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آ  ىو   م  

   م   ونر او روز      سا  ر 

  ي ر  آن دل داراي ا ى  ي ي

   م و  وج  از آم دل م و م ،ى از

 ى    دي  و رو ،ى  ذوام ار

  .  

  د   در   ،آد    او  در وا  ر 

 وزي؛ا م ت آ آد ا ا   ،  ا 

     در ه  و او، زمان  اى  ا ر دآوري

ر ا  و  ،ده    زآ   ا .  

  در  نت  ز آد      و  ار  م   

 فا د مدارد، و و      ر از را   

 از ١طووس   ب م   ا(  ، ا ( و زمن

 ت اى از ، ادرا ب  آ آد   ا 

 120: او در روح دن  ااى    ط؛  و ه  و 

 ده  ل 1030: و   ن دن  از و ل،

،و ا  ب روا   ذان )ران از ر  ا   

 زد ) ا ((،  تت و آد   دتت و 

                                                        
  ٢٦٩ص  ١١، نقل بحار األنوار ج٣٧كتاب سعد السعود، سید بن طاووس، ص ) ١(
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  9900 ل  .٢ )120+ 1030 +9900+ 

53+1427 = 12530.(  

 :ع ت آ و  آد او م  نام وزا 

 دورام  در  )  اماع   ى دوره  م ؛

  ت از ده آد ض و ه ه) امو ا  ،د 

ا م ى  از ؛ و درك م ام  وزرا ا  ام 

،و ام  ر  ا  ده ، و ده آدم ام . م 

 ر  از   را اوزى      م  دامان ت

ر  دام.  

  م  رواج    ا  ر  دي  ، و  در آن ذ 

،و اى ىار آ ن او ا   د  ا  ت 

  ا ر در م   ،هد اه و   دل 

 ل    +53ت  ر  1427( ا ،ه ذ  دي

 ت رد ت و = 1480 ر دي ي .(  

 از آ  و ا  ا ،  ت      ا 

   ا   و ا ا  در ان آ ا  و ده، 

  ا اى ا و ارزش؛ ا   ز   ؛  اا 

 آز   ( ي  )260  ا دورة وع ر أ

 ت آن را ا در م  ظ ده 1427(  ا  ر 

                                                        
  ٢٨٨ص ١٥، نقل بحاراألنوار ج٢٤فضل بن شاذان ص  كتاب الفضائل،) ٢(
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  ). زن ا ت  ر - 260 = 1167 ت

  اىل ا ي و ه او د در آن ازم   ساب،  و ما 

 اا ،ا در و  نزم و ) ا ( ه رك نر 

ه او ل ز ول آ اى ا   ،    ا 

 ما  حا ، از آ  يا      نزم 

ات و و  ) ا ( ده و   اب  روشدت  و ا 

ا ن؛ را دا  ا را ا م ار  ا ،و داده 

ا    ر ى ي   را   ا   

  .د(    ا( و من

  در ا  تف او ف و )ر و  

 (م  ى م ط  ت و آن  و  د 

ط  ح هد ،ا ا  اول  در روز  و   

ي رم ه    هد  ،ت  ااو  اآن ا 

  .  م  زن ت و اول

 اى ر تاو    را اى م      ،د و 

 د     ،ن  ا اف   را د  اوت

م  ر دن نز ا ، ع وو  رت  در آن ام 

    .     ّار ر  اان د از  اان،

 رت ام م ّ   و ، ا  ن  اآ 

 آن او رو ازّ(، ه س  ا ن( ا اان  س
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     ا ده، م د يا  ا  ر در

 ن  رى  ا و اان د  و داده، ار أ را س

  .ا ده   م ط را

   اىي ى اوا    ر  و دو روش در

  : رود

    ل و ن رُوا     آن ا ذ

    ،ا  د  ن اول ى روش در ا ، در

     رُو  ع ي در ه اول  ك در  از آ و

    در    م   و ،ا م ر ل د

 ا ا؛   ا   رُو ل مده و 

در )    رُو ،   ّ)  ا ا روش 

    آن ا  ده وش م رد  ر ؛و از م ا

  . د

ا ، در      روش د در  اوا ى ي 

 در ا روش د رود، ا  ر   و   رُو

   ،  ا ر د    ه را اول  ده وم

 ن وزم  در) ا (   م ع رُوو   در م

ل؛ و ود اف ن د ،اي ر د اى طف   

،ده ام  نا ا  ن  اوا  اى  در ا 

                                                        
ــاووس، ج  ) ٣( ــن ط ــال األعمــال، ســید ب ــا  ٥٦ص  ١اقب ــي ج  ٦١ت ــافي، شــیخ كلین ــن ٧٧ص ٤، الك ، م

، ١٧، العدديـة، شـیخ مفیـد ص   ٤٨، المقنعة، شـیخ مفیـد ص   ٧٨ص ٢شیخ صدوق ج اليحضره الفقیه،
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  ات آ  ا  ي از ى) ا (  

ا  ادا .    ا ر لي در ط ه اّول  از آ

  ه آر ) ١٥و  ١٤و  ١٣(ده ا، و ى ب 

 و ده؛ و م ن ه      و دن  و م از م 

ر وا، و  وت  طع   از ا  د      

 د دي اى   ه ا ،ا آر راه       

  و د و در  اول ه؛ ر ا  و     

آم م  .  

اج اا  ا ن ذ  ى ى لدر ط  

ا دا   ا ر م  .  

   اول ا :  

   ، روزى م: اول ن در

 ه  از وع    ) ى  ي ي : دو ن در

   ،)ن ه در  و رن رك

 وج در ر ه مم   وج  ّ :ن در

   ا (،ت..   ) م دوازده

 ورد ) م  ى      ي  :ر ن در

...ا(،   

                                                                                                                          
ــي، ج   ــیخ طوس ــذيب، ش ــي ج   ١٨٠ص ٤التھ ــیخ طوس ــیخ  ٦٣ص ٢، اإلستبصــار، ش ــوط، ش ، المبس

، مسـتدرك الوسـائل، محـّدث    ٢٨٦ص ١٠، وسائل الشـیعة، شـیخ حـر عـاملي ج    ٢٦٨ص ١طوسي، ج
  .٤٠٣ص ٧نوري ج
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..  ؤام   ) ى   دي   :ن در

د(،   

  ،) ..آذار( رو ى  اري   :ن در

   آن،  ت  م 12 وج در  ا  :ن در

 آن   و م 28 زل در ر ه:  ن در

   ل، آن در روز    و

 ه ذ آن  ت  زل ا در ه ه: م ن در و

ا. 

 از آ  ع در  و  راتاز ا ، ن 

         را  ار از  ا و  ى

 ؛  ا  در و   ى ودة در ا ا ،ح

رات و اا ط ىر  را در م  ما  ذ 

 ،  ان اى م ب ير د    ام   

 را ز ري  م      ار  و ده ا  آن

.  

 اى حو     و  مد  آر آن؛     

 ر    مه،    ي در ي  و د ى

 در و  ما  ه ا.  

  ا و  نزم و ) ا ( در  ه ي  وز 

 ح  ا، م دمي ار ا و وع اى  دارد، ود
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 در روز  ا  آ    ،ام ع ا د و   و

  .ا ده  رو ي رم  و اول

 در ا  ، وه    ارد  اراإ  ر ى  و 

،  ه ا   ىآ   و  د ز     

 رى  مدن آ ،     م را  اوت

   آن؛ د ا و  و ارات    ْ م از

  اد و اا ذ نا  ،دد  ت اراإ  ز 

 فط دن ى ازم  م ا دا ا.  

  آم : ن و    رش  و  و ا   

   ه  ا    در ا ،ده زن ر از اطع و اوت

،ن مام   آ  نز ا رش از ب  و 

،   ر ن؛ز  در ام ق وا ن  ارا  ز 

م دا ، ي در ى  ا      ه  ا    ا 

آ   ه اراإ   ره  آند،  ا  او  ا   

  .د ا ار اول ي  از  ده ر

   ا   در م رف و د  در م   

 و   ت واا   و  ار ف  ود  ا در 

 ارات  و ا  و  ى و  و ف و ت

 از    و  ا    و او   و  م  آ 

و ى ووردد     .ه درآ    
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ا   داز.  

   تات ااو  ا ، )از  ا   و 

 و    نر ( ت اول  و     ة  ن 

و  ز ن         م   ا  زن

  . 
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