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مالسلا هیلع  اضر  ماما  يدهع  تیالو  نوماریپ  یلیلحت  اروشاع  بالقنا  رارمتسا 

باتک تاصخشم 

 - یلع 1318 يا  هنماخ  هسانشرس : 

.يا هنماخ  یلع  مالسلا /  هیلع  اضر  ماما  يدهع  تیالو  نوماریپ  یلیلحت  اروشاع :  بالقنا  رارمتسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 5/16 س   × 12 .ص ؛   32 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 7-207-973-964-978  3500 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.ص 32. همانباتک : تشاددای : 

يدهعتیالو 203ق --  متشه 153 - ؟ ماما  ع ، )  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

2  5 1388 فلا خ  / BP47/35 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/957 ییوید :  يدنب  هدر 

1755808 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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اروشاع بالقنا  رارمتسا 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  يدهع  تیالو  نوماریپ  یلیلحت 

( هلظ ماد  ) يا هنماخ  یلع  دّیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  هب  مایپ 

يا هنماخ  یلع  دّیس  جاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترضح  مایپ  نتم  * 

« ءانثلاو هیّحتلا  فالآ  هیلع   » اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  یللملا  نیب  یملع  هرگنک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تسایر  توسک  رد 

هدعقیذ 1404» ات 15  اب 11  ربارب  هام 1363  دادرم  ات 22   18»

میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب 

، ترضح نآ  تدالو  زورلاس  اب  نامزمه  راوگرزب و  نآ  كاپ  تبرت  راوج  رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  یگدنز  یملع  هرگنک  لیکـشت 
نآ جـنر  رپ  هسامح و  رپ  همانیگدـنز  اب  ییانـشآ  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  كانبات  هرهچ  يرگنـشور  تهج  رد  يا  هزاـت  ماـگ 

.تسا نأشلا  میظع  نایاوشیپ 

نایعیـش رب  یتح  نانآ  راب  ترارم  داهج  تلزنم  جرا و  هدشن و  هتخانـش  یتسرد  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  هک  مینک  فارتعا  دیاب 
نانچمه زورما  مالـسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  هرابرد  دیدج  میدـقو و  گرزب  کچوک و  باتک  نارازه  مغریلع  .تسا  هدـنام  هدیـشوپ 

یسایس تایح  هتفرگارف و  ار  راوگرزب  نیا  یگدنز  زا  یمیظع  شخب  لامجا ، ماهبا و  زا  يرابغ 
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ضرغ اب  دریگ ، یمرب  رد  ار  مالـسا  خـیرات  ياه  نارود  نیرت  ساسح  زا  مین  نرق و  ود  هک  توبن  نادـناخ  ياـه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب 
هچخیرات کی  زا  ام  هک  تسا  نیا  .تسا  هدش  ور  هب  ور  ناگدنـسیون  ناگدنهوژپ و  زا  يرایـسب  یمهف  جک  ای  ییانتعا و  یب  ای  يزرو 

.میتسد یهت  نایاوشیپ ، نآ  يارجام  رپ  هثداحرپ و  یگدنز  هرابرد  طوبضم  نّودم و 

شخب نیرت  هتـسجرب  هلمج  زا  هتفرگ ، ارف  ار  مهم  هدننک و  نییعت  هرود  نیا  زا  لاس  تسیب  بیرق  هک  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  یگدنز 
.دور راک  هب  مزال  قیقحت  لّمأت و  نآ  هرابرد  رگا  تساجب  هک  تسا  نآ  ياه 

.تسا یسایس » ّداح  هزرابم   » رصنع هتفرگن ، رارق  هّجوت  دروم  هتسیاش  روط  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  رد  هک  يزیچ  نیرت  مهم 

هب یمالـسا  تماما  دـش و  هتخیمآ  تنطلـس  ياه  هیاریپ  اـب  راکـشآ  روط  هب  یمالـسا  تفـالخ  هک  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  زاـغآ  زا 
عاضوا و اـب  بساـنتم  يا  هویـش  هب  ار  دوخ  یـسایس  هزراـبم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  تشگ ، لدـب  یهاـشداپ  هنارباـج  تموکح 

.دوب تماما  هیاپ  رب  یتموکح  سیسأت  یمالسا و  ماظن  لیکشت  شفده  نیرت  گرزب  هزرابم  نیا  .دندیشخب  تّدش  طیارش ،
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ماکحا یمالسا و  فراعم  زا  اه  یمهف  جک  اه و  فیرحت  عفر  و  یحو ، تیب  لها  صوصخم  هاگدید  اب  نید  ریـسفت  نییبت و  کش  یب 
دودـحم اه  فدـه  نیا  هب  تیب  لها  داهج  یمتح ، نئارق  قبط  اّما  .دـمآ  یم  باسح  هب  تیب  لـها  داـهج  يارب  یّمهم  فدـه  زین  ینید 

.دوبن یمالسا » هنالداع  ماظن  سیسأت  يولع و  تموکح  لیکشت   » زج يزیچ  نآ ، فده  نیرت  گرزب  .دش و  یمن 

زا مالـسلا  مهیلع  همئا  دوب و  فده  نیا  نتـشاد  رطاخ  هب  نانآ  نارای  همئا و  راثیا  زا  رپ  راب و  ترارم  یگدـنز  ياه  ياروشد  نیرتشیب 
.دنتخادرپ دوصقم  نیا  يارب  تّدم  زارد  يزاس  هنیمز  هب  اروشاع  هثداح  زا  دعب  مالسلا و  هیلعداجس  ماما  نارود 

تیب لها  ناماما  هب  هتـسباو  نایرج  مالـسلا ، هیلع  متـشه  ماما  يدهع  تیالو  اروشاع و  هثداح  نایم  هلاس  لهچ  دـص و  نارود  مامت  رد 
تّدم نیا  رد  .دمآ  یم  باسح  هب  تفالخ  ياه  هاگتسد  نمشد  نیرت  كانرطخ  نیرت و  گرزب  هشیمه   ، نایعیش ینعی  مالـسلا  مهیلع 

کیدزن یگرزب  ياه  يزوریپ  هب  داد ، ماـن  يولع  تضهن  ار  نآ  دـیاب  هک  عّیـشت  تازراـبم  دـمآ و  شیپ  يا  هداـمآ  ياـه  هنیمز  اـهراب 
نیرت گرزب  ًابلاغ  دمآ و  یم  دیدپ  ییاهن  يزوریپ  هار  رس  رب  یعناوم  راب  ره  رد  اّما  دیدرگ ،
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تداهـش هب  اـی  ندـنکفا  نادـنز  هب  ناـمز و  ره  رد  ماـما  صخـش  ینعی  تضهن ؛ نیا  یلـصا  زکرم  روحم و  رب  مجاـهت  هیحاـن  زا  هبرض 
هک دوب  يّدـح  هب  يریگتخـس  راشف و  قانتخا و  دیـسر  یم  دـعب  ماما  هب  تبون  هک  یماگنه  تشگ و  یم  دراو  ترـضح  نآ  ندـناسر 

.دوب زاین  يرگید  ینالوط  نامز  هب  هنیمز  ندرک  هدامآ  يارب 

دنت و قیمع و  اّما  کچوک  ینایرج  نوچمه  ار  عّیشت  هناعاجش  هنادنمشوه و  ثداوح ، نیا  تخس  نافوط  نایم  رد  مالسلا  مهیلع  همئا 
، ماما تداهش  اب  دنتسناوتن  نامز  چیه  رد  یساّبع  يوما و  يافلخ  و  دندنارذگ ، كانرطخ  راوشد و  ياه  هاگرذگ  يال  هب  زا ال  رادیاپ 
، یگـشیمه يدیدهت  تروص  هب  دـنام و  ورف  تفالخ ، هاگتـسد  يولهپ  رد  هراومه  هدـنرب  رجنخ  نیا  .دـننک و  دوبان  ار  تماما  نایرج 

.درک بلس  نانآ  زا  ار  شیاسآ 

عیسو ورملق  رد  دش ، دیهش  مومسم و  ینوراه ، نادنز  رد  سبح  اه  لاس  زا  سپ  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  یماگنه 
.دوب امرفمکح  لماک  یقانتخا  یساّبع  تنطلس 

نیرت گرزب  دیکچ ،» یم  نوخ  نوراه  ریشمش  زا  : » مالسلا هیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  نارای  زا  یکی  هتفگ  هب  هک  هتفرگ  ياضف  نآ  رد 
موصعم ماما  رنه 
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ردپ نارای  يدرسلد  یگدنکارپ و  زا  درادب و  تمالـس  هب  هثداح  نافوط  دنزگ  زا  ار  عّیـشت  تخرد  تسناوت  هک  دوب  نآ  ام  راوگرزب  و 
رد دـنک و  ظفح  دوب ، نایعیـش  ّتیعمج  حور  روحم و  هک  ار  دوخ  ناج  يروآ  تفگـش  زیمآ  هّیقت  هویـش  اب  و  دوش ، عناـم  شراوگرزب 

.دهد همادا  ار  تماما  قیمع  تازرابم  میژر ، نآ  لماک  تابث  رارقتسا و  نارود  رد  ساّبع و  ینب  يافلخ  نیرتردتقم  تردق  نارود 

جنپ نارود  رد  وا  زا  دعب  نوراه و  نامز  رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  یگدنز  هلاس  هد  نارود  زا  ینـشور  میـسرت  تسا  هتـسناوتن  خیرات 
نیا رد  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ّربدـت  هب  اّما  دـنک ؛ هئارا  ام  هب  دادـغب  ناسارخ و  نایم  یلخاد  ياه  گـنج  هلاـس 

يریگ تهج  نامه  اب  هتشاد ، رارمتسا  اروشاع  زا  دعب  راصعا  همه  رد  هک  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تّدم  زارد  هزرابم  نامه  نارود ،
.تسا هداد  یم  همادا  فادها  نامه  و 

نیلّوا زا  یکی  دروآ ، گنچ  هب  ار  عزانم  یب  تفالخ  تفای و  تغارف  نیما  اب  تردـق  گنج  زا  ق.ه  لاس 198  رد  نومأم  هک  یماگنه 
هبرجت .تشاد  مشچ  شیپ  ار  دوخ  فلس  يافلخ  همه  هبرجت  روظنم ، نیا  يارب  وا  .دوب  عّیشت  تازرابم  نایولع و  لکشم  ّلح  وا  ریبادت 

یناوتان تضهن و  نآ  نوزفازور  قمع  تعسو و  تردق ، رگشیامن  هک  يا 
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یتح ینوراه  تمشح  توطـس و  هک  دید  یم  وا  .دوب  نآ  ندرک  دودحم  فقوتم و  یّتح  ندرک و  نک  هشیر  زا  تردق  ياه  هاگتـسد 
، یسایس تازرابم  اه و  شروش  زا  تسناوتن  مه  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  ندرک  مومسم  هرخالاب  ینالوط و  ندیـشک  دنب  هب  اب 

رثا رب  هوالعب  دوبن و  رادروخرب  زین  دوخ  ناینیشیپ  ردپ و  رادتقا  زا  هک  یلاح  رد  کنیا  وا  .دوش  عنام  نایعیش  يرکف  یتاغیلبت و  یماظن ،
رطخ هب  دوب  مزال  کش  یب  درک ، یم  هدهاشم  یگرزب  تالکشم  دیدهت  رد  ار  یـساّبع  تنطلـس  ساّبع ، ینب  نایم  یلخاد  ياه  گنج 

.درک یم  رکف  هنانیب  عقاو  دوخ  هاگتسد  يارب  نایعیش  رطخ  یبایزرا  رد  نومأم  دیاش  .درگنب  رت  يدج  مشچ  هب  نایولع  تضهن 

گنج هلاس  جنپ  تصرف  هژیوب  زور و  نآ  ات  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هلاس  هدزناپ  هلـصاف  هک  تسا  نیا  رب  دایز  نامگ 
.دوب هتخاس  رادروخرب  يولع  تموکح  مچرپ  نتشارفارب  يارب  يرتشیب  یگدامآ  زا  ار  عّیشت  نایرج  یلخاد ، ياه 

توعد يارجام  هک  دوب  صیخـشت  یبایزرا و  نیمه  لابند  هب  دمآرب و  نآ  اب  هلباقم  ددصرد  دز و  سدح  هناکریز  ار  رطخ  نیا  نومأم 
نآ هب  يدهعیلو  یمازلا  داهنشیپ  ناسارخ و  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 
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.تفای قّقحت  دوب ، ریظن  یب  دوخ  عون  رد  ای  ریظن و  مک  تماما ، ینالوط  نارود  همه  رد  هک  هثداح  نیا  .دمآ و  شیپ  ترضح 

یـسوم نب  یلع  متـشه  ماما  هثداح  نیا  رد  .میهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  يدـهع  تیالو  هثداح  راصتخا ، هب  هک  تسا  نآ  ياـج  نونکا 
نآ یماکان  ای  يزوریپ  هک  یـسایس  ناهنپ  دربن  کی  ضرعم  رد  تفرگ و  رارق  میظع  یخیرات  هبرجت  کی  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعاـضرلا 

.دش عقاو  دنزب ، مقر  ار  عّیشت  تشونرس  تسناوت  یم 

راشرس یشوه  اب  نومأم  هدوب ، نومأم  دوب ، هدمآ  نادیم  هب  تاناکما  همه  اب  تشاد و  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  هک  بیقر  دربن ، نیا  رد 
هماـنرب هک  ناـنچ  نآ  تسناوت  یم  رگا  دـش و  یم  زوریپ  رگا  هک  داـهن  ینادـیم  رد  مدـق  هقباـس ، یب  یتیارد  مهف و  يوق و  يریبدـت  و 

یبا نب  یلع  تداهـش  زا  ینعی  يرجه ؛ لهچ  لاس  زا  هک  تفای  یم  تسد  یفدـه  هب  ًانیقی  دـناسرب ، ماـجنا  هب  ار  راـک  دوب  هدرک  يزیر 
تسناوت یم  ینعی  دنبای ؛ تسد  نآ  هب  دندوب  هتنـساوتن  دوخ  شالت  دوجو  اب  یـساّبع  يوما و  يافلخ  زا  کی  چیه  مالـسلا  هیلع  بلاط 

ورف یتوغاط  ياه  تفالخ  نارادمدرس  مشچ  رد  يراخ  نوچمه  هراومه  هک  ار  یـضراعم  نایرج  و  دنک ، نک  هشیر  ار  عّیـشت  تخرد 
.دزاس دوبان  یّلک  هب  دوب ، هتفر 
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روط هب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  یسایس  دربن  نادیم  رد  ار  وا  دمآ و  قئاف  نومأم  رب  یهلا  يریبدت  اب  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  اّما 
، ترـضح نآ  يدهعتیال  لاس و  ینعی  ق ،  . لاس 201 ه یّتح  هکلب  دشن ؛ نک  هشیر  ای  فیعـض  عّیـشت ، طقف  هن  .داد و  تسکـش  لماک 

یهلا ریبدت  تکرب  هب  همه  نیا  .دش و  هدیمد  نایولع  تازرابم  رد  يا  هزات  سفن  .دش و  عیشت  خیرات  ياه  لاس  نیرت  تکربرپ  زا  یکی 
.داد ناشن  نتشیوخ  زا  گرزب  شیامزآ  نیا  رد  موصعم  ماما  نآ  هک  دوب  يا  هنامیکح  هویش  متشه و  ماما 

یم هثداح  نیا  رد  ماما  ریبدـت  نومأم و  ریبدـت  زا  یهاتوک  حیرـشت  هب  دوش ، هدـنکفا  بیجع  هثداح  نیا  يامیـس  رب  يوترپ  هکنیا  يارب 
.میزادرپ

درک یم  بیقعت  ار  هدمع  دوصقم  دنچ  ناسارخ  هب  متشه  ماما  توعد  زا  نومأم 

اهنآ نیرتهم  نیلّوا و 

.دوب رطخ  یب  مارآ و  یسایس  تیلاعف  هصرعرب  نایعیش  یبالقنا  ّداح  تازرابم  هنحص  لیدبت 

یگژیو ود  اب  هک  تازرابم  نیا  .دنتـشاد  یندـشن  مامت  ریذـپان و  یگتـسخ  یتازرابم  هّیقت ، شـشوپ  رد  نایعیـش  متفگ ، هک  روط  نامه 
.تسادق يرگید  دوب و  ّتیمولظم  یکی  یگژیو ، ود  نآ  .تشاد  تفالخ  طاسب  ندز  مهرب  رد  يریذپان  فیصوت  ریثأت  دوب ، هارمه 
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يایاوز هب  تسا ، تیب  لها  همئا  هاگدید  زا  مالـسا  نییبت  ریـسفت و  نامه  هک  ار  یعیـش  هشیدنا  ذوفن ، لماع  ود  نیا  هب  ءاکّتا  اب  نایعیش 
یم نمؤم  ای  لیامتم و  رکف  زرط  نآ  هب  دوب ، رادروخرب  یگدامآ  كدنا  زا  هک  ار  یـسک  ره  .دنناسر و  یم  دوخ  نیبطاخم  نهذ  لد و 

اب هک  دوب  تسادـق  ّتیمولظم و  ناـمه  .تفاـی و  یم  شرتـسگ  مالـسا  ياـیند  رد  زور  هب  زور  عّیـشت ، هرئاد  هک  دوـب  نینچ  دـنتخاس و 
تفالخ ياه  هاگتسد  ّدض  رب  ار  هنارگ  شروش  تاکرح  هناّحلسم و  ياه  مایق  اه  نارود  همه  رد  اجنآ  اجنیا و  یعیـش ، رّکفت  هناوتـشپ 

.درک یم  یهدنامزاس 

تـسایس نادـیم  هب  یبالقنا  هزرابم  نادـیم  زا  ار  ماما  دریگب و  زرابم  عمج  نیا  زا  ار  راتتـسا  افخ و  نآ  هراب  کـی  تساوخ  یم  نومأـم 
.دناسرب رفص  هب  دوب  هتفای  شیازفا  زور  هب  زور  افتخا  راتتسا و  نامه  رثا  رب  هک  ار  عّیشت  تضهن  ییآراک  هلیسو  نیدب  دناشکب و 

هاگتـسد زاـتمم  درف  ناـشربهر  هک  یعمج  اریز  تفرگ ؛ یم  ناـیولع  هورگ  زا  زین  ار  ذـفان  ّرثؤم و  یگژیو  ود  نآ  نومأـم  راـک  نیا  اـب 
.سّدقم نانچنآ  هن  تسا و  مولظم  هن  تسا  روشک  روما  رد  فّرصتم  تقو و  نانعلا  قلطم  هاشداپ  دهعیلو  تفالخ و 

دیاقع هّیقب  فیدر  رد  مه  ار  یعیش  رکف  تسناوت  یم  ریبدت  نیا 
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، اه هاگتـسد  رظن  زا  هچرگا  هک  هاگتـسد  فلاخم  رّکفت  کی  ّدح  زا  ار  نانآ  دهد و  رارق  تشاد  ینارادـفرط  هعماج  رد  هک  يراکفا  و 
.دزاس جراخ  تسا ، زیگنارب  ماهفتسا  هبذاجرپ و  افعض ، صوصخ  هب  مدرم  رظن  زا  تسا ، ضوغبم  عونمم و 

مّود

نیا اب  نومأم  .دوب  اه  تفالخ  نیا  هب  نداد  ّتیعورشم  و  یـساّبع ، يوما و  ياه  تفالخ  ندوب  هنابـصاغ  رب  ینبم  عّیـشت  ياعّدم  هئطخت 
لوصا وزج  هراومه  هک  ّطلـسم  ياـه  تفـالخ  ندوـب  عورـشمان  هنابـصاغ و  ياـعّدا  هک  درک  یم  تباـث  هنارّوزم  نایعیـش  همه  هب  راـک 

ياه تفالخ  رگا  هچ  تسا ، هدوب  تراقح  ياه  هدقع  فعـض و  زا  یـشان  هیاپ و  یب  فرح  کی  هتفر ، یم  باسح  هب  هعیـش  يداقتعا 
نب یلع  نوچ  و  دـشاب ، هنابـصاغ  عورـشم و  ان  دـیاب  یم  تساهنآ  نیـشناج  هک  مه  نومأم  تفـالخ  دوب  هنارباـج  عورـشمان و  نارگید 

زا مه  افلخ  هیقب  دیاب  سپ  هتسناد ، عورشم  ینوناق و  ار  وا  نومأم ، ینیشناج  لوبق  هاگتسد و  نیا  رد  دورو  اب  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم 
.تسا نایعیش  ياهاعّدا  همه  ضقن  نیا ، دنشاب و  هدوب  رادروخرب  ّتیعورشم 

، تفرگ یم  فارتعا  شناگتـشذگ  دوخ و  تموکح  ّتیعورـشم  رب  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  نومأم  طقف  هن  راـک  نیا  اـب 
زا یکی  هکلب 
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.دیبوک یم  مه  رد  زین  تسا  یلبق  ياه  تموکح  هیاپ  ندوب  هناملاظ  نامه  هک  ار  عّیشت  يداقتعا  ناکرا 

دومناو نینچ  و  دش ، یم  ضقن  راک  نیا  اب  زین  ایند  هب  همئا  ییانتعا  یب  ییاسراپ و  دهز و  رب  ینبم  نایعیش  رگید  ياعّدا  نیا ، رب  هوالع 
ياهرد هک  نونکا  دندیزرو و  یم  دهز  نآ  هب  تبـسن  دنا ، هتـشادن  یـسرتسد  ایند  هب  هک  یطیارـش  رد  طقف  تارـضح  نآ  هک  دش  یم 

.دندرک مّعنتم  نآ  زا  ار  دوخ  نارگید  لثم  دنتفاتش و  نآ  يوس  هب  دش ، زاب  نانآ  يور  هب  ایند  تشهب 

مّوس

هب داد و  یم  رارق  دوخ  ياه  هاگتـسد  لرتنک  رد  دوب ، هزرابم  هضراعم و  نوناک  کی  هراومه  هک  ار  ماما  راـک ، نیا  اـب  نومأـم  هک  نیا 
هک دوب  یتّیقفوم  نیا  و  دروآ ، یم  رد  دوخ  هرطیـس  رد  زین  ار  يولع  ناروشحلـس  ناشکندرگ و  نارـس و  همه  ترـضح ، نآ  دوخ  زج 

.دندوب هتفاین  تسد  نآ  رب  سابع  ینب  هچ  هّیما  ینب  هچ  نومأم  فالسا  زا  کی  چیه  زگره 

مراهچ

داد یم  رارق  تموکح  نارومأم  هرصاحم  رد  دوب ، اه  هوکش  اه و  لاؤس  عجرم  اهدیما و  هلبق  یمدرم و  رـصنع  کی  هک  ار  ماما  هک  نیا 
وا نایم  دودز و  یم  وا  زا  ار  ندوب  یمدرم  گنر  هتفر  هتفر  و 
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.دنکفا یم  هلصاف  مدرم  ياه  ّتبحم  فطاوع و  وا و  نایم  سپس  مدرم و  و 

مجنپ

هک نیا  رب  ار  وا  همه  زور  نآ  ياـیند  رد  هک  دوـب  یعیبـط  هدرک  یم  بسک  يوـنعم  یتـیثیح  ههجو و  دوـخ  راـک  نیا  اـب  هک  دوـب  نـیا 
زا ار  دوخ  نادنزرف  ناردارب و  هدیزگرب و  دوخ  يدهعیلو  هب  ار  يونعم  سّدقم و  یتّیـصخش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  يدـنزرف 
یم نابلط  ایند  يوربآ  رب  نابلط  ایند  هب  نارادـنید  یکیدزن  هک  تسا  نینچ  هشیمه  دـننک و  شیاتـس  تسا ، هتخاـس  مورحم  زاـیتما  نیا 

.دیازفا

مشش

هراشا

یملع و ّدح  رد  یصخش  تسا  یهیدب  تشگ ، یم  لدب  تفالخ  هاگتسد  رگ  هیجوت  کی  هب  راک  نیا  اب  ماما  نومأم ، رادنپ  رد  هک  نآ 
ار ثداوح  هیجوت  شقن  رگا  تشاد ، ناگمه  مشچ  رد  ربمایپ  دـنزرف  ناونع  هب  يو  هک  ریظن  یب  تمرح  ّتیثیح و  نآ  اـب  ماـما  ییاوقت 

نامه نیا  دزاس ، دراو  هاگتسد  نآ  تیثیح  رب  يا  هشدخ  تسناوت  یمن  یفلاخم  همغن  چیه  تفرگ ، یم  هدهعرب  تموکح  هاگتـسد  رد 
.درادب هدیشوپ  اه  مشچ  زا  ار  تفالخ  هاگتسد  ياه  یتشز  اهاطخ و  همه  تسناوت  یم  هک  دوب  یعینم  راصح 

هچنانچ .دوب  رّوصتم  نومأم  يارب  زین  يرگید  ياه  فده  اهنیا  زج  هب 
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تیاده یبوخ  هب  ار  نآ  تسناوت  یمن  نومأم  زج  سک  چـیه  ًانیقی  هک  تسا  قیمع  هدـیچیپ و  يردـق  هب  ریبدـت  نیا  دوش  یم  هدـهاشم 
.دندوب ربخ  یب  نآ  بناوج  داعبا و  زا  نومأم  ناکیدزن  ناتسود و  هک  دوب  تهج  نیدب  دنک و 

زا زین  تفالخ  هاگتـسد  درف  نیرت  بّرقم  ّلک و  هدنامرف  ریزو و  لهـس ، نب  لضف  یتح  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  یخیرات  ياه  شرازگ  زا 
.تسا هدوب  ربخ  یب  تسایس ، نیا  ياوتحم  تقیقح و 

ّتلع يارب  یلعج  ياه  ناتساد  دیاین ، دراو  هدیچیپ  تکرح  نیا  زا  يو  ياه  فده  رب  يا  هبرض  هنوگ  چیه  هک  نیا  يارب  یتح  نومأم 
.تفگ یم  نآ  نیا و  هب  تخاس و  یم  مادقا  نیا  هزیگنا  و 

.دوب رادروخرب  ریظن  یب  قمع  یگتخپ و  زا  نومأم  تسایس  تفگ  دیاب  ًاقح 

تسا مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  دربن ، هنحص  نیا  رگید  يوس  نآ  اّما 

زیمآ تنطیـش  یکریز  مغریلع  هک  تسا  نیمه  تسا و  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  دربن ، هنحـص  نیا  رگید  يوس  نآ  اـّما 
اب تمحز و  همه  نآ  لوبق  اب  نومأم  .دـنک  یم  لدـب  هناکدوک  يا  هچیزاب  رثا و  یب  یتکرح  هب  ار  وا  هبناج  همه  هتخپ و  ریبدـت  نومأم ،

لدب وا  ّدضرب  یتسایس  هب  وا  تسایس  هکلب  تبـسن ؛ رب  یفرط  اهنت  هن  لمع  نیا  زا  درک  هار  نیا  رد  هک  یمیظع  يراذگ  هیامرـس  دوجو 
اب هک  يریت  .دش 

ص:17

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يدهع  تیالو  نوماریپ  یلیلحت  اروشاع  بالقنا  www.Ghaemiyeh.comرارمتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


يروط هب  داد ؛ رارق  جامآ  ار  وا  دوخ  دوب ، هتفرگ  فده  ار  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ياهاعّدـم  ّتیثیح و  رابتعا و  نآ ،
ربارب رد  ار  يا  هویـش  نامه  هرخالاب  هدرمـش ، نکی  مل  ناک  ار  دوخ  هتـشذگ  ریبادت  همه  دش  ریزگان  هاتوک  یتدم  تشذگ  زا  دعب  هک 
هفیلخ بآم  تسادق  هرهچ  يوزرآ  رد  هک  نومأم  و  لتق !»  » ینعی دـندوب ؛ هتفرگ  شیپ  رد  شناگتـشذگ  همه  هک  دریگب  شیپ  رد  ماما 
طوقس نآ  رد  وا  زا  شیپ  يافلخ  نامه  هک  يا  هلبزم  نامه  رد  ماجنا  رـس  دوب ، هدرک  شالت  همه  نیا  دنمدرخ ، سّدقم و  هّجوم و  يا 

.دیتلغ ورف  ربک  ملظ و  اب  مأوت  ترشع  شیع و  ءاشحف و  داسف و  ینعی  دندوب ؛ هدرک 

درک هدهاشم  ناوت  یم  هنومن  اه  هد  رد  ماما ، يدهعیلو  هثداح  زا  سپ  وا  هلاس  هدزناپ  یگدـنز  رد  ار  نومأم  يایر  هدرپ  ندـش  هدـیرد 
يومع اب  تسلاجم  ینیشنمه و  مثکا و  نب  ییحی  نوچمه  شاّیع  رجاف و  قساف و  یتاضقلا  یـضاق  نتفرگ  تمدخ  هب  نآ  هلمج  زا  هک 

.تسا دادغب  رد  وا  هفالخلاراد  رد  يرد  هدرپ  شون و  شیع و  طاسب  نتسارآ  يدهم و  نب  میهاربا  شرگاینخ  هدنناوخ و 

: میزادرپ یم  هثداح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ریبادت  اه و  تسایس  حیرشت  هب  نونکا 
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هب درکرپ ، دوخ  ییاضران  تاـهارک و  زا  ار  هنیدـم  ياـضف  ترـضح  نآ  دـندرک ، توعد  ناـسارخ  هب  هنیدـم  زا  ار  ماـما  هک  یماـگنه 
.دنک یم  رود  دوخ  نطو  زا  ار  ترضح  ءوس ، ّتین  اب  نومأم  هک  دندرک  نیقی  ماما  نوماریپ  رد  سک  همه  هک  يروط 

ماگنه شا  هداوناخ  اب  عادو  رد  ربمغیپ ، مرح  اب  عادو  رد  دـناسر : اه  شوگ  همه  هب  نکمم  نابز  ره  اب  ار  نومأم  هب  دوخ  ینیبدـب  ماـما 
نیا هک  درک  تباث  همه  رب  کشا ، نابز  ءاعد و  نابز  اـب  راـتفگ ، اـب  داد ، یم  ماـجنا  عادو  يارب  هک  هبعک  فاوط  رد  هنیدـم ، زا  جورخ 

.تسوا گرم  رفس  رفس ،

رد دندش ، یم  نیبدب  وا  داهنـشیپ  شریذپ  رطاخ  هب  ماما  هب  تبـسن  نیب و  شوخ  وا  هب  تبـسن  نومأم  راظتنا  قبط  دـیاب  هک  یناسک  همه 
، درب یم  هاگلتق  هب  درک و  یم  ادـج  نانآ  زا  هناملاظ  روط  نیا  ار  ناشزیزع  ماـما  هک  نومأـم  هنیک  زا  ناـشلد  رفـس ، نیا  تاـظحل  نیلّوا 

.دش زیربل 

2

ًاحیرص نومأم  یتقو  ات  دندرک و  فاکنتسا  تّدش  هب  ترضح  دش ، حرطم  ترـضح  نآ  يدهع  تیالو  داهنـشیپ  ورم  رد  هک  یماگنه 
يدهعیلو و مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  دـیچیپ  اج  همه  ربخ  نیا  .دـنتفریذپن  ار  نآ  درکن ، لتق  هب  دـیدهت  ار  ترـضح  نآ 

نآ زا  شیپ 
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، دندوبن فقاو  نومأم  ریبدت  تفارظ  هب  هک  روما  ناراکردنا  تسد  .تسا  هتفریذپن  دوب  هدرک  داهنـشیپ  رارـصا  اب  نومأم  هک  ار  تفالخ 
نم تفگ : تموکح  نارومأم  نارازگراک و  زا  یعمج  رد  لهـس  نب  لضف  یّتح  دـندرک ؛ رـشتنم  اج  همه  ار  ماـما  لوبق  مدـع  هنایـشان 
نب یلع   » دـنک و یم  میدـقت  مالـسلا » هیلعاـضرلا  یـسوم  نب  یلع   » هب ار  نآ  نینمؤـملاریما  ما ، هدـیدن  راوـخ  نینچ  ار  تفـالخ  زگره 

.دنز یم  وا  هنیس  هب  در  تسد  مالسلا » هیلع  یسوم 

ات مدش  لتق  هب  دیدهت  نم  : » تفگ یم  هراومه  دـناسر ، یم  نآ  نیا و  شوگ  هب  ار  بصنم  نیا  ندوب  يرابجا  یتصرفره ، زا  ماما  دوخ 
رهـش هب  رهـش  ناـهد و  هب  ناـهد  یـسایس ، هدـیدپ  نیرت  بیجع  نوچمه  نخـس  نیا  هک  دوب  یعیبـط  مدرک .» لوبق  ار  يدـهع  تیـالو 

زا هک  نآ  لیلد  هب  طقف  نومأم  لثم  یـسک  هک  نامز  نامه  رد  هک  دـنمهفب  اهدـعب  اـی  زور  نآ  رد  مالـسا  قاـفآ  همه  دوش و  هدـنکارپ 
رطاخ هب  ار  نیما  شردارب  هلمج  زا  رفن  نارازه  دنز و  یم  تسد  هلاس  دنچ  یگنج  هب  تسا ، هدـش  لزع  نیما  شردارب  يدـهع  تیالو 
ادیپ مالسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  لثم  یـسک  دنادرگ ، یم  رهـش  هب  رهـش  مشخ  يور  زا  ار  يردارب  رـس  دناسر و  یم  لتق  هب  نآ 

.دریذپ یمن  لتق  هب  دیدهت  تروص  رد  دنک و  یم  هاگن  ییانتعا  یب  اب  يدهعیلو  هب  هک  دوش  یم 
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تـسرد تسب ، یم  شقن  اه  نهذ  رد  یـساّبع  نومأم  مالـسلا و  مهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نایم  رذگهر  نیا  زا  هک  يا  هسیاقم 
.دوب هدرک  ار  يراذگ  هیامرس  نیا  نآ  رطاخ  هب  نومأم  هک  داد  یم  هجیتن  ار  يزیچ  نآ  سکع 

3

تموکح نوؤش  زا  کی  چیه  رد  هک  تفریذـپ  ار  يدـهع  تیالو  طرـش  نیا  هب  طقف  مالـسلا  مهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  همه  نیا  اب 
طرـش نیا  راک  عورـش  رد  ًالعف  درک  یم  رکف  هک  نومأم  دزادرپن و  روما  ریبدـت  بصن و  لزع و  حلـص و  گنج و  هب  دـنکن و  تلاخد 
لوبق ترـضح  نآ  زا  ار  طرـش  نیا  دیناشک ، یتفالخ  ياه  تیلاعف  هنحـص  هب  ار  ماما  ناوت  یم  جـیردت  هب  اهدـعب  تسا و  لّمحت  لباق 

.تشگ یم  هدروآربان  وا  ياه  فده  نیرتشیب  دش و  یم  بآ  رب  شقن  نومأم  هشقن  طرش ، نیا  قّقحت  اب  هک  تسا  نشور  .درک 

تفرگ یم  دوخ  هب  يا  هرهچ  دوب ، یم  رادروخرب  زین  تفالخ  هاگتـسد  تاناکما  زا  ًارهق  تشاد و  دـهعیلو  مان  هک  لاح  نامه  رد  ماما 
زا یعافد  هن  یلغش ، لوبق  هن  یتیلؤسم ، يّدصت  هن  ییهن ، هن  يرما ، هن  تسا ، ضرتعم  نآ  هب  فلاخم و  تفالخ ، هاگتـسد  اب  ییوگ  هک 

.هاگتسد نآ  ياهراک  يارب  یهیجوت  هنوگ  چیه  هن  ًاعبط  تموکح و 
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دناوت یمن  دریگ ، یم  هرانک  اه  تیلوئـسم  همه  زا  دوخ ، هدارا  راـیتخا و  اـب  نینچ  هک  تموکح  هاگتـسد  رد  يوضع  هک  تسا  نشور 
يدهعیلو راک  هک  نآ  زا  سپ  اذل  درک و  یم  سح  ار  هصیقن  نیا  یبوخ  هب  نومأم  .دشاب  رادفرط  یمیمـص و  هاگتـسد ، نآ  هب  تبـسن 

هزرابم تسایـس  دـناشکب و  یتفالخ  لغاشم  هب  لیحلا  فئاطل  اب  یلبق ، دّـهعت  فالخرب  ار  ماما  دـمآ  رب  ددـصرد  اهراب  تفرگ ، ماـجنا 
.درک یم  یثنخ  ار  وا  هشقن  هنارایشه  ماما  هعفد  ره  اّما  دنک ؛ ضقن  ار  ماما  یفنم 

نکمم رگا  دیوگ : یم  ماما  هب  نومأم  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  متـشه  ماما  دوخ  زا  داّلخ  نب  رمعم  هک  تسا  نامه  هنومن  کی 
دنک یم  فاکنتسا  ماما  سیونب و  يزیچ  تسا  ناشیرپ  نآ  عاضوا  هک  یقطانم  باب  رد  دنراد  يونش  فرح  وا  زا  هک  یناسک  هب  تسا 

.دروآ یم  شدای  هب  تسا ، قلطم  تلاخد  مدع  نامه  هک  ار  یلبق  رارق  و 

نانآ ياه  لد  دنـسانشب و  ار  وت  ردـق  مدرم   » هک هناهب  نیا  هب  نومأم  هک  تسا  دـیع  زاـمن  يارجاـم  رگید ، بلاـج  مهم و  رایـسب  هنومن 
یم تیاهن  هب  ار  رارـصا  نومأم  هک  نیا  زا  سپ  دنک و  یم  فاکنتـسا  ماما  دـنک ، یم  توعد  دـیع  زامن  تماما  هب  ار  ماما  دریگ » مارآ 

نب یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هویش  هب  ار  زامن  هک  دننک  یم  لوبق  طرش  نیا  هب  ماما  دناسر ،
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یم نامیشپ  دوخ  رارصا  زا  ار  نومأم  هک  دریگ  یم  يا  هرهب  نانچ  تصرف  نیا  زا  ماما  هاگ  نآ  .دروآ و  اج  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
.دزاس یم  دراو  دوخ  هاگتسد  هناراکایر  رهاظ  رب  يرگید  هبرض  راچان  هب  ینعی  دنادرگ ؛ یم  زاب  زامن  هار  همین  زا  ار  ماما  دزاس و 

4

هک دـنز  یم  یتکرح  هب  تسد  يدـهع ، تیالو  لوبق  اب  ماما  تسا : رت  مهم  اه  نیا  زا  یـسب  ارجام  نیا  زا  ماما  یلـصا  يرادرب  هرهب  اّما 
هدوب ریظن  یب  تفالخ  نارود  رخآ  ات  زور و  نآ  ات  يرجه  ملهچ  لاـس  رد  تیب  لـها  تفـالخ  ناـیاپ  زا  سپ  همئا  یگدـنز  خـیرات  رد 

همه شوگ  هب  عّیشت  مایپ  ندناسر  هّیقت و  ظیلغ  هدرپ  ندیرد  مالـسا و  میظع  حطـس  رد  یعیـش  تماما  هیعاد  ندرک  المرب  نآ  و  تسا ،
.تساه ناملسم 

هّیقت و اب  افخ و  رد  زج  لاس  هاجنپو  دصکی  لوط  رد  هک  ار  ینانخـس  نآ  رد  ماما  تفرگ و  رارق  ماما  رایتخا  رد  تفالخ  میظع  نوبیرت 
رد زج  هک  نامز  نآ  یلومعم  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  درک و  دایرف  دـنلب  يادـص  هب  دوب  هدـشن  هتفگ  کـیدزن  ناراـی  نیـصیّصخ و  هب 

رضحم رد  ءاملع و  عمجم  رد  ماما  تارظانم  دناسر : همه  شوگ  هب  ار  نآ  تفرگ ، یمن  رارق  اهنآ  کی  هجرد  ناکیدزن  افلخ و  رایتخا 
عماوج همان  تسا ، هدومرف  نایب  ار  تماما  ياه  لالدتسا  نیرت  يوق  نآ  رد  هک  نومأم 
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رد هک  تماما  فورعم  ثیدح  تسا ، هتشون  لهس  نب  لضف  يارب  ار  هعیـش  یهقف  یتدیقع و  بلاطم  سوؤر  همه  نآ  رد  هک  هعیرـشلا 
دش و هدورـس  يدهع  تیالو  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  حدم  رد  هک  یناوارف  دئاصق  تسا ، هدرک  نایب  ملـسم  نب  زیزعلادبع  يارب  ورم 

میظع ّتیقفوم  نیا  رگشیامن  تسا ، هتفر  رامشب  یبرع  هتسجرب  دئاصق  رامش  رد  هشیمه  ساونوبا  لبعد و  هدیـصق  دننام  نآ ؛ زا  یخرب 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما 

مالـسلا هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  يدهع  تیالو  ربخ  هک  یماگنه  یمالـسا ، قافآ  زا  يرایـسب  رد  دیاش  ای  هنیدـم و  رد  لاس  نآ  رد 
ياه لاس  دندش و  هداد  مانـشد  اهربنمرب  ًانلع  لاس  داتفه  هک  ربمغیپ  تیب  لها  هدش ، هدنار  نابز  رب  تیب  لها  لیاضف  هبطخ  رد  دیـسر ،

زا نانآ  ناتسود  دندش ، دای  یکین  تمظع و  هب  اج  همه  نونکا  تشادن ، ار  اهنآ  لیاضف  ندروآ  نابز  رب  تأرج  یـسک  رگید  يدامتم 
دنگوس نانمـشد  دـنتفای و  شیارگ  نآ  هب  دـندش و  انـشآ  نآ  اب  اـه  تواـفت  یب  اـهربخ و  یب  دـنتفرگ ، بلق  تّوق  هّیحور  هثداـح  نیا 

نابز هب  دش  یمن  تولخ  رد  زج  زور  نآ  ات  هک  ار  یفراعم  هعیـش  نیرکّذتم  نیثّدـحم و  دـندرک ، تسکـش  فعـض و  ساسحا  هدروخ 
.دندنار نابز  رب  یمومع  عماجم  گرزب و  یسرد  تاسلج  رد  دروآ ،
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5

نایم یفطاع  يونعم و  هطبار  عطق  يارب  يا  هلیـسو  تیاهن  رد  ار  ییادج  نیا  دیدنـسپ و  یم  مدرم  زا  ادج  ار  ماما  نومأم  هک  یلاح  رد 
ریـسم هناهاگآ  نومأـم  هک  نیا  اـب  داد ، یم  رارق  مدرم  اـب  طاـبترا  ضرعم  رد  ار  دوخ  یتصرف  ره  رد  ماـما  تساوخ ، یم  مدرم  ماـما و 

هار رس  رد  مق  هفوک و  دننام  تیب ؛ لها  ّتبحم  هب  فورعم  ياهرهـش  هک  دوب  هدرک  باختنا  يروط  هب  ار  ورم  ات  هنیدم  زا  ماما  تکرح 
زاوها رد  درک ، هدافتـسا  مدرم  دوخ و  نایم  يدـیدج  هطبار  داجیا  يارب  یتصرف  ره  زا  هدـش ، نییعت  ریـسم  نامه  رد  ماـما  دریگن ، رارق 
ثیدـح روباشین  رد  داد ، رارق  دـندوب  نابرهمان  وا  اب  هک  ییاـه  لد  ّتبحم  ضرعم  رد  ار  دوخ  هرـصب  رد  داد ، ناـشن  ار  تماـما  تاـیآ 

اج رد  تخاس و  راکـشآ  زین  يرگید  ياسآ  هزجعم  ياه  هناشن  نآ  رب  هوالع  تشاذگ و  راگدای  هب  هشیمه  يارب  ار  بهذـلا » هلـسلس  »
یتصرف هاگره  دوب ، تفالخ  هاگتماقا  یلـصا و  لزنم  رـس  هک  مه  ورم  رد  .درمـش  منتغم  ار  مدرم  داـشرا  ینـالوط ، رفـس  نیا  ياـج  هب 

.تفاکش مدرم  ّتیعمج  هوبنا  رد  روضح  يارب  ار  تموکح  هاگتسد  ياهراصح  داد  تسد 

6

بجوم ماـما  دـیدج  عضو  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  نئارق  هکلب  دـندشن ، قیوشت  توکـس  هب  ماـما  يوـس  زا  عّیـشت  نانابنجرـس  اـهنت  هن 
یمرگلد
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یتخـس و اب  تسد و  رود  ياـه  يداـبآ  روبعلا و  بعـص  ياـه  هوک  رد  ار  دوخ  رمع  نارود  نیرتشیب  هک  ینارگـشروش  و  دـش ، ناـنآ 
رد تموکح  نارازگراک  لیلجت  مارتحا و  دروم  یتح  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  تیاـمح  اـب  دـندنارذگ ، یم  يراوشد 

.دنتفرگ رارق  زین  فلتخم  ياهرهش 

لحر نانآ  هاگتـسد  رد  هدادن و  ناشن  شوخ  يور  يریما  ریزو و  هفیلخ و  چیه  هب  زگره  هک  لبعد  نوچ  ینابزدنت  راگزاسان و  رعاش 
بیقعت دروم  هشیمه  لیلد  نیمه  هب  دندوب و  هدنامن  نوصم  وا  نابز  يزیت  زا  تفالخ ، نانابنج  رس  زا  سک  چیه  دوب و  هدنکفین  تماقا 

اه يدابآ  اهرهـش و  نایم  درک و  یم  لـمح  دوخ  شود  رب  ار  دوخ  راد  زارد ، ناـیلاس  درب و  یم  رـسب  یتلود  ياـه  هاگتـسد  شیتفت  و 
دوخ هدیـصق  نیرتاویـش  نیرت و  فورعم  دسرب و  دوخ  بوبحم  يادتقم  ماما و  روضح  هب  تسناوت  دینارذگ ، یم  يرارف  نادرگرس و 

ینامز رد  وا  رعـش  دیارـسب و  ترـضح  نآ  يارب  تسا ، یـساّبع  يوما و  تفالخ  ياه  هاگتـسد  ّدـض  رب  يولع  تضهن  هماناعّدا  هک  ار 
.دونشب هار  نایم  نانزهار  سیئر  نابز  زا  ار  نآ  ماما ، رضحم  زا  تشگزاب  رد  هک  يروط  هب  دسرب ؛ مالسا  ملاع  راطقا  همه  هب  هاتوک 

ص:26

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يدهع  تیالو  نوماریپ  یلیلحت  اروشاع  بالقنا  www.Ghaemiyeh.comرارمتسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع یـسوم  نب  یلع  ماما  هتـسارآ و  دوخ  راکتبا  هب  ار  نآ  نومأم  هک  یناهنپ  دربن  نیا  هنحـص  یّلک  عضو  رب  یهاگن  رگید  راـب  نونکا 
: مینکفا یم  دوب  هدناشک  نادیم  نآ  هب  دش ، هراشا  هک  ییاه  هزیگنا  ابار  مالسلا 

زرم ّدح و  یب  تمرح  تاناکما و  زا  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  نومأم  تسا : نینچ  تیعـضو  يدهعیلو ، مالعا  زا  سپ  لاس  کی 
دنک و یمن  تلاخد  تموکح  یتلود  ياهراک  زا  کی  چیه  رد  ماقم ، یلاع  دهعیلو  نیا  هک  دنناد  یم  همه  اّما  تسا ، هدرک  رادروخرب 
هک طرـش  نیمه  هب  ار  يدهعیلو  وا  هک  دنناد  یم  همهو  تسا  نادرگور  دوش  یم  طوبرم  تفالخ  هاگتـسد  هب  هچنآره  زا  دوخ  لیم  هب 

.تسا هدرک  لوبق  دنزن  تسد  راک  چیه  هب 

یملع ماقم  عیفر و  تبـسن  يوقت و  لضف و  هب  ار  وا  رگید ، تاراهظا  اه و  هتفگ  رد  هچ  يدـهع و  تیـالو  ناـمرف  نتم  رد  هچ  نومأـم 
هتخانـشن و ار  وا  مه  هزادنا  نیمه  هب  یعمج  هدینـش و  یمان  طقف  وا  زا  یخرب  هک  یمدرم  نآ  مشچ  رد  نونکا  وا  تسا و  هدوتـس  عینم 

هتـسیاش ناسنا  کـی  و  لـیلجت ، میظعت و  روخ  رد  هرهچ  کـی  ناونع  هب  دـندوب ، هدـنارورپ  لد  رد  هراومه  ار  وا  ضغب  یهورگ  دـیاش 
زا هک  تفالخ 
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.دنا هتخانش  تسا  رت  هتسیاش  رت و  گرزب  ربمغیپ ، اب  یشیوخ  يوقت و  ملع و  لاس و  هب  هفیلخ 

دوخ تفالخ  دوخ و  زا  ار  نانآ  دنت  نابز  تسد و  نیب و  شوخ  دوخ  هب  ار  دوخ  یعیش  ناضراعم  هتسناوتن  وا  روضح  اب  اهنت  هن  نومأم 
هّکم هنیدم و  رد  .تسا  هدش  زین  نانآ  هیحور  تیوقت  نانیمطا و  ناما و  هیام  مالسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  یتح  هکلب  دزاس ؛ فرـصنم 
قنور زا  بصنم ) ماقم و  هب  قشع  ایند و  هب  صرح  تمهت  هب   ) مالـسلا هیلع  یـسوم  نب  یلع  مان  طقف  هن  یمالـسا ، ّمهم  راـطقا  رگید  و 

ناردپ يونعم  هبتر  لضف و  هب  لاس  اه  هد  زا  سپ  نارگـشیاتس  نابز  هدش و  هدوزفا  وا  يونعم  تّزع  رب  يرهاظ  تمـشح  هکلب  هداتفین ،
.تسا هدش  هدوشگ  وا  موصعم  مولظم و 

راظتنا رد  هداد و  تسد  زا  ار  اهزیچ  يرایـسب  هک  هدرواین  تسدـب  يزیچ  اـهنت  هن  گرزب ، راـمق  نیا  رد  نومأـم  هک  نآ  نخـس  هاـتوک 
.دهدب تسد  زا  زین  ار  هیقب  هک  تسا 

نآ جاتحم  ار  دوخ  دنک و  ناربج  ار  دوخ  شحاف  ياطخ  هک  دمآرب  ددصرد  درک و  نارسخ  تسکش و  ساسحا  نومأم  هک  دوب  اجنیا 
دید
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تیب لها  همئا  ینعی  تفالخ ؛ ياه  هاگتـسد  ریذـپان  یتشآ  نانمـشد  اب  هلباـقم  يارب  ماجنارـس  يراذـگ ، هیامرـس  همه  نیا  زا  سپ  هک 
.لتق ینعی  دندوب ؛ هدش  لّسوتم  وا  رجاف  ملاظ و  ناگتشذگ  هشیمه  هک  دوش  لّسوتم  يا  هویش  نامه  هب  مالسلا  مهیلع 

شیپ نومأم  هک  دهد  یم  ناشن  نیارق  دوبن ، روسیم  یناسآ  هب  زاتمم  ّتیقفوم  نانچ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  لتق  تسا  یهیدب 
ناسآ ار  جالع  نیرخآ  نیا  ناوتب  دیاش  هک  تسا  هدز  تسد  يرگید  ياهراک  هب  ماما ، ندناسر  تداهش  هب  يارب  دوخ  یعطق  مادقا  زا 

ورم رد  ناهگان  هک  نیا  دایز  نامگ  هب  .تسا  ریبادـت  نیا  هلمج  زا  ماـما  لوق  زا  غورد  نانخـس  لـقن  ینکارپ و  هعیاـش  درب ؛ راـک  هب  رت 
نکمم نومأم  لاّمع  يراکردـنا  تسد  اب  زج  دـناد  یم  دوخ  ناگدرب  ار  مدرم  همه  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  دـش  عیاش 

.دوبن

هک يدهاش  وت  نیمز ! اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  يا  اهلاراب ! : » دومرف ترـضح  دروآ ، ماما  يارب  ار  ربخ  نیا  تلّـصلا  یبا  هک  یماگنه 
یم ام  هب  نانیا  يوس  زا  هک  تسا  ییاه  متـس  نامه  زا  یکی  نیا  میا و  هتفگن  ینخـس  نینچ  زگره  مناردـپ ، زا  کـی  چـیه  هن  نم و  هن 

«. دوش
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.تسا ریبادت  نیمه  هلمج  زا  زین  تفر  یم  ماما  رب  وا  هبلغ  هب  يدیما  رتمک  هک  یسک  نآ  ره  اب  هرظانم  سلاجم  لیکشت 

تّجح شناد و  هزاوآ  درک و  بوـکنم  دوـخ  یموـمع  ثحب  رد  ار  فـلتخم  بهاذـم  ناـیدا و  ِناگدـننک  هرظاـنم  ماـما  هک  یماـگنه 
کی دیاش  دناشکب ، ماما  اب  هرظانم  سلجم  هب  ار  يا  هلداجم  لها  مّلکتمره و  هک  دمآرب  ددـصرد  نومأم  دـیچیپ ، اج  همه  رد  شعطاق 
ماما یملع  تردـق  تفای ، یم  همادا  تارظاـنم  لیکـشت  هچره  میناد  یم  هک  ناـنچ  هتبلا  .دـنک  باـجم  ار  ماـما  دـناوتب  نیب  نیا  رد  رفن 

.رتدیمون هلیسو  نیا  ریثأت  زا  نومأم  دش و  یم  رتراکشآ 

هب سخرـس  رد  ار  ترـضح  مه  راب  کی  تخیر و  دوخ  يدایا  نارکون و  هلیـسو  هب  ار  ماما  لتق  هئطوت  راـبود  اـی  کـی  تاـیاور  رباـنب 
نومأم .درواین و  راب  هب  ار  ماما  يونعم  هبتر  هب  ناراکردنا  تسد  نامه  داقتعا  بلج  زج  يا  هجیتن  مه  اه  هویـش  نیا  اّما  دنکفا ؛ نادـنز 

مومـسم ار  ماما  يا  هطـساو  هنوگ  چیه  نودب  دوخ و  تسد  هب  هک  تفاین  نآ  زج  يا  هراچ  رخآ  رد  دش ، رت  نیگمـشخ  رت و  هدـنامرد 
زا سپ  لاس  ود  بیرق  ینعی  ق ؛  . رفص 203 ه هام  رد  درک و  ار  راک  نیمه  دنک و 
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هب ار  دوخ  تسد  ترضح ، نآ  مان  هب  يدهعیلو  نامرف  رودص  زا  سپ  يدنا  لاس و  کی  ناسارخ و  هب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  ندروآ 
.دولآ ماما  لتق  یندشن  شومارف  گرزب و  تیانج 

تـسا دـیما  هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلاس  هاـجنپ  تسیود و  یـسایس  همانیگدـنز  هدـمع  ياـه  لـصف  زا  یکی  رب  يرذـگ  نیا 
.دنرامگب نآ  رتشیب  هچره  حیرشت  حیقنت و  رب  تّمه  مالسا ، هّیلوا  ياه  نرق  خیرات  نارگشواک  نادنمشیدنا و  ناقّقحم و 

كانبات كاپ و  دقرم  يونعم  تاضویف  وترپ  رد  راوگرزب و  ماما  نیا  تدالو  درگلاس  تنمیم  هب  هزورما  هک  يوضر  یمالسا  هاگـشناد 
زیمآدـنپ زومآ و  سرد  خـیرات  نیا  يرگنـشور  هب  ار  دوخ  ّتیلاّعف  شالت و  زا  یـشخب  تسا  بوخ  دـبای ، یم  شیاشگ  ترـضح  نآ 

روحم هک  هزرابم  رصنع  هب  هجوت  اب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  یسایس  خیرات  هبناج ، همه  یعمج و  يراک  ّیط  و  دهد ، صاصتخا 
.دنک میسرت  مالسا  ناهج  يادرف  زورما و  ياه  لسن  يارب  تسا ، خیرات  نیا  یلصا 

کین لاف  هب  هتسیرگن و  دیما  مشچ  هب  هوکشاب  زور  نیا  رد  عیفر و  ناتـسآ  نیا  رد  ار  یمالـسا  میظع  هسردم  نیا  سیـسأت  بناج  نیا 
مریگ یم 
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یم رکشت  هنامیمـص  دنا ، هتـشامگ  تّمه  نآ  عفر  هب  هتفایرد و  ار  ألخ  نیا  هنادنمـشوه  هک  يوضر  سدق  ناتـسآ  مرتحم  تیلوت  زا  و 
داهج و ّدـج و  شالت و  قیفوت  و  هاگـشناد ، نیا  باـّلط  يارب  ییاـسراپ  تلیـضف و  يوقت و  ملع و  هب  نوحـشم  راـبرپ و  هدـنیآ  منک و 

.میامن یم  وزرآ  ناراکردنا  تسد  همه  ناریدم و  ناداتسا ، يارب  راکتبا 

هتاکرب هَّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

يا هنماخ  یلع  دّیس 

ذخآم عبانم و 

هحفص 9. مجنپ ، هرامش  ناتسبات 1363 ، هوکشم ، هلجم   - 1

ناتسبات 1387. مود ، پاچ  ناراب ، نیمزرس  تاراشتنا  رهطم ، دّمحم  يوضر ، ياه  گربلگ   - 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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