


یتست - شرپ دین و زندگی یازدهم فصل هشتم

؟دوب هچ ناشیا ياهینیبشیپ رد نیرتهدشهتخانش و نیرتجیار ،نیرتهدیشوپ زا )ع( نینمؤملاریما ریبعت-1

هانگ و رکنم - شربمایپ و ادخ رب غورد - حیحص ریسفت اب نآرقشربمایپ و ادخ رب غورد - هنوراو ریسفت اب نآرق - قح

هانگ و رکنم - شربمایپ و ادخ رب غورد - قحشربمایپ و ادخ رب غورد - هنوراو ریسفت اب نآرق - حیحص ریسفت اب نآرق

ناماما روضح تارمث زا بیترتهب »یهلا فراعم زا ناناملسم نتخاس دنمهرهب« و »نادنزرف هب يوبن ياههزومآ لاقتنا« و »ینآرق ياهدومنهر ندرک راکشآ«-2

؟تسا هدوب دروم مادک ققحت تهج رد )ع( موصعم

.ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - نآرق ریسفت و میلعت

.ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - نآرق ریسفت و میلعت - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح

.)ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - نآرق ریسفت و میلعت - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

.)ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - نآرق ریسفت و میلعت

تیعونمم نیا عفر رد نارگید زا یتساوخرد هچ و ؟دوب هچ ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم دروم رد )س( همطاف ترضح و )ع( یلع ترضح مهم مادقا-3

؟دنتشاد

دعب ياهلسن هب تابوتکم نیا شزومآ -نادنزرف يارب يوبن ثیداحا نتشوندعب ياهلسن هب تابوتکم نیا لاقتنا -نادنزرف يارب يوبن ثیداحا نتشون

اههتخومآ نیا يراپسهظفاح -نادنزرف هب يوبن ثیداحا نتخومآدعب ياهلسن هب اههتخومآ نیا لاقتنا -نادنزرف هب يوبن ثیداحا نتخومآ

يوریپ« و »نآرق اب دوخ دهع هب يافو« ،»يراگتسر هار صیخشت« دومرف اهنآ هب رادشه و مدرم ندرک هاگآ و دوخ زا سپ عاضوا نایب زا سپ )ع( یلع ماما-4

؟تسیچ هب طورشم »نآرق زا

نآرق ناگدننکشومارف ییاسانش ـ نامیپ ناگدننکش صیخشت ـ نآرق هب ناگدننکتشپ و ناگدننکاهر ییاسانش

نامیپ ناگدننکش صیخشت ـ نآرق ناگدننکشومارف ییاسانش ـ نآرق هب ناگدننکتشپ و ناگدننکاهر ییاسانش

نامیپ ناگدننکش صیخشت ـ نآرق ناگدننکشومارف ییاسانش ـ میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ و ناگدننکاهر ییاسانش

نآرق ناگدننکشومارف ییاسانش ـ نامیپ ناگدننکش صیخشت ـ میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ و ناگدننکاهر ییاسانش

حیرشت رد و دنادیم هچ لولعم ار هیما ینب ندشمکاح ،)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ تامیلعت زا ادخ نشور دید يانبم رب )مالسلا هیلع( یلع نانموم ریما-5

؟دنیامرفیم هچ هیماینب راتفر ۀجیتن

.تسیرگ دنهاوخ دوخ تیعضو رب ود ره ،ایند و نید ناهاوخ دارفا - ناناملسم قیمع كرد و ینیبنشور مدع

.دوب دهاوخن تب زا رتهدشهتخانش و نآرق زا رتهتخانشان يزیچ - قح زا عافد رد ناناملسم یتسس

.دوب دهاوخن تب زا رتهدشهتخانش و نآرق زا رتهتخانشان يزیچ - ناناملسم قیمع كرد و ینیبنشور مدع

.تسیرگ دنهاوخ دوخ تیعضو رب ود ره ،ایند و نید ناهاوخ دارفا - قح زا عافد رد ناناملسم یتسس

؟تسیچ لولعم یلع ترضح طسوت یمالسا ۀعماج ناماسبان تشونرس ینیبشیپ-6

نآرق ریسفت و میلعتناشیا قیمع كرد و ینیبنشور

هدنیآ ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبتربمایپ ةریس زا يدنمهرهب

؟تسیچ نآ ییاهن لحهار و تسا مادک ادتبا رد يراگتسر هار صیخشت ،ناشیا رادشه و )مالسلا هیلع( یلع نینموملا ریما مالک رد-7

یهلا ریسم رد ندوب مدقتباث -میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانشیهلا ریسم رد ندوب مدقتباث -میرک نآرق ناگدننکشومارف ییاسانش

نآ لها زا قح هار بلط -میرک نآرق ناگدننکشومارف ییاسانشنآ لها زا قح هار بلط -میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانش
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ناشیا تامادقا زا هتسد مادک و )ع( تیب لها ياهشالت زا کیمادک رب رظان بیترتهب هیداجس ۀفیحص باتک ندمآ مهارف و بهّذلا هلسلس روهشم ثیدح-8

؟تسا

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - قح رب ماما ناونعهب شیوخ یفرعم

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - قح رب ماما ناونعهب شیوخ یفرعم

؟تسا دروم مادک ،هیقت شور زا راهطا ۀمئا ةدافتسا لیلد-9

)ص( مرکا ربمایپ نادناخ يوربآ ظفحنانآ نتفرگن رارق رازآ دروم اب مأوت ناماما ندش هتخانش یهارمه

نارای نابز و لد نایم داحتا و یگتسویپ داجیاراهطا ۀمئا هب تبسن مدرم رد بسانم تینهذ داجیا

شومارف تخانش« طیارش نیا رد و دش دهاوخ »اهب مک« میرک نآرق ینامز هچ ناناملسم ناماسبان هدنیآ دروم رد یلع ترضح ینیبشیپ هب هجوت اب-10

.دش دهاوخ .................. بجوم »نآرق ناگدننک

يراگتسر هار صیخشت - دوش هدناوخ یتسرد هب دنهاوخب مدرمنآرق زا يوریپ - دوش هدناوخ یتسرد هب دنهاوخب مدرم

نآرق زا يوریپ - دوش انعم نابلط ایند عفن هب و هنوراويراگتسر هار صیخشت - دوش انعم نابلط ایند عفن هب و هنوراو

؟تسیچ نآ مایپ و لصا مادک رب ینتبم و تسا نانآ تامادقا زا کیمادک رگنایب نامز طیارش اب بسانتم و هزرابم ةویش هب یهلا نایاوشیپ هجوت-11

نمشد اب هزرابم و نمشد زا نتسج يرازیب ـ يّربت ـ يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم

نمشد اب هزرابم و نمشد زا نتسج يرازیب ـ يّربت ـ ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا

ندروخ هبرض رتمک و نمشد هب ندز هبرض ـ هّیقت ـ ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا

ندروخ هبرض رتمک و نمشد هب ندز هبرض ـ هّیقت ـ يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم

؟تشاد لابند هب ار يدرواتسد هچ ،هعماج رد نانآ ةدنزاس روضح و تسا هدوب يزیچ هچ فلتخم لئاسم ةرابرد رظنراهظا نامز رد راهطا ۀمئا هاگهیکت-12

ناشرصعمه نامکاح هب )ص( ربمایپ ةریس ییاسانش - ناناملسم درواتسدناشرصعمه نامکاح هب )ص( ربمایپ ةریس ییاسانش - یهلا ملع

هریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندمآ مهارف - ناناملسم درواتسدهریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندمآ مهارف - یهلا ملع

؟دننادیم هچ ار ندوب نآرق وریپ طرش )ع( یلع ترضح-13

نآرق نارکنم تخانشنآرق ریسفت و میلعت تخانشنآرق ناگدننکشومارف تخانشنآرق نالماح تخانش

؟تسا ناماما هزرابم لصا مادک دیوم جح مسارم رد هفرع زور رد )ع( قداص ماما مادقا-14

هیقتهزرابم تسرد هویش باختناقحرب ماما ناونعهب دوخ یفرعمنامکاح دیئات مدع

..................  رگنایب و ددرگیم موهفم  ..................  عوضوم  »... ینصح لخد نمف ینصح هللا ّالا هلا ال ۀملک«  ترابع :»بهذلا ۀلسلس« روهشم ثیدح رد-15

.تسا

ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - تسا دنوادخ تفرعم ،نآ هب دورو طرش و تسا یمکحم ۀعلق هللا ّالا هلا ال ۀملک

)ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا - تسا دنوادخ تفرعم ،نآ هب دورو طرش و تسا یمکحم ۀعلق هللا ّالا هلا ال ۀملک

ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - تسا رّسیم ،تسادخ تیالو نامه هک ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجت

)ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا - تسا رّسیم ،تسادخ تیالو نامه هک ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجت

2



ود ياهتیلوئسم مادک بلاق رد بیترتهب »هیقت ساسا رب هزرابم« و »قح رب ماما ناونع هب دوخ یفرعم« و »بیذهتلا و هیقفلا هرضحی ال نم« بتک فیلأت-16

)رییغت اب( ؟تسا تماما ماقم ۀناگ

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا

یفیصوت هچ ،»غورد« و  »قح« ،»فورعم« میهافم ةرابرد یمالسا ۀعماج ناماسبان ةدنیآ و تشونرس زا دوخ ینیبشیپ رد )مالسلا هیلع( یلع نینموملاریما-17

؟دنراد

نیرتجیار ــ نیرتهدیشوپ ــ نیرتهتخانشاننیرتراکشآ ــ نیرتهدیشوپ ــ نیرتهتخانشان

نیرتراکشآ ــ نیرتهتخانشان ــ نیرتهدیشوپنیرتجیار ــ نیرتهتخانشان ــ نیرتهدیشوپ

)مالسلا مهیلع( تیب لها هزرابم لوصا زا کیمادک هب طوبرم ،)مالسلا هیلع( نیسح ماما و )مالسلا هیلع( نسح ماما طسوت ملاظ اب هلباقم و ملظ عفد ةریس-18

؟تسا شیوخ نامز نامکاح اب

قح رب ماما ناونع هب شیوخ یفرعمهزرابم تسرد ياههویش باختنارما نامکاح دییات مدعرکنم زا یهن و فورعم هب رما

؟تسیچ ورگ رد ،ماجنارس نآ و دراد لابند هب ناسنا يارب ار وکین ماجرف مادک ،یهلا مکحم ۀعلق هب دورو-19

گرم زا سپ هنادواج یگدنز هب داقتعا - ادخ باذع زا تینوصم

ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت روهظ - ادخ باذع زا تینوصم

ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت روهظ - هراما سفن ياههسوسو زا ندوب نومام

گرم زا سپ هنادواج یگدنز هب داقتعا - هراما سفن ياههسوسو زا ندوب نومام

رب رظان بیترتهب »هیقت لصا« و )ع( قداص ماما طسوت دوخ ِنآ زا تموکح قح مالعا ،)ع( راهطا همئا هریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندمآ مهارف-20

؟تسا تماما ماقم ياهتیلوئسم زا کیمادک

ینید تیعجرم - ینید تیعجرم - يرهاظ تیالويرهاظ تیالو - يرهاظ تیالو - ینید تیعجرم

ینید تیعجرم - يرهاظ تیالو - يرهاظ تیالويرهاظ تیالو - ینید تیعجرم - ینید تیعجرم

ةدننکلیمکت نامز هچ زا هزرابم تسرد ياههویش باختنا ياتسار رد همئا راتفر و دوب هنوگچ رگمتس نامکاح هیلع هزرابم رد )ع( همئا ياهشور و هار-21

؟تسا هدوب رگیدکی

)جع( ۀجح ترضح تبیغ ات )ص( ربمایپ تلحر زا دعب - نامز اب بسانتم و توافتم

نونکات )ص( ربمایپ تثعب زا دعب - نامکاح راتفگ و راتفر اب بسانتم و ناسکی

نونکات )ص( ربمایپ تثعب زا دعب - نامز اب بسانتم و توافتم

)جع( ۀجح ترضح تبیغ ات )ص( ربمایپ تلحر زا دعب - نامکاح راتفگ و راتفر اب بسانتم و ناسکی

؟دشابیم »يرهاظ تیالو« رگنایب ترابع مادک بهَّذلاۀلسلس ثیدح رد-22

اهطورش نم انا و اهطورشیباذع نم نماهللا نصح لخد نمفهللا الا هلا ال ۀملک

؟ددرگیم دافتسم یموهفم هچ »ام بیع و یتشز هیام هن دیشاب ام ییابیز و تنیز هیام« دندومرف هک )ع( قداص ماما نخس زا-23

دشاب هارمه لمع اب دیاب هکلب تسین مسا هب اهنت هعیشناماما و ربمایپ ربارب رد ام هفیظو

هعیش نانمشد تخانش و یتسود هعیشینس و هعیش نیب تدحو ظفح
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نیا فراعم نایب و دننک ریسفت هنوگچ ار نآرق هک دنتشاد تیرومأم ،مالسلا مهیلع راهطا ۀمئا نامز نامکاح طسوت هدشهداد نادیم تیحالص دقاف دارفا-24

؟تشاد لابند هب ياهجیتن هچ مالسلا مهیلع راوگرزب ناماما طسوت ینامسآ باتک

یهلا باتک نیا زا ینآرق فراعم ناقاتشم يرادربهرهب – دوخ لطاب ياههشیدنا اب قباطم

یهلا باتک نیا زا ینارق فراعم ناقاتشم يرادربهرهب – نید ناگرزب ياهدومنهر اب قباطم

)مالسلا مهیلع( راهطا ۀمئا ةریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندمآ مهارف – نید ناگرزب ياهدومنهر اب قباطم

)مالسلا مهیلع( راهطا ۀمئا ةریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندمآ مهارف – دوخ لطاب ياههشیدنا اب قباطم

؟درک هدامآ )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیداحا هب فیرحت و لعج دورو يارب ار هنیمز یلئاسم هچ-25

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ مارتحا دروم و رگداهج ،اوقت اب ياهتیصخش ندشيوزنم و مدرم یعامتجا یگدنز رد دیدج یلکش اب تیلهاج دورو

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

یمالسا لیصا ياهتیصخش ندشيوزنم و ناناملسم یعامتجا یگدنز رد دیدج یلکش اب تیلهاج دورو

بسانمان ياهوگلا هئارا و ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

و تسا موهفم مادک رگنایب  ،بهذلا هلسلس ثیدح رد » اهطورش نم انا و اهطورشب «: ترابع رب روباشین مدرم عامتجا رد )مالسلا هیلع( اضر ماما دیکات تلع-26

؟دوش یم یهلا باذع زا ندنامناما رد بجوم کی مادک ثیدح نیا ساسا رب

ربکا هللا مکحم ژد - قح رب ماما ناونع هب شیوخ یفرعمربکا هللا مکحم ژد - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

هللا الا هلا ال  مکحم هعلق - قح رب ماما ناونع هب شیوخ یفرعم هللا الا هلا ال  مکحم هعلق - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

؟تسا مادک اهرهش رد زیچ نیرتهتخانشان ،مایا نآ رد و دنادیم هچ دوخ زا سپ نامز رد ار الاک نیرتناوارف و نیرتجیار )ع( یلع ترضح-27

تورم و یتسود - دنهد هولج لطاب ار قح و قح ار لطاب دنهاوخب هک هاگنآ ،غورد

ریخ و فورعم - دنهد هولج لطاب ار قح و قح ار لطاب دنهاوخب هک هاگنآ ،غورد

تورم و یتسود - دننک شیانعم نابلطایند عفن هب و هنوراو تروصهب دنهاوخب هک هاگنآ ،نآرق

ریخ و فورعم - دننک شیانعم نابلطایند عفن هب و هنوراو تروصهب دنهاوخب هک هاگنآ ،نآرق

؟دومن ینیبشیپ هنوگچ ار یمالسا ۀعماج ةدنیآ و تشونرس دوخ نامز ناناملسم راتفر ةدهاشم اب )ع( یلع ترضح-28

.درک ینیبشیپ ناماسبان ار یمالسا ۀعماج ةدنیآ و تشونرس ،قیمع كرد و ینیبنشور اب

.درک ینیبشیپ ناماسبان ار یمالسا ۀعماج ةدنیآ و تشونرس ،دوخ تیاها زا هدافتسا اب

.درک ینیبشیپ ناناملسم رب نایماش طلست اب ار یمالسا ۀعماج ةدنیآ و تشونرس ،قیمع كرد و ینیبنشور اب

.درک ینیبشیپ ناناملسم رب نایماش طلست اب ار یمالسا ۀعماج ةدنیآ و تشونرس ،دوخ تیاها زا هدافتسا اب

؟دناهدومن میسرت هنوگچ ار يراگتسر و یهلا ریسم هب تشگزاب و تاجن هار )ع( یلع ترضح-29

میقتسم طارص ییاسانشمیقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانش

نآرق نوماریپ ییاسانشنآرق ناگدننکشومارف ییاسانش

؟تسیچ تیلهاج نارود زا تشگزاب ییاهن لحهار )ع( یلع ترضح هاگدید زا-30

ینید تیعجرم هب هعجارمتیبلها هب هعجارمربمایپ هب هعجارمنآرق هب هعجارم

؟تسیچ رد لولعم بیترت هب »نآرق اب دهع يافو« و »يراگتسر هار صیخشت« )ع( یلع ترضح شیامرف هبانب-31

نآرق رب نیلماع ییاسانش -میقتسم هار ییاسانشنانکش نامیپ ییاسانش -تیبلها ییاسانش

نانکش نامیپ ییاسانش -میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانشنآرق هب نالماع ییاسانش -تیبلها هب ناگدننکتشپ ییاسانش
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طیارش رد ار يراگتسر هار صیخشت ناشیا و تشاد دهاوخ نایوما تموکح رد یتبقاع هچ بیترت هب »رکنم و فورعم« )مالسلا هیلع( یلع ماما رظن قباطم-32

؟دنا هتسناد کی مادک هب طونم هیما ینب تموکح تخس

میقتسم طارص ناگدننکتشپ ییاسانش - جیار - هتخانشاننآرق ناگدننکتشپ ییاسانش و صیخشت - جیار - هتخانشان

میقتسم طارص ناگدننکتشپ ییاسانش - هتخانشان - جیارنآرق ناگدننکتشپ ییاسانش و صیخشت - هتخانشان - جیار

؟دوب هچ دوخ نامز نامکاح اب راوگرزب ناماما ةزرابم تلع ود-33

.دنوش مالسا نیناوق نتشاذگ اپ ریز عنام دنتشاد هفیظو ناماما - دنراد هگن یفخم ،دراد تیساسح نآ هب نمشد هک ار دوخ تازرابم زا شخب نآ دندیشوکیم

.دنوش مالسا نیناوق نتشاذگ اپ ریز عنام دنتشاد هفیظو ناماما - دننک رانکرب ار بصاغ نامکاح ،طیارش دوجو تروص رد و قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم

ادخ لوسر نیشناج ناونعهب ار دوخ رصع نامکاح زا کیچیه ناماما - دنراد هگن یفخم ،دراد تیساسح نآ هب نمشد هک ار دوخ تازرابم زا شخب نآ دندیشوکیم

.دندرکن دییأت

دییأت ادخ لوسر نیشناج ناونعهب ار دوخ رصع نامکاح زا کیچیه ناماما - دننک رانکرب ار بصاغ نامکاح ،طیارش دوجو تروص رد و قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم

.دندرکن

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«-34

؟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

؟تساهدوب ياهنیمز هچ رد »دیدحلا یبا نبا«و »رابحالا بعک« ناملاع تیلاعف هطیح بیترت هب-35

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ میلاعت اب قباطم نآرق تایآ میلعت و ریسفت - هغالبلا جهن باتک رب یلصفم حرش نتشون

هغالبلا جهن باتک رب یلصفم حرش نتشون - )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ میلاعت اب قباطم نآرق تایآ میلعت و ریسفت

دوخ راکفا اب قباطم نآرق تایآ میلعت و ریسفت - هغالبلا جهن باتک رب یلصفم حرش نتشون

هغالبلا جهن باتک رب یلصفم حرش نتشون - دوخ راکفا اب قباطم نآرق تایآ میلعت و ریسفت

بیترت هب ،»تلادع يرارقرب و مالسا نیناوق يارجا« و »ینآرق فراعم ناقاتشم ندشدنمهرهب« ،»رکنم زا یهن و فورعم هب رما« ۀفیظو ساسا رب لمع«-36

؟تسا هدوب مالسلا مهیلع راهطا همئا تامادقا زا کیمادک زاسهنیمز

ینید تیعجرم - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - نامکاح دییات مدع

يرهاظ تیالو - میرک نآرق ریسفت و میلعت - يرهاظ تیالو

يرهاظ تیالو - میرک نآرق ریسفت و میلعت - نامکاح دییات مدع

ینید تیعجرم -ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - يرهاظ تیالو

نیبم »هیقت« دربراک و »دنوش ییاسانش دامتعا لباق نارای نیا دنتشاذگیمن ،ناشنارای و ناشدوخ نایم طابترا نتشاد هگن یفخم اب ناماما« هکنیا زا-37

.تسا هدوب  ..................  تیالو ققحت ياتسار رد  ..................  و  ..................

يرهاظ - هزرابم تسرد ياههویش باختنا - هزرابم تسرد ياههویش باختنا

يرهاظ - قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم - هزرابم تسرد ياههویش باختنا

يونعم - هزرابم تسرد ياههویش باختنا - قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم

يونعم - قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم - قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم
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.دنشابیم »يرهاظ تیالو« و »ینید تیعجرم« هب طوبرم ،بیترت هب ،تماما ماقم ياهتیلوئسم زا .................. و ..................-38

میرک نآرق ریسفت و میلعت - هزرابم تسرد ةویش باختنابصاغ نامکاح دییأت مدع - میرک نآرق ریسفت و میلعت

هتسجرب نادرگاش تیبرت - میرک نآرق ریسفت و میلعتهزرابم تسرد ياههویش باختنا - نامکاح دییات مدع

)رییغت اب( ؟دشیم تیعبت یلوصا هچ زا ،يرهاظ تیالو ياتسار رد ،راوگرزب ناماما ياهتدهاجم رد-39

ربمایپ ةریس ظفح هب مادقاقح رب ماما ناونع هب دوخ یفرعم

یمالسا ياهتیصخش تیبرتون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

)رییغت اب( .تسا .................. و .................. ياتسار رد بیترتهب »نامکاح دییات مدع« و »هزرابم تسرد ياههویش باختنا«-40

ینید تیعجرم - ینید تیعجرميرهاظ تیالو - يرهاظ تیالويرهاظ تیالو - ینید تیعجرمینید تیعجرم - يرهاظ تیالو

زا کیمادک هب طوبرم بیترتهب هزرابم تسرد ياههویش باختنا و )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح ،نامکاح دییأت مدع ،نآرق تایآ ریسفت و میلعت-41

؟تسا تماما ماقم ياهتیلوئسم

يرهاظ تیالو ـ يرهاظ تیالو ـ ینید تیعجرم ـ ینید تیعجرميرهاظ تیالو ـ ینید تیعجرم ـ يرهاظ تیالو ـ ینید تیعجرم

ینید تیعجرم ـ ینید تیعجرم ـ يرهاظ تیالو ـ يرهاظ تیالوینید تیعجرم ـ يرهاظ تیالو ـ ینید تیعجرم ـ يرهاظ تیالو

؟تسیچ نآ هب دورو ةرمث و هدش فیصوت هنوگچ هللا الا هلا ال ۀملک »بهذلاهلسلس« ثیدح رد-42

ادخ باذع زا ندوب ناما رد - ادخ لوسر مکحم ۀعلقادخ باذع زا ندوب ناما رد - دنوادخ مکحم ۀعلق

يورخا باذع زا ندوب ناما رد - ادخ لوسر مکحم ۀعلقيورخا باذع زا ندوب ناما رد - دنوادخ مکحم ۀعلق

تامادقا ود ره هک دراد يزیچ هچ زا ناشن »بهذلا هلسلس« ثیدح نایب و تسیچ زا یکاح »هیداجس هفیحص« و »هغالبلا جهن«ردقنارگ ياهباتک دوجو-43

؟دوب نانآ ۀفیظو مادک تهج رد )مالسلا مهیلع(همئا

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا - میرک نآرق ریسفت و میلعت

ینید تیعجرم - )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - یمالسا ياهتیصخش تیبرت - میرک نآرق ریسفت و میلعت

ینید تیعجرم - یمالسا ياهتیصخش تیبرت - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

؟تسا هدماین )ع( اضر ماما زا لبق موصعم مادک مان ثیدح نیا رد ؟تسیچ بهذلاهلسلس ثیدح هب )ع( اضر ماما ثیدح ترهش تلع-44

)ع( رقاب دمحم ماما - ناماما یماسا یلاوت)ع( رقاب دمحم ماما - ناماما تیمها

)ع( یبتجم نسح ماما - ناماما یماسا یلاوت)ع( یبتجم نسح ماما - ناماما تیمها

؟تسیچ مدرم دزن »رتجیار« و »رتراکشآ« ،»رتهدیشوپ« بیترت هب دوخ سپ نارود رد )ع( یلع ترضح رظن زا-45

نآرق -ملظ -لدعربمایپ و ادخ رب غورد -لدع -ملظنآرق -لطاب -قحربمایپ و ادخ رب غورد -قح -لطاب

؟دراد یموهفم طابترا ینآرق ترابع مادک اب ینیبشیپ نیا و ؟تسیچ لولعم یلع ترضح طسوت یمالسا ۀعماج ناماسبان تشونرس ینیبشیپ-46

ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا -ناشیا قیمع كرد و ینیبنشور

ُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو -ناشیا قیمع كرد و ینیبنشور

ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا -هدنیآ ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبت هب ناشیا یهاگآ

ُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو -هدنیآ ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبت هب ناشیا یهاگآ

؟دوب هچ »تیحالص دقاف« دارفا هب نداد نادیم ۀجیتن هیماینب نامز رد-47

تیحالص دقاف تیصخش تیبرتنآرق ریسفت رد لطاب ياههشیدنا و فیرحت شرتسگ

يریسفت و یخیرات ياهباتک ندمآ مهارفدوخ ۀعماج ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت
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؟دنربب هرهب نآرق فراعم زا دنناوتب ینآرق فراعم ناقاتشم ات دش بجوم راوگرزب ناماما مادقا مادک-48

میرک نآرق ریسفت و میلعتربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا

یمالسا ياهتیصخش تیبرتون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

؟تسا )مالسلا مهیلع( موصعم ناماما زا یمادقا هچ دیؤم  »اهطورش نم انا اهطورشب« :يوضر ثیدح موهفم-49

قح رب ماما ناونع هب شیوخ یفرعم ،يرهاظ تیالو)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا ،يرهاظ تیالو

قح رب ماما ناونع هب شیوخ یفرعم ،ینید تیعجرمون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت ،ینید تیعجرم

هب طونم ار نآرق اب دهع هب يرادافو و ندوب نآرق وریپ ،دندرکیم ینیبشیپ ار یمالسا ۀعماج ناماسبان ةدنیآ )مالسلا هیلع( یلع نینمؤملاریما هک هاگنآ-50

؟دنتسنادیم هچ

نآ لها زا ندرک بلط – نآرق ناگدننکشومارف تخانشنانکشنامیپ صیخشت – میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانش

نآ لها زا ندرک بلط – میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانشناننکشنامیپ صیخشت – نآرق ناگدننکشومارف تخانش

يوس زا ششوک مادک هب رجنم سابعینب و هیماینب نامکاح يرگمتس و تنوشخ و دوب هنوگچ نامکاح اب )مالسلا مهیلع(راهطا همئا هزرابم ةویش شنیزگ-51

؟دش ناشیا

نیتسار مالسا يانبم رب یتموکح لیکشت و بصاغ نامکاح يرانکرب - رکنم زا یهن و فرعم هب رما رب ینتبم

.دنروخب هبرض رتمک ،نمشد هب ندز هبرض نیع رد هک ياهنوگ هب دوخ تامادقا ندرکیفخم - رکنم زا یهن و فرعم هب رما رب ینتبم

.دنروخب هبرض رتمک ،نمشد هب ندزهبرض نیع رد هک ياهنوگ هب دوخ تامادقا ندرکیفخم - نامز طیارش اب بسانتم

نیتسار مالسا يانبم رب یتموکح لیکشت و بصاغ نامکاح يرانکرب - نامز طیارش اب بسانتم

؟تسا تماما ماقم ياهتیلوئسم زا کیمادک زا يدومن بیترتهب ،»افلخ تفالخ تیعورشم مدع نالعا« و »زور لئاسم دروم رد رظن راهظا«-52

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - قح رب ماما ناونعهب شیوخ یفرعم

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا

؟تسا مادک ،قح هار صیخشت و یهارمگ زا مدرم تاجن تهج ،ییاهن لح هار نتفای يارب )ع( نینمؤملاریما روتسد-53

.دینک بلط شلها زا ار نآرق زا يوریپ و يرادافو ،يراگتسر هار

.دیهد صیخشت ار نآرق ناوریپ دیناوتب ات  دینک ییاسانش ار نآرق نانکشنامیپ

.دینک يوریپ ،دنراد داحتا مالسا رد و دننکیمن تفلاخم ناماما اب زگره هک نانآ زا

.دیهد صیخشت ار يراگتسر هار دیناوتب ات ،دینک ییاسانش ار میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ادتبا

؟دشیم یهتنم  تیلوئسم مادک هب نانآ ةزرابم للع ۀمه و ؟دوب تلع دنچ ربانب دوخ نامز نامکاح اب ناماما ةزرابم-54

ینید تیعجرم - تلع وديرهاظ تیالو - تلع ودینید تیعجرم - تلع هسيرهاظ تیالو - تلع هس

؟دندومن یفرعم هنوگچ ار ادخ لوسر ،ماما ناونعهب شیوخ یفرعم رد )ع( قداص ماما-55

ماما و ربمایپربهر و ماماامنهر و  ماماتما ناردپ

؟دراد ییاهیگژیو هچ تهابش نیا و تسا هدش هیبشت هچ هب ناماما هزرابم هویش-56

فده کی رد و لمکم ،گنهامه راتفر - هلاس  ناسنا کی هیبش

نامز طیارش عبات و فلتخم لاح نیع رد ،لداعتم راتفر - هلاس  ناسنا کی هیبش

فده کی رد و لمکم ،گنهامه راتفر - هلاس  تموکح کی هیبش

نامز طیارش عبات و فلتخم لاح نیع رد ،لداعتم راتفر - هلاس  تموکح کی هیبش

250

250

250

250
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؟دراد لابند هب نآ هب ناگدشدراو يارب ییوکین دمایپ هچ و تسا هدش هیبشت يزیچ هچ هب » هللا الا هلا ال « : ۀفیرش ترابع ،بهذلا هلسلس ثیدح رد-57

دیک و رکم رد يراتفرگ زا تینوصم – گرزب ةریخذدیک و رکم رد يراتفرگ زا تینوصم – مکحم ۀعلق

یهلا باذع زا ندوب نومأم – مکحم ۀعلقیهلا باذع زا ندوب نومأم – گرزب ةریخذ

ار ماما تیلوئسم مادک موادت ترورض هلئسم نیا و دوب هچ ،دنتشاد رارق ماما زا رود و تسدرود ياهرهش رد هک یناسک يارب )ع( تیب لها راکهار-58

؟دزاسیم صخشم

يرهاظ تیالو - دنبای تسد نید ماکحا و فراعم هب ناوت ّدح رد هک دندرکیم تیبرت ار ینادنمشناد

ینید تیعجرم - دنبای تسد نید ماکحا و فراعم هب ناوت ّدح رد هک دندرکیم تیبرت ار ینادنمشناد

يرهاظ تیالو - دندادیم خساپ دوخ شناد ساسارب نانآ تالاؤس هب ،نایعیش اب طابترا و يراگن همان اب

ینید تیعجرم - دندادیم خساپ دوخ شناد ساسارب نانآ تالاؤس هب ،نایعیش اب طابترا و يراگن همان اب

،»ناماما فراعم زا ناناملسم نتخاس دنمهرهب« ، »نادنزرف هب )ص( ربمایپ یگدنز بادآ لاقتنا« و »ینآرق ياهدومنهر ندرک راکشآ«-59

؟تسا هدوب دروم مادک ققحت تهج رد )ع( موصعم ناماما روضح تارمث زا بیترتهب »)ع(همئا ةریس رد گرزب ياهباتک ندروآ مهارف«

ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت -ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا - نآرق ریسفت و میلعت

)ص(ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا -ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - نآرق ریسفت و میلعت - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا

ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت -)ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا - نآرق ریسفت و میلعت - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

)ص(ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا -)ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح هب مادقا - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - نآرق ریسفت و میلعت

؟تسا یمازلا کی مادک تیاعر »بیع و یتشز  هیام هن دیشاب ام ییابیز و تنیز هیام« )ع( قداص ماما نخس نیا ققحت يارب-60

دیوشن عیشت هب نارگید ینیبدب ببس همئا و ربمایپ زا یلمع يوریپ ابناناملسم ریاس تاسدقم هب نیهوت و تناها زا يریگولج

مینک عافد تسرد ياهشور اب ناهج رسارس رد تامولظم زادیشخب اقترا و التعا لالدتسا و شناد اب ار دوخ تاداقتعا
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