
 االهل رةیع ياُ اغًال ه ةصکات

 در رساهٍس رخًت آثار ایَكِ جْت ةِ ةاػس؛ يى ّا ياُ ةْار پیساظت آن اظى از کِ ًّاٍگٍِٓ" االهل رةیع" ياُ

 يیالد زیصا.  اظت آيسُ فصهد زيیٌ ةص اه زیتایى ٍٓرّاى ه رساهٍس ةصکات ذرایص ياُ ایٌ در.  ّٓیساظت آن

 رخًتى زيیٌ   آفصیَغ اهل از کصد ادغا تٓان يى ه اظت ياُ ایٌ در(  ظوى ه آهِ ه غویِ اهوِ ؾوى) رسا رظٓل

 . اظت ٍسیسُ رٓد ةِ آن ياٍَس

 غظًت یاد ةا ه کصدیى تازُ دل ه ریزتیى ،اػک ٍاهِ ه اػک ه اٍسهُ ةا گشاػتیى ظص پؼت را ؾفص ه يدصم ياُ

 اکَٓن ه رظیسیى ةْار ةِ ؾفص ه يدصم ّای اػک ةصکت ةِ غفوت رضان از ػسیى، ةضرگ اهدعیٌ غتساهوِ اةا آكا

 ه ةساٍیى كسر را ةْار ایٌ ه آهریى جای ةِ ػكص ظجسُ دهةاریًان رهیغ یًٌ ةِ ةْار ایٌ در کِ اظت آن هكت

 .کَیى ةَسگى

 در رساهٍس رخًت آثار ایَكِ جْت ةِ ةاػس؛ يى ّا ياُ ةْار پیساظت آن اظى از کِ ًّاٍگٍِٓ" االهل رةیع" ياُ

 يیالد زیصا.  اظت آيسُ فصهد زيیٌ ةص اه زیتایى ٍٓرّاى ه رساهٍس ةصکات ذرایص ياُ ایٌ در.  ّٓیساظت آن

 رخًتى زيیٌ   آفصیَغ اهل از کصد ادغا تٓان يى ه اظت ياُ ایٌ در(  ظوى ه آهِ ه غویِ اهوِ ؾوى) رسا رظٓل

 ٍضدیكتصیٌ ه ظصهرػان ه آٍْا ةصتصیٌ ه رساهٍس يزوٓكات داٍاتصیٌ اه کِ چصا.  اظت ٍسیسُ رٓد ةِ آن ياٍَس

 ظایص از ةصتص ٍیض رهز ایٌ ةاػس، يى اه ٍضد يدتٓةتصیَؼان ه اه از آٍْا فصياٍتصدارتصیٌ ه رساهٍس ةِ آٍْا

 ةصتصیٌ رخًتْا، ػايوتصیٌ ّا، ةزؼغ ةضرگتصیٌ ّا، ّسیِ کايوتصیٌ کِ اظت رهزى گٓیا ه.  رهزّاظت

 . اظت ػسُ ریضى پى آن در اظصار تصیٌ يزفى ه ٍٓرّا زیتاتصیٌ ةصکتْا،

 ةا رفتار يصاكب ه داػتِ كتٓل را(  ظوى ه آهِ ه غویِ اهوِ ؾوى) رسا رظٓل ةصتصى کِ يعوًان اٍعان ةص پط

 ه ػٓر ظص از غتادتى ةِ ةضرگ ٍػًت آن ػسن ارازٍى ػكصاٍِ ةِ ياُ ایٌ در اظت هاجب ةاػس يى يٓالیغ

 ظػى آٍچِ" ايا ةٓد ٍزٓاّس ٍػًتى چَیٌ رٓر در ّصگض غاهًیان رهزی ػتاٍِ غتادات ةپصدازد،گصچِ اػتیاق

 ".ةًَاییى طوتغ در يا اظت

 ياُ ایٌ اغًال يًْتصیٌ 

 :اّهل ػب

 در کِ ایٌ آن ه ػس هاكع تاریزى يّْى خادثِ یک ػب ایٌ در اظت، يضّیٌ «اهًتیت هیوة» ٍام ةِ ػب ایٌ

 رارج ػْص از يسیَِ، ظٓى ةِ ّجصت كؿس ةِ يكِّ از( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا رظٓل ةػثت، ظیضدّى ظال

 ةعتص در فساکاراٍِ دػًَان، اغفال ةصاى( اهعالم غویِ)غوى يَانۆم ايیص ه گصدیس پَْان «ثٓر غار» در ه ػس

 .رٓاةیس( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا رظٓل



 ه فصهػَس يى رسا رؼَٓدى ةصاةص در را رٓد جان( فساکار ه ایًان ةا) يصدِم از ةػضى ؛ ِةاْهِػتاِد َرُءهٌف هّلُل

 (ٕ.)ػس ٍازل خضصت آن خّق در( ٔ)«اظت يْصةان ةَسگان ةِ ٍعتت رساهٍس

ّٓهى ه اظت يعوًاٍان تاریذ يتسأ( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا رظٓل ّجصت ظال  رهى اظالم جْان در غظیى تد

 .داد

 .االهل رةیع اهل در يؼصکان ه کفار گضٍس از يَانۆايیصم ه اغظى پیايتص ظاليتى ػكصاٍِ ةِ گصفتٌ رهزُ -ٔ

 .رهز ایٌ در( اهعالم غویِ) غوى ه( آهِ ه غویِ اهوِ ؾوى) پیايتص زیارت رٓاٍسن -ٕ

 :ّؼتى رهز

 ه اظت ػسُ هاكع رهایتى طتق( اهعالم غویِ)غعكصى خعٌ ايام ػْادت ،2ٕٓ ظال األّهل، رةیع ّؼتى رهز در

 آغاز ـ اهؼصیف فصجِ تػاهى اهوِ غّجن ـ اهدعٌ ةٌ خّجة اهّضيان، ؾاخب خضصت ايايت رهز، ًّان از

 (ٖ.)گصدیس

 .ػٓد رٓاٍسُ اهعالم غویِ غعكصی خعٌ ايام زیارت اظت ػایعتِ رهز ایٌ در

 : دّى رهز

 رظٓل کِ خاهى در اظت( اهعالم غویْا)کتصى رسیجِ خضصت ةا( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا رظٓل ازدهاج رهز

 ایٌ رهزُ يَاظتت ًّیٌ ةِ. ظاهِ 0ٓ(اهعالم غویْا)رسیجِ خضصت ه ةٓد ظاهِ 2ٕ( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا

 (0.)اظت ػسُ ػًصدُ يعتدب ػكصگضارى غَٓان ةِ رهز

 :دهازدّى رهز

 ظػادت ةا هالدت رهز ظَّت، اّن يیان يؼْٓر ًّچَیٌ ه يعػٓدى ه کویَى ػیذ يصخٓم ٍظص يطاةق رهز ایٌ

 (2.)اظت(هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)اظالم يكّصم ٍتّى

 را يسیَِ ه يكِّ يیان راُ يعیص کِ رهز ٕٔ از ةػس( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا رظٓل رهز، ایٌ در ًّچَیٌ

 (ٗ.)اظت ٕٖٔ ظال در يصهان ةَى دههت اٍلصاض رهز ٍیض ه( 2.)گصدیس يسیَِ هارد پیًٓد

 :اظت يٓرد ده ايٓی دههت اٍلصاض ػكصاٍِ ةِ رهز ایٌ در يعتدب اغًال

 .گصفتٌ رهزُ -ٔ

 خًس از ةػس دهم رکػت در ه کافصهن ظٓرُ ةار ظِ خًس، از ةػس اهل رکػت در کِ يعتدتى ًٍاز رکػت ده -ٕ

 .ػٓد يى رٓاٍسُ تٓخیس ظٓرُ ةار ظِ

 :چْاردّى رهز



 (٘.)رظیس ّالکت ةِ يػاهیِ ةٌ یضیس رهزى، چَیٌ در 20 ظال در

 ه کصةال هاكػِ آن يًْتصیٌ کِ - ةٓد غظیًى جَایات ةا ًّصاُ کِ رالفت ياُ ٍُِ ه ظال ظِ از پط هى

ٌّ در - ةاػس يى یاراٍغ ه( اهعالم غویِ)اهدعیٌ هّلل  زٍسگى «خٓران» يَطلِ در ظاهگى ّفت ه ظى ظ

 (ٙ.)ٍیعت اه از اثصى اکَٓن ههى کصدٍس دفٌ ديؼق در را اش جَازُ رظیس پایان ةِ ٍَگیَغ

 :ّفسّى ػب

 ه اظت( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)اظالم يػّظى رظٓل االٍتیا، راتى خضصت هالدت ػب ػیػِ، يؼْٓر رهایات طتق

 (ٓٔ.)اظت يتارکى ةعیار ػب

 ( 2ٔ ؾفدِ اهعائن، فالح.)االّهل رةیع ّفسّى رهز ٍّیت ةِ غعن( ٔ

 آيسُ(اهعالم غویْى)يػؿٓيیٌ ائًِّ از رهایاتى در جًوِ از اظت، ػسُ ٍلن ةعیار فضیوت آن ةصاى کِ: رهزُ( ٕ

 اكتال،.)فصيایس يى يلّصر را یكعال رهزُ ثٓاب اه ةصاى رساهٍس ةسارد، رهزُ را رةیع ّفسُ رهز کِ کعى: اظت

 ( 2ٖٓ ؾفدِ

 ( يسرک ًّان.)رفتٌ يؼّصفِ يؼاّس زیارت ةِ ه يَانۆم کصدن رٓػدال ه ًٍٓدن اخعان ؾسكِ، دادن( ٖ

 از ةػس کط ّص: اظت آيسُ خضصت آن از رهایتى در ٍضدیک ه دهر از( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا رظٓل زیارت( 0

 ًٍى اگص ةاػس، کصدُ ّجصت يٌ ظٓى ةِ خیاتى َّگام ةِ کِ اظت کعى ياٍَس کَس زیارت را كتصم يٌ، هفات

 ص ًّان(.)رظس يى يٌ ةِ کِ) ةفصظتیس ظالم يٌ ظٓى ةِ دهر راُ ًّان از کَیس، زیارت ٍضدیم از يصا تٓاٍیس

2ٓ0) 

 غویِ)ؾادق ايام کِ زیارتى ًّان ةا اظت يعتدب رهز ایٌ در ٍیض( اهعالم غویِ)غوى يَان،ۆم ايیص زیارت( 2

 ؾفدِ يسرک، ًّان.)کصد زیارت را هى( اهعالم غویِ)خضصت آن ػصیف ضصیح کَار رهزى چَیٌ در( اهعالم

 (.اظت آيسُ يفاتیح زیارات، ةزغ در زیارت ایٌ( ) 2ٓ٘

 ه تكصیى در اكتال، در ،«طاههس ةٌ ظّیس» يصخٓم ةجاظت، ةعیار رهز ایٌ ةضرگساػت ه تػظیى تكصیى،( 2

 اهوِ ؾوى)اکصم ٍتّى خضصت يًكَات ًِّ ظصهر ه ايكان غاهى اّهل ػزؽ هالدت راطص ةِ رهز ایٌ تػظیى

 .)(اظت کصدُ ةعیار ظفارش( هآهِ غویِ

 يكّصم ٍتّى ػزؿّیت ةا ةیؼتص ّصچِ جوعات، تؼكین ه ّا جؼٌ ةصپایى ةا يعوًیٌ اظت ظضاهار ةَاةصایٌ،

 ه اظاليى اى جايػِ ظارتٌ ةصاى آن، از ه ػٍٓس آػَا اه زٍسگى تاریذ ه ظیصُ ،(هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)اظالم

ًّسى  . گیصٍس کاين ةْصُ يد



 ؾٓرت خضصت آن يػصاج ػتى چَیٌ در ،(هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)رسا رظٓل ّجصت از كتن یكعال ًّچَیٌ

 (ٔٔ.)گصفت

 :ّفسّى رهز

 ظػادت ةا هالدت رهز األّهل، رةیع ّفسّى رهز کِ اظت آن ايايیِّ غوًاى يیان يؼْٓر گفتیى کِ گٍِٓ ًّان

 زيان ه اظت، ػسُ هاكع يػّظًِ، يكِّ در هالدتغ کِ اظت آن يػصهف ه اظت( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)هّلل

 ةا اةصِّ کِ اظت ظاهى اهفین غام( )ٕٔ.)اظت ةٓدُ اهفین غام ظَِ جًػِ، رهز فجص، طوٓع َّگام هالدتغ

 (.ػسٍس ٍاةٓد ًّگى ههى آيس، کػتِ تزصیب كؿس ةِ ةٓدٍس ظٓار فین ةص کِ هؼكصش

 ایٌ از ه اظت ػسُ هاكع( اهعالم غویِ)ؾادق ايام هالدت كًصى، ّجصى ٖ٘ ظال در رهزى چَیٌ در ًّچَیٌ

ًّّیت ةص ٍیض جْت  (ٖٔ.)اظت ػسُ افضهدُ رهز ایٌ اّ

 غویِ)غعكصى خعٌ ايام ػْادت اٍسهّتار ه اٍگیض غى راطصُ ةا آيیزتِ آن آغاز گصچِ األّهل رةیع ياُ

( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)اظالم گصايى رظٓل يصتتت رتًى خضصت يتارک يیالد کِ جا آن از ههى اظت،(اهعالم

 خضصت يیالد ه ػسُ هاكع آن دهازدّى در غیصيػصهف، رهایت طتق ه ياُ ایٌ ّفسّى در يػصهف، رهایت يطاةق

 .اظت ظصهر ه جؼٌ ه ػادى ياُ اظت، ياُ ایٌ ّفسّى در ٍیض( اهعالم غویِ)ؾادق

 ه غّضت ه اظالم جْاِن در غًیق دگصگٍِٓى ظصچؼًِ کِ( هآهِ غویِ اهوِ ؾوى)اکصم پیايتص ّجصت کِ جا آن از

 پصةصکت ايايت آغاز ه گصدیسُ، هاكع ياُ ایٌ در «اهًتیت هیوة» داظتان ًّچَیٌ ه ػس، يعوًیٌ ػٓکت

 ه پصةصکت ةعیار ياّْاى از يجًٓع در  ةاػس يى ٍیض ةضرگٓارش پسر ػْادِت ةا ًّضيان( فساُ ارهاخَا) هّلل

 گصايى ه ٍَْس ارج را آن( اهعالم غویْى)ةیت اّن يكتب يَسان غالكِ ًِّ اظت، ظضاهار کِ اظت، پصراطصُ

 .ةسارٍس


