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 انام حصو نختتی

 

 خدا پْانتر دختر زٍرا فاظهٌ زىان نَتر نادرش ه اةْعالب ةو انام حصو )ع ( فرزىد انْر نؤنيان غلی

هٌ ناً رنضان شال شُم ٍخرت در ندّيٌ تُلد ّافت . هي ىْ طب در(  ع) حصو انام.  اشت(  ص)

 ةال(  ص) اکرم رشُل. کرد غياّت فاظهٌ ه غلی خاىُادً ةٌ نتػال خداهىد کٌ ةُد ىخصتْو پصری

 ةار اه ةرای شپس.  گفت اكانٌ چپض گُش در ه گرفت را اه ، هالدتض از پس فاصلٌ

 - ةُد افزهن کٌ ّک درم ه چْزی -رش ش نُی ٍهُزن ه تراطْد را شرش کرد، كرةاىی  گُشفيدی

 آّْو ٍيگام آن از ه کييد آگْو غعر را شرش تا داد دشتُر(  ص) پْانتر. داد نصتهيدان ةٌ ىلرً

 در ىام اّو ه داد ىام"  حصو"  را ىُزاد اّو. طد شيت ىُزاد شر نُی ٍهُزن ةٌ دادن صدكٌ ه غلْلٌ

 شْد، شتط، اه ه اّو تيَا کيٌْ اهشت . للب ٍای ىَاد اةُنحهد را اه کيٌْ.  ىداطت شاةلٌ حاٍلْت

 ةرادرش ه حصو ةٌ(  ص) اکرم پْانتر. ةاطد نِ"  نختتِ" نػرهفتر ٍهٌ از کٌ اشت نختتی ، زکِ

 ٍهْو پاس ةٌ ه نييد فرزىدان حصْو ه حصو کٌ فرنُد نِ ةارٍا ه داطت خاصی غالكٌ حصْو

ىدان نو ٍصتْد ه حصو ه حصْو فرزىدان فرز طها: "  فرنُد نِ خُد فرزىدان شاّر ةٌ غلی شخو

 آغُش در ه ىهُد درک را ةزرگُارش حد زنان ای خردً ه شال ٍفت حصو انامپْغهتر خداّيد ". 

 ناً شٌ ّا ناً ده فاظهٌ حضرت رحلت ةا کٌ(  ص) پْانتر رحلت از پس ه ةرد ةصر حضرت آن نَر

ت . انام حصو )ع ( پس از طَادت پدر گرف كرار خُد ةزرگُار پدر ترةْت تحت ، ىداطت فاصلٌ ةْظتر

 ىْز را ةزرگُار خُد ةٌ انر خدا ه ظتق هصْت آن حضرت ، ةٌ انانت رشْد ه نلام خالفت ظاٍری

 دطهو کٌ نػاهٌّ ، ندت اّو در.  پرداخت نصلهْو انُر ادارً ةٌ ناً طض ةٌ ىزدّک ه کرد، اطغال

 در ه غثهان ) در آغاز ةٌ ةَاىٌ خُىخُاٍی خالفت ظهع ةٌ شالَا ه ةُد اه خاىدان ه(  ع) غلی شرشخت

 ه کظْد لظکر ةُد(  ع) حصو انام خالفت نلر کٌ غراق ةٌ ةُد، حيگْدً(  خالفت ظلب ةٌ آطکارا آخر
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 ه نيظر حَت از(  ع) حصو انام.  گفت خُاٍْم شخو تر ةػد کهی ةارً دراّو نا. کرد آغاز حيگ

صْار ناىيد ةُد. هصف کييدگان آن حضرت اه را ة(  ص) اکرم رشُل ةٌ ةزرگُاری ه پْکر ه اخالق

 گُىٌ ، شْاً چظهاىی ، شرخِ اىدکی ةٌ آنْختٌ شفْد رخصاری دارایچيْو تُصْف کردً اىد: " 

 ، غرّض ّی طاىٌ ، نتياشب اىدانی ، شْهگُن گردىی پر، ه نخػد گْصُاىی ، اىتًُ نحاشيی ٍهُار، ای

 ه ىهکْو ، ىٌ چيدان ةليد ه ىٌ چيدان کُتاً . شْهاّی نْاىٌ كدی ، ةارّک  نْاىی ، درطت اشتخُاىی

 ةٌ حصْو ه حصو"  کٌ اشت گفتٌ شػد اةو".  ٍا چَرً ترّو حذاب ه زّتاترّو طهار در ای چَرً

  "کردىد نِ خضاب ، شْاً رّگ

 

 کهاالت اىصاىِ

(  ص) پْغهتر تا. ةُد خُد ةزرگُار حد کانل ىهُىٌ ه پدر ّادگار انام حصو )ع ( در کهاالت اىصاىی

 نِ شُار خُد دهش ةر را آىان  گاٍی داطتيد، حای حضرت آن کيار در حصْو ةرادرش ه اه ةُد، زىدً

صو ه انام ح انام درةارً کٌ اىد کردً رهاّت(  ص) اکرم پْغهتر از. ةُّْد نِ ه ةُشْد نِ ه کرد

حصْو )ع ( نِ فرنُد: اّو ده فرزىد نو ، انام ٍصتيد خُاً ةرخْزىد ه خُاً ةيظْييد ) کياٌّ از اّو 

 اشتَا کٌ کٌ در ٍر حال انام ه پْظُاّيد (. انام حصو )ع ( ةْصت ه پيج ةار حج کرد، پْادً ، درحالی

ه ٍر گاً از كتر ّاد نِ کرد  گرّصت نِ کرد نِ ّاد نرگ از ٍرگاً. کظْدىد نِ ّدک اه ةا را ىخْب

 نِ ةَُْش کٌ زد نِ ىػرً چيان آن افتاد نِ حصاب نِ گرّصت ، ٍر گاً ةٌ ّاد اّصتادن ةٌ پای

 ةَظت ظلب خدا از. پْچْد نِ خُد ةٌ گزّدً نار ٍهچُن افتاد، نِ دهزخ ه ةَظت ّاد ةٌ چُن ه طد

ه ةٌ ىهاز نِ اّصتاد، ةدىض ةٌ لرزً  شاخت نِ هضُ چُن. ةرد نِ پياً حَيم آتض از اه ةٌ ه کرد نِ

نِ افتاد ه رىگض زرد نِ طد. شٌ ىُةت دارائْض را ةا خدا تلصْم کرد ه ده ىُةت از تهام نال خُد 

 . گذطت خدا ةرای
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 در". ةُد دىْا زُّر ةٌ نردم ترّو اغتيا ةی ه ترّو غاةد خُدش زنان در(  ع) حصو اناگفتٌ اىدک : "

 ةٌ دّد نِ را اه کٌ ٍر.  داطت هحُد اىصاىْت ام حصو )ع ( ةرترّو ىظاىٌ ٍایان ظْيت ه شرطت

 ّا دهشت ٍر ه هرزّد نِ نحتت ةده داطت آنْزش اه ةا کٌ ٍر ه آند نِ ةزرگ اش دّدً

 ه کيد تهام را خُد شخو اه تا کرد نِ درىگ آشاىی ةٌ طيْد، نِ را اه خعتٌ ّا شخو کٌ  دطهيی

. نحهد ةو اشحاق گفت : پس از رشُل خدا )ص ( ٍْچکس از حْث آةره ه ةرد پاّان ةٌ را اش خعتٌ

 ه آند نِ ةْرهن خاىٌ از چُن ه گصتردىد نِ فرش خاىٌ در ةر. ىرشْد غلی ةو حصو ةٌ كدر ةليدی

 فَهْد، نِ چُن اه ه کرد ىهِ غتُر ةراةرش از کصی اه احترام ةٌ ه طد نِ ةصتٌ راً ىظصت نِ آىخا

 ."نِ رفت ه آن گاً نردم رفت ه آند نِ کردىد خاىٌ ةٌ ه خاشت ةرنِ

 


