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 تِ ًام اهلل پاسذاس حشهت خَى ضْیذاى

 ًىات هْن ٍ خالصِ ای اص وتاب جارتِ ٍ دافؼِ ػلی)ػلیِ السالم( اص استاد ضْیذ هطْشی

 هؤلف وتاب ))هٌالة((  هحوذ تي ضْش آضَب است.  -1

 اصلی جزب ٍ دفغ اًساًْا   سٌخیت ٍ تضاد  ٍ  ًیاص ٍ سفغ ًیاص است.ػلت اساسی ٍ سیطِ  -2

ضؼش صیش هصذاق سٌخ اًساًی  است وِ جارتِ داسد ٍلی دافؼِ ًذاسد. چٌاى تا ًیه ٍ تذ خَ وي وِ تؼذ اص هشدًت  -3

 هسلواًت تِ صهضم ضَیذ ٍ ٌّذٍ تسَصاًذ    ػشفی

 اتي هلجن است. )) اسیذ حیاتِ ٍ یشیذ لتلی ((ایي سخي اص  حضشت ػلی )ع( ٍ دستاسُ    -4

 هیثن تواس اص یاساى اهام ػلی )ع( سا تِ جشم حك طلثی تِ داس وطیذًذ ٍ دّاًص سا لجام صدًذ. -5

 هؼلن فشصًذاى هتَول ػثاسی وِ تِ جشم حك گَیی ، صتاًص سا اص واهص تیشٍى وطیذًذ . اتي سىیت   -6

ّایی است وِ دسػصش پیص اص ػصش خَد تِ دًیا آهذُ  هؼتمذ است وِ ػلی )ع( اص ضخصیتاص هتفىشاى هؼاصش وِ  -7

 اًذ جثشاى خلیل جثشاى است.

 اهام ػلی )ع( فشهَدًذ : اگش ّوِ دًیا سا تش سش  هٌافك سیضم وِ هشا دٍست تذاسد ، ّشگض هشا دٍست ًخَاّذ داضت . -8

 هحذٍدیت خَد.هثاسصُ تا خَد پشستی یؼٌی هثاسصُ تا    -9

 هؤلف وتاب ))صًاضَیی ٍ اخالق (( تشتشاًذ ساسل است. -11

 ػطمْای هجاصی ٍلتی هفیذ ٍ سَدهٌذ ٍالغ هی ضًَذ وِ :  تا تمَا ٍ ػفاف تَأم گشدًذ .  -11

 ػطك هاًٌذ هصیثت لاتل تجَیض ٍ تَصیِ ًیست .  -12

 است ؟ )) ٍالزیي آهٌَا اضذ حثا هلل ((تیاى ضذُ  هحثت هَهٌاى تِ خذا دس ایي آیِ ، - 13

.)) لل اى وٌتن تحثَى اهلل فاتثؼًَی یحثثىن تیاى ضذُ است، هحثت خذا تِ هَهٌاى هطیغ پشٍسدگاس دس ایي آیِ  -14

 اهلل ((

 هطاتك سٍایات سٍح ٍ جَّش دیي ، هحثت است. -15

سٌگی ها سا دٍست تذاسد ، خذاًٍذ آى سا تا ها هحطَس هی ایي سخي اص اهام تالش )ع( است. )) تِ خذا لسن اگش  -16

 وٌذ . ((

. سفتاس هحثت آهیض تا هشدم است ایي سخي اص اهام ػلی )ع( است ٍ  هخاطة آى هاله اضتش است ٍ هضوَى آى  -17

 "ٍاضؼشللثه الشحوِ للشػیِ ٍ الوحثِ لْن ٍالطف تْن"

هی وَضذ تا خَد سا تِ ضىل هؼطَق دس آٍسد .)) ایي ػطك است وِ هضوَى اػثاست سٍتشٍ ایي است وِ :ػاضك   -18

 ػاضك سا هطاول تا هؼطَق لشاس هی دّذ ((

)) ایي ػطك است وِ ًفس سا ًشم ٍ گَیٌذُ ایي سخي ًصیش الذیي طَسی است.وِ دس ضشح تَػلی سیٌا است.  -19

 پشضَق ٍ ٍجذ لشاس هی دّذ ((

ًوایذ ٍ فشصًذ خَد تِ جوال .آًجا وِ هحثت پشتَ افىٌذ ، ػیة سا ٌّش هی تیٌذ ٍ ّش وسی سا ػمل خَد تِ ووال  - 21

 هیضاى ػطك تاتغ هیضاى استؼذاد ٍ هایِ ػاضك است. خاس سا گل ٍ یاسوي .
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 هطشب سمشاطی تشای اصالح اخالق استفادُ اص ػمل ٍ تذتیش سا پیطٌْاد هی وٌذ. -21 

فالسفِ ایي است وِ: ضاگشداى هىتة فالسفِ فمط هتؼلن ّستٌذ ٍ ضاگشداى هىتة تفاٍت هىتة اًثیاء ٍ هىتة  -22

 اًثیاء هحة ٍ ػاضك .

گَیٌذُ ایي سخي اتَرس غفاسی است . )) یا سسَل اهلل ! ٍلتی وِ آب سا چطیذم ، دسیغن آهذ وِ لثل اص دٍستن  -23

 سسَل اهلل اص آى تٌَضن .((

ٍ دلذادگاى سسَل اوشم )ظ ( ، ضیفتگاى صثاُ هی ًاهیذًذ چَى هسلواًاى ، هسلواًاى سا دس دٍساى هىِ لشیص  -24

 .تَدًذ

 ، دٍستی خَیطاًٍذاى پیاهثش هی داًذ.اجش سسالت پیاهثش )ظ( سا اص هشدملشآى وشین   -25

 ایي سخي اص سیَطی است. ))دٍستی ػلی ایواى است ٍ دضوٌی ٍی ًفاق .(( -26

 ، سَدُ ّوذاًی تَد.س هٌالة ػلی )ع( سخي گفتتاًَی فذاواسی وِ دس هماتل هؼاٍیِ د -27

.))تِ خذا سَگٌذ وِ صًذگیت ولیذ خیش تَد ٍ لفل ستگَیٌذُ ایي سخي دس هذح ػلی )ع( صؼصؼِ تي صَحاى ا -28

 .((لفل ّش خیشیضش ، ٍ هشگت ولیذ ّش ضشی است ٍ 

 ّای حیات اهام ػلی )ع( جارتِ ٍ دافؼِ آى حضشت تجلی تیطتشی داضت.دس دٍسُ خالفت اص دٍسُ   -29

خصلت  دس ساُ خذا هالحظِ وسی سا ًىشدى اص  دس جشیاى هواًؼت ػلی )ع( اص تمسین حلِ ّا دس هیاى لطىشیاى  -31

 خصائل اهیش الوَهٌیي تشٍص ٍ ظَْس یافت.

 الى گشدیذ.تشتت پان اهام ػلی )ع( تَسط  اهام صادق )ع( اػ  -31

 ًاوثیي ، لاسطیي ، هاسلیي تِ تشتیة  اصحاب جول ، اصحاب صفیي ، اصحاب ًْشٍاى تَدًذ. -32

 سٍحیِ هاسلیي ػصثیت ّای ًاسٍا ٍ خطىِ همذس ٍ جاّل تَد. -33

ذم خط هم وفاس ػذُ ای اص اسشای هسلواى سا دس ))تتشس وفاس تِ هسلویي دس وتال الجْاد(( تِ ایي هؼٌاست وِ:  -34

 .جثِْ ، سپش خَیص لشاس هی دٌّذ

ػلی )ع(، اتي ػثاس ٍ هاله اضتش سا تِ ػٌَاى )) حىن (( پیطٌْاد فشهًَذ اها تمیِ اتَهَسی اضؼشی سا ٍ وفاس ّن   -35

 ػوش ٍ ػاظ سا.

تایذ دس ّوِ جا خَاسج دس خصَظ اصل ))اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش (( اػتماد داضتٌذ وِ:  ایي دستَس الْی   -36

 تذٍى استثٌاء ٍ تذٍى ّیچ لیذ ٍ ضشطی اًجام گیشد.

 اّل تسٌي دستاسُ صحاتِ پیاهثش ایي تَد وِ ّوِ ػادل ٍ دسستىاس تَدُ اًذ.  -37

هضوَى ایي والم هَال اهیش الوَهٌیي )ع( ایي است وِ: حك ٍ تاطل تایذ همیاس ضخصیتْا تاضٌذ. )) اػشف الحك   -38

 ٍ اػشف الثاطل تؼشف اّلِ. ((تؼشف اّلِ 

 سفتاس اهام ػلی )ع( تا خَاسج تا صهاًی وِ دست تِ ضوطیش ًثشدًذ ایي تَد وِ: تِ آًْا هثل سایش افشاد ًگاُ وٌذ.  -39

 دٍ طثمِ ای وِ ػلی )ع( آًْا سا دفغ وشد ػثاستٌذ اص : هٌافماى صیشن ٍ صاّذاى احوك. -41
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 پٌذاسد ًاچیض ٍ آساى سا آى گٌاّىاس،:وِ است گٌاّی گٌاّاى، تشیي سخت - 41

دّذ وِ:  هی دستَس  پیاهثش تِ وٌذ، هی تیاى سا پیاهثش تِ هشدم گشایص ػلت وِ آى اص پس لشآى، -42

 .ًوا هطَست آًاى تا ٍ وي استغفاس تشایطاى ٍ تثخططاى

 .داسد الْی پیًَذ :وِ است هحثَب ًظش آى اص ػلی)ع( -34

آًْا ًاوثیي)اصحاب جول( ٍ لاسطیي )اصحاب  ًام وِوشد طشد خَد اص سا دستِ سِ خالفتص، دٍساى دس ػلی)ع( -44

 صفیي ( ٍهاسلیي )اصحاب ًْشٍاى، خَاسج(تَد

 سٍحیِ ًاوثیي، پَل پشست، صاحة هطاع، طشفذاس تثؼیضثَد -45

 سٍحیِ لاسطیي، سیاست ٍ تملة ٍ ًفاق ٍ دٍسٍیی تَد. -46

 لاًَى ػوَهی است.لاًَى جزب ٍ دفغ  -47

 صحٌِ ّای حیات اجتواػی است.هٌظَس اص جزب ٍ دفغ  -48

فمط دافؼِ داسًذ وِ افشادی  -فمط جارتِ داسًذ وِ هطاتك دیي اسالم ًیست.ب -اختالف اًساًْا دس جزب ٍ دفغ:الف -49

افشادی وِ ّن جارتِ داسًذ ٍ  -. دًِ جارتِ ٍ ًِ دافؼِ داسًذ ٍ سالط ٍ تی اثش ٍ هثل سٌگ ّستٌذافشادی وِ  -ًالصٌذ. ج

 ّن دافؼِ. وِ افشاد ّذفوٌذی ّستٌذ

 پیاهثش فشهَد وِ دٍستی اهام ػلی )ع( ایواى ٍ دضوٌی اٍ ًفاق است. -51

 تضسگتشیي اهتیاص ضیؼِ تش سایش هزاّة ایي است وِ صیش تٌای اصلی آى هحثت است. -51

 هحثت ٍ ػطك تِ تْزیة ًفس تشسذ.دس هطشب اّل ػشفاى، اًساى تِ جای ػمل تایذ اص ساُ  -52

 ػلت اًمشاض خَاسج ضاهل: هٌطك خطه ٍ تی سٍح، خطًَت سفتاس، هثایٌت سٍش اًْا تا صًذگی ٍ تَْسضاى تَد -53

 خَاسج یؼٌی ضَسضیاى. -54

 -جاّل ٍ ًاداى -ػثادت پیطِ ٍ توسه -هویضات خَاسج ضاهل: سٍحیِ هثاسصُ گش ٍ فذاواس ٍ سشسخت دس ػمیذُ -55

 ظش ٍ وَتِ فىشی تَد.تٌگ ً

تحث دس هَسد خَاسج آهَصًذُ است چَى ایي هزّة سٍحا ًوشدُ است ٍ سٍحطاى دس والثذ همذس ًواّا ّوَاسُ  -56

 ٍجَد داضتِ ٍ هضاحن پیطشفت اسالم ّستٌذ

 تْتشیي اجتواع آى است وِ ًیشٍی هحثت داضتِ تاضذ. -57

 هطىل تشیي هثاسصُ، هثاسصُ تا ًفاق است. -58

 
 

 

 تْیِ وٌٌذُ: صیثا صاسػی  استاى خَصستاى ضْشستاى ضَضتش


