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اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

  اس  َما ف َجج   یَلْو َیْعَلم  َالنَّ َهج  َو َخْوض  َاللُّ َسْفك  َاْلم  وه  َو َلْو ب  ْلم  َلَطَلب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
وظائفی   ها  انقالالی،سییراسییی ه با  الا تال درس خواندن و تهذیب اخالق و هوشییرار  

 24/9/1398 هستند که دختبان و پسبان این نسل الاید آنها را هبگز فبامو  نکنند.   

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 بت به غلوحساسیت نس

 

 مطلب شناسنامه

 e-b-60 کد مطلب

 الالغت/احکام متعلقات فعل موضوع

 /جواهب البالغة/مثال و ت بینک ک آموزشیعل ی/ادالرات عبب/الالغت/ رد 

 البچسب
 االسالم،ه رعل میالن مب  یسرمتعلق فعل، احکام متعلق فعل، ع میاغباض تقد غلو،

 شب عبفه  دعا

 توضرحات
 در حوزو  علوم کارالبد کانال ت ارین از 13 ت بین اله پاسخ فایل، این محتوا 

 .است ایتا رسانپرام
 

 

 

https://eitaa.com/karbordeelm/723
https://eitaa.com/karbordeelm
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 :تمرین

 .در دعای شریف شب عرفه دقت کنيد
 ... أسألك بنور وجهك الکریم الذي تجليت به للجبل -1
  و باسمك الذي رفعت به السماوات بال عمد و سطحت به األرض علی وجه ماء جمد -2
  المکنون المکتوب الطاهر الذي إذا دعيت به أجبتو باسمك المخزون  -3
  ... و إذا سئلت به أعطيت -4
  ... و باسمك الذي ترتعد منه فرائص مالئکتك -5
  و باالسم الذي مشی به الخضر علی قلل الماء کما مشی به علی جدد األرض -6
من  موسی بن عمران و باسمك الذي فلقت به البحر لموسی و أغرقت فرعون و قومه و أنجيت به -7

  فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منك جانب الطور األیمن
  في المهد صبيا و أبرأ األکمه و األبرص بإذنك و باسمك الذي به أحيا عيسی ابن مریم الموتی و تکلم -8
ليه عو باسمك الذي دعاك به حملة عرشك و جبرئيل و ميکائيل و إسرافيل و حبيبك محمد صلی الله  -9

  و آله و مالئکتك المقربون و أنبياؤك المرسلون و عبادك الصالحون من أهل السماوات و األرضين
 ... و باسمك الذي دعاك به ذو النون -11
  و باسمك العظيم الذي دعاك به داود و خر لك ساجدا فغفرت له ذنبه -11
  ... و باسمك الذي دعتك به آسية امرأة فرعون -12
 ... مك الذي دعاك به أیوبو باس -13
  و باسمك الذي دعاك به یعقوب فرددت عليه بصره و قرة عينه یوسف و جمعت شمله -14
  إنك أنت الوهاب و باسمك الذي دعاك به سليمان فوهبت له ملکا ال ینبغي ألحد من بعده -15
 ... و باسمك الذي سخرت به البراق لمحمد صلی الله عليه وآله و سلم -16
  و باسمك الذي تنزل به جبرئيل علی محمد صلی الله عليه و آله -17
  ... له ذنبه و أسکنته جنتك و باسمك الذي دعاك به آدم فغفرت -18

چرا در بين این فقرات در فقره هشتم جار و مجرور بر عامل خودش مقدم شده است به خالف همه فقرات 
 دیگر؟
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 پاسخ:

خيلی مهمی است و همه آن را می بينند ولی خيلی خدا را پشت صحنه آن مسأله زنده کردن مردگان مسأله 
ار شوند. لذا اشاره به اینکه در ککنند و مانند نصاری به ضاللتی چون پرستيدن عيسی دچار میدرک نمی

 احيای اموات عيسی مستقل نيست، اهميت داشته و ظرف، مقدم شده است.

الم صادر شده برای گروهی بزرگ از بشر چنان غير عادی بود انچه که از جناب عيسی بن مریم عليه الس
ای بسيار بزرگ که در مورد ایشان، غلو نموده و قایل به الوهيت ایشان شدند. زنده کردن مردگان معجزه

سوره  118الی 116های سخت و صحبت در گهواره. غيرت خداوند را در ایات بود و نيز درمان بيماری
 مائده می ببينيم.

 112المعاني ص:  صرمخت

 145البالغة، ص:  و جواهر

 الفعل متعلقات احوال

 


