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  خضاونضا 

  ، و ثًای نیک خىص عا رب ػبانن جاعی ؿاػ ،  و یاص،  و سپاؽ خىص  ، ستایق خىص

.  و للبن عا گنجایق فهن هضف اهی صیى خىص عًایت صرها 

  صحیفٍ سجاصهی_  اهام سجاص ػلیٍ اعـالم 
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ى اْب َا  ِل ِل يَاى ى َا ِّل ِل ى اْب ُه َا ْبيِل ى ْبيِل لِل ِّل لَا ى َا ى َا ى َاالَّل ُه َّلى َا ِّل  

، سیض و زبعگ اهل عباصت،  شیوعصگاعا ردوص صرست رب حضغت ػلى بى اطحسيى   

لَا ْب َا ُهىاِل َا ْب ِل َاى   اَّل ِل ى  ْب َا ْب

  ، آيكؾ هك تى او عا ربای خىص ساصن ظرصانیضی 

اُه وَاىى ى ِل ِلى َا ْب ِل ى َا ى ِل اْب َا ِّل ى َا ْب ُه وَا ى ِل ْب ُهى َا ِل َّل َاى اْب ُه َا ى اَّل ِل يَا ى َا َالْب َا ى َا  

، پيضىایاو هضایت عا هك آنها سلك عا هب حك هضایت كنًض و هب حك باػ عدىع كنًض ضراع صاصیو اػ نـل پاكق   

  اْب َا ْب َا ُهىاِل َا ْب ِل َاى

، و او عا ربای خىیق اختیاع صرمىصی  

طَا َا ْب َا ُهىى ى  ْب سِلى َا ى ا ِّل ْب يَا ىطَا َّل ْب َا ُهى ِل   َا

  ، و او عا اػ ره عجؾ و انپاكى پاك و مطهر ؿاختى و او عا ربظزیضی 

  َا َالْب َا ُهى َا اِل  ًاى َا ْب ِل ّي ًاىى َاى

، و اهصی سلك شصىی خضا و هضایت یافتٍ هب حك ضراع صاصی  

ى ُه ِّل َّل ِلى َا ْب ِل َا  ِل َاى يْب ى ِل لَا ى َا َا ٍد ى َا لَّل ْب َا ى َا ى َا لَا ْب ِلى َا ْب َا َا ى َا ى َا َا ِّل ى الَّل ُه َّل  

، ربانت صرستاصیشیوعصگاعا پؾ ردوصی و عحمتى رب او صرست هك بهتغیى ردوصاهيى باظض هك رب رذهی پیغن  

ةِلى اِل َا ى ْلْب ى ِل ِلى َا ْب ُه ُهى ِل ى ا ُّ ْب َا ى َا ى ِل ِلى َا ى َاقَا ُّ   َا َّل ى َا ْبلُهغَا
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   ، اف عوشى صرهايى ات هب آو ردوص رد صنیا و آخرت صیضٌ 

ى َا ِل  ٌزى يِل يٌز ى َا ى ِل َّل َا  

.هك تى ای خضای مقتضع كامل و هب حمايك امىع آگاهى   
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. اهی ػنجخغ سجاص هانضٌ صىص و صاهن اهام اعـالم، حسيى ػلیٍ اهام،   طربال و پؾ اػ صهاصت سغصاع افتخ 

.  و شیستاعی اػ بیماع اسخغ و مجروحِ خىیق،و کىصكاو یتین حرم الهى ،  ػینب هانضٌ است  و بانى 

ٓ. ؽٔػینب بانى  اهی خمیضٌ اها هلکىتى  رب صوف ،  و شیرپن رباصرااتٍ سغر ػااىعا 

 ،  ػلیها هانضٌ صىص و عنج سفرو ػینب ؿالم اهلل 

. كاو شستٍ هب ػنجخغ عضك اهی ػااىعائى و صل 

و اینک 

. اف و سىػ صػا و صحیفٍ ،  اعـالم صىص اهام سجاص ػلیٍ

 ،  طرص  و عضك صىص هك با صستاو سبؼ صػا هب آسماو رعوج مى

. و انجیل اهل ضیت ،  صىصٓ مٔاف ػصىع آل محمض  هك صحیفٍ

،کطدشىدهکهبآسمانبالمیایمیاو شینضٌو عضك اػ ظباو ممضؽ 

میگان . گخغص آعام مى وردساهیرعشالهی،صرزدواشحریمملکىتیفرشت

: اف صرمىص هن او هك ایپمبغ اطرم هلى اهلل ػلیٍ و آهل ردباعٌ

.  نجابت رعب و عجن ره صو هب اعتباع پضع و هارد رد او دمغ است

. اف صهربانى صضتغ پاصكاٌ ؿاؿانى و هارد ظرامى ،  اعـالم صىص سیضاعشهضاء ػلیٍهك پضع زبعگىاعف حضغت 
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اعـالم  هك رد ػهاو ػمربى اطخطاب رد كصىت اسغای اریانى هب خضمت حضغت ػلى ػلیٍ م،و شیپ اػ ایى صهربانى و خىارهف عا صیضٌ صىص

: اعـالم هب ػمربى اطخطاب صرمىص هك امخغالمؤمنيى ػلیٍ ،  خىاستًض آنها عا زفرواًض و مى ،  عسیضٌ صىصنض

. اىنض صضتغ پاصكااهو حتى اظر كاصر هن بااًض صروختٍ نمى

 ،ولى تى هب او پيشنهاص کى هك كسى عا ربای خىص انػشاب کًض 

. عا بهای آو للمضاص کىٓ مهرهی اػصواجٔو  ،  و ره كؾ عا انػشاب طرص هب اػصواج وی ردآوع

 ، ػمر نخؼ او عا مخخغ طرص 

  .اعـالم عا ربظزیض و با او اػصواج طرص اهام حسيى ػلیٍ،  و صهربانى  

. اعـالم سهن زبعگ او اػ جهاو آصرینق و اهام سجاص ػلیٍ

 ،  آغىص است  و صستاو سبؼ صػا هنىػ اػ جای ػنجخغاه خىو

. ماعـال و عیسماو عضك همچًاو رب پای صرػنض مطهر اهام حسيى ػلیٍ

 .زویدػنض و عضك مى اهی خىنيى صعق آهگ است هك خىو هب آسماو لىاعٌ مى و هچ كسى اػ گل ػخن

 .  مرد ردباع ظالماو و سفاكاو خىرنزی كامى یافت ،  او عا رد دالى هك با طًاب دیچیپٌ ظضٌ صىص،  و پؾ اػ واكعٍ طربال 

. گىیض هك رد حضىع كامیاو هب منبغ عفتٍ و سخى مى

: اعـالم پؾ اػ ستایق و حمض خضاونض صرمىص ػلیٍاهام سجاص 

                                                           
 

ىاشن هعروف الحسنی، هترجن اقتباس از کتاب زندگی دوازده اهام،   -

 .22 ، ص 2هحود هقدس، ج 
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. این و هب هفت فضیلت آعاستٍ،  ای مرصم هب ها شق طخؼ صاصٌ ظضٌ 

 . و محبت صل مؤمًاو صاصٌ ظضٌ است ،  و طجاعت ،  و فواحت  ،  و ؽطىفت،  و ربصباعی ،  هب ها صانق 

و بانىی ، و شخغ ایپمبغ خضا ،  و شخغ خضا  ،  و طیاع،  و هضيك ،  ػلیٍ و آهل خضا هلى اهلل  ٌ ی یماو رد آو است هك ایپمبغ ربظزیضاه و فضیلت

. ت اػ هاستمو اهاهاو ایى ا،  ػانو 

گاٌ صرمىص : آن

. کنن اًاسض اػ حسب و نسبن آگاهق مى و ره كؾ نمى،  ره كؾ مرا اًاختٍ هك اًاختٍ  ، ای مرصم

 ...منن صرػنض هکٍ و منى

 ...منن صرػنض ػمزم و صفا

 ...صرػنض آو هك اػ همٍ بهتغ سعى و طىاف طرصمنن 

 ...خضا عفت و خضای عا لبیک گفت  ی ػنض آو هك اػ همٍ بهتغ هب حج ساهنمنن صر

 ...اه ظضآسماو عاهى« رباق»منن صرػنض آو هك با اسب 

 ...منن صرػنض كسى هك اباهن اػ مسجضاطحرام هب مسجضاالقطى ربصٌ ظض

 ...منتهى ربصمنن صرػنض آو هك ظبغئیل او عا هب سضعة ال

 .. .رت گشت صو امکو یا زنصیک ٌ ی زنصیک ظض و صروص آمض ات هب انضاػمنن صرػنض آو هك 

گاو نماػ خىانض  ...و منن صرػنض آو هك رد آسماو ربای صرات

 ...منن صرػنض آو هك خضاونض رب او وحى طرص
                                                           

2
 .، سورة نجن9و  8آیت   -
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 ..، ٓاعـالم ػلیٍٔو ػلى مرتظى ،  ٓ هلى اهلل ػلیٍ و آهلٔمنن صرػنض محمض مصطفى 

 ...صرػنض كسى هك زبعگاو سلك عا واصاع هب گفتى ال اهل اال اهلل طرص منن

 ، با صو شمشخغ نبغص طرص ،  ٓ هلى اهلل ػلیٍ و آهلٔمنن صرػنض آو هك همراٌ ایپمبغ خضا 

 ، و رد بضع و حنيى دنلیض ،  و صو باع هجرت طرص ،  دنگ شیصاخت  و با صو نخؼٌ هب ،  و صو بیعت طرص 

 ...خضا کفر نىعػیض و حتى یک طحظٍ هب 

....... منن صرػنض كسى هك 

،   اهی صو جّض زبعگىاعف  اه و وسیگى و خولت،  اعـالم همچًاو هب سخًاو خىیق اصاهم صاص  و اهام سجاص ػلیٍ

عا رب دمغ ،  اعـالم  ػلیٍاف حضغت ابا عبضاهلل اطحسيى  و پضع ظرامى،  اعـالم  و حضغت ػلى ػلیٍ،  هلى اهلل ػلیها و آهل حضغت عسىل اطرم 

.هکمردمهبگرهیوشازیافتادند،آوزدمیوواقیعیهکردکربالاتفاقافتاديبىدهبیاداه،نمىدداضغاو بیاو مى

 .هبمؤذندستىزداداذانبگىید،دیداهیحکىمتمنفىزخىیصزالرشانمیوزییدهکپاهی

گامى هك مؤطو اهلل اَْك . چیه طخؼ اػ خضا زبعگتغ نيست: حضغت صرمىص ربَ گفتو هن

گامى هك گفت اَفْ : اهام صرمىص،  هَضُ اَوْ ال اِهل اِالا اهلل و هن

. گىضت و خىو و پىست و مىین بضاو گىاهى صاصٌ است

گامى هك گفت  . اَصْهَضُ اَوَ مَُحماضًا عَسُىلَ اهلل: و هن

: او صرمىصاعـالم عو هب زییض بى مؼاوهی طرص و هب  ػلیٍاهام 
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جّض مى است یا جّض تى؟ ٓ مٔایى محّمض 

. ای ای و کفر وعػیضٌ اظر بگىيى جض تىست ردوؽ گفتٍ 

. پؾ چرا عتغت او عا هب قتل عؿانضی،  و اظر بگىيى هك او جّض مى است  

: و هب زییض گفت ،  و رد مجلؾ زییض یکی اػ احباع یهىص داضغ صىص

ایى دىاو كيست؟ 

. اطحسيى استاو ػلى بى : زییض گفت

 ،آو یهىصی اػ جّض و پضع و هاردف شیسیض

 ،ات اینکٍ هب انم عسىل خضا هلى اهلل ػلیٍ و آهل عسیض  ،  و زییض نسبق عا ربایق باػگفت 

: یهىصی گفت

. ای سبذاو اهلل، شما هب هميى ػوصی صرػنض صضتغ ایپمبغاتو عا كصتیض

. پؾ اػ او هچ بض با سانضانق ربخىعص طرصیض 

. شیستیضین کنن هك او عا پؾ اػ خضا مى گظاضت امگو مى ای اػ خىص سجای مى قسن اظر مىسى بى ػمراو نىاصٌهب خضا  

رب صرػنضف يىعف آوعصیض و او عا كصتیض،  ٓ امروػٔو ،  شما صریوػ با ایپمبغاتو بضعوص گفتیض 

  .هچ امت پستى هستیض

: صرمىصهك خطاب هب مرصم کىهف ،  مو رد جای صیگر اهام خىیق عا صیض

 ،  و صریبق صاصیض،  صانیض هك شما ربای پضعم انهم نىشتیض  صهن آیا مى شما عا سخضا سىگًض مى،  ای مرصم 
                                                           

 
 .48 ، ص 2اقتباس از کتاب زندگی دوازده اهام، ج   -
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. و سپؾ هب دنگق اتافتیض،و عهض و پیماو و بیعت با او شستیض  

. آغىصی طرصیض هك هچ كاع ػضت و ننگ،  ای ننگ و نفریى رب شما 

: دال آو هك هب شما خىاهض گفت،  انضاػیض   ا هلى اهلل ػلیٍ و آهل چشنخىاهیض هب عسىل خض شما با هچ عويى مى

. و صیگر رد شماع امتن نيستیض،  و حرمتن عا ػری پا گظاعصیض  ، شما سانضاو مرا كصتیض

: و بانى ػینب ؿالم اهلل ػلیها خطاب هب آانو صرمىص

. و رهظز نخىاهیض تىانست صاهاو خىص عا اػ آو پاك كنیض ، هانضآعی سخضا شسیاع ظرهی كنیض و کمتغ سخًضیض هك ننگ و عسىايى رب شما 

   .و سغوع دىاانو بهشتى پاك كنیض،  ساتن ایپمبغاو  ٌ ی تىانیض صامنتاو عا اػ قتل نىاص یشما چگىهن م

 

 
كلانض،   شیعٍ عا بضنبال خىیق مى ٌ ی ػص اهی مصیبت و صل ،  عفت و كاعواو مى

 ،  سجغص سبؼ هستى عاٌ مى ٌ ی و كاعواو نىع رد پهى

 ،  گشت  عضك اینک اػ كام شصىی مضینٍ باػمى ٌ ی و اقكل 

 ، و رد مسخغ خىیق ػااىعائیاو، صوباعٌ هب طربال باػ آمضٌ صىصنض

                                                           
 

 .48 ، ص 2اقتباس از کتاب زندگی دوازده اهام، ج   -
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 ،  و جارببى عبضاهلل انواعی و همرااهنق عا رد ػیاعت قبغ ؿاالع صهیضاو یادنتف  

 ،  عضك او عا هب استقبال كاعوانیاو نىع ٌ ی ولى عایخ ،  جارب اظرهچ انضیًا صىص هك 

. و عتغت ظرامى عسىل اطرم هلى اهلل ػلیٍ و آهل عهنمىو ظض 

: اعـالم هب او صرمىص و اهام ػیى اضؼابضیى ػلیٍ

 ،  و ػانو ها هب اؿاعت ردآمضنض ،  و کىصكانماو سغ ربیضٌ ظضنض ،  رد هميى جا صىص هك مرصانماو كشتٍ ظضنض ،  ای جارب

   ......اهی ها هب آتق كشیضٌ ظض  و خیمٍ 

 
 ، و كاعواو طربال وقتى هب زنصیکی مضینٍ عسیض عحل ااقمت افكًض 

: هب ششغبى جظین هك همراهق صىص صرمىص،  اعـالم  و اهام سجاص ػلیٍ 

. اعـالم عا هب گىف مرصم آنجا ربؿاو هب مضینٍ ربو و ضبغ صهاصت ابا عبضاهلل اطحسيى ػلیٍ

: خطاب هب آانو خىانض ،  وقتى هب مضینٍ عسیضو ششغ 

. ای اهل یثغب صیگر جای شما رد ایى صهر نيست

                                                           
 

 .6  ، ص 2زندگی دوازده اهام، ج   -
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. و بایض هك همذىو سیل اکش ربزییض ،  كشتٍ ظضٓ عٔحسيى  

 ....و تى او رد طربال هب خىو آغشتٍ است

 ،  مرصم مضینٍ با اػصدام هب استقبال كاعوانیاو عضك آمضنض ،  و بضنبال ایى ضبغ صهصتًاك 

. دنتفگ و صهاصت سغوع صهیضاو عا هب اهام خىیق تـلیت مى

گاٌ صرمىص اعـالم و اهام ػلیٍ : با صست هب مرصم اكاعٌ طرص ات ؿاکت اىنض آن

  .است سپاؽ و ستایق خضای عا هك شیوعصگاع جهانیاو

. تمامى سلك ٌ ی و هالک عوػ جزا، و آصرینًض

 ،  اه  و زبعگتغیى بضسختى ،  اه رتیى هجنکش و سىػانك،  اه  رتیى افجعٍ و ردصانك ،  و لجاعی ػهاهن،  و او عا رب ره مصیبت زبعگى 

 .ضىئیمصرؿا و ػضت، ستایق و سپاؽ مى و طاقت،  و سنگيى ،  و ردصانك  ، اهی انگىاع و مصیبت

گاٌ صرمىص : آن

اهیزبزگیبیاشمىد،خضاونضی هك همىاعٌ سپاسق باص، ها عا هب مصیبت،  ای مرصم 

کافوزخنًزبزگیپدیدآمدو  .رداسالمش

  ،  و ػانو و کىصكانق هب اؿاعت ردآمضنض ، پضعم ابا عبضاهلل و سانضانق كشتٍ ظضنض

. و ایى مصیبتى است هك هانًض آو نبىصٌ است، ظرصانیضنض   و سغ مباعك او عا رد صهراه و رب سغ نخؼٌ

.شىندمى ای مرصم، کضام یک اػ مرصاو شما پؾ اػ كشتٍ ظضنق كاص

نیایدرددهباوخاطرهبهکاستدلیکدامو،
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کىد وجلىگیسیشدنصسساشریاشووگهدازدزااضکصهکاستچشمیکدام،

هکاستللبیکدامونیارددهباوشدنًکشتخاطرهب،ید 

،اشننشیىدو کضام صلى است هك هب ػاعی 

 .اسالمزابشنىدوکرنشىدوکدامضىشیاستهکایهمصیبتوازديرب

 ، ای مرصم 

.ایمآواعٌ و سغظرصاو و عانضٌ ظضٌ،  ها اینک بضوو چیه جرم و گًاهى  

سابكمایيندازیمسساغاجدادمانمىزدردزاکازایه،استربکتیکایهو. 

کاٌ پىايمی،ربماوازدشديورتاشآننیسترتوتلخرت و ردصانك ها اػ ایى مصیبتى هك جان ،ربیمهبخدا

واِاناَِلی  ، گىئین  عاجِعُىو مى يواِانلِلِه

کایت مى  . گخغنضٌ است هك او شیقضعت و ااقتنم ،  ربین و اػ آنچٍ رب ها عفتٍ است هب خضا ش

 ،  و رد دالى هك اکش اػ چهرٌ مطهرف سغاػری صىص واعص مضینٍ ظض ،  پؾ اػ پایاو ظرفتى سخحغانى خىص  اعـالم ػلیٍاهام سجاص 

. و مرصمق عا غن و انضوٌ صرا ظرفتٍ صىص،  ػصٌ یافت  و صهر عا وحشت

. صىصنض پاسز يگفتٍ و صعىت ابا عبضاهلل اطحسيى عا دینشٌ صىصنض و ،  مرصهانى هك یاعای یاعی صادنتش و یاعی يكرصٌ صىصنض 

 .شدو احـاؽ گًاٌ و شغم دىاهن مى،  ظضٌ صىص و اینک مضینٍ بیضاع  

. و مـلماانو صىعت ظرفت،  و قیام مختاعبى عبیضة الثقفى ،  قیام تّىانیب  ،  و تنها پؾ اػ گظضت هس ؿال اػ واكعٍ طربال

. و یاعاو وافصاعف جانى صوباعٌ یافتٍ صىص ،  اعـالم ػلیٍپؾ اػ صهاصت اهام حسيى ،  جهاوِ رد دال احتٌاع اؿالم 
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. و یک ؿال پؾ اػ واكعٍ طربال مرصم مضینٍ سغ هب اىعف ربصادنتش

 ،  عا طرص طرصنض  سفیاو و كاعظزاعف عثماو بى محمضبى ابى  ،  زبعگاو مضینٍ بیعت خىیق عا با زییض نقي طرصنض

. آانو عا اػ مضینٍ بخغوو طرصنض و سپؾ ،  او هب مذاصغٌ ردآوعصنضوو بنى امیٍ عا رد ساهن مر

 .و ایى اقضاهات هب اطالع زییض بى مؼاوهی عسیض

 ،  و او عشكری هب صرهانضهى مـلن بى عقبٍ هب مضینٍ صرستاص 

 ،  با آانو دنلیضنض ٓ مشهىع هب غسیل المالئکٍٔ،  و اهل مضینٍ با عشكری هب صرهانضهى عبضاهلل بى حنظلٍ  

 .حرٌ عا صىدىص آوعصنض ٌ ی و واكغ ،  عشكر كام هب پخغوػی عسیضو رد نبغصی سخت و خىنيى 

. و ظض آنچٍ ظض

 ،  اف پًاٌ آوعصٌ صىصنض كـانى هك هب ساهن ٌ ی و هن ،  اعـالم و اهل ضیت او ػلیٍهکامامسجادمدیدو رد ایى معرهك صهصتًاك مى

. ظضنض اػ شغ مـلن بى عقبٍ رد اهاو هانضنض هك باضؾ رب چهاعهض سانىاع مى 

 ،  و سغاو مضینٍ هب زهاع و هفتصض تى ،  اهی صرػنضاو انواع و مهاجریى  و تؼضاص كشتٍ

 .هبغیساششاننوکىدکانهبديزهازتهزسید،اهیدیگرمردمو كشتٍ

گاشتى شغح . ایى واقعی جايگضاػ نشست و اتعخی با سغافكًضگى تمام هب ن

. هك مـلن بى عقبٍ مضینٍ عا هس عوػ ربای سىاعانق مباح طرص

. اه اًاختٍ نلضنض و پضعاو آو سچٍ ،  و زؼض ػائیضنض،  و صضتغاو بكر داهلٍ ظضنض 

 . و رتشیب اهل مضینٍ رد ایى نبغص خىنيى كشتٍ ظضنض
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 . بیعت طرصنض و كـانى هك ػنضٌ هانضٌ صىصنض هب عنىاو ربصگاو زییض با او 

 .دیچیپندگردنشديشدندو كـانى هك سغ اػ بیعت مى

یاآنهاییهکهبو،رپداختجزکسانیهکفرازکردندو هس عوػی هك مـلن بى عقبٍ هب كشتاع مى،  طى ایى نبغص  

. كسى اػ ػو و مرص، جاو ؿالن اػ صست عشكریاو كام هب رد نبغص ، پًاٌ آوعصٌ صىصنضاعـالم  ػلیٍسیهامامعلیبهالح

گام هك زییضبى مؼاوهی هب اىعایاو مضینٍ مى انیبزاتشکلمیمردمکىهف،رپداختو رد هماو هن  .بخشیدندقیامتىه

 :دنتفگآانو با شغم و شییلانى و پشیمانى مى

. ولى او رد میاو ها هب صهاصت عسیض ،  عاخىانضینها صرػنض صضتغ پیغمبغ خىیق عا ف

 ، دال آيکٍ ها اػ جاو خىص رب او ردیؾ طرصین 

 ، اف طرصین  و هن با ػباو یاعی ،  و هن با صستاو خىص هب کمكق اتافتین   

 .و هن با هال و رثوت خىص تقىیتق نمىصین

گامى هك با ایپمبغ خضا هالاقت مى ، ها زنص خضا  كنین هچ ػظعی صاعین؟  و هب هن

 ،گاو ػلیٍ او عا هب قتل عؿانین هن سخضا هك چیه ػظعی نضاعین هگر آيکٍ اقتالو و ربايلیختٍ

. عا بپظریص  ی ها جاو شسپاعین ات كایض خضاونض تىهب یا اینکٍ رد ایى عاٌ

 ،  و هب خریض ؿالح و نیاػاهی دنگى شیصاختًض،  تّىانیب قصض خىص عا اػ چیه كؾ پنهاو يكرصنض 

. آوعی اصراص و امىال طرصنض و شغوع هب دمغ 

 ،  کىهف كاهض خیل ؽظین مرصم صىص،  و با صرا عسیضو ؿال شصت و جنپ هجری 
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ٌ باعئکن صصتىصىا الى عبکن افقتلىا انفـکن طلکن ضخغ لکن عى،    ی هك همگى رد داظیکٍ آهی 

.ٓ اتو تىهب كنیض و خىیصتى عا بكشیض هك ایى زنص شیوعصگاعاتو ربای شما بهتغ استپؾ هب ردگاٌ خضایٔ

.خىاندنداشکىهفهبمقصدشیازتکربالحرکتکردندعا مى

 :دنتفگومی،زوشردآنجاماندندویکشباهن،وردآنجاهبزعادازیرپداختىد

. گظاعصینتنها ها صرػنض صضتغ ایپمبغ خىص عا  ،  شیوعصگاعا 

. پظری و مهربانى هك تى تىهب ،  ها عا بپظری  ی  ها عا ببخق و تىهب 

 .گخغین هك سؼای اقتالنق عا بضهین ها تى عا گىاٌ مى

. صیضگاو خىاهین صىص اػ ػیاو،  و اظر رب ها نبخلايى و ها عا عحن يكنى  

. و سپؾ قبغ شغیف عا هب سىی كام رتك دنتفگ

 ،  اعتشى عا هب صرهانضهى عبیضاهلل بى ػیاص اػ كام،  قضعت نشستٍ صىص  ٌ ی پؾ اػ مرگ زییض رب اعیک و مرواو بى اطذکن هك

. هب مقصض سغکىب قیام رد کىهف گسیل صااتٍ صىص 

کانى هب انم  .  هب یکضیگر عسیضنض« عيى اغىعصة»طرفيى رد م

. با آو زهاعاو دنگدىيى هك اػ كام آمضٌ صىصنض ربخىعص طرصنض ،  و انمالبیىو همذىو مىجى تىفًضٌ

. ات باالخرٌ تمامى آنها ات آخریى نفر رد ایى عاٌ جاو باختًض،  میاو آانو نبغص سختى ردظرفت 

  ،  تّىانیب، صهضای پشیمانى و تىهب ظرصیضنض

 ،  هب جای نهاصنض  او و رد پؾ خىص پشیمانى عا همذىو مخغاثى ربای صرػنضاو پؾ اػ خىص و نىاصگانق
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  .اهیایپپیهبآتصآاننبسىشندات نـل

مرصم عا هب ظرفتى ااقتنم  ،  رد قیام مختاع باع صیگر کىهف ،  یمنى رد ؿال شصت و شق هجری ،  و یک ؿال زؼض 

 .خىاند اعـالم صرا مى ػلیٍاهام حسيى  

 .  اعـالم شیصاخت  و مختاع هب تعقیب اقتالو اهام حسيى ػلیٍ

. و تنها كـانى جاو ؿالن بضع ربصنض هك اػ کىهف هب كام ظریختًض

 . با اعتق ؽظیمى اػ كام هب قصض رعاق حرکت طرص ،  و عبیضاهلل بى ػیاص

. شتغ عا هب همراٌ اعتشى اػ دنگدىیاو کىهف هب مواف ابى ػیاص صرستاصو مختاع، ارباهین بى ا 

. ردست عوػ صهن محرم ؿال شصت و هفت اتفاق افتاص ، رد تحخغ اػ اینکٍ ایى نبغص خىنيى اتعخی  ، و 

 .و اهل كام با گظاعصو زهاعاو كشتٍ متىاعی ظضنض

 . سغ عبیضاهلل بى ػیاص عا ربای مختاع صرستاص ،  و ارباهین بى اشتغ  

 .اعـالم رد مضینٍ صرستاص و او نخؼ آو عا ربای اهام سجاص ػلیٍ

گام مشغىل خىع ػلیٍو اهام  : و صرمىص ،  صىص نهاع صو اعـالم رد آو هن

. سغ پضع مرا نخؼ وقتى رب هاحب ایى سغ واعص طرصنض مشغىل نهاع صىص،  ای سبذاو اهلل 

.  چیه کضام سغهم يكشیضنض و خٌاب يكرصنض،  و ػانو اهشمى پؾ اػ واكعٍ ػااىعا هب مضت جنپ ؿال و ات شیپ اػ كشتٍ ظضو عبیضاهلل بى ػیاص 

  ٓ.ؼظايى پختٍ نلضٔاهشمى، صوصی ربنشاست   ی و رد چیه ساهن

                                                           
 

 .50 ، ص 2اقتباس از کتاب زندگی دوازده اهام، ج   -
 

 السالم حدیث از اهام جعفر صادق علیو  -
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 :اعـالم صرستاص، حضغت هب سجضٌ افتاصٌ صرمىصنض ػلیٍو سغ ػمر بى سؼض عا زنص ػلى بى اطحسيى ،  سغ عبیضاهلل بى ػیاص ،  و وقتى مختاع 

  .و خضاونض مختاع عا جزای ضخغ بضهض،  سپاؽ خضايى عا هك ااقتنم مرا اػ صشمًانن باػ ستانض 

 ،  اعـالم و یاعاو زبعگىاعف عا كصتًض طرص ػلیٍاهی ػهاو و آنها هك اهام حسيى  ای رد عارطٍ با ستمگراو و طاغىت اع ذًاو ربخىعص قهرهاانهنو مخت

  .رهظز صرامىف نخىاهًض طرص ،  اطهاع ائمٍ   و هن ایپمبغ ظرامى هلى اهلل ػلیٍ و آهل و صرػنضانق،  هك هن اتعخی 

 
اجضیى ، زقیغ باع صیگر  هضف و پؾ اػ صهاصت مظلىهاهن ی اهام سجاص ػلیٍ اعـالم ،  ـّ گىرهی شؾ ظرانبها عا ، بضو مطهر سیض اع

.   آغىف مهرباو خىیق  پظریفت ردػاشماهن  ، ا ػلى بى اطحسيى ػلیٍ اعـالم ع 

 

                                                           
8

 «الکشی»اخبار الرجال   -
9

اقتباس از کتاب زندگانی دوازده اهام، تألیف ىاشن هعروف   -

 .55 ، ص 2الحسنی، هترجن هحود هقدس، ج 
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ِنا ا ِهّللا ا َا ُح وِن يَا يا ْل ا َا ا اْل ي ِن  يَا يَا ا يا َا ْل يِن ا اْل ُح َا ْل يَا ا ْل ا يا َا ِن َّى يِن يا اْل َا َا اا يا َا َا

اای ابا اطحسى، ای ػلى بى اطحسيى ای ػیى اضؼابضیى، ای صرػنض صرستاصٌ خضا،

ا نياا مَا ْل نيا َا ِنا َا  اخَا ْلقِنهِنا يا َا ِّ َا ا ِهّللا ةَا جَّى  يا ُح

امىالی ها،ای آاق و ،  ای حّجت خضا رب بًضگاو 

ا يجيتِننياا ىْل ا َا َا يَا ا َا ْل نيكَا مْل قَا َّى ِنا َا ا ِناَا ا ِهّللا تَا َا َّى ْلنيا ِنكَا نيا َا فَا ْل تَاشْل نيا َا  ْل هْل جَّى ياتَا َا  ِننِهّللا

و هب سىی خضا هب تى تىّسل جستین، و تى عا شیپ عوی داجاتماو نهاصین،   ،  و تى عا واسطٍ ضراع صاصین ،  هب تى عوی آوعصین

ا فَاعْل ِنا ِنشْل ا ِهّللا نْل َا ج هيًا ِن ِنا يا َا ا ِهّللا نْل َا ا.اَانيا ِن

 . ربای ها زنص خضا شفاعت کى ،  ای آربومًض زنص خضا 
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گاهن  عو شستٍ است همٍ ی پنجرٌ اه   هب ن

 ذًضی است هك گن گشتٍ ی رد نیمٍ ی عاهن

 حؾ میكنن آهنیی ی مى تخغٌ و اتع است

 رب عوی مفاتیخ صلن ظرص وغباع است

 اػ شؾ هك مًاجات سحر عا نسغوصم

 عا يگضىصم سجاصٌ ی باعانى خىص

 پای سخى عضك صلن عا ننلانضم

 یمنى هچ سحراه هك اصى حمزٌ نخىانضم

 ای كاف کمى کن کنن ایى افهلٍ اه عا 
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 با خممٍ عشغ طى کنن ایى مردلٍ اه عا 

 رب آو ظضٌ ام ات هك هضایت کنن امشب

 ات با زغلى رعى اعاصت کنن امشب

بیخ و صػا ػمزهم اهیت
تس
 ای ػینت 

 هچ ربایترد صخغتن آخر بنىیسن 

 اعجاػ كالم تى مزامخغ صحیفٍ است

 دىایضٌ ػصىع اػ صل ضرآو هب صػایت

 رد شیصٌ علاق تى یک گىهش نشستٍ است

 رد آغىف هضایت  هض حنجرٌ صاووص 

 اػ شؾ هك هلک صوع وربت شی ػصٌ گشتٍ است

 "پخغاهى افالك شی اػ ؽطر عبایت"

 تنها هن فقط آینٍ رد وصف تى صخغاو
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 هب ثًایت باظض حجراالسىص الکى

 مى کمتغ اػ آنن هك هب پای تى بیفتن

 ػالن ظضٌ سجاصٌ افتاصٌ هب پایت

 سیض حمیض عًا ربكعى 
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.   اهام سجاص ػلیٍ اعـالم گهرباع   و اینک گىف جاو مى سپاعین هب ظزیضٌ ای اػ سخًاو 

 

 
 . ربرتیى اهل ره ػهاو انض ٓ عج ٔ منتظراو ظهىع اهام مهضی : اهام سجاص ػلیٍ اعـالم 
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 اظتماؽ صػا 
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