
1 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

    

 

 

 

 علیْا اهلل سالمالسّراء هعاًٍت آهَزشی تربیتی جاهعِ

 تربیتی اهَر ادارُ کل 

 ادارُ قرآى ٍ حذیث

 

 

 مسابقو 

 گوره معرفت
 خطبو فدکیو   ی اهی تفسیر آموزه 

 



2 
 

 تعالی باسوِ

 داًشوٌذ یک ،علن هحیط در سالم اهلل علیْا زّراء حضرت " :هقام هعظن رّبری هذظلِ العالی

 کردُ ایراد پیغوبر رحلت از بعذ هذیٌِ هسجذ در سالم اهلل علیْا زّرا فاطوۀ کِ اى خطبِ آى. ٍاالست

 ٍ کلوات بٌشیٌٌذ بایذ داًشوٌذاى ٍ بلغا ٍ فصحا بسرگاى» هجلسى، عالهِ گفتۀ بِ کِ است اى خطبِ است،

 کلوات بلٌذتریي ٍ زیباتریي هثل ٌّرى، زیبایى لحاظ از است، پرهغس ایٌقذر!« کٌٌذ هعٌا را آى عبارات

 ٍ ایستذ هى هردم هقابل در هذیٌِ، هسجذ در رٍد هىسالم اهلل علیْا  زّرا ى فاطوِ. است البالغِ ًْج

 هعاًى تریي گسیذُ ٍ تریي زبذُ ٍ عبارات زیباتریي ٍ بْتریي با ساعت، یک شایذ زًذ، هى حرف ارتجاالً

 (17/6/52 هذاحاى، از جوعی دیذار در اًقالب هعظن رّبر بیاًات)                                                              . است کردُ صحبت
 

ثبّذف شٌبخت شخصیت ػلوی ٍ لشآًی حضشت صّشا   ػلیْب اهلل سالمالضّشاء اداسُ لشآى ٍ حذیج جبهؼِ

ٍ پبسذاسی اص دیي حشین ًجَت ٍ ٍالیت  سالم اهلل ػلیْب ٍ ثبصًگشی حشکت اًمالثی ایشبى دس دفبع اص

 خذا هسبثمِ گَّش هؼشفت سا ثشگضاس هی کٌذ.

 کتاب آهَزُ ّای تفسیری در خطبِ فذک : هٌبع 

 71فرٍردیي  72  ْلت تحَیل پاسخٌاهِ:ه

 ؛سبیت جبهؼِ الضّشاء -آهَصشگبُ اهبم سضب ػلیِ السالم سشای حملیي هحل دریافت سَاالت: 

 : تحَیل پاسخٌاهِ

 آهَصشگبُ اهبم سضب ػلیِ السالم سشای حملیي؛ ،عالة حضَسی 

پبسخ ًبهِ ثِ پست الکتشًٍیک اداسُ لشآى ٍ حذیج ثِ   pdfیب  wordفبیل  اسسبل  عالة غیشحضَسی:

 ؛ hadith@jz.ac.irآدسس 
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 سبل ػوش ثبثشکت حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْب( 88سَال ثِ هٌبسجت  88: )  سَاالت تشریحی

دس همبم  "اًّوب یخشی اهلل هي ػجبدُ الؼلوب "حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْب ثب استٌبد ثِ آیِ  -8

 خَاستٌذ چِ هغلجی سا گَشضد کٌٌذ؟اػتشاض ثِ ثشخی صحبثِ هی 

حضشت ثب استٌبد ثِ کذام آیِ دس ٍالغ توبم ثذثختیْب ٍ اًحغبط ّبی هلت اسالهی سا ًشأت  -2

 گشفتِ اص ٍالؼِ سمیفِ هی داًذ؟

غبصجبى خالفت سا  "أال اًِْن ّن الوفسذٍى ٍ لکي ال یشؼشٍى "حضشت ثب استٌبد ثِ آیِ  -3

 چگًَِ تَصیف هی کٌذ؟

چِ  هغلجی سا هی خَاّذ ثِ خلیفِ ٍ هسلوبًبى  "لمذ جئت شیئب فشیّبً "یِ حضشت ثب ثیبى آ -4

 آى صهبى ثگَیذ؟

حضشت صذیمِ عبّشُ ثب چِ دالیل هحکن لشآًی اسث سا ثشای خَد احجبت هی کٌذ ٍ  -5

 دلیل( 4خلیفِ سا سسَا هی کٌذ؟)

 حضشت ثب کوک دٍ آیِ لشآًی ٍضؼیت هشدم لجل اص ثؼخت پیبهجش سا چگًَِ تجییي هی -6

 کٌذ؟

سا چگًَِ تأٍیل  "ٍ سیؼلن الّزیي ظلوَا ایِ هٌملتٍ یٌملجَى "اهبم صبد ق ػلیِ السالم آیِ -7

 کشدًذ؟

 آیب ّذف حضشت اص ثیبى هسألِ اسث ، ًپشداختي ثِ هٌبفغ هبدی ٍ دًیَی ثَد؟ -8

 تَثِ( 82ثش عجك تفبسیش هختلف شیؼی ، ائوِ کفش چِ کسبًی ّستٌذ؟ )ثبتَجِ ثِ آیِ  -9

 سَسُ آل ػوشاى دس خغجِ فذکیِ چیست؟ 844 پیبم ٍ سٍح آیِ -81

 اثَثکش سا سد کشدًذ؟ "الٌّجی ال یَسّث  "ثبًَی هکشم اسالم ثب چِ دالیلی سٍایت جؼلی -88

 دس خغجِ چیست؟ "ٍ أًّی تؤفکَى "هٌظَس ٍ همصَد حضشت اص رکش آیِ -82

 "یمجل هٌٍِهي یجتغ غیشاالسالم دیٌبً فلي  "ّذف حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْب اص ثیبى آیِ  -83

 چیست؟
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حضشت ثب استٌبد ثِ کذام آیِ ثِ ایي هغلت اشبسُ کشدًذ کِ شخص ثی کفبیت شبیستِ  -84

 پیشٍی ًیست؟

سَسُ تَثِ چِ صفبتی اص پیبهجش صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ سا حضشت دس  828ثب تَجِ ثِ آیِ  -85

 خغجِ رکش هی کٌذ؟

هسألِ ًفی اکشاُ دس ( چگًَِ  28حضشت ثب تَجِ ثِ آخشیي آیِ خغجِ خَد)سَسُ َّدآیِ  -86

 دیي سا ثِ هسألِ اّل ثیت ػلیْن السالم سثظ هی دّذ؟

دس سٍایبت کذام آیِ ثِ هٌکشاى ٍالیت اهیشالوؤهٌیي ػلی ػلیِ السالم تفسیش شذُ است؟)اص  -87

 جولِ آیبت رکش شذُ دس خغجِ فذکیِ(

 جبّبی خبلی سا پش کٌیذ. -88

 میمت دیي، .........ثبعي ٍ حمیمت ًجَت؛الف( اص ًگبُ فبعوِ ػلیْب السالم...........ثبعي ٍ ح

 ٍ اهبم ػلی ػلیِ السالم ثبعي ٍ حمیمت .........است. 

 سَسُ یَسف ........خلیفِ سا حبثت هی کٌذ.88ة( حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْب ثب استٌبد ثِ آیِ  

الوستؼبى ػلی هب  "ًکشُ ثَدى کلوِ صجشاشبسُ ثِ ..... ....است ٍ جولِ  "فصجشٌ جویل "د(دس جولِ 

 هؼٌبی ...............سا هی سسبًذ. "تصفَى

ػبهل اصلی ًضٍل   "لفتحٌب ػلیْن ثشکبت هي السوبء ٍ االسض "د( صذیمِ عبّشُ ثب استٌبد ثِ آیِ 

 ثشکبت آسوبى ٍ صهیي سا ........هؼشفی هی کٌذ.

ت سسَل خذا اص لجیل داستبى للن ٍ دٍات ُ( آیِ ......................اشبسُ ثِ پبسُ ای اص ٍلبیغ ثیوبسی ٍ ٍفب

 داسد.

 

 

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


