓﹪ از ︎︡ر ︋︤ر﹎﹢ارش ا﹝︀م ︨︖َـ︀د ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︣ ︗︀ودا﹡﹍﹪ ︀د︔﹥ ︻︀︫﹢را ︑︃﹋﹫︡ و از ︨﹫︣ه ︻﹞﹙﹪ 
  .︎︡رش ﹋﹥ ا﹫︀ء ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداري ا︨️ د﹁︀ع ﹝﹪ ﹋﹠︡

﹏ ا﹜︧﹫﹟ و﹝﹟ ﹝︺﹥، ︐ّ﹪ ︑︧﹫﹏ ︻﹙﹪ َ︠︡ـ﹥، ︋﹢َـأه ا﹜﹙ّ﹥ ﹁﹪ أَـ﹞︀ ﹝﹣﹝﹟ د﹝︺️ ︻﹫﹠︀ه ﹜﹆︐: ﹋︀ن أ︋﹪ ︻﹙﹪َـ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹆﹢ل
  .ا﹜︖﹠ّ﹥ ︾︣﹁︀ً، وأَـ﹞︀ ﹝﹣﹝﹟ د﹝︺️ ︻﹫﹠︀ه د﹝︺︀ً  ﹪ّ︐︧﹫﹏ ︻﹙﹪ َ︠︡ـ﹥، ﹔ذي ﹝َ︧ـ﹠︀ ﹝﹟ ︻︡وَـ﹡︀ ︋﹢َـأه ا﹜﹙ّ﹥ ﹝︊﹢َـء ︮︡ق

ا︫﹊︩ ︗︀ري ︫﹢د  ﹨︣ ﹝﹣﹝﹠﹪ ﹋﹥ ︋︣اي ︫︀دت ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م و ︀ران او: ︎︡رم ︻﹙﹪َـ ︋﹟ ا﹜﹫﹚︻ ﹟﹫︧﹞︀ ا﹜︧﹑م ﹝﹪ ﹁︣﹝﹢د
︠︡او﹡︡ ︾︣﹁﹥ اي در ︋︪️ ︋﹥ او ﹝﹪ ︋︪︡، و ﹨︣ ﹝﹣﹝﹠﹪ ﹋﹥ ا︫﹊︩ ︋︣﹎﹢﹡﹥ ﹨︀︩ ︋︣اي ر﹡︕ ﹨︀﹪ ﹋﹥ ﹝︀ از د︫﹞﹟ د︡ه ا﹛ ︗︀ري 

︡﹫︪︋ ︡﹨︀ه ﹡﹫﹊﹢ ︠﹢ا﹍︀︗ د، ︠︡او﹡︡ ︋﹥ او﹢︫.  
  .451، ص 2﹫︤ان، جـ ﹜︧︀ن ا﹜﹞ 438، ص 2ـ ا﹐︮︀︋﹥، ا︋﹟ ︖︣، ج  102، ص 3﹠︀︋﹫︹ ا﹜﹞﹢ده ﹜︢وي ا﹜﹆︣︋﹪، ﹇﹠︡وزي، ج 

︡︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ا﹝︀م ︮︀دق ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹫︤ ︋︀ ︑︃َ︨ـ﹪ ︋﹥ ا︗︡اد ︋︤ر﹎﹢ارش ︨﹀︀رش ︋﹥ ︋︤رگ دا︫️ ﹋︣︋﹑ و ︻︀︫﹢را دارد و:  
إنَـ ﹢م ︻︀︫﹢را أ︣ق ﹇﹙﹢︋﹠︀، وأر︨﹏ د﹝﹢︻﹠︀، وأرض ﹋︣︋﹑ء أور︔︐﹠︀ ا﹜﹊︣ب وا﹜︊﹑ء، ﹁︺﹙﹪ ﹝︓﹏ ا﹜︧﹫﹟ ﹁﹙﹫︊﹈ ا﹜︊︀﹋﹢ن، ﹁︅نَـ ا﹜︊﹊︀ء 

  .﹢ب أَـ︀ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹢ن︻﹙﹫﹥ ﹞﹢ ا﹜︢﹡
︀د︔﹥ روز ︻︀︫﹢را دل ﹨︀ي ﹝︀ را آ︑︩ ﹝﹪ ز﹡︡، ا︫﹈ ﹨︀ي ﹝︀ را ︗︀ري ﹝﹪ ︨︀زد، و ﹝︀ وارث ︾﹛ و ا﹡︡وه ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹋︣︋﹑ ﹨︧︐﹫﹛، ︎︦ 

  .﹎︣﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ︋︣ ﹝︓﹏ ︣﹎ ︡︀︋ ﹟﹫︧﹥ ﹋﹠﹠︡، ز︣ا اي ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹎︣﹥ ︋︣ او ﹎﹠︀﹨︀ن را از ︋﹫﹟ ﹝﹪ ︋︣د
  .84إ︨︀ق ا︨﹀︣ا﹫﹠﹪، ص ﹡﹢ر ا﹜︺﹫﹟ ﹁﹪ ﹝︪︡ ا﹜︧﹫﹟، أ︋﹢ 



  سیره صحابه در عزاداري:  بخش ششم

  سیره اصحاب در عزاداري براي یک دیگر

︀︎︣︋﹪ ︻︤اداري از ︨﹢ي ︮︀︋﹥ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︨﹠️ ︻︡ا﹜️ آن ﹨︀ را و ﹡﹫︤ ﹁︺﹏ آ﹡︀ن را ︖️ ﹝﹪ دا﹡﹠︡ در ﹝︴﹙﹅ ︻︤اداري ﹨︀ ︋︀﹜︭﹢ص 
﹝︣دم ﹝﹊﹥ و ︡﹞ ︀﹠﹥ ﹝﹪ ︑﹢ا﹡︡ ︫︀﹨︡ي ︋︣ و︗﹢د ︻︤اداري در ︮︡ر  در ﹝︭﹫︊️ ﹁﹆︡ان ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ از ︨﹢ي

  .﹡﹍︀ه ﹡﹊︣ده ا︨️... ا︨﹑م ︋﹫﹟  ﹤︋ ﹤︋︀︨︧︀ب آ︡ و ﹨︣﹎︤ ﹋︧﹪ ︋﹥ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︣ا︨﹛ ︋﹥ د︡ ︋︡︻️ و

  ـ ︻︤اداري ﹝︣دم ﹝﹊﹥ ︋︺︡ از ر﹙️ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ 1
  .﹎︣ا﹝﹪ ا︨﹑م، ︫︣ ﹝﹊﹥ از ︫︡ت ﹡︀﹜﹥ و ﹎︣﹥ ﹝︣دم ︋﹥ ﹜︣زه درآ﹝︡︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹝︧﹫︉، ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹁﹢ت ر︨﹢ل 

  .ار︑︖️ ﹝﹊﹥ ︋︭﹢ت) ص(﹜﹞︀ ﹇︊︰ ا﹜﹠︊﹪ 
  .︋︺︡ از و﹁︀ت ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︑﹞︀م  ﹤﹊﹞ ︫︣﹈ ︎︀ر︣﹎ ﹤﹥ و ﹡︀﹜﹥ ︫︡

  .80، ص 3ا︠︊︀ر ﹝﹊﹥، ﹁︀﹋﹪، ج 

  ︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ـ ︻︤اداري ︻︀︪﹥ و د﹍︣ ز﹡︀ن ﹝︡﹠﹥ در ︨﹢گ ر︨﹢ل ︠ 2
︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹤︪︀︻:  

  .︋﹥ ﹨﹞︣اه ︀︨︣ ز﹡︀ن ︋︣ ︮﹢رت و ︨﹫﹠﹥ ﹝﹪ زد﹛) در ︨﹢گ ︎﹫︀﹝︊︣(︎︦ از ﹁﹢ت ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ ︋︣︠﹢ا︨︐﹛ و 

  .﹝︹ ا﹜﹠︧︀ء و ا︲︣ب و︗﹪) ا︲︣ب ︮︡ري(و ﹇﹞️ﹳ ا﹜︐︡م 
︣︠﹢ا︨︐﹛ و ︋﹥ ا︑﹀︀ق ︀︨︣ ز﹡︀ن ﹝︡﹠﹥ در ︻︤اي آن ︱︣ت ︋﹥ ︨︣ و ︮﹢رت ︋] ︋︺︡ از و﹁︀ت ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛[

﹜د ﹝﹪ زد﹢︠.  
  .305، ص 4ا﹜︧﹫︣ه ا﹜﹠︊﹢﹥، ج 

  ـ ﹎︣﹥ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋︣اي ﹝﹞︡ ︋﹟ ا︋﹪ ︋﹊︣ 3
︧︡﹢﹡ ﹪﹞ اص﹢﹛︀ب ︑︢﹋︣ه ا︐﹋ ︉︀︮:  

  ︋﹙︼ ︻﹙﹫︀ ﹇︐﹏ ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ ﹁︊﹊﹪ و︑︃︨︿ ︻﹙﹫﹥ و﹜︺﹟ ﹇︀︑﹙﹥
ر︨﹫︡ آن ︱︣ت ︋︀ ︫﹠﹫︡ن ا︣﹎ ︣︊︠ ﹟︧️ و ﹝︐︃︨︿ ﹎︣د︡  ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م  ︪︐﹥ ︫︡ن ﹝﹞︡ ︋﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ ︋﹥︠︊︣ ﹋

  .و ﹇︀︑﹙﹫﹠︩ را ﹝﹢رد ﹜︺﹟ ﹇︣ار داد
  102︑︢﹋︣ه ا﹜﹢اص، ص 

  ـ ︻︤اداري ︻﹞︣ ︋︣اي ﹡︺﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︣ن 4
  .︨️ ︋︣ ︨︣ ﹎︤ارد و ︋︣ا︣﹎ ︩﹥ ﹋︣د﹢ن ︠︊︣ ﹝︣گ ﹡︺﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︣ن را ︋﹥ ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب داد﹡︡، او در ︨﹢گ وي د

︧︡﹢﹡ ﹪﹞ ︿﹠︭﹝﹛ا︋﹟ ا︋﹪ ︫﹫︊﹥ در ا:  



  .ا︑﹫️ﹳ ︻﹞︣ ︋﹠︺﹪ ا﹜﹠︺﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︣ن، ﹁︖︺﹏ ︡ه ︻﹙﹪ را︨﹥ و ︗︺﹏ ︊﹊﹪: ︻﹟ ا︋﹪ ︻︓﹞︀ن
  .ا︋﹢ ︻︓﹞︀ن ﹝﹪ ﹎﹢︡ ︠︊︣ ﹝︣گ ﹡︺﹞︀ن ︋﹟ ﹝﹆︣ن را ︋﹥ ︻﹞︣ دادم او ︋︀ ︫﹠﹫︡م ا﹟ ︠︊︣ د︨️ ︋︣ ︨︣﹎︢ارد و ︫︣وع ︋﹥ ﹎︧︣︐﹟ ﹡﹞﹢د

  21، ص 8و ج  175، ص 3﹜﹞︭﹠︿، ا︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹥ ﹋﹢﹁﹪، ج ا

  ـ ا︗︀زه ︻﹞︣ ︋︣اي ︻︤اداري ز﹡︀ن ︋︣اي ︠︀﹜︡ ︋﹟ و﹜﹫︡ و ﹨﹞︣ا﹨﹪ ︠﹢د ︋︀ آ﹡︀ن 5
︡﹢﹎ ﹪﹞ در ﹝︧︐︡رك ﹜﹋︀:  

︀ ﹡﹊︣ه ︻﹟ أ︋﹪ وا﹏ ﹇︀ل ﹇﹫﹏ ﹜︺﹞︣ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ أن ﹡︧﹢ه ﹝﹟ ︋﹠﹪ ا﹜﹞︽﹫︣ه ﹇︡ ا︗︐﹞︺﹟ ﹁﹪ دار ︠︀﹜︡ ︋﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡ ︊﹊﹫﹟ وإ﹡
أن ﹣ذ︐﹫﹡ ﹢﹚﹁ ﹈﹠﹟ ﹁﹆︀ل ︻﹞︣ ﹝︀ ︻﹙﹫﹟ أن ︣﹇﹟ ﹝﹟ د﹝﹢︻﹟ ︨︖﹑ أو ︨︖﹙﹫﹟ ﹝︀ ﹜﹛ ﹊﹟ ﹜﹆︹ و﹐ ﹜﹆﹙﹆﹥ ︺﹠﹪ ︋︀﹜﹙﹆︹ ا﹜﹙︴﹛ 

  و︋︀﹜﹙﹆﹙﹆﹥ ا﹜︭︣اخ
ز﹡︀﹡﹪ از ︋﹠﹪ ﹝︽﹫︣ه در ︠︀﹡﹥ ︠︀﹜︡ ︋﹟ و﹜﹫︡ ا︗︐﹞︀ع ﹋︣ده ا﹡︡ و ﹎︣﹥ ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡ و از ا﹟ ا﹋︣اه دار﹛ : ︋﹥ ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب ﹎﹀︐﹥ ︫︡

﹤﹋ ﹟﹋ ﹪﹡ ︀ر﹋ ﹟︣دد ا﹎︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ آن ﹨︀ را از ا﹎ ﹢︑ ️ا﹜︊︐﹥ : ︻﹞︣ ﹎﹀️. ﹝﹢︗︉ اذ ︡﹡︤︣︋ ﹈︫︣ه ا︴﹇ ︡﹠ ا︫﹊︀﹜﹪ دارد ﹤
  .﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ︲︣︋﹥ ︋﹥ ︠﹢د و ﹁︣︀د ﹡﹫︀﹡︖︀﹝︡

  .336، ص3ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹪ ا﹜﹫︭﹫﹟، ج 

  :︀︮︉ أ︾︀﹡﹪ در ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢رد ا︲︀﹁﹥ ﹝﹪ ﹋﹠︡
﹟ ا﹜︴︀ب ﹡︧︀ء ︋﹠﹪ ﹝︤وم ︊﹊﹫﹟ ︻﹙﹪ ︠︀﹜︡ ︋﹟ ا﹜﹢﹜﹫︡ ﹁︊﹊﹪ و﹇︀ل ﹜﹫﹆﹏ ﹡︧︀ء ︋﹠﹪ ﹝︤وم ﹁﹪ ︻﹟ أ︋﹪ ︋﹊︣ ا﹜︢﹜﹪ ﹇︀ل ︨﹞︹ ︻﹞︣ ︋

  أ︋﹪ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹝︀  ﹐ ﹟﹡︅﹁ ﹟︫﹊︢︋﹟ و︻﹙﹪ ﹝︓﹏ أ︋﹪ ︨﹙﹫﹞︀ن ︑︊﹊﹪ ا﹜︊﹢ا﹋﹪
︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹪﹛︢﹨ ︣﹊︋ ﹢︋︢ا او ﹨﹛ ︋︣اي ︠︀﹜︡ ﹎︣: أ﹛ ︡﹠﹠﹋ ﹪﹞ ﹤︣﹎ ︡﹫﹛︤وم ︋︣ ︠︀﹜︡ ︋﹟ و﹞ ﹪﹠︋ ︀ب ︫﹠﹫︡ ﹋﹥ ز﹡︀ن︴︠ ﹟︋ ︣﹝︻ ️︧

︀︋︡ ︋﹥ ز﹡︀ن ︋﹠﹪ ﹝︤وم ﹎﹀️ ﹋﹥ در ︋︀ره أ︋﹪ ︨﹙﹫﹞︀ن ﹨︣ ︗﹥ ︠﹢ا︨︐﹠︡ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ﹋﹥ در ا﹟ ︮﹢رت دروغ ﹡﹍﹀︐﹥ ا﹡︡ و : و ﹎﹀️
︡﹠﹠﹋ ﹤︣﹎ ︀ن﹎︡﹠﹠﹋ ﹤︣﹎ ︡︀︋ ﹝︓﹏ أ︋﹢ ︨﹙﹫﹞︀ن ︣︋.  

  .98، ص 22ا﹔︾︀﹡﹪، ج 

  ـ ︻︤اداري ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د ︋︣اي ﹝︣گ ︻﹞︣ 6
  .︣ وي ا︧︐︀د، ︋︣اي او ﹎︧︣️︎︦ از ﹝︣گ ︻﹞︣، ﹢ن ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د ﹋﹠︀ر ﹇︊

﹪﹊︊ ا︋﹟ ﹝︧︺﹢د ︻﹙﹪ ﹇︊︣ه ︿﹇﹢﹁  
  ا﹟ ﹝︧︺﹢د ﹋﹠︀ر ﹇︊︣ ︻﹞︣ ا︧︐︀د و ﹎︣﹥ ﹋︣د

  .283، ص 4ا﹜︺﹆︡ ا﹜﹀︣︡، ج 

  ـ ︻︤اداري ︻︊︡ا﹜﹙ُ﹥ ︋﹟ روا ︣︋ ﹤﹞︤ه 7
﹥ ︋﹟ روا ︣︋ ﹤﹞︤ه ﹎︧︣️ و ا︫︺︀ري را در ر︔︀ي او ︠﹢ا﹡︡   .︻︊︡ا﹜﹙ُ

  .171، ص 3ا﹜︧﹫︣ه ا﹜﹠︊﹢﹥، ج 



  یه زنان و مردم مدینه با شنیدن خبر شهادت امام حسین علیه السالمگر

  :︵︊︣ي در ︑︀ر ︠﹢د ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡
ا﹡︴﹙﹅ ︐﹪ ︑﹆︡م : ﹜﹞︀ ﹇︐﹏ ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ز︀د ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ و ︗﹪ء ︋︣أ︨﹥ إ﹜﹫﹥ د︻︀ ︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ︋﹟ أ︋﹪ ا﹜︀رث ا﹜︧﹙﹞﹪ ﹁﹆︀ل

 ﹟﹫︧﹛︊ّ︪︣ه ︋﹆︐﹏ ا﹁ ︡﹫︺︨ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹪﹚︻ ﹤﹠︡﹝﹛و﹋︀ن ︻ -ا ﹤﹠︡﹝﹛ا ︣﹫﹞ر︗﹏ ... -﹞︣و أ ﹪﹠﹫﹆﹚﹁ ،﹤﹠︡﹝﹛ا ️﹞︡﹆﹁ ﹈﹚﹝﹛︀ل ︻︊︡ ا﹇
  .ا﹜︊︣ ︻﹠︡ ا﹔﹝﹫︣؛ ﹁﹆︀ل إ﹡︀ ً وإ﹡︀ إ﹜﹫﹥ را︗︺﹢ن؛ ﹇︐﹏ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪: ﹝︀ ا﹜︊︣؟ ﹁﹆﹙️: ﹝﹟ ﹇︩︣ ﹁﹆︀ل

﹁﹠︀د️ ︋﹆︐﹙﹥، ﹁﹙﹛  ﹡︀د ︋﹆︐﹙﹥،: ﹝︀ َ︨︣ـ ا﹔﹝﹫︣؛ ﹇︐﹏ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪؛ ﹁﹆︀ل: ﹝︀ وراءك، ﹁﹆﹙️: ﹁︡︠﹙️ ︻﹙﹪ ︻﹞︣و ︋﹟ ︨︺﹫︡، ﹁﹆︀ل
﹟﹫︧﹛دور﹨﹟ ︻﹙﹪ ا ﹪﹁ ﹜︫︀﹨ ﹪﹠︋ أ︨﹞︹ واً وا︻﹫﹥ ﹇︳ ﹝︓﹏ وا︻﹫﹥ ﹡︧︀ء...  

﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧ ︣ت ا﹝︀م︱ ︀دن ︻︊﹫︡ اً ︋﹟ ز﹢ ا﹜︧﹑م ︀﹝﹫﹚︻  ﹪︋أ ﹟︋ ﹈﹚﹝﹛او را ︋︣اي ︻︊︡ ا ︣︴﹞ ︨︣ ︀دت ر︨︀﹡︡ و︫ ﹤︋ را
︻︊︡ ا﹜﹞﹙﹈ ﹝﹪ ... و ︠︊︣ ︫︀دت ︧﹫﹟ را ︋﹥ ﹝︣دم ﹝︡﹠﹥ ︋︡﹨﹫︡ آن ﹨︀ را ︋﹥ ︨﹢ي ﹝︡﹠﹥ ︨﹢ق د﹨﹫︡: ا﹜︀رث ︨﹙﹞﹪ ︋︣د﹡︡ او ﹎﹀️

︠︊︣ ﹡︤د أ﹝﹫︣ ا︨️؛ او ﹝︺﹠︀ي : ﹥ ︠︊︣؟ ﹎﹀︐﹛: ﹎﹢︡﹞ ﹤︋ ︡﹠﹥ آ﹝︡م، ︫︭﹪ از ﹇︩︣ ︋︀ ﹝﹟ ﹝﹢ا︗﹥ ︫︡ و از ﹝﹟ ︨﹣ال ﹋︣د
  .إ﹡︀ ً وإ﹡︀ إ﹜﹫﹥ را︗︺﹢ن؛ ︨ :︫︡ ﹤︐︪﹋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹠﹛ را ﹁﹞﹫︡ و ﹎﹀️

︡﹞ ﹜﹋︀ ،︡﹫︺︨ ﹟︋ ︣و﹝︻ ︣︋️﹀﹎ ،وارد ︫︡م ﹤﹠ :﹜︐﹀﹎ داري؟ ︨︣ ️︪︎ ﹤ : ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧ دا︫︐﹥ ا︨️؛ ﹪﹀﹞ ︣﹫﹞آ﹡︙﹥ ﹋﹥ أ
  .﹋︪︐﹥ ︫︡ه ا︨️؛ او ﹨﹛ د︨︐﹢ر داد ︑︀ در ︡﹞ ︫︣﹠﹥ ︗︀ر ︋︤﹡﹠︡ و ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ا﹝︀م ︧﹫﹟ را ا︻﹑م ﹋﹠﹠︡

﹋﹥ ︋︣اي ︫︀دت ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥  ﹨︣﹎︤ ﹝﹟ در ︻﹞︣ ︠﹢د ﹡︀﹜﹥ اي ﹝︀﹡﹠︡ ︮︡اي ﹡︀﹜﹥ ز﹡︀ن ﹝︡﹠﹥ در ︠︀﹡﹥ ﹨︀︪︀ن! ︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡
  ...ا﹜︧﹑م ︻︤اداري ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡ ﹡︪﹠﹫︡م

  .342، ص 3︑︀ر ︵︊︣ي، ج 

  عزاداري در اهل سنت:  بخش هفتم

  گریه و اشک از منظر علماي اهل سنت

  فتاواي برخی از علماي اهل سنت در گریه و نوحه

︣﹎ ﹤﹠﹫﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ در ز﹝﹚︻ ︀واي ︋︣︠﹪ از︐﹁ ﹤︋ ︒︋ ﹟و ︋﹊︀ء ︋︣اي در ا︋︐︡اي ا ﹤︣﹎ ︀آ ﹜﹫﹠﹫︊︋ ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹪﹞ ﹤︗﹢︑ ﹤﹢﹡ و ﹤
  !﹝﹫️ ﹎﹠︀ه ﹋︊﹫︣ه و ﹡︋︀︪﹢د﹡﹪ ﹝︧﹢ب ﹝﹪ ︫﹢د؟

  :آراء ︻﹙﹞︀ در ﹝﹢رد ﹝︡وده ︣﹝️ ﹎︣﹥ و ︋﹊︀ء را ︗﹞︹ آوري ﹋︣ده ا︨️» ا﹜﹞︖﹞﹢ع«﹡﹢وي در ﹋︐︀ب 

︣ده ︋︀︫︡، ︋︣ا︣﹎ ︩﹥ و ﹡﹢﹥ دا︫︐﹥ ︣﹝️ ︋﹊︀ء و ﹡﹢﹥ ا︠︐︭︀ص ︋﹥ ︗︀﹪ دارد ﹋﹥ ︫︬ و︮﹫️ ﹋: ︗﹞﹢ر ︻﹙﹞︀ء ﹇︀﹙﹠︡ ـ 1
  .﹡﹢وي ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹢ل را ا︠︐﹫︀ر ﹡﹞﹢ده ا︨️. ︋︀︫﹠︡

  .︣﹝️، ا︠︐︭︀ص ︋﹥ ︗︀﹪ دارد ﹋﹥ ︫︬ ︋﹥ ︠﹢دداري از ﹡﹢﹥ و ︋﹊︀ء و︮﹫️ ﹡﹊︣ده ︋︀︫︡: ـ ︵︀﹀﹥ اي ﹇︀﹏ ︫︡ه ا﹡︡ 2



را ︋﹥ او︮︀ف و ﹝︀︨﹠﹪ ︑﹢︮﹫︿ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در  ︣﹝️ ︋︣اي ︗︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ز﹝︀﹡︡ ﹎︀ن، ﹝﹫️: ︵︀﹀﹥ اي د﹍︣ ︋︣ ا﹟ ﹡︷︣﹡︡ ﹋﹥ ـ 3
︡﹢﹍︋ ﹤﹋ ﹟︧️؛ ﹝︓﹏ ا﹫﹡ ︤︀︗ ︫︣ع : ﹏﹊︫ ﹟︡ه ﹁︣ز﹡︡ان و اي ︋﹫﹢ه ﹋﹠﹠︡ه زن ﹨︀ و اي ︠︣اب ﹋﹠﹠︡ه آ︋︀دي ﹨︀ و ︋﹥ ا﹠﹠﹋ ﹜﹫︐ اي

  .︋﹥ ﹎︣﹥ ا﹁︐︡

﹢د ﹝︺︢ب ﹎︪︐﹥ و ︋﹥ ︀ل آن ﹨︀ ﹝﹫️ ︋︀ ︫﹠﹫︡ن ︮︡اي ﹎︣﹥ و ︋﹊︀ء ا﹨﹏ و ︻﹫︀ل ︠: ـ و ︵︀﹀﹥ اي د﹍︣ ︋︣ ا﹟ رأي و ا︻︐﹆︀د﹡︡ ﹋﹥ 4
  .و ا﹟ ﹇﹢ل و ﹡︷︣ ︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞︣ و ﹇︀︲﹪ ︻﹫︀ض ا︨️. ︑︃︨︿ ﹝﹪ ︠﹢رد

  :و در ︀︎︀ن ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ا︗﹞︀ع ︻﹙﹞︀ء ﹝﹪ دا﹡︡

  .وأ︗﹞︺﹢ا ﹋﹙﹛ ︻﹙﹪ ا︠︐﹑ف ﹝︢ا﹨︊﹛ ان ا﹜﹞︣اد ︋︀﹜︊﹊︀ء ︋︭﹢ت و﹡﹫︀﹥ ﹐ ﹝︖︣د د﹝︹ ا﹜︺﹫﹟
﹊﹡ ﹟︀م ︻﹙﹞︀ء ︋︀ و︗﹢د ا︠︐﹑ف در ﹝︢﹨︉ ︋︣ ا﹝︑ ︀︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹪︀﹊︋ و ﹤︣﹎ و ︋﹊︀ء ﹝﹞﹠﹢ع، آن ﹤︣﹎ ر از﹢︷﹠﹞ ﹤﹋ ︡﹡ا︗﹞︀ع دار ﹤︐

﹤︣﹎ ﹅﹚︴﹞ ﹤﹡ ︫︡︀︋ ﹪︨︣ا ﹤﹢﹡ ت و﹢︮.  
  .308، ص 5ا﹜﹞︖﹞﹢ع، ﹡﹢وي، ج 

  .︎︦ ﹝︺﹙﹢م ﹝﹪ ︫﹢د ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹝︴﹙﹅ ﹎︣﹥ و ︋﹊︀ء ﹡︤د ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹞﹠﹢ع و ︣ام ︋︀︫︡

  ﹨ـ352م در ︨︀ل ا﹇︀﹝﹥ ︻︤ا ︋︣اي ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑

  :﹨ـ ا﹢﹡ ﹪﹞ ﹟﹫﹠ ﹟︧︡ 352ذ﹨︊﹪ در ︫︣ح و﹇︀︹ ︻︤اداري ︨︀ل 
أ﹜︤م ﹝︺︤ ا﹜︡و﹜﹥ ا﹜﹠︀س ︋︽﹙﹅ ا﹔︨﹢اق و﹝﹠︹ ا﹜︣ا︨﹫﹟ وا﹜︴︊︀︠﹫﹟ ﹝﹟ ا﹜︴︊﹫، و﹡︭︊﹢ا ا﹜﹆︊︀ب ﹁﹪ ا﹔︨﹢اق و︻﹙﹆﹢ا ︻﹙﹫︀ : ﹇︀ل ︔︀︋️

﹞︁︑﹛ ︻﹙﹪ ا﹜︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م، و﹨︢ا أول ﹢م ﹡﹫ ا﹜﹞︧﹢ح، وأ︠︣︗﹢ا ﹡︧︀ء ﹝﹠︪︣ات ا﹜︪︺﹢ر ﹝︱︖︀ت ﹙︴﹞﹟ ﹁﹪ ا﹜︪﹢ارع و﹆﹞﹟ ا﹜
  .︻﹙﹫﹥ ︋︊︽︡اد
︻﹙﹛ ﹨︀ي ︻︤ا را در ، و﹝﹠︹ ﹋︣د  ︵︊ ﹨︀ را از  ︵︊︀خ آ︨﹫︀︋︀ن ﹨︀ را از آرد ﹋︣دن و و  ︋︧︐﹟ ︋︀زار ﹨︀ ا﹝︣ ﹋︣د ︋﹥ ﹝︣دم را ﹝︺︤ ا﹜︡و﹜﹥

﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ ︋﹥ ﹋﹢﹥ و ︠﹫︀︋︀ن ر︐﹠︡ و زن ﹨︀ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︋︣ ︨︣ و ︮﹢رت ︠﹢د ﹝﹪ زد﹡︡ و ﹝﹢ ︣︎︪︀ن  و .︋︀زار ﹨︀ ︋︣ا﹁︣ا︫︐﹠︡
︣︋  ﹟﹫︧ ️︊﹫︭﹞د ﹋﹥ در  ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م﹢︋ ﹪︨︣ا ﹤﹢﹡ ﹟﹫﹛او ﹟د﹡︡ و ا﹢﹝﹡ ﹪﹡ا﹢︠ ﹤﹢﹡ ︡اد ︻︤اداري ﹋︣د﹡︡ و︽︋ ︫︡ ﹪﹞ ︤ار﹎︣︋  

  .11، ص26︑︀ر ا﹖︨﹑م، ج 

 ﹟﹫︧ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ (︑﹢︨︳ ︨︊︳ ا︋﹟ ︗﹢زي ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ا﹇︀﹝﹥ ︻︤ا ︋︣اي ا﹝︀م (  

  .د﹍︣ در ︋﹫﹟ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋︺︱﹪ را ︫︀﹨︡ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ︠﹢د از ︻︤اداران ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋﹢ده ا﹡︡ از ︨﹢ي
︧︡﹢﹡ ﹪﹞ ﹟﹫﹠ د﹢︠ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ در ︑︀ر:  

در روز ︻︀︫﹢را از ︨︊︳ ا︋﹟ ︗﹢زي ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ ﹋﹥ ︋︣ ﹁︣از ﹝﹠︊︣ ر﹁︐﹥ و از ﹝﹆︐﹏ و ︫ ﹪﹍﹡﹢﹍︀دت ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︋︣اي 
 ﹟︨ ︣دم﹞︡﹢﹎ . ︀ل﹝︐︨ت ︵﹢﹐﹡﹪، د﹢﹊︨ ﹈ زد، او ︎︦ از ﹤﹫﹊︑ ︣︊﹠﹞ و ︋︣ ︋︀﹐ي ️﹁︣︢︎ ا︨︐﹥ را﹢︠ ﹟ا︋﹟ ︗﹢زي ا ︳︊︨

  :︠﹢︩ ︋︣ ︮﹢رت ﹡︀د و ﹎︫︡ ﹤︣︡ي ︨︣داد و آن ﹎︀ه در ︣﹎ ﹪﹞ ﹤﹋ ﹪﹛︀︧️ ا﹟ دو ︋﹫️ ︫︺︣ را ︨︣ود

  و﹏ ﹜﹞﹟ ︫﹀︺︀ؤه ︭︠﹞︀ؤه
﹀﹠ ﹅﹑﹛و ا﹜︭﹢ر ﹁﹪ ﹡︪︣ا  

  ﹁︀︵﹛︑︣د ا﹜﹆﹫︀﹝﹥  أن ﹐︋︡



  ﹝﹙︴  ا﹜︧﹫﹟ و ﹇﹞﹫︭︀ ︋︡م
  .در ﹨﹠﹍︀﹝﹥ ﹇﹫︀﹝️، ﹋﹥ ︋︣اي ︋﹫︣ون آ﹝︡ن ﹝︣دم از ز﹝﹫﹟ در ︮﹢ر د﹝﹫︡ه ﹝﹪ ︫﹢د! واي ︋﹥ ︀ل ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︫﹀﹫︹ اش د︫﹞﹟ او ︋︀︫︡

  .︨︣ا﹡︖︀م در ﹇﹫︀﹝️ ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا وارد ﹝︪︣ ﹝﹪ ︫﹢د، در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︎﹫︣ا﹨﹟ او ︋﹥ ︠﹢ن ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م آ︾︪︐﹥ ا︨️
  .زي از ﹝﹠︊︣ ︀︎﹫﹟ آ﹝︡ و ا︫﹈ ر︤ان ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ︠﹢︩ ر﹁️︨︍︦ ︨︊︳ ا︋﹟ ︗﹢

  ).﹨︖︣ي ﹇﹞︣ي 654﹢ادث ( 207، ص 13ا﹜︊︡ا﹥ و ا﹜﹠︀﹥، ج 

  )ق ه 346م (︻︤ادراي ︋︣اي ︻︊︡ا﹜﹞﹣﹝﹟ 

﹡︧﹀﹪ ﹇︱﹫﹥ ︑︪﹫﹫︹ ︗﹠︀زه و ︻︤اداري او را ﹡﹆﹏ . ︻︊︡ا﹜﹞﹣﹝﹟ ︋﹟ ︠﹙︿، از ﹁﹆﹫︀ن ﹝︢﹨︉ ︸︀﹨︣ي و ︎﹫︣و ﹝﹊︐︉ ﹝﹞︡ ︋﹟ داود ا︨️
  .︨️﹋︣ده ا

  .480، ص 15ـ ︨﹫︣ ا︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء، ج  272، ص 10︑︀ر︡﹞ ﹠﹥ د﹝︪﹅، ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣، ج 

 ﹪﹠﹢︗ ق ه 478م (︻︤ادراي ︋︣اي(  

  :ذ﹨︊﹪ از در﹎︫︢️ ︗﹢﹠﹪ و ﹝︣ا︨﹛ ︨﹢﹎﹢اري او  ﹟﹫﹠︀د ﹝﹪ ﹋﹠︡
،︢﹫﹝﹚︑ ﹤︀﹞ ︹︋أر ﹟﹞ ﹢﹡ ﹤﹛ و﹋︀ن ،︡︀︭﹆︋ ﹪︔﹛،  ﹁︡﹁﹟ ︋︖﹠︉ وا﹜︡ه، و﹋︧︣وا ﹝﹠︊︣ه، و︾﹙﹆️ ا﹔︨﹢اق، ور﹞﹑﹇وأ ﹜﹨︣︋︀﹞ ︧︣وا﹋

 ﹟﹫︀﹡ ︡﹚︊﹛ن ﹁﹪ ا﹢﹁﹢︴ ﹤︊﹚︴﹛رأ︨﹥، و﹋︀﹡️ ا ︣︐︨ ﹪﹚︻ ︡ا︗︐︣أ أ ︀﹞ ︒﹫︋ ،︀﹞︀︻ ا﹜︣ؤوس ﹟︻ ﹏︀د﹠﹝﹛وو︲︺️ ا ،﹐﹢ ا﹢﹞︀﹇وأ
  .︻﹙﹫﹥، ﹝︊︀﹜︽﹫﹟ ﹁﹪ ا﹜︭﹫︀ح وا﹜︖︤ع

و در ر︔︀ي او ﹇︭﹫︡ه ﹨︀ ﹎﹀︐﹠︡، و ︋︀زار ﹨︀ را ︋︧︐﹠︡،  او را ﹋﹠︀ر ﹇︊︣ ︎︡رش ︋﹥ ︠︀ك ︨︍︣د﹡︡، و در ︻︤اي او ﹝﹠︊︣ش را ︫﹊︧︐﹠︡، و
او ﹋﹥ ︡ود ︀ر ︮︡ ︫︀﹎︣د دا︫️، آن ﹨︀ ﹨﹞﹥ ﹇﹙﹛ و دوات ﹨︀ را ︫﹊︧︐﹠︡، و ﹈ ︨︀ل ا﹇︀﹝﹥ ︻︤ا ﹡﹞﹢د﹡︡، و ﹡﹫︤ ﹈ ︨︀ل ︑﹞︀م 

را از ︨︣ ︋︣ دا︫︐﹠︡، و در ا﹟ ﹋︀ر ︋﹥ ︡ي ا︨︣ار دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ أ︡ي ︗︣️ ﹎︢اردن ) ︎︀ر︗﹥ ﹨ ﹤︋ ﹤﹫︊︫ ﹪︀﹀﹫﹥(﹝﹠︀د︀﹨ ﹏︪︀ن 
و در ︵﹢ل ا﹟ ﹝︡ت ︵﹙︊﹥ ﹨︀ي او در ﹋﹢﹥ و ︋︀زار  ﹪﹞ ︫︣︣︠﹫︡﹡︡ و ﹡﹢﹥ ︨︣ا﹪ ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡ و . ︀ر﹥ ︋﹥ روي ︨︣ را ﹡︡ا︫️︎

  .در ︮﹫﹥ و ︗︤ع ا﹁︣اط ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡
  .476، ص18︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء، ج 

︧️ و﹜﹪ ︋︺︱﹪ از ︣﹋︀ت و ︫︀﹎︣دان ︻︊︡ا﹜﹞﹣﹝﹟ ︋︓﹪ ﹡﹫ ا﹜︊︐﹥ در ﹝﹢رد ﹝︐﹟ ﹁﹢ق ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹥ در ا︮﹏ ︻︤اداري
ا﹁︣اط ﹨︀﹪ ﹋﹥ در ﹝︐﹟ ︋︀﹐ ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹝︓﹏ ︫﹊︧︐﹟ ﹝﹠︊︣ و دوات و ﹇﹙﹛ ﹨︀ و ︋︣دا︫︐﹟ ﹀﹫﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹝︡ت ﹈ ︨︀ل و 

︨︣ ︣︋ ﹤︨︀ل از ﹎︢ارن ︎︀ر ﹈ ︀︑ ﹪︧﹋ ︣﹨ از ️︺﹡︀﹝﹞، ﹤﹋ ﹟ا ️﹚︻ ︡︀︫ ︤ذ﹨︊﹪ ﹡﹫  ﹨︣﹎︤ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹫﹥ ﹡﹞﹪ ︋︀︫︡؛ ﹜︢ا ︀﹠︑   ﹟در ا
  :﹜︢ا در ا﹟ ﹝﹢رد ﹎﹀︐﹥ ا︨️. ﹨﹞﹫﹫﹟ ︋︀︫︡ ﹡︷︣ داده ﹝﹢رد
  .﹨︢ا ﹋︀ن ﹝﹟ زي ا﹔︻︀︗﹛ ﹐ ﹝﹟ ﹁︺﹏ ا﹜︺﹙﹞︀ء ا﹜﹞︐︊︺﹫﹟: ﹇﹙️

  .ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹎︀ر ﹨︀ از زي ا︻︀︗﹛ ا︨️ و از ︻﹙﹞︀ي ︑︀︋︹ د﹟ ﹇︀︋﹏ ا﹡︐︷︀ر ﹡﹫︧️
  .476، ص18︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء، ج 

  )ق ه 597م (︻︤اداري ︋︣اي ا︋﹟ ︗﹢زي 

  :﹝︣گ او ﹝﹪ ﹡﹢︧︡ذ﹨︊﹪ در︋︀ره ︋︀ز︑︀ب 



و﹋︀ن ﹁﹪ ︑﹞﹢ز، وأ﹁︴︣ ︠﹙﹅، ور﹝﹢ا ... ، و︾﹙﹆️ ا﹔︨﹢اق، و︗︀ء ا﹜﹙﹅،...و︑﹢﹁﹪ ﹜﹫﹙﹥ ا﹜︖﹞︺﹥ ︋﹫﹟ ا﹜︺︪︀ء﹟ ا﹜︓︀﹜︒ ︻︪︣ ﹝﹟ ر﹝︱︀ن
  و︋︀︑﹢ا ︻﹠︡ ﹇︊︣ه ︵﹢ل ︫︣ ر﹝︱︀ن ︐﹞﹢ن ا﹜︐﹞︀ت، ︋︀﹜︪﹞︹ وا﹜﹆﹠︀د︨﹢﹀﹡ ...﹏﹛ ﹁﹪ ا﹜﹞︀ء

︋︀ در﹎︫︢️ او، ︋︀زار﹨︀ ︑︺︴﹫﹏ ﹎︣د︡ و ︗﹞︺﹫️ ز︀دي در ﹝︣ا︨﹛ ... ﹢ت ﹋︣د︨︊︳ ︋﹟ ︗﹢زي در ︫︉ ︗﹞︺﹥ ︨﹫︤د﹨﹛ ﹝︀ه ر﹝︱︀ن ﹁
︋︺︱﹪ ︠﹢د را ︋﹥ د︗﹙﹥ ! او ︱﹢ر ︀﹁︐﹠︡، ﹁︣اوا﹡﹪ ﹝︣دم و ﹁︤و﹡﹪ ﹎︣﹝︀ ︨︊︉ ︫︡ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ري از ︨﹢﹎﹢اران روزه ︠﹢︩ را ︠﹢رد﹡︡

︋﹥ ︊︮ ر︨︀﹡︡﹡︡، آ﹡︀ن ︫﹞︹ و ︣اغ و ﹇﹠︡﹏ ﹝︣دم ︑︀ ︀︎︀ن ﹝︀ه ر﹝︱︀ن در ﹋﹠︀ر ﹇︊︣ او ︫︉ را ... از ﹋﹀﹟ ا﹡︡﹋﹪ ﹝︀﹡︡.. ا﹡︡ا︠︐﹠︡
﹝︣ا︨﹛ ︻︤ادراي را روز ︫﹠︊﹥ ︋︣︎︀ ﹋︣د︨ ،﹜﹠︣ا﹡︀ن در︋︀ره او ︋﹥ ︨﹟ ︎︣دا︠︐﹠︡، ︗﹞︺﹫️ . آورد﹡︡ و ﹇︣آن را ︠︐﹛ ﹋︣د﹡︡

  ...︋︧﹫︀ري ︫︣﹋️ ︗︧︐﹠︡ و در︋︀ره او ﹝︣︔﹫﹥ ﹨︀ ﹎﹀︐﹥ ︫︡
  .379، ص 21︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء، ج 

  !!! ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︣﹎︤︤﹥ آ︨﹞︀ن در و﹁︀ت ︻﹞︣   -١

  !!!﹝﹊︐﹢ب ﹁﹪ ا﹜︐﹢راه إن ا﹜︧﹞︀ء وا﹔رض ﹜︐︊﹊﹪ ︻﹙﹪ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ ا﹜︺︤︤ أر︋︺﹫﹟ ︀︊︮︀: ︻﹟ ︠︀﹜︡ ا﹜︣︋︺﹪ ﹇︀ل
︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹪︺︋ر ︡﹛︀︠ :️︧︣﹎ ︡﹨روز ︠﹢ا ﹤﹡︀︊︫ ﹏ ︤︤︺﹛در ︑﹢رات آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ آ︨﹞︀ن و ز﹝﹫﹟ در ﹝︣گ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻︊︡ ا!!!  

  120، ص 11ـ ا﹜︽︡︣، ج  255ا﹜︣وض ا﹜﹀︀﹅، ص 

  !!!﹨ـ ︣﹎ 571﹥ آ︨﹞︀ن در و﹁︀ت ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ ﹝︐﹢﹁︀ي -1

  .و﹋︀ن ا﹜︽﹫︒ ﹇︡ ا︐︊︦ ﹁﹪ ﹨︢ه ا﹜︧﹠﹥؛ ﹁︡رَـ وَ︨ـ ︻﹠︡ ار︑﹀︀ع ﹡︺︪﹥؛ ﹁﹊︃ن ا﹜︧﹞︀ء ︋﹊️ ︻﹙﹫﹥ ︋︡﹝︹ وا︋﹙﹥ وا︵︪﹥: ﹇︀ل و﹜︡ه
︡﹢﹎ ﹪﹞ از و﹁︀ت ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣ و ︋︣دا︫︐﹟ ﹡︺︩ و: ﹁︣ز﹡︡ش ︡︺︋ ﹤﹋ ﹟س ︫︡؛ ︑︀ ا﹢︊﹞ ︨︀ل ﹟︀زه او آ︨﹞︀ن ︋﹥ ︫﹊﹙﹪  ︋︀ران در ا﹠︗

  .︋︀ر︡ن ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ﹎﹢﹪ ا︫﹈ ︪﹞︀ن آ︨﹞︀ن ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︫︡ت و و﹁﹢ر ︋︀ر︡ن ﹎︣﹁️
  .17، ص 246، ﹝︴︣ت ︋﹠﹚︋ ﹤﹫︀ د﹝︀ ︻︊﹫︴︀ ︨﹠﹥ 41، ص4﹝︺︖﹛ ا﹔د︋︀ء، ج 

  برخورد دوگانه علماء اهل سنّت

﹝︀︑﹛ ︨︣ا﹪ ︫﹫﹀︐﹍︀ن ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜َ︧ـ﹑م را  ا﹝َـ︀ ︋︀ ا ﹏﹫︮︀﹀︑ ﹟﹥ ﹝﹪ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹢ر︠︀ن ︋︤رگ ا﹨﹏ ︨﹠ّ️، و﹇︐﹪ ︻︤اداري و
  !!ذ﹋︣ ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡ ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹢︗َـ﹥ را ︋︣ ﹡︐︀﹁︐﹥ و ﹝﹢︲︹ ﹎﹫︣ي ︑﹠︡ و ︪︠﹟ ︠﹢︩، را ﹡﹞﹪ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︀﹝﹡ ﹪﹀﹞﹠︡؟

︧︡﹢﹡ ﹪﹞ ،︡﹠﹋ ﹪﹞ ﹏﹆﹡ ا﹜︧﹑م را ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧ ذ﹨︊﹪ و﹇︐﹪ ﹇︱﹫﹥ ︻︤اداري ﹝︣دم ︋︽︡اد ︋︣اي ا﹝︀م:  

﹤﹝︔﹑︔ر︲﹪ اً : ︨﹠﹥ ا︔﹠︐﹫﹟ و︠﹞︧﹫﹟ و ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا ﹪﹚︻ ،﹜︑︁﹝﹛ا﹜︡و﹜﹥، أ﹨﹏ ︋︽︡اد ︋︀﹜﹠ُ﹢ح وا ︤︺﹞ م ︻︀︫﹢راء، أ﹜︤م﹢ ︀﹫﹁
﹆️ ︻﹙﹫︀ ا﹜﹞︧﹢ح، و﹝﹠︹ ا﹜︴︊︀︠﹫﹟ ﹝﹟ ︻﹞﹏ ا﹔︵︺﹞﹥، و︠︣︗️ ﹡︧︀ء ا﹜︣ا﹁︱﹥، ﹝﹠ّ︪︣ات ا﹜︪︺﹢ر،  ︻﹠﹥، وأ﹝︣ ︋︽﹙﹅ ا﹔︨﹢اق، و︻﹙ّ

﹚︻ ﹫﹡ ︀﹞ َـ ا﹜﹠︀س، و﹨︢ا أول﹟︐﹀و ،﹟﹝︴﹚ ،︀ت ا﹜﹢︗﹢ه﹝ّ︱﹞،﹤﹫  
و أ﹝︣   ﹙︤م ﹡﹞﹢د،︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪، ﹝ ︋︣  ﹝︺︤ ا﹜︡و﹜﹥، أ﹨﹏ ︋︽︡اد را ︋﹥ ﹡﹢﹥ و ﹝︁︑﹛ در روز ︻︀︫﹢راي ا﹟ ︨︀ل :ـ ﹨ 352﹢ادث ︨︀ل 

... و ز﹡︀ن ︫﹫︺﹥ ︋︀ ﹝﹢﹨︀ي ︣︎︪︀ن و. و︤﹡︡ و ︵︊︀︠︀ن را از ︵︊ ︾︢ا ﹝﹠︹ ﹡﹞﹢د﹡︡ا را ︋﹫︀︤، ︻﹑﹝️ ﹨︀ي ︻د ︑︀ ︋︀زار ﹨︀ را ︋︊﹠︡﹡︡﹋︣
  .و ا﹟ او﹜﹫﹟ ﹝﹢ردي ︋﹢د ﹋﹥ ﹡﹢﹥ ︨︣ا﹪ ﹝﹪ ︫︡. ︡ و ﹝︣دم را ︋﹥ ﹁︐﹠﹥ ا﹡︡ا︠︐﹠︡از ︠︀﹡﹥ ︠︀رج ︫︡﹡

️︊︔ ﹜﹚﹛ا ︀﹠﹛﹢﹆︻ ︀﹠﹫﹚︻.  
﹟﹋ ️︀﹠︻ ︀︗ ︣︋︀︎ ︀ي﹨ ﹏﹆︻ ︀﹞ ﹤︋ ︀︠︡ا.!  

  ﹝﹢﹇︹ ا﹜﹢راق،: ، ﹝︭︡ر ا﹜﹊︐︀ب4: ︻︡د ا﹔︗︤اء ،146، ص 1، ذ﹨︊﹪، ج ا﹜︺︊︣ ﹁﹪ ︠︊︣ ﹝﹟ ︾︊︣



http://www.alwarraq.com  
  :ي د﹍︣ در ﹝﹢رد ︻︤اداري روز ︻︀︫﹢راء ﹝﹪ ﹡﹢︧︡و ︀ ذ﹨︊﹪ در ︗︀

  …أ﹇︀﹝️ ا﹜︣ا﹁︱﹥ ا﹜︪︺︀ر ا﹜︖︀﹨﹙﹪ ﹢م ︻︀︫﹢راء
  ...︫︺︀ر ︗︀﹨﹙﹫️ را در روز ︻︀︫﹢راء ︋︣ ا﹁︣ا︫︐﹠︡) ︫﹫︺﹫︀ن(را﹁︱﹪ ﹨︀ 

  43، ص 26︑︀ر ا﹖︨﹑م، ذ﹨︊﹪، ج 

  ︋︀﹜﹙︴﹛ وا﹜︺﹢﹏ ︑﹞︀دت ا﹜︣ا﹁︱﹥ ﹁﹪ ﹨︢ه ا﹔︻︭︣ ﹁﹪ ︾﹫﹛ ︋︺﹞﹏ ︻︀︫﹢راء
  .در ا﹟ دوران در ︲﹑﹜️ و ﹎﹞︣ا﹨﹪ ︠﹢د ︋︀ ︻﹞﹏ ﹋︣دن ︋﹥ ا︻﹞︀﹜﹪ ﹢ن ﹜︴﹞﹥ و ﹎︣﹥ و ﹡︀﹜﹥ ا﹝︐︡اد ︀﹁️) ︫﹫︺﹫︀ن(را﹁︱﹪ ﹨︀ 

  44، ص 3ا﹜︺︊︣، ذ﹨︊﹪، ج 

  :﹨ـ ا﹢﹎ ﹪﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︡ 388ذ﹨︊﹪ در ︋﹫︀ن ﹢ادث ︨︀ل 
﹋﹞︀ ︤ار ﹇︊︣ ا﹜︧﹫﹟  ﹇︊︣ه ︋﹞︧﹊﹟ و︗︺﹙️ ︋︅زاء ﹢م ︻︀︫﹢راء ﹢﹝︀ً ︋︺︡ه ︋︓﹞︀﹡﹫﹥ أ︀م ﹡︧︊︐﹥ إ﹜﹪ ﹝﹆︐﹏ ﹝︭︺︉ ︋﹟ ا﹜︤︋﹫︣، وزارت

  ...︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م
در ﹝﹆︀︋﹏ روز ︻︀︫﹢راء ﹨︪️ روز ︋︺︡ از ا﹟ روز را ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز ﹇︐﹏ ﹝︭︺︉ ︋﹟ ز︋﹫︣ ﹇︣ار داد﹡︡ و در ا﹟ روز ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ 

﹊ٌ﹟«ز︀رت ﹝﹪ ︫﹢د ﹇︊︣ ﹝︭︺︉ ︋﹟ ز︋﹫︣ را در ﹝﹠︴﹆﹥ ] ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م [︧﹫﹟ ] ا﹝︀م[﹇︊︣    ...﹠︡ز︀رت ﹝﹪ ﹡﹞︀» ﹝ً︧ـ
  .25، ص 27︑︀ر ا﹐︨﹑م، ذ﹨︊﹪، ج 

  :﹨﹛ ﹠﹫﹟ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ︑︺︊﹫︣ي ا ﹟﹠﹫﹟ دارد
  ...︻﹞﹙️ ا﹜︣ا﹁︱﹥ ︋︡︻︐﹛ ا﹜︪﹠︺︀ء

  ...را ︻﹞﹙﹪ ︨︀︠︐﹠︡) ︻︤اداري در ︻︀︫﹢راء(︋︡︻️ ز︫️ و ︫﹠﹫︹ ︠﹢د ) ︫﹫︺﹫︀ن(را﹁︱﹪ ﹨︀ 
  .302، ص 11ا﹜︊︡ا﹥ وا﹜﹠︀﹥، ا︋﹟ ﹋︓﹫︣، ج 

  :︀د ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹠️ از ا﹇︀﹝﹥ ︻︤اء ︑﹢︨︳ ز﹡︀ن و ﹝︣دان ︋︽︡اد ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ا︑︀︋﹊﹪ از ︻﹙﹞︀ي ﹇︣ن ﹡﹛ ا﹨﹏ ︨
ا﹜︧﹠﹥ ا﹜︓︀﹜︓﹥ ﹝﹟ و﹐﹥ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹖︪︠﹫︢ ︻﹙﹪ ﹝︭︣ و﹨﹪ ︨﹠﹥ ا︔﹠︐﹫﹟ و︠﹞︧﹫﹟ و︔﹙︓﹞ ﹪﹁ ︀﹫﹁ ﹤︀﹢م ︻︀︫﹢راء أ﹜︤م ﹝︺︤ ا﹜︡و﹜﹥ 

و﹋﹏ ... ﹪ ا﹜︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ر︲﹪ اً ︻﹠﹥ا﹜﹞︃︑﹛ ︻﹙... ا﹜﹠︀س ︋︽﹙﹅ ا﹔︨﹢اق و﹝﹠︹ ا﹜︴︊︀︠﹫﹟ ﹝﹟ ا﹜︴︊ و﹡︭︊﹢ا ا﹜﹆︊︀ب ﹁﹪ ا﹔︨﹢اق و
  ︠︊﹫︒ ﹝﹠﹛ را﹁︱﹪

﹨ـ ؛ در ا﹟ ︨︀ل ﹝︺︤ ا﹜︡و﹜﹥ ﹝︣دم را ا﹜︤ام ﹡﹞﹢د ︑︀ ︋︀زار را ︋︊﹠︡﹡︡ و  352︨︀ل ︨﹢م از ز﹝︀م داري ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︪︠﹫︡ ︋︣ ﹝︭︣ ︺﹠﹪ ︨︀ل 
و ︑﹞︀م ا﹟ ﹨︀ را﹁︱﹪ و ... ر ︫﹢د﹡︀ن ︎️ ﹡﹍︣دد و ﹇︊﹥ ﹨︀ي ︻︤ا در ︨︣ا︨︣ ︋︀زار ︋︣ا﹁︣ا︫︐﹥ و ﹝︖︀﹜︦ ︻︤اي ︧﹫﹟ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋︣﹎︤ا

︡﹠︐︧﹨ ︒﹫︊︠.  
  .334، ص 2، ج )︗﹞︀ل ا﹜︡﹟ ا︑︀︋﹊﹪(ا﹜﹠︖﹢م ا﹜︤ا﹨︣ه 

︀ل ا﹠︀ن ﹋﹥ در ︋︀ره ﹝︖︀﹜︦ ︻︤اداري ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ︑︺︊﹫︣ا︑﹪ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︑﹠︡ و ﹝︐︺︭︊︀﹡﹥ دار﹡︡، در ︋﹫︀ن ︮﹠﹥ ﹨︀ي 
︀﹐ ﹎︫︢️ و ︑﹠︡ و ا﹁︣ا︵﹪ ︑︣﹟ ︑︺︊﹫︣ات و ﹝︊︀﹜︽︀ت ︣﹎ ﹪︐﹥ آ︨﹞︀ن ︨﹢﹎﹢اري و ︻︤اداري ﹝︣دم ︋︣اي ︻︀﹜﹞︀ن ︨﹠﹪ ﹝︢﹨︉ ﹋﹥ در ︋

  .︋﹥ ︠︀︵︣ ︻︤اي آ﹡︀ن را ︋︡ون ﹨﹫︘ ︑﹙﹫﹏ و ︀ ﹡﹆︡ي ذ﹋︣ ﹋︣د﹡︡ و ︋﹥ را︐﹪ از ﹋﹠︀ر آن ﹎︫︢︐﹠︡
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﹢د، ︣ا ﹋﹥ ذ﹋︣ ︫︡ه در ︋︩ ﹨︀ي ︎﹫︪﹫﹟، ﹝︪︣و︻﹫َـ️ ︻︤اداري و ﹎︣﹥ ︋︣ ﹝﹫َـ️ ﹝︧﹙﹞︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹪ ︫ از ﹝︖﹞﹢ع ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ي
 ﹪︪︡﹡آ﹡︀ن ﹡︊﹪ ﹝︺︷ّ﹛ ا︨﹑م ا︨️، و ﹋︕ ا ﹜︑︀︠ ً︀︮﹢︭﹞ ︊︣ان﹞︀﹫︎ ﹪﹚﹝︻ س از ︨﹫︣ه﹢﹝﹚﹞ ﹪︀﹨ ﹤﹠︮ ﹤︋ ︡﹠︐︧﹞ ارد﹢﹞ ﹪﹞︀﹝︑
﹨︀ و ︨︴﹪ ﹡﹍︣ي ﹨︀ي ﹎︣و﹨﹪ ا﹡︡ك را ﹋﹥ ︋﹥ ︋︀﹡﹥ ︠︣ا﹁﹥ زدا﹪ از د﹞ ﹪︋ ،﹟︀︋︀ ︋︣ ﹨︣ ︻﹆﹫︡ه و ﹁﹊︣ ﹝︀﹜﹀﹪ ﹝﹪ ︑︀ز﹡︡ را رد 

︡﹠﹋ ﹪﹞.  
  :﹡﹊︀ت ﹝﹛َـ و ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗َـ﹪ ا︨︐﹀︀ده ︫︡از ﹝︀︊︒ ﹁﹢ق 

  .ـ ﹎︣﹥ در ﹝︭﹫︊️ ﹨︀ و ﹝︣گ آ︫﹠︀︀ن ︎︧﹠︡︡ه و ﹝﹞︡وح ا︨️ 1

ـ ︨﹫︣ه ︻﹞﹙﹪ ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا ︮﹙ّ﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و آ﹜﹥ و︨﹙ّ﹛ در ﹝︣گ ﹁︣ز﹡︡ش ا﹝︀م ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م، ︨﹟ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︻︤اداري را  2
  .︡︋︡︻️ ﹝﹪ دا﹡﹠︡ ︋﹥ ︀﹜︩ ﹋︪﹫︡ه و ﹝︣ ︋︴﹑ن ︋︣ آن ﹝﹪ ز﹡

  .ـ ﹜︴︀﹁️ روح ا﹡︧︀﹡﹪ و ︑︃︔ّ︣ ︵︊﹫︺﹪ در ︋︣ا︋︣ ﹝︀︭︉، ا﹝︣ي ﹁︴︣ي و ︗︤﹪ از ﹆﹫﹆️ ا﹡︧︀ن و ر﹞︐﹪ از ︨﹢ي ︠︡ا︨️ 3

 ،︫︡︀︋ ﹪﹝﹡ ️︻︡︋ ︡﹠﹢﹎ ﹪﹞ و ︎﹫︣وان او ﹤﹫﹝﹫︑ ﹟︋آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا ،︀﹠︑ ﹤﹡ ا﹜︧﹑م ﹤﹫﹚︻ ﹟﹫︧ ︀م﹞︤اداري ︋︣اي ا︻ ﹤﹋ ﹟و در آ︠︣ ا
﹇︣آن ﹋︣﹛ و ﹝﹀︧︣ان آن، ︻︐︣ت ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ﹝﹪ ︋︀︫﹠︡؛ و ﹨﹞﹫﹠︀ن ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︨﹠️  و ﹨﹛ ︨﹠﹌︋﹙﹊﹥ از آن ︗︀ ﹋﹥ ﹡︤د ︫﹫︺﹥، ︻︡ل 

﹡︊﹢ي را ︋︣اي ﹝︀ ︑︊﹫﹫﹟ و ︑﹀︧﹫︣ ﹝﹪ ﹡﹞︀﹠︡، و ﹇﹢ل ا﹠︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︬ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ در ﹫︮ ︒︡ و 
︎︦ در ا﹟ . ︋︣اي ﹝︀ ︖﹫️ ︫︣︻﹪ دارد» ﹪ ا﹜﹢ضأ︠︊︣﹡﹪ ا﹜﹙︴﹫︿ ا﹜︊﹫︣ أ﹡﹞︀ ﹜﹟  ﹪︐ ︀﹇︣︐﹀︣دا ︻﹙«: ﹝︐﹢ا︑︣ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د

 ️﹫︖ ﹤︋ و ︠︡او﹡︡ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د، و ︀﹞ ﹟﹫︋ ﹪︻︫︣ ️︖ آ﹡︀ن ︋﹥ د︨️ ﹝︀ ر︨﹫︡، ﹨﹞︀ن ﹤﹫︀﹡ از ﹫︮ ︡﹠︨ ︀︋ ﹤ رت ﹨︣ آن﹢︮
︡ي ا︲︀﹁﹥ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹢︊﹡ ﹫︮ ️﹠︨ و ﹜︣﹋ ︡اي ﹋︣︋﹑. ﹇︣آن︫ ︀ل ︋︤رگ دا︫️ ﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداري ︨﹫︡ و ︨︀﹐ر ء

︱︣ت ا︋︀ ︻︊︡اً ا﹜︧﹫﹟ ﹡﹫︤، ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨️؛ ︣ا ﹋﹥ أ︀د﹫︮ ︒ ا﹜︧﹠︡ و ﹝︐﹢ا︑︣ از ﹡︀﹫﹥ أ﹞﹥ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م 
  .وارد ︫︡ه ا︨️، ﹋﹥ ﹝︓﹏ آن در إ﹇︀﹝﹥ ﹝︖︀﹜︦ ︻︤اء و ︋﹊︀ء ︋︣اي ﹨﹫︘ ﹋︦ ︾﹫︣ از ا﹟ ︋︤ر﹎﹢ار وارد ﹡︪︡ه ا︨️

︻︤اداري ︋︣اي ︱︣ت ا︋︀ ︻︊︡اً ا﹜︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋﹥ در آن ذ﹋︣ ﹝﹠︀﹇︉  ︋︣﹎︤اري ﹝︣ا︨﹛: ︎︦ ﹊﹛ ︫︣︻﹪ ﹡︤د ﹝︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥
و ﹁︱︀﹏ ﹡︊﹪ ا﹋︣م ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و أ﹨﹏ ︋﹫️ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م و ا﹊︀م د﹟ و ︫︣︺️ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹪ ︫﹢د، و در ︀︎︀ن ﹡﹫︤ 

﹋﹥ از أ﹁︱﹏ ا﹜﹆︣︋︀ت إ﹜﹪ اً ︑︺︀﹜﹪   ،﹝︀︭︉ آن ︋︤ر﹎﹢ار ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹪ ︫﹢د و ︋︣ آن ﹎︐︧﹞ ﹏﹝︻ ،︡﹠﹠﹋ ﹪﹞ ﹤︣︉ ﹝﹣﹋︡ي ا︨️
  .﹝︧﹢ب ﹝﹪ ﹎︣دد

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

  )عج(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 

 


