


یتست - شرپمتفه لصف مهدزای یگدنز و نید :یگداوناخ مان و مان

؟دش هچ رارمتسا ببس و تشاد ياهرمث هچ )ص( مرکا ربمایپ زا سپ موصعم ماما دوجو-1

مدرم يرگتیاده - تفای همادا ربمایپ ياهتیلوئسم ۀمهیهلا یحو غالبا يراگدنام - تفای همادا ربمایپ ياهتیلوئسم ۀمه

مدرم يرگتیاده - تشادن يربهر تهج زا يدوبمک هعماجیهلا یحو غالبا يراگدنام - تشادن يربهر تهج زا يدوبمک هعماج

ادخ لوسر زا سپ تالکشم زا کیمادک دیؤم هلئسم نیا و دنناسرب هتسجرب هاگیاج هب ار دارفا هتسد مادک ات دندرکیم شالت ،سابعینب و هیماینب نامکاح-2

؟دشابیم )ص(

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت - دندرک هتشابنا تمیقنارگ تارهاوج زا ار دوخ نئازخ هک تورث و تردق نابلاط

بسانمان ياهوگلا هئارا - دندرک هتشابنا تمیقنارگ تارهاوج زا ار دوخ نئازخ هک تورث و تردق نابلاط

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت - دندوب یمالسا ياهرایعم زا رود هب قالخا و لمع ،هشیدنا رد هک يدارفا

بسانمان ياهوگلا هئارا - دندوب یمالسا ياهرایعم زا رود هب قالخا و لمع ،هشیدنا رد هک يدارفا

؟دوب )ع( ناماما رصع یگنهرف و یعامتجا ،یسایس طیارش زا کی مادک يریگلکش أشنم ،ناناملسم عامتجا رد دیدج یلکش اب تیلهاج دورو-3

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبتبسانمان ياهوگلا هئارا

؟دوب یلماوع هچ ناشیا زا سپ )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیداحا هب فیرحت و لعج دورو زاسهنیمز-4

تورث و تردق نابحاص نتفای تلزنم و برق و بسانمان ياهوگلا روهظ

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت و )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

دوخ تسیاشان ياهراتفر هیجوت هب افلخ زاین و )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت و بسانمان ياهوگلا روهظ

)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ شور و هریس هب هجوتیب و میلست ياهعماج هب نمؤم هعماج لیدبت« و »بلطتحار هب راکادف ۀعماج لیدبت« میهافم-5

؟تسا )مالسلا مهیلع( ناماما رصع ياهشلاچ زا کیمادک دیؤم بیترتهب

بسانمان ياهوگلا ۀئارا ــ بسانمان ياهوگلا ۀئاراتنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ــ بسانمان ياهوگلا ۀئارا

بسانمان ياهوگلا ۀئارا ــ تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبتتنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ــ تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

ياج رب ار یموش راثآ هچ بیترت هب )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ تلحر زا سپ »ناققحم و مدرم زا يرایسب گرزب تاهابتشا « و »ثیداحا فیرحت و لعج«-6

؟تشاذگ

یصخش قیالس تلاخد - یصخش ضارغا تلاخد

یصخش ضارغا تلاخد - یصخش قیالس تلاخد

نید فلاخم ياهراک ماجنا و مدرم یهارمگ - نید هب تبسن مدرم ندشدامتعایب

نید هب تبسن مدرم ندش دامتعایب - نید فلاخم ياهراک ماجنا و مدرم یهارمگ

رد یصخش ياههقیلس تلاخد لماع و دنتسه یناسک هچ ،)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ تافو زا سپ »نیرکاش هللا یزجیس« : ینآرق ترابع قادصم-7

؟دوب هچ ینید ماکحا

ثیدح نالعاج يارب بسانم طیارش ندش مهارف - دندروآ اج هب لاح ره رد ار دنوادخ رکش هک یناسک

ثیدح نالعاج يارب بسانم طیارش ندش مهارف - دنداد همادا تماما يانبم رب ار )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ هار هک یناسک

تیاده مهم عبنم کی زا ناققحم و مدرم ندش هرهبیب - دندروآ اج هب لاح ره رد ار دنوادخ رکش هک یناسک

تیاده مهم عبنم کی زا ناققحم و مدرم ندش هرهبیب - دنداد همادا تماما يانبم رب ار )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ هار هک یناسک
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تخت رب هیماینب ندش راوس بجوم ار يزیچ هچ ناشیا ؟دادیم میب هیماینب تموکح اب هزرابم رد يزیچ هچ هب تبسن ار ناناملسم )ع( یلع نینمؤملاریما-8

؟دوب دنهاوخ نایرگ یناسک هچ هرود نیا رد و تسنادیم تنطلس

تیب لها و )ص( ربمایپ ناوریپ ـ ماما تاروتسد زا یچیپرس ـ هقرفت و فالتخاایند و نید نابلاط ـ هقرفت و فالتخا ـ ناناملسم یتسس و فعض

تیب لها و )ص( ربمایپ ناوریپ ـ هقرفت و فالتخا ـ ناناملسم یتسس و فعضایند و نید نابلاط ـ ماما تاروتسد زا یچیپرس ـ هقرفت و فالتخا

دافتسم ینآرق ترابع مادک زا رادشه نیا ؟دهدیم راذنا یعوضوم هچ هب ار مدرم دنوادخ »ُلُسُّرلا ِهِلَْبق ْنِم ْتَلَخ ْدَق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو« ۀیآ هب تیانع اب-9

؟ددرگیم

»ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا« -تیلهاج نارود هب تشگزاب»ِهَْیبِقَع ىَلَع ْبِلَقَْنی ْنَم« -تیلهاج نارود هب تشگزاب

»َنیِرِکاَّشلاُ َّهللا یِزَْجیَس« -تلاسر تمعن زا يرازگساپس»َنیِرِکاَّشلاُ َّهللا یِزَْجیَس« -تلاسر تمعن زا یساپسان

⋯

؟دوب ینامز هچ تموکح ۀنومن نیرتیلاع و دوب هدش یحارط یلصا هچ يانبمرب یمالسا تموکح ماظن-10

)ع( یلع ترضح -تماما)ص( ربمایپ -تماما)ع( یلع ترضح -تلادع)ص( ربمایپ -تلادع

. ..................تسا هدرک انب )ص( مرکا ربمایپ هک یهلا ریسم زا یمالسا ۀعماج فارحنا رطخ هک ددرگیم دافتسم .................. ۀفیرش ترابع رد تقد اب-11

درادن دوجو -  مکباقعا یلع متبلقنادرادن دوجو ـ مهلبق نم نیذلا ۀبقاع ناک فیک

دراد دوجو -  مکباقعا یلع متبلقنادراد دوجو -  مهلبق نم نیذلا ۀبقاع ناک فیک

؟تسا هداد دناهدشن جراخ ریسم زا ناشیا تلحر زا سپ و دناهتفرگ رارق مالسا ربمایپ ریسم رد هک یناسک هب ياهدعو هچ دنوادخ-12

ِباَسِْحلا ُعیِرَسَ َّهللا َّنَِإفَنیِرِکاَّشلاُ َّهللا یِزَْجیَسَنیِِرفاَْکلا َمْوَْقلا یِدَْهی َالَ َّهللا ََّنأًائْیَشَ َّهللا َّرَُضی ْنَلَف

هارمه دوخ اب ار هرود نآ نامدرم دنناوتن و دنوش ورهبور يدایز تالکشم اب )مالسلا مهیلع( راهطاهمئا هک دش ببس تماما نارود ياهشلاچ زا کیمادک-13

؟دننک

بسانمان ياهوگلا ۀئارا ــ میلست و بلطتحار ياهعماج هب راکادف و نمؤم ۀعماج رییغت

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ــ میلست و بلطتحار ياهعماج هب راکادف و نمؤم ۀعماج رییغت

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ــ دنتفرگ رارق اوزنا رد )مالسلا مهیلع( تیب لها صوصخ هب یمالسا لیصا ياهتیصخش

بسانمان ياهوگلا ۀئارا ــ دنتفرگ رارق اوزنا رد )مالسلا مهیلع( تیب لها صوصخ هب یمالسا لیصا ياهتیصخش

زا کی مادک كرابمان ياهدمایپ زا ،تیاده مهم عبنم کی زا ناققحم و مدرم ندنام هرهبیب ،)مالسلا مهیلع( همئا رصع ياهشلاچ نیرتمهم هب یهاگن اب-14

؟تشادربرد ار ياهجیتن هچ و دوب اهشلاچ

یصخش ضارغا ساسا رب ثیداحا لعج ای فیرحت - )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

گرزب تاهابتشا هب ندشراتفرگ و ینید ماکحا رد یصخش قیالس نداد تلاخد – )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

یصخش ضارغا ساسا رب ثیداحا لعج ای فیرحت – ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

گرزب تاهابتشا هب ندشراتفرگ و ینید ماکحا رد یصخش قیالس نداد تلاخد – ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

مهیلع( همئا رصع ياهشلاچ مادک هب طوبرم ،هبتر تیاعر اب »تیاده مهم عبنم زا يدنمهرهب مدع « و »نادنمتردق و دوخ عفن هب ینید میلاعت ریسفت«-15

؟تسا )مالسلا

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - بسانمان ياهوگلا هئارا

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

بسانمان ياهوگلا هئارا - )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم - ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت
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یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ياهشلاچ زا کیمادک هب طوبرم ربمایپ ةریس هب هجوتیب و بلطتحار ياهعماج هب ربمایپ راکادف و نمؤم ۀعماج لیدبت-16

؟تسا مادک نآ اب موهفممه ینآرق ترابع و تسا ناماما رصع

ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَقنا  ـ بسانمان ياهوگلا ۀئاراْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَقنا  ـ تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

ًائیش هللا رضی نلف   ـ بسانمان ياهوگلا ۀئاراًائیش هللا رضی نلف  ـ تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

؟تسا بلطم نیا دیوم ینآرق ترابع مادک و تسیچ لولعم ادخ لوسر تلحر زا سپ موصعم ناماما تیاده و يربهر زا مدرم نداتفا رود-17

ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا -تیلهاج نارود هب تشگزابُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ َْدق -تیلهاج نارود هب تشگزاب

ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا -هیماینب تیمکاحُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ َْدق -هیماینب تیمکاح

؟دوب هچ ریسم رییغت نیا ۀجیتن و دنتفای تلزنم و برق يدارفا هچ ربمایپ دامتعا و مارتحا دروم ياهتیصخش ياوزنا اب-18

ناناملسم یهارمگ و یمالسا فراعم رد فیرحت - تورث و تردق نابلاط

بلط تحار و میلست هعماج هب ربمایپ هعماج لیدبت - تورث و تردق نابلاط

بلط تحار و میلست هعماج هب ربمایپ هعماج لیدبت - یمالسا ياهرایعم زا ناگداتفا رود

ناناملسم یهارمگ و یمالسا فراعم رد فیرحت - یمالسا ياهرایعم زا ناگداتفا رود

؟درکیم ینیبشیپ نایماش يارب یتشونرس هچ و ؟دادیم میب هیماینب تموکح اب هزرابم رد يرما هچ هب تبسن ار ناناملسم )ع( یلع ترضح-19

ناناملسم رب يزوریپ -نامکاح زا يرادربنامرفناناملسم رب يزوریپ -هزرابم رد یتسس و فعض

ناناملسم زا تسکش -نامکاح زا يرادربنامرفناناملسم زا تسکش -هزرابم رد یتسس و فعض

؟دوبن صیخشت لباق یگداس هب طلغ زا حیحص ثیداحا یلیلد هچ هب-20

نانآ روضح مدع و )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ باحصا تداهش ای توف رد )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

.دندوب رود یمالسا ياهرایعم زا قالخا و لمع و هشیدنا رد هک یناسک ندشهتسجرب

.دوب نادنمتردق عفانم اب گنهامه و باتک لها ناملاع راکفا قباطم هک یبلاطم و تافارخ نتفایهار

و برق یناسک هچ ،ضوع رد و دوب )مالسلا مهیلع( همئا رصع شلاچ مادک كرابمان دمایپ ،ربمایپ دامتعا دروم و رگداهج ،اوقتاب ياهتیصخش ياوزنا-21

؟دنتفای تلزنم

.دندوب رود یمالسا ياهرایعم زا قالخا و لمع ،هشیدنا رد هک يدارفا – بسانمان ياهوگلا هئارا

تورث و تردق نابلاط – بسانمان ياهوگلا هئارا

تورث و تردق نابلاط – تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

.دندوب رود یمالسا ياهرایعم زا قالخا و لمع ،هشیدنا رد هک يدارفا – تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

؟»دنربیم ار وا نامرف ناباتش دوریم ناشرادمامز هک یلطاب هار رد نانآ« :دومرف تلع مادک هب و یناسک هچ ةرابرد »ع« یلع نینمؤملاریما-22

یمالسا ۀعماج ناماسبان ةدنیآ و تشونرس ینیبشیپ - نایفوکیمالسا ۀعماج ناماسبان ةدنیآ و تشونرس ینیبشیپ - نایماش

هیماینب تموکح اب هزرابم رد ناناملسم فعض هب تبسن رادشه - نایفوکهیماینب تموکح اب هزرابم رد ناناملسم فعض هب تبسن رادشه - نایماش

؟دوب هچ گنهرف رییغت نیا ةرمث و دوب هچ لولعم ،میلست و بلطتحار ياهعماج هب )ص( مرکا ربمایپ رصع راکادف و نمؤم ۀعماج لیدبت-23

یمالسا ياهرایعم زا رود دارفا هاگیاج ندش هتسجرب - بسانمان ياهوگلا ۀئارا

یمالسا ياهرایعم زا رود دارفا هاگیاج ندش هتسجرب - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

دوخ اب هرود نآ مدرم ندرک هارمه رد )ص( همئا یناوتان - بسانمان ياهوگلا ۀئارا

دوخ اب هرود نآ مدرم ندرک هارمه رد )ص( همئا یناوتان - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

؟دنتفرگ هیماینب زا تردق یمان هچ هب نانیا ؟داتفا یناسک هچ تسد هب تموکح هیماینب طوقس زا سپ-24

تلادع يرارقرب -نایوماتیبلها -نایوماتلادع يرارقرب -سابع ینبتیبلها -سابع ینب
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؟تسا هدش میسرت هنوگچ هیماینب نامکاح يرگدادیب رارمتسا ماجرف )مالسلا هیلع(نیدحوملایلوم ياه یشیدنارود قباطم-25

شیوخ يامعز لطاب هار زا نایماش ناباتش يرادربنامرفنابلطترخآ يایند هب ندیسرن و ناهاوخایند نید ندادتسد زا ینارگن

یهلا ياهتمرح همه نتسناد زیاجقح هار زا ناناملسم یگدنکارپ و هقرفت

رد یمالسا ياهرایعم زا رود هب يدارفا ندش هتسجرب« و »رابحالا بعک نوچمه ییاهتیصخش طسوت هعماج یگنهرف و يرکف تماعز نتفرگ هدهعرب«-26

؟تسا هدوب ناماما رصع نومیمان ياهشلاچ زا کی مادک ةرمث »هعماج

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت - بسانمان ياهوگلا هئارا

بسانمان ياهوگلا هئارا - بسانمان ياهوگلا هئارا

بسانمان ياهوگلا هئارا - ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت - ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

ار ناناملسم هفیرش هیآ مادک رد دنوادخ و دوب ناماما رصع تالکشم زا کی مادک ۀجیتن رد ناناملسم یعامتجا یگدنز هب دیدج یسابل اب تیلهاج دورو-27

؟دهدیم میب عوضوم نیا هب تبسن

» ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َْنأ َنوُدیُِری«  - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

» ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َْنأ َنوُدیُِری«  - بسانمان ياهوگلا هئارا

»? ْمُِکباَقَْعأ ?ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا َِلُتق َْوأ َتاَم ْنَِإَفأ« - بسانمان ياهوگلا هئارا

»? ْمُِکباَقَْعأ ?ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا َِلُتق َْوأ َتاَم ْنَِإَفأ«  - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

خیرات رد هثداح مادک بولطمان ۀجیتن ،نید ماکحا رد یصخش ۀقیلس نداد تلاخد و تیاده مهم عبنم کی زا ناققحم و مدرم زا يرایسب ندنام هرهبیب-28

؟تسا مالسا

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا و ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

)ع( همئا رصع شلاچ نیرتمهم و ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا و )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

)ع( همئا رصع شلاچ نیرتمهم و )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

؟ددرگیم دافتسم ینآرق ترابع مادک زا بیترت هب »شتاقولخم زا دنوادخ يزاینیب« و »ناناملسم یعامتجا یگدنز رد دیدج یلکش اب تیلهاج دورو«-29

»نیرکاّشلا هللا یزجیسو« - »لسرلا هلبق نم تلخ دق«»نیرکاّشلا هللا یزجیسو«- »مکباقعا یلع متبلقنا«

»ًائیش هللا ّرضی نلف«- »مکباقعا یلع متبلقنا«»ًائیش هللا ّرضی نلف«- »لسرلا هلبق نم تلخ دق«

هدرمش لالح هکنآ زج ،دنامن یقاب یمارح هک ییاج ات دننکیم تموکح يرگمتس هب هیماینب هک دندادیم میب يزور زا ار ناناملسم )ع( یلع ترضح-30

؟دنتسه یناسک هچ اهنآ ،دوب دنهاوخ نایرگ هتسد ود نامز نآ رد .دوش

.دناهدیسرن نآ هب هک دوخ يایند يارب ياهتسد و دناهداد تسد زا ار نآ هک دوخ نید رب ياهتسد

.دناهدیسرن نآ هب هک دوخ يایند يارب ياهتسد و دندرک داجیا هقرفت ناناملسم نیب هک ياهتسد

.دندوب فلاخم دیزی ینیشناج اب هک ياهتسد و دناهداد تسد زا ار نآ هک دوخ نید رب ياهتسد

.دندوب فلاخم دیزی ینیشناج اب هک ياهتسد و دندرک داجیا هقرفت ناناملسم نیب هک ياهتسد

ینهذ ياههتفاب نتفای جاور« و »ناناملسم یعامتجا یگدنز هب دیدج سابل رد تیلهاج دورو« و  »نانیمطالباق و ربتعم یسایس و یملع عجرم دوجو هب زاین«-31

؟دشابیم هلآ و هیلع هللا یلص ادخ لوسر تلحر زا سپ یمالسا يهعماج رد دادخر مادک باتزاب بیترت هب »اهرابحألا بعک

تنطلس هب تموکح لیدبت - یمالسا فراعم رد فیرحت - مالسا يایند شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپ

تنطلس هب تموکح لیدبت - مالسا يایند شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپ - یمالسا فراعم رد فیرحت

یمالسا فراعم رد فیرحت - تنطلس هب تموکح لیدبت - مالسا يایند شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپ

یمالسا ياهنیمزرس شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپ - تنطلس تموکح لیدبت - یمالسا فراعم رد فیرحت
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؟تسا دروم مادک تلاسر تمعن زا یعقاو نارازگساپس »َنیِرِکاَّشلاُ َّهللا یِزَْجیَس« ینآرق ترابع ساسارب-32

ادخ ناگدنب نیرتهبربمایپ تمعن زا يرازگساپسنایز و ررض هنوگره زا ندوب رودتیلهاج نارود هب تشگزاب مدع

؟تفرگ تسدهب ار ناناملسم تموکح یلماع هچ زا يریگهرهب اب و یلاس هچ رد هیواعم-33

)ع( یلع ترضح نارای یتسس و فعض زا يریگهرهب -يرجه لهچ)ع( یلع ترضح نارای یتسس و فعض زا يریگهرهب -يرجه یس

)ع( نسح ماما نارای یتسس و فعض زا يریگهرهب -يرجه لهچ)ع( نسح ماما نارای یتسس و فعض زا يریگهرهب -يرجه یس

مادک رگنایب بیترتهب »تردق نابحاص هب نابلطایند یکیدزن« و »اوقتاب و رگداهج ياهتیصخش ياوزنا« ،»یمالسا ياهتیصخش ياوزنا« دراوم زا کیره-34

؟تسادخ لوسر تلحر زا سپ همئا رصع شلاچ

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت -بسانمان ياهوگلا ۀئارا -ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت -تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت -بسانمان ياهوگلا ۀئارا

بسانمان ياهوگلا ۀئارا -بسانمان ياهوگلا ۀئارا -بسانمان ياهوگلا ۀئارا

بسانمان ياهوگلا ۀئارا -ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت -بسانمان ياهوگلا ۀئارا

نامکاح يوس زا تموکح رییغت اب )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر رصع هعماج و دنتسه یناسک هچ يورهلابند ،لمع و تاداقتعا رد هعماج دارفا مومع-35

؟دندش راچد يرییغت هچ هب سابعینب و هیماینب

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ شور هب هجوتیب ياهعماج هب لیدبت -نید نایاوشیپ

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ شور هب هجوتیب ياهعماج هب لیدبت - هعماج هتسجرب ياهتیصخش

تیلهاج زا جورخ و یگدنز کبس رییغت - نید نایاوشیپ

تیلهاج زا جورخ و یگدنز کبس رییغت - هعماج هتسجرب ياهتیصخش

؟دوب هچ)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ طسوت هدشمیسرت ریسم رد ندنامیقاب و تیلهاج ناکرا اب هزرابم يارب میرک نآرق رد لاعتم يادخ هدعو-36

»هیربلا ریخ مه کئلوا«»هب اورفکی نا اورما دقو«»نیرکاش هللا یزجیس«»ائیش هللارضی نلف«

؟تسیچ بیترت هب ،تماما يانبم رب هدش یحارط یمالسا تموکح ماظن قّقحت مدع لولعم و تلع-37

ثیدح نالعاج يارب بسانم طیارش ندمآ  شیپ -نایوما طسوت هدش داجیا ىگنهرف و ىونعم لوحت

ثیدح نالعاج يارب بسانم طیارش ندمآ شیپ - دش هلآ و هیلع هللا یلصربمایپ طسوت هدش يزیر همانرب ریسم زا تما يربهر جورخ هب رجنم هک یثداوح نداد خر

رد روضح دوجو اب مالسلا مهیلع موصعم ناماما - دش هلآ و هیلع هللا یلصربمایپ طسوت هدش يزیر همانرب ریسم زا تما يربهر جورخ هب رجنم هک یثداوح نداد خر

.دندش دوخ ىاهتیلوئسم يهبناج همه ىارجا ىارب مزال تاناکما و تردق دقاف ،هعماج

ۀبناج همه ىارجا ىارب مزال تاناکما و تردق دقاف ،هعماج رد روضح دوجو اب مالسلا مهیلع موصعم ناماما - نایوما طسوت هدش داجیا ىگنهرف و ىونعم لوحت

.دندش دوخ ىاهتیلوئسم

؟تسین »...لسّرلا هلبق نم تلخ دق لوسَر ّالا دمحم ام و« ۀیآ اب بسانتم ریز ياهمایپ زا کیمادک-38

.تسا یمالسا گنهرف و بادآ زا ندش رود و تیلهاج هب ناناملسم تشگزاب ،دنکیم دیدهت ار یمالسا ۀعماج )ص( ربمایپ تلحر زا سپ هک يرطخ نیرتمهم

.دوشیم ناسنا تقلخ زا دنوادخ ینامیشپ بجوم تیلهاج نارود هب ناناملسم تشگزاب

.تسا )ص( ادخ لوسر دوجو و تیاده تمعن نارفک ،تیلهاج تشگزاب

.دهدیم ار ناشيراذگرکش شاداپ ،مدق تباث ناناملسم هب ،دنوادخ
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؟دوب تنطلس هب تفالخ لیدبت رد هیماینب شور زا نانآ يوریپ نیع رد سابع ینب ندیسر تردق هب زا سپ مالسا نتشاد هگن هدنز ثعاب لماوع مادک-39

مالسا يایند شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپ

هعماج رد موصعم ناماما نارای و نادرگاش دوجو

یناهنپ تروص هب ثیداحا لقن و ثیدح ربتعم بتک دوجو

)ع(موصعم ناماما و نآرق ،)ص(ربمایپ رصع رد هدش داجیا یگنهرف و يونعم لوحت

؟ددرگیم دافتسم موهفم مادک »مکباقعا یلع متبلقنا َلُتق َوا تام نافا« ۀفیرش ۀیآ زا-40

.دشابیم گرم زا سپ ملاع و یگدنز يهنحص رد دب و کین ياهراتفر باتزاب لمحت

.تسا تیلهاج نارود هب تشگزاب درکیم دیدهت ار ناناملسم ادخ لوسر تلحر زا سپ هک يرطخ نیرتمهم

.دننک تعاطا )ص(مرکا ربمایپ زا هک دنسرب يدنلبرس و هوکش هب دنناوتیم یتروص رد ناناملسم

.دندوب روبص نآ تالکشم رد و دندرک تکرش داهج رد هک یناسک شاداپ و رجا

ياهتیصخش ندش هدیشک اوزنا هب و )ص( ربمایپ دامتعا دروم رگداهج و اوقتاب دارفا ندش يوزنم ،ینید ماکحا رد یصخش ياههقیلس نداد تلاخد-41

؟تسا ناماما رصع یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ياهشلاچ زا کیمادک ۀجیتن تیب لها صوصخهب یمالسا لیصا

)ص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم ـ تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ـ بسانمان ياهوگلا ۀئارا اب

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ـ )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم ـ بسانمان ياهوگلا ۀئارا

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ـ بسانمان ياهوگلا ۀئارا ـ ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

بسانمان ياهوگلا ۀئارا ـ تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ـ ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

؟دندوب هیماینب شور مادک شخبموادت و دنتفرگ دوخ بیقر زا ار تموکح یناونع هچ اب نانآ و داد خر ینامز هچ رد سابعینب هب تردق لاقتنا-42

ادخ لوسر ینیشناج ـ تیب لها ـ تماما ریسم زا يربهر جورخیتنطلس شور ـ تیب لها ـ هیماینب طوقس زا سپ

ادخ لوسر ینیشناج ـ ربمایپ تنس يایحا ـ تماما ریسم زا يربهر جورخیتنطلس شور ـ ربمایپ تنس يایحا ـ هیماینب طوقس زا سپ

؟تسنادیم هچ لولعم ار ناناملسم رب »نایماش يزوریپ« دوخ نانخس رد )ع( یلع ترضح-43

ناناملسم ۀقرفت و فالتخااهنآ ندوب قح هار هب رتکیدزن

ناشنارادمامز زا يوریپ رد نانآ داحتاناشنارادمامز زا ناباتش يرادربنامرف

؟تسیچ لولعم ثیدح نالعاج يارب بسانم طیارش ندمآ شیپ-44

مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونممسابعینب و هیماینب هب هتسباو ناملاع زا یخرب دوجو

بسانمان ياهوگلا ۀئارارابخالابعک دننام دوهی لها ناملاع زا یخرب دوجو

؟دوب همئا رصع شلاچ مادک ناگدننک داجیا زا ،دشیم بوسحم باتک لها ةدش ناملسم رهاظ هب ياملع ءزج هک رابحالا بعک مان هب يدرف-45

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبتبسانمان ياهوگلا هئارا

)ص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونممثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

؟دشن ققحم تلع هچ هب و دوب هچ مالسا نید رد یمالسا تموکح ماظن یحارط يانبم-46

مدرم تالاوس هب ییوگخساپ يارب ناماما يارب مزال تاناکما نادقف و رگید ياه نیمزرس هب مالسا شرتسگ - تماما

مدرم تالاوس هب ییوگخساپ يارب ناماما يارب مزال تاناکما نادقف و رگید ياه نیمزرس هب مالسا شرتسگ - تقالخ

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ هدش يزیر همانرب ریسم زا تما يربهر جورخ - تماما

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ هدش يزیر همانرب ریسم زا تما يربهر جورخ - تفالخ
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)ص( مرکا ربمایپ تلحر زا سپ یعامتجا و یسایس تالکشم ناونع هب ،رگداهج و اوقت اب دارفا ندش يوزنم و )ع( یلع ماما لثم ییاهتیصخش ياوزنا-47

)رییغت اب( ؟ دش نایب حیحص روط هب هنیزگ مادک رد

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت - بسانمان ياهوگلا هئارایمالسا فراعم رد فیرحت - بسانمان ياهوگلا هئارا

یمالسا فراعم رد فیرحت - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبتدامتعا لباقریغ ياهتیصخش روهظ - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

ساسا رب ثیدح نالعاج« هکنیاو »دنزاس هارمه دوخ اب ار مدرم دنناوتن راهطا همئا دش ببس ربمایپ زا دعب هعماج رد مدرم گنهرف رییغت« مییوگب رگا-48

؟دشابیم ناماما رصع یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ياهشلاچ زا کی مادک هب طوبرم بیترت هب »دندرک یم يراددوخ ثیداحا لقن زا یصخش ياهضرغ

ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - ثیداحا نتشون تیعونمم

ثیداحا نتشون تیعونمم - ثیداحا نتشون تیعونمم

ثیداحا نتشون تیعونمم - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت  - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

طسوت هدشهداد نادیم تیحالص دقاف دارفا و دوب هچ ثیدح نتشون تیعونمم هب )اهیلع هللا مالس( ارهز ترضح و )مالسلا هیلع( یلع ترضح شنکاو-49

؟دننک ریسفت هنوگچ ار نآرق هک دنتشاد تیرومام ،)مالسلا مهیلع( راهطا همئا نامز نامکاح

دوخ لطاب ياه هشیدنا اب قباطم - دندرکن هجوت تیعونمم نیا هب

دوخ لطاب ياه هشیدنا اب قباطم - مالسا هرهچ زا فارحنا ندودز يارب شالت

نید ناگرزب ياهدومنهر اب قباطم - دندرکن هجوت تیعونمم نیا هب

نید ناگرزب ياهدومنهر اب قباطم - مالسا هرهچ زا فارحنا ندودز يارب شالت

ّهللا یزجیس و ًائیش هللا رَّضی نلف هیبقَع یع بلقنی نم و مکباقعا یلع متبلقنا لتُق وا تام نأفا لسّرلا هلبق نم تلخ دق لوسر ّالا دّمحم ام و« :ۀفیرش ۀیآ رد تّقد زا-50

.................. هک دنا یناسک ..................  یعقاو نارازگساپس هک ددرگیم موهفم »نیرکاّشلا

.دندشن ،لمع و داقتعا رد لزلزت راتفرگ و دندنام مدقتباث -وا یگدنز و تایح رد ،ادخ لوسر تمعن

.دندشن ،لمع و داقتعا رد لزلزت راتفرگ و دندنام مدقتباث -وا تلحر زا سپ ،ادخ لوسر تمعن

.دنداد رارق ادخ نامرف ربارب رد میلست يهلیسو ار اهتمعن زا هدافتسا -وا تلحر زا سپ ،ادخ لوسر تمعن

.دنداد رارق ادخ نامرف ربارب رد میلست يهلیسو ار اهتمعن زا هدافتسا - دنوادخ شرامش لباقریغ ياهتمعن

؟دهدیم )ص(ربمایپ نامز مدرم هب يرادشه هچ دنوادخ نارمع لآ ةروس  ۀیآ هب هجوت اب-51

توغاط دزن فالتخا ندربناطیش ۀسوسو زا يرود

لاملاتیب میسقت و تلادع يارجا رد ضیعبتناگتشذگ نید و نییآ هب تشگزاب

144

؟دوب هچ فیرحت نیا ةرمث و دنتخادرپ یمالسا فراعم و تایآ رییغت و میلعت هب یناسک هچ ،سابع ینب و هیما ینب هب هتسباو ناملاع رانک رد-52

ناناملسم یهارمگ و یخیرات بتک هب تافیرحت یبایهار - یحیسم و يدوهی ناملاع

یخیرات بتک هب تافیرحت یبایهار - ناققحم و مدرم

تیاده مهم عبنم کی زا مدرم ندنام هرهبیب - یحیسم و يدوهی ناملاع

تیاده مهم عبنم کی زا مدرم ندنامهرهبیب - ناققحم و مدرم

همئا رصع ياهشلاچ زا کی مادک هب طوبرم »ینید ماکحا رد یصخش ياهقیلس تلاخد« و »ربمایپ دامتعا و مارتحا دروم دارفا ياوزنا« دراوم زا کی ره-53

.دشابیم

یمالسا فراعم رد فیرحت - بسانمان ياهوگلا هئاراثیداحا نتشون تیعونمم - بسانمان ياهوگلا هئارا

یمالسا فراعم رد فیرحت - يوبن لدع تموکح لیدبتثیداحا نتشون تیعونمم - يوبن لدع تموکح لیدبت

؟تسا هدش نایب ینآرق ترابع مادک رد تیلهاج نارود هب تشگزاب دمایپ »ُلُسُّرلا ِهِلَْبق ْنِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو« ۀفیرش ۀیآ رد-54

َِلُتق َْوأ َتاَم ْنَِإَفأَنیِرِکاَّشلاُ َّهللا یِزَْجیَسًائْیَشَ َّهللا َّرَُضی ْنَلَفْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا
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؟تفرگ تروص یساسا هچرب ناگدننکفیرحت طسوت تایآ میلعت و ریسفت-55

ربمایپ ثیداحا لعجنادنمتردق عفانم و دوخ راکفاناربمایپ زا یفارخ ياهناتساد لقنتیبلها و ربمایپ نخس

تالکشم و لئاسم زا کیمادک باتزاب ،بیترت هب »یمالسا فراعم و نآرق تایآ نییبت و ریسفت« و »ثیدح نالعاج يارب بسانم طیارش ندش مهارف«-56

؟دوب )ص( مالسا یمارگ ربمایپ تلحر زا سپ ،یمالسا تّما

)ص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم -یمالسا فراعم رد فیرحت

مالسا يایند شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپ -یمالسا فراعم رد فیرحت

یمالسا فراعم رد فیرحت - )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

مالسا يایند شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپ - )ص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

؟دنکیم یفرعم هنوگچ ار ناناملسم رب نایماش يزوریپ تلع ناناملسم هب رادشه نمض دوخ نانخس رد )ع( یلع ترضح-57

قح هار هب ندوب کیدزنناشرادمامز زا يرادربنامرفناناملسم نایم هقرفت و فالتخاقح هار رد داحتا

.دش نید رد .................. دورو بجوم مادقا نیا و تسیچ ۀجیتن تیاده مهم عبنم زا ناققحم و مدرم ندنام هرهبیب-58

یصخش ضارغا - ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونممیصخش ۀقیلس - ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

یصخش  ضارغا - ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحتیصخش ۀقیلس - ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

؟دش دهاوخن یسک هچ هجوتم »ِهَْیبِقَع ىَلَع ْبِلَقَْنی ْنَمَو« تیلهاج هب تشگزاب نایز و ررض-59

ماماربمایپادخمدرم

ایند ناهاوخ هیماینب تموکح رد و دننادیم هچ ار نانمشد يزوریپ تلع ،ملظ اب هزرابم رد ناناملسم یتسس و فعض ياتسار رد )مالسلا هیلع( یلع ماما-60

؟دننک یم ادیپ یتیعضو هچ ترخآ ناهاوخ و

هورگ ود ره ندش نایرگ - لطاب ریسم رد داحتا

هورگ ود ره ندش نایرگ - ملاظ زا ندرب نامرف ناباتش

ترخآ ناهاوخ تحار یگدنز و ایند ناهاوخ ندش نایرگ - لطاب ریسم رد داحتا

ترخآ ناهاوخ تحار یگدنز و ایند ناهاوخ ندش نایرگ  -ملاظ زا ندرب نامرف ناباتش
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