
 َاؿ٧را تطاهم

 

 دهصت٤ َاؿ٧را ها٤ُٗ ة٤ چـٟا١ـان ه گـت ٞتٟایٚ(  ع)َٜی ة٠ زؽی٠ ؼ٧ی ة٤ د٦ان آزادگان ه ازعار د٦ٛای ، ٞسعمةا رؼیطن 

 ةٜک٤ ؿیُیان، ه ٞؽٜٟا١ان ت٦٢ا ٤١ آن، ه٧ٗع ؼاٛگـت در ؼال ٥ع ٧٢٥ز، اٞا گظرد؛ ٞی آن ه٧ٗع از ؼال 1241 ک٤ ای ها٤ُٗ ؿط؛

 ت٧د٤ دٜب ه ص٧رد ٞی چـٝ ة٤ َاؿ٧را ها٤ُٗ در ٞىا٤ُٛ ه ١ٌع اهٛی٠ در آ١چ٤. ک٢ط ٞی دٜب ص٧یؾ ؼ٧ی ة٤ را آزادگان تٟاٞی

 زتی ه ٞطی٤٢، از زعکت ه ص٧یؾ ٗیام آّاز ؼع از( ع)َٜی ة٠ زؽی٠. اؼت ٌَیٝ د٢تؾ ای٠ ٞادی ٞاهرای ا١گیغ٣ ، ١ٟایط ٞی

 اصتار وعیٖ ةار٥ا،از ه اوالع صا١طا١ؾ اؼارت ه ص٧د ازؿ٦ادت ة٧د؛ةٜک٤ آگا٣ ص٧یؾ ٞادی پیعهزی َطم ة٤ ت٦٢ا ٤١ آن، از ٗتٚ

 ٧ٞاٗٓ در ١یغ ٞضتٜٓ أعاد ک٤ ة٧د ای ١کت٤ ای٠ ه ة٧د گـت٤ صتع ةا ص٧یؾ ؿ٦ادت از( ع) َٜی ه( ص) اکعم پیاٞتع ت٧ؼه ّیتی

 ؼ٢ت ه دی٠ ازیای ه ا٦ٛی صىیع هًیــ٤ٕ ا١ذام ک٤ ص٧یؾ ٥طف ةع ٥ٟچ٢ان اه اٞا گظاؿت٢ط؛ ٞی ٞیـــان در اه ةا ، ٞتُطد

 ها٤ُٗ ای٠ ٛس٤ٌ ة٤ ٛس٤ٌ در اقساةؾ ه( ع) زؽی٠ ٗیام صطایی ١یت ه ا١گیغ٣ ای٠ دیگع ؼ٧ی از.  هرزیط ٞی اقعار ، ة٧د ١ت٧ی

 را٣ در( ع) زؽی٠ اٞام ٞا٤٥ 6 وٕٚ ةاصت٠ دان تا گعٔت٤ یکطیگع از ؿ٦ادت ةعای اقساةؾ گعٔت٠ ؼت٘ت از ص٧رد؛ ٞی چـٝ ة٤

 ٧٢٥ز ةٜک٤ اؼت، ٧ٟ١د٣ هاگظار دا١ا٤١ ، زٖ را٣ در را ص٧د ٥ؽتی تٟام ت٦٢ا ٤١ ک٤( ع) زؽی٠ اٞام زیات ٛسٌات آصعی٠ تا ه زٖ

 .ؼ٧اک ُٞت٧د ال الٞعک، تؽٜیٟا ة٘نائک، رما ا٦ٛی: ک٢ط ٞی زٞغ٤ٞ ٛب زیع ه دا١ط ٞی زٖ تؽٜیٝ را ص٧یـت٠ ٥ٝ

 

 ا٥طأی ،(ع)اٛسؽی٠  اةاَتطا٤ٜٛ ٗیام ه َاؿ٧را ا٥طاف ک٤ اؼت ؿط٣ ؼتب ١طارد، را٣ صطا ّیع ای ذر٣ آن در ک٤ َاؿ٧را ا٦ٛی ا١گیغ٣

 ه ؼتیغی ًٜٝ ا١گیغ٣ ةـع، ز١طگی ایام از رهزگاری ک٤ اؼت ٟٞک٠ ٞگع ه. گعدد ا١ؽا١ی ١اپظیع تْییع ؼعؿت ه ٔىعت ٞىاةٖ

 ٥ٟی٠ پػ. گعدد ٔعا٧ٞش آدٞیان ٞیان در صٜ٘ت ٞتطأ ة٤ َـٖ یا ه ؿ٧د صارج آدٞی دان قٕس٤ از ًٜٝ ة٢ط ه ٗیط از آزادی

 دا٤٢ٞ. اؼت ةـع ز١طگی آصع تا ةٜک٤ ٗعن، 12 از پػ ت٦٢ا ٤١ َاؿ٧را، تنٟی٠ ؼتب ص٧د ا١ؽا١ی، ٔىعت ه َاؿ٧را پی٧ؼتگی

 ه ةیطاری ؼتب ةٜک٤ داد٣، ٗعار تاجیع تست را(  ع)  اٛـ٦طا ؼیط پیعهان ت٦٢ا ٤١ ک٤ ا٦ٛی ٗیام ای٠ ٔعدی ه ادتٟاَی اجعات هؼیٍ

 ٧ٟ١د٣ ٞؽتسکٝ تاریش دل در را داهدا٤١ پیام ه ٔع٢٥گ ای٠ ٥ای ریـ٤. اؼت گعدیط٣ ١یغ د٦ان آزادگان ه ازعار پظیعی تأجیع

 پایطار ١یغ کعةال ؼازان زٟاؼ٤ یاد ه ١ام داؼت، ةع پا ه ةاٗی یش تار گؽتع٣ در هؼیٍ، ه َٟیٖ اجعات ای٠ ک٤ زٞا١ی تا ه اؼت

 ٥عگغ ٌَیٝ، ها٤ُٗ ای٠ ٔعا٧ٞؿی ک٤ ؿ٧د ٞی ٞـضف هم٧ح ة٤ ، گعٔت ٗعار ادٟاٛی ةعرؼی ٧ٞرد تاک٧٢ن آ١چ٤ از. ة٧د ص٧ا٥ط

 صطا، ّیع اواَت ه ة٢طگی ه وا٧ّت ٗیط از آدٞی ر٥ایی را ص٧یؾ ةع١ا٤ٞ تعی٠ اقٜی تتٜیِ، آّاز ٥ٟان از اؼالم. ١یؽت ٞتك٧ر

 تُارض ه دیط١ط، ٞی صىع در را ص٧یؾ ٢ٞأٍ ک٤ ٞـعکان ه ٞؽتکتعان صاوع ٥ٟی٠ ة٤. ٧ٟ١د پأـاری آن ةع ه ٧ٟ١د ُٞعٔی

 اٞطاد٥ای ه( ص)پیاٞتعاکعم ا٦ٛی ر٥تعی اٞا. تاصت٢ط آن ةع ٧ٟ٥ار٣ ة٧د١ط، یأت٤ در را ص٧یؾ ٞىاٍٞ ه ا٥طاف ةا اؼالم آؿکار

 ه دا١ؽت٢ط ٞی ص٧یؾ دی٠ آؿکار دؿ٠ٟ را آ١ان ١یغ ٞؽٜٟی٠ دیگع، وعف از. ؿط ٞی آ١ان ک٧ؿـ٦ای ١ـؽت٠ جٟع ة٤ ٞا١ٍ ا٦ٛی

 اؼتسا٤ٛ ة٤ ؿعهع ه داد١ط تْییع را ص٧یؾ رهش ،(ص)صطا رؼ٧ل رزٜت از پػ اٞا. آٞط١ط ١ٟی ک٧تا٣ ٥عگغ آ١ان، ةا ٞتارز٣ را٣ در

 رؼ٧ل از پػ ک٤ دایی تا ؛ ٧ٟ١د١ط آن ة٤ صعا٤ٔ أغهدن ه آن تُاٛیٝ دادن د٣٧ٜ هاره٤١ ه درهن از ا٦ٛی دی٠ ای٠ تطریذی تْییع ه

 ة٧د١ط َادغ آن ا١ذام از ،(ص) اؼالم گعاٞی ١تی َكع در آ١چ٤ ه گعٔت٢ط دؼت ة٤ را ٗطرت ارکان تٟام رٔت٤ رٔت٤ ،(ص) اکعم

 ه زیع را صطا دی٠ از ةیـتعی ةضـ٦ای گظؿت، زٞان ٥عچ٤ ه داد١ط ٞی ا١ذام دی٠، ١ام ة٤ ه اؼالم ًا٥عی پ٧ؿؾ زیع در ،اٞعهز

 ه زٖ اٜٗیت ٞیان ؼتیغ ه پیکار یک در ت٦٢ا زؽی٢ی ٗیام ک٤ گعدد ٞی آؿکار ه هامر ١کت٤ ای٠ ٞىٜب، ای٠ ذکع ةا. کعد١ط ره



 ا١ؽا١ی ه ا٦ٛی داهدا٤١ پیام یک دارای ه اؼت ؿ٢اصتی ه ُٞــعٔتی د٧ؿان چـ٤ٟ ص٧د ةٜک٤ ؛ ؿ٧د ١ٟی صالق٤ ، ةاوٚ اکحعیت

 از ًاٟٛان ه ٞؽتکتعان دؼت ؿطن ک٧تا٣ ؼتب آن ة٤ ٧ٟ١دن َٟٚ اَكار تٟاٞی در ک٤ اؼت اةطی ُٞیار یک آهر١ط٣ هد٧د ة٤ ه

 ٥ٟان ای٠ ه اٛـ٦طاؼت ؼیط ٞذا٥طت٦ای ٞع٧٥ن را ص٧یؾ ة٘ای اؼالم ، اؼاس ای٠ ةع.  گعدد ٞی ا١ؽان ا١ؽا١یت ه اؼالم داٞان

 ٞی ادا٤ٞ اؼالم ة٤ را ص٧یؾ دا١ت٤ ٤ٟ٥ ٥ذ٧م دؿ٢ٟان اٞعهز«  زؽی٠ ٠ٞ ا١ا ه ٢ٞی زؽی٠»  ک٤ اؼت ١ت٧ی زطیث ٧٦ٕٞم

 در را ا١ؽان ٧ٟ٥ار٣ آدٞی، ٧٥س ه ٧٥ا دیگع ؼ٧ی از ه دا٢١ط ٞی اؼالٞی ٞتا١ی ه اق٧ل تْییع را اؼالم ةا ٞتارز٣ را٣ ت٦٢ا ه د٢٥ط

 . ١ٟایط ٞی اؼیع ص٧د ة٢ط

 

 ة٤( ص) اؼالم پیاٞتع ک٤ را پیعای٤ از دهر ة٤ ه اقیٚ اؼالم تا ١یاز٢ٞطیٝ ؼیطاٛـ٦طا ٗیام ه پیام ٞا٥یت ة٤ ٞا ١یغ اٞعهز پػ

 درهن ه داریٝ ١گ٤ دهر ة٤ مالٛت ه د٦اٛت ٥عگ٤١٧ از را ص٧یؾ ةاهر٥ای ه ک٢یٝ زٕي آ١عا ه ١ٟاییٝ درک را ٧ٟ١د َعم٤ َاٟٛیان

 اؼالم ؿ٧ٟل د٦ان تُاٛیٝ پای٤ ةع ه َطاٛت ةع ٞتت٢ی د٦ا١ی ١ٌام ةعپایی ٞ٘طٞات هؼی٤ٜ ةطی٠ تا ةع٥یٝ ة٢ط از را ص٧یؾ ا١ؽا١ی

 در ه زامع َكع در زؽی٢ی ٗیام ز٘ی٘ت، در. ک٢یٝ ٧ٟ٥ار( َخ) ٧َ٧ٞد ٦ٞطی د٦ا١ی زک٧ٞت ةعای را را٣ ه آهریٝ ٔعا٥ٝ را

 در ک٤ را ةـع ؿط٣ ٞط٧ٔن ٔىعت دهةار٣ ه ١ٟایط ٞی تتیی٠ را ةاوٚ ه زٖ ٞعز ةیـتع چ٤ ٥ع ٧ٞد٧د، تتٜیْاتی آ٧ٛد ّتار ٔنای

 ٔغه١ی ةٜک٤ اؼت، ١عٔت٤ ةی٠ از َاؿ٧را ٗیام ة٤ زامع َكع در ةـع ١یاز ت٦٢ا ٤١ پػ. ک٢ط ٞی ةیطار اؼت هر ٧ّو٤ ٞادی ز١طگی

 . اؼت یأت٤

 

 آی٢ط٣ ه زال: َاؿ٧را

 

. گعدد ٞی اؼالٞی ؿ٦ع آرٞان د١تال ة٤ ٥ا تتا٥ی از ؼعص٧ردگی دٛیٚ ة٤ ه اؼت َطاٛت ه ٔنیٜت تـ٤٢ ٧٢٥ز آی٢ط٣ ه اٞعهز ١ؽٚ

 در اٞعهز د٧ان. ا١طیـط ٞی ٞى٧ٜب رؼتاصیغى ١تیذ٤ در ه ة٦تع د١یایی آهردن دؼت ة٤ ةعاى ص٧یؾ ت٧ا١ایی ه ١یعه٢ٞطى ة٤ ای٢ان

 ک٤ اؼت اى ا١طیـ٤ تعی٠، زیاتی تٕکع ای٠. گیعد ة٦ع٣ ة٦ی٤٢ ق٧رت ة٤ ا١ؽا١ی اؼالٞی ٥اى ارزش ه ٔع٢٥گ از تا اؼت تالش

 ُٞـ٧ق را٣ در آگا٥ا٤١ چ٢ان َاؿ٧را قس٤٢ دا١یط ٞی ک٤ ٥ٟا١گ٤١٧. رؼا١ط ٞطد آی٢ط٣ ه اٞعهز د٧ان دا٤ُٞ ةا٢ٛطگی ة٤ ت٧ا١ط ٞی

 ؿط، ٞی تع ١غدیٙ ؿ٦ادت ة٤ َٜی٤ ا٤ٜٛ ؼالم ؼیطاٛـ٦طا َاؿ٧را رهز چ٤ ٥ع(: »ر٣)صٟی٢ی اٞام ٧ٗل ة٤ ک٤ کعد١ط ؼپارى دان

 دیگع ؼاَت چ٢ط از ةُط ک٤ دا١ؽت٢ط ٞی ٥ٝ ٤ٟ٥ ةـ١٧ط، ؿ٦یط ک٤ ای٠ ةعاى کعد١ط ٞی  ٞؽاة٤٘ اه د٧ا١ان ه ؿط ٞی تع أعهصت٤

 هًی٤ٕ اداى آٞطیٝ ٞا» ک٤ ة٧د١ط آگا٣ آٞط١ط؛ چ٤ ةعاى ٦ٟٔیط١ط ٞی آ٦١ا ره١ط؛ ٞی کذا ٦ٟٔیط١ط ٞی آ٦١ا ک٤ ای٠ ةعاى. ؿ٦یط١ط

  ٥اى زٟاؼ٤ ازیاى را، زة١٧ی ه ذٛت از ایعان، ٞعدم َغت رٞغ( ر٣)صٟی٢ی اٞام. « ةک٢یٝ زٕي را اؼالم آٞطیٝ ةک٢یٝ؛ را صطایی

 .«دیط ١ض٧ا٥ط آؼیب ؿٟا کـ٧ر َاؿ٧را ١گ٦طاؿت٠ ةا ک٤ ١گ٦طاریط ز١ط٣ را َاؿ٧را: »ٔعٞای٢ط ٞی ه دا٢١ط ٞی َاؿ٧رایی

 

 ه ١تعد ه د٢گ آئی٠ ة٤ زنعت آن آگا٥ی ه َٜٝ ه ةط١ی ٧ٗت ه ٗطرت ه ةازه زهر ٥ٟان ت٦٢ا ٤١ اٛؽالم َٜی٤ ؼیطاٛـ٦طاء  ؿذاَت

 ه ة٢ٜط صكیت ه ٧ٗى رهح از ای٦٢ا تٟام ةٜک٤ ة٧د، کارزار قس٤٢ هدالهران دٛیعان ا١طاصت٠ صاك ة٤ ه ٔعٞا١ط٥ی ه ٞطیعیت



: ٔعٞایط ٞی ک٠ ١٘ٚ ةاؿی ؿ٢یط٣ ص٧دت ک٤ زطیحی پیاٞتع از پعؼ٢ط ٞی اه از هٗتی. گعٔت ٞی ١ـات اه اؼالٞی ه اَت٘ادى زیات

 را زة٧ن ه پؽت کار٥اى ه دارد ٞی رادهؼت گعاٞی ه ة٢ٜط کار٥اى صطاه١ط«  ؼٕؽا٦ٔا یتْل ه اال٧ٞر ُٞاٛی یسب ا٤ٜٛ ان» 

 .«دارد ٞی دؿ٠ٟ

 

 کار ه ؼع دؽٟی پؽت ا٧ٞر ةا ة٢ٜطاٞام رهح ؿ٧د ٞی ٧ُٜٞم ک٢ط، ٞی ١٘ٚ ةغرگ٧ارش دط از ک٤( ع)زؽی٠ اٞام رهایت ای٠ در

 آن ه اؼت ٞظ٧ٞم ٧ٗٞی ه ١ژادى ٥اى زٟاؼ٤ ٤ٟ٥ اؼالم دیطگا٣ از. اؼت ةاٌَٟت ه ة٢ٜط ه َاٛی ُٞا١ی ةا کارش ه ؼع ١طارد،

 اَت٘اد ه ٔع٢٥گی اؼت٘الل ه ٢ٞـی آزاد ١ٕػ، کعاٞت ١ٕػ، َغت اؼاس ةع ک٤ اؼت پؽ٢طیط٣ ه ٟٞطهح اؼالم در اى زٟاؼ٤

 .٢١ٟایط تسٟٚ را پؽتی ه ا١سىاط ه ذٛت ه ٢١گ ه ةاؿط دی٢ی

 


