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 تعالیباسمه
، گنجينه ى )نهج البالغه(كيد مى كنم كه اين كتابأت "مقام معظم رهبری مدظله العالی: 

بى نظير و تمام نشدنى است و امروز هم بيشتر از هميشه ملت و جامعه ى اسالمى ما به آن 

 .1364بيانات مقام معظم رهبرى در كنگره پنجم نهج البالغه ،                              ".نيازمند است

                          
                                                                                                                                                                                                                                                                     

آموزشی تربيتی تربيتی معاونت  امور وابسته به اداره كلاداره قرآن و حديث 

و با  ترويج نهج البالغه خوانی و انس با اين كتاب سترگ راستای در عليهااهللسالمالزهراءجامعه

غيرحضوری دوره  مينهفت ،هدف گسترش دامنه مطلعان و مبلغان معارف و فرهنگ علوی

 نمايد:   را برگزار می «سيری در نهج البالغه»با عنوان  خوانی نهج البالغه

  200تا  171خطبه منبع : نهج البالغه،                       

 دریافت سؤاالت:شیوه 

  درس اخالق اساتيد)ره(  بهشتیشهيد  4آمفی تئاتر طبقه ، 

  سايت جامعه الزهرا سالم اهلل عليها به نشانیjz.ac.ir 

 كانال  جامعه الزهرا سالم اهلل عليها@jz_news  در سروش 

  كانال اساتيد جامعه الزهرا سالم اهلل عليها در سروش

@asatid2159 

     30/3/98:   مهلت  تحویل پاسخنامه

  روش تحویل پاسخنامه:  
  درس اخالق اساتيد)ره( بهشتیشهيد  4آمفی تئاتر طبقه ، 

  ارسال پاسخنامه تايپ شده ياpdf    به پست الکترونيکیhadith@jz.ac.ir  

 32112355شماره تماس : 

 

 

 

 

 

mailto:hadith@jz.ac.ir


3 
 

 :مقدمه
 نهج البالغه در مکتب تشیع:

البالغه را گواه بر اين دانسته اهلل جعفر سبحانى خبرهاى غيبى نهجفقيه و اصولى معاصر آيه  

هاى حسى و عقلى از آگاهى سومى به نام الهام و تاييد عالوه بر آگاهى عليه السالمكه امام 

الهى برخوردار است و انسان به وسيله اين حس، شکننده مرزهاى زمان و مکان و حجاب 

باشد و با اين قوه، حوادث را پيش از وقوع درك كرده و با آن حوادث ارتباط ماده مى

از  عليه السالم. آگاهى از غيب و گزارش امام كندبرقرار كرده و كامال آن را لمس مى

هايى كه پس از شهادت وى رخ داد، حوادث و رويدادهاى پنهان و پوشيده خصوصا جريان

دهد و اين خبرهاى غيبى گواه است كه امام البالغه را تشکيل مىيکى از ابعاد گسترده نهج

توان آن را از ه هرگز نمىعالوه بر آگاهيهاى متعارف از آگاهى سومى برخوردار بوده ك

                                               1.طريق ابزارى به نام حس و عقل كشف كرد

زاده آملى كه در ادبيات فارسى نيز تبحرى ويژه دارد عارف و فيلسوف يگانه استاد حسن

ها راهنما و امهاى كه براى زندگى انسانها در تمام شئونات و برناين كتاب را شجره طيبه،

 دانند. دليل قويى است مى

به  عليه السالمسيره امام على كه ؛ چرا آملى اين كتاب، معجزه گفتارى استاز ديدگاه استاد 

معجزه فعلى مانند كندن در قلعه خيبر، و معجزه قولى ؛ شوددو معجزه فعلى و قولى تقسيم مى

 ..البالغه استكتاب گرانقدر نهج

لی اهلل سلسله معجزات قولى، قرآن مجيد است كه صورت كتبى خاتم ص در:گويدهمو مى

البالغه و زبور و چون نهج :است و معارف صادر از اهل بيت عصمت و وحى عليه و آله

 2.و جوامع روايى تالى آن (صحيفه سجاديهلی اهلل عليه و آله) انجيل آل محمد ص

  ( 200تا  171خطبه )خوانی نهج البالغه م هفتسواالت مرحله 
                                                           

 . 50 – 51همان، ص  ،1360البالغه، البالغه: بنياد نهجيادنامه كنگره هزاره نهج .1
 ..50ص  -البالغه در يادنامه كنگره هزار نهج البالغه، مندرجزاده آملى، حسن: انسان كامل در نهجحسن2
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 سواالت تستی 

چه كسی عليه السالم حريص ترين شخص به قتل عثمان از نظر اميرالمومنين .1

 (174)خبود؟
 د( عايشه   ج( معاويه     ب( زبير         الف( طلحه        

كدام خصوصيت اخالقی ، جايگاه بغض و كينه  و رشد وسوسه های شيطانی  .2

 (192)خطبه است ؟
                                          ب( بی تقوايی               شهوت گرايی                    الف(

 د( ريا        ج( تکبر و خودپسندی 

 (183)خطبه منتهای رضای الهی از بندگانش چيست؟ .3
 د( توكل             ج( توحيد                  ب( اخالص            الف( تقوا

گروهی از فرشتگان كه از عبادت خداوند خسته نمی شوند جايگاه  .4

 (171)خطبهكجاست؟
                                       ب( عرش اعلی                        الف( آسمان هفتم         

 د( حامالن كرسی            ج( آسمان دنيا

ها كه شفای آن در قرآن  بزرگترين درد انسان عليه السالمطبق بيان اميرالمومنين  .5

 (176)خطبه آمده است، چيست؟
                            ب(  حسادت          الف( كفر و نفاق

 د( جهل           ج( شهوت پرستی 

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ  »جاهای خالی اين عبارت با كدام كلمات تکميل می گردد؟   .6

 (176)خطبه  « .....يَسْتَقِيمَ  حَتَّى ....وَ لَا يَسْتَقِيمُ  ......عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ 
      قلبُه-لسانُه  –ب( عينُه          قلبُه      -ايمانُه  –الف( اخالقُه 

 قلبُه  -خُلقُه  –د(خُلقُه                           لسانُه        -قلبُه   –ج( قلبُه   
 اين و » است آن را كامل كنيد؟اين عبارت در وصف روزگار آينده و آخرالزمان  .7

 (187)خطبه «  .است..... از تر آسان مؤمن بر شمشير ضربات كه است روزگارى
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                             ب( يافتن لقمه حالل                      الف( پرهيزگاری

 د( زندگی كردن                      ج( حفظ ايمان                 

حجت خداوند در زمين را بشناسد و "كسی كه  عليه السالمطبق بيان حضرت علی  .8

 (189)خطبه اليق چه عنوانی است؟  "به امامت او اقرار كند

 مهاجرد(   ج( مومن واقعی             ب( عالم ربانی           الف( عارف      

را همچون صلی اهلل عليه وآله همسر پيامبر»قومی كه به تعبير حضرت اميرعليه السالم  .9

 (172)خطبه ، چه كسانی بودند؟ «كنيزی به ميان برده فروشان آوردند

 د( مارقين            ج( قاسطين           ب( ناكثين             الف( قريش

 

شب را به  »عبارات چه كسانی را معرفی می كنند؟: در اين عليه السالم اميرالمومنين  .10

 داند،رساند جز آن كه نفس خويش را متّهم مىروز، و روز را به شب نمى

 (176)خطبه « شمارد.كند، و گناه كارش مىهمواره نفس را سرزنش مى

                                                         ب( انسان گنه كار                   الف( حسود 

 صلی اهلل عليه و آلهد( اصحاب پيامبر                  ج( انسان با ايمان   

 

 سواالت تشریحی 

 (198)خطبه ثمرات تقوا و پرهيزگاری را چه می دانند؟  عليه السالمامير مومنان علی  .11
 (172)خطبه روا داشتند؟  السالمعليه قريش چه ظلم هايی را نسبت به اميرالمومنين  .12
 (190)خ؟ است و در قيامت چگونه خواهد بود وضعيت پرهيزگاران در دنيا چگونه .13
 (175)خرا با بيان خودشان بيان كنيد؟ عليه السالم گوشه ای از علوم بی پايان حضرت امير .14
 (189)خطبه ذكر كنيد؟  عليه السالماقسام ايمان را طبق بيان موالی متقيان  .15
از خداوند متعال در  هر دو حالت شکست و پيروزی در جنگ عليه السالم تقاضای حضرت امير .16

 (171)خطبه چه بود؟ 
 (183)خطبه ذكر كنيد ؟  عليه السالمويژگی های قرآن را در بيان حضرت امير .17
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دربارۀ سختی های جنگ با اهل قبله را بيان كنيد. )متن عليه السالم توصيۀ جاودانۀ حضرت امير .18

 (173)خطبه لی و ترجمه آن(؟ اص
چرا خداوند متعال كه می توانست پيامبران خود را با جميع ثروت و قدرت دنيايی مبعوث  .19

 (192)خطبه كند، اين كار را نکرد ؟ 
خُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا  بِهَا عَلَى »اين عبارت موالی متقيان را ترجمه و شرح كنيد؟ .20

 (183)خطبه  « خَلُوا بِهَا عَنْهَاأَنْفُسِکُمْ وَ لَا تَبْ
 (176)خطبه بيان كرده اند، ذكر كنيد  ؟  عليه السالماقسام ظلم را كه اميرالمومنين   .21
 (193)خطبه پرهيزگاران چگونه با دنيا تعامل كردند؟  .22
 (186)خطبه چرا حركت در ذات خداوند جاری نيست و نتايج فاسد اين حرف چيست ؟  .23
)خطبه ذكر كنيد ؟ عليه السالم را در بيان حضرت امير عجل اهلل تعالی فرجه الشريفويژگی های امام زمان  .24

182) 
 (194)خطبه   ذكر كنيد ؟عليه السالم چند نمونه از ويژگی های منافقين را طبق بيان حضرت علی  .25
)خطبه مردم هنگام نزول بال چه بايد بکنند تا عنايات خداوند متعال شامل حال آنان شود؟   .26

178) 
چه ويژگی هايی موجب نابودی ملتهای گذشته گرديد؟  عليه السالمطبق بيان حضرت علی  .27

 (192)خطبه 
 (191)خطبه ؟ توصيف كنيد عليه السالمدنيای حرام را از نگاه موالی متقيان  .28
 (199خطبه ؟ )بيان كنيدعليه السالم اهميت واالی نماز را طبق فرمايشان حضرت امير .29
 (193)خطبه ا چه حالی می خوانند؟ متقين قرآن را چگونه و ب .30

 
 .اپینده و موفق باشیدالشریف رفهجتعالیاهللعجلصاحب األرمرد پناه حضرت                                                                                                  
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 :اپسخناهم سواالت تستی 
 :کداستاد                                                                                                انم و انم خانوادگی:           

         
 

 د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال

1     21     

2     22     

3     23     

4     24     

5     25     

6     26     

7     27     

8     26     

9     27     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16     36     

17     37     

18     38     

19     39     

 اللهم صل علی محمد و ال محمد     20


