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تنس لها  هاگدید  زا  البرک  تضهن 

باتک تاصخشم 

تنس لها  هاگدید  زا  البرک  تضهن 
هللا سمش  یکلرفص ، یلصا :  روآدیدپ 

رشان : 
راشتنا :  لاس 

ننست لها  موس  ماما  (ع ،) یلع نب  نیسح  اروشاع  مایق  اه :  عوضوم 
 : امنهار هرامش 

تنس لها  هاگدید  زا  البرک  تضهن 

شزرا مالـسا  خـیرا  رد تـ تسا و  ـه  تـشاد فوطعم  دوخ  هب  ار  اهناسنا  رکفت  هک  تسا  ییاهدادـخر  نیرترداـن  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  تضهن 
جراخ توخر  زا  ار  اهن  دروآ و تـ ششو  ار بـه جـ اهنوخ  هدیـشخ ، مالـسا بـ يا بـه  هزات  تایح  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  دراد . ییالاو 
رخاوا زا  هک  ار ـ  تراسا  ینو و  ـ بز تلذ و  سا  ـ ـس ـ حا هدنز و  ار  نامل  ـ ـسم مدرم  حور  دو  هنانامرهق خـ تکرح  بـا  ع )  ) نیـسح ماما  تخاس .

ات میظع  هثداح  نیا  عوقو  ناـمز  زا  یمالـسا  تما  هچنآ  . درک فیعـضت  دوب ، هدـش  اـمرفمکح  یمالـسا  هعما  حور جـ ناـم بـر  ـ ثع تموک  حـ
سفنلا و فیعـض  ناـیاورنامرف  تیمکا  تلع حـ هک بـه  ار ـ مالـسا  ته  ـ با تبیه و  ـالبرک  بـالقنا  هک  تسا  نیا  تسا ، قـفتم  نآ  زورما بـر 
اهلسن و همه  يارب  رمتسم  تسا  یتکرح  ع ،)  ) نیس ماما حـ تکر  حـ درک . ای  ـ حا دوب ، هدراذگ  لوفا  هب  ور  ینید  تاسدقم  اهشزرا و  ریق  تـحـ
زا دناو  یمن تـ سک  چیه  دوش ، ریوص  تـ هدو ، هک بـ نان  شیاه چـ هن  ـ حص هیلک  رگا  هک  تسا  ـی  بالقنا اهن  بالقنا تـ نیا  . تسا اهرـصع  همه 

ار اههوک  هلق  تسا  کیدزن  هدـنازرل و  ار  ایند  ـی  عفا ـ ـش لوق  ـعـه بـه  جاف نیا  اریز  دـنک ; يریگولج  شا  يرطف  فطاوع  اهـساسحا و  زور  بـ
تعا بـه ـ جش ینامز بـا  ـه و  تـساوخان هاگ  نانآ  نادنمـشناد  ملق  نا و  ـ بز هک  درک  داجیا  یجوم  ننـست  لها  نایم  رد  ـال  برک هثداح  . دنک بآ 
بـه دـیوگ : یم  يرا  ـ برد نارونخـس  زا  یـضعب  در  رد  راطوالا » لین   » باـتک رد  یناـکوش  تسا . هتخادر  نآ پـ لـیلحت  هیزجت و  فیـصو و  تـ

کی ینامرفان  دشاب ـ یضار  وا  زا  دنوادخ  هک  ربمایپ ـ  هون  ع )  ) نیـسح :» هک دندرک  مکح  نانچ  هدیزرو ، طارفا  ملع  لها  زا  يا  هدع  قیقحت 
زا هک  ـی  بیجع نانخـس  هچ  دـنک ، ناش  ـ تنعل دـنوادخ  تسا ». هدرک  کته  ار  هیواـعم  نب  دـیزی  تعیرـش  تمرح  هدرک و  ار  رمخلا  مئاد  مدآ 

دیزی بـه تیاضر  هک  تسا  نیا  تقیق  :حـ دـسیون یم  دـیاقعلا » حرـش   » باتک رد  ینازاتفت  . ددرگ یم  تسار  ناسنا  ندـب  رب  وم  اهنآ  ندـینش 
ره تسا ; رتاوتم  ینعم  رد  هک  تسا  يرا  ـ بخا زا  ص )  ) ـر بمایپ تیب  لها  هب  شندرک  تناها  ربخ و  نادـب  وا  ندـش  داش  و  ع )  ) نیـس ـل حـ تق

ظحاج . میرادن یقفاوت  داب ـ. شنارای  وار و  ادـخ بـ تنعل  هک  وا ـ  نامیا  هرابرد  هکلب  دـیزی  ماقم  هرا  ـ برد تسین . ـر  تاو ـ تم نآ  لیـصاف  دـنچ تـ
مدهنم هنیدم و  لها  ندنا  ـ ـسر وا و تـ دنزرف  نز و  ـن  تفرگ ترا  ـ ـسا هب  و  ع )  ) نیـسح ـل  تق ینعی  داد ، ماجنا  دـیزی  هک  یتارکنم  دـیوگ : یم 

تسا و نوعلم  قساف و  دـیزی  نیاربانب ، . دـنک یم  تلالد  وا  ناـمیا  زا  جورخ  قاـفن و  هنیک و  تواـسق و  قسف و  رب  اـهنیا  همه  هبعک ، نتخاـس 
لبنح مامارـسپ  : دسیون یم  هقرحملا » قعاوصلا   » با ـ تک رد  یکم  یم  ـ ثیه ـر  جح ـن  با . تسا نوعلم  زین  دـنک ، يریگولج  وا  نعل  زا  هک  یـسک 
اجنآ تسا . هدرک  نعل  نآرق  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  دوشن  تنعل  هنوگ  :چـ تفگ باوج  رد  دمحا  دیـسرپ . يو  زا  دـیزی  نعل  دروم  رد 
عطق يدـسافم و  هچ  و  هللا » مهنعل  نیذـلا  کئلوا  مکماـحرا  اوعطق  ضرـالا و تـ یف  اودـسفت  نءا  متیلوت  نا  متیـسع  لـصف  :» دـیامرف یم  هک 

زا املع  زا  یهورگ  قیقح  بـه تـ دـیوگ : یم  نیـسحلا » ـل  تقم  » باتک رد  مرقم  قازرلادـبع  !؟ تسا رتـالاب  داد ، ماـجنا  دـیزی  ـه  چنآ زا  یمحر 
نعل مامت  تقادص  دنا و بـا  هداد  ـی  عطق رظن  دـیزی  رفک  دروم  رد  یطوی  ـ ـس ینازا و  ـ تف يزو و تـ ـ جلا ـن  با ظفا  یلعیو و حـ ـ با ـی  ـضاق هلم  جـ
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حیولت یکی  رد  هک  دراد  لوق  ود  لبنح  نب  دمحا  دیزی ، نعل  دروم  رد  دسیون : یم  بهذلا » تارذش   » با ـ تک فلوم  . دنا هدرمـش  زیاج  ار  وا 
دـنا ;و بـه هدرک  تنعل  ار  دـیزی  احیرـص  مه تـ احیول و  مه تـ مادـک  ره  زین  هفینحوبا  کـلام و  دـنک . یم  وا  نعل  حیرـصت بـه  يرگید  رد  و 

ایند رد  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  هد  ـ بع دـمحم  خیـش  . دوب رمخلا  مئاد  زاـب و  راـمق  يدرف  وا  هکنآ  لاـح  دـشا و  ـ بن هنوگ  نیا  ار  ـی چـ تـسار
دهاوخ یم  هک  تسا  رگم  ـ تـس یتموکح  نآ  ـر  بار رد بـ ـت و  ـسا یهلا  دود  عر و حـ ـ ـش هما  ـ قا نآ  فدـه  هک  دراد  دو  ـ جو یلداع  تموکح 

ماما بالقنا  تسا  با  نیمه بـ زا  تسا ;و  ـب  جاو لدـع  تموکح  ندرک  کـمک  یناملـسم  درف  ره  بـر  دـنک ، لـیطع  ار تـ لدـع  تموکح 
باوج رد  وا  دش . هدیسرپ  دیزی  نعل  دروم  رد  يزوج  نب  طبس  زا  . داتـسیا دنک ـ. راوخ  ار  وا  ادخ  هک  دیزی ـ  تموکح  ـر  بار رد بـ هک  نیـسح 
تسود ار  وا  دش ، بکترم  ادخ  لوسر  رتخد  رـس  هرا پـ ـ برد هک  یتایانج  رطاخ  زین بـه  ام  تسا ، هدرک  زیوجت  ار  وا  نعل  ـل  بنح دمحا  : تفگ

ذوفن بولق  رد  نانچ  البرک  هثداح  . تسا دیزی  ندرک  تنعل  لصا ، مییوگ  یم  مه  ام  دوش ، یمن  یـضار  دح  نیا  یـسک بـه  رگا  میرادـن ;و 
رد هک  یعفاش  ماما  دـندرک . زار  ـ با ار  شیو  هودـنا خـ ـتـه ، خا ـ ـس حرطم  رعـش  بلاـق  رد  ار  نآ  نن  ـ ـست لـها  ناـگرز  زا بـ يرایـس  هک بـ درک 

ناوجرـالا ءاـمب  غیبـص  هص  ـ یمق نا  مر کـ ـالب جـ لـی  ــ تق : تـسا هدورـس  نـینچ  ـالبرک  تـضهن  هرا  ـ برد تـسا ـ. دزنا  ـ بز تـی  لـها بـ یتـسود 
مهبوتا هنع  تسل  بنذ  کلذـف  ص )  ) دـمحم لآ  بح  یبنذ  ناک  نئلبیجع  كاذ  نا  هینب  يذون  مشاه و  لآ  نم  راتخملا  یلع  یلـصنبیصخ 

بجع هدش و  نیگنر  شنوخ  هب  وا  نهاریپ  هک  تسا  هانگ  یب  يا  هتشک  ع )  ) نیسحبونذ یعفاشلل  مهـضغب  یفقوم و  يرـشح و  موی  یئاعفش 
تیذا میناسر و  یم  ـل  تق ار بـه  شنادنزرف  رگید  يوس  زا  می و  ـ تـسرف یم  دورد  ـبـر  مای لآ پـ فرط بـه  کی  زا  ـت کـه  ـسا نآ  مدر  زا مـا مـ

رد مالـسلا ) مهیلع   ) ـر بمای تی پـ لها بـ . منک یمن  هبوت  نآ  زا  هاگ  چـیه  نم  پـس  تسا ، ـر  بماـی تیب پـ لـها  یتسود  نم  هاـنگ  رگا  ! مینک یم 
. تسا یندوشخ  ـ بان یهانگ  مشا ، ـه بـ تشاد ینمشد  نانآ  ـت بـه  بسن رگا  دنتسه و  نم  ناعیفش  رشحم  زور 

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 

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 
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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)
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 
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«. 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 10زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	نهضت كربلا از ديدگاه اهل سنت
	مشخصات كتاب
	نهضت كربلا از ديدگاه اهل سنت

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

