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 تؼبِی ثبسٕٝ

أزٚس ضزايغى ٔطبثٝ ضزايظ حىٛٔت دٚراٖ أيزإِؤٔٙيٗ » :هقام هعظن رّبری هذظلِ العالی

ٔى ضٛد اس ديذٌبٜ دليك ٚ ٘بفذ  است . پس رٚسٌبر، رٚسٌبر ٟ٘ح اِجالغٝ است.ػّيٝ اِسالْ 

ثٝ ٚالؼيتٟبى خٟبٖ ٚ خبٔؼٝ ٍ٘بٜ وزد ٚ ثسيبرى اس حمبيك را ديذ ٚ ضٙبخت ٚ ػّيٝ اِسالْ أيزإِؤٔٙيٗ 

                                                          .«ٕيطٝ ثٝ ٟ٘ح اِجالغٝ ٔحتبج تزيٓاست وٝ ثٝ ٘ظز ٔب أزٚس ثيص اس ٞػالج دردٞب را پيذا وزد. ٕٞيٗ 

  3131ثيب٘بت ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزى در وٍٙزٜ چٟبرْ ٟ٘ح اِجالغٝ ، 

 در ػّيٟب اهلل سالْاِشٞزاء خبٔؼٝ آٔٛسضی تزثيتیٚاثستٝ ثٝ ادارٜ وُ تزثيتی ٔؼبٚ٘ت دارٜ لزآٖ ٚ حذيث ا

ٚ ثب ٞذف ٌستزش دأٙٝ ٔغّؼبٖ  تزٚيح ٟ٘ح اِجالغٝ خٛا٘ی ٚ ا٘س عالة ثب ايٗ وتبة ستزي راستبی

را  «خٛا٘ی ٟ٘ح اِجالغٝ»غيزحضٛری دٚرٜ  اس هرحلِ ویيپٌج ٚ ٔجّغبٖ ٔؼبرف ٚ فزًٞٙ ػّٛی

   ٕ٘بيذ: ٔیثزٌشار

                                                                                                                                                                                                                           

 04تا  1ًاهِ  ، هٌبع : ًْج البالغِ

 1931هاُ  اسفٌذ  52  پاسخٌاهِ:ْلت تحَیل ه

 

 آییي ًاهِ

 تٛخٝ ثٝ ٘ىبت سيز خٟت ضزوت در ايٗ دٚرٜ حبئش إٞيت است: 

 ثبضذ.  ٔزاخؼٝ ضخع ضزوت وٙٙذٜتٕبْ پبسخ ٞب ثب  .3

خب٘ٛاٌی، ٘بْ پذر، وذّٔی، وذتحػيّی،  ٚ ثب ٔطخػبت وبُٔ )٘بْ ٚ ٘بْ  a0ٞب در ثزٌٝ  پبسخ .2

 ٘بْ ثخص ٔحُ تحػيُ، ضٕبرٜ تٕبس ٚ ايٕيُ( ارائٝ ٌزدد.

عالة حضٛری ٔی تٛا٘ٙذ پبسخ ٘بٔٝ ٞبی تبيپ ضذٜ يب دستٙٛيس خٛد  را ثٝ غٛرت حضٛری  .1

 تحٛيُ دٞٙذ. ، سزای ثمّيٗ ػّيٝ اِسالْآٔٛسضٍبٜ أبْ رضب ثٝ 

پبسخ ٘بٔٝ ٞبی خٛد را ثٝ پست اِىتزٚ٘يه ادارٜ   pdfيب  wordغيز حضٛری فبيُ عالة  .4

 ارسبَ وٙٙذ. hadith@jz.ac.irٖ ٚ حذيث ثٝ آدرس آلز

mailto:hadith@jz.ac.ir
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 راٌّوای دٍرُ:      

  ٟ٘ح اِجالغٝ ثٙطيٙيٓ خٛاٞيٓ ديذ ٕٞب٘غٛر وٝ خٛد  ٚ ثب عٟبرت سزسفزٜثب خّٛظ ٘يت

 .ٛاٞٙذ چطب٘ذخٚػذٜ دادٜ ا٘ذ ٔب را اس چطٕٝ سبر ػّٓ ٚ ٔؼزفت خٛيص 

 ضزح ٚ تفسيز ٘ذاريٓ چٖٛ ٞذف آضٙبيی ثب والْ حضزت وتت ٘يبس ثٝ  در ايٗ عزح

 . است

 حىٕتٟب ٚ ٘بٔٝ وٙيذ ثب ٔغبِؼٝ ثيطتز در ؼٝ ثٝ سٛاَ ثزخٛرد وزديذ غجزدر حيٗ ٔغبِاٌز

ثب ٔزاخؼٝ ثٝ فٟزست  ٚ در غٛرت ِشْٚ ؛رسيذ ٚ خغجٝ ٞب ثٝ خٛاة سٛاِتبٖ ٔی

ٔٛضٛػی ا٘تٟبی تزخٕٝ ٔزحْٛ دضتی در ٔٛضٛع ٔذ٘ظزتبٖ ثب وٕه ٟ٘ح اِجالغٝ ثٝ 

 . خٛاة سٛاِتبٖ خٛاٞيذ رسيذ

  ٌَٚفتٝ ضذٜ وٝ ٟ٘ح اِجالغٝ سٍٙيٗ ٚ ثزخالف آ٘چٝ لزائت ٟ٘ح اِجالغٝ در دٚر ا

حتی ثزای ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ػٛاْ  درغذ ٟ٘ح اِجالغٝ ۰۷ثيص اس  ىُ است، در ٔی يبثيذٔط

 .لبثُ فٟٓ است

  تطىيُ حّمٝ ای اس اػضبی خب٘ٛادٜ ، دٚستبٖ ٚ ػاللٝ ٔٙذاٖ ثزای تطىيُ ٔی تٛا٘يذ ثب

 الذاْ وٙيذ. خّسٝ ٔؼزفتی ٟ٘ح اِجالغٝ خٛا٘ی

   ٔزحّٝ ثزٌشار خٛاٞذ ضذ. 32دٚرٜ در 

  خٛا٘ذٖ اس آسبٖ ثٝ سخت، حىٕتٟب وبرثزدی تز ٚ آسبٖ تز ضزٚع خٛا٘ذٖ اس حىٕتٟب (

 .(ايٗ ٔدبَ را ثٝ ٔب خٛاٞذ داد تب ثب ادثيبت ٚ سيبق والْ حضزت آضٙب ضٛيٓ  است ٚ 

  خٛا٘ذٖ ٘بٔٝ ٞب اس آخز ثٝ اَٚ                      

 ثٝ اَٚ خٛا٘ذٖ خغجٝ ٞب اس آخز                              
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 هقذهِ:

 در هکتب تشیع:ًْج البالغِ 

 

 : استبد ضٟيذ ٔزتضى ٔغٟزى
 

اِجالغٝ چٙذيٗ د٘يب دارد: د٘يبى سٞذ ٚ تمٛا، د٘يبى ػجبدت ٚ ػزفبٖ، د٘يبى ٔالحٓ ٚ ٔغيجبت،  ٟ٘ح»

 ....ٞبى اختٕبػى، د٘يبى حٕبسٝ ٚ ضدبػت  د٘يبى سيبست ٚ ٔسئِٛيت

ضٙبس ثبضذ ٚ سيجبيى سخٗ را درن وٙذ ٘يبس ثٝ تٛضيح ٚ  سخٗاِجالغٝ ثزاى فزدى وٝ  أتيبس ٟ٘ح

اِجالغٝ پس اس ٘شديه  ٟ٘ح ؛ ٘ٝ ٚغف وزد٘ى اسبسب سيجبيى درن وزد٘ى است،  . تٛغيف ٘ذارد

چٟبردٜ لزٖ ثزاى ضٙٛ٘ذٜ أزٚس ٕٞبٖ ِغف ٚ حالٚت ٚ ٌيز٘ذٌى ٚ خذاثيت را دارد وٝ ثزاى ٔزدْ 

  .۰اِجالغٝ، ظ  ٔغٟزى، ٔزتضى: سيزى در ٟ٘ح                             «.آٖ رٚس داضت است

ٛا ثٛدٜ ماهلل حبج ٔيزسا ػّى آلب ضيزاسى)رٜ( وٝ در سٔبٖ خٛد اسٜٛ ػّٓ ٚ ت ػبرف ثشرٌٛار ٔزحْٛ آيٝ

وزاٖ  ٔى ٘بٔى آضٙبست، اس استبداٖ ٚ غٛاغبٖ دريبى ثىٚ أزٚسٜ ثزاى آضٙبيبٖ ثب ٔؼبرف اسال

 اِجالغٝ ثٛدٜ است.  ٟ٘ح

ضٙبس ٟٕٔى است در ٔىتت ايٗ دا٘طٛر، سا٘ٛى تؼّٓ ثز سٔيٗ  اِجالغٝ استبد ضٟيذ ٔغٟزى وٝ خٛد ٟ٘ح

اهلل  ٌٛيذ: اٚ)آيٝ ٚى ٔى؛ آضٙب ضذٜ است ػّيٝ اِسالْآٔيش ػّى  سدٜ ٚ ثب ػبِٓ ضٍفت وتبة حىٕت

الغٝ در اػٕبق خب٘ص فزٚ اِج اِجالغٝ ٔدسٓ ثٛد، ٔٛاػظ ٟ٘ح ٔيزسا ػّى آلب ضيزاسى( يه ٟ٘ححبج 

پيٛ٘ذ خٛردٜ ٚ  ػّيٝ اِسالْثزاى ٔٗ ٔحسٛس ثٛد وٝ رٚح ايٗ ٔزد ثب رٚح أيزإِؤٔٙيٗ  .رفتٝ ثٛد

  .44 ، ظ3۷، ذ 31۰1: ػذَ اِٟى، غذرا، تٟزاٖ، یٔغٟزى، ٔزتض                         .ٔتػُ ضذٜ است

ثٝ  ؛ اِجالغٝ اس عزيك ٔزحْٛ ضٟيذ ٔذرس ثٛدٜ است خبِت ايٗ وٝ آضٙبيى ٚ پيٛ٘ذ ايٗ ػبرف ثب ٟ٘ح

ٞبى  اِجالغٝ را در حٛسٜ ٔذرس ٘خستيٗ وسى ثٛدٜ وٝ تذريس ٟ٘ح ، ٌفتٝ ٔيزسا ػّى آلب ضيزاسى

             د.درسى ثزاى تؼّيٓ لزار دا ػّٕيٝ رسٕى وزد ٚ ايٗ وتبة ٌزا٘سًٙ را ٔتٗ
  .44، ظ 3ٌّى سٚارٜ ، غالٔزضب، ضٟيذ ٔذرس ٔبٜ ٔدّس، تٟزاٖ، سبسٔبٖ تجّيغبت اسالٔى، ذ 
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 ( 04تا  1ًاهِ ) پٌجویيسَاالت هرحلِ 

 تستی سَاالت

وذاْ يه اس وبرٌشاراٖ خٛد را ثٝ سجت خزيذ خب٘ٝ ای ٌزا٘ميٕت ٔٛرد  ػّيٝ اِسالْأبْ ػّی .3

 (2)٘بٔٝ ػتبة ضذيذ لزار داد؟

   ة(ضزيح لبضی                      اِف(ػثٕبٖ ثٗ حٙيف      

 د( أضؼث ثٗ ليس                                      ج(سيبد ثٗ اثيٝ         

 فِی َِىَُِّٙٝ َٚ ثِغُؼَِٕةٍ َِهَ َِيِسَ ػَََّٕهَ إَِّٖ َٚ: » است؟ ٌشيٙٝ وذاْ ػجبرت ايٗ دليك تزخٕٝ .2

 (4 ٘بٔٝ)« أََٔبَ٘ة ػُُٙمِهَ

 تٛست. ٌزدٖ ثز ٚثبِی ِٚی ٘يست آٟ٘ب ثٝ ٘سجت عٕؼی ٚ ارسضی تٛ اػٕبَ ٕٞب٘ب ٚ( اِف     

 تٛست. ثزای أب٘تی آٟ٘ب ِٚی ثبضذ تٛ ثزای عؼٕٝ ٘جبيذ تٛ رفتبرٞبی ٕٞب٘ب ٚ( ة      

 است. تٛ ٌزدٖ در أب٘تى ثّىٝ ٘جٛدٜ، ٘بٖ ٚ آة ٚسيّٝ تٛ ثزاى فزٔب٘ذارى پست ٕٞب٘ب ٚ( ج      

 تٛست. ٌزدٖ ثز أب٘تی ايٗ ِٚی ٘يست، تٛ عٕغ ثی ػُٕ تٛ حىٛٔت ٕٞب٘ب ٚ( د       

 (۰)٘بٔٝ  ثؼذاً دچبر تزديذ ضٛد چٝ ٚيژٌی دارد؟ ػّيٝ اِسالْوسی وٝ ٘سجت ثٝ ثيؼت ثب أبْ  .1

 د( وبفز         ج(پيٕبٖ ضىٗ)٘بوث(    ة(٘بداٖ                      اِف(ٔٙبفك    

)٘بٔٝ  چٝ وسی را ٔأٔٛر ٌزفتٗ ثيؼت اس ٔؼبٚيٝ تؼييٗ وزدٜ ثٛد؟  ػّيٝ اِسالْأيزإِٛٔٙيٗ ػّی  .4

1) 

  ة( ػذی ثٗ حبتٓ                                         اِف(اثٗ ػجبس      

 د( خزيز ثٗ ػجذاهلل                                         ج( ٔبِه اضتز         

 را غّی اهلل ػّيٝ ٚ آِٝپيبٔجزٔبٖ  خٛاستٙذ ٔى: »است ضذٜ ٌفتٝ ٌزٚٞی چٝ ٚغف در خٕالت ايٗ .4

 خٛاستٙذ چٝ ٞز ٚ سزٌذرا٘ذ٘ذ، اس ٞب ا٘ذيطٝ راٜ ايٗ در ٚ آٚر٘ذ در را ٔب ريطٝ ٚ ثىطٙذ

 (4 ٘بٔٝ)« داد٘ذ؟ ا٘دبْ ٔب ثٝ ٘سجت
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                   غّی اهلل ػّيٝ ٚ آِٝپيبٔجز خٛيطبٚ٘ذاٖ(ة                                       أيٝ ثٙی(اِف 

 د( ٔٙبفمبٖ                       ج(يٟٛديبٖ                        

 (3۷)٘بٔٝ ؟« ثِغَيِزِ لَذٍَْ سَبثِكٍ َٚ َِب ضَزَفٍ ثَبسِك» تزخٕٝ دليك ايٗ ٔتٗ را ا٘تخبة وٙيذ:  .3

 ؛اِف( ثذٖٚ پيطٍبٔی ٚ ثذٖٚ افتخبر ػّٕی   

  ؛ٚ ثذٖٚ افتخبر لجّی اس ا٘دبْ آٖ ة( ثذٖٚ ٚرٚد در وبر    

 ؛ج(ثذٖٚ سبثمٝ درخطبٖ در ديٗ ٚ ضزافت ٚاالی خب٘ٛادٌی     

 ؛د( ثذٖٚ ديٙذاری لذيٕی ٚ ثب سبثمٝ ٚ ضزافت اخاللی      

 ٚ دادٜ خزج ثٝ سستى ٘ٝ اٚ، وٝ سيزا»ايٗ خٕالت در ٔمبْ تؼزيف اس چٝ وسی ٔی ثبضذ:  .۰

 وٝ آ٘دب ٘ٝ ٚ دارد، وٙذى است السْ ضتبة وٝ آ٘دبيى در ٘ٝ؛ ضٛد ٔى ِغشش دچبر ٘ٝ

 (31)٘بٔٝ « ؟ٌيزد ٔى ضتبة است پسٙذيذٜ وٙذى

  ػّيٝ اِسالْة(أبْ حسٗ                                   اِف(ٔحٕذ ثٗ اثی ثىز    

 د( ٔبِه اضتز٘ذٜ پيطبٍٞٙبٖ ِطٍز(            ج(ٔؼمُ ثٗ ليس)فزٔب      

وطتٗ تؼذادی در خًٙ ٕٔٙٛع است، وذأيه اس ٌشيٙٝ ٞبی سيز خشٚ ايٗ ِيست  .1

 (34؟)٘بٔٝ ٘يستٙذ

 د( سخٕی ٞبج(فزاری ٞب                                    ة(س٘بٖ    اِف(فزٔب٘ذٞبٖ ثزخستٝ

٘بٔيذٜ  "وطتشار فتٙٝ ٞب"ٚ  "خبيٍبٜ ضيغبٖ"وذاْ ضٟز را  ػّيٝ اِسالْأيزإِٛٔٙيٗ ػّی  .4

 (31؟)٘بٔٝ ا٘ذ

 د( يثزة                    ج(وٛفٝ   ة(ثػزٜ                    اِف(ضبْ      

 ثشرٌتزيٗ خيب٘ت را خيب٘ت ثٝ چٝ وسب٘ی ٔی دا٘ٙذ؟  23در ٘بٔٝ  ػّيٝ اِسالْحضزت ػّی  .3۷

 اِف( خيب٘ت ثٝ ٚاِذيٗ                               ة(خيب٘ت ثٝ أت     

 د( خيب٘ت ثٝ فزس٘ذ                                                                        ج( خيب٘ت ثٝ رٞجز            

تٕبْ اػٕبَ خٛة ا٘سبٖ ٚاثستٝ ثٝ وذاْ ػُٕ ٔی  ػّيٝ اِسالْعجك ثيبٖ أيزإِٛٔٙيٗ ػّی  .33

 (2۰ثبضذ؟)٘بٔٝ 
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 د( ٕ٘بس         ج(ايٕبٖ       ة(٘يت خبِع                     اِف(ٔحجّت ِٚی    

 سَاالت تشریحی 

تٛضيح  ػّيٝ اِسالْ اغُ لضية  وطتٝ ضذٖ ػثٕبٖ ٚ افزاد دخيُ در  ايٗ ٚالؼٝ را عجك ثيبٖ أيزإِٛٔٙيٗ .15

 (3)٘بٔٝ  دٞيذ؟

 (3درست ٚ السْ االتجبع ثٛد؟)٘بٔٝ  ػّيٝ اِسالْ چزا ثيؼت غٛرت ٌزفتٝ ثب أيزإِٛٔٙيٗ .31

 (1ثٝ ٕ٘بيٙذٜ خٛدش درثبرٜ ثزخٛرد ثب ٔؼبٚيٝ را ثيبٖ وٙيذ؟)٘بٔٝ  ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗدستٛراِؼُٕ  .34

 (4در خًٙ ٞب ٍٞٙبْ ضذيذ ضذٖ ٚضؼيت چٍٛ٘ٝ ثزخٛرد ٔی وزد٘ذ؟)٘بٔٝ غّی اهلل ػّيٝ ٚ آِٝ  پيبٔجز  .33

 (3۷)٘بٔٝ در خٛاة تٟذيذ خٍٙی ٔؼبٚيٝ چٝ پبسخ د٘ذاٖ ضىٙی را داد٘ذ؟ ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ .3۰

)٘بٔٝ  ودب ثبيذ ثبضذ ٚ چزا؟ ػّيٝ اِسالْ ٔحُ استمزار فزٔب٘ذٜ در خًٙ ٞب عجك دستٛراِؼُٕ ٔٛال ػّی .31

32) 

)٘بٔٝ  در ثزخٛرد ثب س٘بٖ حبضز در خٍٟٙب را وبُٔ ثيبٖ وٙيذ؟ ػّيٝ اِسالْدستٛراِؼُٕ أيزإِٛٔٙيٗ  .34

34) 

 (34ٛ٘ٝ ثبيذ ثبضذ؟)٘بٔٝ رٚش ثزخٛرد حبوٓ اسالٔی ثب ٔزدْ ٔطزنِ ٔٙغمة تحت أٔزش چٍ .2۷

 (24ثب ٚغیّ خٛدضبٖ در لجبَ ٚغيتٟبی ٔبِی ضبٖ چٝ ثٛد؟ )٘بٔٝ  ػّيٝ اِسالْضزط أبْ ػّی  .23

 ػّيٝ اِسالْثبيستٝ ٞبی اخاللی ٔبٔٛراٖ اخذ سوبت در تؼبُٔ ثب ٔزدْ را عجك ثيبٖ أيزإِٛٔٙيٗ   .22

 (24)٘بٔٝ  تٛضيح دٞيذ ؟

 (23 ٘بٔٝ) وٙيذ؟ ثيبٖ ٘يش را آٖ ٘ٛع تزيٗ ضٙيغ ٚ وزدٜ ثيبٖ را خيب٘ت اخزٚی ٚ د٘يٛی اثزات .21

 را اسالٔی خبٔؼٝ در ٔٙبفميٗ خغز  درثبرٜ غّی اهلل ػّيٝ ٚ آِٝاسالْ  پيبٔجز اس ػّيٝ اِسالْػّی  أبْ رٚايت .24

 (2۰ ٘بٔٝ) وٙيذ؟ ثيبٖ

 ثٝ ٘بٔٝ در را أيٝ ثٙی ٚ ٞبضٓ ثٙی فضيّتٟبی ثيٗ ػّيٝ اِسالْ ػّی أيزإِٛٔٙيٗ  ٘فز ثٝ  ٘فز ٔمبيسٝ .24

 (21 ٘بٔٝ) ؟ وٙيذ ثيبٖ ٔؼبٚيٝ

 (21 ٘بٔٝ) ثٛد؟ چٍٛ٘ٝ ػثٕبٖ ثب ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ رفتبر ٘حٜٛ .23

 (13 ٘بٔٝ) دا٘ٙذ؟ ٔی ضزٚری را ٘ٛخٛاٖ تزثيت در ضتبة ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ داليّی چٝ ثٝ .2۰
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 داد آٔٛسش ثبيذ ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ ثيبٖ عجك وٝ فزس٘ذ تزثيت رٚش در  ٟٔٓ ٚ اِٚيٝ ٔٛضٛع سٝ .21

 (13 ٘بٔٝ) چيست؟

 آٖ ثب ثبيذ چٍٛ٘ٝ س٘ذٌی در ٘بٌٛار تحٛالت ثزٚس ٍٞٙبْ ٔؼٙٛيبت، ثٝ تٛخٝ ضزٚرت ثحث در .24

 (13 ٘بٔٝ)وزد؟ ثزخٛرد

 ٘بٔٝ) دٞيذ چيست؟تٛضيح ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ ٔٙظز اس اختٕبػی رٚاثظ در والٖ اخاللی ٔؼيبر .1۷

13) 

 (13 ٘بٔٝ)فزٔبيذ؟ ٔی اخبثت را افزاد دػبی حبِت چٙذ ثٝ ٔتؼبَ خذاٚ٘ذ .13

 ثيبٖ را ثىز اثی ثٗ ٔحٕذ ٚ اضتز ٔبِه ضٟبدت اس پس ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ ٔظّٛٔيت اس ای ٌٛضٝ .12

 (14 ٘بٔٝ)وٙيذ؟

 ٔی تٛغيف چٍٛ٘ٝ را داضتٙذ ٔىٝ در تٛعئٝ لػذ وٝ را ضبْ ٔزدْ ػّيٝ اِسالْ ػّی أيزإِٛٔٙيٗ .11

 (12 ٘بٔٝ) وٙٙذ؟

 (14 ٘بٔٝ)ا٘ذ؟ وزدٜ ثيبٖ را  ثىز اثی ثٗ ٔحٕذ تٛغيف در ٞبيی ٚيژٌی چٝ ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ .14

 (13 ٘بٔٝ)ثٛد؟ چٝ فزاٚاٖ ٞبی سختی ٚخٛد ثب خًٙ ادأٝ درثبرٜ ػّيٝ اِسالْ أيزإِٛٔٙيٗ لبعغ ٘ظز .14

 ا٘تخبة ٔػز فزٔب٘ذاری ثزای را اضتز ٔبِه ػّيٝ اِسالْ ػّی أيزإِٛٔٙيٗ ٞبيی ٚيژٌی چٝ سجت ثٝ .13

 (11 ٘بٔٝ) وزد٘ذ؟

 (14 ٘بٔٝ) ا٘ذ؟ وزدٜ تٛغيف را ػٕزٚػبظ غفبتی چٝ ثب ػّيٝ اِسالْأيزإِٛٔٙيٗ .1۰
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