
 داظتان ایٓب ٍتی

ایٓب)ع( یكی از پيايتصاٍی اظت كِ كصآن ٍتٓت ه پيايتصى آٍْا را ةيان كصدُ اظت. رساى يتػال رطاب ةِ پيايتص رٓد خضصت 

 فصيایس: يدًس)ص( يی

ُِ َهَأْهَخْيَا ِإهی  إٍِّا َأْهَخْيَا ِإَهْيَم َكًا َأْهَخْيَا ِإهی ٌْ َةْػِس ٌَ ِي َِّتيِّي ِّيَى َهِإْظًِػيَن َهِإْظدَق َهَیْػُلَٓب َهاأَلْظتاِط َهِغيعی  ٍٍُٓح هاه  َهَأیَُّٓب  ِإْةصا

ًّان گٍِٓ كِ ةِ ٍٓح ه پتايتصان ةػس از اه هخی كصدیى، ةِ تٓ ٍيض هخی ًٍٓدیى ه ةِ اةصاّيى ه اظًاغين ه اظدق ه یػلٓب ه 

 أظتاط ه غيعی ه ایٓب ٍيض هخی كصدیى.

ٍٓاز ةٓد. آن  كصد ه فصدى ييًْان عتًَسان يْصةان ةٓد ه از ةيُٓ زٍان ه یتيًان دظتگيصى يیایٓب)ع( ةعيار ةا تلٓا ه ةِ ي

ٍٓیعَس، خضصت ایٓب)ع( صاخب ايٓال ه دارایی فصاهاٍی  ًٍٓد. يٓرران يی خضصت كٓم رٓد را ةِ پصظتغ رساى یكتا دغٓت يی

از يَطلِ خٓران... در ارتيار داػت « ا در ظصزييٌ >ةثيَِّاى هظيػی ر ةٓد، هى آٍاع چْار پایان ه ةصدگان ه گٓظفَسان ه زييٌ

ّا يتتال گؼت ه جض كوب ه زةاٍغ  ه از ٍػًت فصزٍسان ه اهالد فصاهان ةصرٓردار ةٓد. ًِّ ایَْا از اه گصفتِ ػس ه ةِ آٍاع ةيًارى

ًِّ ایٌ يؼكالت ػكيتا ه  گفت، غضٓ ظاهى دیگصى ةصایغ ةاكی ًٍاٍسُ ةٓد. هى در كِ ةِ هظيوِ آٍْا ذكص رساى غضهجن يی

ظپاظگضار ةٓد ه در ػب ه رهز ه صتح ه غصص، ذكص ه تعتيح رسا را ةص زةان داػت. ةيًارى آن خضصت آن كسر ةِ طٓل اٍجاييس 

اى  كصد ه ًَّؼيٌ، از ٍضدیم ػسن ةِ اه ةيًَاك ةٓد. هى را ازػْص رارج كصدٍس ه در رصاةِ كِ كعی ةا اه ٍؼعت ه ةصراظت ًٍی

ّا ه ٍيكی ه اخعان  افكَسٍس. يصدم ةا اه كطع راةطِ كصدٍس ه ّيچ كط، جض ًّعصش كِ رغایت خّق اه ًٍٓد ه يدتت ةيصهن ػْص

 كصد. داٍعت، كعی ةا اه اظْار يْصةاٍی ه يدتت ًٍی هى را ٍعتت ةِ رٓد يی

ةِ ٍدٓى كِ رٓد رهةِ ضػف رفت  داد، كصد ه ةايسادان اه را ٍظافت كصدُ ه كارّاى اه را اٍجام يی ًّعصش ٍضد اه رفت ه آيس يی

كصد ه ظَگيَی ایٌ  كصد ه از يضد آن ةصاى ػّٓصش طػام تْيِ يی اى كِ ةصاى يصدم كار يی گٍِٓ اش اٍسك ػس، ةِ ه يال ه دارایی

كصد.... اه پط از آن ًِّ رٓػتزتی ه هجٓد يال ه دارایی، در يٓرد از دظت دادن يال ه دارایی ه فصزٍس ه  ةار را تدًن يی

ّایی كِ ةصاى ػّٓصش ةِ هجٓد آيس ه تَگسظتی ه فلص ه رسيتكارى ةصاى يصدم...ًّصاُ ةا ػّٓصش ایٓب صتص ه  صفتارىگ

 ػكيتایی پيؼِ كصد.

ّا صتص ه ظپاس ه خًس ه ثَاى ایٓب)ع( را فضهٍی ةزؼيس، تا آٍجا كِ آن خضصت در صتص ه ػكيتایی ه  ًِّ ایٌ دػٓارى

ظال  اٍس: گفتِ ػسُ كِ ظِ ػس.داٍؼًَسان در يست گصفتارى خضصت ایٓب ارتالف كصدُ اهًثن ّا ضصب ّا ه يصيتت ٍاگٓارى

اٍس. يَلٓل اظت كِ ًّعصش ةِ هى گفت:  داٍس ه ةصری آن را ّيجسُ ظال ٍلن كصدُ ةٓدُ، ه كٓهی ٍيض ّفت ظال ه چَس ياُ يی

ت: ّفتاد ظال ظاهى زٍسگی كصدم، اگص ّفتاد اى ایٓب، اگص از رساى رٓد ةزٓاّی، گصفتارى تٓ را رفع رٓاّسكصد. در پاظذ گف

 ظال ّى ةصاى رسا صتصكَى كى اظت.

 «.گفت: >اهّوْى أٍََْت َأَرْشَت َه أٍََْت َأغَطْيَت ػس يی اٍس: ّص گاُ يصيتتی ةص خضصت ایٓب)ع( هارد يی گفتِ

« ِظفص اّیٓب ه از تفعيصى، ةِ ٍام >ّجادُ اٍس كِ اصن آٍْا را از ّاى فصاهاٍی ٍلن كصدُ تاریذ ٍگاران در ةارُ خضصت ایٓب داظتان

اٍس، ه چٓن در آن درن ه تصصف ػسُ از دیسگاُ داٍؼًَسان ةضرگ ه يٓرد اغتًاد اظالم  اٍس گصفتِ كِ یْٓدیان ةص تٓرات داػتِ

تال كاةن كتٓل ٍيعت.ةصری از يفعصان، ياٍَس اظتاد اخًس يصطفی يصاغی، در يٓرد ٍٓع ةيًارى خضصت ایٓب)ع( كِ ةسان يت

اى ةٓد كِ يصدم از اه ٍفصت داػتَس ه اه  اٍس ةيًارى ایٓب)ع( ةِ اٍسازُ كِ گفتِ گٓیس: >ایٌ گصدیس، اٍتلاد كصدُ ه درتفعيص رٓد يی

كصد ه ةصایغ آب ه غشا  اى جاى دادٍس ه جض ًّعصش، كِ ٍضد اه رفت ه آيس يی اش ةيصهن ةصدُ ه رارج ػْص در رصاةِ را از راٍِ

ن خضصت ارتتاط ٍساػت، ًِّ ایٌ يطاهب از اظصائيويات اظت ه ةایس ًِّ آٍْا را كشب ه درهغ داٍعت؛ زیصا ةصد، كعی ةا آ يی

ّا را تأیيس كَس، در دظتصس ٍيعت، هاٍگْی از جًوِ ػصطْاى پيايتصى ه ٍتٓت ایٌ اظت كِ ٍتایس  ظَس صديدی كِ ایٌ گفتِ

تٓاٍس ةا يصدم تًاس خاصن  ّفص ظازد؛ زیصا اگص پيايتص ایٌ گٍِٓ ةاػس، ًٍیّایی ةاػس كِ يصدم را از اه يتَ در هجٓد پيايتص، ةيًارى

 «.كصدُ ه اخكام ه دظتٓرات اهْی را ةساٍان اةالغ كَس


