
 سواالت نشریه غدیر

 (:محرم)ماه اول  سؤال

متن  ن  یع -2,دیسیبرداشتتان را بنو-1) دیسیرا بطور خالصه بنو( هیاول نشر یاز صفحه " ) بام و دو هوا کی"و ساده موضوع  بایز بصورت

 (ستین ازیذکر آدرس  منابع ن-3,نباشد

 

 ( : صفر)ماه دوم  سوال

السالم  ذکر شده به  هیعل نیرالمومنیام تیوال یدرباره  امبریاز پ حیصر یجمله  22که .....( ریغد یدر خطبه  ایآ)  هینشر 9 یاز صفحه   

 : دیسوال پاسخ ده نیا

 ست؟یچ قتیآن حق, واشاره تکرار شده هیچه بصورت الفاظ که واضح است وچه با کنا,  یقتیحق کیجمله  22 نیتمام ا در

 

 ( :االول عیرب) ماه سوم  سؤال

 ذکر شده است ؟ تیالسالم چند خصوص هیز قول حضرت امام صادق علا عهیش اتیخصوص انیدر ب هینشر 8 ی درصفحه

 (از مطالعات خودتان ) دیبده یکوتاه حیتوض( بدلخواه) یکی یو درباره  دییآن ها رابفرما تعداد

 

 (اآلخر عیرب) ماه چهارم  سؤال

 تیمنکر وال یتوبه " و آله فرمودند  هیهللا عل یصل امبریکه پ ریغد یاز خطبه  یدربخش( ست؟یچه موقع توبه قبول ن) هینشر 9 یصفحه  در

 نیمخصوصا هدف از طرح ا)  دیسیمطلب را بنو یلطفا خالصه , داده شده است  حیتوض شیفرما نیمفهوم ا" ستیالسالم قبول ن هیعل یعل

 (  دیئموضوع را بفرما

 (نشود یسیرونو. ) نباشد هیجمالت  نشر نیع دیسینو یکه م یمطلب

 

 ( :االول یجماد) ماه پنجم  سوال

و پنهان  یدشمن هیالخصوص از زمان حکومت معاو یعل, وآله  هیهللا عل یاکرم صل امبریرشد اسالم ومخصوصا پس از پ یروزها نیاول از

از کدام مطلب :  نستیسوال ا, مثل عربستان ادامه دارد  نینش یوهاب یالسالم شروع شد و تاکنون در کشورها هیعل یحضرت عل لیکردن فضا

 کرد؟ نیقیشتریموضوع ب نیتوان به ا یآمده م هینشر"1" یکه در صفحه 

 

 (اآلخر یجماد)ماه ششم  سوال

السالم به جمع  هیعل نیرالمومنیام تیوال یاعالم رسم یبرا ریغد انیجر نکهیا یدرباره ( م؟ییگو یماچه م,  ریاز غد)  هینشر 2 ی درصفحه

 .سوال مطرح شده است  9مجموعا  انینوشته شده و در پا یبحضرت بود مطل یاز آنان برا عتیمسلمانان و گرفتن ب

 :است  نیما ا سوال

 .دیده حیتوض یمختصر( از خودتان )  میاثبات آنچه گفت یو در راستا دیرا بدلخواه خود انتخاب کن یسوال



 

 (:رجب)ماه هفتم  سوال

 .شده اند دهینام" ملعون"و " لعنت شده" یمورد افراد 4ذکرشده است در  ریغد یکه چند فراز از خطبه  هینشر 5و  4صفحه  در

 هستند؟ یدسته افراد چه کسان 4 نیا دیسیبنو مانیبرا:   نستیا سوال

 

 ( :شعبان)ماه هشتم  سوال

 دیسیبنو مانیبرا( خواهد؟ یالسالم را از ما م هیبا امام عل یعتیخداوند چگونه ب) هینشر 11 یصفحه  از

 "چه بود؟ رخمیدر غد تیبشر خیاجالس تار نیبزرگتر یوآله از برگزار هیهللا عل یصل امبریهدف پ نیمهم تر" 

 د؟یکن یآن راثابت م چگونه

 .دیده حیتوض یمقدار

 

 ( :رمضان)ماه نهم  سوال

 کی,  عتیب نیا نکهیا یدرباره ( خواهد؟ یالسالم را از ما م هیبا امام عل یعتیخداوند چگونه ب)موضوع  حیدر توض,  هینشر 11 ی درصفحه

 .داده شده است یمختصر حیجنبه داشت توض 4نبود بلکه  یمعمول عتیب

 : نستیماه نهم ا سوال

 حیدارد را توض تیخصوص 4که خود  عتیجهت ب نیا تیاهم گرید ریبه تعب دیده یحاتیتوض مانیبرا  عتیجنبه و جهت ب" نیاول" یدرباره  

 . دیده

 .دییبفرما حیا قلب الزم است توضاز گوش ت عتیب نیمراتب نفوذ ا یدرباره : ییراهنما 

 

 ( :قعدهیذ) ازدهمیو ( شوال)ماه دهم  سوال

 "خواهد؟ یالسالم را ازما م هیبا امام عل یعتیخداوند چگونه ب"موضوع  حیدر توض,  هینشر 11 ی درصفحه

جنبه وجهت "نیاول"درسوال ماه نهم از , داده شده است یمختصر حیجنبه داشت توض4نبود بلکه  یمعمول عتیب کی,  عتیب نیا نکهیا درباره

 .سوال شد عتیب

 یدهنده  لیمواد تشک دییبفرما یعنی, است  عتیجهت دوم و سوم ب یو درباره  عتیازهمان صفحه و همان موضوع ب ازدهمیماه دهم و  سوال

 یواعتبارش فرق م یدهد ماندگار یم لیکه آن را تشک یبه نسبت نوع مواد یهرجنس) اعتبارش تا چه موقع است؟  خیو تار ستیچ عتیب نیا

 امبریدارد وپ یانواع عتیب میبدان نکهیا یاست برا یمثال نیا,دهنده اش است لیمدت اعتبارش وابسته به مواد تشک یهرجنس گرید ریبه تعب, کند 

 (.را خواستار شدند عتینوع ب نیتر یالسالم فرمودند عال هیعل نیرالمومنیبا ام عتیب یکه درباره  یحیله با توضوآ هیهللا عل یصل

 

 

 



 :(حجهیذ)ماه دوازدهم  سؤال

 "خواهد؟ یالسالم را از ما م هیبا امام عل یعتیخداوند چگونه ب"موضوع  حیدر توض,  هینشر 11 ی درصفحه

 .داده شده است یمختصر حیجنبه داشت توض 4نبود بلکه  یمعمول عتیب کی,  عتیب نیا نکهیا درباره

 .شد دهیپرس عتیجنبه و جهت ب" نیاول"سؤال ماه نهم از  در

 .میرا خواست عتیجهت ب" نیسوم"و " نیدوم"ح  یتوض ازدهمیماه دهم و  درسؤال

 :دییدقت فرما حیتوض نیبه ا, است  عتیجهت چهارم ب یو درباره  عتیماه دوازدهم از همان صفحه و همان موضوع ب ؤالس

محافظت  یمستحکم بود برا یفرمودند که در واقع مانند ساختن دژ عتیب نیو آله درباره ا هیهللا عل یاسالم صل یگرام امبریرا  پ تیخصوص 7

 زکه ا یبسازد و آن را از خطرات عتشیب یها هیبرپا دیقلب تپنده با نیا اتیح یادامه  یبرا یصلوات هللا که هرفرد هیعل نیرالمومنیام تیاز وال

 .آورند حفظ کند یجهات مختلف به اوهجوم م

 :نهاستیا تیخصوص7

باهمان شکل  عتیب نیا,  ریخ, داده شود  یراتییتغ تشیفیشود در ک یشود و م یشامل مرور زمان م زهایچ یمثل برخ عتیب نیفکرنکنم ا_1

 (ریالنُغ  .) ندارد  ریینظر و تغ دیبه تجد یازین عتیب ت  یفیانجام شود و ک دیبا ایدن انیگرفتند تا پا ریدر غد امبریکه پ یوصورت

مقام و  چیمعصوم است و با ه فقط مخصوص عتیب, کرد  عتیمعصوم قرار داد و با او ب یشود بجا یرا نم یاحد, ندارد  نیگزیجا عتیب نیا_2

 (النُبَد ل) کرد " عتیب"شود  ینم زین نیاعظم فقها و مجتهد یحت یمنصب

تا کنون و  امبریاز بعد از شهادت پ, فاسد  نیوغاصب نیو اوالد اوست و حکومت ظالم یحق با عل, میشک نکن چگاهیه میکن یم عتیدر آنچه ب_3

         میبپندار انمانیوارد کند که آنان را همطراز موال یباحضرت خدشه ا عتینسبت به ب مانمانیدر ا دیاهل باطل نبا عیدامنه دار و وس غاتیتبل

 (نَُشک  ال) 

 (النَجَحد) میآن را اظهار کن مینتوان یاگرچه گاه,  مینشو عتیب نیمنکر ا" قلبا و زبانا" یحال و وضع چیدر ه_4

 (النَرتاب. ) میو خود را از آن منصرف نمائ میسست کند مبارزه کن عتیب نید مرا نسبت به اکه بخواه یقلب التیبا تصورات و تخ_ 5

که  میبخودمان بقبوالن دیبا, ستین یبازگشت, فقط رو بجلو , است  کطرفهیحرکت  ریمس, است" مانیعهد و پ" یجلوه  نیتر یعال عتیب نیا_6

ُع َعن العَهد. )السالم از آن روگردان شد هیعل نیرالمومنیام تیوال رشیتوان بعد از پذ ینم  (ال نَرج 

حضرت  تیاعالم وال یاز ابتدا, استثناست  عتیب نیبدانم ا دیدر جهت نقض و بهم زدن داشته باشد با یتبصره ا ینامه ا مانیاگر هر عهد و پ_7

 لقبو دیبود قرار ندادند و لذا با ایهدات عالم ذر در دناز تع یکی یکه در واقع صورت عمل مانیپ نیامکان نقض ا یبرا یتبصره ا چیه امبریپ, 

 ( ثاقیالنَنقُُض الم. )  میپا گذار ریرا ز  یعظمت و قدمت زمان نیبا ا ینامه ا مانیپ نیچن  میتوان یداشته باشم که نم

 

 :است  نیا سوال

از ) دیارسال کن مانیبرا( شود یکپ نکهیبدون ا) یگریرا با زبان و قلم د( حاتیتوض نیهم)گفته شد  عتیچهارم ب یجهت و جنبه  یدرباره  آنچه

 (میکن یاستقبال م زین شتریو ب یجانب حاتیتوض


