
 دس قشآى ًبم ٍ یبدی اص اهبم حسیي)علیِ السالم( شذُ است؟

 

 : پبسخ

[ 1در ثسیبری از كتت تفسیر ٍ حذیث ٍ تبریخ، اهبم حسیي)علیِ السالم( از جولِ هصبدیك ثبرز آیهِ تهْیهر،   

 [ ٍ آیبت پبیبًی سَرُ فجر داًستِ ضذُ، ٍ رٍایبت هعتجری در ایي5[ٍ كلوبت 4[، اطعبم 3[ هَدت 2هجبّلِ، 

اًذ. درثبرُ آیبت پبیبًی سَرُ فجر رٍایبتی ًمل ضذُ است كِ اثجبت كٌٌذُ ایي هعٌبست كِ ایهي   ثبرُ ًمل كردُ

 :چٌیي آهذُ است« الجرّبى»آیبت درثبرُ حعرت سیذالطْذاء اهبم حسیي)علیِ السالم( است در تفسیر 

وبز هستحت خَد ثخَاًیذ؛ چهرا كهِ   سَرُ فجر را در ًوبزّبی ٍاجت ٍ ًیس ً»اهبم صبدق)علیِ السالم( فرهَد: 

 «.ایي سَرُ، سَرُ حسیي ثي علی است

پس از ایي كالم اهبم صبدق ٍ تحریط ٍ تطَیك هخبطجیي ثِ خَاًذى سَرُ فجر در ًوبزّبیطبى ثب ایي كهالم  

؛ از سرضَق ٍ رغجهت ثهِ ایهي اههر الهذام ًوبییهذ.       «ٍارغجَا فیْب رحوكن اهلل»زیجب ٍ دلٌطیي ٍ ّوراُ ثب دعبی 

ًوبیذ ه كِ چِ ثسب   ذاًٍذ ضوب را هَرد رحوت ٍ لهف لرار دّذ، یكی از اضخبظ حبظر در هجلس سؤالی هیخ

 :كٌذ سؤال ثسیبری از هبّب ًیس ثبضذ؛ سؤال هی

فرهبیذ: ایي آیِ درثبرُ حسیي ثي علی ه علیْوب السّالم ه است؛ چرا    اهبم صبدق)علیِ السالم( در تفسیر آیِ هی

ًفس ههوئٌِ ثَد ٍ از خذا راظی ثَد ٍ خذا ًیس از اٍ راظی ثَد، ٍ یبراى آى ثسرگهَار از  كِ آى ثسرگَار صبحت 

ّب راظی ثَد، ٍ ایي سَرُ فمه    خبًذاى هحوذ)صلی اهلل علیِ ٍآلِ( از خذاًٍذ راظی ثَدًذ ٍ خذاًٍذ ًیس از آى

 ثبضذ درثبرُ حسیي ثي علی ٍ ضیعیبى اٍ ٍ ضیعیبى آل هحوذ)صلی اهلل علیِ ٍآلِ( هی

 چگًَِ ایي سَسُ، سَسُ اختصبصی حسیي ثي علی شذ؟

یَاب  » :فرهبیهذ  ایذ كِ ههی  اهبم صبدق)علیِ السالم( فرهَد: ضوب هگر ایي ثخص از آیِ ٍ كالم خذاًٍذ را ًطٌیذُ

اًوب یعٌی «ادِخُلِی جٌََّتِیأَیَّتَُْب الٌَّفْسُ الْوُطْوَئٌَِّةُ اسِجِعِی إِلَى سَثِّلِ سَاضِیَةً هَّشْضِیَّةً فَبدِخُلِی فِی عِجَبدِی ٍَ

الحسیي ثي علی ا علیْوب السّالم ا فَْ رٍ الٌفس الوطوئٌِ الشاضیِ الوشضیِ ٍ اصاحبثِ هاي آ      

هحوذ ا صلَات اهلل علیْن ا الشضَاى عي اهلل یَم القیبهِ ٍ َّ ساض عاٌْن، ٍ ّازُ الساَسُ فای       

فرهبیهذ:   السالم( در تفسیر آیِ ههی  اهبم صبدق)علیِ الحسیي ثي علی ٍ شیعتِ ٍ شیعِ آ  هحوذ خبصِ،

ایي آیِ درثبرُ حسیي ثي علی ه علیْوبالسّالم ه است؛ چرا كِ آى ثسرگَار صبحت ًفس ههوئٌِ ثَد ٍ از خهذا    

راظی ثَد ٍ خذا ًیس از اٍ راظی ثَد، ٍ یبراى آى ثسرگَار از خبًهذاى هحوذ)صهلی اهلل علیهِ ٍ آلهِ( از خذاًٍهذ      

ّب راظی ثَد، ٍ ایي سَرُ فم  درثبرُ حسیي ثي علی ٍ ضیعیبى اٍ ٍ ضهیعیبى   آى راظی ثَدًذ ٍ خذاًٍذ ًیس از

 .ثبضذ آل هحوذ)صلی اهلل علیِ ٍآلِ( هی



هي ادهي قشاءُ الفجش مابى هاا الحسایي فای      :فرهبیٌهذ  ٍ در پبیبى رٍایت، اهبم صبدق)علیِ السالم( هی

فجر هذاٍهت داضتِ ثبضذ، ثب اهبم حسیي ّر كس در خَاًذى سَرُ  دسجتِ فی الجٌِ، اى اهلل عضیض حنین،

 [6اش در ثْطت خَاّذ ثَد، ثِ درستی كِ خذاًٍذ ثر ّر چیس تَاًب ٍ ثِ ّر اهری داًب است.  در درجِ

  

در رٍایت دیگری كِ از اثَثصیر از اههبم صهبدق)علیِ السهالم( ًمهل ضهذُ اسهت، اههبم صهبدق)علیِ السهالم(          

اآلیِ یعٌی الحسیي اثي علی « اسجعی الی سثل ساضیِ هشضیِیب ایتْب الٌفس الوطوئٌِ » :فرهبیهذ  هی

مِ اص خذاًٍذ ساضی ٍ خذاًٍذ ًیض اص اٍ ساضی است، « ًفس الوطوئٌِ»هشاد اص  [7ه  ا علیْوب السّالم

ًقش ملیاذی ٍ هحاَسی   « ًفس الوطوئٌِ»حسیي ثي علی)علیِ السالم( است دس ایي آیبت، ملوِ 

ب حذٍد صیبدی ثِ سٍشي شذى هعٌبی ایاي ٍاطُ ثساتگی داسد، ٍ   داسد ثِ طَسی مِ فْن هعٌبی آیِ ت

چِ ثسب ٍجَد ایي ملوِ دس ایي آیِ هَجت تفسیش ٍ ثیبى شانى ًاضٍ  آیاِ، دسثابسُ حسایي ثاي       

 .علی)علیِ السالم( گشدیذُ است، ٍ آى حضشت هصذاق اتن ٍ امول آى ثِ حسبة آهذُ است

 چِ اهری ثبعث ایي تمریت ٍ تمبرى گردیذُ است؟ تَاًذ ههرح ضَد ایي است كِ سؤالی كِ در ایٌجب هی

  

چشا حسیي ثي علی)علیْوبالسالم( اص هیبى هعصَهیي ا علیْن السّالم ا ثِ عٌَاى هصذاق ایي آیِ   

 هعشفی گشدیذُ است؟

در پبسخ ثبیذ گفت: ثب تَجِّ ثِ آًچِ كِ در تبریخ عبضَرا ثِ فراٍاًی ًمل گردیذُ است كهِ از یهس سهَ ثهرای     

ای ثِ عٌَاى ًظیر ٍ هبًٌذ ٍ ضجیِ سراغ ًذارین، ٍ هصیجت ثسرگی كِ  ین عبضَرا، ّیچ ٍالعِ ٍ حبدثِحبدثِ عظ

در ایي رٍیذاد عظین تبریخی ثر خبًذاى عصوت ٍ طْهبرت ه علهیْن السهالم ه ٍارد گردیهذ، در تهبریخ ًوًَهِ         

السهالم ه ثهَد كهِ در      دیگری ًذارد، ٍ از دیگر سَ، لرثبًی ثسرگ ایي حبدثهِ حعهرت سیذالطهْذاء ه علهیْن     

تریي هبجراّبی ایي حبدثِ، در ًْبیت اطویٌبى ٍ آراهص ًفس ثهَد،   تریي حبالت ٍ لحظبت ٍ ضكٌٌذُ سْوگیي

ثِ طَری كِ در رٍایت راٍیبى ضبّذ حبدثِ آهذُ است كِ ّر چِ ایي حبدثِ ثِ پبیبى خَد كِ ضْبدت حعرت 

ضذ، ٍ ثرای لمهبی   تر هی دلرثبی اهبم، زیجبتر ٍ ثرافرٍختِ ضذ، چْرُ تر هی  سیذالطْذاء)علیِ السالم( ثَد ًسدیس

 .تر پرٍردگبر آهبدُ

صهجری ٍ جهسو ٍ    ای سستی ٍ ظعف ٍ یب ثی از اتفبلبت سْوگیي ٍ تسلسل آفریي آى حبدثِ در چْرُ اهبم، ررُ

از اطویٌبى ضكَُ دیذُ ًطذ ٍ در عَض در ایي هبجرا از اثتذا تب اًتْب هیساى تسلین ٍ صجر آى حعرت كِ ًبضی 

ضذ. ٍ ایي جولِ آخر آى حعرت در لحظبت پبیبًی عور ضریفص ضهٌیذًی ٍ   تر هی ٍ آراهص ًفس ثَد، افسٍدُ

صجشاً علی قضبئل یب سةّ ال الِ سَاك یب غیبث الوستغیثیي، هبلی سةّ ساَاك ٍ ال هعجاَد    :زیجبست



پٌبّهبى!   تَ ًیست، ای پٌبُ ثی ثر لعبی تَ ضكیجب ّستن! پرٍردگبرا! هعجَدی جس علی حنول، غیشك، صجشاً

 [8هي غیر از تَ پرٍردگبر ٍ هعجَدی ًذارم، ثرخَاست ٍ ارادُ تَ ضكیجب ّستن. 

  

 :هعشفی هٌبثا جْت هطبلعِ ثیشتش
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 ثخش قشآى تجیبى

 


