
 در كسآن ٍام ه یادی از ايام حطیٌ#غویِ اهطالم" عرُ اضت؟

 

 : پاضخ

[ ٔدر ةطیاری از كتب تفطیس ه حریث ه تاریخ، ايام حطیٌ#غویِ اهطالم" از جًوِ يصادیق ةارز آیهِ تػْیهس،   

ٌ 5[ه كوًات 4[، اغػام ٖ[ يٓدت ٕيتاّوِ،   [ ه آیات پایاٍی ضٓرُ فجس داٍطتِ عرُ، ه رهایات يػتتسی در ایه

اٍر. درةارُ آیات پایاٍی ضٓرُ فجس رهایاتی ٍلن عرُ اضت كِ اجتات كََرُ ایٌ يػَاضت كِ ایهٌ   ةارُ ٍلن كسدُ

 :چَیٌ آيرُ اضت« اهتسّان»آیات درةارُ حظست ضیراهغْراء ايام حطیٌ#غویِ اهطالم" اضت در تفطیس 

ًاز يطتحب دٓد ةذٓاٍیر؛ چهسا كهِ   ضٓرُ فجس را در ًٍازّای هاجب ه ٍیش ٍ»ايام صادق#غویِ اهطالم" فسيٓد0 

 «.ایٌ ضٓرُ، ضٓرُ حطیٌ ةٌ غوی اضت

پص از ایٌ كالم ايام صادق ه تحسیض ه تغٓیق يذاغتیٌ ةِ دٓاٍرن ضٓرُ فجس در ًٍازّایغان ةا ایٌ كهالم  

؛ از ضسعٓق ه رغتت ةهِ ایهٌ ايهس اكهرام ًٍاییهر.      «هارغتٓا فیْا رحًكى اهوِ»زیتا ه دهَغیٌ ه ًّساُ ةا دغای 

ًٍایر ه كِ چِ ةطا   راهٍر عًا را يٓرد رحًت ه هػف كسار دّر، یكی از اعذاص حاطس در يجوص ضؤاهی يید

 :كَر ضؤال ةطیاری از ياّا ٍیش ةاعر؛ ضؤال يی

فسيایر0 ایٌ آیِ درةارُ حطیٌ ةٌ غوی ه غویًْا اهّطالم ه اضت؛ چسا    ايام صادق#غویِ اهطالم" در تفطیس آیِ يی

ٍفص يػًئَِ ةٓد ه از درا راطی ةٓد ه درا ٍیش از اه راطی ةٓد، ه یاران آن ةشرگهٓار از  كِ آن ةشرگٓار صاحب 

ّا راطی ةٓد، ه ایٌ ضٓرُ فلهع   داٍران يحًر#صوی اهوِ غویِ هآهِ" از دراهٍر راطی ةٓدٍر ه دراهٍر ٍیش از آن

 ةاعر درةارُ حطیٌ ةٌ غوی ه عیػیان اه ه عیػیان آل يحًر#صوی اهوِ غویِ هآهِ" يی

 چگٍِٓ ایٌ ضٓرُ، ضٓرُ ادتصاصی حطیٌ ةٌ غوی عر؟

َیها  » :فسيایهر  ایر كِ يهی  ايام صادق#غویِ اهطالم" فسيٓد0 عًا يگس ایٌ ةذظ از آیِ ه كالم دراهٍر را ٍغَیرُ

َُّة اْرِجِػی ِإَهی َرةِِّم َراِطَیةو يَّْسِطیَّةو َفاْدُدِوی ِفی ِغَتاِدی َه ًَِئ ًُْػ َّْفُص اْه َْا اه َِّتیَأیَُّت اًٍا یػَی اهحطیٌ «اْدُدِوی َج

ةٌ غوی ه غویًْا اهّطالم ه فْٓ ذه اهَفص اهًػًئَِ اهساطیِ اهًسطیِ ه اصحاةِ يٌ آل يحًر ه صوٓات اهوِ    

غویْى ه اهسطٓان غٌ اهوِ یٓم اهلیايِ ه ّٓ راض غَْى، ه ّزُ اهطٓرُ فی اهحطیٌ ةٌ غوی ه عیػتِ ه عیػِ 

فسيایهر0 ایهٌ آیهِ درةهارُ حطهیٌ ةهٌ غوهی ه          اهطالم" در تفطیس آیهِ يهی   ايام صادق#غویِ آل يحًر داصِ،

غویًْااهّطالم ه اضت؛ چسا كِ آن ةشرگٓار صاحب ٍفص يػًئَِ ةٓد ه از درا راطی ةٓد ه درا ٍیش از اه راطهی   

ّها   آن ةٓد، ه یاران آن ةشرگٓار از داٍران يحًر#صوی اهوِ غویِ ه آهِ" از دراهٍر راطی ةٓدٍر ه دراهٍر ٍیهش از 

راطی ةٓد، ه ایٌ ضٓرُ فلع درةارُ حطیٌ ةٌ غوی ه عیػیان اه ه عیػیان آل يحًر#صهوی اهوهِ غویهِ هآههِ"     

 .ةاعر يی



يٌ اديٌ كساءُ اهفجس كان يع اهحطیٌ فی درجتِ فی  :فسيایَر ه در پایان رهایت، ايام صادق#غویِ اهطالم" يی

ِ ّس كص در دٓاٍرن ضٓرُ  اهجَِ، ان اهوِ غشیش حكیى، اش  فجس يراهيت داعتِ ةاعر، ةا ايام حطیٌ در درجه

 [6در ةْغت دٓاّر ةٓد، ةِ درضتی كِ دراهٍر ةس ّس چیش تٓاٍا ه ةِ ّس ايسی داٍا اضت. 

  

در رهایت دیگسی كِ از اةٓةصیس از ايهام صهادق#غویِ اهطهالم" ٍلهن عهرُ اضهت، ايهام صهادق#غویِ اهطهالم"          

اآلیِ یػَی اهحطیٌ اةٌ غوی ه غویًْا « ارجػی اهی رةم راطیِ يسطیِیا ایتْا اهَفص اهًػًئَِ » :فسيایر يی

كِ از دراهٍر راطی ه دراهٍهر ٍیهش از اه راطهی اضهت، حطهیٌ ةهٌ       « ٍفص اهًػًئَِ»يساد از  [ٗه  اهّطالم

ٍلظ كویری ه يحٓری دارد ةِ غٓری كِ فْى « ٍفص اهًػًئَِ»غوی#غویِ اهطالم" اضت در ایٌ آیات، كوًِ 

ا حرهد زیادی ةِ رهعٌ عرن يػَای ایٌ هاژُ ةطتگی دارد، ه چِ ةطا هجٓد ایٌ كوًِ در ایٌ آیِ يػَای آیِ ت

يٓجب تفطیس ه ةیان عأن ٍشهل آیِ، درةارُ حطیٌ ةٌ غوی#غویِ اهطالم" گسدیرُ اضت، ه آن حظست يصراق 

 .اتى ه اكًن آن ةِ حطاب آيرُ اضت

 چِ ايسی ةاغث ایٌ تلسیب ه تلارن گسدیرُ اضت؟ تٓاٍر يػسح عٓد ایٌ اضت كِ ضؤاهی كِ در ایَجا يی

  

چسا حطیٌ ةٌ غوی#غویًْااهطالم" از يیان يػصٓيیٌ ه غویْى اهّطالم ه ةِ غَٓان يصراق ایٌ آیهِ يػسفهی     

 گسدیرُ اضت؟

در پاضخ ةایر گفت0 ةا تٓجِّ ةِ آٍچِ كِ در تاریخ غاعٓرا ةِ فساهاٍی ٍلن گسدیرُ اضهت كهِ از یهم ضهٓ ةهسای      

ای ةِ غَٓان ٍظیس ه ياٍَر ه عتیِ ضساغ ٍراریى، ه يصیتت ةشرگی كِ  یى غاعٓرا، ّیچ هاكػِ ه حادجِحادجِ غظ

در ایٌ رهیراد غظیى تاریذی ةس داٍران غصًت ه غْهارت ه غوهیْى اهطهالم ه هارد گسدیهر، در تهاریخ ًٍٍٓهِ         

اهطهالم ه ةهٓد كهِ در      دیگسی ٍرارد، ه از دیگس ضٓ، كسةاٍی ةشرگ ایٌ حادجهِ حظهست ضیراهغهْراء ه غوهیْى     

تسیٌ ياجساّای ایٌ حادجِ، در ٍْایت اغًیَان ه آرايظ ٍفص ةهٓد،   تسیٌ حاالت ه هحظات ه عكََرُ ضًْگیٌ

ةِ غٓری كِ در رهایت راهیان عاّر حادجِ آيرُ اضت كِ ّس چِ ایٌ حادجِ ةِ پایان دٓد كِ عْادت حظست 

عر، ه ةهسای هلهای    تس يی دهسةای ايام، زیتاتس ه ةسافسهدتِ عر، چْسُ تس يی  ضیراهغْراء#غویِ اهطالم" ةٓد ٍشدیم

 .تس پسهردگار آيادُ

صهتسی ه جهشو ه    ای ضطتی ه طػف ه یا ةی از اتفاكات ضًْگیٌ ه تشهشل آفسیٌ آن حادجِ در چْسُ ايام، ذرُ

از اغًیَان عكُٓ دیرُ ٍغر ه در غٓض در ایٌ ياجسا از اةترا تا اٍتْا يیشان تطویى ه صتس آن حظست كِ ٍاعی 

عر. ه ایٌ جًوِ آدس آن حظست در هحظات پایاٍی غًس عسیفظ عهَیرٍی ه   تس يی ه آرايظ ٍفص ةٓد، افشهدُ

صتساو غوی كظائم یا رّب ال اهِ ضٓاك یا غیها  اهًطهتثیحیٌ، يهاهی رّب ضهٓاك ه ال يػتهٓد غیهسك،        :زیتاضت



پَاّان! يٌ غیس از تٓ  تٓ ٍیطت، ای پَاُ ةی ةس كظای تٓ عكیتا ّطتى! پسهردگارا! يػتٓدی جش غوی حكًم، صتساو

 [٘پسهردگار ه يػتٓدی ٍرارم، ةسدٓاضت ه ارادُ تٓ عكیتا ّطتى. 
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 ةذظ كسآن تتیان

 


