
 مسجد کوفه

 ایي. است شذُ ساختِ عشاق کَفِ شْش دس کِ است اسالم جْاى تضسگ چْاسگاًِ هساجذ اص یکی کَفِ هسجذ

 .است ٍالع ًجف شْش شوال کیلَهتشی ۲۱ دس هسجذ

 هسجذ تشیي لذیوی هسجذالحشام اص پس ٍ شذُ ساختِ آدم حضشت تَسط اتتذا هسجذ ایي شَد هی گفتِ

 تَسط سپس ٍ تاصساصی ٍلاص اتی تي سعذ تَسط هسجذ ایي لوشی ّجشی اٍل ّای دِّ دس. است جْاى

 دس دیٌی علوای ٍ تضسگاى اص تشخی همثشُ. شذ گشفتِ ًظش دس خالفت تشای هْن هشکضی طالة اتی اتي علی

. یافت خَاّذ تسیاسی ٍسعت هسجذ ایي ،(هْذی) حسي تي حجت ظَْس اص پس شَد هی گفتِ. داسد لشاس آًجا

 توام سا خَد ًواص تَاًٌذ هی تاشٌذ هسافش جا آى اگش حتی شیعیاى کِ است ّایی هکاى اص یکی هسجذ ایي

 .تخَاًٌذ

 تاسیخچِ

 اص اًذ، گفتِ  سخي هسجذ ایي لذهت دستاسُ ها فمیْاى اص تسیاسی کِ گفت تایذ کَفِ هسجذ لذهت هَسد دس

 کتاب طاحة( اهلل  سحوِ) لوی تاتَیِ تي الحسیي تي هَسی تي علی تي هحوذ طذٍق شیخ جولِ

 ّوچٌیي است کشدُ رکش سا آى لذهت  "الفمیِ یحضشُ ال هي " خَد دیگش کتاب دس ، "الکثیشٓ التظاًیف"

 هسجذ  ایي تاسیخ ٍ لذهت دستاسُ( اهلل سحوِ) طثاطثایی الکشین عثذ سیذ فشصًذ هحوذ سیذ تضسگ  عالهِ

 هی( سشُ لذس) العلَم  تحش تِ هشَْس هْذی هحوذ سیذ الثالغِ الحجِ عالهِ جذ ایشاى. است گفتِ سخي

 دس اٍ. تشد ًام سا کَفِ فضیلت دس ای سسالِ  تَاى هی آًْا اص. است هاًذُ تشجای ٍی اص فشاٍاًی آثاس ٍ تاشٌذ

. است ًوَدُ تیاى سا آى دس ًواص فضیلت ٍ کَفِ هعظن هسجذ  فضائل دستاسُ هختظشی ششح کتاب ایي اتتذای

  اص تشدًذ آسواى تِ هشا کِ ٌّگاهی ": فشهَد( آلِ ٍ علیِ اهلل طلی) اکشم پیاهثش:  است آهذُ کتاب ایي دس

 ای ": گفت جیشئیل.  تَد هي ّوشاُ جثشئیل ٍ تَدم ًشستِ تشاق تش کِ حالی دس گزشتن کَفِ هسجذ جایگاُ

 پاییي تِ( ص) اکشم پیاهثش. تگزاس ًواص  هکاى ایي دس ٍ تشٍ پاییي تِ آى، هسجذ ایي ٍ است کَفاى ایي هحوذ

 ایي ٍ کَفاى ایي هحوذ ای: گفت داسد؟ سا خاطی چیض چِ جایگاُ  ایي جثشئیل ای پشسیذم. خَاًذ ًواص ٍ آهذ

 فاطلِ سال پاًظذ تاس ّش هیاى ٍ یافتن آتاد دیگش تاس تیست ٍ ٍیشاى سا آى تاس  تیست هي ٍ است آى هسجذ

 "تَد

( السالم علیِ)  جثشئیل سخي اص. کي دلت کَفِ هسجذ تاسیخ ٍ لذهت هَسد دس خَاًٌذُ ای ": گَیذ هی تشالی

 .تاشذ داشتِ ٍجَد دیذگاُ دٍ کِ آیذ تشهی

  



 حضشت خلمت  اص لثل سا هسجذ است سال ّضاس تیست تا تشاتش کِ شذُ رکش هذت ایي دس شایذ: اٍل دیذگاُ

 عثادتگاُ هسجذ ایي  است شذُ رکش کتاب ایي آغاص دس کِ ّواًطَس ٍ اساس ّویي تش ٍ تاشذ دیذُ آدم

 .است تَدُ فششتگاى

  

 هحوذ حضشت اکشم  پیاهثش صهاى تا( السالم علیِ) آدم حضشت خلمت صهاى اص سا هسجذ ایي ": دٍم دیذگاُ

 خلمت هیاى صهاى هذت کِ المَلٌذ هتفك  ًَیساى ًاهِ صًذگی ٍ هؤسخیي ٍ  تاشذ دیذُ ،(آلِ ٍ علیِ اهلل طلی)

  سال چٌذ همذاس تِ آًاى اص تشخی.  است سال  ّضاس شش( ص) هحوذ حضشت اکشم پیاهثش تا آدم حضشت

 تشخی ٍ کوتش تشخی ٍ افضایٌذ هی آى تِ سال طذ اص تیش ًیض  تعضی ٍ داسًذ ًظش اختالف ّضاس شش اص تیش

 .آى اص تیشتش

  

 هشخض سا هسجذ  ایي حذٍد( السالم علیِ) آدم حضشت الثشش اتَ: ًَیسذ هی( کتاب ًَیسٌذُ) شذُ یاد سیذ

 هَسد دس کِ  آًچِ ٍ:  گَیذ  هی سپس.  است ٍاضح( السالم علیِ) جثشئیل حضشت کالم دس کِ ّواًطَس کشد

 سا شذُ گفتِ صهاى  هذت است، شذُ رکش( السالم علیِ) آدم حضشت  تَسط هسجذ ایي حذٍد کشدى هشخض

 ٍ علیِ اهلل طلی) اکشم پیاهثش تا  آدم حضشت خلمت اتتذای اص است هعلَم کِ طَس ّواى چًَکِ کٌذ ًوی سد

 ٍجَد حضشت آى صهاى اص هسجذ ایي اگش ٍ.  تاشذ  هی آى، تِ ًضدیک صهاًی هذت یا ٍ سال ّضاس شش( آلِ

 طلی) اکشم پیاهثش صهاى تا ایشاى صهاى اص( السالم علیِ) جثشئیل  تَسط آى سؤیت دفعات تعذاد است داشتِ

 جٌیاى ٍ فششتگاى خالفت صهاى دس دیگش تاس ّشت ٍ تیست شایذ ٍ است تَدُ تاس دٍاصدُ  ،(  آلِ ٍ علیِ اهلل

 ٍ تَدُ آتاد  هسجذ ایي آًاى صهاى اص سٍد هی گواى ٍ.  است تَدُ( السالم علیِ) آدم حضشت خلمت اص  پیش

 .است شذُ هی عثادت هتعال خذاًٍذ آى دس

 علیِ) آدم  حضشت پذسهاى خلمت اص پیش سال ّضاس چٌذ اص تیش کَفِ هسجذ: کِ شَد هی سٍشي ایٌجا اص

 هتعال خذاًٍذ هخلَلات دیگش  ٍ فششتگاى عثادتگاُ همذس هکاى ایي اٍ اص لثل ٍ است داشتِ ٍجَد( السالم

 .است تَدُ


