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لسط     

 خلفای ّن عصر حضرت

ٍليذ ثي »، «ػجذالوله هشٍاى»، «هشٍاى ثي حىن»ٍ  «اهيِ ثٌي»اص  «هؼبٍيِ ثي يضيذ»ٍ  «يضيذ»حيبت آى حضشت)ع( ثب خالفت 

ًوَدًذ ثب دستگبُ خالفت ثِ  صهبى ثَد. دس ايي هذت، حضشت ػالٍُ ثش آًىِ تالش هي ّن «ّطبم ثي ػجذالوله»ٍ  «ػجذالوله

ّبي ديٌي ٍ ػلوي خَيص، ثب پشٍسش ضبگشداى ٍ  صَست ظبّشي سٍيبسٍ ًطًَذ، دس ػيي حبل ثب سفتبس ٍ وشداس خَد، ثب آهَصش

 ًدبت دٌّذ. ّب فتٌِف ٍ اتٌذ خبهؼِ ضيؼي سا ثب سّجشي خَيص اص گشداة اًحشتجييي احىبم ٍ هسبئل فمْي تَاًس

 العابذيي)ع( شخصيت اهام زيي
تَاى ثشسسي وشد؛ اهبم دس هحشاة ػجبدت ٍ هؼٌَيت، دس ساُ سسيذگي  ّبي گًَبگَى هي الؼبثذيي)ع( سا دس ػشصِ صيي ضخصيت اهبم

سٍاج ػفَ ٍ گزضت دس خبهؼِ ٍ سٍاثط اختوبػي ٍ ثبالخشُ دس ايفبي  ثِ ًيبصهٌذاى ٍ تْيذستبى، دس تالش ثشاي آهَصش ٍ

 ّبيي چَى حبدثِ وشثال. هسئَليت دس اٍج دضَاسي

 اهام از کربال تا شام
ّبي آتطيي،  سبالسي وبسٍاى اسيشاى، خطجِ آفشيٌي اهبم سدبد)ع( دس پي اًمالة حسيٌي اص وشثال تب ضبم ٍ لبفلِ ثذٍى تشديذ ًمص

گشاى، اّتوبم ثِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌىش، ًْي تجؼيت خبهؼِ اسالهي اص حىَهت ظبلوبى، تشغيت ثِ  ظلن ستن افطبگشي ػليِ

 .ّبيي اص صًذگي سيبسي اهبم سدبد)ع( است خْبد ٍ ضْبدت ٍ تطَيك ثِ ضىيجبيي ٍ ساصداسي، ثخص

 فرازی از خطبِ اهام در شام
ثِ هٌجش سفتِ ٍ پس اص حوذ ٍ ثٌبي الْي  )ع(سدبد  آًگبُ حضشت.وِ اهبم ثِ هٌجش سٍدهَافمت وشد  «يضيذ»دس اثش پبفطبسي ضبهيبى، 

اي هشدم! خذاًٍذ ثِ هب ضص خصلت ػطب فشهَدُ ٍ هب سا » اهبم فشهَدًذ: .اي ايشاد وشد وِ ّوِ هشدم گشيستٌذ ٍ ثيمشاس ضذًذ خطجِ

، ثشدثبسي، سخبٍت، فصبحت، ضدبػت ٍ هحجت دس ثِ ّفت ٍيژگي ثش ديگشاى فضيلت ثخطيذُ است، ثِ هب اسصاًي داضت ػلن

، ٍ اهبم حسي ٍ اهبم حوضُ، خؼفش طيبس، ػلي حضشتثِ ايٌىِ پيبهجش ثضسي اسالم، للَة هَهٌيي سا، ٍ هب سا ثش ديگشاى ثشتشي داد 

ا ضٌبخت وِ )ثب ايي هؼشفي وَتبُ( ّش وس هش .سا اص هب لشاس داد )ظ(السالم دٍ فشصًذ ثضسگَاس سسَل اوشم  وبحسيي ػليْ

اي هشدم! هي فشصًذ هىِ ٍ هٌبين،  .ضٌبسبًن ضٌبخت، ٍ ثشاي آًبى وِ هشا ًطٌبختٌذ ثب هؼشفي پذساى ٍ خبًذاًن خَد سا ثِ آًبى هي

هي فشصًذ صهضم ٍ صفبين، هي فشصًذ وسي ّستن وِ حدش االسَد سا ثب سداي خَد حول ٍ دس خبي خَد ًصت فشهَد، هي فشصًذ 

گَيبى ّستن، هي فشصًذ آًن وِ ثش ثشاق سَاس ضذ، هي  لجيهفشصًذ ثْتشيي حح وٌٌذگبى ٍ  ٌذگبًن، هيثْتشيي طَاف ٍ سؼي وٌ
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سذسُ »فشصًذ پيبهجشي ّستن وِ دس يه ضت اص هسدذ الحشام ثِ هسدذ االلصي سيش وشد، هي فشصًذ آًن وِ خجشئيل اٍ سا ثِ 

بسي تؼبلي سسيذ، هي فشصًذ آًن وِ ثب هالئىِ آسوبى ًوبص گضاسد، هي همبم ث ثشد ٍ ثِ همبم لشة سثَثي ٍ ًضديىتشيي خبيگبُ «الوٌتْي

فشصًذ آى پيبهجشم وِ پشٍسدگبس ثضسي ثِ اٍ ٍحي وشد، هي فشصًذ هحوذ هصطفي ٍ ػلي هشتضبين، هي فشصًذ وسي ّستن وِ ثيٌي 

هي پسش آى وسي ّستن وِ ثشاثش پيبهجش ثب دٍ ضوطيش ٍ ثب دٍ ًيضُ . گشدًىطبى سا ثِ خبن هبليذ تب ثِ ولوِ تَحيذ الشاس وشدًذ

سصهيذ، ٍ دٍ ثبس ّدشت ٍ دٍ ثبس ثيؼت وشد، ٍ دس ثذس ٍ حٌيي ثب وبفشاى خٌگيذ، ٍ ثِ اًذاصُ چطن ثش ّن صدًي ثِ خذا وفش  هي
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 شخصيت علوی آى حضرت
آًىِ دس ػصش آى حضشت، فمْبي هتؼذدي حضَس داضتٌذ اهب  اول دس ثبة ضخصيت ػلوي آى حضشت روش چٌذ ًىتِ الصم است؛

سا ثِ آى « سيذ الفمْبء»ّبي داًص آى اهبم ّوبم ثِ حذي ثبسص ٍ آضىبس ثَد وِ اثي خَصي ػٌَاى  همبم ػلوي ٍ فمْي ٍ تَاًبيي

ًفش اص اصحبة ٍ  آًىِ ضبگشداًي تشثيت وشدًذ وِ ضيخ طَسي دس فْشست سخبل خَد ًبم صذٍّفتبد دومحضشت دادُ است. 

ًىتِ دس صًذگي ػلوي اهبم، ّطذاس ايطبى ثِ ػبلوبى دًيبگشاست  سومينضبگشداى ايطبى سا ثِ تشتيت حشٍف الفجب روش وشدُ است. 

 ضوبسد. دهي ثب ظبلوبى سا خشهي ثضسي ثشهي وِ حضشت ضوي ثيبى هسئَليت آًْب، ّن

 آثار علوی حضرت
ايي سسبلِ دس ػصش حبوويت خْل ٍ  اول: رساله حقوق.سا تمسين ًوَد؛ دستِ ولي آًْب  تَاى دس دٍ آثبس ػلوي ايطبى است وِ هي

خَس، پيبهي است فشاتش اص صهبى خَيص، ثلىِ فشاتش اص ّوِ اػصبس توذى ثطشي. حضشت)ع( ضوي ًبم ّبي هفصل ثشاي يىي اص 

دهي ٍ ًيض اهَس اختوبػي حمَلي سا لشاس دادُ اصحبة خَيص ثب ثيبى ايي هطلت وِ خذاًٍذ ثشاي توبهي اػضبي ثذى ٍ ًيض افؼبل آ

تَاى فْشستي اص حمَق هَسد اضبسُ سا هطشح وشد،  پشداصًذ. ثب تَخِ ثِ هتي طَالًي ٍ هحتَاي آى هي است ثِ تفصيل ثِ آى هي

پب(، حمَق هبًٌذ ثيٌبيي، ضٌَايي، دست،  )حمَق اختوبػي )هبًٌذ حك الْي ثش اًسبى، حك اًسبى ثش خَيص(، حمَق لَاي خسوبًي

سفتبسي )هبًٌذ ًوبص، سٍصُ، اًفبق(، حمَق پيطَايبى ٍ هذيشاى )هبًٌذ حك سّجشاى سيبسي، حك استبد( حمَق سػيت، حمَق 

گبًِ ثش سشاسش صًذگي اًسبى سبيِ افىٌذُ است ٍ آدهي ثِ ّش حبل  خَيطبًٍذ ٍ...دس پبيبى سسبلِ حمَق آهذُ است، ايي حمَق پٌح

تَاًذ ثِ دٍس ثوبًذ. ػول ثش طجك ايي حمَق، ضشٍسي است ٍ ثبيذ دس ايفبي ايي ٍظبيف  مَق ًوياص هدوَػِ ايي لَاًيي ٍ ح

 خطيش اص خذاًٍذ استؼبًت ٍ يبسي است.

تشيي  الجالغِ لشاس داسد ٍ دس ضوبسِ اسصًذُ خبيگبُ اسصضي، پس اص لشآى ٍ ًْحوِ اّل داًص ارػبى داسًذ اص ًظش دوم: صحيفه سجاديه

گشفتِ است.هجبحثي چَى تَحيذ، ػذل الْي، لشآى، سسبلت پيبهجش)ظ(، خبيگبُ اهبهبى ٍ اّل ثيت ػليْن السالم  هٌبثغ هؼشفتي خبي

فطبگشي ػليِ غبصجبى حىَهت، هٌبسجبت اهبم ٍ اهت، ليبهت، ضفبػت، سيوبي اًسبى، حمبًيت ثيٌص ػميذتي ٍ سيبسي ضيؼِ، ا

 صحيفِ سدبديِ است.      دسٍهضبهيي هَخَد اص سشفصل ادػيِّبيي  هي ثخصّبي اسال اّتوبم ثِ حفظ ويبى سشصهيياص هظلَم ٍ حوبيت

 علت شْادت
ثذى  .هسوَم گشديذًذ «ٍليذ ثي ػجذالوله»هشٍاى دس صهبى خالفت  «ّطبم ثي ػجذالوله»ػلت ضْبدت حضشت آى ثَد وِ تَسط 

ضوغ ٍ چشاؽ ايي اهبم ٍ سِ  ت ٍ اهشٍص هضاس ثيهدتجي)ع( دس لجشستبى ثميغ هذفَى گط حسي ايطبى دس وٌبس تشثت پبن اهبمهطْش 

 اهبم ديگش ضيؼيبى ًطبى ٍ ًوبد هظلَهيت ٍ حمبًيت ضيؼِ است.
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