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 تٌام ذسا

رضتِ ػلَم  یاسزّن؛  اى: اهَیاى تز هسٌس لسرت؛ پایِػٌَ؛ (2) تارید 6پاسد ّا زرس سَاالت ٍ 

 اًساًی؛ زٍرُ هتَسطِ زٍم؛ تْیِ کٌٌسُ: ایزج سَری.

 اهَیاى پیص اس ذالفت زر حکَهت چِ سَاتمی زاضتٌس؟-

ٌاصة کؼثِ تَز ٍ آًْا تدارت ٍ ازارُ تزذی اس هاس ذاًساى لسرتوٌس لزیص زر زٍرُ خاّلیت تَزًس. کار اهَیاى 

آًاى اتَسفیاى تا ًظاهی  –پیاهثز تؼس اس تؼثت زضوٌی کززًس ٍ رّثز سیاسی تا  توٌس ضسًس. اس ایي طزیك ثزٍ

زٍرُ ذالفت اتَتکز ٍ ػوز زر فتَحات هسلواًاى هطارکت زر  سهاى فتح هکِ زر تزاتز اسالم لزار گزفت.

تا اٍ هرالفت )ع( اهام ػلیزٍرُ ػثواى تا رٍاتط ذَیطاًٍسی تا ذلیفِ هٌاصة سیازی زاضتٌس. زٍرُ زر زاضتٌس. 

اس کززًس ٍ زر راُ اًساسی خٌگ خول ًمص زاضتٌس ٍ زر خٌگ صفیي زر تزاتز اهام ػلی خٌگیسًس. هؼاٍیِ 

ػشل ضس کِ ًپذیزفت ٍ تِ خٌگ تا اهام )ع( زٍرُ ػوز تِ حکَهت ضام هٌصَب ضس ٍ زر زٍرُ اهام ػلی 

 اًس. تا استرسام افزازی هاًٌس ػوزٍػاظ ٍ هغیز تي ضؼثِ کارّای ذَز را پیص رٍی پززاذت. 

 تاسیس ذالفت اهَیاى ٍ تؼساز ذلفای آًْا را ضزح زّیس؟ -

هؼاٍیِ تِ ػزاق لطکز کطی کزز  ٍ تا پزاکٌسُ رهضاى پس اس ضْازت اهام ػلی)ع(  22ّدزی  44سال زر 

 42ال اس سضسى سپاّیاى اهام حسي)ع( اس اطزاف اٍ هدثَر تِ ٍاگذاری ذالفت تِ هؼاٍیِ ٍ صلح ضس. اهَیاى 

 ذلیفِ زاضتٌس کِ اس ذاًساى سفیاًی ٍ هزٍاًی تَزًس.  23ّدزی ذالفت زاضتٌس.  232تا 

 فتَحات هسلویي زٍرُ ذالفت اهَیاى را ضزح زّیس؟-

فزهاًسّی طارق تي سیاز ٍ هَسی تي ًصیز هَفك تِ فتح اًسلس زر اسپاًیا ٍ خٌَب فزاًسِ ضسًس. تا 

تار لسطٌطٌیِ پایترت رٍم زى اهَیاى تَاًستٌس خٌَب فزاًسِ را آساز کٌٌس. چٌس تا ضکست زاهسیحیاى 

ًیزٍی زریایی ٍ سؼِ ضزلی را هحاصزُ کززًس کِ تِ زلیل استحکاهات تلٌس هَفك تِ فتح ایي ضْز ًطسًس. تَ

یا تزای تَخِ تِ زریاًَرزی ٍ تدارات آتی اس زیگز زستاٍرزّای آًاى تَز. اس حیث ًظاهی، ارتثاطی ٍ تداری زر

 اس سَی رٍم ضزلی تزای هسلواًاى هطکل ساس تَز. تسلط تز هسیتزاًِضت. ذصَصا آًاى اّویت زا

 سیاست ٍ حکَهت زر زٍرُ اهَیاى زارای چِ ذصَصیاتی تَز؟-

ضسى ذالفت تِ سلطٌت، استفازُ اس سٍر تزای کسة ٍ حفظ لسرت، هَرٍثی ضسى ذالفت، لَهیت تثسیل 

تثؼیض ٍ ًاتزاتزی التصازی ٍ تَسیغ زب ّا یا هَالی، گزایی ٍ تطسیس تؼصثات لَهی ٍ تزتزی اػزاب تز غیز ػ
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تز  ػمیسُ کِ تا ارازُ الْی آًاى ثزٍت تیي ذَیطاًٍساى ٍ افزاز ًشزیک تِ ذَز، تزٍیح تفکز خثزگزایی ٍ ایي

 هسلواًاى سلطِ سیاسی زارًس ٍ تا ًیت هٌفؼل کززى خاهؼِ اسالهی تا تزٍیح رٍحیِ تسلین پذیزی.

 کسام ذلیفِ اهَی رٍش اٍ هطاتك سیزت اسالهی تَز؟-

ػثسالؼشیش کِ تَّیي تِ اهام ػلی ٍ ذاًساى اٍ را هوٌَع اػالم کزز ٍ سؼی کزز زرآهسّای تیت الوال ػوزتي 

 اهثز ػول ضَز کِ ػوز اٍ سیاز ًثَز.تاب ذسا ٍ سٌت پیهساٍی پرص ضَز ٍ طثك ک

 ثزیس؟ هْوتزیي لیام ّایی کِ تز ضس اهَیاى ضکل گزفت را ًام ت-

ٌِ یا ٍالؼِ حزُ، لیام تَاتیي، لیام هرتار، ضَرش ػثساهلل تي یم حسیي تز ضس یشیس اٍل، لیام هززم هسلیام اها

 ي هؼاٍیِ، لیام ػثاسیاى.تي ػلی، لیام یحیی تي سیس، لیام ػثساهلل ت ستیز، ضَرش اتي اضؼث، لیام سیس

 کسام یک اس اهاهاى ضیؼی زر زٍرُ ذالفت اهَیاى سیست کززًس؟-

 ز)ع(، اهام هحوس تالز، اهام صازق.سداحضزت 

 صحیفِ سدازیِ اس کیست؟-

 هٌاخات ٍ زػا هی تاضس.  54سداز ٍ ضاهل اهام 

 ضیؼی تِ ٍخَز آهس؟ اىتَسط کسام اهاهاّل تیت  هکتة ای اس هؼارف اسالهی تِ ًام هٌظَهِ-

 هحوس تالز ٍ اهام صازق.اهام 

 چگًَِ هٌدز تِ سزًگًَی اهَیاى ضس؟ػثاسیاى لیام -

اتَهسلن ًظاهی  –اسی تا ضؼار زػَت تِ آل هحوس هززم را تِ لیام زػَت کززًس ٍ تا فزهاًسّی سیػثاسیاى  

سفاح را تِ ػٌَاى ذلیفِ اًتراب تِ سیاُ خاهگاى هؼزٍف تَزًس. ٍ ذزاساًی هَفك تِ فتح ػزاق ضسًس. آًاى 

 کززًس. 

 آذزیي ذلیفِ اهَی زر ػزاق چِ کسی تَز؟-

 تي هحوس.هزٍاى 

 گًَِ ضکل گزفت؟ اهَیاى اًسلس چحکَهت -
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ّدزی یکی اس ًَازگاى ّطام تي ػثسالولک تِ ًام ػثسالزحواى تي هؼاٍیِ هَفك تِ فتح ضْز  231سال زر 

اس آًاى زیگز ذاًساى ّای ّدزی تز اًسلس هسلط تَزًس. پس  422لزطثِ زر اًسلس ضس ٍ تِ هزٍر تا سال 

ا تصزف کززًس. اٍج ّدزی تز اًسلس حکَهت کززًس تا هسیحیاى ایي ضْز ر 191هسلواى ًیش تا سال 

 ضکَفایی اًسلس زر ایي زٍراى تَز ٍ هسدس خاهغ لزطثِ، کاخ الحوزاء یازگار ایي زٍراى است. 
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