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 نظری اجمالی درباره ی گریه -

٘بي ىٔلگي ثٗ ٕٛهد ٛجيؼي ثٗ آْ هٚي  گويٗ يه ٔيبى أَبٔي اٍذ وٗ ثٗ ٕ٘گبَ ِٛاعٗ ّلْ ثب ِْىالد ٚ ٍقزي

ِي آٚهك ، أَبْ كه ٌؾظبد ٍقذ ٚ كّٛاه هاٖ گوييي ٔلاهك ، يب كه ٚلزي وٗ ٔبگٙبٔي فجو اىكٍذ كاكْ ػيييي ٚ يب 

رٛاىْ ٔفَبٔي فٛك ها اى كٍذ ِي ك٘ل ٚ ثٗ ٕٛهد  ٙوه ٚ ىيبْ ِبكي ٚ يب ِؼٕٛي ها ثٗ اٚ ثلٕ٘ل ، كه ايٓ ؽبالد

ٛجيؼي ٚ ٔبفٛكآگبٖ ػملٖ كهٚٔي فٛك ها ثٗ ٍٚيٍٗ گويٗ ِي گْبيل ، ايٓ ٔيبى ، افزٖبٓ ثٗ ػميلٖ ٚ ِن٘ت فبٕي 

٘ب اٍذ . اگو گويٗ يه ؽبٌذ فطوي اٍذ وٗ  ٘بي كهٚٔي ٚ فطوي أَبْ ٔلاهك ; ىيوا گويٗ ْٔأد گوفزٗ اى ؽبٌذ

اي ثواي اى ثيٓ ثوكْ  ٘ب ثٗ آْ هٚي ِي آٚهك ، پٌ آْ كه ٚالغ ٍٚيٍٗ َ هٚثوٚ ّلْ ثب رٕگٕب٘ب ٚ ِٖيجذأَبْ ثٗ ٕ٘گب

 ٘بي كيگوي ُ٘ كاهك ، يب ايٓ وٗ ّ٘بْ ثٛك وٗ موو ّل ؟  ٘بي كهٚٔي اٍذ . آيب گويٗ فبيلٖ ٘ب ٚ ػملٖ ٔبهاؽزي

زي ٚ ثوفي ٔفَبٔي ٚ ثوفي ٍيبٍي ِي ثبّل ٘بي ىيبكي اٍذ وٗ اى آٔٙب ِوثٛٛ ثٗ ٍالِ يىُ : گويٗ كاهاي فبيلٖ

 ، وٗ ثٗ ٕٛهد فالٕٗ ثوفي اى آٔٙب موو ِي ّٛك : 

 اٌف( گويٗ هّٚي ثواي ريويٗ ٔفٌ اى آٌٛكگي ٚ گٕب٘بْ ِي ثبّل ، ثٗ 

 فٖٛٓ ٕ٘گبِي وٗ أَبْ اى ػٍّىوك گنّزٗ فٛك پْيّبْ ٚ ربئت اٍذ 

وِٚبْ ٚ ٍزُ كيلگبْ ها كهن ّٔبيل ; ىيوا گويٗ ِٛعت ٘ب ٚ كهك٘بي ِؾ ة( گويٗ ِٛعت ِي گوكك وٗ أَبْ ٍقزي

٘ب ِي گوكك ، ٚ أَبْ كه ايٓ ؽبٌذ كه ثواثو فلاٚٔل اػزواف ثٗ وٛرب٘ي ٚ رمٖيو فٛك ِي  ثيلاهي ٚعلاْ كهٚٔي أَبْ

 وٕل . 

 :  ط( گويٗ لَبٚد لٍت ها وٗ ثو اصو ِٙو ىكْ ثو آْ ثٛعٛك آِلٖ اٍذ ، ِؼبٌغٗ ِي وٕل . فلاٚٔل ِي فوِبيل

ًَٛح{) َْ لُّ َل َّ ْٚ أَ ٌِْؾَغبَهِح أَ َِٙي َوب ِِّٓ ثَْؼِل َمٌَِه َف ْذ ُلٍُُٛثُىُ  ََ َُّ َل  ( 1}صُ

 رو(( . ٚ ٔيي ِي فوِبيل :  ))ٍپٌ كٌٙبي ّّب ثؼل اى ايٓ ٚالؼٗ ٍقذ ّل ; ّ٘چْٛ ٍٕگ يب ٍقذ

 ِ ُْ ٌِِنْووِ اّللَّ ُٙ َغ ُلٍُُٛث َْ ُٕٛا أَْ رَْق َِ َٓ آ ِْ ٌٍَِِّني ُْ يَْأ ُُ  }أٌََ ِٙ ًُ َفطَبَي َػٍَْي ِِٓ َلْج ٌِْىَزبَة  ٚرُٛا ا
ُ
َٓ أ َٚاَل يَُىُٛٔٛا َوبٌَِّني ٌَْؾّكِ  َٓ ا ِِ ب ََٔيَي  َِ َٚ

(} َْ ُمٛ ٍِ ُْ َفب ُٙ ْٕ ِِّ ََٚوِضيٌو   ُْ ُٙ ْذ ُلٍُُٛث ََ ُل َفَم َِ  (2اْْلَ

، فبّغ گوكك ؟! ٚ ِبٕٔل ))آيب ٚلذ آْ ٔوٍيلٖ اٍذ وٗ كٌٙبي ِإِٕبْ كه ثواثو موو فلا ٚ آٔچٗ اى ؽك ٔبىي ووكٖ اٍذ 

وَبٔي ٔجبّيل وٗ كه گنّزٗ ثٗ آٔٙب وزبة آٍّبٔي كاكٖ ّل ، ٍپٌ ىِبٔي ٛٛالٔي ثو آٔٙب گنّذ ٚ لٍجٙبيْبْ 

 لَبٚد پيلا ووك ; ٚ ثَيبهي اى آٔٙب گٕٗ وبهٔل(( . 



بكه ثٗ هٚيبهٚيي ك( گويٗ كاهاي ثؼل ٍيبٍي اٍذ ; ىيوا كه ثوفي ِٛاهك ثو اصو ّوايٜ فبٓ ؽبوُ ثو عبِؼٗ أَبْ ل

ثبّل ; ىيوا أَبْ كه ايٓ ّوايٜ اؽَبً ِي وٕل وٗ لبكه ثو أغبَ وبهي كه ايٓ ىِيٕٗ  َِزميُ ثب ظٍُ ٚ ٍزُ ّٔي

 ٔيَذ ، كه ايٓ ؽبٌذ ثٙزويٓ هُٚ ثواي ِجبهىٖ ثب ظٍُ گويٗ ِي ثبّل ; ىيوا گويٗ كه ايٓ ّوايٜ يه ٔٛع ِجبهىٖ اٍذ . 

٘بي ِقزٍفي ْٔأد ِي گيوك ، گب٘ي أَبْ گويٗ ِي وٕل ، ثٗ ٕ٘گبِي وٗ ثب فجو  يٖأل ، گويٗ اى أگي كَٚ : گفزٗ

اي وٗ أزظبه أغبَ آْ ها ٔلاّذ ، هٚثوٚ ِي گوكك ، چٕبْ وٗ ثٗ ٕ٘گبَ ٔبهاؽزي ىيبك ، روً ، هٚثوٚ  فّٛؾبي وٕٕلٖ

 ثٗ ٚي كٍذ ِي ك٘ل . ّلْ ثب وبهي كّٛاه ٚ ػغيت ، كهك٘بي ىيبك ، هيبء ، ّىو ٚ اى فْيذ فلاٚٔل ، گويٗ 

 ٍَٛ : گويٗ ثٕبثو كيلگبٖ ّوع كاهاي الَبَ ىيو اٍذ : 

----------------------------- 
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 گریه از خشیت الهی الف :

 أل ، وٗ ثوفي اى آٔٙب موو ِي ّٛك .  ثوفي اى آيبد ٚ هٚايبد ِب ها رْٛيك ثٗ آْ ووكٖ

 ـ فلاٚٔل ِي فوِبيل:1

جْ  ٍُ  َْ َٚيَُمٌُٛٛ ًلا *  غَّ ٍُ  ِْ َْ ٌأِلَْمَلب ُْ يَِقوُّٚ ِٙ ِٗ ئَِما ُيْزٍَي َػٍَْي ِِٓ َلْجٍِ  َُ ٍْ ٌِْؼ ٚرُْٛا ا
ُ
َٓ أ َّْ اٌَِّني َْ }ئِ َٕب ئِْ َوب ِّ َْ َهث ْفُؼٛالً * َؾب َّ َٕب ٌَ ِّ َْٚػُل َهث

ًٛػب{) ُْ ُْ ُف ُ٘ َٚيَيِيُل  َْ ِْ يَْجُىٛ َْ ٌأِلَْمَلب  (1َٚيَِقوُّٚ

))وَبٔي وٗ پيِ اى آْ ثٗ آٔٙب كأِ كاكٖ ّلٖ ، ٕ٘گبِي وٗ )ايٓ آيبد( ثو آٔبْ فٛألٖ ّٛك ٍغلٖ وٕبْ ثٗ فبن 

ثٗ يميٓ أغبَ ّلٔي اٍذ * آٔٙب ثي)افزيبه( ثٗ ِي افزٕل * ٚ ِي گٛيٕل : ِٕيٖ اٍذ پوٚهكگبه ِب ، وٗ ٚػلٖ ٘بيِ 

 ىِيٓ ِي افزٕل ٚ گويٗ ِي وٕٕل ; ٚ )رالٚد ايٓ آيبد ، 

 ّ٘ٛاهٖ( ثو فْٛػْبْ ِي افيايل .(( 

2  َٚ َغ ُٔٛػٍ  َِ َٕب  ٍْ َّ ْٓ َؽ َّّ ِِ َٚ  ََ ِِٓ ُمهِّيَِّخ آَك  َٓ َّٕجِيِّي َٓ اٌ ِِّ  ُِٙ ُ َػٍَْي َُ اّللَّ َْٔؼ َٓ أَ ٌَئَِه اٌَِّني ْٚ
ُ
ْٓ ـ }أ َّّ ِِ َٚ  ًَ َوائِي ٍْ ئِ َٚ  َُ ي ِ٘ ِِٓ ُمهِّيَِّخ ئِْثَوا

َُٚثىِيًّب{) ًلا  غَّ ٍُ َّٓ َفوُّٚا  ُْ آيَبُد اٌوَّْؽ ِٙ َٕب ئَِما رُْزٍَي َػٍَْي َٚاْعَزجَْي َٕب  َلْي َ٘2) 

وْزي ))آٔٙب پيبِجوأي ثٛكٔل وٗ فلاٚٔل ِّْٛي ٔؼّزْبْ لواه كاكٖ ثٛك ، اى فوىٔلاْ آكَ ٚ اى وَبٔي وٗ ثب ٔٛػ ثو 

ٍٛاه ووكيُ ، ٚ اى كٚكِبْ اثوا٘يُ ٚ يؼمٛة ، ٚ اى وَبٔي وٗ ٘لايذ ووكيُ ٚ ثوگييليُ . آٔٙب وَبٔي ثٛكٔل وٗ ٚلزي 

 آيبد فلاٚٔل هؽّبْ ثو آٔبْ فٛألٖ ِي ّل ثٗ فبن ِي افزبكٔل ، كه ؽبٌي وٗ ٍغلٖ ِي ووكٔل ٚ گويبْ ثٛكٔل(( . 

 ثٗ گويٗ ووكٖ اٍذ ، كه هٚايزي ٚاهك ّلٖ ، وٗ ؽٚود فوِٛك :  ـ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رْٛيك 3



))چّْي وٗ اى فْيذ فلاٚٔل گويَزٗ ، آرِ ها ٔقٛا٘ل كيل . ٘چٕيٓ چّْي وٗ كه هاٖ فلا ّت ها ثيلاه ِبٔل(( 

(.3) 

 ـ ّ٘چٕيٓ اى پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ فوِٛك :  4

ِؾجٛثزو اى لطوٖ فٛٔي وٗ كه هاٖ فلا هيقزٗ ّٛك ٚ لطواد اّىي وٗ اى چُْ أَبْ اي كه ٔيك فلاٚٔل  ))٘يچ لطوٖ

 ( 4كه ٔيّٗ ّت اى فْيذ فلاٚٔل هيقزٗ ّٛك ، ٔيَذ (( )

 ٘بي گٛٔبگْٛ گويَزٕل .  اى آٔغب وٗ گويٗ ِطٍٛة ٚ ِؾجٛة فلاٚٔل اٍذ ، ٌنا ِي ثيٕيُ وٗ پيبِجواْ كه ِٕبٍجذ

 ي ثو گٕبٖ فٛيِ )رون اِو اهّبكي( ـ ؽٚود آكَ ػٍيٗ اٌَالَ ٕل ٍب 5

( گفزٗ ّلٖ ػٍذ ايٓ وٗ ؽٚود 5گويَذ ٚ ثؼل اى آْ اىؽيبي اٌٙي ٘وگي ٍو فٛك ها ثٗ ٍٛي آٍّبْ ثٍٕل ٔىوك .)

 (6ٔٛػ ػٍيٗ اٌَالَ ٔٛػ ٔبِيلٔل ، ثليٓ عٙذ ثٛك وٗ ىيبك ِي گويَذ .)

ٚود ها ثب گويٗ اً٘ ىِيٓ ، عي ؽٚود آكَ ثَٕغيُ ـ اِب َٔجذ ثٗ گويٗ ؽٚود كاٚك ػٍيٗ اٌَالَ : ))اگو گويٗ آْ ؽ 6

 (7ثٗ ألاىٖ آٔبْ فٛا٘ل ثٛك(( .)

اُ ثٛك پلهُ  ـ كهثبهٖ گويٗ ؽٚود يؾيي ػٍيٗ اٌَالَ گفزٗ ّلٖ اٍذ : ))وٗ ثو اصو گويٗ عبي اّه ثو كٚ گٛٔٗ 7

چُْ ِٓ ثبّل . يؾيي  ىوويب ثٗ اٚ گفذ : اى فلاٚٔل كهفٛاٍذ ووكَ وٗ فوىٔلي ثٗ ِٓ ػطب وٕل وٗ ِبيٗ هّٕٚي

وٕل((  گفذ : اي پله! عجوئيً ثٗ ِٓ فجو كاك وٗ ثيٓ ثْٙذ ٚ عُٕٙ ثيبثبٔي ٚعٛك وٗ عي گويٗ وٕٕلٖ آْ ها ٛي ّٔي

(8) 
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 .  377. . ػوائٌ اٌّغبٌٌ ، صؼٍجي ، ٓ 8

 گریه هنگام عبادت ب :

 ج : گریه در مرگ عزیزان ، شهداء ، صالحان و مومنان

گويٗ ثو ِإِٕبٔي وٗ اى كٔيب ِيوٚٔل يىي اى ِٛاهك ِْوٚع اٍذ وٗ اٍالَ ِب ها ثلاْ كػٛد ووكٖ اٍذ ، ايٓ ٔٛع گويٗ 

ٗ ثٗ ثوفي اىهٚايبد وٗ ٕلٚه رٛاْ اى أٛاع كيگو گويٗ علا ووك ، ٌىٓ ثوفي آْ ها ؽواَ ِي كإٔل ٚ كه ايٓ ىِيٕ ها ّٔي

 أل .  آٔٙب اى پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ صبثذ ْٔلٖ اٍذ ، اٍزلالي ووكٖ

 ثٗ ّ٘يٓ كٌيً ِب ايٓ ِٛٙٛع )ٍجت افزالف كه ؽوِذ( ها كه ٛي ِجبؽش ىيو ِطوػ فٛا٘يُ ووك . 

 اٚي : ِْٕأ افزالف كه ؽوِذ گويٗ . 

 كَٚ : ٍيوٖ پيبِجو كه گويٗ ثو ِوگ ِإِٕبْ . 

 ٍَٛ : ٍيوٖ ٍَِّبٔبْ كه گويٗ ثو ِوگ ِإِٕبْ . 

 چٙبهَ : هٚايبد اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌَالَ كهثبهٖ گويٗ . 

 پٕغُ : اؽىبَ گويٗ . 

 رب ثب رٛعٗ ثٗ ِجبؽش ِطوػ ّلٖ ، هُٚ ٕؾيؼ ها وٗ ثب إٛي ّويؼذ أَغبَ كاهك ، ثلٍذ آٚهكيُ . 

 

 گریه بر مومنان حکم : منشاء اختالف در بحث اول

ٍجت افزالف كه ؽىُ گويٗ ثو ِوگ ِِٕٛبْ هٚايزي اٍذ وٗ ػّو ثٓ فطبة ٚ فوىٔلُ ػجلهللا اى پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ 

 ٚ آٌٗ ٔمً ِي وٕٕل ، وٗ ؽٚود فوِٛك : 

 اُ ثو اٚ ِؼّنة ِي ّٛك (( .  ))ِوكٖ ثٗ ٍٚيٍٗ گويٗ فبٔٛاكٖ

اُ(( ، ))ثٗ  ي ِقزٍف ٔمً ّلٖ اٍذ اى عٍّٗ آٔٙب : )) ثٗ ٍٚيٍٗ گويٗ ثوفي اى افواك فبٔٛاكٖايٓ هٚايذ ثب ػجبهرٙب

گويٗ افواك ىٔلٖ ثو اٚ(( ))اٚ كه لجوُ ثٗ ٍٚيٍٗ ّيْٛ ٚ ىاهي ثو اٚ ِؼنة ِي ّٛك((. افزالف ػجبهرٙب ٚ اٌفبظ ربصيوي 

 (1أل .) ٖ٘ب ها ػّو ٚ فوىٔلُ ػجلهللا ٔمً ووك ٔلاهك ; ىيوا ّ٘ٗ ايٓ هٚايذ

أل ،  إؾبة پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب ايٓ هٚايذ ِقبٌفذ ووكٔل ٚ هاٚي آْ ها ثٗ فطب ٚ فواُِٛ وبهي ِزٖف ووكٖ

 ىيوا ثب لوآْ رؼبهٗ كاهك ٚ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ ها ٔگفزٗ اٍذ ; ثٍىٗ ٚي فوِٛك : 

 ثو ػناثِ ِي افيايل((  ))ّ٘بٔب فلاٚٔل ثٗ ٍٚيٍٗ گويٗ فبٔلاْ وبفو ثو ٚي ،



----------------------------- 

 .  97، ٓ  11، وزبة اٌغٕبئي ; عبِغ االٕٛي: ط  228، ٓ  6. . ّوػ ٕؾيؼ ٍَُِ ، ٔٛٚي: ط 1

 موضع عایشه در برابر این روایت و حرمت گریه -

 اثٓ اثي ٍِيىخ ِي گٛيل : 

)) كفزو ػضّبْ ثٓ ػفبْ كه ِىٗ كه گنّذ ، ثواي ِواٍُ ؽبٙو ّليُ، ػجلهللا ثٓ ػّوٚ اثٓ ػجبً ٔيي ؽٚٛه كاّزٕل 

وٕي ؟! ىيوا پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گفزٗ اٍذ  ، ػجلهللا ثٓ ػّو ثٗ ػّو ٚ ثٓ ػضّبْ گفذ : چوا گويٗ ها رّبَ ّٔي

ِي ّٛك؟! اثٓ ػجبً گفذ : ػّو ايٓ ها ِي گفذ ٍپٌ اكاِٗ كاك اُ ثو اٚ ِؼنة  وٗ ِوكٖ ثٗ ٍٚيٍٗ گويٗ فبٔٛاكٖ

ٚ گفذ : ّ٘واٖ ثب ػّو اى ِىٗ فبهط ّليُ ، ٚلزي ثٗ ثيبثبْ هٍيليُ ، ٍٛاهأي ها كيليُ وٗ كه ىيو ٍبيٗ كهفزي 

اٍزواؽذ ِي ووكٔل ، ػّو گفذ : ثوٚ ٚ ثجيٓ ايٓ ٍٛاهاْ چٗ وَبٔي َ٘زٕل هفزُ ، كيلَ ٕٙيت اٍذ ، ثوگْزُ ٚ 

ػّو ها آگبٖ ٍبفزُ . ػّو گفذ : اٚ ها كػٛد وٓ ، ثٗ ٍٛي ٕٙيت ثوگْزُ ٚ ثٗ اٚ گفزُ : ثٍٕل ّٛ ٚ ثٗ اِيواٌّإِٕيٓ 

ٍِؾك ّٛ . ٕ٘گبِي وٗ ػّو ٙوثٗ فٛهك ، ٕٙيت ثو اٚ ٚاهك ّل ٚ ِي گويَذ ٚ ِي گفذ : ٚاي ثواكهَ ، ٚاي هفيمُ 

بٌي وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گفزٗ اٍذ : ّ٘بٔب ، ػّو گفذ : اي ٕٙيت ! آيب ثو ِٓ گويٗ ِي وٕي ، كه ؽ

اُ ثو اٚ ِّؼنة ِي ّٛك . اثٓ ػجبً ِي گٛيل : ٚلزي ػّو ِوك ، ايٓ ِطبٌت ها ثٗ ػبيْٗ  ِوكٖ ثب گويٗ فبٔٛاكٖ

ويٗ گفزُ . ػبيْٗ گفذ: فلا ػّو ها هؽّذ وٕل ، ثٗ فلا لَُ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔفوِٛك : ّ٘بٔب ِوكٖ ثب گ

اُ ثو اٚ ىيبك ِي وٕل .  اُ ثو اٚ ِّؼنة ِي ّٛك ; ثٍىٗ فوِٛك : فلاٚٔل ػناة وبفو ها ثٗ ٍٚيٍٗ گويٗ فبٔٛاكٖ فبٔٛاكٖ

ْفَوي{; وٗ ٘يچ وَي ثبه گٕبٖ كيگوي ها ثٗ كُٚ 
ُ
َٚاىَِهٌح ِْٚىَه أ  رَيُِه 

ػبيْٗ گفذ : لوآْ ّّب ها وفبيذ ِي وٕل }أاَلَّ

 وْل(( .  ّٔي

ٓ ٕ٘گبَ گفذ : فلاٚٔل اٍذ وٗ ِي فٕلأل ٚ ِي گويبٔل اثٓ ٍِيىخ گفذ : اثٓ ػّو ٘يچ گٛٔٗ اثٓ ػجبً كه اي

( ٚ كه هٚايذ كيگو اثٓ اثي ٍِيىخ ِي گٛيل : ايٓ ؽليش ها ثواي ػبيْٗ ٔمً 1ٍقٕي )كه ايٓ ثبهٖ( ٔگفزٗ اٍذ(( .)

ٌٚي گُٛ اّزجبٖ ِي وٕل ٚ كه لوآْ ووكَ ، ٚ ِي گفذ : ))ثٗ فلا لَُ ايٓ ؽليش ها اى كهٚغگٛيبْ ٔمً ّٔي وٕيل، 

ْفَوي{)
ُ
َٚاىَِهٌح ِْٚىَه أ ( ٌىٓ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك : 2آٔچٗ وٗ ِبيٗ ّفبي ّّب اٍذ ٚعٛك كاهك : }أاَلَّ رَيُِه 

 (3اُ ثو اٚ ىيبك ِي وٕل(( .) ))فلاٚٔل ػناة وبفو ها ثٗ ٍٚيٍٗ گويٗ فبٔٛاكٖ

  ػّوح كفزو ػجلاٌوؽّٓ ِي گٛيل :

)) ٕ٘گبِي وٗ ٍقٓ ػجلهللا ثٓ ػّو ))اْ اٌّيذ ٌيؼّنة ثجىبء اٌؾي ػٍيٗ(( ثواي ػبيْٗ ثيبْ ّل ، ّٕيلَ گفذ : 

گٛيل، ٌٚي اٚ يب فواُِٛ ووكٖ ٚ يب اّزجبٖ ِي وٕل; ثٍىٗ  ِي گٛييُ فلاٚٔل اثي ػجلاٌوؽّٓ ها ثجقْل، اٚ كهٚؽ ّٔي

وٗ ثو اٚ گويٗ ِي ّل فوِٛك : ))ثو اٚ گويٗ ِي ّٛك ٚ ّ٘بٔب  هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو يه ىْ يٙٛكي گنّذ

 (4أل(( ) اٚ كه لجوُ ِؼّنة ِي ّٛك(( ، ثٗ غيو اى كاٚك ; كيگواْ ايٓ ؽليش ها ٔمً ووكٖ

 كه هٚايذ كيگوي ػبيْٗ گفذ : 



ػٍيٗ ٚ آٌٗ كهثبهٖ  گٛيل ، ٌىٓ كچبه ُٚ٘ ّلٖ اٍذ ، ثٍىٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا فلاٚٔل اٚ ها هؽّذ وٕل ، اٚ كهٚؽ ّٔي

يه ِوك يٙٛكي وٗ ِوكٖ ثٛك ، فوِٛك: ))ِوكٖ ثب گويٗ ثو اٚ ِؼّنة ِي ّٛك(( . ػبيْٗ كه ايٓ َِئٍٗ ِقبٌف ػّو ثٛك ، 

اٚ ثو فالف ٔٙي ٚي كه هٚى ٚفبد پلهُ ثو اٚ گويَذ . ٍؼيل ثٓ َِيت ِي گٛيل : ))ٕ٘گبِي وٗ اثٛثىو كه گنّذ ، 

ػّو ثٗ ٍٛي ِٕيي ػبيْٗ ؽووذ ووك، ثو كهة ِٕيي ايَزبك ، ٚ آٔٙب ها اى گويٗ ثو اٚ  ػبيْٗ ثو اٚ گويٗ ٚ ىاهي ووك ،

ِٕغ ووك ، ٌىٓ آٔٙب اِزٕبع ووكٔل . ػّو ثٗ ْ٘بَ ثٓ ٌٚيل گفذ : كافً ِٕيي ّٛ ٚ كفزو اثٓ لؾبفٗ ها فبهط وٓ ، 

واَ ِي وُٕ . ػّو ثٗ ْ٘بَ اَ ها ثو رٛ ؽ ػبيْٗ ٕ٘گبِي وٗ ايٓ ٍقٓ ها اى ػّو ّٕيل، ثٗ ْ٘بَ گفذ : ِٓ فبٔٗ

گفذ : كافً ّٛ ِٓ ثٗ رٛ اعبىٖ ِي كُ٘ . ْ٘بَ كافً ّل ٚ اَ فوٖٚ فٛا٘و اثٛثىو ها اى ِٕيي ثٗ ٔيك ػّو ثيوْٚ آٚهك 

 (5، ػّو ٙوثٗ ٘بيي ثب ربىيبٔٗ ثٗ اٚ ىك ، ٕ٘گبِيىٗ )ىٔبْ كافً فبٔٗ( ّٕيلٔل ، كٍذ اى گويٗ ٚ ىاهي وْيلٔل(( .)
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 .  92، ٓ  11. . عبِغ االٕٛي : اثٓ اصيو ، ط 1

 .  38( ، آيٗ 53. . ٔغُ: )2

،  928، ٕؾيؼ ٍَُِ : وزبة اٌغٕبئي ، ثبة اٌّيذ يؼنة ثجىبء اٍ٘ٗ ػٍيٗ ، ط  127، ٓ  3. . ٕؾيؼ ثقبهي : ط 3

 ، ثبة اٌغٕبئي .  19ٚ  18، ٓ  4َٔبئي : ط 

  94، ٓ  11 . . عبِغ االٕٛي : اثٓ اصيو ، ط4

 ، ؽٛاكس ٍبي ٍييكُ٘ .  349، ٓ  2. . ربهيـ ٛجوي : ط 5

 موضع ابن عباس -

ِٛٙغ اثٓ ػجبً كه َِئٍٗ گويٗ ثو ِوكگبْ اى ِإِٕيٓ ٚ ِقبٌفذ ٚي ثب هٚايذ ػّو ، ثب رٛعٗ ثٗ ٍقٕي وٗ كه پيِ اى 

 (1ٚي ٔمً ووكيُ ، هّٚٓ اٍذ .)

----------------------------- 

 . 92، ٓ  11االٕٛي : اثٓ اصيو ، ط . . عبِغ 1

 موضع ابوهریره -

 اثٛ ٘ويوٖ ِي گٛيل : 

گويَزٕل ، ػّو ثٍٕل ّل ٚ  ))ّقٖي اى فبٔلاْ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كهگنّذ . ىٔٙب عّغ ّلٔل ٚ ثو اٚ ِي

٘ب ها ه٘ب وٓ ، ّ٘بٔب چُْ  آٔٙب ها ٔٙي ووك ٚ كٚه ِي ٍبفذ . هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك : اي ػّو آْ

 ( 1ّقٔ( ٔيكيه اٍذ((.) گويبْ اٍذ ٚ لٍت ِٖيجذ كيلٖ اٍذ ٚ ىِبْ )اى كٍذ كاكْ



----------------------------- 

، ٍٕٓ اٌىجوي :  1587، ثبة ِب عبء في اٌجىبء ، ط  505، ٓ  1، ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ : ط  19، ٓ  4. . ٍٕٓ َٔبيي : ط 1

 .  7159، ثبة ِٓ هفٔ في اٌجىبء ، ط  117، ٓ  4ثيٙمي ، ط 

 آن تعارض روایات تحریم گریه با روایت جایز بودن -

رؼلاكي هٚايذ كه وزبثٙبي ؽليضي ٚعٛك كاهك وٗ اكػب ّلٖ اٍذ وٗ كالٌذ ثو ٔٙي پيبِجو اى گويٗ كاهك ، ثب لطغ ٔظو اى 

٘ب ثواي رؼبهٗ ؽزي اگو ايٓ هٚايبد ها ٕؾيؼ ثلأيُ ، ثبى ُ٘ ٕالؽيذ ٔلاهٔل وٗ  ٙؼف ايٓ هٚايبد ٚ ػلَ ٕالؽيذ آْ

 كٌيً ثواي ؽوِذ ثبّٕل ;

وٗ كالٌذ ثو عبيي ثٛكْ گويٗ كاهك ، ٚ ايٓ وٗ گويٗ ثو وَبٔي وٗ ِْوف ثٗ ِوگ ثبّٕل ٚ يب وَي وٗ ىيوا ثب هٚايبري 

ّٙيل ّلٖ ٚ يب ثٗ ِوگ ٛجيؼي اى ثيٓ هفزٗ اٍذ ، ثو ٚفك ٍيوٖ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛكٖ اٍذ ، 

 رؼبهٗ كاهك . 

آٌٗ ِجٕي ثو ايٓ وٗ ، ايٓ هٚايبد رٕٙب اى ٛويك فٍيفٗ اٙبفٗ ثو آْ ، ٍقٓ ػبيْٗ ٚ إؾبة پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ 

كَٚ ٚ فوىٔلُ ػجلهللا ٔمً ّلٖ ٚ ٔمً آٔبْ ٔبّي اى فطب ٚ فواِّٛي اٍذ ٚ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔٙي 

الٌذ اى گويٗ ٔىوكٖ اٍذ ، ِٛعت ِي گوكك ، وٗ اى ايٓ هٚايبد اػواٗ وٕيُ ٚ ثٗ ٍيوٖ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وٗ ك

 ثو عٛاى گويٗ كاهك ، رَّه وٕيُ . 

 تعارض روایات تحریم گریه با قرآن کریم -

هٚايبد ؽوِذ گويٗ وٕبٖ ٚػمٛثذ ها ٔٗ ثواي گويٗ وٕٕلٖ ثٍىٗ ثواي ِيذ اصجبد ِي وٕل. ٚايٓ ِطٍت ثب ؽميمذ لوآٔي 

 كيگو.رغبيو كاهك وٗ ثٗ لٍُ آيخ ػمٛثذ گٕبٖ رٕٙب ِزٛعٗ ِورىت گٕبٖ ِي ّٛك ٔٗ وَي 

ْفَوي{)
ُ
َٚاىَِهٌح ِْٚىَه أ  (1فلاٚٔل ِي فوِبيل : }أاَلَّ رَيُِه 

))ٚىه(( كه آيٗ ثٗ ِؼٕبي گٕب٘ي اٍذ وٗ ثو كُٚ أَبْ ٍٕگيٕي وٕل ، ٚ ))اٌٛاىهٖ(( ثٗ ِؼٕبي ٔفَي اٍذ وٗ گٕبٖ 

( 2گيوك .) ها أغبَ ِي ك٘ل . ِواك اى آيٗ ّويفٗ ايٓ اٍذ وٗ ، ٘يچ وٌ اى گٕب٘ىبهاْ ثبه گٕبٖ كيگوي ها ثو كُٚ ّٔي

 ٚ ٔيي فلاٚٔل ِي فوِبيل : 

ٌَ ٌِْلِ  َٚأَْ ٌَّْي َؼي{)} ٍَ ب  َِ ِْ ئاِلَّ  ب ََ ٔ3) 

 اي عي ٍؼي ٚ وِّٛ اٚ ٔيَذ((. ))ٚ ايٓ وٗ ثواي أَبْ ثٙوٖ

 ٚ ٔيي ِي فوِبيل : 

(} ُٖ وًّا يََو َّ ْضَمبَي َمهٍَّح  ِِ  ًْ َّ َِٓ يَْؼ َٚ  * ُٖ ْضَمبَي َمهٍَّح َفْيًوا يََو ِِ  ًْ َّ َّٓ يَْؼ  ( 4}َف



اي وبه ثل ووكٖ آْ ها ِي  ِي ثيٕل * ٚ ٘و وٌ ّ٘ٛىْ مهّٖاي وبه فيو أغبَ ك٘ل آْ ها  ))پٌ ٘و وٌ ّ٘ٛىْ مهّٖ

 ثيٕل((.

 ٚ ٔيي ِي فوِبيل : 

جَْذ{) ََ ب َو َّ ًُّ َْٔفٌٍ ثِ ٌَُِٚزْغَيي ُو {5 ) 

 ))رب ٘و وٌ كه ثواثو ٍؼي ٚ وِّٛ فٛك ، عيا كاكٖ ّٛك((. 

بي هٚايي ، هٚايبري ٚعٛك كاهك وٗ پيِ اى آٔىٗ ايٓ ثؾش ها ثٗ پبيبْ ثوٍبٔيُ ، الىَ اٍذ ، گّٛيك وٕيُ وٗ، كه وزبثٙ

أل ، ايٓ هٚايبد ثب رؼبثيوي ّجيٗ ثٗ ُ٘ ٚاهك ّلٖ  ثوفي ثٗ آٔٙب ثو عٛاى گويٗ لجً اى ِوگ ; ٔٗ ثؼل اى آْ اٍزلالي ووكٖ

اٍذ ، ِّْٚٛ ايٓ هٚايبد كالٌذ ثو ؽوِذ گويٗ ثؼل اى ِوگ كاهك ، اى عٍّٗ آٔٙب هٚايذ ػجلهللا ثٓ ػّيو اى ٛويك عجو 

 اٍذ:

))عجو ِي گٛيل : ثٗ ّ٘واٖ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو ّقٖي وٗ ِْوف ثٗ ِوگ ثٛك، ٚاهك ّليُ . ىٔٙب گويٗ ِي 

ووكٔل ، عجو گفذ : آيب گويٗ ِي وٕيل ؟ رب ىِبٔي وٗ هٍٛي فلا َْٔزٗ اٍذ ، گويٗ ٔىٕيل . پيبِجو اووَ ٍٕي هللا 

، ثگناه گويٗ وٕٕل ، اگو ِوگِ هٍيل ، ٘يچ وٌ ، ثو اٚ گويٗ ٔىٕل(( ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: رب ىِبٔي وٗ كه ثيٓ آٔٙب اٍذ 

(.6) 

ايٓ هٚايذ ثو گويٗ ثب ٕلاي ثٍٕل ٚ فواّيلْ ٕٛهد ؽًّ ِي ّٛك; ىيوا پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚلزي گويٗ 

و ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك ووك ٚ ػجلاٌوؽّٓ ثب رؼغت ثٗ اٚ گفذ: آيب ّّب كه ٍبثك ِب ها اى گويٗ ٔٙي ٔىوكيل ؟ پيبِج

 : 

اَ ; فويبك ثٗ ٚلذ ِٖيجذ ٚ فواّيلْ ٕٛهد ، ٚ گويجبْ ها چبن ىكْ ٚ فويبك  ))ٔٗ ، ِٓ اى كٚ فويبك ٍزُ ، ٔٙي ووكٖ

 (7ّيطبٔي((.)

----------------------------- 
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 .  1055، ػ  328، ٓ  3. . اٌغبِغ اٌٖؾيؼ : ط 7

 دوم : گریه ی پیامبر   و پیامبران در مرگ مومنانبحث  --

ـ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ِوگ ػّٛيِ ؽّيٖ گويَذ ، ٚ كيگواْ ها ٔيي رْٛيك ّٔٛكٖ ثو اٚ ثگويٕل. اثٓ  1

 ٍؼل ِي گٛيل : 

وٗ ثو ّٙلاي فٛك گويٗ  ٘بي أٖبه ّٕيلٔل ))ثؼل اى عٕگ اؽل ٚلزي پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٕلاي گويٗ ها اى فبٔٗ

اي ٔلاهك . ٍؼل ثٓ  ِي ووكٔل ، اّه اى چّْبْ آْ ؽٚود عبهي ّل ٚ گويٗ ووك ٚ فوِٛك : ٌىٓ ؽّيٖ گويٗ وٕٕلٖ

ِؼبم ٍقٓ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ّٕيل . ثٗ ٔيك ىٔبْ لجيٍٗ ثٕي ػجل االًّٙ آِل ٚ عويبْ ها ثٗ آٔبْ گفذ 

 (1ٖٔبه اٚي ثو ؽّيٖ گويٗ ِي ووكٔل ٚ ٍپٌ ثو ّٙيل فٛك ِي گويَزٕل((.). ثؼل اى آْ هٚى ، ىٔبْ ا

ثبّل ، ثٍىٗ ِزّٚٓ رمويو ؽٚود ٚ اِو ٚي ثو گويٗ ٔيي  ايٓ ؽليش فمٜ ، ِزّٚٓ فؼً پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔي

ه ػٖو ثؼضذ ثٛكٖ ِي ثبّل . اى ؽليش ثٗ فٛثي اٍزفبكٖ ِي ّٛك وٗ گويٗ ثو ِوگ ِِٕٛبْ اِو ِوٍَٛ ٚ ِزلاٌٚي ك

 اٍذ . 

ـ ٚلزي عؼفو ثٓ اثي ٛبٌت ٚ ثوفي اى يبهاْ اٚ كه غيٖٚ ِإرٗ ثٗ ّٙبكد هٍيلٔل ، پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  2

 ثٗ ِٕيي ٚي رْويف ثوكٔل ٚ فوىٔلاْ عؼفو ها فٛاٍزٕل ، آٔبْ ها ثٛئيل ٚ اّه اى چّْبْ آْ 

 ؽٚود عبهي ّل . اٍّبء َّ٘و عؼفو گفذ : 

پله ٚ ِبكهَ فلايذ ثبك! چٗ چيي ّّب ها ثٗ گويٗ ألافزٗ اٍذ ؟ آيب فجوي اى عؼفو ٚ يبهاْ ٚي ثٗ ّّب هٍيلٖ اٍذ ؟ 

فوِٛك : ثٍٗ اِوٚى ثٗ ّٙبكد هٍيلٔل . اٍّبء ِي گٛيل : ّوٚع ووكَ ثٗ فويبك ىكْ ٚ عّغ ووكْ ىٔبْ ، فبّٛٗ ػٍيُٙ 

: اي ٚاي ػّٛيُ! ٍپٌ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك : ثو اٌَالَ كه ؽبٌي وٗ گويبْ ثٛك ٚاهك ّل ٚ ِي گفذ 

 ( 2ِبٕٔل عؼفو ثبيل گويٗ وٕٕلگبْ ثگويٕل(()

ّىي ٔيَذ وٗ ايٓ ؽليش ِزّٚٓ گويٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٍذ ٚ گفزبه آْ ؽٚود ))ثو ِبٕٔل عؼفو ثبيل 

ٍّبء ِي ثبّل. ّ٘ٗ ايٓ ِٛاهك گٛاٖ هّٕٚي ثو گويٗ وٕٕلگبْ ثگويٕل(( ِزّٚٓ رمويو آْ ؽٚود َٔجذ ثٗ گويٗ ا

 ِْوٚػيذ گويٗ ثو ِوگ ِِٕٛبْ ٚ ّٙلا ِي ثبّل . 

ـ گويٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو ّٙلاي عٕگ ِٛرٗ كه ٕؾيؼ ثقبهي اٍذ وٗ : پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجً  3

كد آٔبْ ها اػالَ ووكٖ ثٛك . ٔمً ثقبهي اى پيبِجو اى ايٕىٗ فجو ِوگ ىيل ٚ عؼفو ٚ اثٓ هٚاؽٗ آٚهكٖ ّٛك ، ِوگ ٚ ّٙب

 چٕيٓ اٍذ:



)) ىيل پوچُ ها ثٗ كٍذ گوفذ ٍپٌ ثٗ ّٙبكد هٍيل ، ٍپٌ عؼفو آْ ها گوفذ )اُٚ٘( ّٙيل ّل ، ٍپٌ اثٓ 

 ( 3هٚاؽٗ آْ ها گوفذ )اُٚ٘( ّٙيل ّل ٚ اّه اى چّْبْ ٚي عبهي ثٛك ...(()

 و فوىٔلُ اثوا٘يُ ـ گويٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ث 4

 أٌ ِي گٛيل : 

))ّ٘واٖ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚاهك ّليُ ... كه ؽبٌي وٗ اثوا٘يُ ِوگِ ٔيكيه ّلٖ ثٛك ، اّه اى كٚ چّْبْ 

پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عبهي ّل ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػٛف ثٗ ؽٚود گفذ : ّّب اي هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

وِٛك : آْ )اّه( هؽّذ اٍذ ٍپٌ ّ٘يٓ عٍّٗ ها رىواه ووك ٚآٔگبٖ فوِٛك : چُْ گويبْ اٍذ ٚ گويٗ ِي وٕيل ؟ ف

گٛيُ عي آٔچٗ وٗ ِٛعت هٙبيذ پوٚهكگبهِبْ كه آْ اٍذ ٚاي اثوا٘يُ ِب كه فواق رٛ ِؾيْٚ  لٍت ِؾيْٚ ٚ چييي ّٔي

 ( 4َ٘زيُ((.)

ها هؽّذ رٕٛيف ووكٖ اٍذ وٗ اى آْ اٍزفبكٖ ِي كه ايٓ هٚايذ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عبهي ّلْ اّه 

ّٛك،وٗ گويٗ ٔيىٛ اٍذ . ٚ ِمٖٛك پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى ))چُْ گويبْ(( رب آفو هٚايذ ايٓ اٍذ وٗ كه گويٗ 

ٚ ِؾيْٚ ثٛكْ لٍت گٕب٘ي ٚعٛك ٔلاهك ; ثٍىٗ گٕبٖ، گفزٓ ٍقٕي اٍذ وٗ فُْ پوٚهكگبه ها ثٗ ّ٘واٖ كاّزٗ ثبّل ، 

 ل اػزواٗ ثٗ فلاٚٔل . ِبٕٔ

 ـ گويٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو ِبكهُ ٚلزي ثو لجوُ ؽبٙو ِي ّل .  5

 اثٛ ٘ويوٖ ِي گٛيل : 

 ))پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجو ِبكهُ ها ىيبهد ووك ٚ گويٗ ووك ٚ اٛوافيبِٔ ها 

 (5ثٗ گويٗ ألافذ((.)

 كه ثيّبهي ٍؼل ثٓ ػجبكٖ . ـ گويٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  6

 ػجلهللا ثٓ ػّو ِي گٛيل : 

))ٍؼل ثٓ ػجبكٖ اى ٚٙؼيذ ِياعي فٛك ّىٖٛ ّٔٛك . پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ّ٘وا٘ي ، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػٛف ، 

ل ، اٚ ها ٍؼل اثٓ اثي ٚلبٓ ، ٚ ػجلهللا ثٓ َِؼٛك ثٗ ػيبكد اٚ آِل ، پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚلزي ثو اٚ ٚاهك ّ

ثيُٙٛ يبفذ ٍٛاي ووك: آيب رّبَ ووكٖ اٍذ ؟ گفزٕل : ٔٗ اي هٍٛي فلا ! ؽٚود گويٗ ووك ، ؽبٙواْ ٚلزي كيلٔل 

پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گويٗ ِي وٕل ، گويٗ ووكٔل ، ؽٚود فوِٛك : آيب ْٕٔيليل وٗ فلاٚٔل ثب اّه چُْ ٚ ثب 

 (6ػناة ِي وٕل ـ ٚ اّبهٖ ثٗ ىثبْ ووكٔل ـ يب هؽّذ ِي وٕل (()وٕل ; ٌٚي ثب ايٓ  ؽيْ لٍت وَي ها ػناة ّٔي

 اُ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ  ـ گويٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو ٖٔٛ 7

 اى اَ فًٚ كفزو ؽبهس هٚايذ ّلٖ وٗ ثو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚاهك ّل ٚ گفذ : 



))اي هٍٛي فلا! ِٓ اِْت فٛاة ثلي كيلَ . ؽٚود فوِٛك : آْ چيَذ ؟ گفذ : آْ فٛاة ثَيبه ثل اٍذ . فوِٛك 

اي اى پيىو ّّب لطغ ّل ٚ كه كآِ ِٓ گناّزٗ ّل . پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ  آْ چيَذ ؟ گفذ : كيلَ گٛيب لطؼٗ

يل ٚ اٚ كه كاِبْ رٛ فٛا٘ل ثٛك . فبّٛٗ ؽَيٓ ها ثٗ آٌٗ فوِٛك : فٛاة فٛثي كيلي ، فبّٛٗ اْ ّبءهللا فوىٔلي ِي ىا

كٔيب آٚهك ٚ چٕبْ وٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛكٖ ثٛك ، كه كآِ ِٓ لواه گوفذ . هٚىي ثو پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ 

ٍيٗ ٚ آٌٗ ووكَ آٌٗ ٚاهك ّلَ ٚ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ها كه كاِبْ اٚ لواه كاكَ ، ٍپٌ رٛعٗ ثٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػ

وٗ اّه اى چّْبْ اٚ عبهي اٍذ، گفزُ : اي هٍٛي فلا ! پله ٚ ِبكهَ فلاي رٛ ثبك ، ّّب ها چٗ ّلٖ اٍذ ؟! 

فوِٛك : عجوئيً ثٗ ٔيك ِٓ آِل ٚ ثٗ ِٓ فجو كاك وٗ اِزُ ايٓ فوىٔلَ ها ِي وْٕل . گفزُ ايٓ ؟! فوِٛك : ثٍٗ ٚ ثٗ 

آٚهك(( . ؽبوُ ِي گٛيل : ايٓ هٚايذ ثو ٛجك ِٛاىيٓ ّيقيٓ هٚايذ ّ٘واٖ فٛك فبن ٍوفي اى فبن اٚ ها ثوايُ 

 ( 7أل .) ٘ب ٔمً ٔىوكٖ ٕؾيؾي اٍذ ٌٚي آْ

كه ايٓ ىِيٕٗ هٚايبد كيگوي ٚعٛك كاهك ، وٗ ِغبي ٔمً آٔٙب ٔيَذ ، ايٓ هٚايبد ربويل كاهك وٗ پيبِجو فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ 

 (8ٌَالَ گويٗ ووكٔل .)ٚ آٌٗ كه ِٕبٍجزٙبي ِقزٍف ثو اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ ا

گويٗ رٕٙب ِوثٛٛ ثٗ ػٖو ثؼضذ ٔيَذ ، ثٍىٗ كاهاي ٍبثمٗ ربهيقي ٛٛالٔي اٍذ ، ىيوا ِي ثيٕيُ وٗ پيبِجواْ اٌٙي كه 

 أل .  ٘بي گٛٔبگْٛ گويٗ ووكٖ ِٕبٍجذ

 فلاٚٔل كهثبهٖ ؽٚود يؼمٛة ػٍيٗ اٌَالَ ِي فوِبيل : 

َفي ػَ  ٍَ ََٚلبَي يَب أَ  ُْ ُٙ ْٕ ٌََّٛي َػ َٚرَ {(} ٌُ َٛ َوِظي ُٙ ِْ َف ٌُْؾْي َٓ ا ِِ  ُٖ ب َٕ َّْٚذ َػْي َٚاْثيَ َف  ٍُ  (9ٍَي ُيٛ

))ٚ اى آٔٙب هٚي ثوگوكأل ٚ گفذ : ٚا اٍفب ثو يٍٛف ٚ چّْبْ اٚ اى ألٖٚ ٍفيل ّل ; اِب فُْ فٛك ها فوٚ ِي ثوك(( 

. 

 ّل :  يؼمٛة ػٍيٗ اٌَالَ ثَيبه ثو يٍٛف ػٍيٗ اٌَالَ ِي گويَذ رب ايٓ وٗ كهثبهٖ اٚ گفزٗ

(} َٓ بٌِىِي َٙ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ْٚ رَُىٛ ًٙب أَ َْ َؽَو َف َؽزَّي رَُىٛ ٍُ  رَْنُوُو ُيٛ
ُ
 ( 10}َلبٌُْٛا رَبهلل رَْفَزأ

 ))گفزٕل : ثٗ فلا رٛ آٔمله يبك يٍٛف ِي وٕي وٗ كه آٍزبٔٗ ِوگ لواهگيوي، يب ٘الن گوكي((. 

 ىِقْوي ِي گٛيل : 

يٓ ِي ثوك ٚ آْ ها ثٗ هٔگ ٍفيل وله رجليً ِي وٕل . گفزٗ ّلٖ : اٚ اگو گويٗ ىيبك ّٛك ، اّه ٍيب٘ي چُْ ها اى ث

ٔبثيٕب ّل . ٚ گفزٗ ّلٖ : ثيٕبيي اُ ثَيبه وُ ّلٖ ثٛك . ػجبهد ))ِٓ اٌؾيْ(( كه آيٗ اٚي ، ثب ٚاٚ ٔيي لوائذ ّلٖ 

ٛعٛكآِلٖ ٍفيلي چُْ اى آْ ثٛعٛك آِل،پٌ گٛيب ٍفيلي اى ؽيْ ث ثٛكوٗ گويٗ اٍذ ))ٚ ِٓ اٌؾيْ(( ؽيْ ػٍذ

 اٍذ.

 گفزٗ ّلٖ اٍذ وٗ چّْبْ يؼمٛة اى فواق يٍٛف رب كيلاه 



 ِغلك اٚ ثٗ ِلد ْ٘زبك ٍبي پيٍٛزٗ گويبْ ثٛك.

 اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ّلٖ وٗ ٚي ، اى عجوئيً ٍٛاي ووك : 

ٛك؟ گفذ : ثٗ ألاىٖ ٘فزبك ِبكه وٗ ألاىٖ آٔچٗ يؼمٛة ػٍيٗ اٌَالَ ثو يٍٛف ػٍيٗ اٌَالَ )اى ؽيْ( پيلا ووك ، چمله ث

فوىٔل اى كٍذ كاكٖ ثبّٕل ، پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گفذ : ألاىٖ پبكاُ اٚ چمله اٍذ ؟ گفذ : پبكاُ ٕل ّٙيل 

 اي گّبْ ثل ثٗ فلاٚٔل پيلا ٔىوك .  ، ٚ اٚ ٌؾظٗ

ثوٍل ؟ كه عٛاة ثبيل گفذ : أَبْ اگو ٍإاي ّٛك : چگٛٔٗ ثواي پيبِجوي عبئي ثبّل وٗ ثٗ ايٓ كهعٗ اى ثي ربثي 

ٕ٘گبَ ؽيْ ىيبك ثو اٍبً فطود وٕزوي ٛجيؼي فٛك ها اى كٍذ ِي ك٘ل ٚ ثليٓ عٙذ فلاٚٔل اى ٕجو اٚ رّغيل ووك ٚ 

 ايٓ وٗ اٚ ٕجو ّٔٛك رب ِجبكا والِي ٚ يب وبهي وٗ ٔيىٛ ٔجبّل اى اٚ ٍو ىٔل . 

 ا٘يُ گويَذ ، ٚ فوِٛك : پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ِوگ فوىٔلُ اثو

گٛييُ ٚ ِب ثٗ فبٛو رٛ اي  ))لٍت ثي ربثي ِي وٕل ٚ چُْ گويبْ اٍذ ٚ آٔچٗ وٗ ِٛعت غٚت فلاٚٔل اٍذ ّٔي

 اثوا٘يُ ! ِؾيْٚ َ٘زيُ (( . 

ثي ربثي ِنَِٛ آْ اٍذ وٗ اى ثوفي افواك عبً٘ ٍو ِي ىٔل ِبٕٔل گويٗ ثٗ آٚاى ثٍٕل ٚ عيع ٚ فيع ، ىكْ ثٗ ٍيٕٗ ٚ 

 د ٚ پبهٖ ووكْ ٌجبً. ٕٛه

اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ّلٖ وٗ ثو يىي اى فوىٔلاْ يىي اى كفزوأِ وٗ كه ؽبي ِوگ ثٛك ، گويَذ 

. گفزٗ ّل : اي هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ! گويٗ ِي وٕي كه ؽبٌي وٗ ِب ها اى گويٗ ٔٙي ِيىوكي؟ فوِٛك : 

 آِيي ٔٙي ووكَ ، فويبك ثٗ ٕ٘گبَ ّبكي ٚ فويبك ثٗ ٕ٘گبَ ؽيْ .  ; ثٍىٗ اى كٚ فويبك ؽّبلذّّب ها اى گويٗ ٔٙي ٔىوكَ 

اى اِبَ ؽَٓ ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ ٚي ، ثو فوىٔلُ يب كيگوي گويَذ ، اى ٚي كه ايٓ ثبهٖ ٍإاي ّل 

 فوِٛك : 

ُْ فٛك ها فوٚ ثوكٖ ثٛك اٚ پو اى فُْ ثو فوىٔلاُ )) ٔليلَ وٗ فلاٚٔل ؽيْ ها ِبيٗ ٕٔگ ثو يؼمٛة لواه كاكٖ ثبّل اٚ ف

 ( . 11كاك(() ثٛك ٚ چييي وٗ ٍجت ٔبهاؽزي آٔبْ ّٛك، ثوٚى ّٔي

----------------------------- 
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 .  496، ٓ  2. . وْبف ، ىِقْوي ، ط 11

 بحث سوم : سیره ی مسلمانان در گریه بر مومنان --

ٍيوٖ ٍَِّبٔبْ ثؼل اى ٚفبد هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٙزويٓ كٌيً ثو عبيي ثٛكْ گويٗ اٍذ ، ثو اٍبً ايٓ 

( ِب كه 1أل.) أل ٚ كه هصبي آٔبْ ّؼو ٍوٚكٖ ْ فٛيِ گويَزٍٗيوٖ ٍَِّبٔبْ ٚ ثيهگبْ إؾبة ثو ِوكگبْ ثب ايّب

 ايٕغب ثوفي اىّٛا٘ل ربهيقي وٗ كالٌذ ثو ٕؾيؼ ٚ ِْوٚع ثٛكْ گويٗ كاهٔل ، موو ِي وٕيُ.

 ـ اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ٕ٘گبَ كفٓ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو لجو ٚي ايَزبك ٚ گفذ :  1



; ِگو ثواي رٛ ، ٚ ثي ربثي ىّذ اٍذ ; ِگو ثواي رٛ ، ٚ ايٓ ِٖيجذ ثيهگ اٍذ ٚ ٘و )) ٘و آيٕٗ ٕجو ٔيىٛ اٍذ 

 ِٖيجزي ثؼل اى رٛ وٛچه اٍذ ((. 

 أل :  ـ اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ كه هصبي پيبِجو اووَ ػٍيٗ اٌَالَ اّؼبهي ٍوٚكٖ 2

 اال ٛوق إٌبػي ثٍيً فواػٕي 

  

ّّب اٍزمً ِٕبكيبً  ٚ أهّلٕي ٌ 

  

 هايذ اٌني أري  فمٍذ ٌٗ ٌّب

  

 ( 2ٌغيو هٍٛي هللا ٌٛ وٕذ ٔبػيبً )

  

 ٚلزي كه ّت فجو ِوگ پيبِجو ثٗ گُّٛ هٍيلٚؽْذ ووكَ

 ٚ ٕ٘گبِي وٗ فجو كٕ٘لٖ فجو كاك ، فٛاة ها اى ِٓ ثوك

 ٕ٘گبِيىٗ آٔچٗ هؿ كاكٖ ثٛك كيلَ ثٗ اٚ گفزُ

 )اي وبُ( فجو ِوگ غيو اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ِي كاك

 ـ أٌ ثٓ ِبٌه ِي گٛيل :  3

٘بي ِوگ يىي پٌ اى كيگوي ثو ؽٚود ٚاهك  ))فبّٛٗ كه ٔيك هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ َْٔزٗ ثٛك ، ٍقزي

ِي ّل ، ؽٚود ٍوُ ها ثٍٕل ووك ٚ فوِٛك : اي ٚاي اى ٍقزي )ِوگ( ! فبّٛٗ ى٘وا ػٍيُٙ اٌَالَ گويٗ ووك ٚ 

ي ّّب اي پله عبْ . پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك : ثؼل اى اِوٚى كيگو فوِٛك : اي ٚاي اى ٍقزي ! ثواي ٍقز

 (3ٍقزي ثو ِٓ ٔيَذ(()

ـ فبّٛٗ ى٘وا ػٍيُٙ اٌَالَ كه هصبي پله ثيهگٛاهُ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٕ٘گبَ ِوگ اّؼبه ؽيْ آٚهي  4

 ٍوٚك ، اى عٍّٗ آٔٙب ّؼوي اٍذ وٗ كه ىيو موو ِي ّٛك : 



ُّ روثخ أؽّل ِ  بما ػٍي ِٓ ّ

  

 أْ ال يُْ ِلي اٌيِبْ غٛاٌيب 

  

 ٕجّذ ػٍي ِٖبئت ٌٛ أٔٙب 

  

 ( 4ٕجّذ ػٍي اْليبَ ػلْ ٌيبٌيب)

  

 چٗ ثبوي اٍذ ثو آْ وٗ فبن لجو پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ثٛئيلٖ اٍذ

 وٗ كه رّبَ ػّو ٘يچ ٍقزي ها ٔجٛيل

 ِٖيجذ ٘بيي ثو ِٓ ثبهيلْ گوفزٗ

 و ثو هٚى٘ب ِي ثبهيلٔل چْٛ ّت ربه ِي گويلٔل.وٗ اگ

ّّٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اّؼبه ثَيبه ؽيْ آٚهي كه هصبي ؽٚود ثٗ ٕ٘گبَ ٚفبد ٍوٚكٖ اٍذ  5  ـ ٕفيٗ ػ

 أال يب هٍٛي هللا وٕذ هعبءٔب 

  

 ٚ وٕذ ثٕبثّواً ٚ ٌُ رىٓ عبفيب 

  

 ٚ وٕذ هؽيّبً ٘بكيب ٚ ِؼٍّبً 

  

 ٌيجه ػٍيه اٌيَٛ ِٓ وبْ ثبويب 



  

 ٌؼّون ِب أثىي إٌجي ٌفملٖ 

  

 ( 5ٚ ٌىٓ أفْي ِٓ اٌٙوط آريب.)

  

 اي هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ! رٛ ِبيٗ اِيلٚاهي ثٛكي

 رٛ َٔجذ ثٗ ِب ٔيىٛوبه ثٛكي ; ٔٗ كهّذ فٛي

 رٛ ثواي ِب هؽيُ ٚ ٘لايذ وٕٕلٖ ٚ ِؼٍُ ثٛكي

 اي ثو رٛ گويٗ ِي وٕل ٘و آيٕٗ ، ٘و گويٗ وٕٕلٖ

 وُٕ لَُ ثٗ رٛ كه فواق پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گويٗ ّٔي

 ٌىٓ اى ٘وط ٚ ِوط كه آيٕلٖ ٚاّ٘ٗ كاهَ .

 ـ اثٛ مؤيت ٕ٘گبَ ٚفبد هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو ٚي گويَذ ٚ ايٓ اّؼبه ها كه هصبي اٚ ٍوٚك6

 ٌّب هأيذ إٌبً في ػَالرُٙ 

  

 ِب ثيٓ ٍِؾٛك ٌٗ ٚ ِٚوػ 

  

 ِزجبكهيٓ ٌْوعغ يأوفُٙ 

  

 ٔٔ اٌولبة ٌفمل اثي٘ أهٚػ 

  



 فٕٙبن ٕود اٌي اٌَّٙٛ ٚ ِٓ يجذ 

  

 ( 6عبه اٌَّٙٛ يجيذ غيو ِوٚػ.)

  

 ٕ٘گبِي وٗ ِوكَ ها كه لجو٘بيْبْ يبفزُ

 وٗ يب كه ٌؾل ثٛكٔل ٚ يب لجوي ثواي آٔبْ وٕلٖ ّلٖ ثٛك

 ّلٔل ثواي رْييغ ٚ هٚي كٍذ گوفزٓ پيىويآٔبْ گٛيب اى لجو فبهط 

 رب آْ ها كه ثواثو گوكٔٙبي فٛيِ لواه كٕ٘ل ، كه فواق وَي وٗ ٍقٓ اٚ ، افزالف ها اى ثيٓ ِي ثوك

 كه ايٕغب ثٛك وٗ ثٗ ألٖٚ هٚي آٚهكَ ، ٚ وَي وٗ ّت ها ثب ألٖٚ ٍپوي وٕل

 ٕلو اٚ َّ٘بيٗ ؽيْ ٚ ألٖٚ ّلٖ اٍذ ٚ ّت ها ثٗ هاؽزي ٍپوي ّٔي

ـ اثٓ اٍؾبق كهثبهٖ اثب ٍفيبْ ثٓ ؽبهس ِي گٛيل ، ٚي كه هؽٍذ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثَيبه گويَذ ٚ  7

 كه هصبي اٚ ايٓ اّؼبه ها ٍوٚك :

 اهلُذ فجبد ٌيٍي ال ييٚي 

  

 ٚ ٌيً افي اٌّٖيجخ فيٗ يطٛي 

  

 فأٍؼلٔي اٌجىبء ، ٚ مان فيّب 

  

 إٔيت اٌٍَّّْٛ ثٗ لٍيً 

  

 ػظّذ ِٖيجزٕب ٚ عٍّذ  ٌمل



  

 ( 7ػْيخ ليً لل لج٘ اٌوٍٛي.)

  

 ّت فٛاثُ ٔجوك ، گٛيب آْ ّت پبيبٔي ٔلاهك

 ّجي وٗ اي ثواكه! ِٖيجذ كه آْ ٛٛالٔي اٍذ

 چٗ وٗ ِوا كه گويٗ وّه وٓ وٗ آْ كه آْ

 ٍَِّبٔبْ ثٗ آْ كچبه ّلٔل ، وُ اٍذ

 ِٖيجذ ِب ثَيبه ػظيُ ٚ ثيهگ اٍذ

 پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه گنّزٗ اٍذ .ّجي وٗ گفزٗ ّل وٗ 

ـ ٕ٘گبِي وٗ فجو ِوگ ٔؼّبْ ثٓ ِموْٚ ثٗ ػّو ثٓ فطبة هٍيل ، كٍزِ ها ثو ٍوُ گناّذ ٚ فويبك ثو آٚهك ،  8

 اي ٚاي ٔؼّبْ . 

 ٚلزي ىيل ثٓ فطبة كه يّبِٗ ّٙيل ّل ، كٍٚذ اٚ وٗ ِوكي اى 

ِليٕٗ ثوگْذ ٚ ػّو ها كيل ، اّه اى چّْبْ اٚ عبهي ّل ٚ گفذ : لجيٍٗ ثٕي ػلي ثٓ وؼت ثٛك، ٕ٘گبِي وٗ ثٗ 

( فبٌل ثٓ ٌٚيل كه ىِبْ فالفذ ػّو كه گنّذ ـ ايٓ كٚ ثب يىليگو ٕؾجذ 8))ىيل ها عبگناّزي ٚ ثٗ ٔيك ِٓ آِلي(( )

ٖ ثو اثي ٍٍيّبْ ووكٔل ـ ىٔبْ اى گويٗ ثو اٚ فٛككاهي ووكٔل ، ػّو وٗ ايٓ فجو ها ّٕيل گفذ : چوا ىٔبْ ثٕي ِغيو ّٔي

 هيئل ، ٌىٓ ٕلاي فٛك ها ثٍٕل ٔىٕٕل ٚ ؽوف ثي هثٜ ٔئٕل .  اّه ّٔي

ُّّ ثواكه ِبٌه ثٓ ٔٛيوٖ وٗ يه چُْ كاّذ ٚلزي فجو وْزٗ ّلْ ثواكهُ ها ّٕيل كه َِغل ٔجٛي كه ؽٚٛه اثٛ  ِز

وكٖ ثٛك ٚ ثٗ ِؾواة رىيٗ ىكٖ ثٛك . ثىو گويَذ ، ٚي ّٔبى ٕجؼ ها ثٗ اثٛثىو الزلا ووك ; ٚلزي اثٛ ثىو ّٔبى ها رّبَ و

ُّّ كه وٕبه اٚ ايَزبك ٚ ثو وٕبهٖ ِٕؾٕي وّبْ رىيٗ ىك ٚ ايٓ اّؼبه ها ٍوٚك :   ِز

 اٌمزيً امااٌويبػ رٕبٚؽذ  ٔؼُ

  

 فٍف اٌجيٛد لزٍذ ثب اثٓ اْلىٚه 

  



 أكػٛرٗ ثبهلل صُ غلهرٗ 

  

 ٌٛ ٘ٛ كػبن ثنِخ ٌُ يغله؟ 

  

 اٚ ٔٛؽٗ گوي ووكٔل چٗ وْزٗ فٛثي ; ىيوا ثبك٘ب ثو

 ٘ب ، اي فوىٔل اىٚه )ثواي ِلػ گفزٗ ِي ّٛك( كه پْذ فبٔٗ

 آيب اٚ ها كػٛد ووكي ٍپٌ فيبٔذ ووكي

 ووك . اگو اٚ رٛ ها كػٛد ووكٖ ثٛك ، فيبٔذ ّٔي

 اثٛ ثىو گفذ : 

افزبك ، ٚ پيٍٛزٗ ثٗ فلا ٍٛگٕل! اٚ ها كػٛد ٔىوكَ ٚ فيبٔذ ثٗ اٚ ٔٛهىيلَ ٍپٌ گويٗ ووك ٚ ثو وٕبهٖ ِٕؾٕي وّبْ 

ِزُّ گويٗ ِيىوك رب اى چُْ ٔبثيٕبيِ اّه عبهي ّل . ػّو ثٓ فطبة ثوفبٍذ ٚ گفذ : كٍٚذ كاهَ ، آْ گٛٔٗ وٗ 

 (9كه هصبي ِبٌه ّؼو ٍوٚكي ، كه هصبي ثواكهَ ىيل ٔيي ّؼو ِي ٍوٚكي .)

----------------------------- 
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 بحث چهارم : سخنان ائمه ی اطهار در مورد گریه --

ُ٘ فٛك گويَزٕل ٚ ُ٘ ّيؼيبْ ها رْٛيك ثٗ آْ ّٔٛكٔل ، اٌجزٗ كه چٙبهچٛة ّوػي ٚ رب ِبكاِي ائّٗ ػٍيٗ اٌَالَ 

 وٗ اهرىبة ؽواِي ٕٛهد ٔگيوك. كه ىيو ثوفي اى هٚايبد اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌَالَ كه ايٓ ىِيٕٗ ٔمً ِي ّٛك . 

 ـ ػجلهللا ثٓ ػجبً ِي گٛيل :  1

رو ّل . اى ؽٚود  ))ٕ٘گبِيىٗ وٗ ِوگ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٍيل ، ؽٚود گويَذ ، رب ايٕىٗ هيِْ

ٍٛاي ّل اي هٍٛي فلا! چٗ چيي ّّب ها ثٗ گويٗ ألافزٗ اٍذ ؟ فوِٛك : ثواي فبٔلأُ گويٗ ِي وُٕ ، ٚ آٔچٗ وٗ 

ي ثيُٕ وٗ ثؼل اى ِٓ ِٛهك ظٍُ لواه گوفزٗ اٍذ ، ٚ كه اِزُ ثؼل اىِٓ ثو ٍو آٔٙب فٛإ٘ل آٚهك ، گٛيب فبّٛٗ ها ِ

ايٓ  "ٍٕٛاد هللا ػٍيٙب "وٕل . فبّٛٗ  ؽبٌيىٗ وٗ فويبك ِي ىٔل ، اي پله! اي پله! ٚ وَي اى اِذ ِٓ اٚ ها يبهي ّٔي

يٗ ِٓ ٍقٓ ها ّٕيل ٚ گويَذ ، پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ اٚ گفذ : اي كفزوَ ! گويٗ ٔىٓ ، فبّٛٗ گفذ : گو

ثواي آٔچٗ وٗ ثؼل اى ّّب ثو ِٓ ِي آٚهٔل ، ٔيَذ ; ثٍىٗ ثواي فواق ّّب گويٗ ِي وُٕ ، اي هٍٛي فلا ! پيبِجو 

كُ٘ ، اي كفزو دمحم ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ! ثٗ وٛربٖ ثٛكْ كٚهٖ ي  ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ اٚ فوِٛك : رٛ ها ثْبهد ِي

 (1ْ ِٓ َ٘زي وٗ ثٗ ِٓ ٍِؾك ِي ّٛي(()ايٓ فواق ; ىيوا رٛ اٌٚيٓ فوك اى فبٔلا

 ـ صٛيو ثٓ أثي فبفزٗ ِي گٛيل :  2

))ّٕيلَ ، ؽٚود ػٍي ثٓ اٌؾَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ثب ِوكي اى لويِ ٍقٓ ِي گٛيل ، ٚي ِي گفذ : ٕ٘گبِيىٗ 

فوىٔلاْ آكَ ػٍيٗ اٌَالَ لوثبٔي فٛيِ ها رمليُ كاّزٕل ـ رب ايٓ وٗ فوِٛك : )).... آكَ ػٍيٗ اٌَالَ ثو ٘بثيً چًٙ 

 ّجبٔٗ هٚى گويَذ(( 

 ٖ وٗ ٚي فوِٛك : ـ اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّل 3

))ػٍي ثٓ اٌؾَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ثيَذ ٍبي ثو ؽَيٓ ثٓ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ گويَذ ، غنايي كه ِمبثً ٚي 

گناّزٗ ْٔل ، ِگو ايٕىٗ ثو ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ گويَذ ، رب ايٕىٗ يىي اى فلِزىبهاْ ثٗ ٚي گفذ : عبُٔ فلاي 

ٓ ثو ّّب ِي روٍُ وٗ فٛك ها ثٗ ٘الوذ ثيٕلاىي ! ؽٚود ّّب ثبك، اي فوىٔل هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ! ِ

 ايٓ آيٗ ها فٛأل : 

(} َْ ٛ ُّ ب الَ رَْؼٍَ َِ َٓ اّلّلِ  ِِ  ُُ َٚأَْػٍَ َُٚؽْئِي ئٌَِي اّلّلِ  ُىٛ ثَضِّي  ّْ ب أَ َّ  ( 2} َلبَي ئَِّٔ

 هييَ(( وُٕ ، لزٍگبٖ فوىٔلاْ فبّٛٗ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ، ِگو ايٓ وٗ اّه ِي ))ِٓ يبك ّٔي

 ـ اى اثٛ ثٖيو هٚايذ ّلٖ وٗ ٚي ِي گٛيل: 4



)) ّٕيلَ اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ِي گفذ : پلهَ كچبه ثيّبهي ٍقزي ّل ، ثٗ ٕٛهري وٗ ثو اٚ روٍيليُ ، يىي 

ِيوَ . اِبَ ٕبكق فوِٛك : اٚ ّفب  اى يبهاْ ٚي گويَذ ، ؽٚود ٔگب٘ي ثٗ اٚ ووك ٚ گفذ : ِٓ اى ايٓ ثيّبهي ّٔي

ٚ ٍبٌٙبي ىيبكي ثيٓ ِب ىٔلگي ووك ، اٚ كه ؽبٌي وٗ ٍبٌُ ثٛك ٚ ٘يچ گٛٔٗ ثيّبهي ٔلاّذ ، فوِٛك : اي  يبفذ ،

 (3فوىٔلَ ! ِٓ كه فالْ هٚى ِي ِيوَ ، ٚ كه ّ٘بْ هٚى كهگنّذ(( )

 ـ ؽّيح ثٓ ؽّواْ ِي گٛيل :  5

، گفزُ : اى وٛفٗ . ؽٚود گويٗ ووك  ثو اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ٚاهك ّلَ ، ثٗ ِٓ گفذ : اي ؽّيٖ ! اى وغب ِي آيي

، رب ايٓ وٗ اّىٙبيِ هيِْ ها رو ووك ، ثٗ ٚي گفزُ : اي فوىٔل هٍٛي فلا ! چوا ىيبك گويٗ ووكي؟ فوِٛك : ثٗ يبك 

ػّٛيُ ىيل افزبكَ ٚ آٔچٗ ثٗ اٚ ووكٔل ، ٍپٌ گويَزُ. ثٗ اٚ گفزُ : چٗ چيي اى اٚ ها يبك ووكي ؟ فوِٛك : وْزٓ اٚ ها 

، كه ؽبٌي وٗ ريوي ثٗ پيْبٔي اٚ إبثذ ووكٖ ثٛك ، فوىٔلُ يؾيي آِل ٚ فٛك ها ثو هٚي اٚ ألافذ ٚ ثٗ اٚ يبك ووكَ

گفذ : ثْبهد ثٗ رٛ اي پله ! ىيوا ّّب ثو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ػٍي ٚ فبّٛٗ ٚ ؽَٓ ٚ ؽَيٓ ػٍيٗ 

إٓ٘گو ريو ها اى پيْبٔي اٚ فبهط ٍبفذ، ٚ  اٌَالَ ٚاهك ِي ّٛي . گفذ : ثٍٗ فوىٔلَ ، ٍپٌ إٓ٘گوي ٍٛجيل ٚ

ّ٘واٖ ثب آْ عبِٔ ٔيي فبهط ّل .... ـ رب ايٕىٗ فوِٛك ـ فلاٚٔل لبرً اٚ ها ٚ وَي وٗ اٚ ها يبهي ٔىوك ٌؼٕذ وٕل ٚ آٔچٗ 

 (4وٗ ثٗ ِب اً٘ ثيذ )اى ِٖبئت( ٔبىي ّلٖ اٍذ ثٗ فلاٚٔل ّىبيذ ِي وُٕ ...(()

 ـ اثي ٘بهْٚ ِىفٛف ِي گٛيل :  6

 اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ثٗ ِٓ گفذ : اي ٘بهْٚ ! ّؼوي كهثبهٖ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ 

ثقٛاْ . ٘بهْٚ ِي گٛيل : ّؼوي فٛألَ . اِبَ فوِٛك : ّ٘بٔگٛٔٗ وٗ كه ِيبْ فٛك ِوصيٗ ٍوائي ِي وٕيل ثواي ِٓ 

 ُ٘ آْ چٕبْ ثقٛاْ ـ يؼٕي ثب ٍٛى ، اثي ٘بهْٚ ِي گٛيل ايٓ ّؼو ها ٍوٚكَ : 

 ي علس اٌؾَيٓ اِوه ػٍ

  

ِّٗ اٌيويّخ   فمً ْلْػظ

 اْلىٚه 

  

 ثو لجو ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ گنه وٓ 

  

 ٘بي پبن اٚ ثگٛ  ٚ ثٗ اٍزقٛاْ



  

 اثي ٘بهْٚ گٛيل : 

))اِبَ گويٗ ووك ، ٚ ٍپٌ فوِٛك : ىيبكرو ثگٛ ، لٖيلٖ اٚي ها فٛألَ اِبَ گويَذ ٚ ٕلاي گويٗ ها اى پْذ پوكٖ 

رّبَ ّل . اِبَ فوِٛك : اي اثب ٘بهْٚ ! ٘و وٌ ّؼوي كهثبهٖ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ثگٛيل ٚ ّيٕلَ . ٕ٘گبِيىٗ ّؼوَ 

ثگويل ٚ كٖ ٔفو ها ثگويبٔل ، ثْٙذ ثواي آٔبْ ٚاعت ِي ّٛك . ٚ وَي وٗ ّؼوي كهثبهٖ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ثقٛأل 

هثبهٖ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ثَوايل ٚ ثگويل ٚ پٕظ ٔفو ها ثگويبٔل ، ثْٙذ ثو آٔبْ ٚاعت ِي ّٛك . ٚ وَي وٗ ّؼوي ك

ٚ ثگويل ٚ يه ٔفو ها ثگويبٔل ، ثْٙذ ثو آْ كٚ ٚاعت ِي ّٛك . ٚ وَي وٗ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ كه ٔيك اٚ موو ّٛك ٚ 

ّٛك ثواي اٚ ، عي ثٗ  اى چّْبْ اٚ ثٗ ألاىٖ ثبي ِگَي اّه فبهط ّٛك ، پبكاُ اٚ ثو فلاٍذ ٚ فلاٚٔل هاٙي ّٔي

 (5ثْٙذ (()

 ى اِبَ هٙب ػٍيٗ اٌَالَ كه فواٍبْ ٔمً ِي وٕل وٗ ٚي فوِٛك : ـ ّٚب ا 7

 اَ ها عّغ  ))ٕ٘گبِيىٗ فٛاٍزٕل ِوا فبهط وٕٕل )اىِليٕٗ( فبٔٛاكٖ

ووكَ ٚ ثٗ آٔبْ اِو ّٔٛكَ رب ثو ِٓ ثگويٕل وٗ ثَْٕٛ ٍپٌ كٚاىكٖ ٘ياه كيٕبه ثيٓ آٔبْ پقِ ّٔٛكَ ، ٍپٌ گفزُ : 

 ِٓ ٘وگي ثٗ ِيبْ 

 (6گوكَ(( ) ّٔياَ ثو  فبٔٛاكٖ

 ـ هيبْ ثٓ ّجيت ِي گٛيل :  8

))كه هٚى اٚي ِؾوَ ثو اِبَ هٙب ػٍيٗ اٌَالَ ٚاهك ّلَ ، اِبَ ثٗ ِٓ گفذ : اي پَو ّجيت ! ِؾوَ ّ٘بْ ِب٘ي 

اٍذ وٗ عٙذ للاٍزِ ، اً٘ عبٍ٘يذ ظٍُ ٚ عٕگ كه آْ ها ؽواَ ِي ووكٔل ، اِب ايٓ اِذ للاٍذ آْ ها ٚ للاٍذ 

ي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ْٕٔبفزٕل ، ىيوا كه ايٓ ِبٖ ًَٔ اٚ ها وْزٕل ٚ ىٔبْ اٚ ها ثٗ اٍبهد ثوكٔل ٚ ٚ ؽوِذ پيبِجو ٍٕ

أِٛاي ثغبي ِبٔلٖ ي آٔٙب ها غبهد ووكٔل . اي پَو ّجيت ! اگو ثواي چييي گويٗ ِي وٕي ، پٌ ثواي ؽَيٓ گويٗ 

وك اى فبٔلأِ وٗ ِبٕٔلي ثواي آٔبْ هٚي ىِيٓ وٓ ; ىيوا اٚ ها ِبٕٔل گٍٛفٕل ٍو ثويلٔل ، ٚ ّ٘واٖ ثب ٚي ٘يغلٖ ِ

ٔيَذ ، وْزٕل ، آٍّبٔٙبي ٘فزگبٔٗ ثواي لزً ٚي گويٗ ووكٔل ـ رب ايٕىٗ فوِٛك ـ اي پَو ّجيت ! اگو كٍٚذ كاهي 

وٗ كه كهعبد ثبالي ثْٙذ ّ٘واٖ ِب ثبّي ، پٌ ثواي ٔبهاؽزي ِب ٔبهاؽذ ثبُ ٚ ثواي فّٛؾبٌي ِب فّٛؾبي ثبُ 

 (7ٚاليذ ِب(()ٚ ثو رٛ ثبك! 

ـ ؽَٓ ثٓ يييل گٛيل : كفزو اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ كه گنّذ ، اِبَ يه ٍبي ثو ٚي ٔٛؽٗ گوي ووك ، ٍپٌ  9

گوي ووكٔل ، ثؼل اى آْ اٍّبػيً كهگنّذ ، اِبَ ثو ٚي ثَيبه  پَو اِبَ كهگنّذ ، اِبَ ٔيي يه ٍبي ثو ٚي ٔٛؽٗ

ذ ثٗ ؽٚود گفزٕل : آيب كه ِٕيي ّّب ٔٛؽٗ گوي ِي ّٛك ؟ ثي ربثي ووكٔل ثٗ ٕٛهري وٗ اى ٔٛؽٗ گوي ُ٘ گنّ

 ؽٚود فوِٛك : 

 (8اي ٔلاهك(() ))پيبِجو فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚلزي ؽّيٖ كهگنّذ ، فوِٛك : ؽّيٖ گويٗ وٕٕلٖ



 ـ اى اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ وٗ ؽٚود فوِٛك :  10

 (9فٛك اٍذ(( )))اى عٛأّوكي ِوك ، گويٗ ثو ىِبْ ٍپوي ّلٖ 

 ـ اى اِبَ ىيٓ اٌؼبثليٓ ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ وٗ فوِٛك :  11

ًّ ٔيَذ . لطوٖ فْٛ كه هاٖ فلا ٚ لطوٖ اّه ، كه ربهيىي  ))٘يچ لطوٖ اي ِؾجٛثزو اى كٚ لطوٖ كه ٔيك فلاي ػيّٚع

( ))ًّ  ( 10ّت ، وٗ ثٕلٖ اى آٔٙب ٔطٍجل ، عي هٙبي فلاي ػيّٚع

 ي اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ٔمً ِي وٕل وٗ فوِٛك : ـ دمحم ثٓ ؽَٓ ٚاٍط 12

))ّ٘بٔب اثوا٘يُ فٍيً اٌوؽّبْ اى فلاٚٔل كهفٛاٍذ ووك وٗ ثٗ ٚي كفزوي ػطب وٕل رب ثؼل اى ِوگِ ثو ٚي 

 (11ثگويل(()
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(، ثٍىٗ اگو ِوكٖ ِِٛٓ ثبّل ٚ كه ؽبٌزي وٗ ؽيْ ّليل ثبّل گويٗ 1گويٗ لجً اى فوٚط هٚػ ٚ ثؼل اى آْ عبيي اٍذ)

( گوچٗ ثب ٕلا ثبّل ، ثٍىٗ گب٘ي اٚلبد هاعؼ اٍذ ، چٕبْ وٗ ِٛعت رَىيٓ ؽيْ ٚ 3(،)2َِزؾت اٍذ . )

ي ٔجبّل ، ٚ فولي ثيٓ فبِيً ٚ غيو آْ ٚعٛك ٔبهاؽزي لٍت ثبّل ; اٌجزٗ ثٗ ّوٛي وٗ ِٕبفبد ثب هٙبي ثٗ لٚبي اٌٙ

 (4ٔلاهك)

 (5٘بي َِزفي٘ اٍذ وٗ كه ثوفي اى آٔٙب كه ٕٛهد ّلد ؽيْ ، اِو ثٗ آْ ّلٖ اٍذ .) كٌيً آْ اعّبع ٚ هٚايذ

اي وٗ ِْزًّ ثو عيع ٚ ثي ربثي اٍذ عبيي اٍذ ; اٌجزٗ كه ٕٛهري وٗ ِموْٚ ثٗ ػلَ هٙبيذ ثٗ لٚبي  اِب گويٗ

 ( 6، ثٍٗ ايٓ گويٗ ِٛعت اى ثيٓ هفزٓ پبكاُ اٍذ ٚ ووا٘ذ آْ ثؼيل ٔيَذ. )اٌٙي ٔجبّل 

٘ب ثب ٍوٚكْ ّؼو ٚ يب ٔضو عبيي اٍذ ; اٌجزٗ كه ٕٛهري وٗ ِزّٚٓ كهٚؽ ٔجبّل ، ٚ  ّ٘چٕبْ وٗ ٔٛؽٗ گوي ثو ِوكٖ

 ِْزًّ ثو ٚيً ٚ صجٛه )٘الوذ( ٔگوكك . 

يبك فبهط اى ؽل ِؼّٛي ٔيي عبيي ٔيَذ ، ّ٘چٕبْ وٗ كهيلْ ٍيٕٗ ىكْ ٚ فواّيلْ ٕٛهد ٚ ِٛ عبيي ٔيَذ ، ثٍىٗ فو

 ثبّل .  پيوا٘ٓ ثو غيو اى پله ٚ ثواكه عبيي ّٔي

اِب ِٛ اى ٍٛي ىْ كه ِٖيجذ ، وفبهٖ آْ ، ِبٕٔل وفبهٖ ِبٖ هِٚبْ اٍذ ٚ وفبهٖ وٕلْ ِٛ ، وفبهٖ لَُ اٍذ ٚ وفبهٖ 

 فواّيلْ ٕٛهد ٔيي ّ٘يٓ ؽىُ ها كاهك . 

 پيوا٘ٓ اى ٍٛي ِوك ، كه ِوگ َّ٘و ٚ يب  وفبهٖ پبهٖ ووكْ

فوىٔلأِ وفبهٖ لَُ اٍذ وٗ آْ ، اٛؼبَ كٖ َِزّٕل ٚ يب ٌجبً پّٛبٔلْ ثو آْ كٖ فميو ٚ يب آىاك ووكْ يه ثوكٖ اٍذ 

 (7ٚ وَي وٗ ٘يچ ولاَ اى ايٕٙب ها ٔيبثل ، ٍٗ هٚى هٚىٖ ثگيوك .)
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  267، ٓ  4. . ّ٘بْ ، ط 7

 خالصه -

گويٗ اى ّؼبه٘بي اٍالِي اٍذ وٗ ِؾجٛة فلاٚٔل اٍذ ، ثليٓ عٙذ كه وزبة ٚ ٍٕذ ، رْٛيك ثٗ آْ ّلٖ اٍذ 

 . 

ٚ ثليٓ عٙذ پيبِجواْ كه ِٕبٍجزٙبي گٛٔبگْٛ گويَزٕل ، ِبٔل گويٗ ؽٚود يؼمٛة ثو فوىٔلُ ؽٚود يٍٛف ػٍيٗ 

أل ٚ ثو ّٙلا ٚ غيو آٔبْ ٚ يب ثو  اٌَالَ ٍيوٖ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو گويٗ ثو وَبٔي وٗ ِْوف ثٗ ِوگ ثٛكٖ

 لجٛه ِوكگبْ ، ّ٘ٛاهٖ َِزّو ثٛكٖ اٍذ . 

يوٖ ٍَِّبٔبْ اٍذ ، ٍيوٖ ٍَِّبٔبْ ّ٘ٛاهٖ ثو گويٗ ثو ِوكگبْ اى ِإِٕبْ كه ىِبْ ؽيبد هٍٛي فلا كٌيً كيگو ٍ

٘بي فواٚأي  ٘بي هٚايي ٚ ربهيقي كاٍزبْ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ثؼل اىٚفبد آْ ؽٚود َِزّو ثٛكٖ اٍذ ، كه وزبة

 كه ايٓ ىِيٕٗ ٚعٛك كاهك . 

ويٗ ها ؽواَ ِيلأل ٕؾيؼ ثلأيُ ، ايٓ هٚايبد اٚال : ثب هٚايبد كاي ثو عٛاى ٚ ّ٘چٕيٓ هّٚٓ ّل وٗ اگو هٚايبري وٗ گ

 ِؼبهٗ اٍذ . 

 گيوك .  صبٔيبً : ثب ِٕطك لوآْ ٔيي كه رؼبهٗ ِي ثبّل ، ىيوا لوآْ ِي فوِبيل: ٘يچىٌ ثبه گٕبٖ كيگوي ها ثٗ كُٚ ّٔي

ٚايبد رؾويُ ها وٗ اىػّو ٚ فوىٔلُ ػجلهللا هٚايذ صبٌضبً : ثب ٍقٓ ػبيْٗ ٚ اثٓ ػجبً كه رؼبهٗ اٍذ ، ىيوا ايٓ كٚ ه

 أل .  ّلٖ اٍذ ، ايٓ گٛٔٗ هٚايبد ها ثٗ فطب ٚ فواِّٛي رٕٛيف ووكٖ

كيلگبٖ اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌَالَ كهثبهٖ گويٗ ثو ِوگ ِإِٕبْ ، كالٌذ ثو عٛاى كاهك ، ثٗ ّوٛي وٗ ِموْٚ ثٗ ػلَ هٙبيذ 

ٍوٚكْ ّؼو ٚ ٔٛؽٗ گوي ِْزًّ ثو كهٚؽ ٔجبّل ٚ يب ايٕىٗ ِْزًّ ثو  ثٗ رمليو اٌٙي كه آْ ٔجبّل ، ٚ يب ايٓ وٗ

 فواّيلْ ٕٛهد ٚ يب پبهٖ ووكْ گويجبْ ٔجبّل . 
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