تلخيص كتبة «هجوَػِ هقبالت تبريخ اهبهبى هؼصَم(جلذ ّفتن)»

رٚذ ٧يتٝ ٜز٤ٞفَٝ ٦بالت تبسيخ اٝبٝبٝ ٟقل ٦ّ ٛ٤ث٤ّ ٦ؿؾ :يذاهلل حبري صادٝ/٥حٞذ حؼي ٠دا١ؾّيب
تذ٣ي ٠ؿذ ،٥حب٣ي پب١ضدَٝ ٥ب ٦ٙاػت:
 -1هَاضغ اهبم حسيي(ع) در ثزاثز حكَهت هؼبٍيِ

يْي اص ٤ٝض٤فبتي ّ ٦ؿبيؼت ٦تحَيٌ  ٣پژظ٧٣ؾ اػژت٤ٝ ،اضژـ ػيبػژي اٝژب ٛحؼژي ٠ؿه دس د ٥ػژبٗ متژش حْٝ٤ژت
ٝقب٣ي ٦اص ؿ٨بدت اٝب ٛحؼ ٠ؿه  ٣ممبص اٝبٝت اٝب ٛحؼي ٠ؿه تب ٝژشٓ ٝقب٣يژ٦ه  ٣پبػژخ ثژ ٦ايژ ٠پشػژؾ٧بػژت ّژ ٦مٟ
ثضسٕ٤اس دس مٝ ٟذت ،چ٤ٝ ٦ضقي دس ثشاثش حْٝ٤ت ضذ اػالٝي ٝقب٣ي ٦داؿت٢٢ذ؟
ضش٣ست عشح اي ٠ثحج اص م١زب ١بؿي ٝي ؿ٤د ّ ٦ثب ت٤ر ٦ث ٦فؾٞت تيش٢٢ّ ٥ذ ٥حبدحژ ٦فبؿژ٤ساٝ ،قٞژ٤ال ژ ثژ ٦مٚژظ ژ
ممبص ٍيب ٛم ٟحضشت تل٤س ٝيؿ٤د  ٣م ٟد٤ٝ ٦٧سد ميٚت ٍشاس ٝيٕيشد.
دس اي٢زب ث ٦ارٞبٗ يبدم٣سي ٝيٕشدد ّ ٦دس م ٟد٣س ،٥اٝب ٛحؼي ٠ؿه ٍيب ٣ ٛحشّت ٝؼٚحب١ ٣ ٦١ؾبٝي فٚيژ ٦حبّٞيژت
دي٠ػتيض سا َٝ ٦١ذ٣س ٝيدا١ؼت٢ذ  ٦١ ٣ثشاي ربٝق ٦اػالٝي ػ٤د٢ٝذ ،م١چ ٦دس ايَٝ ٠ب ٦ٙث ٦م ٟپشداتتٝ ٦يؿ٤د ،پبػژخٕژ٤يي
ث ٦د ٣پشػؾ اػبػي ري٘ اػت:
 .1چشا اٝب ٛحؼي ٠ؿه دس د٣سا ٟاٝبٝت د ٥ػب ٦ٙت٤يؾٍ ،يبٝ ٛؼٚحبْ١ ٦١شد؟
 .2ميب م ٟحضشت ػْ٤ت اتتيبس ّشد ٥ث٤د يب ٝجبسص ٥ػيبػي ٝيّشد؟
دس ايٝ ٠يب ،ٟػ ٦دٙي٘ ريٜ٘٨ٝ ،تش ث١٦ؾش ٝيسػ٢ذ:
٢ٝ .1ؾ  ٣س٣ؽ حْٝ٤تي ٝقب٣ي٦؛
 .2پيٞب ٟكٚح اٝب ٛحؼ ٠ؿه ثب ٝقب٣ي٦؛
 .3حبّٞيت س٣حي ٦ػبصؽ  ٣فبىيتعٚجي دس ربٝق ٦اػالٝي ث٣٦يظ ٥فشاًه؛
الف :هٌص ٍ رٍش حكَهت هؼبٍيِ:

 .1تخذيش اىْبس فٝ٤ٞي ثب ١ب ٛدي٠؛
 .2رق٘ حذيج دس ٝذح ٝقب٣ي٦؛
ٝ .3خذ٣ؽ ّشد ٟػيٞبي ا ٘٧ثيت ؿه؛
 .4تش٣يذ ىْش ا١حشاىي  ٣تخذيشي «اِسربء»؛

 .5تش٣يذ ا١ذيـ« ٦رجشٕشايي»؛
 .6احيبي ٝزذد تقلجبت ٍجي٦ٚاي ١ ٣ظادي؛
 .7ىـبس اٍتلبدي ،ؿْ٢ز ٣ ٦مصاس ٝخبٙيبٟ؛
 .8تؾب٧ش ث ٦دي٠داسي؛
ة :هؼبّذُ صلح اهبم حسي(ع) ثب هؼبٍيِ:
ج :حبكويت رٍحيِ ػبفيتطلجي ٍ سبسش در جبهؼِ اسالهي

 -2فلسفِ قيبم ػبضَرا
ٍيب ٛاٝب ٛحؼي ٠ؿه ػؤاٗ٧بيي دس اٖ١يض ٥اكٚي اٝب ٛؿه اص اٍذا ٛث ٦چ٢يّ ٠بسي چ ٦ث٤د ٥اػت؟
يْي اص ف ٘ٚىض١٣ي پشػؾ٧ب دسثبس ٥ىٚؼيٍ ٦يب ٛحضشت سا ثبيذ دس پيچيذٕي تژبف  ٣چ٢ژذ ثدقژذي ثژ٤د ٟايژ٨١ ٠ضژت
رؼتزّ ٤شد.
تحٚي٘ چ٢ي ٠حبدح٦اي ؿ٨ش٧بي اػالٝي ث٣٦يظٝ ٣ ٦ْٝ ٥ذي٣ ٜ٧ ٦٢اّ٢ؾ  ٣پبػخ ٝخجت ١ـب١ ٟذاد١ذ ثيؾ اص ١يٍ ٜشٟ

هؼزفي ٍ ًقذ هطَْرتزيي ديذگبُّبي هَرّخبى ٍ اًذيطوٌذاى هسلوبى درثبرُ فلسفِ قيبم كزثال

الف) ديذگبُ ٍ ثزداضت دًيبگزايبًِ
يْي اص ديذٕب٧٥بي  ٜ٨ٝا ٘٧ػ٢ت ثشداؿت د١يبٕشايب ٦١اص ٨١ضت اثبفجذاهلل ؿه اػت.
دس اي ٠صٝي ٦٢ثشتي تب م١زب پيؾ سىت٦ا١ذ ّ ٦حشّت اٝب ٛؿه سا ثشاي ت٤د ا ٣ ٣اػالٝ ٣ ٛؼٞٚب١ب ٟتب س٣ص ٍيبٝت صيبٟثژبس
دا١ؼت٦ا١ذ٦١٤ٞ١ .اي اص اي ٠اؽ٨بس ١ؾش٧ب چ٢ي ٠اػت:
اٙوه ٍبضي اث٤ثْش ث ٠فشثي ا١ذٙؼي ٝبْٙي ً543 ٛه ٝؤٙو ّتبة اٙق٤اك ٠ٝ ٜا٤َٙاكٜ؛
ةه اث ٠تٞيً728 ٛ ٦ٞه ،ث٢يبٕٟزاس ا١ذيـ٧٣ ٦بثيت١ ،ؾشي ٦ر٤اص تش٣د حؼي ٠ث ٠فٚي ؿه ثش يضيذ سا ثبع٘ ٝيدا١ذ؛
ده اثّ ٠خيش ً774 ٛه دس ّتبة اٙجذاي ٣ ٦ا٨٢ٙبي ٦ث ٦رشيبٍ ٟيبّ ٛشثال پشداتت ٦اػژت٣ .ي ثژب ا١تخژبة ف٢ژ٤ا ٟيژبد ؿژذ٥
٧ذه ٨١ضت اٝب ٛحؼي ٠ؿه سا عٚت حْٝ٤ت  ٣دػتيبثي ثٍ ٦ذست ثيبّ ٟشد ٥اػت؛
ده اث ٠تٚذً 808 ٛ ٟ٣ه؛
٧ژه ؿيخ ٝحٞذ ع٢غب٣ي ٝلشي ً 1277 ٛه؛
٣ه فجذا٧٤ٙبة ١زبس ً1360ٛه ،اػتبد دا١ـٖب ٥االص٧ش ٝلش؛

صه ٝحتاٙذي ٠تغيت ٝلشي ً1389 ٛه.
ثزرسي ايي ديذگبُ
ديذٕب ٥د١يبٕشايب ٦١ثشتي ٤ٝستب ٟاص چ٢ذ ر٨ت ٍبث٘ تذؿَ١ ٣ ٦ذ اػت:
 -1اص ٖ١ب ٥اي٤١ ٠يؼ٢ذٕب ،ٟاػبع ٍيب ٛحؼي ٠ث ٠فٚي ؿه ثشاي ث٦دػت ٕشىت ٠حْٝ٤ت ث٤د  ٣ؿْؼت م٧ ٟژٝ ٜؼژت٢ذ
ث ٦ػ ٦چيض ث٤د:
يِ .اؿتجب ٥دس اسصيبثي ١يش٣ي ّ٤ىيبٝ ٣ ٟيضاٝ ٟؼبفذت م١ب.ٟ
د .٣فذ ٛت٤ر ٦ث ٦ف ٌٞدؿ٢ٞي ث٢ياٝي ٦ثب ث٢ي٧بؿ.ٜ
ػ .٦ميٚت اص ت٤ا١ ٟؾبٝي ٍ ٣ذست تـْيالتي ػپب ٥يضيذ.
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 -2چٖٝ ٦١٤يت٤ا ٟپزيشىت ّ ٦اٝب ٛحؼي ٠ؿه ثشاي د١يبعٚجي  ٣سيبػت اٍذا ٛثٍ ٦يبّ ٛژشد ،دس حژبٙي ّژ ٦م ٟثضسٕژ٤اس
ثشاػبع مي ٦ؿشيي« :٦اّٞ١ب يشيذ اهلل ٙيز٧ت ف ْٜ٢اٙشّرغ ا ٘٧اٙجيت  ٣يغ٨شّ ٜتغي٨شا» ٝجشّا اص ٧شٕ ٦١٤پٚيذي اػت.
 -3إش حؼي ٠ث ٠فٚي ؿه ث ٦د١جبٗ سيبػت  ٣حْٝ٤ت ث٤د ،ثبيذ ٝب٢١ذ س٧جشا ٟػيبػي ديٖژش ّژ ٦ثژشاي ٝنٚژ٤ة ّژشدٟ
دؿ ،٠ٞث٧ ٦ش ٣ػي٦ٚاي چ٢ژٔ ٝژي ص٢١ژذ  ٣حتژي اص ٧شٕ١٤ژ ٦دس٣ك  ٣حيٚژ ٣ ٦تض٣يژش ثژشاي پيـژجشد ا٧ژذاه تژ٤يؾ ،ث٨ژش٥
ٝيٕيش١ذ ،فٝ ٘ٞيّشد١ذ.
 -4چ٢ب ٦ّ ٟت٤ا٧ي٤١ ٜؿت ٝغبٙق ٣ ٦ا١ذيـ ٦دس تغج٧٦ب١ ،ب٧٦ٝب  ٣ػژخ٢ب ٟاٝژب ٛؿه دسثژبس ٥اٖ١يژضٍ ٥يژب ٣ ٛىقبٙيژت٧ژبي
حضشت ،چ٢ي ٠ديذٕب٧ي سا ث ٦س٣ؿ٢ي ٝشد٣د دا١ؼت ٦اػت.
ة) ًگزش ػبرفبًِ ٍ صَفيبًِ
فبسىب ٣ ٟك٤ىيب ،ٟحبدح ٦فبؿ٤سا سا دس چبسچ٤ة فشىب١ ٟؾشي  ٣فٚٞي ت٤د تيؼيش ٝيّ٢٢ذ.
دس اي ٠ديذٕب ٥م١چ ٦اكبٙت داسد ،فـٌ اػت ،ثب چ٢ي ٠ديذٕب٧ي اػژت ّژٝ ٦ژالي سٝ٣ژي س٣ص فبؿژ٤سا سا س٣ص ىژشح ٣
ؿبدٝب١ي ٝيدا١ذ .چٝ ٟ٤قتَذ اػت ّ ٦اثبفجذاهلل ؿه  ٣يبسا١ؾ ثب ؿ٨بدت ،ث٢ذ ٍ ٣يغ س٣حـب ٟسا ؿْؼت ٦ثژ ٦فژبْٚٝ ٜٙژ٤ت
ث ٦پش٣اص دسم٣سد١ذ.
فٞب ٟػبٝب١ي حبدح ٦فبؿ٤سا سا ثشاػبع ٖ١شؽ فشىب١ي تيؼيش  ٣تحٚي٘ ّشد ٥اػت.

 - 1ثب ت٤ر ٦ث ٦افتَبد ؿيقٝ ٦ج٢ي ثش اعالؿ  ٣مٕب٧ي ٝقل١ ٛ٤ؼجت ث ٦صٝب ٣ ٟح٤ادث٤ٝ ،اسد صيش اص ٖ١ب٤١ ٥يؼ٢ذٕب ٟكحيح ٞ١ي ثبؿذ
يِ .اؿتجب ٥دس اسصيبثي ١يش٣ي ّ٤ىيبٝ ٣ ٟيضاٝ ٟؼبفذت م١ب.ٟ
د .٣فذ ٛت٤ر ٦ث ٦ف ٌٞدؿ٢ٞي ث٢ياٝي ٦ثب ث٢ي٧بؿ.ٜ
ػ .٦ميٚت اص ت٤ا١ ٟؾبٝي ٍ ٣ذست تـْيالتي ػپب ٥يضيذ

كيي فٚيؿب ٥فبؿ٤سا سا ثب اك ٗ٤ػيش  ٣ػ ُ٤ٚك٤ىيب ٦١تغجيٌ ّشد ٥اػت.

ًقذ ٍ ثزرسي ايي ًگزش
ٖ١ب ٥ك٤ىيب ٣ ٦١فبسىب ٦١إشچ١ ٦ؼجت ثٖ١ ٦ب٧٥بي ديٖش ّٜ ،اؿْبٗ تش اػت؛ اٝب ايٖ١ ٠ب١ ٥يض اص چ٢ذ ١ؾش ،تبٙي اص تأٝژ٘
 ٣اؿْبٗ ١يؼت:
١خؼت اي :٦ْ٢اك٤ال فبسىب ٟاي ٠حَيَت سا ثبيذ دس ١ؾش ثٖيش١ذ ّ ٦إش اي٢ٝ ٠غٌ كحيح ثبؿذ ّٝ« ٦شدا ٟا٨ٙي ثب ّـژت٦
ؿذ ٟث ٦ديذاس تذا ثشػ٢ذ» اص اي٢ٝ٠غٌ اي١ ٠تيز ٦سا ١يض ٝيت٤إ ٟشىت ّّ ٦ـ٢ذٕبٝ ٟشدا ٟا٨ٙي تژذٝت ثضسٕژي ثژ ٦م١ژبٟ
ّشد٥ا١ذ چشا ّ ٦ىَغ س٣ح م١ب ٟسا ؿْؼت٦ا١ذ ٝ ٣شك س٣حـب ٟسا ث ٦فبْٚٝ ٜٙژ٤ت ثژ ٦پژش٣اص دسم٣سد٥ا١ژذ چ٢ژي ٠تيؼژيش ٣
ٍشائتي اص حبدح ٦فبؿ٤سا ،ػجت ٝي ؿ٤د ّ ٦ؿ٨بدت اٝب ٛحؼي ٠ؿه ثژب مٞ٧ ٟژ ٦فؾٞژت  ٣ثضسٕژي ،پژ٤س  ٣تژبٙي اص ٝحتژ٤ا
تل٤يش ؿ٤د  ٣دس ٧ش ك٤ست ّـ٢ذٕب ٟحضشت تجشئ ٦ؿ١٤ذ.
د ٛ٣م :٦ْ١إش چ ٦ثيتشديذ صثب ٟاي ٠تيؼيش صثب ٟدٗ اػت ٙ٣ي ثبيذ ت٤ر ٦داؿت ّ ٦فشىب١ي ٍبث٘ افت٢ب  ٣پژزيشؽ اػژت
ّٝ ٦جت٢ي ثش ّتبة تذا  ٣ػ٢ت پيبٝجش فه  ٣ائ ٦ٞاع٨ژبس ؿه ثبؿژذ١ ،ژ ٦فشىژبٝ ٟؼژيحي ،ثژ٤دايي٢٧ ،ژذي  ٣ ... ٣فشىژب ٟثژ٦
اكغالح اٙتَبعي.
ج :ثيٌص هسيحبًِ
ثؼيبسي اص اىشاد ٍـشي  ٣ؿبيذ َٝذع ،ثب تيؼيشي ؿجي ٦اي ٠اك٘ افتَبدي دس ٝؼيحيت ،پ٢ذاؿت٦ا١ذ اٝب ٛحؼي ٠ؿه ثژشاي
ٝجبسص ٥ثب حْٝ٤ت ثبع٘ ٍيبْ١ ٛشد ،ث ٦ْٚثشاي ّـت ٦ؿذ٨١ ،ٟضت ّشد تب ت٤د سا ىذاي اٝتؾ ّ٢ذ  ٣د٣ػتب ٟا٧ژ٘ثيژت ؿه
سا ّٝ ٦شتْت ٕ٢ب٧ب١ي ؿذ٥ا١ذ ،دس ٍيبٝت ؿيبفت ّشد٢ٕ ٣ ٥ب٧ب ٟم١ب ٟسا تجذي٘ ث ٦حؼ٢بت ّ٢ذ.
ػش٣ؽ اكي٨ب١ي اص ؿبفشا١ي اػت ّ ٦دس ٍبٙت صثب ٟحبٗ اٝب ٛؿه ثب ٖ١بٝ ٥ؼيحب ٦١ث٤ٝ ٦ض٤ؿ ٖ١شيؼت ٦اػت.
ًقذ ايي ديذگبُ
ثشاػبع ايٖ١ ٠شؽ ،ث١ ٦بچبس ثبيذ كيح ٦ػيب ٣ ٥تبسيِ اي ٠حبدح ٦ت٤ا١ذ ٥ؿ٤د  ٣ىَظ ٤ٝضژ٤ؿ سحژب  ٣فژضاداسي ٝژ٤سد
ت٤ر ٦ثبؿذٞ٧ .چ٢ب ٦ّ ٟچ٢ي ٠ثب٣سي ١ؼجت ث٨١ ٦ضت فبؿ٤سا٢ٝ ،زش ثٝ ٦ؼخ ّٚي ا٧ذاه اي٨١ ٠ضت ؿژذٍ ٣ ٥يژب ٛفبؿژ٤سا
ث٦ك٤ست ػٖ٢ش ْٕ٨٢بساّ ٣ ٟيبس ٥ثذ م١ب ٟرٝ ٥٤ٚيّ٢ذ.
دً :ظزيِ قيبم ثزاي تطكيل حكَهت
َ١ذ اي ٠ديذٕب٥
ّـ  :ديذگبُ تؼجذ ثِ ضْبدت

َ١ذ  ٣ثشسػي اي ٠ديذٕب٥
ًٍ :ظزيِ تكليف ٍيژُ ثَدى قيبم
َ١ذ اي ٠ديذٕب٥
اٙوه تالئٞ٧ ٣ ٜبٖ٢٧ي ػيشٝ ٥قلٝ٤ب ٟفٚي ٜ٨اٙؼالٛه ثب ؿشايظ َٝ ٣تضيبت ا١ؼب٨١ب
ةه ٣ؽييٖٞ٧ ٦ب١ي ث٤دٍ ٟيب ٛاص ديذٕب ٥اٝب ٛفٚي ٦اٙؼالٛه
ده ٍبثٚيت إ٤ٖٙيشي  ٣پيش٣ي اص ٍيب ٛفبؿ٤سا
فلسفِ ٍ اّذاف قيبم ػبضَرا اس ديذگبُ اهبم حسيي(ع)
دس ٝز٤ٞؿ ٝيت٤ا ٟچ٨بس ٧ذه سا ثشاي اٍذا٧ٛب  ٣ىقبٙيت٧بي اٝب ٛحؼي ٠ؿه ّ ٦دس فلش حبّٞيت يضيذ رض ٣ا٧ژذاه
ٍيب ٛحضشت ث٦ؿٞبس ٝيسىت ،اػتخشاد ّشد:
اٙوه احيبي ٝؾب٧ش ١ ٣ـب٧٦١بي اػال ٛاكي٘ ١ ٣بة ٝحٞذي فه؛
ةه اكالح  ٣ث٨ج٤دي دس ٣ضـ ؿ٨ش١٣ذاٟ؛
ده ٝجبسص ٥ثب ػتٖٞشا ٟا٤ٝي ر٨ت تأٝي ٠ا٢ٝيت ثشاي ٝشد ٛػتٞذيذ٥؛
ده ىشا ٜ٧ػبتت ٠ثؼتشي ٢ٝبػت ثشاي ف ٘ٞث ٦احْب٣ ٣ ٛارجبت ا٨ٙي.
تحليلي پيزاهَى اّذاف ٍ هبّيت قيبم اهبم حسيي(ع)
ثب ا١ذّي دٍت دس ا٧ذاه اػتخشاد ؿذ ٥اص اي ٠ثيب١بتٝ ،الحؾٝ ٦يؿ٤د ّژ ٦اٝژب ٛؿه فٚژت  ٣اٖ١يژضٍ ٥يژب ٛتژ٤يؾ سا،
ٝجبسص ٥ثب ْ٢ٝشات ىشا٣ا ٟدس ربٝق ٦اػالٝي  ٣تجٚيل  ٣تش٣يذ ٝقژش٣ه دس ثژيٝ ٠ؼژٞٚب١ب ،ٟافژالٝ ٛژيّ٢٢ژذ .ث٢ژبثشاي ،٠ىٚؼژي٦
اكٚي ٨١ ٣ژبيي ٨١ضژت حضژشت سا ٝژي تژ٤ا ٟدس يژِ ٧ژذه رژبٝـ ّٚ ٣ژي يق٢ژي احيژبي ىش٢٧ژٔ اػژال ٛاكژي٘ ١ ٣ژبة
ٝحٞذي فه  ٣صد٣د ٟصٖ١بس٧بي تحشيو  ٣ثذفت اص دي ٠رذؿب ٟتالكّ ٦شد .اٙجت ٦حضشت ساْ٧بس  ٣اثضاس الص ٛر٨ت
رب ٦ٝف ٘ٞپ٤ؿب١ذ ٟث ٦اي٧ ٠ذه سا ،دس ف٢لش ثٝ ٦قش٣ه ٨١ ٣ي اص ْ٢ٝش ٝيدا٢١ذ.

 -3جزيبىضٌبسي سيبسي ثٌيّبضن پس اس قيبم ػبضَرا
چبرچَة ًظزي

اي ٠تحَيٌ اص دٝ ٣ي ٛ٤٨ث٨شٝ ٥يٕيژشد :يْژي «پژبسادي »ٜدس حژ٤ص ٥س٣ؽؿ٢بػژي فٞٚژي  ٣ديٖژشيٝ ،ي٨ژ« ٛ٤اػژتشاتظي
ػيبػي» دس ح٤ص ٥ربٝق٦ؿ٢بػي ػيبػي.
تأثيزات حبدثِ ػبضَرا ثز ثٌيّبضن

 .1ىشا ٜ٧م٣سد ٟصٝي٧٦٢بي حض٤س ػيبػي ٧بؿٞيبٟ
 .2ىقبٗ ؿذٕ ٟش٧٥٣بي ػيبػي ٧بؿٞي
 .3ؿيبه ؿذ ٟپبساداي٧ٜب  ٣رشيب٧ٟبي ػيبػي ٧بؿٞي
رّيبفت ػلَي ـ فبطوي

اٙوه اٝبٝي٦
 .1پبسادايٜ
 .2ا١ذيـ ٦ػيبػي
ٝ .3جبسص ٥ثب سطيٝ / ٜجبسص ٥دس سطيٜ
ٝ .4جبسص ٥ثبصٝ /جبسص ٥پ٤ؿيذ٥
 .5اكالح  /اَ١الة
 .6استجبط ثب ػبيش س٧يبىت٧ب
ةه صيذي٦
 .1پبسادايٜ
 .2ا١ذيـ ٦ػيبػي
ٝ .3جبسص ٥ثب سطيٝ / ٜجبسص ٥دس سطيٜ
ٝ .4جبسص ٥ثبصٝ /جبسص ٥پ٤ؿيذ٥
 .5اكالح  /اَ١الة
 .6استجبط ثب ػبيش س٧يبىت٧ب
ده حؼ٢يبٟ
 .1پبسادايٜ
 .2ا١ذيـ ٦ػيبػي
ٝ .3جبسص ٥ثب سطيٝ / ٜجبسص ٥دس سطيٜ
ٝ .4جبسص ٥ثبصٝ /جبسص ٥پ٤ؿيذ٥
 .5اكالح  /اَ١الة
 .6استجبط ثب ػبيش س٧يبىت٧ب

رّيبفت ػلَي ـ غيزفبطوي

ٝحٞذ ث ٠ح٢يي٦
 .1پبسادايٜ
 .2ا١ذيـ ٦ػيبػي
ٝ .3جبسص ٥ثب سطيٝ / ٜجبسص ٥دس سطيٜ
ٝ .4جبسص ٥ثبصٝ /جبسص ٥پ٤ؿيذ٥
 .5اكالح  /اَ١الة
 .6استجبط ثب ػبيش س٧يبىت٧ب
س٧يبىت فجبػيبٟ
 .1پبسادايٜ
 .2ا١ذيـ ٦ػيبػي
ٝ .3جبسص ٥ثب سطيٝ / ٜجبسص ٥دس سطيٜ
ٝ .4جبسص ٥ثبصٝ /جبسص ٥پ٤ؿيذ٥
 .5اكالح  /اَ١الة
 .6استجبط ثب ػبيش س٧يبىت٧ب
ًتيجِ
ثب ؿ٨بدت حؼي ٠ث ٠فٚي ؿه دس ّشثال ،كح ٦٢ػيبػي ژ ارتٞبفي ربٝق ٦ثژ١ ٦حژٝ ٤ـخلژي دػژتخ٤ؽ تنييژش  ٣تحژٗ٤
ٕـت .تنييش  ٣تح٤التي ّ ٦صٝي٧٦٢بي ثؼيبس ٝؼبفذي ثشاي ّ٘ ٧بؿٞيبٝ ٟخل٤كب ر٢جؾ٧بي ػتيض٥ر٤ي ٧بؿژٞي ىژشاٜ٧
ٝيػبتت  ٣اٍجبٗ فٝ٤ٞي سا ٝت٤ر ٦م١بٝ ٟيّشدٞ٧ .ي ٠اٍجبٗ  ٣ىضبي ٝؼبفذ فٝ٤ٞي ،ا١ـقبثبتي ١يض دس ٝيب٧ ٟبؿٞيب ٟپذيذ
م٣سد .اي ٠ا١ـقبثبت سا ٝيت٤ا ٟدس د ٣پبساداي١ ٣ ٜحٖ١ ٥٤شؽ ىْشي تجيي٤ٞ١ ٠د.
پبساداي١ ٜخؼت ،افتَبدي ژ ػيبػي اػت ّ ٦امٚت ث ٦صيشػبتت٧بي ىشٖ٢٧ي  ٣ارتٞبفي ربٝقٝ ٦يٖ١شد؛
پبساداي ٜد ٛ٣پبسادايٞي اػت ّ٣ ٦ر ٦مبٙژت م ٟػيبػژت ٝژيثبؿژذ ١ژ ٦ىش٢٧ژٔ ٝ ٣ؼژبئ٘ ارتٞژبفي٧ .ژذه اص م١ ٟيژض
دػتيبثي ث ٦حْٝ٤ت  ٣تالىت ث٤د ٥اػت.

 -4هَاضغ اهبم سجبد(ع) پس اس ٍاقؼِ كزثال

فلش اٝب ٛػزبد ؿه ً61-95ه يْي اص د٧ـت٢بُتشي ٣ ٠پشاتت٢بًتشي ٠د٣سا٧ٟبي تبسيخ اػال ٛث ٦ؿٞبس ٝيميذ .ؿژيق٦
دس اي ٠ثش ٜ٧ ،٦٧اص ثدقذ افتَبدي  ٜ٧ ٣اص ثدقذ ػيبػژي دس ؿژشايظ ثؼژيبس ػژختي ثژ٦ػژش ٝژيثژشد  ٣تـژْيالت  ٣ا١ؼژزب ٛمٟ
ىش٣پبؿيذ ٣ ٥دس مػتب ٦١اَ١شام ٍشاس ٕشىت ٦ث٤د .اٝب ٛػزبد ؿه ثب ث٨ژشٕ٥يژشي اص اكژ٘ «تَيژ٧ »٦ؼژتي  ٣د٣ا ٛؿژيق ٦سا حيژؼ
ّشد١ذ  ٣دس پ٤ؿؾ م ،ٟربٝق ٦ؿيقي سا س٧جشي ٤ٞ١د١ذ.
اٙوه ٤ٝاضـ ػيبػي اٝب ٛػزبد ؿه دس ثشاثش ٍيب٧ٛب  ٣ؿ٤سؽ٧بي فلش ت٤د
٣ .1اٍق ٦حشّ٣ ٥اًٍ63 ٜه
اص رٍ٣ ٦ٚٞبيـ اػوثبس فلش اٝب ٛػزبد ؿه ٦ّ ،ت٤ػظ فٞبٗ ر٢بيت ّبس اٝژ٤سي دس ٝذي٢ژ ٦كژ٤ست ٕشىژت٣ ،اٍقژ٦اي
اػت ّ ٦دس تبسيخ اػال ،ٛث٣« ٦اٍق ٦حشّ »٥ؿ٨شت داسد .اي ٠حبدحٝ ٦شث٤ط ثٍ ٦يبٝ ٛشدٝ ٛذي٢ژ ٦دس  25يژب  27رياٙحزژ ٦ػژبٗ
 ً63اػت.
دس اي٣ ٠اٍق ،٦اٝ ٘٧ذي ٦٢ث ٦س٧جشي فجذاهلل ث ٠ح٢ؾ ،٦ٚا٤ٝيب ٣ ٟيبسا٤ٝ ٣ ٟاٙيب ٟم١ب ٟسا ٍّ ٦شيت يِ ٧ژضاس ١يژش ث٤د١ژذ،
دس تبٝ ٦١ش٣ا ٟث ٠حْٝ ٜحبكشّ ٥شد١ذ  ٣ػپغ ثب تيت  ٣ت٤اسي  ٣دس حبٙي ّ ٦ت٤ػژظ ثچژ٧٦ژب ػٖ٢ؼژبس ٝژيؿژذ١ذ ،اص
ؿ٨ش سا١ذ١ذ .ثضسٕب ٟث٢ياٝيٖ٢٧ ٦ب ٛتش٣دٍ ،ؼ ٜيبد ّشد١ذ ّ ٦إش ت٤ا١ؼت٢ذٝ ،ب١ـ ي٤سؽ ٙـْش يضيذ ثٝ ٦ذي ٦٢ؿژ١٤ذ  ٣إژش
ٍبدس ١ج٤د١ذ ،ث ٦ؿب ٛثش١٣ذ  ٣ثب ٙـْش يضيذ ٞ٧شا٧ي ٢٢ْ١ذ.
داليل ػذم ّوزاّي اهبم سجبد(ع) ثب قيبم هذيٌِ
ٍيب ٛحش ٥داساي ر٨بت ٝخجتي ث٤د:
ٍ .1يبٝي ضذ ا٤ٝي ث٤د.
ٝ .2شدٝب١ي فبثذ  ٣صا٧ذ س٧جشي حشّت سا فذ٥داس ث٤د١ذ.
اٝب اي ٦ٞ٧ ٠اي ٠حشّت داساي ثشتي ر٨بت ٢ٝيي ١يض ث٤د ّژ ٦ثژ ٦ػژت م٨١ژب اٝژب ٛػژزبد ؿه اص ؿژشّت دس م ٟاٝت٢ژبؿ
٣سصيذ١ذ:
 .1ايٍ ٠يب ٛاص ٝب٧يت اي٘ ؿيقي ثشت٤سداس ١ج٤د  ٣دٍيَب دس تظ صثيشيبٍ ٟشاس داؿت؛
 .2س٧جشي اي٨١ ٠ضت ثب فجذاهلل ث ٠ح٢ؾ ٦ٚث٤د.
 .3اص ثضسٓتشي ٠اؿتجب٧بت ػشاٍ ٟيب ٛحشّ ٥اي ٠ث٤د ّٞ٧ ٦ب٢١ذ اث ٠صثيش ّٝ ٦شّض ؿژ٤سؽ تژ٤د سا ؿژ٨ش ْٝژٍ ٦ژشاس داد٥
ث٤د ،ؿ٨ش ٝذي ٦٢سا ٝشّض حشّت ت٤د ٍشاس داد١ذ.
ّٞتشيْٞ٧ ٠بسيؾ ثب ٝجبسصا ،ٟتغش١بُتشي ٠پيبٝذ٧ب سا ثشاي ؿيق ٦ث ٦د١جبٗ داسد؛ ت٤د  ٣يبسا١ؾ ّـت ٦ت٤ا٢٧ژذ ؿژذ ٣
ثبٍيٞب١ذ ٥حيؼ اٍٚيت ؿيق ٦ثشاي مي٢ذ ٥اٝب ٛؿه سا اص ؿشّت دس چ٢بٍ ٟيبٝي ثبصٝيداؿت.

آيب اهبم سجبد(ع) ثب يشديذ ثيؼت كزدًذ؟
يْي اص ٝؼبئٚي ّ ٦دس ٣اٍق ٦حشّ ٥ثبيذ ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕيشد١ ،ح ٥٤سىتبس ٝؼ ٜٚث ٠فَج ٦ثب اٝژب ٛػژزبد ؿه اػژت .چژشا
ٝؼ ٜٚاٝب ٛسا ْ١ـت؟ ميب اٝب ٛثب ٝؼ ٜٚثيقت ّشد؟ إش ثيقت ّشد ،ث ٦چ ٦ك٤ست ثيقت ّشد؟ ٕضاسؽ٧بي تبسيخي دس ايژ٠
ثبس ٥يْؼب١ ٟيؼت.
هَضغ اهبم سجبد(ع) در ثزاثز قيبم هختبر

چ٢ي َ٘١ ٠ؿذ ٥اػت ّٝ ٦ختبس پغ اص م٤ٝ ٦ْ١ىٌ ؿذ دس ّ٤ى ٦ؿيقيب١ي سا ث ٦ػ٤ي تژ٤د رژزة ّ٢ژذ ،ثژشاي پيـژشىت
ٍيبٝؾ ث ٦اٝب ٛػزبد ؿه ١ب٦ٝاي ٤١ؿت  ٣اص حضشت يبسي رؼتٙ٣ ،ي اٝب ٛؿه پبػخ ٝخجت ١ذاد١ذٝ .ختبس چژ ٦اص ْٞ٧ژبسي
اٝب ٛؿه ٝأي٤ع ؿذ١ ،ب٦ٝاي ثٝ ٦حٞذ ث ٠ح٢يي٤١ ٦ؿت ٞ٧ ٣ب ٟدست٤اػت سا ّشدٝ ،حٞذ پزيشىت ٝ ٣ختبس ث٦ف٤٢اٞ١ ٟبي٢ذ٥
ٝحٞذٝ ،شد ٛسا ث ٦ت٤يؾ دف٤ت ٝيّشد .دست٤اػت سا ّشدٝ ،حٞذ پزيشىت ٝ ٣ختبس ثب ف٤٢اٞ١ ٟبي٢ذٝ ٥حٞذٝ ،شد ٛسا ثژ٦
ت٤يؾ دف٤ت ٝيّشد .اٝبٝ ٛلٚحت سا دس ساثغٝ ٦ؼتَي ٜثب يب ٟحشّت ١ذيذ١ذ ،ث ٦ْٚثب تأييذ ّٚي ٨١ضت
 .2قيبم تَاثيي
٨١ضت ت٤اثي ٦ّ ،٠پغ اص حبدح ٦ربٕٟذاص ّشثال ث٦ع٤س پ٨٢ب١ي ممبص ؿذ ٥ثژ٤د ،دس ػژبٗ٧ژبي ٧ 65 ٣ 64زژشي ثژ ٦ا٣د
ت٤د سػيذ  ٣ث٦ك٤ست ت٨ذيذي رذّي فٚي ٦اث٠صيبد  ٣دػتيبسا ٟا ٣دس ٣اٍقّ ٦شثال دسمٝذ.
س٧جشي اي ٠حشّت سا ػٚيٞب ٟث ٠كشد تضافي ،كحبثي پيبٝجش فه  ٣اٝژب ٛفٚژي ؿه ،ثژ ٦ف٨ژذ ٥داؿژت  ٣ت٢ژي چ٢ژذ اص
ثضسٕب ٣ ٟؿخليت٧بي ٤ٝسد افتٞبد ٝ ٣ت٢يّز ؿيقٞ٧ ٦چٝ ٟ٤ؼيّت ث١ ٠زج ٦ىضاسي ،فجذاهلل ث ٠ػقذ ١ييژ٘ ازصدي ،فجژذاهلل ثژ٠
٣اٗ تٞيٞي  ٣سىبف ٦ث ٠ؿذّاد ثزٚي ١يض اص ديٖش پبيٕ٦زاسا٨١ ٟضت ت٤اثي ٠ث٤د١ذ.
راثطِ اهبم سجبد(ع) ثب تَاثيي
ٕشچ ٦ادفب ؿذ ٥اػت ّ ٦س٧جش ت٤اثي ،٠اٝبٝت فٚي ث ٠حؼي ٠ؿه سا پزيشىت ٦ث٤د ،اٝب دس ٢ٝبثـ ّ ٠٨ساثغ ٦مؿژْبسي ثژي٠
اٝب ٛػزبد ؿه  ٣ت٤اثي ٠حجت ١ـذ ٥اػت.
اؿبس ٥تبكي اص اٝب ٛػزبد ؿه ثش تأييذ اي٨١ ٠ضت ٣ر٤د ١ذاسد ،اٝب ثذ ٟ٣تشديذ٤ٝ ،سد تأييذ اٝب ٛؿه ٍژشاس داؿژت٦؛ چژشا
ٍّ ٦يب ٛم١بٞ٧ ٟچٍ ٟ٤يبٝ ٛختبس ،ثشاي تٟ٤ت٤ا٧ي اٝب ٛحؼي ٠ؿه ث٤د ٥اػت  ٣اي ٠حشّت ژ چ٢ب ٦ّ ٟت٤ا٧ذ مٝذ ژ ٝژ٤سد
تأييذ اٝب ٛؿه ث٤د ٥اػت.
 .3قيبم هختبر()66-67
 .4ضَرش ػجذاهلل ثي سثيز ()61-73
هَضغ اهبم سجبد(ع) در ثزاثز ضَرش اثي سثيز

فجذاهلل ث ٠صثيش ،حشّتي ا٨ٙي  ٣دس ساػتبي ا٧ذاه ائٝ ٦ٞقل ٛ٤ؿه ثش ٝج٢ژبي حْٝ٤ژت فلژش ساؿژذي ٠ثژ٤د .حبّٞيژت
ا ٘٧ثيت ؿه ر ٔ٢رٝ ٣ ٘ٞخبٙت اث ٠صثيش ثشاي سا٥ا١ذاصي ر ٔ٢ر ٘ٞث٤د.
 .5سكَت اهبم سجبد(ع) در ثزاثز خَارج
ة) هَاضغ سيبسي اهبم سجبد(ع) در ثزاثز اهَيبى
سيبست كٌبرُگيزي ٍ سكَت
 .1اٝب ٛؿه  ٣حزبد ث ٠ي٤ػو حَيي
 .2ؿي ٥٤سىتبس اٝب ٛؿه ثب ٧ـب ٛث ٠اػٞبفي٘
 .3اٝب ٛؿه  ٣فجذاِٚٞٙ
١ .4ؾش اٝب ٛؿه دس ٤ٝسد فٞش ث ٠فجذاٙقضيض

 -5اهبم ثبقز(ع) ٍ حفظ ٍ صيبًت حذيث
ؿشايظ ىشٖ٢٧ي ژ فٞٚي ربٝق ٦دس فلش اٝب ٛثبٍش ؿه
اٝب ٛثبٍش ؿه ٣اسث ف ٜٚاٝبٝت
اٝب ٛثبٍش ؿه ّ ٣تبثت  ٣حيؼ حذيج
حيبت فٞٚي اٝب ٛثبٍش ؿه
ثشاػبع م١چ ٦فٞٚب ٤ٝ ٣ستب ٟثش م ٟارٞبؿ داس١ذ ،اٝبٝ ٛحٞذثبٍش ؿه اص ثبسصتشي ٠سربٗ ىْژشي  ٣فٞٚژي د١يژبي اػژالٛ
ث٤د.
اصحبة ،راٍيبى ٍ كالسّبي درس اهبم ثبقز(ع)
ؿيخ ع٤ػي ١بٝ 564 ٛشد  2 ٣ص ٟاص اكحبة م ٟحضشت سا رّش ّشد ٥اػت.
ث٢بثشاي ٠ىشٝبيـبت  ٣م٤ٝصؽ٧بي فٞٚي م ٟحضشت سا ٝيت٤ا ٟچ٢ي١ ٠ب ٛثشد:
 .1ف ٜٚحذيج
 .2ف ٜٚتيؼيش ٍشمّ ٟشيٜ
٧٦١٤ٞ١بي تيؼيشي ميبت ٍشم ٟدس تيؼيش اٝب ٛؿه
اٙوه ىَ٦اَٙشمٟ
ةه ٍل٧٦بي ٍشم١ي

ده ثيب ٟميبت ٣اليت
ده ٝق٢بي ،اٞٙق٢ي ىيٍشمٟ
٧ژه دالٙت اٙيبػ دس ٍشمٟ
٣ه ثيب ٟؿأ ٣ ٟػجت ١ض ٗ٣مي٦
 .3فّ ٜٚالٛ
 .4ف ٜٚىَ٦
٤ٝافؼ٣ ،كيت٧ب  ٣ػيبسؽ٧بي اٝب ٛثبٍش ؿه
محبس ٢ٝؼ٤ة ث ٦اٝب ٛثبٍش ؿه
 .1تيؼيشاَٙشمٟ
ّ .2تبة
١ .3ؼخ ٦احبديجٝ :ز٤ٞف ٦حذيخي ّ ٦تبٙذ ث ٠عٞ٨ب ٟاص اٝب ٛثبٍش ؿه ّ َ٘١شد.٥
١ .4ؼخ ٦احبديجٝ :ز٤ٞف ٦حذيج ديٖشي ّ ٦تبٙذ ث ٠اثي ّشي ٦ٞم ٟسا ّ َ٘١شد.٥
ّ .5تبة
 .6سػب ٦ٙم ٟحضشت ث ٦ػقذ االػْبه
 .7سػب ٦ٙديٖشي ّّٚ ٦ي٢ي دس س٣ضّ ٦بىي اص مّ َ٘١ ٟشد ٥اػت.
ضبگزداى آى حضزت كِ ثِ تذٍيي ػلَم ٍ كتبة حذيث اّتوبم داضتٌذ
دس ٢ٝبثـ ٤ٝر٤د ثشتي اص اكحبة  ٣ؿبٕشدا ٟاٝب ٛثبٍش ؿه ٝقشىي ؿذ٥ا١ذ ّ ٦ث ٦اٝژش ّتبثژت ت٤رژ ٦ىژشا٣ا ٟداؿژت٢ذ ،اص
ر :٦ٚٞػال ٛث ٠أثي فٞشٝ ،٥ؼقذ ٥ث ٠كذٍٝ ،٦ؼٞـ ث ٠فجژذا ،ِٚٞٙؽشيژو ثژ١ ٠بكژح  ٣اثژ٤رقيش ٝحٞژذ ثژ ٠اٙحؼژ ٠ثژ٠
اثيػبس.٥
 -6جبيگبُ ػلوي اهبم صبدق(ع)
اٝب ٛكبدً ؿه اص صثب ٟديٖشاٟ
ربٙت اي ٠اػت ّٝ ٦خبٙيب ٣ ٟپيش٣اٝ ٟز٧ت ديٖش ١يض ث ٦فؾٞت ا ٣اٍشاس  ٣افتشاه داؿت٦ا١ذ.
٢ٝ .1ل٤س د٣ا١يَي
ٝ .2ب ِٙث ٠ا١غ
 .3اث ٠تْٚبٟ

 .4فجذاٙشحٞب ٟث ٠اثي حبت ٜساصي
 .5اث٤حبتٝ ٜحٞذ ث ٠حيبٟ
 .6اث٤فجذاٙشحٞب ٟاػٞٚي
ٝ .7حٞذ ث ٠عٚح ٦ؿبىقي
 .8ثخبسي
ربيٖب ٥فٞٚي حضشت كبدً ؿه
ؿبٕشداٝ ٟحضشؽ سا چ٨بس ٧ضاس ١يش ٕيت٦ا١ذ.
الف) اػتزاف ديگزاى
 -1اث٤ح٢يي٦
 .2اث ٠حزش ٧يتٞي
 .3اث٤ثحش ربحؼ
 .4اث ٠كجّبك ٝبْٙي
ة) كتت ٍ ضبگزداى حَسُ ضيؼي
 .1االٚ٧يٚيز ٦ىي اٙت٤حيذ
ّ .2تبة اٙت٤حيذ
 .3سػب ٦ٙا٤٧اصي٦
 .4سػب ٦ٙاالٝب ٛاٙي اكحبث٦
 .5سػب ٦ٙىي اٙن٢بئٜ
 .6سػب ٦ٙىي ٣رٝ ٥٤قبيؾ اٙقجبد
 .7اٙزقيشيبت
١ .8خشاٙذسس
ّ .9تبة اٙحذ
ج) ضبگزداى حَسُ اّل سٌت
 .1اث٤ح٢يي ٦پيـ٤اي ٝـ٤٨س
ٝ .2ب ِٙث ٠ا١غ ٝذ١ي ،پيـ٤اي ىشٍٝ ٦بْٙي

 .3ػييب ٟث ٠ػقيذ ثٝ ٠ؼش ً٣ح٤سي ّ٤ىي
 .4ػييب ٟث ٠فيي ٦٢ث ٠اثي فٞشا ٟا٤ْٙىي اْٚٞٙي
 .5يحيي ث ٠ػقيذ ثٍ ٠يغ اال١لبسي
 .6فجذا ِٚٞٙث ٠فجذاٙقضيض ث ٠رشيح اْٞٙي
 .7اث٤ػقيذ يحيي ث ٠ػقيذ اَٙغب ٟاٙجلشي
ٝ .8حٞذ ث ٠اػحبً ث ٠يؼبس كبحت اٞٙنبصي
 .9ؿقج ٦ث ٠اٙحزبد االصدي
 .10اي٤ة ث ٠اثي تٞي ٦ٞاٙؼزؼتب١ي
 -7حيبت ػلوي ٍ سيبسي اهبم صبدق(ع)
ص١ذٕب١ي اٝب ٛكبدً ؿه سا دس ػ ٦د٣سٝ ٥يت٤ا ٟثشسػي ّشد:
 .1د٣سا ٟص١ذٕي م ٟحضشت ثب رذّ ثضسٕ٤اسؽ اٝب ٛصي٠اٙقبثذي ٠ؿه ّٝ ٦ز٤ٞفب  12ػبٗ ث٤د ٥اػت 83-95ه؛
 .2د٣سا ٟص١ذٕي م ٟحضشت ثب پذس ثضسٕ٤اسؽ اٝب ٛثبٍش ؿه ّٝ ٦ز٤ٞفب  19ػبٗ ٝيثبؿذ 95-114ه؛
 .3د٣سا ٟاٝبٝت  ٣س٧جشي م ٟحضشت ّٝ ٦ز٤ٞفب  34ػبٗ ٝيؿ٤د 114-148ه؛
ايٝ ٠ذت ،ع٤ال١ي تشي ٠د٣سا ٟاٝبٝت دس ٝيب ٟاٝبٝب ٟث٤د ٥اػت ،ث ٦ْٚاٝب ٛكبدً ؿه ت٨٢ب ؿخليتي اػژت ّژ ٦ثژيؾ اص
 ٦ٞ٧ائ ٦ٞفٞش داؿت ٦اػت.
دس د٣سا ٟاٝبٝت ت٤د ثب پ٢ذ تٚيي ٦ا٤ٝي ٝقبكش ث٤د ٥اػت:
٧ .1ـب ٛث ٠فجذاِٚٞٙ؛ ٙ٣ .2يذ ث ٠يضيذ؛  .3يضيذ ثٙ٣ ٠يذ ٝقش٣ه ث١ ٦بٍق؛  .4ثشادس ا ٣اثشا٧ي ٜثٙ٣ ٠يذ؛ ٝ .5ژش٣ا ٟثژ٠
ٝحٞذ.
ٝقبكشي ٠ثب اٝب ٛؿه:
 .1فجذاهلل ثٝ ٠حٞذ ٝقش٣ه ث ٦ػيّبح؛  .2اث٤رقيش ٢ٝل٤س ٝقش٣ه ث ٦د٣ا١يَي.
 .2الف) رّجزي ػلوي ٍ فزٌّگي جبهؼِ
هكتتّبي ّن ػصز اهبم صبدق(ع)
 .1تزؼيٜ
 .2رجشيٕشي
ْٝ .3تت افتضاٗ  ٣تْي ٦ىض ٟ٣اص حذ ثش تشد

ْٝ .4تت مّ٤ٚ
 .5اىْبس  ٣فَبيذ ثبع٘ اّ ٘٧تبة
ْٝ .6تت اٙحبد  ٣ص١ذٍ٦
 .7تيْش اسربء ّ ٣بػت ٠اص اٞ٧يت ف٘ٞ
اهبم صبدق(ػليِ السالم) ٍ تزثيت ضخصيتْب
دس د٣سا ٟاٝبٝت ت٤يؾ دّ ٣بس ثضسٓ ديٖش ا١زب ٛداد:
 .1تشثيت ٍشيت ث 4000 ٦ؿبٕشد ّ ٦اصَ١بط ٝختٚو ر٨ب ،ٟدس ح ٦َٚدسع إ ٣شد مٝذ ٥ث٤د١ذ١ ٣ ،ـش فٚژ ٛ٤اػژالٝي اص
اي ٠سا.٥
ٖ١ .2بسؽ  660سػبّ ٣ ٦ٙتبة دس فلش اٝبٝت ا.٣

ة) رّجزي سيبسي ٍ اجتوبػي
 .1تظ ػيبػي ژ اَ١الثي ساػتي ٦ّ ٠رذ ثضسٕ٤اسؽ حؼي ٠ث ٠فٚي ؿه تشػيّ ٜشد ٥ث٤د.
 .2رشيب« ٟػيبػي ّبسي»ْٞ٧ ٣ ،بسي ثب ٕش٧٥٣بي ػيبػي ّ ٦ا٧ذاه ْٝتجي ١ذاؿت٢ذ  ٣دس پي ّؼت ٍذست ثب ١ب٧ٛژبي
ٕ١٤بٕ ٟ٤ث٤د١ذ.

 -8دستِثٌذيّبي ضيؼيبى در ػصز صبدقيي(ع)
ؿ٢بتت ؿبت٧٦ب  ٣اىْبس ٝ ٣قتَذات ٧ش دػت ،٦ثشاي ؿ٢بتت پ٢ذ ؿبت ٦ىْشي دس ٝيب ٟؿيقيب٣ ٟر٤د داؿت.
 .1ؿيق ٦ػيبػي ٝ ٣شدٝي
 .2ىَي٨بٝ ٟقتذٗ
ٝ .3تْٞٚب ٟؿيق٦
 .4مبٙيبٟ
ٝ .5يّ٤ض٦

ٍ -9اقفيِ

٣اٍيي ٦ژ يب ٣اٍي ٦ژ ف٤٢ا١ي اػت ّ ٦ث ٦ثشتي اص ىشٍ٧٦بي ٝز٧جي اعالً ٝيؿ٤د ّ ٦دس صٝب ٟحض٤س تحژت تژأحيش ف٤اٝژ٘
ٕ١٤بٕ ،ٟ٤ث٣٦يظ ٥اَٙبي ؿج٨بت فَيذتي  ٣اٖ١يض٧٥بي ٝبدي  ٣ميشٝبدي ديٖش پذيذ مٝذ١ذ.
ٝحََب٤١ ٣ ٟيؼ٢ذٕبٝ ٟتأتش ثش ايْ١ ٠ت ٦اتيبً١ؾش داس١ذ ّ ٦تٍ٤و دس اٝبٝت ث ٦د ٦١٤ٕ٣ث٤د ٥اػت:
تٍ٤و ثٝ ٦ق٢بي فب ٛيق٢ي تٍ٤و ٕش٧٣ي اص ٝشد ٛثش اٝبٝت يْي اص  ٛاٝبٝبٟ؛
تٍ٤و ثٝ ٦ق٢بي تبف يق٢ي تٍ٤و ثش اٝبٝت ٤ٝػي ث ٠رقيش ؿه .
اقسبم تَقف
 .1تٍ٤و فبدي  ٣ػبد٥
 .2تٍ٤و ثش١ب٦ٝسيضي ؿذ٧ ٣ ٥ذى٢ٞذ
ٍاقفي گزي
دس تبسيخ ىشً ٝ ٣زا٧ت اػالٝي ث٦تل٤ف دس ٝيب ٟىشٍ٧٦بي ؿژيقي ،ع٤ايژو ٝتقژذدي ثژب ا١ذيـژ٧٦ژبي ٣اٍيژيٕژشي
٣ر٤د داس١ذ.
١خؼتي ٠ا١ذيـ ٦تٍ٤و دس اػال ٛث ٦صٝب٣ ٟىبت سػ ٗ٤تذا فه ثبصٝيٕشدد .اي ٠ػخ ٠فٞش ث٧ ٦ش اٖ١يژض٧ ٣ ٥ژذىي ّژ٦
ث٤د اٙ٣ي ٠ا١ذيـ ٦تٍ٤و دس اػال ٛث٤د.
 .1تٍ٤و ثش اٝب ٛفٚي ؿه
 .2تٍ٤و ثش اٝب ٛثبٍش ؿه
 .3تٍ٤و ثش اٝب ٛكبدً ؿه
 .4تٍ٤و ثش اٝب ٛحؼ ٠فؼْشي ؿه
 .5تٍ٤و ثش ىشص١ذا ٟائ ٦ٞؿه
 .6تٍ٤و ثش اٝبٝت ديٖشاٟ
ٍاقفيِ:
اٝب ؿؾ ٕشٝ ٥٣ضث٤س ٣اٍيي ٦سا ٝيت٤ا ٟث١ ٦ح ٤ديٖشي دس چ٨بس دػت ٦تَؼيٜث٢ذي ّشد:
ٕ .1ش٧٣ي ّ ٦فَيذ ٥داؿت٢ذ ٤ٝػي ث ٠رقيش ؿه دس ٕزؿتٙ٣ ٦ي سرقت ت٤ا٧ذ ّشد.
ٕ .2ش ٥٣دٝ ٛ٣قتَذ ث٤د١ذ اٝب٧ ٛيت ٜؿه اص د١يب ١شىت ٦ث ٦ْٚص١ذ ٥اػت  ٣اص ديذٕبٝ ٟشد ٛمبئت ٕشديذ٥
ٕ .3ش ٥٣ػ ٛ٤اؽ٨بس ٝيّشد١ذ ٝب ٞ١يدا١ي ٦ّ ٜا ٣دسٕزؿت ٦يب ص١ذ ٥اػت.
ٕ .4ش٧٣ي ّٝ ٦قتَذ ث ٦ميجت اٝب٧ ٛيت ٜپغ اص سرقت ث٤د١ذ.

ػلل ٍ ػَاهل پيذايص ٍاقفيِ
 .1ف٤اٝ ٘ٝبدي
 .2ف٤اٝ ٘ٝق٤٢ي
ف٤اٝ ٘ٝق٤٢ي سا ٝيت٤ا ٟث ٦چ٢ذ ٍؼ ٜتَؼيّ ٜشد:
اٙوه ؿج٨بت فَيذتي
1ه ٝؼئ ٦ٚػ ٠اٝبٛ
2ه ٝؼئ ٦ٚمؼ٘ اٝبٛ
3ه ٝؼئ ٦ٚىشص١ذ اٝب ٛسضب ؿه

اٙوه افتَبد ثٍ ٦بئٞيت
ةه ا١تؾبس ؽ٤٨س ٨ٝذي فذه

 -11گًَِّبي هقبثلِ ثب فزقِّبي كجاًذيص در سيزُ اهبم رضب(ع)
ٕؼتشؽ ىت٤حبت اػالٝي ثبفج استجبط ١ضديِ  ٣ثشت٤سد ٝؼٞٚب١ب ٟثب ىشٍ٧٦بي ٕ١٤بٕ ٣ ٟ٤دا١ـژ٢ٞذاٝ ٟژزا٧ت ديٖژش
ؿذ  ٣عجقب ثحج٧بي ٝشث٤ط ث ٦فَبيذ ٝز٧جي ّ ٣الٝي دس ٝيب ٟم٨١ب ؿبيـ ٕشديذ؛
ؿشايظ ىشٖ٢٧ي صٝب ٟاٝب ٛسضب ؿه
ؿي٧٥٤بي ٝجبسص ٥اٝب ٛسضب ؿه ثب اىْبس ٢ٝحشه
٢ٝ .1بؽش٥
 .2تشثيت ؿبٕشداٟ
ْٝ .3ت٤ثبت حذيخي
٣ر٤د ٝذفيب ٟاٝبٝت  ٣تٞبيالت ٝبدي ثشتي اص اكحبة اٝب٤ٝ ٛػي ّبؽ ٜؿه ث ٦ت٤ثي دس د٣سا ٟاٝب ٛسضب ؿه ٞ١بيژبٟ
اػت٤ٝ ٦ّ ،رت ث٣ ٦ر٤د مٝذ ٟىشٍ٧٦بيي دسٝ ٟ٣ز٧ت ؿذ .دس ادا ٦ٝثٞ٨ٝ ٦تشي ٠اي ٠ىشٍ٧٦ب اؿبسٝ ٥يؿ٤د.
 .1ؿي٧٥٤بي ٝجبسصاتي ٣اٍيي ٣ ٦تذاثيش اٝب ٛسضب ؿه
 .2مالت

 .3ت٢بػخي٦
ٝ .4تل٤ى٦
ٝ .5قتض٦ٙ

هحَرّبي هٌبظزُ هؼتشلِ ثب اهبم رضب(ع)
 .1ت٤حيذ كيبتي
٢ٕ .2ب٧بّ ٟجيش٥
ٝ .3خ ً٤ٚث٤دٍ ٟشمٟ
 .4ثذاء
 .5فلٞت پيبٝجشاٟ
ٝ .6زجش٥
ٝ .7ي٤ض٦
 -11پژٍّطي پيزاهَى سًذگي سيبسي ٍ فزٌّگي ًَّاة ارثؼِ
ؿيقيب ٟدس دس ٥٣ميجت كنشا ثب س٤ٞ٢٧د٧بي اٝب ٛفلش ٤١ ٣اة اسثق ٦ثب ر٢بح٧بي ٝخبٙو ْٝتت ؿيق ٦ثَٝ ٦بثٚژ ٦پشداتتژ٦
 ٣دس اي ٠ر٨بد ىشٖ٢٧ي ث ٦پيش٣صي سػيذ١ذ.
٤١اة اسثق ٦دس صٝب ٟميجت كنشا ث ٦تشتيت فجبست ث٤د١ذ اص:
 .1اث٤فٞش ٣فخٞب ٟث ٠ػقيذ اٙقٞشي ١بيت اٗ٣ه
 .2اث٤رقيش ٝحٞذ ث ٠فخٞب ٟىشص١ذ فخٞب ٟث ٠ػقيذ ١بيت دٛ٣ه
 .3حؼي ٠ث ٠س٣ح ٤١ثختي ١بيت ػٛ٤ه
 .4اث٤اٙحؼ ٠فٚي ثٝ ٠حٞذ اٙؼٞشي ١بيت چ٨بسٛه
پغ اص ممبص ميجت كنشا ر٨ت احجبت ٣ر٤د اٝب٨ٝ ٛذي ؿه چ٢ذ سا٣ ٥ر٤د داؿت:
 .1اْٝبٝ ٟالٍبت ثب فذٝ ٥خل٤كي اص ت٤اف
 .2ا١زبٝ ٛقزض ٥ث٦ع٤س ميش ٝؼتَيٜ
 .3پبػخ داد ٟم ٟحضشت ث ٦ػؤاالت  ٣ح٘ ٝـْالت  ٣ح٤ائذ ٝشدٛ
 .4يِ دػت ث٤د٤١ ٟؿ تظ ايـب ٦ّ ٟىَظ ٤ٝاٙي تبف  ٣پذس ايـب ٟم ٟتظ سا ٝيؿ٢بتت٢ذ.

 -12تطيغ در ػصز غيجت صغزا؛ تذاٍم ٍ تحَل
دس صٝب ٟسحٚت اٝب ٛيبصد ٜ٧دس ػژبٗ  ً260ىَژظ ؿژي قيبّ٣ ٣ ٟژيال ٟم ٟحضژشت اص ٣رژ٤د ىشص١ژذ ايـژب ٟيق٢ژي اٝژبٛ
د٣اصد ٜ٧ثب اعالؿ ث٤د١ذ.
هكبتت ػلوي
ْٝ .1تت ّالٝي
ْٝ .2تت حذيخي
ْٝ .3تت ىَ٨ي

حَسُّب
ٍٜ .1
٤ّ .2ى٦
 .3ثنذاد
 .4سي
 .5تشاػبٝ ٣ ٟب٣ساءا٨٢ٙش

 -13گًَِضٌبسي اًذيطِ هٌجي هَػَد در هذاّت اّل سٌت
دس د٣سإ ٟزؿتٝ ،٦يب ٟپيش٣ا ٟدي ٠اػالٝ ٛقژش٣ه ثژ٤دّ ٥ژ ٦دس متشاٙضٝژبٝ ٟژشدي اص ا٧ژ٘ثيژت پيژبٝجش فه ثژب ؿژقبس
فذاٙتٕؼتشي ؽ٤٨س ت٤ا٧ذ ّشد.
ثضسٕب ٟا ٘٧ػ٢ت ثب ديذٕب٧٥ب ٝ ٣زا٧ت ٕ١٤بٕ ٟ٤دسثبس ٥م ٟفذاٙتٕؼتش تِٖ١بؿت٧ب  ٣سػب٧٦ٙبي ٝؼتَٚي ٤١ؿژت٢ذ
 ٣ثؼيبسي اص ٝحذحب ٟدس ّتبة٧بي ت٤يؾ ثبثي سا ث ٦س٣ايبت  ٣محبس ٨ٝذي اتتلبف داد١ذ.

٤ٝف٤دثب٣سي دس ا١ذيـٝ ٦تْٞٚب ٟا ٘٧ػ٢ت
ا١ذيـ٢ٝ ٦زي ٤ٝف٤د دس محبس اكحبة حذيج
اكحبة حذيج ٝتؼب٘٧

اكحبة حذيج ػختٕيش
٤ٝف٤دثب٣سي اص ديذٕب ٥ػ٢يبٝ ٟتـيـ
ْ٢ٝشا٨ٝ ٟذي دس ا ٘٧ػ٢ت  ٣ف ٘ٚاْ١بسؿبٟ

 -14تقيِ
تقشيو تَي٦
تَي ٦دس ٙنت
اٙ ٘٧نت دسثبس« ٥تَيٕ »٦يت٦ا١ذٝ :ق٢بي م ٟپش٧يض  ٣ت٤دداسي اص صيب ٟاػت؛  ٣ثشتي ٕيت٦ا١ذٝ :ق٢بي م ٟاؽ٨بس كژٚح ٣
مؿتي اػت٧ ،ش چ٢ذ دس ثبع ٠ثشتاله م ٟثبؿذ.
تَي ٦دس اكالح
ثشتي ىَ٨بي ؿيق« ٦تَي »٦سا دس ىَ ٦چ٢ي ٠تقشيو ّشد٥ا١ذ:
٤ٝاىَت ّشد ٟثب ديٖشي دس ّشداس ٕ ٣يتبسي ّٝ ٦خبٙو ثب حٌ اػت ثشاي حيؼ رب ٟت٤يؾ اص صيب ٟسػب١ذ ٟا.٣

تَي ٦دس ٝز٧ت ؿيق٦
ٍشم ٣ ٟتَي٦
تَي ٦دس احبديج ؿيق٦
تَي ٦اص ديذٕب ٥فَ٘
تَي ٦دس ٝزا٧ت ا ٘٧ػ٢ت
اٍؼب ٛتَي٦
 .1تَؼي ٜاص ديذٕب ٥ػجت  ٣فٚت
 .2تَؼي ٜاص ديذٕب ٥تَي٢٢ّ٦ذٕبٟ
 .3تَؼي ٜاص ر٨ت اٞٙتَّي٦ٙ
 .4تَؼي ٜاص ر٨ت اٞٙتَّي ٦٢ٝ
تَي ٣ ٦حْ ٜؿشفي مٟ
«تَي٣ ٦ارت»

«تَي ٦حشا»ٛ
«تَيٝ ٦ؼتحت»
«تَيْٝ ٦ش»٥٣
«تَيٝ ٦جبح»
٤ٝاسدي ّ ٦تَي ٦دس م٨١ب حشا ٛاػت.
دس چ٢ذ ٤ٝسد ،تَي ٦حشا ٛاػت  ٣ىَ٨بي دس ّتبة٧بي ىَ٨ي م٨١ب سا ثيب ٟداؿت٦ا١ذ:
 .1دس ربيي ّ ٦تَي٤ٝ ٦رت ٝ ٠٧٣ز٧ت  ٣يب ٤ٝرت  ٠٧٣يْي اص احْب ٣ ٜ٨ٝ ٛاكي٘ اػال ٛثبؿذ.
 .2دس ربيي ّ ٦تَي ٦ػجت تٟ٤سيضي ٝؤ ٠ٝؿ٤د ٤ٝ ٣رت ٍت٘ ٝؤٕ ٠ٝشدد.

 -15ثزرسي هسئلِ ثذاء در آرا كالهي ضيؼِ
ٝؼئ ٦ٚثذاء اص ٣يظٕي٧بي تيْش ؿيقي ٝ ٣تأحش اص ١ل٤ف دي٢ي اػت .ثذاء ا١ؼب٧ٟب ثٝ ٦ق٢بي تنييش سأي ثش پبيژ ٦دا١ژؾ يژب
٣ضقيتي رذيذ  ٣ثذاء تذا١٣ذ ثٝ ٦ق٢بي تنييش دس تَذيشات ا٨ٙي اص رب١ت رات ا٣ػت.
تقشيو ثذاء
ديذٕب ٥كبحت١ؾشا ٟؿي ٦دسثبس ٥ثذاء
 .1ؿيخ كذً٣
 .2ؿيخ ٝييذ
 .3ػيذ ٝشتضي ف ٜٚا٨ٙذي
 .4ؿيخ ع٤ػي
 .5اث ٠اثير٤٨ٞس احؼبئي
ٝ .6يشداٝبد
ٝ .7حٞذسضب ٝؾيش
 .8ميتاهلل ت٤يي
 .9اٝب ٛتٞي٢ي
 .10ؿ٨يذ ٝغ٨شي
 .11ميتاهلل ػجحب١ي

ػلت اًكبر ثذاء

يْي اص ٤ٝاسدي ّ ٦ػجت ؿذ ٥تب فذ٥اي ثذاء سا دس٤ٝسد تذا١٣ذ ا ْ١بس ّ٢٢ذ ،اي ٠اػت ّژٕٞ ٦ژبّ ٟژشد٥ا١ژذ ثژذاء دس
٤ٝسد تذا١٣ذ ث ٦ايٝ ٠ق٢بػت ّ ٦تنييش دس ف ٜٚتذا١٣ذ ك٤ست ٝيٕيشد  ٣ف ٜٚا ٣تجذي٘ ث ٦رٝ ٘٨يؿ٤د  ٣الصٝژ ٦م ،ٟايژ٠
اػت ٤ٝض٤في ثش تذا١٣ذ پ٨٢ب ٟث٤د ٣ ٥ػپغ مؿْبس ؿذ ٥اػت.

ثذاء در آيبت ٍ رٍايبت
اٙوه ميبت ٍشم١ي
ةه احبديج

آثبر اػتقبد ثِ ثذاء

ًتيجِ
ثذاء  ٣افتَبد ث ٦م ٟداساي ّبسّشد٧بي ٝخجت ىشا٣ا١ي اػت ٣ ،اص ١تبيذ م ٟتأحيش سىتبس ارتٞبفي كژحيح  ٣ثژب ٝقيبس٧ژبي
دي٢ي دس ص١ذٕي ىشدي اػت  .اي ٠ا١ذيـژّ ٦ژ ٦ا١ؼژب٧ ٟژب دس ػش٤١ؿژت تژ٤د تأحيشٕزاس١ژذ  ٣افٞژبٗ  ٣مداة دي٢ژي ١يژض دس
ػش٤١ؿت م٨١ب تأحيشٕزاس اػت ٝيت٤ا١ذ دس سىتبس ارتٞبفي اىشاد تأحيش ث٦ػضايي داؿت ٦ثبؿذ.

