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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  تسایس  تموکح و 

باتک تاصخشم 

نایرفعج لوسر 

يرکسع نسح  ماما  هریس  رد  تسایس  تموکح و 

و دوب ، تفالخ  تختیاپ  نامز  نآ  رد  هک  دندرب  یم  رسب  ءارماس  هب  رابجالا  یلع  مالسلا ،) هیلع   ) يرکـسع ماما  يداه و  ماما  ترـضح 
هیلع  ) يرکـسع ماما  ترـضح  .دندوب  هدرک  باختنا  ناشیارب  هناخ  دوب ، یماظن  ناگداپ  نایماظن و  لحم  هک  رکـسعلا )  ) مانب یلحم  رد 
اریز .دوب  تاـقالملا  عونمم  رظن و  تحت  دوب ، دازآ  رگا  اـی  دوب و  سبح  رد  اـی  ءارماـس ، رد  دوخ  تماـقا  لاـس  شـش  تدـم  مالـسلا )
دیعس هب  یسابع ، هفیلخ ي  هللاابزتعملا  هک  نآ  هلمج  زا  دهد ، یم  ربخ  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  ندش  ینادنز  زا  يددعتم  تایاور 

( مالـسلا هیلع   ) ماـما هب  عضو  نیا  زا  ار  دوخ  ینارگن  مثیهلاوـبا  .دربـب  سبح  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  دوـب  هداد  روتـسد  بجاـح 
.دـش هتـشک  زتـعملا  زور  هس  زا  سپ  و  دوـش ، یم  لـصاح  شیاـشگ  زور  هس  زا  سپ  هک  تشوـن  باوـج  رد  ترـضح  نآ  و  تشوـن :

رد نومأم  تسایـس  دننام  یتاهج  زا  رابجا ، هارکا و  هب  ءارماس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  يداه و  ماما  ود  ره  ندنام  ندروآ و 
لرتنک شنایعیـش  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما طـباور  کـیدزن  زا  دـنناوتب  اـت  تسا ، هدوب  دوخ  دزن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  ندروآ 

، دنتـشاد قیمع  تاطابترا  ع ،)  ) يرکـسع ماما  يداه و  ماما  اـب  دـندوب ، هدـنکارپ  مالـسا  ناـهج  رـس  اترـس  رد  هک  ناـنآ  اریز  دـنیامن ،
نیا هب  همه  و  دندوب ، هدیسر  رفن  اهنویلیم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) تیبلها نایعیـش  هک  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  هرود ي  رد  صوصخب 

هیعرـش ي تاهوجو  ریاس  ایادـه و  سمخ و  ور  نیزا  تسا ، هدـش  بصغ  ملاظ  ماکح  فرط  زا  ناش  ناـماما  قح  هک  دـندوب  هدـیقع 
ترضح نآ  هب  ار  دوخ 
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یعرش تاهوجو  لاوما و  یعرش ، ماکحا  يریگارف  نمض  دندش و  یم  ءارماس  دراو  مدرم  ناگدنیامن  زا  ییاه  تیئه  دنداتسرف و  یم 
يارب دوب ، هتفرگ  لکش  لبق  زا  هک  نایعیش  لکشتم  مظنم و  هکبش ي  شرتسگ  تفرشیپ و  ناسنیدب  .دندرک  یم  میلست  ماما  هب  ار  دوخ 

زا تشاد و  رارق  هفالخلاراد  تبقارم  تحت  ًادیدش  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  ترـضح  اذل  دوب ، نیرفآ  رطخ  اه  یـسابع  تیمکاح 
روضح رابرد  رد  هبنش  جنپ  هبنشود و  ره  رد  و  دنک ، رارقرب  تفالخ  هاگتسد  اب  ار  دوخ  طابترا  هشیمه  ات  هک  دوب  هتساوخ  ترضح  نآ 

تیعقوم .دـنیامن  تاقالم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  میقتـسم  روطب  دـنا  هتـسناوت  یمن  مدرم  هک  تسا  هدوب  يا  هنوگ  هب  تیعـضو  و  دـبای ،
و فافع ، راقو و  رد  یـسک  و  دوب ، دوهـشم  تموکح  دارفا  نایم  رد  یتح  مدرم و  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یعاـمتجا  یقـالخا و 
رد یفعش  روش و  هفالخلاراد ، هب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  نتفر  زور  ینعی  هیونلا  موی  رد  .دوبن و  وا  نوچ  یشنم  گرزب  یکریز و 

دمآ یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  .دش  یم  دـندوب ، دوخ  ياه  بکرم  رب  راوس  هک  تیعمج  زا  ولمم  اه  نابایخ  هدـمآ و  دوجوب  مدرم 
.دیدرگ یم  دراو  هفالخلاراد  هب  درک و  یم  روبع  نانآ  نایم  زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  و  دیدرگ ، یم  شوماخ  اهوهایه  همه ي 
شیازفا .دندمآ  یم  ءارماس  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما رادید  يارب  فلتخم  قطانم  زا  هک  دنشاب  ینایعیـش  زا  دنتـسناوت  یم  دارفا  نیا  بلغا 

یم بجوم  دیسر ، یم  مالسلا ) هیلع   ) ناماما هب  هک  یناوارف  ییاراد  لاوما و  و  مدرم ، یگدنیامن  ياه  تئیه  ياهدمآ  تفر و  هعیش و 
ءافلخ هک  دش 
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هیقت نامتک و  يراک و  ناـهنپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیموصعم همئا ي  هک  دـش  بجوم  نیمه  دـنیامن و  يریگ  تخـس  ناـماما  هب  تبـسن 
هدهاشم ي اب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  دش و  رتشیب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  نامز  رد  اهراشف  اه و  يریگ  تخس  .دننز  تسد 

نامتک هیقت و  تدـش  .دوب  هداد  رارق  دوخ  هشیپ ي  ار  هیقت  و  دـناشوپ ، یم  نآ  لامع  اـفلخ و  دـید  زا  ار  دوخ  رما  رتشیب  تیعـضو  نیا 
نآ هب  دور  یم  هفیلخ  خاـک  فرطب  یتـقو  هک  داد  روتـسد  دوخ  نایعیـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماـما  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  روما 
نبا یلع  .دش  یم  هدناشک  ناش  نتـشکو  سبح  هب  راک  و  دنتفرگ ، یم  رارق  بیقعت  تحت  اریز  دـننکن ، مالـس  دـننکن ، هراشا  ترـضح 

هب نتفر  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  رظتنم  هدرک و  عاـمتجا  رکـسع  رد  اـم  هک  دـنک  یم  لـقن  هنیمز  نیا  رد  یبلح  زا  رفعج 
زین هراشا  نم  رب  و  دنکن ، مالس  نم  رب  یسک  هک  نومضم  نیدب  دیسر  ام  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  هتشون ي  هک  میدوب  تموکح  زکرم 
ماما نخس  نیا  .مکسفنا  یلع  نونموتال  مکناف  یمؤیالو  هدیب  یلا  ریشی  دحا و ال  نملسی  الا ال  دیتسین : نمیا  دوخ  رب  امـش  اریز  دنکن ،

مه ماما و  مه  هتبلا  .دـندرک  یم  یناوارف  شالت  نایعیـش  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما طـباور  لرتنک  يارب  ماـکح  هک  دـناسر  یم  یبوخ  هب 
 ... شورف و نغور  لاقب و  شـشوپ  تحت  تاطابترا  نیا  یتح  دنا و  هدرک  یم  تاقالم  ار  رگیدـمه  يرایـسب  ياه  تصرف  رد  نایعیش 

دوب دیدش  نانچ  نآ  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  هب  تبسن  تبقارم  .تسا  هتفرگ  یم  تروص 
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.دندرک یم  شیتفت  ار  ترضح  نآ  هناخ ي  دندرب و  یم  موجه  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  هناخ ي  هب  هناربخ  یب  ماگنه و  بش  هک 
هدـش يروآدرگ  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع هناخ ي  رد  لاوما  هحلـسا و  هک  دوب  هدرک  تیاعـس  لکوم  شیپ  يولع  ییاحطب  هک  ناـنچ 
سپس متفر ، الاب  ترـضح  نآ  ماب  يالاب  متـشاذگ و  هناخ  تشپ  ینابدرن  مدش و  وا  هناخ ي  يوسب  بش  دیوگ : بجاح  دیعـس  .تسا 

اجنامه دیعس  مدینش : ییادص  هک  موش  وا  هناخ ي  دراو  یکیرات  نیا  رد  هنوگچ  مدرک  یم  رکف  متـشاذگ و  طایح  نایم  رد  ار  نابدرن 
مشپ و زا  هبج ي  مدـش و  هناخ  دراو  نآ  ییانـشور  اب  دـندروآ و  میارب  یعمـش  هک  مدرک  گنرد  یمک  مروایب  تیارب  یعمـش  ات  شاب 

میارب سپ  تسا ، هدناوخ  یم  زامن  نامز  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مدرک  نیقی  و  مدید ، هدش  هتخادـنا  ریـصح  يور  هداجـس  هالک و 
ناماما ندرک  ینادنز  يریگتـسد و  هب  ءافلخ  متفاین .  يزیچ  نآ  رد  مدرک  شیتفت  هچ  ره  نیبب و  ار  شیاه  قاطا  هناخ و  کنیا  تفگ :

يرکـسع ماما  باحـصا  زا  یهورگ  ءارماس  رد  دندرک ، یم  ینادـنز  ریگتـسد و  زین  ار  ترـضح  نآ  نارای  هکلب  دـندرک ، یمن  ءافتکا 
دمحم یقیقع ، دمحم  نبا  نسح  مساق ، نبا  دواد  يرفعج ، مشاهوبا  دوب : نانآ  هلمج ي  زا  هک  دندوب  هدرک  ریگتسد  ار  مالسلا ) هیلع  )

هک نیا  زج  دوبن  يا  هراچ  تیعـضو  نیا  هظحالم ي  اب  .دنتـشاد  رارق  فیـصو  نبا  حلاص  رظن  ریز  هک  ناشیا  ریغ  يرمع و  میهاربا  نبا 
مشاهوبا دنیامن ، یط  ار  يراک  ناهنپ  هویش ي  دنزاس و  هشیپ  هیقت  دنیامن و  نامتک  ار  دوخ  رارسا  مالسلا ) هیلع   ) ناماما
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ار یبوچ  هتخت  دـناوخ و  دوخ  يوسب  ارم  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا نسح  میالوم  تفگ : هک  دـنک  تیاور  دوسا  نبا  دواد  زا  يرفعج 
دوب ترضح  نآ  لیکو  هک  يرمع  دیعس  نبا  نامثع  يارب  ار  بوچ  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  دوب  رودم  زارد و  رد )  ) هیاپ ي دننام  هک 

اب هک  یبوچ  اب  و  دـش ، نم  نتفر  هار  محازم  وا  رتسا  و  مدروخرب ، تشاد  يرتسا  هک  رفن  کـی  هب  هار  ءاـنثا  رد  مداـتفا و  هار  هب  .ناـسرب 
و متـسیرگن ، بوچ  یگتـسکش  ناـیم  رد  ار  ياـه  هتـشون  ذـغاک  دـش و  قش  بوچ  و  مدز ، نآ  اـب  ار  رتسا  مدرک و  دـنلب  متـشاد  دوخ 

ماما هناـخ ي  کـیدزن  هب  یتقو  تشگرب  رد  اـما  .مدرک  ناـهنپ  دوخ  نیتسآ  رد  ار  بوچ  متـشاذگ و  بوچ  ناـیم  رد  ار  نآ  تعرـسب 
 : متفگ يدناکـش ؟  ار  بوچ  يدز و  ار  رتسا  ارچ  دیوگ : یم  الوم  تفگ : درک و  لابقتـسا  ارم  مداخ  یـسیع  مدیـسر ، مالـسلا ) هیلع  )

لثم رگید  ادابم  يوش ؟ جاتحم  یهاوخرذـع  هیجوت و  هب  ًادـعب  هک  ینکب  يراک  ارچ  تفگ :  تسیچ ؟ نآ  لخاد  رد  هک  متـسناد  یمن 
ادابم ریگ و  شیپ  رد  يا ، هتفای  تیرومأم  نآ  نتفر  هب  هک  ار  یهار  دهد ، یم  مانـشد  ارم  یـسک  يدینـش  هاگره  دوش ، رارکت  راک  نیا 

لپ مه  هک  مظنم  هاگتـسد  کـی  دوجو  .دـسر  یم  نم  هب  تلاوـحا  یتـسیک ، هک  ییاـمن  یفرعم  ار  دوـخ  اـی  و  یهدـب ، ناـشن  شنکاو 
هیلع  ) ماما تسدب  دوش و  يروآ  عمج  تسد  رود  طاقن  زا  تایلام  تاهوجو و  مه  و  مدرم ، و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نیب  دـشاب  یطابترا 

هاگتسد نیا  .دوب و  مزال  يرورض و  دسرب ، مالسلا )

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  تسایس  www.Ghaemiyeh.comتموکح و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ییامنهار ات  دش  یعس  دمآ ، دوجوب  ءالکو  ماما و  نیب  هک  یطابترا  اب  دیدرگ و  داجیا  مالـسلا ) هیلع   ) همئا هیحان ي  زا  ءالکو  نییعت  اب 
هاگتـسد و نیا  شرتسگ  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  هک  دوب  راد  هقباس  یتکرح  نیا  دوش و  هئارا  یـسایس  ینید و  مزال  ياه 

تلاکو يارب  ترـضح  نآ  دوخ  اب  ای  نیـشیپ  ناـماما  اـب  مکحم  طاـبترا  یملع و  هنیـشیپ ي  اـب  يدارفا  دیـشوک و  یم  نآ  زا  هدافتـسا 
يارب دنرادهگن و  هدیشوپ  اه  ناطیش  زا  ار  تالسارم  اه و  همان  هک  درک  یم  هیـصوت  ءالکو  هب  دوخ  همان ي  رد  و  دندش ، یم  هدرامگ 

.دنهد هئارا  شناتسود 
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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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