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 تسن اهلل الشحوي الشحین

  اودیشه جوی گرامی، سالم!

با همفکری و تعامل دوستان خود  در گروه های مباحثه، و مطابق با گام های ذیل به ایه سواالت 

 پاسخ دهید.

 

 

 

 

 

 

چیست ٍ تِ ًظش شوا چِ ضشٍستی داسد کِ ها تِ هطالؼِ سیشُ پیاهثش )ص( ٍ ائوِ هؼظَهیي )ع( « سیشُ»هؼٌای  الف(

ّا اص ًظش تپشداصین؟  تا تَجِ تِ ایٌکِ شخظیت هؼظَهیي ) ػلیْن السالم ( اص هشتثتی اػلی تشخَسداس است ٍ تا سایش اًساى

ّا سا الگَ قشاس داد ٍ اص آى تضسگَاساى دسس گشفت ؟ تَاى سفتاس آىقاتل هقایسِ ًیستٌذ ، آیا هی قشب الْی ٍ دسجِ ػثَدیت

گیشی ٍ اسَُ قشاس دادى هؼظَهیي )ػلیْن السالم ( چیست ؟ آیا هٌظَس ایي است کِ توام اػوال ٍ ٍ هٌظَس اص الگَ

 سفتاسّای آى تضسگَاساى سا تِ ّواى شکل اًجام دّین ؟

 
 

ٍ « ٍاقؼِ کشتال»هْوتشیي خطشی کِ جَاهغ اسالهی سا دس طَل تاسیخ تْذیذ کشدُ ٍ هٌجش تِ تشٍص فجایغ اًساًی چَى  ب(

 گشدیذُ، چِ هی تاشذ؟ تا تَجِ تِ ششایط فؼلی جاهؼِ اسالهی خَدهاى تحلیل ًواییذ.« هاًذى غذیش دس غذیش»

 

هٌکش، ػثاستی کِ اهشٍصُ دس هیاى هسلواًاى سٍاج فشاٍاى داسد ٍ  دس ساتطِ تا شاًِ خالی کشدى اص اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص ج(

دس اهش تِ هؼشٍف ٍ دس ششایط فؼلی » اص آى تِ هٌضلِ ػزسی هثٌی تش هؼافیت اص اًجام ایي هْن یاد هی شَد، ایي است کِ: 

 چِ هی تاشذ. تحلیل شوا دس ایي ساتطِ «. ًْی اص هٌکش احتوال اثش ٍجَد ًذاسد، لزا تِ آى هثادست ًوی کٌین

 

تا تَجِ تِ ایٌکِ ّش یک اص ائوِ )ع( دس صهیٌِ ای خاص شاخض گشدیذًذ، تِ طَس ًوًَِ اهام حسیي )ع( قیام فشهَدًذ،  د(

اهام حسي )ع( طلح ًوَدًذ، اهام سجاد )ع( تِ دػا توسک جستٌذ،  اهام طادق )ع( ًْضت ػلوی ساُ اًذاصی ًوَدًذ ٍ 

صًذاى تَدًذ، ایي تفاٍت ّا سا چگًَِ تحلیل هی کٌیذ. آیا ایي اختالف ظاّشی دس شیَُ  تشخی ائوِ )ع( ًیض گشفتاس حثس ٍ

 ایي تضسگَاساى تش تفاٍت سیشُ ایشاى داللت هی کٌذ؟ 
 

 :ّش یک اص اػضا ٍ ّن تِ طَست طشح جوؼی آى دس گشٍُ تَسط طشح سَال، ّن تِ طَست هطالؼِ فشدی گام اول 

:جَیاىلة هشتثط دس رّي ّش یک اص اًذیشِ چٌذ دقیقِ تفکش ٍ تاهل تشای سسیذى تِ ًظن فکشی ٍ چیٌش هطا گام دوم 

:اسائِ ٍ طشح دیذگاُ ّا تَسط ّش یک اص اػضا دس صهاى تٌذی هقشس تَسط هشتیاى گام سوم 

:ًقذ ٍ تحلیل دیذگاُ ّای هطشح اص سَی دیگش اػضای گشٍُ دس صهاى هقشس  گام چهارم 

جوغ تٌذی ن:گام پنج 

 


