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خكج ٝا: َٚ
أشٚص ٔػبدف است ثب سبِشٚص آغبص أبٔت حؿشت ٟٔذی (ػج) و ٝخذٔت ضٕب دٚستذاساٖ اّٞجیت تجشیه ػشؼ ٔی ٕ٘بیٓ.
ثبتٛج ٝث ٝآیبت ٚسٚایبت ثخػٛظ سٚایبت ٟٔذٚی ٚادػیٛٔ ٝجٛد ٚتٛلیؼبت دٚسی اص أبْ صٔبٖ ٚػذْ ضٙبخت أبْ دالیّی داسد.
٘-1طٙبختٗ دیٗ ،وسب٘یى ٝف ٟٓدسست اصآٔٛصٞ ٜبی دیٗ ٔٚؼبسف اِٟی ٘ذاس٘ذ چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ٙذ ثٔ ٝؼشفت أبْ ٚحجت اِٟی ثشسٙذ ٚاصفیٛؾبت ٔؼٛٙی
أبْ ثٟش ٜثجش٘ذ .دس سٚایتی اص أبْ غبدق(ع) چٙیٗ آٔذ ٜاست وٞ:ٝشٌب ٜاص یبساٖ ٚاغحبة ٔب ٞشیه ػٕیمب٘ ٝثٔ ٝسبئُ دیٗ ٍ٘ٙشد خیشی دساٚ ٚجٛد ٘ذاسد
.اصایٗ ػجبست ٔی تٛاٖ فٕٟیذ ثیص تشیٗ خسبست ٚصیبٖ ػذْ ضٙبخت دیٗ است ِٚی ایٗ أش ٘ ٝتٟٙب ثبػث خسبست فشدی ٘یست ثّى ٝجٟبِت ٘ٚبدا٘ی
دسأٛسدیٗ ثشای جٛأغ دیٙی خسبست ججشاٖ ٘بپزیشی سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد ٚائٕ( ٝع) ٕٛٞاس ٜاصایٗ افشاد ٘بداٖ ٚسكحی ٍ٘ش ثیص تش ٍ٘شا٘ی داضتٙذ.
ٌٙ-2بٞىبسی:یىی دیٍش اصٔٛا٘غ ٔؼشفت ٚدسن فیٛؾبت ٔؼٛٙی أبْ صٔبٖ (ػج) ٌٙبٔٚ ٜؼػیت است وسی ؤ ٝی خٛاٞذ دسقشیك ٔؼشفت أبْ لشاس ٌیشد
ثبیذ تالش وٙذ سفتبس ٚوشداسش ٔٛسد لج َٛحؿشت ٚالغ ضٛد ٚاغٛال اٌش ثیٗ أبْ ٔٚبٔ ْٛسٙخیت ٘جبضذ ٕ٘ی تٛاٖ ث ٝدسن ٔتمبثُ دست یبثیٓ فشأٛش
٘ىٙیٓ أبْ ثٚ ٝظیف ٝاش ثشاسبس سٚایبت ػُٕ ٔی وٙذ ٚایٗ ٔب ٞستیٓ ؤ ٝتبسفب٘ ٝلػٛس ٚوٛتبٞی داسیٓ چبس ٜایٗ است و ٝثشای سسیذٖ ثٔ ٝؼشفت ثبیذ
خٛد سا ٕٛٞاس ٜدسٔشأی ٙٔٚظش أبْ ثجیٙیٓ .لشآٖ وشیٓ دسسٛس ٜتٛث ٝآیٔ105 ٝی فشٔبیذ :ثٍ ٛػُٕ وٙیذ خذا٘ٚذ ٚفشستبدٌبٖ اٙٔٛٔٚ ٚبٖ اػٕبَ ضٕب سا
ٔی ثیٙٙذ .
أبْ غبدق(ع) دس تفسیش ایٗ آی ٝدسٔشاد اصؤّٕ ٖٛٙٔٛٔ ٝی فشٔبیٙذ  ٕٝٞ.اال ئٕ ٝیؼٙی خذا٘ٚذ ٚپیبٔجشاٖ ٚائٕ٘ ٝبظش ثش اػٕبَ ٔشدْ ٞستٙذ
-3پیٕبٖ ضىٙی :یىی اص ٔٛا٘غ ٔ ٟٓدیٍش ضٙبخت حؿشت ٕٞیٗ ثی ٚفبیی ٚپیٕبٖ ضىٙی است اٌش ث ٝحؿشت ٔؼشفت ٔٚحجت داسیٓ ثبیذ ایٗ د ٚصٔی ٝٙسبص
ػٟذ ٚپیٕبٖ ٚثیؼت ثب أبْ وشد صیشا ػطك ٚٚالیت ثذ ٖٚػٟذ ٜداسی ٔٚسئِٛیت پزیشی پیص ٘یست
-4د٘یبصدٌی:یىی اص ٔٛا٘غ ٔٚ ٟٓجذی دسضٙبخت حؿشت ػالل ٝث ٝد٘یب ٚدِجستٍی ثٔ ٝكبٔغ د٘یٛی است لشآٖ وشیٓ دسآیبتی ا٘سبٖ سا ث ٝایٗ خكش جذی
تٛج ٝداد ٜاست ٔٚی فشٔبیذ :اصوسی و ٝاص یبد ٔبسٚی ٔی ٌشدا٘ذ ٚجض ص٘ذٌی ٔبدی د٘یب سا ٕ٘ی قّجذ اػشاؼ وٗ د٘یب ٔی تٛا٘ذ پُ سؼبدت ثطش ثبضذ ثٝ
ضشـ آ٘ى ٝثب استفبد ٜغحیح ٚدسست آٖ سا ثٔ ٝضسػ ٝآخشت تجذیُ ٕ٘بییٓ .

خكج ٝد:ْٚ
ثبس دیٍش ثبٔػٛثٔ ٝجبِس وٍٙشٚ ٜسٙبی آٔشیىب ٘مؽ سسٕی ثشجبْ آضىبس ضذ و ٝثشجبْ ٞبی دیٍش  ٓٞچ ٝسش٘ٛضتی خٛاٙٞذ داضت ثبیذ ػجشت ٌشفت ٚثٝ
حشف ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی سسیذ و ٝآٔشیىب لبثُ اػتٕبد ٘یست دٔٛوشات ٚجٕٟٛسی خٛا ٜتفبٚتی ٕ٘ی وٙذ ٚایٗ و ٝآٖ ٞب دٚثبَ استىجبس ی آٔشیىب ٞستٙذ
.دسٔتٗ ثشجبْ د ٚجب ٚجٛد داسد و٘ ٝطبٖ ٔی دٞذ تٕذیذ لب٘ ٖٛایسب ثذ ٖٚضه ٘مؽ ثشجبْ است یىی دسٔبد 8 ٜاصٔمذٔ ٝثشجبْ است وٌ ٝش5+1 ٜٚ
ٔتؼٟذ ٔی ضٛد اصتحٕیُ ٞش٘ٛع ٔمشسات ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبیی و ٝثٔ ٝؼٙبی جبیٍضیٙی تحشیٓ ٞب ثب الذأبت ٔحذٚدیت سبصی ثبضذ و ٝدسثشجبْ ٔتٛلف ضذٜ
ٔجذدا خٛدداسی وٙذ اٌش ثٞ ٝش دِیّی ٔجذدا تٕذیذ ض٘ٛذ ٘مؽ ثشجبْ است
دسٔبد26ٜثشجبْ  ٓٞدِٚت آٔشیىب ٔتؼٟذ ٔی ضٛد و ٝدسچبسچٛة اختیبسات سئیس جٕٟٛس یب وٍٙش ٜاص ثبصٌشدا٘ذٖ یب تحٕیُ ٔجذد تحشیٓ ٞبی ٔطخع
ضذٚ ٜدسثٙذ2ثشجبْ خٛدداسی وٙذ ٚثٙبثشایٗ تٕذیذ ایسب ٘مؽ ثشجبْ است .أب دس صٔبٖ ٞبی ٔختّف ٔطخع ضذ ٜو ٝآٔشیىب ث ٝػٟذ خٛد ػُٕ ٕ٘ی وٙذ وٝ
چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاص ثذػٟذی ٞبی آٔشیىب ساخذٔت ضٕب ػشؼ ٔی و.ٓٙ
-1تٟذیذ ٚؾؼیت اؾكشاسی ػّی ٝایشاٖ تٛسف آٔشیىب ٕٛٙٔ-2ػیت فشٚش ثٛئی ًٙث ٝایشاٖ ٔ-3ػبدس ٜدّٔ ٚیبسد دالس اصأٛاَ ثّٛو ٝضذ ٜایشاٖ دس
آٔشیىب -4تحشیٓ ٔٛضىی پس اص ثشجبْ ٚدٟٞب ثذ ػٟذی دیٍش ایٗ چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاص آٟ٘ب ثٛد
أب دسایٗ فؿب آ٘چ ٟٓٔ ٝاست یىی ایٗ ٚحذت ٚیىپبسچٍی ٚا٘سجبْ ّٔی ٔیبٖ دِٚت ّٔٚت دسلجبَ ثشجبْ ثٕ٘ ٝبیص ٌزاضت ٝضٛد ثبیذ غذای ٚاحذ ٛٔٚؾغ
ٚاحذ اصوطٛس ثٌٛ ٝش دضٕٗ ثشسذ ث ٝتؼجیش دیٍش ٘مؽ ثشجبْ ٚتٕذیذ ثشجبْ ٚتٕذیذ تحشیٓ ٞبی ایشاٖ ٘جبیستی ٔٛججبیجبد اختالف یب دٚلكجی سبصی ٘ظبْ
ضٛد
11آرسٔب ٜتطىیُ ضٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ٚآغبص ٞفت ٝپژٞٚص ٚفٙبٚسی است ،آ٘چ ٝو ٝأشٚص ثبیذ ث ٝآٖ تٛج ٝداضت ٔسئّ ٝآسیت ٞبی اجتٕبػی است
وٚ ٝظیف ٕٝٞ ٝدستىبٟٞب ایٗ است و ٝجٟت سفغ آٟ٘ب تالش وٙٙذ ٔ.مبْ ٔؼظٓ سٞجشی یىی اص ٔٛثشتشیٗ ساٟٞب ثشای وبستٗ آسیت ٞبی اجتٕبػی ٕ٘بص ٔی
دا٘ٙذ ایٙى ٝحتی یه ٘فش اص جٛا٘بٖ ٛ٘ٚجٛا٘بٖ وطٛس دسٕ٘بصس ُٟاٍ٘بسی ٘ىٙذ ایٗ یىی اص ساٟٞب ثشای سالٔت ٔؼٛٙی ٚسٚحی ٔشدْ ٔب ٚجبٔؼٔ ٝبست
20آرسٔب ٜضٟبدت آیت اهلل سیذ ػجذاِحسیٗ دستغیت سٔٛیٗ ضٟیذ ٔحشاة تٛسف ٔٙبفمیٗ دسسبَ ٔ1360ی ثبضذ .ایٗ ضٟیذ ثضسٌٛاس دسیبی فؿیّت ٚوشأت
ثٛد حؿشت أبْ خٕیٙی (س )ٜثبثیب٘بت سٚضٗ؛ اخالق ٚخّمیبت ضٟیذ ٔحشاة ساث ٝتػٛیش ٔی وطذ ٚا ٚسا ٔشثی ٔحشٔٚبٖ ٞ،ذایت وٙٙذٔ ٜشدْٔ،ؼّٕی ثضسي
ٚثبالتش اصٔ ٕٝٞتؼٟذ ث ٝاسالْ ٚضخػیتی اسصضٕٙذ ٔی ٘بٔٙذ یبد ٚخبقشایٗ ضٟیذ ثضسي سا ٌشأی ٔی داسیٓ.
دٚاصد ٓٞسثیغ اال َٚث ٝسٚایتی ٔیالد ٔسؼٛد پیبٔجش اوشْ (ظ) ٚآغبص ٞفتٚ ٝحذت ٔی ثبضذ.
ٚحذت اسالٔی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ؾشٚست ٞبی تبسیخ اجتٕبػی ٚسیبسی ٔسّٕب٘بٖ دسجٟت ایستبدٌی ٚپٛیبیی ٛٞٚیت أت اسالٔی ٚاصٕٟٔتشیٗ ػٛأُ ػضت
ٚپیشٚصی آٖ ٞب دسغحٞ ٝٙبست ٚدسٔمبثُ تفشلٚ ٝتٙص جض رِت ٚپشاوٙذٌی ٚثٞ ٝذس سفتٗ ٘یشٞٚبی فىشی ٚسشٔبیٞ ٝبی ا٘سب٘ی أت اسالٔی ثٕشی ٘خٛاٞذ
داضت .لشاٖ وشیٓ دس آی103 ٝسٛس ٜآَ ػٕشاٖ ٔ ٕٝٞسّٕب٘بٖ ٚپیشٚاٖ خٛد سا ث ٝاػتػبْ ٚٚحذت ٚپشٞیض اص تفشل ٝفشا ٔی خٛا٘ذ .ثٙبثشایٗ اتحبد ٚا٘سجبْ
أت اسالٔی یه ؾشٚست ٚدستٛس لشآ٘ی ٚتفشل ٝیه ػُٕ ٘بغٛاة ٔٚفسذ اص٘ظش دیٗ ٚػمُ است
ٕٞب٘كٛس و ٝاضبسٕٛ٘ ٜدْ ٘ ٟٓسثیغ اال َٚسبِشٚص أبٔت حؿشت ٟٔذی (ػج) ثبیذ تالش وٙیٓ استجبقٕبٖ ساثب أبْ ثیطتش وٙیٓ ٞشچ ٝا٘سبٖ استجبـ خٛد سا ثب
خذا ٚأبٔبٖ ثیطتش وٙذ اصٌض٘ذ آفبت ٔحفٛل خٛاٞذ ٔب٘ذ ضخع ٔٙتظش ثبیذ دسا٘جبْ دادٖ اٚأش اِٟی (ػُٕ ثٚ ٝاججبت ٚتشن ٔحشٔبت ) وٛضب ثبضذ اصیبد
أبْ غبفُ ٘طٛد ٚتٛسُ ث ٝاّٞجیت سا فشأٛش ٘ىٙذ.

