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تداهش ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  یسررب 

باتک تاصخشم 

هلاقم عون :
نیرسن  روپریما ، روآدیدپ :

روپریما نیرسن  یکینورتکلا / ] عبنم   ] تداهش ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  یسررب  تیلوئسم : حرش  ناونع و 
(70.8KB یناگیاب :  10  ) یکینورتکلا ياه  هداد  یناگیاب HTML ؛ یکینورتکلا : نتم   1 يرهاظ : فیصوت 

مود ماما  ع ،)  ) یلع نب  نسح  عوضوم :

همدقم

تماق زا  لجخ  یبوط  نیـسح  يابیز  ضراع  رمق  گنر  دشنیـسح  ياپ  رد  هیاـس  وچ  کـلم  هداـتفا  نیـسح  يأر  زا  رونم  کـلف  هتـشگ  يا 
تبحم هد  اج  لد  تسود ر  دراد  ار  وت  دنوادخ  هک  یهاوخنیسح  لاح  يوبن  لوقز  هتسناد  نیسح  لابقا  دزنب  نایع  هتشگ  يانیـسح  يانعر 

ار دوخ  ماوقا  دادجا و  ءابآ و  ناگرزب  ریسم  دنریگ و  قشمرس  هتـشذگ  زا  ناشهدنیآ  يارب  هک  دنتـسه  یتلم  ناهج  هتفرـشیپ  للمنیـسح  لآ 
دحرـس هب  ات  دنک  ریـس  نآ  رد  ظفح و  ار  دوخ  یلم  یخیرات ـ  رابخا  هک  تسا  نآ  راگتـسر  تلم  دنـسرب . دوخ  بولطم  هب  ات  دننک  باختنا 
هداوناخ تداعس  يارب  هک  تسا  يرشب  هعماج  نایاوشیپ  لاجر و  لاح  حرش  خیرات  هتـشذگ  قاروا  تاحفـص  نیرتبلاج  . ددرگ لئان  لامک 

زا اهنآ  فالخا  هدنیآ و  لسن  هجیتن  رد  دـناهدرک و  هزرابم  نکفارب  نامناخ  تارطخاب  هتـشادرب و  دـنلب  ياهماگ  هدرک و  مایق  دوخ  تلم  ای 
یتلم موق و  ره  هک  تسا  يرشب  تنس  ناگرزبهریس  زا  يریگهرهب  دناهدومن . هدافتسا  یعمج  يدرف و  ءاقترا  تفرـشیپ و  يارب  تدهاجمنیا 

یعاـمتجا موـسر  یلم و  نوئـش  تروـص  هب  هتـشاذگ و  لـمع  هـب  ار  دوـخ  ناـگرزب  راـتفگو  رادرک  تانکـس  تاـکرح و  تاداـع  بادآ و 
هکره . دهدیم لیکشت  ار  هعماج  نآتیموق  نوئش  تیلم و  بادآ  موق  کی  ناگرزب  رادرک  راتفگ و  هشیدنا و  هعومجم  سپ  تساهدروآرد 

راگزومآ چیهز  دزومان  چیه  راگزور  تشذگ  زا  تخومان 

ءادهشلادیس دالیم 

مراهچ لاس  نابعـش  موس  هبنـش  جـنپ  زور  دوب » هداد  ربخ  وا  دولوم  زا  ادـخ  ربمغیپ  هب  لیئربج  هک  یقباوس  اـب   » كراـبم دوجو  باـتفآ  هعـشا 
ع)  ) یلع هدنخرف  دنویپ  هرمث  نیمود  وا  دیدرگ . نکفا  وترپ  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  رد  س )  ) ارهز همطاف  ناماد  قرشم  زا  هنیدم  رد  ترجه 

تـشاد ترهـش  متـس  ربارب  رد  یگداتـسیا  یگدازآ و  تعاجـش و  هب  دوـخ  نارود  رد  ع )  ) یلع نـب  نیـسح  . دوـب س )  ) همطاـف ترـضح  و 
نآ اب  ص )  ) ادـخ لوسر  شدـج  رانک  رد  دوخ  یگدـنز  تدـم  رد  ترـضح  تسا  زیگناتفگـش  شتداهـش  یناگدـنز و  دـننام  شدـالیم 

اب هدرک و  هقالع  راهظا  شردارب  وا و  هب  تخـس  ص )  ) ادخ لوسر  دشیمن . ادج  ترـضح  نآ  زا  زامن  تقو  یتح  هدوب و  سونأم  ترـضح 
يدایز رامـش  یثیدـح  راثآ  رد  نونکا  دـندرک . وگزاب  باحـصا  يارب  ار  اـهنآ  لـیاضف  زا  ياهشوگ  دـندومرف ، اـهنآ  هراـبرد  هک  یتـالمج 

ای هدوب و  رتاوتم  هنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و   » ثیدـح ریظن  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  هدـش  لقن  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  تلیـضف 
هب دندرب . ص )  ) ادخ ربمغیپ  روضح  هب  دوب ، هدمآ  ایند  هب  ههام  شـش  هک  ار  وا  گنردیب  ع ،)  ) نیـسح دلوت  زا  دعب  تسا  هدـش  لقن  ناوارف 

دوخ ناج  هریـش  زا  ار  وا  تشاذـگ و  وا  ناهد  رد  نابز  تشادرب و  دوخ  ناهد  بآ  اـب  ار  كدوک  ماـک  ادـخ  لوسر  ناـخروم  ماـمت  قاـفتا 
ریثا نبا  دش . گرزب  ات  درک  تیبرت  داد و  شرورپ  ار  نیسح  تشاد  لیم  هک  روط  نآ  نیسح و  نم  انا  ینم و  نیسح  : » دومرف درک و  باریس 
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هب ار  يرارـسا  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ع ،)  ) نیـسح ماما  دـلوت  نامز  رد  دـسیونیم :
ریسم رد  تشاذگ  لمع  هب  درک و  ظفح  سک  ره  زا  رتهب  ار  شدج  تناما  رارسا و  مه  نیسح  داد . لیوحت  وا  هب  یتاناما  دناوخ و  وا  شوگ 

نب یسیع  ایرکز ، نب  ییحی  : دناهدمآ ایند  هب  ههام  شـش  رفن  هس  دیآیم ، تسد  هب  خیرات  زا  هچنآ  . دندمآ ایند  هب  ههام  شـش  رفن  هس  خیرات 
دوشیمن لماک  ههام  شش  یمدآ  نینج  هک  دناهدرک  تباث  لماکت  یملع  نیزاوم  يور  زا  اپورا  یعیبط  ناملاع  ع)  ) یلع نب  نیـسح  میرم و 

ره دنیوگیم  هدیـسرن و  تسیز  دح  هب  وا  ياهلولـس  لماکت  رادقم  اریز  ؛ دوشیم هقلخلا  صقان  ههام  شـش  دولوم  ره  دـنکیمن . تسیز  و 
ایند هب  ههام  شش  نیـسح  هک  نآ  لاح  تسا و  یگهام  هن  رد  وا  ینینج  لامک  دح  دشاب و  هتـشادن  نزو  مرگ  زا 2500  رتمک  دیاب  يدولوم 
هدید وا  رد  یـصقن  اهنت  هن  دوب . رـشب  دارفا  نیرتلماک  نیرتابیز و  مه  تریـس  تروص و  رظن  زا  تسا و  نیقیرف  قافنا  دروم  لوق  نیا  دما و 
تئرج هناشن  تسایس و  تسایک و  يالعا  لثم  وا  هنامیکح  هنالقاع و  مایق  دیسر . دوخ  یناحور  لماک  دشر  ینامسج و  لامک  هب  هکلب  دشن 

هدش نیجع  رگید  ِكاخ  بآ و  زا  دوب و  ینامسآ  درم  نیسح  . دومن هسیاقم  يداع  مدرم  ریاس  اب  ار  هللادبع  یبا  یناگدنز  باسح  دیابن  دوب .
دش ضیرم  همطاف  نیسح  دلوت  زا  سپ  دسیونیم : بوشآ  رهش  نبا  تسا  يدرخبان  زا  رـشب  تاجن  ثعابوا  يرکف  ریـس  هتفای و  امن  وشن و  و 

ص)  ) ربمغیپ ناـبز  تشگنا و  زا  زور  هنابـش  لـهچ  هک  نآ  رگم  دروخن  ریـش  يدـحا  ناتـسپ  زا  نیـسح  تساوخ  هیاد  ص )  ) ادـخ لوسر  و 
. دش گرزب  ات  درک  هیذغت 

ءادهشلادیس یکدوک  نارود 

یس و ات  دوب . تراهط  تمصع و  دهم  رانک  رد  درکیم و  تکرح  راوهیاس  تلاسر  توبن و  ماقم  رظن  ریز  یگلاس  تفه  ات  ع )  ) نیسح ماما 
رمع یبتجم  ترضح  شردارب  تماما  هفطاع  رهم و  رانک  رد  یگلاس  تشه  لهچ و  ات  شردپ و  هیهلا  هقلطم  تیالو  رجح  رد  یگلاس  تفه 

طبهم رد  وا  تماما  لامک و  یناوج  یکدوک و  ِنارود  نیارباـنب  دوب . وا  دوخ  هقللطم  تیـالو  تماـما و  هرود  مه  لاـس  هدزاـی  هدـینارذگ و 
لاس لاس  تفه  هاجنپ و  وا  نس  هک  اروشاع  ات  هتـشاد  همادا  تیالو  بتکم  تماما و  لحاس  تیالو و  ناماد  تمـصع و  دـهم  یحو و  لوزن 
نید هار  رد  يراشفاپ  تماقتسا و  تعاجش  تماهش  تدایـس  تداعـس  تلیـضف  یگزیکاپ  تفارـش  رارـسا  نیـسح  تیبرت  رد  . دوب هام  تفهو 

يرادفرط نتفرن  روز  راب  ریز  ندشن و  میلست  نادنمتسم  قح  قاقحا  نایاونیب  زا  يریگتـسد  نارگید  قوقح  سومان و  ظفح  تیمح  تزع و 
هاگـشرورپ رد  . دوـبن ریذـپناکما  يدـحا  يارب  درب  ثرا  هب  شرداـم  ردـپ و  دـج و  زا  نیـسح  هک  ییایاجـس  تسا  هتفهن  تقیقح  قـح و  زا 

يارب نیسح  یتسود  . دیدرگ قالخا  تلیضف و  سرد  يالعا  لثم  دوب و  مالسا  تعیرش  ءایحا  رد  يرثؤم  لماع  نیـسح  تیـصخش  يدمحم 
رارمتـسا یگنادواج و  ِببـس  ار  نیـسح  هتفرگ و  یحو  نابز  زا  هک  دوب  یتاشرافـس  يارب  هکلب  دوب ، يدـنزرف  هفطاـع  هار  زا  اـهنت  هن  ربمغیپ 

شقن هدیدرگ و  هشیمه  يارب  نیملسم  یعامتجا  تایح  ءاقبا  ببس  مالسا و  تمظع  دجم و  ِرگایحا  نیـسح  تخانـش  دوخ  توبن  تلاسر و 
تسین  یندش  شومارف  وا 

بسن نیسح و 

شردارب یـضترم  یلع  شردـپ  ارهز ، همطاف  شردام  (، ص  ) ادـخ لوسر  شدـج  اریز  تسا  ناسنا  نیرتزاـتمم  بسن  ثیح  زا  نیـسح  ماـما 
تسین  يدحا  يارب  بسن  نیا  تسا و  یناساس  هاشداپ  درگدزی  رتخد  شرسمه  يربک و  بنیز  شرهاوخ  یبتجم  نسح 

تریس تروص و  نیسح و 

زا تسـشنیم  کیرات  هناخ  رد  نوچ  هک  تشاد  رونم  یلامج  ابیز و  یتروص  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دنکیم  لقن  هوبنلا  دهاوش  زا  ریم  دناوخ 
ییایازم يراد  ًاصخـش  یلع  نب  نیـسح  تسا  ع )  ) نیـسح ماما  دنتـسنادیم  همه  دشیم و  نشور  فارطا  طیحم  شکرابم  راسخر  يدـیفس 
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ریظنیب شتداهش  هک  نآ  رگید  دمآ و  ایند  هب  ههام  شـش  هک  نآ  یکی  دوب ؛ بیجع  شیگدنز  رـساترس  دندوب و  نآ  دقاف  نارگید  هک  دوب 
ربص و هدارا و  قشع و  دـشیمن : انعم  تاملک  نیا  دوبن  ع )  ) نیـسح رگا  هک  دـش  همجرت  ًالمع  تاملک  زا  يرایـسب  وا  نینوخ  ماـیق  رد  دوب .
تسارف و تداـبع  یتـسرد  یتـسار  محر  هلـص  شـشخب  بدا  عضاوت  قلخ  نسح  رد  نادیهـش  رـالاس  تسا  دراوـم  نآ  هلمج  زا  يراکادـف 

يرابدرب ربص و  کلسم  مارم و  قشع  تفارـش و  وزرآ ، يراودیما و  تشذگ  يراکادف و  تداعـس  يدازآ و  تماهـش  تعاجـش و  تواکذ 
ماما تسا  هدرکن  انعم  نینچ  یـسک  نونکات  هک  درک  انعم  نانچ  ار  تاملک  نیا  دوب . يرکف  غوبن  ياراد  یعامتجا  تیمولظم  یلم و  تسایس 

رد تخوـمآ و  نیملـسم  هب  ار  تمظع  دـجم و  يراکادـف و  يدازآ و  سرد  هک  تـسا  مالـسا  راکادـف  تیـصخش و  اـب  زابرـس  ع )  ) نیـسح
. دوب زاتمم  ریظنیب و  تریس  تروص و 

ربمغیپ شود  رب  نیسح 

نسح و ناشیا  مدوب  ربمغیپ  تمدـخ  تعامج  ياهزامن  تاقوا  زا  یکی  رد  هتفگ  شردـپ  هک  دـنکیم  تیاور  دادـش  نب  ادـبع .. زا  یناـبیش 
ماگنه تفگ  ریبکت  تعامج  زامن  يارب  هاگ  نآ  تشاذـگ  نیمز  رب  ار  اهنآ  دـش ، کیدزن  نوچ  دوب و  هدرک  راوس  دوخ  شود  رب  ار  نیـسح 

زامن نوچ  متفر  هدجس  هب  هرابود  نم  هدش  راوس  ص )  ) ربمغیپ تشپ  رب  نیسح  مدید  مدرک  دنلب  ار  دوخ  رس  نم  دیـشک . لوط  یلیخ  دوجس 
لزان وت  رب  یحو  ای  هدش و  ثداح  يرما  میدرک  نامگ  ام  هک  يداد  لوط  ردـقنآ  هدجـس  ود  نایم  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : یـضعب  دـش ، مامت 
دورف دوخ  ات  مدرک  ربص  مروآ  نییاـپ  ار  وا  متـساوخن  نم  دوب و  هدـش  مراوس  نیـسح  مرـسپ  طـقف  دوبن ، اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  دومرف : هدـش 

شندرگ هب  نیـسح  دناوخیم و  زامن  ادـخ  لوسر  دـمآ . ربمغیپ  دزن  ناود  ناود  مدـید  ار  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  . دـیآ
دزن نسح  نیـسح و  هک  دـنکیم  لقن  هریرهوبا  زا  يراـخب  تشاد  هاـگن  ار  وا  تفر  عوکر  هب  اـت  تفرگ و  ار  وا  تسد  اـب  ربمغیپ  تخیوآ و 

تسا کیرات  دنتفگ  ناتردام  هرجح  هب  دیورب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دش . کیرات  اوه  هک  دندوب  وا  تفوطع  رهم و  ناماد  رد  و  ص )  ) ربمغیپ
دنکیم لقن  یبطرق  هللادبع  نب  رمع  وبا  . دنتفر ردام  هناخ  هب  نینـسح  درک . نشور  ار  اضف  دز و  یقرب  ای  دش  رهاظ  يرون  هاگان  میـسرتیم  ام 

دیـسوبیم و ار  نیـسح  ناهد  هاگ  نآ  تفریم  الاب  هللا  لوسر  ناماد  زا  وا  درکیم و  ادص  ار  نیـسح  ص )  ) ربمغیپ مدـید  دوخ  مشچ  اب  هک 
. راد تسود  ار  وا  زین  وت  مراد  تسود  ار  نیسح  نم  ایادخ  تفگیم 

میهاربا ندش  ییادف  نیسح و 

هک دوب  هدـیناشن  دوخ  پچ  يوناز  رب  ار  میهاربا  تسار و  يوناز  رب  ار  نیـسح  ماما  ص )  ) ربمغیپ هک  دـناهدرک  لـقن  یـصقتسملا  همجرت  رد 
دهاوخ زاب  وت  زا  ار  یکی  درک و  دهاوخن  عمج  وت  يارب  ار  دنزرف  ود  نیا  دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  تیادخ  تفگ  دـش و  لزان  لیئربج 

تافو نیـسح  رگا  دومرف : تسیرگن و  میهاربا  نیـسح و  هرهچ  رب  ص )  ) ربمغیپ نک  رایتخا  یهاوخ  ار  مادـک  ره  شیدـنیب و  کـنیا  تفرگ 
دـش دهاوخ  نم  بیـصن  نزح  دردرثکا و  تفای  تافو  میهاربا  رگا  یلو  تخوس  دهاوخ  هس  ره  همطاف  یلع و  نم و  لد  وا  تقرافم  زا  دنک 

تفای  تافو  دش و  ضیرم  میهاربا  زور  هس  زا  سپ  درک و  نیسح  يادف  ار  وا  دومن و  لوبق  ار  میهاربا  لاقتنا  و 

فلتخم ياهسابل  نیسح و 

هنومن سابل  یـشیالآیب  یگداـس و  داد . صیخـشت  مه  زا  ار  لـلم  لـیابق و  دارفا و  ناوتیم  ساـبل  اـب  تسا و  عاـمتجا  درف و  فرعم  ساـبل 
دندید و مدرم  ناکدوک  نت  گنراگنر  سابل  نینسح  دیع  زور  رد  هک  دنکیم  لقن  یـسلجم  یتیاور  رد  تسا  حور  یـشیالآیب  یگداس و 
تخیر و بآ  لیئربج  دندروآ  یتشط  دنتساوخ . نیگنر  سابل  نانآ  هاگ  نآ  دروآ و  دیفس  ریرح  سابل  لیئربج  دنتساوخ ، سابل  ناشدج  زا 

ساـبل ینعی  دوب ؛ یتشهب  ياـهسابل  ياراد  ع )  ) نیـسح . دوب هلاـس  جـنپ  نیـسح  عقوم  نیا  رد  دـش  خرـس  نیـسح  ساـبل  زبس و  نسح  ساـبل 
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رد نیـسح  تسا  یتشهبساـبل  دومرفیم  دـیناشوپیم و  وا  رب  دوـب و  هدرک  هیهت  س )  ) همطاـف هک  دوـب  مرن  ياـههتفات  زا  ربـمغیپ  صوـصخم 
تشاد و تسد  رد  قیقع  رتشگنا  ینامی  نیلعن  دیفـس ، نهاریپ  گنرهریت  همامع  هدوب  یلع  شردـپ  ربمغیپ و  سابل  دـننامه  شـسابل  یگرزب 

دسانشن ار  وا  یسک  ات  تخادنا  وا  رب  باقن  دیشوپ و  نیـسح  سابل  دننام  یـسابل  هک  درک  ار  هلیح  نیمه  هفوک  هب  ندش  دراو  يارب  دایز  نبا 
. دش هرامالاراد  دراو  هاگ  نآ  و 

نینسح دروم  رد  تیاور  دنچ 

ار دوخ  تیب  لها  زا  کی  مادک  دندیسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  نیسحلا  نسحلا و  ص )  ) لاق کیلا  بحا  کتیب  لها  امیا  ص )  ) هللا لوسر  لئس  »
ات هک  دش  لزان  نم  رب  ياهتشرف  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  لقن  هفیدح  زا  یسوط  خیش  . ار نیسح  نسح و  : دومرف يراد  تسود  رتشیب 

ۀنجلا لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  نا  هنجلالها و  ءاسن  ةدیـس  همطاف  یتنبا  نا  ینرـشبا  و   » درک مالـس  دوب . هدماین  نیمز  هب  تقو  نآ 
نیـسح تسار و  فرط  نسح  دننکیم . تنیز  قح  رون  هب  ار  ادخ  شرع  تمایق  زور  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  لقن  یـسربط  خیـش  .

نم دروآ ، گنج  نانآ  اب  سک  ره  دومرف : نیسح  نسح و  همطاف و  یلع  هرابرد  رگید  یتیاور  رد  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  شرع  پچ  فرط 
ره دومرف : تفرگ و  ار  نینـسح  تسد  ص )  ) ادـخ لوسر  مرادیتشآ  رـس  وا  اب  نم  دوش ، اهنآ  میلـست  هک  نآ  ره  مزیخیم و  گنج  هب  وا  اب 

حبـص زور  کی  هدرک  تیاور  هشیاـع  تفرگ  دـهاوخ  رارق  نم  فص  رد  تماـیق  زور  دراد ، تسود  ار  اـهنآ  ردـپ  رـسپ و  ود  نیا  نم و  هک 
بهذـیل هللا  دـیری  امنا  : ) دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هاگ  نآ  دـندش . عمج  ص )  ) ربمغیپ ياـبع  ریز  رد  ع )  ) یلع همطاـف و  نیـسح و  نسح و 

هرابرد هک  روطنامه  هدوب و  راکـشآ  باحـصا  همه  رب  دـنزرف ، ود  نیا  هب  ادـخ  لوسر  هقالع  (. ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع 
تـسود ایادخ  دومرفیم : یتح  هدرک و  هاگآ  ماما  ود  نیا  هب  دوخ  هقالع  زا  ار  مدرم  ات  دیـشوکیم  ص )  ) ربمایپ تشذـگ  ع )  ) نیـسح ماما 

دقف امهـضغبأ  نم  ینبحأ و  دقف  نیـسحلاو  نسحلا  بحأ  نم  : » دومرف و  نیذه ،  بحیلف  ینبحا  نم  : » درادب تسود  ار  اهنآ  هک  یـسک  رادب 
هک تسا  هدمآ  زین  یصاصتخا  لیاضف  ع )  ) نیـسحماما هرابرد  ایندلا ،» نم  یناحیر  امه  دومرف : ردارب  ود  نیا  هرابرد  ترـضح  نآ  ینـضغبا 

، دوب ع )  ) نیـسح ماـما  ناـمالغ  زا  هک  یلـصوم  ملاـس  نبا  ییحی  تسا  نیـسح  نم  اـنأ  ینم و  نیـسح   » تیاور اـهنآ ، نیرتروهـشم  زا  یکی 
بآ ندروخ  زا  شیپماما  دـمآ . نوریب  بآ  زا  رپ  یحدـق  اب  يزینک  دـندیبلط . بآ  دندیـسر و  هناخ  هب  میدوب  تکرح  رد  ماما  اب  دـیوگیم :

تسا هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  . دنتخادرپ بآ  ندیشون  هب  هاگنآ  رایـسب ، تلها  هب  ار  نیا  دندومرف : دنداد و  وا  هب  هدروآرد  ار  ياهضف  »
مه تیاور  کی  لقن  . دندرکیم تکرح  وا  رس  تشپ  وا  نایاپ  راهچ  هک  یلاح  رد  درکیم ، تکرح  هدایپ  جح  رفس  رد  ع )  ) نیسح ماما  هک 
هک درکیم  روبع  ناریقف  زا  یهورگ  رب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ایندلا  یبا  نبا  دـیامنیم . بسانم  ع )  ) نیـسح ماما  قالخا  رد 

هللا ال نا  : ) دومرف دش و  هدایپ  ترضح  نآ  دندرک . توعد  ار  ترـضح  دندید ، ار  ماما  یتقو  دنتـشاد . هناریقف  ییاذغ  دوب و  نهپ  ناش  هرفس 
توعد ار  امـش  نم  نونکا  متفریپ  نم  دـیدرک ، توعد  امـش  دومرف : نآ  زا  سپ  دروخ . اذـغ  اهنآ  اب  تسـشن و  هاگ  نآ  نیربکتـسملا  بحی 
روضح رد  ع )  ) نیـسح نسح و  لاغتـشا  . دنروخب مه  اب  ات  دروایب  هدرک  هدامآ  هچ  ره  ات  تفگ  بابر  هب  نآ  زا  سپ  دـیریذپب . دـیاب  منکیم 

ریت يراوس و  بسا  هقباسم  كاخ و  لادوگ و  گیر و  اـب  يزاـب  هلاـچ  یحادـملا  بعل   » یـسیون و طـخ  یتشک  ياـهيزاب  هب  ص )  ) ربمغیپ
دوب و ص )  ) ربـمغیپ ناـماد  رد  نیـسح  مدـید  هک  دـنکیم  تیاور  یـسراف  ناملـس  تسا  هدوب  هریغ  وـضو و  زاـمن و  رد  تقبـس  يزادـنا و 

نت ُهن  ییادخ  ججح  ردپ  تجح و  دنزرف  تجح  وت  یتسه  همئا  ردپ  ماما و  دنزرف  ماما  وت  یتاداس  ردپ  يدیـس و  دنزرف  دیـس  وت  دومرفیم :
تسا  ناشیا  مئاق  اهنآ  نیمهن  دنتسه و  ادخ  تجح  وت  لسن  زا 

تلاسر نابز  زا  ءادهشلادیس  قالخا  مراکم  لاصخ و 

نیسحلا اذه  سانلا  اهیا  ای  دومرف : هتفرگ و  ار  نیـسح  تسد  ادخ  لوسر  مدید  هک  دنکیم  تیاور  نامیلا  هفیدح  زا  یلاما  رد  قودص  خیش 
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یلع رسپ  نیسح  تسا  نیا  مدرم  هورگ  يا   . ۀنجلا یف  هیبحم  یبحم  هنجلا و  یف  هیبحم  ۀنجلا و  یفل  هناهدیب  یـسفن  يذلاوف  هوفرعاف  یلع  نب 
ِناتسود دنا و  تشهب  رد  نیسح  ناتـسود  تسا  تشهب  رد  نیـسح  تسوا  تسدب  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  مسق  دیـسانشب . ار  وا  بلاطیبا  نب 

. دوب دنهاوخ  تشهب  رد  زین  وا  ناتسود 

شرهاوخ ردارب و  ردپ و  رب  نیسح  ندرازگ  زامن 

نفک و لسغ و  لماع  رفعج  نب  هللادبع  نیـسح و  نسح و  تشذـگرد  ناهج  زا  ع )  ) نینمؤملاریما نوچ  دـسیونیم : ریبک  خـیرات  رد  يربط 
تفگ  ردپ  هزانج  رب  ریبکت  ُهن  ع )  ) نسح دندناوخ و  زامن  وا  رب  دندومن و  نفد  هدرکنفک  ياهچراپ  رد  ار  وا  دندش و  وا  نفد 

ادخ هناخ  جح  نیسح و 

هک رمع ، تدم  رد  ینعی  تسا  هتفر  جح  يارب  هکمهب  هنیدم  زا  هدایپ  رفس  جنپ  تسیب و  ع )  ) نیسح ترضح  هک  تسا  ناخروم  قافتا  دروم 
تسا  هتفر  ادخ  هناخ  هب  راب  جنپ  تسیب و  هدوب  ترضح  نآ  یگدنز  رخآ  تاونس  رتشیب 

ناشیا زاتمم  تافص  نادنمتسم و  هب  کمک  نیسح و 

تافـص نیا  ياراد  ترـضح  نآ  . دـندروخیماذغ نآ  رد  هک  دناهتـشاد  ودـک  تسوپ  زا  حدـق  یبوچ و  فورظ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يراب 
مامت هب  هدومنیم و  ماحرا  هلـص  دـشیم . زاینیب  هک  دادیم  ردـقنآ  درکیمن و  مورحم  ار  لـئاس  تشادیم  یمارگ  ار  ناـمهم  هدوب  زاـتمم 

بابرا درکیم . راوس  ار  اههدایپ  دیـسریم . اهنآ  لد  درد  هب  تشاد و  ترـشاعم  تسلاجم و  ارقف  اب  دندرگ . زاینیب  ات  دادیم  يررقم  ماحرا 
افعض نابیتشپ  دومنیم . ادا  ار  نیـضورقم  ضرق  درکیم . ریـس  ار  اههنـسرگ  دیناشوپیم . ار  اههنهرب  دیناسریم . دوخ  تجاح  هب  ار  جئاوح 
رگید ات  دادیم  لئاس  هب  اج  کی  دیـسریم  وا  يارب  هک  یلام  ره  درکیم . تناعا  تنامـض و  ار  ناـجاتحم  دوب . ماـتیا  قیفـش  تسود و  . دوب

نیا زا  داد و  رانید  ای  مهرد  رازه  راهچ  رد  تشپ  زا  دوب ، هدمآ  میرک  هناخ  غارـس  رود  هار  زا  هک  یلئاس  هب  ع )  ) نیـسح ماما  . دـنکن ییادـگ 
لیابق هنیدـم و  لها  ناگیاسمه و  هریـشع و  براقا و  لیماف و  مامت  ع )  ) نیـسح شـشخب  قالخا و  نیا  اـب  تساوخ  رذـع  تسا  كدـنا  هک 
زاربا طیارش  اریز  دوبن ، نیسح  زا  رتعاجـش  يدرم  نامـسآ  ریز  رد  . دومن دوخ  یقالخا  تاکلم  هتفیرف  ار  تسد  رود  جئاوح  بابرا  يودب و 

. دوب دوجوم  ع )  ) نیسح گنج  رد  هک  دوبن  نانچ  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمغیپ ِتعاجش  زاربا  عقاوم  رد  تعاجش 

تفارش نیسح و 

قح و نایب  اب  درک و  مایق  یگـشیمه  گرم  لالحمـضا و  تکاله  زا  مالـسا  تلم  تاـجن  يارب  اریز  هدوب  فیرـش  ًاـترطف  ع )  ) نیـسح ماـما 
ار فرـش  دوخ  راتفگ  رادرک و  اب  ع )  ) نیـسح رگا  درک و  همجرت  مدرم  يارب  دوخ  ترفاسم  لالخرد  ار  تفارـش  فرـش و  یناـعم  تقیقح 
لآ و  ص )  ) دـمحم تفارـش  هک  دوب  نیـسح  ! دـندنامیم ماهبا  رد  انعم  نودـب  تیقح  رد  ًاعقاو و  ظاـفلا  زا  رگید  يرایـسب  دوب ، هدرکن  اـنعم 

تباث نهربم و  یلمع  قطنم  اب  هعماج  داشرا  تیاده و  رـشب و  تاجن  رد  ار  شنادناخ  لمع  یعـس و  يراکادف و  اب  درک و  نشور  ار  دمحم 
تمظع و رادتقا و  دومرف . فرطرب  دوخ  سفن  تفارـش  هب  درکیم ، گرم  هب  دـیدهت  ار  مالـسا  نیملـسم و  تشاد  هک  یگرزب  رطخ  دومن و 
دومرف و نایب  مدرم  رب  دوشیم ، همجرت  تفارش  هب  هک  ار  هلـضاف  تافـص  رهاظم  نیرتناشخرد  درک و  تباث  مالـسا  ناوریپ  يارب  ار  تفارش 
زا هن  فرش  دبای  درم  وکن  يوخزتسا  یگداز  کلم  هاج و  لام و  زا  هن  تسا  یگدازآ  مدرم و  هب  یگرزب  . دومرف نادیواج  ار  مالسا  تیلم 

دنمدرم فرش  اب  وکن  يوخز  دنمدآ  هداز  دب  کین و  ره  هکفلس  نامدود  وترپ و 
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ییابیکش ربص و  نیسح و 

وا دزگیم  نادند  هب  تریح  تشگنا  شربص  زانامـسآ  تفگ :  وا  شطع  ربص و  هرابرد  لیئربج  هک  دوب  يردـق  هب  نیـسح  هلـصوحو  ربص 
مه زاب  ددرگیم و  کشخ  یلاخ و  تبوطر  زا  شیاه  بل  دوشیم و  عمج  مه  هب  یگنشت  زا  شلافطا  ندب  تسوپ  هک  دنکیم  ربص  ردقنآ 

شطعلا هتیمی  مهریغص  . » امرف تیاده  ار  موق  نیا  ادنوادخ  دیوگیم : دیامرفیم و  تیاده  اعد  هب  ار  نانآ  هکلب  دنکیمن ، نیرفن  نمـشد  هب 
نیمز هرک  يور  رد  هک  دوب  تمظع  اـب  تیمها و  اـب  تبیـصم  رد  نیـسح  ربـص  يردـق  هب  دناهتـشون : ناـخروم   . شمکنم هدـلج  مهریبـک  و 

تسا  نیسح  ربص  وا  تبیصم  راثآ  نیرتگرزب  هدادن و  خر  وا  تبیصم  نوچ  یتبیصم 

شناد ملع و  نیسح و 

ارف یحو  ناسل  زا  ار  شناد  مولع و  هدوب  تراـهط  تمـصع و  تیـالو و  تناـما و  ناـکم  توبن و  ماـقم  ثراو  شناد  رد  ع )  ) نیـسح ماـما 
هیفنح دمحم  سابع و  نبا  دننام : مالـسا  بتکم  يالـضف  املع و  هچره  اذل  هدیـسر و  وا  نیقیلا  ملع  هبترم  هب  هدرک  ذـخا  مه  هچنآ  هتفرگ و 

دوخ هشقن  ءارجا  رب  راوتسا  اجرب و  اپ  هوک  دننام  تشاد  دوخ  راک  رد  نیقیلا  ملع  نوچ  دننک ، فرحنم  دوخ  يأر  زا  ار  نیسح  دنتساوخ  و ..
یمـسج یحور و  رظن  زا  ع )  ) نیـسح تخاسیمن  لزلزتم  ار  وا  ياهثداح  چیه  درکیم و  راک  مظنم  تعاس  دننام  نیـسح  ماما  هشیدنا  دوب .

ریذپسکع تسوا  رد  اپارس  دوب  هچ  ره  هک  قح  ربارب  رد  دوب  ياهنییآ  گرزب  . دشابیم ص )  ) مرکا ربمغیپ  هیبش 

یلع نب  نیسح  یگدنز  لحارم 

ترـضح نآ  تلحر  زا  سپ  درک و  يرپس  دوخراوگرزب  دـج  نامز  رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  زا  لاس  شـش  تدـم  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
تشاد تکرش  لاعف  تروص  هب  ناشیا  تفالخ  نارود  مهم  ثداوح  رد  درک و  یگدنز  ع )  ) نینمؤملاریما شردپ  رانک  رد  لاس  یـس  تدم 

نآ زا  تخادرپ  ناملاظ  نانکش و  نامیپ  اب  گنج  هب  ردپ  رانکرد  تشاد و  روضح  ناورهن  نیفـص و  لمج  ياهگنج  رد  ع )  ) نیـسح ماما 
لحارم رد  ع )  ) نیـسح ماـما  . دـندرکیم بیغرت  گـنج  هب  ار  مدرم  نآ  نمـض  هک  تـسا  هدـش  لـقن  نیفـص  گـنج  زا  ياهـبطخ  ترـضح 
ۀکربـب حـتف  لوا  اذـه  : » دوـمرف يزوریپ  نآ  زا  سپ  ع )  ) یلع ماـما  تشاد  شقن  ناـیماش  تسد  زا  بآ  ریـسم  نتفرگ  رد  نیفـص  یتامدـقم 

مهتم ار  وا  ماما  تسا  هدرک  نانچ  نینچ و  ار  شیرق  وت  ردپ  هک  تفگ  درک و  ادص  ار  ماما  نیفص  رد  رمع  نب  هللادیبع  ینامز  («. ع  ) نیـسحلا
نانمؤمریما تداهش  زا  سپ  . دناهدشن ناملسم  لصا  رد  اما  دناهدرک ، لوبق  ار  مالساروز  هب  نانیا  هک  دندومرف  هدرک و  نیطـساق  زا  يوریپ  هب 

تشاد و رارق  ع )  ) یلع نب  نسح  دوخ  گرزب  ردارب  راـنک  رد  یعاـمتجا  یـسایسهنحص و  رد  لاـس  هد  تدـم  يرجه  ملهچ  لاـس  رد  ( ) (ع
دنکفا رد  هجنپ  يو  اب  اهراب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  تردق  جوا  رد  لاس  هد  تدم  هب  يرجه  هاجنپ  لاس  رد  ( ) ع  ) نسح ماما  تداهـشزا  سپ 

ع)  ) نیسح ماما  . دیسر تداهش  هب  البرک  رد  يرجه  لاس 61  مرحم  رد  درک و  مایق  دیزی  شرسپ  تموکح  ربارب  رد  زین  يو  گرم  زا  سپ  و 
ترضح نآ  ندمآ  يارب  قارع  مدرم  ررکم  ياهتساوخرد  ربارب  ردترـضح  نآ  درکیم . عافد  يو  تسایـس  زا  شردارب  تماما  هرود  رد 

. دز یمادقا  هب  تسد  دیابن  تسا  هدنز  هیواعم  یتقوات  دـندومرف : هدـشن و  اهنآ  يأر  لوبق  هب  رـضاح  شردارب  تداهـشزا  سپ  یتح  هفوک  هب 
ماما یسایس  عضاوم  رد  یمهم  هتکن  نیا  دندرک . لمحت  ار  هیواعم  تموکح  رابجا  هب  لاس  هد  هلـصاف  رد  ماما  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  يانعم 

شایبالقنا مادقا  هیواز  زا  رتشیب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ام ، هک  تسا  نآ  زین  شلیلد  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  تسا  ع )  ) نیـسح
ظاحل زا  ماما  يریذپان  میلـست  زا  ناشن  هتفرگ  تروص  فلتخم  عقاوم  رد  هک  ییاهوگتفگ  هیواعم و  ماما و  تابـسانم  میـسانشیم  البرک  رد 
قیاقح هب  نآ  نمض  هک  تسا  هیواعم  هب  ماما  لصفم  همان  لیالد  نیرتمهم  زا  یکی  تسا  هیواعم  یعطق  تیعورشم  شریذپ  ربارب  رد  یسایس 

گنج و دـصق  نم  دنتـشون : هیواعم  هب  همان  نیا  رد  ماما  تسا  هدـش  هراشا  ع )  ) یلع ماما  نایعیـش  قح  رد  هیواـعم  تاـیانج  هراـبرد  يداـیز 
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هب ماما  هک  هدروآ  اجنآ  رد  دراد . هفاضا  هلمج  کی  هک  هدرک  رکذ  ار  همان  هصالخ  يرذالب  زین  يرگید  ياج  رد  ... مرادـن و وت  اب  تفلاـخم 
مرادـن غارـس  تما  نیا  رب  وت  تموکح  زا  رتنیگمهـس  ياهنتف  نم  ینعی   . ۀـمالا هذـه  کـتیالو  نم  مظعأ  هنتف  ملعأ  اـم  و  : » دنتـشون هیواـعم 

هچ تردپ  نایعیش  باحصا و  رجح و  رس  رب  ام  يدینـش  ایآ  تفگ  وا  هب  تفرگ  رارق  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اب  ور  رد  ور  هیواعم  یتقو  اهدعب ،
ام رگا  اما  دومرف : ماما  میدرک  نفد  میدـناوخ و  نانآ  رب  زامن  میدرک  نفک  میتشک  ار  اهنآ  تفگ  هیواعم  دـیدرک ؟ هچ  دومرف  ماـما  میدروآ 

ینعی نیـسح  ماما  یناگدـنز  شخب  نیرخآ  مینکیم  نفد  هن  میناوخیم و  زامن  اهنآ  رب  هن  مینکیم و  نفک  ار  اـهنآ  هن  میـشکب  ار  وت  ناراـی 
. دوریم رامش  هب  وا  یگدنز  شخب  نیرتمهم  ترضح  نآ  تماما  نارود 

تماما زا  لبق  نارود  رد  یلع  نب  نیسح  تازرابم 

ياهيریگعـضوم زا  دوب ، دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  یمالـسا  تموـکح  هاگتـسد  فارحنا  دـهاش  هک  یناوـجون  نارود  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
ربنم زارف  رب  رمع  دید  دش و  دجـسم  دراو  يزور  باطخ  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  نانچ  ؛ درکیم تیامح  يوریپ و  دوخ  ردـپ  یـسایس 

هتخاب ار  هیفاق  هک  رمع  ! ورب تردپ  ربنم  يالاب  ایب و  نییاپ  مردـپ  ربنم  زا  تفگ  رمع  هب  تفر و  ربنم  يالاب  هنحـص  نیا  ندـید  اب  تسا  هتـسشن 
: دیـسرپ درب و  دوخ  لزنم  هب  ار  وا  دمآ ، نییاپ  ربنم  زا  هک  نآ  زا  سپ  دیناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  هاگ  نآ  تشادـن  ربنم  مردـپ  تفگ  دوب ،

سک  چیه  داد : خساپ  وا  تسا  هداد  دای  وت  هب  یسک  هچ  ار  نخس  نیا 

نیطساق نیثکان و  اب  دربن  ياهههبج  رد 

رد وا  تشاد  رارق  ترضح  نآ  رانک  رد  یماظن  یسایس و  ياههنحـص  رد  ع ،)  ) نانمؤم ریما  شردپ  تفالخ  نارود  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
هاپـس پچ  حانج  یهدـنامرف  لـمج  گـنج  رد  تشاد  لاـعف  تکرـش  دـمآ ، شیپ  شدـنمجرا  ردـپ  يارب  نارود  نیا  رد  هک  یگنج  هس  ره 

گنج و رد  تکرش  يارب  ع )  ) یلع نارای  قیوشت  روشرپ و  ياهینارنخس  هار  زا  هچ  نیفـص  گنج  رد  دوب و  يو  هدهع  هب  ع )  ) نانمؤمریما
نب نیسح  . دوب ع )  ) یلع فرط  زا  ارجام ، نیا  دوهـش  زا  یکی  زین  تیمکح  نایرج  رد  تشاد  لاعف  یـشقن  نیطـساق  اب  راکیپ  رذگهر  زا  هچ 

تکرح ماـگنه  تـفرگ و  رارق  ع )  ) یلع نـب  نـسح  تـقو  ياوـشیپ  ربـهر و  شیوـخ  ردارب  راـنک  رد  ع )  ) یلع تداهــش  زا  سپ  ع )  ) یلع
یماگنه تشاد و  روضح  ماش  هاپس  يوس  هب  يورشیپ  یماظن و  ياههنحص  رد  ترضح  نآ  هارمه  ماش  تمـس  هب  ع )  ) یبتجم ماما  ياهورین 

وگتفگ هب  ود  نآ  اب  داهنشیپ ، نیا  هرابرد  دناوخ و  ارف  ار  رفعجنب  هللادبع  وا و  نسح  ماما  درک ، حلص  داهنشیپ  ع )  ) نسح ماما  هب  هیواعم  هک 
. دیزگتماقا اجنامه  تشگزاب و  هنیدم  رهش  هب  شردارب  هارمه  حلص  نامیپ  داقعنا  گنج و  هکراتم  زا  سپ  هرخالاب  تخادرپ و 

نیسح تماما  نارود  یعامتجا  یسایس و  عاضوا 

جوا هب  دوب ، هتفای  شرتسگ  نامثع  نامز  رد  هدش و  عورـش  هفیقـس   » زا هک  یمالـسا  نیزاوم  لوصا و  زا  فارحنا  ع )  ) نیـسح ماما  نامز  رد 
تیعقوم هدرک و  تموکح  ماـش  هقطنم  رد  رادناتـسا  ناونعب  موس  مود و  هفیلخ  يوس  زا  اـهلاس  هک  هیواـعم  ناـمز  نآ  رد  دوب ، هدیـسر  دوخ 

يوما یمالسا  دض  بزح  هتفرگ  تسد  ردار  یمالسا  روشک  تاردقم  تشونرـس و  نیملـسم  هفیلخ  مان  هب  دوب ، هدرک  تیبثت  ًالماک  ار  دوخ 
یتنطلس تموکح  صاع و ... نب  ورمع  هیبا  نب  دایز  دننام : دوخ  رگامغی  رگمتـس و  لامع  کمک  هب  دوب و  هتخاس  طلـسم  مالـسا  تما  رب  ار 

ناناملسم دروم  رد  ار  يداصتقا  یسایس و  راشف  تسایس  وس ، کی  زا  هیواعم  . دوب هتخاس  هنوراو  ار  مالسا  هرهچ  هداد و  لیکـشت  يدادبتـسا 
شبنج و ضارتعا و  هنوگره  زا  ناـنآ  رب  یگنـسرگ  رقف و  لـیمحت  رازآ و  هجنکـش و  لـتق  راتـشک ، اـب  درکیم و  لاـمعا  نیتـسار  هدازآ و 

مه ناـج  هب  ار  ناـنآ  لـئابق  ناـیم  رد  ياهلیبق  ياـهتباقر  يداژن و  ياـهضیعبت  ياـیحا  اـب  رگید ، يوس  زا  درکیم و  يریگولج  تفلاـخم 
هب موس  يوس  زا  و  ددرگن ، يو  تموکح  هجوتم  نانآ  هیحان  زا  يرطخ  ات  درکیم  فیعـضت  ار  نانآ  يورین  رذـگهر  نیا  زا  تخادـنایم و 

تداهش ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


تموکح هب  هدرک و  ریدـخت  ار  یمومع  راکفا  دوخ ، عفن  هب  نآرق  تایآ  لـیوأت  ریـسفت و  ثیدـح و  لـعج  اـب  دوخ  رودزم  لـماوع  کـمک 
: ریظن لطاب  ياههقرف  جـیورت  نوچمه  يرگید  لـماوع  هفاـضا  هب  یمالـسا  دـض  تسایـس  نیا  دیـشخبیم . لوبقم  عورـشم و  ههجو  شدوخ 

تلذ خلت و  توکس  هدروآ و  دوجوب  هعماج  رد  يرابگرم  موش و  راثآ  ، دندوب وسمه  هیواعم  تسایس  اب  یتدیقع  رظن  زا  هک  هئجرم  هیربج و 
. دوب هتخاس  امرفمکح  هعماج  رب  ار  يراب 

هیواعم نامیپ  رد  يرادافو  نیسح و 

لد دادیم و  حیجرت  یصخش  عفانم  رب  ار  یمومع  حلاصم  لاح  همه  رد  وا  دوب . تیاده  داشرا و  لامک و  تلیضف و  يالعا  لثم  ع )  ) نیسح
نیسح . درک شالت  نایوما  ماظن  ندرک  نوگژاو  يارب  مالسا و  تلم  يارب  هراومه  هکلب  دوبن ، یصخش  هدافتسا  رکف  رد  دوب و  هعماج  نارگن 

دشن یضار  ع )  ) یلع نب  نیسح  درکن ، لمع  حلـص  طیارـش  هب  هیواعم  هکنآ  اب  دنکن و  مایق  هک  تسب  نامیپ  نسح  ماما  حلـص  رد  هیواعم  اب 
هتـشونن سک  چیه  دوب . رادیاپ  هیواعم  اب  نامیپ  رد  اذل  دـیامن ، رادهشدـخ  هیواعم  دـننام  ینکـش  نامیپ  دـهع و  ضقن  اب  ار  دوخ  تیـصخش 

نایعیش هفوک و  مدرم  تشذگرد  ع )  ) نسح ماما  یتقو  دسیونیم : دیفم  خیش  . دشاب هدرک  ینکش  نامیپ  هعفد  کی  شرمع  مامت  رد  نیـسح 
: دـندومرف درکن و  لوبق  ع )  ) یلع نب  نیـسح  یلو  دـننک  تعیب  وا  اب  هدرک و  علخ  ار  هیواعم  دنرـضاح  هک  دنتـشون  همان  فارطا  زا  ع )  ) یلع
مرادیاپ و دوخ  دهع  رب  نم  تسا  هدنز  هیواعم  ات  نیاربانب  منک  دهع  ضقن  دهدیمن ، هزاجا  نم  نادـجو  هک  تسیدـهع  هیواعم  نم و  نایم  »

.« دومن مهاوخ  رظن  دیدجت  دوخ  میمصت  هرابرد  نم  درذگ  رد  وا  نوچ 

دیزی تعیب  رد  هیواعم  اب  نیسح  تفلاخم 

وا اـب  هک  دوب  یناـسک  زا  ع )  ) نیـسح تفرگ  تعیب  دـیزی  يارب  مدرم  زا  يرجه  هس  هاـجنپ و  لاـس  رد  هیواـعم  دـسیونیم : یماـش  ریثک  نبا 
هک دنتـشاد  رارـصا  دندومن و  فیلکت  بسک  هتـشون  همان  ع )  ) نیـسح يارب  رما  نیا  رد  هفوک  لها  دـشن و  تعیب  هب  رـضاح  درک و  تفلاخم 

نیا يارب  مه  رایسب  یعمج  دوب و  دنهاوخن  دیزی  تفالخ  لوبق  هب  رضاح  هک  دننامهفب  هیواعم  هب  دننک و  تعیب  وا  اب  ات  دور  هفوک  هب  نیـسح 
نامثع زا  سپ  شردپ  هکنانچ  دنک . يرادمامز  لوبق  هیواعم  زا  سپ  القا  هک  دننک  یضار  تعیب  هب  ار  نیسح  دیاش  هک  دندمآ  هنیدم  هب  راک 

فالتخا تسا  هدنز  هیواعم  ات  دنک و  دهع  ضقن  تساوخیمن  اریز  داد ؛ یفنم  باوج  نانآ  هب  هللادبع  یبا  یلو  . درک لوبق  ار  مدرم  ياضاقت 
هب عناق  ار  اهنآ  ع )  ) نیسح ماما  یلو  دنتشاد  رارصا  زین  يزارف  هبیجن  نب  بیـسم  يردخ و  دیعـس  وبا  هیفنح و  دمحم  دزاس . اپ  رب  شاشتغا  و 

رایـسب لاس  هد  نیا  رد  یلاوتم  ياهتوعد  یعامتجا و  تالوحت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  . دیـشاب هدنیآ  راظتنا  رد  دومرف  درک و  يرابدرب  ربص و 
داسف عاونا  زکرم  دیزی  رابرد  . داد هجوت  اغوغرپ  ياهدنیآ  هب  ار  همه  هدومن و  لمع  ریبدت  لامک  اب  مدرم  اب  درک و  بیقعت  ار  ینشور  تسایس 

نوچمه یـسدقم  طیحم  یتح  شهاتوک  تموکح  نارود  رد  هک  دوب  هتفای  شرتسگ  نانچ  هعماج  رد  وا  رابرد  ینیدیب  دوب و  هدـش  هانگ  و 
تیمومسم و ببس  يراوخبارش  رد  طارفا  داد و  تسد  زا  ینارسوه  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ماجنارـس  دیزی  دوب . هدش  هدولآ  زین  هنیدم  هکم و« »
هب هیما  ینب  نادناخ  يارب  دبا  يارب  ار  ییاوسر  گنن و  نیا  اما  دنامن ، هدنز  اروشاع  هعجاف  زا  سپ  لاس  راهچ  زا  شیب  وا  . دیدرگ يو  گرم 

دهاوش و . دندرکیم زیهرپ  دـیزی  ياهراک  رارکت  زا  دنتـشاد  تیارد  لقع و  یکدـنا  يوما  يافلخ  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  تشاذـگ  ثرا 
هدرـشف ثحب  نیا  دودـح  زا  اهنآ  حرط  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  يو  دـیلپ  تموکح  نیگنن و  یگدـنز  دـیزی و  یگدولآ  داـسف و  كرادـم 

تسا  جراخ 

البرک مایق  ناروآ  مایپ 

مزتلسم هک  تسا  هناحلسم  مایق  نینوخ و  تازرابم  نوخ  شخب  زا  دوصقم  ددرگیم . لیکـشت  مایپ   » نوخ و  » شخب ود  زا  یتضهن  مایق و  ره 
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اهنامرآ و نایب  بالقنا و  مایپ  غالبا  ندناسر و  زین ، مایپ  شخب  زا  دوصقم  تسا  سدـقم  نامرآ  هار  رد  يزابناج  ندـش و  هتـشک  نتـشک و 
رد بالقنا  کی  ياهنامرآ  فادها و  رگا  اریز  تسین  لوا  شخب  زا  رتمک  مود  شخب  تیمها  بالقنا  کی  يزوریپ  رد  تسا  نآ  فادـها 

و دوشیم ، هدرپس  یـشومارف  تسدب  یلـصا  نوناک  ددرگیمن و  رادروخرب  مدرم  ینابیتشپ  تیامح و  زا  بالقنا  دوشن ، نییبت  هعماج  حـطس 
مـشچ هب  نآ  رد  ًـالماک  شخب  ود  نـیا  ع )  ) نیـسح ماـما  سدـقم  ماـیق  یـسررب  اـب  . دوـشیم اـهینوگرگد  اـهفیرحت و  راـتفرگ  اـسب  هـچ 

ربـهر و دوب و  نوـخ  راـثیا  تداهـش و  نوـخ و  شخب  ینعی  لوا  شخب  رهظم  اروشاـع  رـصع  اـت  ع )  ) نیـسح ماـما  بـالقنا  اریز  ؛ دروـخیم
نیدباعلا و نیز  ماما  نآ  رادـمچرپ  دـیدرگ و  زاغآ  اروشاع  رـصع  زا  نآ  مود  شخب  هک  یلاح  رد  دوب  ع )  ) نیـسح دوخ  زین  نآ  رادـمچرپ 

یمومع راکفا  عالطا  هب  دوخ  نیـشتآ  نانخـس  اب  ار  شنارای  ترـضح و  نآ  خرـس  تداهـش  بـالقنا و  ماـیپ  هک  دـندوب  س )  ) يربک بنیز 
يوما تموکح  هک  يراد  هنماد  هدرتسگ و  رایـسب  تاغیلبت  هب  هجوت  اب  . دندروآرد ادص  هب  ار  يوما  دیلپ  تموکح  ییاوسر  لبط  دندناسر و 

يرگاشفا و هب  ع )  ) نیـسح ناگدنامزاب  رگا  کشیب  دوب ، هتخادنا  هار  رد  ماش  هقطنم  رد  هژیو  هب   ) تیب لها  دض  رب  دعب  هب  هیواعم  نامز  زا 
خیرات لوط  رد  ار  ترضح  نآ  نادیواج  گرزب و  تضهن  مایق و  تقو  ياهتردق  نارودزم  مالسا و  نانمـشد  دنتخادرپیمن ، يزاسرادیب 

. دندادیم ناشن  هنوراو  ار  نآ  هرهچ  دندرکیم و  ثول 

هعیش رد  البرک  دادخر  یسایس  راثآ 

لصا رد  اهنآ  نیرتیساسا  هژیو  هب  عیشت  ینابم  هک  مینادیم  تسا  خیرات  رد  هعیـش  نیوکت  نایرج  رد  هدننک  نییعت  ثداوح  زا  البرک  هعقاو 
تروص جـیردت  هب  هعماج  رد  دوجوم  ياههورگ  رگید  زا  هعیـش  یخیراـت  ییادـج  اـما  دوشیم . تفاـی  تنـس  نآرق و  رد  تماـما  ینعی  نآ 

. دیـشخب ماجـسنا  يرکف  ظاحل  زا  هعیـش  هب  يدودح  ات  دنامراگدای ، هب  ع )  ) یلع ماما  تفالخ  هرود  زا  هک  ياهشیدـنا  تنـس و  تسا  هتفرگ 
راکشآ یعقاومالـسا  اب  نآ  هلـصاف  تیهام و  دوب ، هدادن  هزاجا  هیواعم  ياهيرازگ  تسایـس  هک  ناشدوخ  هتخاس  مالـسا  زا  نایوما  تیامح 

ریثأت تحت  هک  ییاههورگ  ریاس  زا  هعیـش  خیرات  ییادج  البرک  هثداح  رد  تفای  يرتشیب  حوضو  دـیزی  ندیـسر  تفالخ  هب  نایرج  رد  دوش ،
یلع هریس  تنس و  زا  هک  یهورگ  اههورگ ـ  رگید  زا  هعیش  صخشت  صیخشت و  سپ  نآ  زا  دش . یعطق  دندوب . نایوما  تیامح  دروم  مالسا 

و ص )  ) ربمایپ یـصو  ار  اهنآ  هدوب و  همئا  عبات  ثیح  ره  زا  یهورگ  نایعیـش  نایم  رد  . دوب نکمم  ًالماک  دـندرکیم ـ  يوریپ  وا  نایـشناج  و 
هتـشاد و رظن  رد  نایوما  رب  ار  نایولع  يرترب  اهنت  رگید  قطانم  یـضعب  قارع و  مدرم  زا  ییاـههورگ  رگید  يوس  زا  دنتـسنادیم . وا  بختنم 

اهنت ار  تماما  هک  دندوب  ینایعیـش  زا  دندیـسر ، تداهـش  رد  ع )  ) نیـسح ماما  رانک  رد  البرک  رد  هک  يدارفا  دوب . دح  نیمه  رد  اهنآ  عیـشت 
يراـی ار  وا  دنراپـسب و  شلها  هب  ار  قح  اـت  تساوخ  مدرم  زا  يددـعتم  دراوم  رد  ع )  ) ماـما دوخ  دنتـسنادیم . شنادـنزرف  و  ع )  ) یلع قح 

. دنتسه قح  نیا  بصاغ  نایوما  اریز  دننک ،

نیسح ماما  تداهش  تمکح 

یـسایس گنهرف  رد  شبنج  نیرترادیاپ  نآ  یبالقنا  عون  زا  یـسایس  تکرح  کی  یبهذـم و  سدـقم  تضهن  کی  ناونع  هب  البرک  شبنج 
ياج هب  يولع  یتموکح  ندرک  نیزگیاـج  یـسایس و  ینید و  تاـفارحنا  ندودز  نید  ماـکحا  ياـیحا  يارب  یتضهن  شبنج  نیا  تسا  هعیش 

اب یـسایس  تسکـش  دوب . يزوریپ  یعون  تسکـش و  یعون  يواح  دوخ  فادـها  هب  یبایتسد  هیواز  زا  البرک  شبنج  تسا  هدوب  يوما  ماـظن 
ياهنامرآ میکحت  لیلد  هب  يونعم  يزوریپ  تسا  هدوب  يولع  یتلود  داجیا  يوما و  تموکح  ینوگنرـس  فده  هک  نیا  نتفریذـپ  هب  هجوت 

تسکش دیاش  درواین ، ع )  ) نیسح ماما  فادها  رامش  ردار  يوما  تموکح  ینوگنرس  یسک  رگا  یمالسا  هعماج  رد  ینید  لیـصا و  يونعم 
یلع لآ  هب  تموکح  ندنادرگزاب  يارب  نکمم  یـسایس  شالت  نیرخآ  دیاب  ار  البرک  شبنج  هک  تسا  نآ  تقیقح  . دریذـپن مه  ار  یـسایس 

اما دیدیم ، هتفر  تسد  زا  (ص ) ادـخ لوسر  زا  سپ  ار  شیوخ  قح  ع )  ) یلع ماما  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  نیرتکچوک  درک . یقلت  (ع )
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رامع دادـقم و  ریظن  شنایعیـش  دوخ و  هراب  نیا  رد  ددرگزاب . رادقح  هب  قح  ات  تشاد  ار  نآ  راظتنا  رمع ، زا  سپ  درک . توکـس  یلیالد  هب 
هعماج يربهر  دیدج ، طیارش  رد  هک  درک  ساسحا  نینچ  ماما  نامثع  هرودرد  نآ  زا  سپ  دیـسرن . ییاج  هب  اهشالت  نیا  اما  دندرک ، شالت 
يارب ماما  ِتخـس  تامادـقا  هام  هن  لاسراهچ و  یط  رد  دـیما  نیا  درک . راودـیما  ار  وا  مدرم  رارـصا  لاح  نیا  اب  درادـن ، یقفومزادـنا  مشچ 

ياهلاس تسیب  راظتنا  دیاب  نونکا  دش . هتسکش  مه  رد  تعرس  هب  مه  ع )  ) نسحماما هنادیمون  دودحم و  شالت  تفر  داب  رب  حیحـص  يربهر 
یـسایس ياههنیمز  رد  هیواعم  رب  یتاضارتعا  تدم  نیا  رد  هچرگ  درک ، ربص  ار  تدم  نیا  ع )  ) نیـسح ماما  دشیم . حرطم  هیواعم  گرم  ات 

ع)  ) نیـسح ماما  ، دـمآ نایم  هب  دـیزی  يدـهع  تیالو  زا  نخـس  هیواعم  نیگنن  تاـیح  رخآ  ياـهلاس  رد  تشاد  نایعیـش  یخرب  لـتق  هژیو  هب 
يور زا  ماما  دـیزی ، ندـمآ  راک  يور  اب  . دـنک لمحت  تسناوتیمن  تماما  ماقم  رد  ماما  لاح  نیا  اب  دوبن . يدـیما  ندـنچ  اما  درک ، تفلاخم 

، دوب هتشاذگ  رس  تشپ  ار  ینومیمان  هبرجت  راب  دنچ  قارع  دش . هدوشگ  قرـش  تمـس  زا  يدیما  هنزور  هک  دوب  اجنیا  دمآ . هکم  هب  ضارتعا 
راب کی  هک  دوب  نکمم  ایآ  دوب . نکمم  قارع  رد  طقف  هکلب  زاجح  ماش و  رد  هن  دریگ ، تروص  یمادقا  دوب  رارق  رگا  درک . دـشیم  هچ  اما 

ینعی رما ، رهاظ  دومن ؟ اپرب  ار  يولع  تلود  درک و  نوگنرس  ار  يوما  تموکح  ، دندوب نآ  رد  نایعیش  هک  قارع  ناناملـسم  کمک  هب  رگید 
هفوک هب  یتقو  اما  دادن  تسد  زا  ار  تصرف  ماما  درکیم . دییأت  ياهزادنا  ات  ار  رما  نیا  دیـسر ، ماما  هب  اهنآ  ربخ  هک  ياهدرتسگ  ياهتیامح 

تفریذپن ماما  دوب . دیزی  اب  تعیب  ندش و  میلست  زا  نخـس  تفرگ  رارق  دایز  نبا  هاپـس  ربارب  رد  وا  دوب . هدش  نوگرگد  عاضوا  دش ، کیدزن 
بجوم ایند  ياهتلذم  هک  تسناد  دیاب  :و  دسیونیم یسلجم  همالع  . دیسر تداهش  هب  البرک  رد  شدودحم  نارای  هارمه  هک  دش  نآ  هجیتن 

زا ریغ  هب  ناشیا  مان  نونکا  دـننادرگ ، لیلذ  ار  ناشیا  دنتـساوخ  هک  اهنآ  ددرگیمن . لیلذ  اهنیا  هب  ادـخ  تسود  تسا و  ناـشیا  تزع  دـیزم 
نآ ماـن  یلاـعت  قـح  تسین و  ناـشیا  ياـهربق  زا  یناـشن  دـندش و  ضرقنم  ناـشیا  ياـهلسن  دوـشیمن و  روکذـم  نیمز  رد  نـیرفن  نـعل و 

تاولـص زاـمن  ریغ  زاـمن و  رد  ناـشیا  رب  نمـشد  تسود و  هتفرگ و  ارف  ار  ملاـع  ناـشیا  تـالامک  مولع و  هدـینادرگ و  دـنلب  ار  ناراوگرزب 
ناشیا یمان  مان  هب  ار  مهارد  ریناند و  هوجو  ار و  اههرانم  ربانم و  سوئر  و  دنبلطیم ، تجاح  ادخ  هاگردرد  ناشیا  تعافش  هب  دنتـسرفیم و 

، دنلامیم ناشیا  ناتـسآ  كاخ  رب  يور  صالخا  يور  زا  تبغر  عوط و  هب  نیکمتاب  نیطالـسو  نیمز  يور  ناهاشداپ  و  دننادرگیم ، نیزم 
قحتـسم ناشیا  نانمـشد  رب  تنعل  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  دـندرگیم ، روفغم  ناشیا  ترایز  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  زور  ره  و 

زا ار  دوخ  تائیـس  هفیحـص  ناشیا  بئاصم  زا  ندـیدرگ  نوزحم  ناشیا و  رب  نتـسیرگ  تکرب  زا  سک  رازه  نیدـنچ  و  دـندرگیم ، تشهب 
هب سک  رازه  نیدنچ  و  دندرگیم ، زیاف  يدبا  تاداعـس  هب  ناشیا  راثآ  رـشن  رابخا و  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  و  دـنیوشیمهانگ ، ثول 

مراکم هب  ناشیا  تنـس  هب  يادتقا  ناشیا و  راثآ  تعباتم  هب  سک  رازه  نیدنچ  و  دنـسریم ، نیقی  تفرعم و  هجرد  هب  ناشیا  ثیداحا  تکرب 
فولا فالآ و  دنباییم و  افش  ناشیا  تاسدقم  تاضور  رد  نطاب  رهاظ و  روک  رازه  نیدنچ  و  دندرگیم ، یلحم  بادآ  نساحم  قالخا و 

. دنباییم تحص  ناشیا  هعینم  مولع  هعیفر و  تویب  يافشلاراد  زا  یناحور  ینامسج و  ياهالب  هب  يالتبم  زا 

رخآ نخس 

یناوج بابـش و  زا  یکدوک  یگراوخریـش و  زا  دالیم ، دولوم و  زا  هدوب  زیگنا  زاجعا  مدق  هب  مدق  ع )  ) نیـسح هلاس  تفهو  هاجنپ  یناگدنز 
تدابع و زا  ملاظ  مصخ  مولظم و  تیامح  زا  نوناق  مارتحا  سومان و  ظفح  زا  تقادص  افو و  زا  ششخب  دوج و  زا  تماهـش  تعاجـش و  زا 

نامولظم ًامومع  خـیرات  ناـکاپ  هک  تسا  يزار  هچ  نیا  یتسار  تسا  روآتریح  همه  شتداهـش  یتح  ترـشاعم و  ترفاـسم و  زا  تلیـضف 
دنناوتب ات  دـنریذپب ، ار  یگراوآ  و  دـننک ، راومه  دوخ  رب  ار  متـس  یخلت  نامولظم  هک  تسا  یخیرات  تنـس  کی  نیا  ایوگ  دنتـسه ؟ خـیرات 

. دنناسرب ناماس  هب  ار  يرشب  ناگراوآ  ترصن و  ار  نامولظم 

يریگ هجیتن 
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ردـپ و اب  تیالو  تماـما و  تهج  زا  ع )  ) نیـسح تسا  هتـشاد  يرترب  سک  همه  رب  یقـالخا  لاـمک  تلیـضف و  تاـهج  زا  یلع  نب  نیـسح 
لاـصخ و زورب  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  یلو  دــناهدوب ، فـص  ناـمه  رد  مـه  يدــه  هـمئا  ریاـس  دناهتــشاد و  رارق  حطــس  کـی  رد  شردارب 

یـصاخ یتیبرت  بتکم  وا  اریز  درادیـصاخ ، یگژیو  نیـسح  اهنآ  همه  نایم  زا  دناهتـشاد و  یـصاخ  تیزم  تیمها و  کی  یـصخشمراکم 
یلع و  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  ناـنچ  وا  یتیبرت  شرورپ  وا و  یقـالخا  شور  داد و  قـالخا  تلیـضف و  سرد  دوخ  یلمع  بتکم  رد  دوشگ و 

رد دوب  شردارب  شردپ  وا و  تخسرس  بیقر  هک  هیواعم  یتح  دنتـشاد و  هغلابم  دیکأت و  وا  مارتحا  مارکا و  رد  همهباحـصا  افلخ و  و  (ع )
راکادـف تیـصخش و  اب  زابرـس  نیـسح  ماما  . دومنیم وا  تلیـضف  ماقم و  هب  فارتعا  درکیم و  ار  مارتحا  تیاهن  نیـسح  هب  باـیغ  روضح و 

همه دـیاب  و  دوب ، زاتمم  ریظنیب و  تریـس  تروصرد و  تخومآ و  نیملـسم  هب  تمظع  ودـجم  يراکادـف و  يدازآ و  سرد  هکدوب  مالـسا 
هب ییوس  همه  زا  سویأم  هک  يا  . دنهد رارق  دوخ  یناگدنز  هار  هبناج  همه  ورـشیپ  وگلا و  نازورف  لعـشم  نوچمه  ار  نیـسح  ماما  یناگدنز 

رازآ دـصق  دومن  هک  سک  ره  تسیک  هتخوس  يدزیا  مشخ  شتآ  ردنک  وزرآ  یهاوخ  هچره  لد  نیا  تساـه  لد  هلبق  نک  ور  قشع  يوس 
نیسح 

هدیکچ

شخب دیاب  ، زاب راموت  نیا  هلیـسو  هب  هدنیآ  هتـسب  راموت  ربارب  رد  تسا  يزاب  راموت  هتـشذگ  خیراِتةاَجن  ُۀَنیفَـس  يده و  ُحابْـصِم  َنیـسُحلا  َّنِا 
ساـسارب هلاـقم  نیا  تخوـمآ  ناوارف  ییاـهسرد  ناگتـشذگ  یناگدـنز  زا  و  درک ، میـسرت  ار  هدـنیآ  تـکرح  طوـطخ  دوـشگ و  ار  هتـسب 

وگلا يروآدای و  هلاقم  نیا  نتـشون  زا  فده  هدیدرگ و  میظنت  ع )  ) نیـسحماما نادیهـش  رالاس  رورـس و  سدـقم  یناگدـنز  تشذـگرس و 
لامک تلیـضف و  تاهج  زا  ع )  ) نیـسح ماما  . دـشابیم همه  یگدـنز  ریـسم  رد  نازورف  لعـشم  دـننامه  ناشیا  كرابم  یناگدـنز  ندادرارق 
یتسار محر  هلـص  شـشخب  بدا  عضاوت  قلخ  نسح  يراکادـف  ربص و  هدارا  قشع و  تسا  هتـشاد  ناحجر  يرترب و  سک  همه  رب  یقـالخا 

مارم و قشع  تفارش و  وزرآ ، يراودیما و  تشذگ  يراکادف و  تداعس  يدازآ و  تماهـش  تعاجـش و  تواکذ  تسارف و  تدابع  یتسرد 
زا ع )  ) نیسح . دشیمن انعم  تاملک  نیا  دوبن  ع )  ) نیسح رگا  هک  دراد  تحارص  سک  همه  رب  یعامتجا  تیمولظم  یلم و  تسایس  کلـسم 
زا کی  ره  یلو  دـناهدوب  فص  نامه  رد  مه  يدـه  همئا  ریاس  دناهتـشاد و  رارق  حطـس  کی  رد  شردارب  ردـپ و  اب  تیالو  تماـما و  تهج 
اریز دراد ، یصاخ  یگژیو  ع )  ) نیسح اهنآ  همه  نایم  زا  دناهتشاد و  یصاخ  تیزم  تیمها و  کی  یصخش  مراکم  لاصخ و  زورب  رد  اهنآ 
دوب نانچ  وا  یتیبرت  شرورپ  وا و  یقالخا  شور  داد و  قـالخا  تلیـضف و  سرد  دوخ  یلمع  بتکم  رد  دوشگ و  یـصاخ  یتیبرت  بتکم  وا 

، وا تخـسرسبیقر  هک  هیواعم  یتح  دنتـشاد و  هغلابم  دیکأت و  وا  مارتحا  مارکا و  رد  همه  باحـصا  افلخ و  و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمغیپ هک 
زا سویأم  هک  يا  . دومنیم وا  تلیضف  ماقم و  هب  فارتعا  درکیم و  مارتحا  تیاهن  نیـسح  هب  تبـسن  ًابایغ  ًاروضح و  دوب  شردارب  شردپ و 

نک  وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  لد  نیا  تساهلد  هلبق  نک  ور  قشع  يوس  هب  یئوس  همه 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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