
 بسم هللا الرمحن الرحمی

ی َجَعلَنَا ّ ّ اَّله ةّ  ّمنَ  الَْحْمُد َلِّله ّکنَی ّبّواَلیَّة َأّمرّی الُْمْؤّمّننَی َو اْْلَئّمه اَلمُ  الُْمتََمّسِّ  عَلَْیهُّم السه

ن به پرسش های صفحه بعد پاسخ دهید
 
زینه های صحیح را به صورت یک عدد سه رقمی گو عدد  توجه : متن زیر را مطالعه نموده و با توجه به ا

ارسال نمایید. به افرادی که پاسخ صحیح را ارسال نمایند به قید قرعه جوایزی اهداء  05553505131305( به سامانه پیامکی 321) مانند 
 .خواهد شد
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له : 
 
َمََلِئَکُة قال رسول هللا صّلی هللا علیه و ا

ْ
ْم َتَزِل ال

َ
َتَب َفِضیَلًة ِمْن َفَضاِئِلِه ل ی َمْن ک َ

َ
َتاَبِة َرْسٌم َو َمِن اْسَتَمَع ِإل ک ِ

ْ
َک ال

ْ
ُه َما َبِقَی ِلِتل

َ
َیْسَتْغِفُروَن ل

َتاَبٍة ِمْن  ی ک ِ
َ
ْمِع َو َمْن َنَظَر ِإل َتَسَبَها ِبالسَّ ِتی اک ْ

َّ
ُنوَب ال ُه الذُّ

َ
ُه ل ُنوَب اَفِضیَلٍة ِمْن َفَضاِئِلِه َغَفَر اللَّ ُه الذُّ

َ
ُه ل َظرِ  َفَضاِئِلِه َغَفَر اللَّ َتَسَبَها ِبالنَّ ِتی اک ْ

َّ
 .ل

له فرمودند: پیامبر اسَلم صلّ 
 
 را بنویسد نؤمنیهر کس فضیلتی از فضائل امیرالمی هللا علیه و ا

 
ن نوشته از بین نرود فرشتگان برای ، تا زمانی که ا

مرزد.  نی را که به وسیله گوش مرتکب شده،او طلب مغفرت میکنند. و هر کس به فضیلتی از فضائل او گوش بسپارد خداوند گناها
 
و هرکس می ا

مرزد.به ن
 
ن نوشته شده نگاه کند، خداوند گناهانی که با چشم مرتکب شده را می ا

 
 وشته ای که فضائل علی بن ابیطالب در ا
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ن بزرگ ترین دستور زندگی مادی و معنوی و باالترین ک تاب رهای  ی بخش بشر است و دستورات 
 
ما مفتخریم که ک تاب نهج البَلغه که بعد از قرا

ن باالترین راه نجات است از امام معصوم ما است
 
 (سیاسی امام خمینی -. )وصیت نامه الهیمعنوی و حکومتی ا

ینده:  31بخشی از خطبه 
 
 نهج البَلغه در مورد علم حضرت به حوادث ا

ُتَغْرَبُلنَّ َغْرَبَلًة،
َ
َبَلًة، َو ل

ْ
َبُلنَّ َبل

ْ
ُتَبل
َ
َحّقِ ل

ْ
ذى َبَعَثُه ِبال

َّ
ِقْدِر َحّتى َيُعوَد َاْسَفُلُكْم َاْعَلُكْم، َو َاْعَلُكْم وَ  َو ال

ْ
ُتساُطنَّ َسْوَط ال

َ
 .َاْسَفَلُكْم  ل

 
نها  قسم به خدای  ی که پیامبر را به حق فرستاد،

 
مد و شما مانند دانه های  ی که در غربال ریخته باشند و غربال ا

 
شدایدی برای شما پیش خواهد ا

ن را تکان دهد به طوری که از همدیگر جدا بشوند، غربال خواهید شد؛ و مانند دیگ جوشانی خواهید شد که در اثر حرارت دادن زی
 
اد به ا

نچه در باالست پایین برود
 
نچه در ته دیگ است باال بیاید و ا

 
 .ا

یت هللا بهجت : هرچه زمان ظهور نزدیک تر می شود، بَلها بیشتر می شود. هنوز بَلها بعد از این است. حاال ما در راحتی و نعمت 
 
مرحوم ا

خرالزمان این دعای فرج که دعای تثبیت در دین است را بخوانیم
 
ُه يا: هستیم. فرموده اند در ا ِبي  يا َرِحيُم ياَرْحمُن  يا َاللَّ

ْ
ْت َقل َب الُقُلوِب َثِبّ ُمَقِلّ

یت هللا بهجت( .ي ِديِنَک َعل
 
 )ک تاب در محضر ا
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 ساله ) تحلیل سیره ائمه معصومین در نگاه رهبر انقَلب(:  205ن ابخشی از ک تاب انس



معموال شجاعت این بزرگوار را  در کشتن َمرَحب خیبری و بلند کردن دِر قلعه خیبر و از این شما شجاعت امیرالمؤمنین را در کجا می دانید؟ 
ن بزرگوار اینها نیست. همچنین شجاعت

 
ن بزرگوار این نیست که وقتی در یک صف دشمنی واقع می  چیزها می دانند؛ در حالی که شجاعت ا

 
ا

نجاست 
 
شد با یک شمشیر چند نفر را می انداخت؛ اینها پهلوانی است، البته فضیلت است، اما شجاعت اینها نیست.شجاعت امیرالمؤمنین ا

سَلمی داشتند ، شجاعانه ایستاد. در مقابل ثروت که در مقابل لجوج ترینافراد، شجاعانه ایستاد، در مقابل کسانی که نام و نشانی در جامعه ا
رای  ی وادار کند، شجاعانه ایستاد. راه خدا را وقتی تشخی

 
ص انباشته در شام که می توانست ده ها هزار سرباز جنگجو را در مقابل او به صف ا

برومندان از صحابه پیغمبر که در داد، هیچ مَلحظه ای از هیچ کس نکرد. این شجاعت است. در مقابل خوشاوندان خود مَلحظه نکرد
 
.با ا

حکومت اسَلمی است. به ت معارض به معنای مرگ مقابلش قرار گرفتند، جنگید. قاطعیت اسَلم یعنی این.  هرگونه نرمشی در مقابل حرکا
 معنای کور شدن خط اسَلمی است. اگر خط علی بن ابیطالب در تاریخ مانده است، به خاطر تیزی شمشیر قاطعیت اوست.
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 پرسشنامه

 از روایت نبی مکّرم اسَلم برای کسی که با چشمانش مرتکب گناه شده، راهگشاست؟ کدام بخش

َتَب َفِضیَلًة ِمْن َفَضاِئِلِه  .3  َمْن ک َ

ی َفِضیَلٍة ِمْن َفَضاِئِلِه  .2
َ
 َمِن اْسَتَمَع ِإل

َتاَبٍة ِمْن َفَضاِئِلِه  .1 ی ک ِ
َ
 َمْن َنَظَر ِإل

 هیچکدام .0

**** 

و مؤمنین غربال می شوند، کدام یک از ادعیه زیر برای این زما با توجه به اینه به فرموده امیرالمؤمنین هرچه زمان به جلو می رود، بَلها بیشتر 
 سفارش شده است؟

ُه يا .3 ِبي َعل يا َرِحيُم ياَرْحمُن  يا َاللَّ
ْ
ْت َقل َب الُقُلوِب َثِبّ  ي ِديِنَک ُمَقِلّ

ء .2
 
ٌء َو ِذکُرُه ِشفا

 
 یا َمْن ِاْسُمُه َدوا

اِلِحيَن  َرِبّ َهْب ِلي ُحْكماً  .1 ِحْقِني ِبالصَّ
ْ
 َو َال

َه ِإال َانَت  .0
َ
اِلِميَن  ال ِإل

َّ
ي ُكنُت ِمَن الظ  ُسْبَحاَنَك ِإِنّ

                                                                           **** 

 با توجه به فرموده رهبر انقَلب، علت اینکه خط امیرالمؤمنین علیه السَلم در تاریخ مانده، کدام گزینه است؟

 شجاعت در جنگ های مختلف     .3

 قرابت و نزدیکی به پیامبر اسَلم    . 2

 شمشیر قاطعیت ایشان به خاطر تیزِی     . 1

 نرمش با گروه های معارض.     0


