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 تعالی تاسوِ

چ٘سّإ زٗادٕ دارٗن؛ چ٘سّاٖٗ است کِ  السالم ػلْ٘ن ت٘ت ها از اّل " :هقام هعظن رّثری هذظلِ العالی

رٍٕ  ؛ الثالغِ دارد؛ هثل اٗي ًْح اگر اهرٍز ػرضِ تطَد، دً٘ا را ٍالؼا در هماتل خَدش تِ اػداب ٍا هٖ

الثالغِ کار تطَد، ًکات هْوص ترداضتِ تطَد، تفک٘ک تطَد، هغالثص تفس٘ر ٍ حالخٖ تطَد، در رٍاٗات  ًْح

ت٘ت، تِ ػٌَاى ت٘اى  لذر ها هؼارف ػالِ٘ دارٗن کِ اهرٍز تطر هحتاج آًْاست. اٌْٗا از زتاى اّل فحع تطَد. اٗي

 .ت٘ت ّن ٗک ًکتِ است ذ. پس، ترٍٗح افکار اّلکٌٌ ت٘ت هؼرفٖ هٖ ت٘ت ٍ تِ ػٌَاى اسالهٖ است کِ اّل اّل

 04/00/1300ػلِ٘ السالم ت٘ت ت٘اًات در دٗذار تا اػضإ ضَرإ ػالٖ هدوغ خْاًٖ اّل

                                                                                                

ترٍٗح ًْح الثالغِ خَاًٖ ٍ اًس عالب تا اٗي  راستإ در ػلْ٘ا اهلل سالمالسّراء ادارُ لرآى ٍ حذٗث خاهؼِ

دٍرُ  از هرحلٍِ آخریي   دّویيدٍاز ضرٗف ٍ آضٌاٖٗ تا فرٌّگ ػلَٕ ػلِ٘ السالمکتاب 

                ًواٗذ: را ترگسار هٖ «خَاًی ًْج الثالغِ»غ٘رحضَرٕ 

 فْرست هَضَعی پایاى کتاب؛، هرحَم دشتی هٌثع : ًْج الثالغِ

 7097 هرداد 03 ْلت تحَیل پاسخٌاهِ:ه

      

 آییي ًاهِ  

 تَخِ تِ ًکات زٗر خْت ضرکت در اٗي دٍرُ حائس اّو٘ت است: 

 تاضذ.  هراخؼِ ضخع ضرکت کٌٌذُتوام پاسخ ّا تا  .1

خاًَاگٖ، ًام پذر، کذهلٖ، کذتحػ٘لٖ، ًام  ٍ تا هطخػات کاهل )ًام ٍ ًام  a4ّا در ترگِ  پاسخ .2

 تخص هحل تحػ٘ل، ضوارُ تواس ٍ اٗو٘ل( ارائِ گردد.

عالب حضَرٕ هٖ تَاًٌذ پاسخ ًاهِ ّإ تاٗپ ضذُ ٗا دستٌَٗس خَد  را تِ غَرت حضَرٕ تِ  .3

 آهَزضگاُ اهام رضا ػلِ٘ السالم، سرإ ثمل٘ي  تحَٗل دٌّذ.

ى ٍ َد را تِ پست الکترًٍ٘ک ادارُ لرآپاسخ ًاهِ ّإ خ  pdfٗا  wordغ٘ر حضَرٕ فاٗل عالب  .4

 ارسال کٌٌذ.  hadith@jz.ac.irحذٗث تِ آدرس 

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

  ًْح الثالغِ تٌطٌ٘٘ن خَاّ٘ن دٗذ ّواًغَر کِ خَد ٍػذُ دادُ اًذ  ٍ تا عْارت سرسفرُتا خلَظ ً٘ت

 .چطاًذ خَاٌّذها از چطوِ سار ػلن ٍ هؼرفت خَٗص تِ 

 ضرح ٍ تفس٘ر ًذارٗن چَى ّذف آضٌاٖٗ تا کالم حضرت استکتة ً٘از تِ  در اٗي عرح . 

 خغثِ ّا تِ ّا ًاهِ  ،حکوتْادر ح٘ي هغالؼِ تِ سَال ترخَرد کردٗذ غثرکٌ٘ذ تا هغالؼِ ت٘طتر در اگر ٍ

تا هراخؼِ تِ فْرست هَضَػٖ اًتْإ ترخوِ هرحَم  ٍ در غَرت لسٍم ؛رس٘ذ خَاب سَالتاى هٖ

 . تا کوک ًْح الثالغِ تِ خَاب سَالتاى خَاّ٘ذ رس٘ذ ،دضتٖ در هَضَع هذًظرتاى

  هطکل است، در  گفتِ ضذُ کِ ًْح الثالغِ سٌگ٘ي ٍترخالف آًچِ لرائت ًْح الثالغِ در دٍر اٍل

 .حتٖ ترإ ًَخَاًاى ٍ ػَام لاتل فْن است درغذ ًْح الثالغِ 00ت٘ص از  هٖ ٗات٘ذ

  تطک٘ل حلمِ إ از اػضإ خاًَادُ ، دٍستاى ٍ ػاللِ هٌذاى ترإ تطک٘ل خلسِ هؼرفتٖ هٖ تَاً٘ذ تا

 الذام کٌ٘ذ. ًْح الثالغِ خَاًٖ

   ُهرحلِ + هرحلِ خاهغ( 11)  إ است.هرحلِ  12 کاهل دٍر 
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 آزهوى جاهع (نهج البالغه خوانی دوازدهن هرحله  سواالت( 

  طالب عسیس هی توانند با هراجعه به نهج البالغه ترجوه هرحوم دشتی فهرست

 هوضوعی پایاى کتاب به سواالت پاسخ دهند. 

 

 سواالت   

در زًذگٖ ػادٕ ٍ هثارزُ، چٌذ تار در ًْح الثالغِ هَرد تَخِ  آخرت گراییضرٍرت  (7

 ٍالغ ضذُ است؟ دٍ حکوت در اٗي هَضَع ت٘اى کٌ٘ذ.

 ًام تثرٗذ؟ ػلِ٘ السالم ٍ هلت ّا را تا استفادُ از ت٘اًات اه٘رالوَهٌ٘ي جَاهع سقَطػلل  (2

تٌَٗس٘ذ ٍ ٗک حکوت در  ػلِ٘ االسالم را عثك ت٘اى اه٘رالوَهٌ٘ي ًجات از آتشػَاهل  (0

 اٗي هَضَع ت٘اى کٌ٘ذ؟

ٍ هسائل هرتثظ تِ آًْا در کذام خغثِ، ًاهِ ٍ ٗا حکوت  زًاىعَالًٖ ترٗي تحث درتارٓ  (4

 تخطٖ کِ هرتَط تِ تٌاسة فؼال٘تْإ زًاى تاضذ را ت٘اى کٌ٘ذ؟ هغرح ضذُ است؟

ذ ٍالغ ضذُ کِ در ًْح الثالغِ هَرد تاک٘ هفَْم اخالقیپر تکرارترٗي ٍ هْن ترٗي  (5

است را ت٘اى کردُ ٍ ٗکٖ از هْن ترٗي خغثِ ّإ ًْح الثالغِ را کِ تِ تفػ٘ل تِ اٗي 

 هَضَع پرداختِ ًام تردُ ٍ تخطٖ از آى را تٌَٗس٘ذ؟

 را هؼرفٖ کردُ ٍ هحَرّإ اغلٖ آى را تِ غَرت اخوالٖ ت٘اى کٌ٘ذ؟ قاصعِخغثٔ  (6

دارًذ؟ توام  )رّثر(تر گردى حاکن قیحقَهردم چِ  ػلِ٘ السالمٖ عثك ت٘اى اه٘رهَهٌاى ػل (7

 هَارد هغرح ضذُ در ًْح الثالغِ را ّوراُ تا آدرس ت٘اى کٌ٘ذ؟
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ٍ تؼرٗف زّذ ٍالؼٖ پرداختِ است؟ ٗکٖ  زّذچٌذ حکوت ًْح الثالغِ تِ تث٘٘ي حم٘مت  (8

 از حکوت ّا را ت٘اى کٌ٘ذ؟

 ػلِ٘ السالم ٌ٘يٍ غرٍرزدگٖ را در ت٘اًات اه٘رالوَه غرٍرراُ ّإ درهاى ٍ هثارزُ تا  (9

 هطخع کردُ ٍ تا رکر آدرس ت٘اى کٌذ؟

ػلِ٘  ٍ هظلَه٘ت اهام ػلٖ غصة خالفتدر کذام خغثِ ٗا خغثِ ّإ ًْح الثالغِ، لضاٗإ  (73

در اٗي هَضَع را تِ  ػلِ٘ السالم در اٗي لضِ٘ ت٘اى ضذُ است؟ خوالتٖ از فرهاٗطات اه٘رهَهٌاى السالم

 اًتخاب خَد تٌَٗس٘ذ؟

 غِ ک٘ست ٍ اًگ٘سُ ٍٕ از ًگارش اٗي کتاب چِ تَد؟ًْح الثال هَلف (77

کِ در خغثِ ّإ ًْح الثالغِ پراکٌذُ  غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ هکرّم اسالم فضائل ًثیّدُ هَرد از  (72

 است را ت٘اى کٌ٘ذ ّوراُ تا آدرس خغثِ؟

)ػالواى تٖ  عالواى سَءدر کذام خغثِ ت٘طترٗي تحث را درتارٓ  ػلِ٘ السالم اه٘رالوَهٌ٘ي (70

 ػول ٍ...( ت٘اى کردُ اًذ؟تخطٖ از آى خغثِ را در اٗي هَضَع ت٘اى کٌ٘ذ؟

 10پرداختِ است،  قرآى کرینچٌذٗي خغثِ، ًاهِ ٍ حکوت تِ ت٘اى ٍٗژگٖ ّإ هتٌَع  (74

 هَرد از ٍٗژگٖ ّإ لرآى کرٗن را تا رکر آدرس آًْا ت٘اى کٌ٘ذ؟

در التػاد ٍ اخالق  قٌاعتثورات ٍ فَاٗذ  سالمػلِ٘ ال تا استفادُ از ت٘اًات اه٘ر هَهٌاى ػلٖ (75

 چِ هٖ تاضذ؟ تا رکر آدرس ت٘اًات اٗطاى.

ًَضتِ ضذ ٍ هحتَإ غالة آًْا  خطاب تِ هعاٍیِ ػلِ٘ السالم چٌذ ًاهِ تَسظ اه٘رالوَهٌ٘ي (76

 چِ تَد؟ ٗکٖ از کَتاُ ترٗي آى ًاهِ ّا را ت٘اى کٌ٘ذ؟
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تخطٖ از آى را تِ ضوردُ هٖ ضَد؟  هٌشَر حکَهتیکذام ًاهٔ ًْح الثالغِ هْوترٗي  (77

 اًتخاب خَد ت٘اى کٌ٘ذ؟

در کذام خغثٔ ًْح الثالغِ تِ غَرت تخػػٖ پ٘راهَى اًَاع  ػلِ٘ السالم اه٘رهَهٌاى ػلٖ  (78

 تخطٖ از آى خغثِ درتارٓ اًَاع حذٗث را ت٘اى کٌ٘ذ؟غحثت کردُ اًذ؟ ، راٍٗاى حذٗث ٍ...حذیث

 غِ تَدُ ٍ هحَرّإ اغلٖ آى چ٘ست؟، چٌذه٘ي خغثٔ ًْح الثالشقشقیِخغثٔ  (79

 الْٖ ت٘اى کٌ٘ذ؟ فلسفِ احکامدر هَضَع  ػلِ٘ السالم حکوتٖ از اه٘رالوَهٌ٘ي (23

در کذاه٘ي خغثِ ّا، ًاهِ ّا ٍ  غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍآلِ ًثّٖ هکرّم اسالم رٍشْای تثلیغیِضَُ٘ ٍ  (27

 ٘ذ؟ًوًَِ از اٗي رٍش ّا را ت٘اى کٌ 2حکوتْإ ًْح الثالغِ ت٘اى ضذُ است؟ 

هغلة فرهَدُ  "دًیای حرام"در کذام هَاضغ از ًْح الثالغِ درتارٓ  ػلِ٘ السالم اه٘رالوَهٌ٘ي ػلٖ (22

اًتخاب  ػلِ٘ السالم ٍٗژگٖ دً٘إ حرام را از خغثِ ّإ حضرت 3اًذ؟ آدرس آًْا را ت٘اى کٌ٘ذ ٍ 

 کردُ ٍ تٌَٗس٘ذ.

در کذام خغثِ ّا هغرح ضذُ است؟  عذالت اقتصادیپ٘راهَى  ػلِ٘ السالم ت٘اًات اهام ػلٖ (20

 ٗکٖ از آًْا را تِ اخت٘ار تٌَٗس٘ذ.

را تا استفادُ از ت٘اًات اٗطاى، ترس٘ن ػلِ٘ السالم  ٍ غرتت اهام ػلٖ هظلَهیتگَضِ إ از  (24

 کٌ٘ذ؟ تا رکر آدرس هغالة.

رکر چِ هٖ تاضذ؟ تا  ػلِ٘ السالم از ًگاُ اهام ػلٖ فتٌِرٍش ّإ هثارزُ، هْار ٍ هماتلِ تا  (25

 .آدرس ت٘اًات اٗطاى را تٌَٗس٘ذ

 شید پاینده و موفق با (ل اهلل تعالی فرهج الشریف)عج صاحب األمررد پناه حضرت 


