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ستاد اقامه نماز استان مازندران
دفتر نمايندگي بنياد بين المللي غدير استان مازندران

سواالت خطبه متقيّن از نهج البالغه اميرالمومنين امام علي (ع) خطبه 193

 -1متقیان برای رهایی از اسارت دنیا چه کارهایی انجام دادند؟
 -2در دنیا آرزوهای دور و دراز نداشتند

 -1دنیا را طلب نکردند

 -4جان خود را فدیه دادند تا از اسارت رها شدند

 -3چشمان خود را بر روی زرق و برق دنیا بستند

 -2از نشانه های پرهیزگاران و اهل تقوا این است که از اعمال خود  ..........در پی حالل ..........عمل پسندیده شان...........
نفس او از او ..............است.
 -1در هراسند -راغبند -پنهان است -در امان

 -2خرسند -میانه رواند -آشکار است -در عذاب

 -3در وحشتند -جوینده اند -نمایان است -رنج

 -4نادمند -حریص هستند -نمایان است -رنج

 -3دلیل اینکه خداوند از طاعت مخلوقات بی نیاز و از عصیان آن مصون می باشد چیست؟
 -1خداوند پاک و برتر از مخلوقات است.
 -2با وجود فرشتگان خداوند بی نیاز از اعمال مخلوقات است.
 -3عصیان مخلوقات و طاعت فرمانبران برای او زیان و سودی ندارد
 -4مایه زندگانی را میان آنان تقسیم گردد و آنان را به حال خود رها کرده است.

 -4نحوه پوشش اهل تقوا چگونه است؟
 -1پوشش آنها فاخر و زیباست
 -3ساده پوش هستند

 -2میانه رو در پوشش هستند
 -4به پوشش اهمیت نمی دهند.

 -5نفسها اهل تقوا در هنگام سختی چگونه است؟
 -2همانگونه است که در حالت آسایش و راحتی هستند

 -1فروتن و متواضع هستند

 -3هر چه سختی بیشتر باشد از آسایش آن ها کاسته می شود  -4هر چه آسایش بیشتر باشد متحمل سختی کمتر می باشد

 -6رفتار اعمال متقّین چگونه است؟
 -1در رفتار خود میانه رو هستند
 -3در رفتارشان فروتند

 -2در رفتار خود رضایت دیگران را مدنظر دارند.
 -4رفتارشان همه را خرسند می کند

 -7امام چشم و گوش اهل تقوا را چطور توصیف نموده اند؟
 -1چشمهایشان نیز بین گوشها شنواست
 -3چشمهایشان ترسان و گوشهایشان شنواست.
سودمند است سپرده اند.

 -2چشمها و گوشهای خود را بر حرام بسته اند
 -4چشمهایشان را بر حرام می بندند و گوشها را بر دانشی که

 -8اگر اجل و سرآمدی که خداوند برای اهل تقوا رغم زده است نبود روح های آنان........
 -1تا ابد زنده می ماند

 -2در عذاب بود

 -3در کالبدشان آنی قرار نمی گرفت

 – 4هیچکدام

 -9اهل تقوا در گفتار چگونه اند؟
 -1گفتارشان صواب است
 -3گفتارشان تیزو برنده است

 -2میانه رو در گفتارند
 -4با گفتارشان در هراسند

 -10عظمت خداوند را نزد اهل تقوا بیان چگونه است؟
 -1چنان بزرگ است که غیر از او در چشمانشان کوچک می نماید
 -3او را از هر چیزی پاک و منزه می دانند.
حساب نمی آورند.

 -2چنان بزرگ است که غیر او را نمی بینند.
 -4چنان با عظمت است که غیر او را به

 -11پرهیزگاران از خداوند چه موقع رهایی و آزادگی گردنهای خود را از دوزخ درخواست می کنند؟
 -2هنگامی که پیشانی وکف و دستان و زانوهای خود را

 -1به هنگامی که در آسایش و فراخی هستند
بر زمین می نهند.

 -4زمانی که دلهایشان اندوهگین است.

 -3زمانی که در تابستان های گرم روزه می گیرند

 -12از نظر اهل تقوا بهشت و جهنم را توصیف نمایید.
 -1به بهشت توجه نمی کند و از آتش جهنم نمی هراسند
دوزخ را دیده و در آن گرفتارند.

 -2گویی بهشت را دیده و در ناز و نعمت آن مشغولند و

 -3بهشت و جهنم از نظر آنان مفهومی ندارد.
هراسانند.

 -4از نعمت های بهشت خرسند و از عذاب دوزخ

 -13دلها و رفتار اهل ایمان را امام (ع) چگونه وصف نموده است؟
 -1دلهایشان شاد و همه از آزار آنان در امانند.
گیرند.
 -3دلهایشان پاک و همه از وجودشان فیض می برند.

 -2دلهایشان هراسان و همه از وجود آنان آرامش می
 -4دلهایشان اندوهگین و همه از آزار آنها مصونند.

 -14جسم و روح اهل تقوا چه ویژگی دارد؟
 -1بدنشان تکبدد و الغر است و جانهایشان پاک است.
 -3بدنشان میانه اندام و روحشان پاک است.

 -2بدنشان پاک و منزه است جانهایشان سبک است.
 -4جسمشان فربه و روحشان شاد است.

 -15سودمندترین تجارت از نظر امام (ع) را مشخص نمایید؟
 -2صبر دنیا سبب راحتی در آخرت است.

 -1صبر در دنیا راحتی زندگی را بدنبال دارد.
 -3صبر در روزهای کوتاه و راحتی روزهای دراز را بدنبال دارد.

 -4ب و ج درست است.

 -16پرهیزگاران کدام صفات را با دانش درمی آمیزند؟
 -1بردباری و رفتار نیک را
 -3تیزهوشی و کردار را

 -2صبر و کردار را
 -4پندار نیک و کردار را

 -17چه چیزی چشم اهل تقوا را روشن و نورانی می کند؟
 -2روشنی چشم پرهیزگاران در چیزی است که پایدار است.

 -1روشنی چشم اهل تقوا در چیزی است که زوال ندارد.

( -4الف و ب) صحیح است.

 -3اهل تقوا به هیچ چیزی دل خوش نمی کنند.

 -18اهل تقوا را در حالی می بینی که آرزویش ..............لغزش  ...........قلبش  .............دینش ..........خشمش..........
است.
 -1نزدیک – اندک -فروتن -محفوظ -میانه

 -2اندک -کوتاه -آرام -کامل -بجا

 -3نزدیک -اندک -فروتن -محفوظ -فرو خورده

 -4مرده -اندک -پاک -کامل -بجا

 -19سکوت و خنده و شادی اهل تقوا را بیان کنید؟
 -1سکوتش از روی دانایی و خنده هایش از مهربانی است.

 -2سکوتش او را افسرده نسازد و خنده هایش قهقهه نیست.

 -3سکوتش او را آرام می کند و خنده هایش بلند آوازه نیست -4 .سکوتش او را افسرده می سازد و خنده هایش شادی آوراست.

 -20تالوت قرآن چه تاثیری بر اهل تقوا می گذارد؟
 -1به آیات بیم دهنده می رسد گوش و دل را به آن می سپارند.
 -3آیات قرآن را مایه دلگرمی خود می دانند.

 -2با قرآن دردهای خود را درمان می کنند.
 -4هر سه مورد صحیح است.

