


یتست - زاورپ دین و زندگی یازدهم فصل ششم

هفیرش ۀیآ مادک و تسا )ص( مرکا ربمایپ يربهر ةریس و اهشور زا کیمادک هب طوبرم مدرم نایم رد هدش هتفریذپ یتاقبط ضیعبت زا يریگولج«-1

؟تسا نآ ةدننکمیسرت

»نینمؤملا اونوکی الا کسفن عخاب کلعل«  - يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

»نینمؤملا اونوکی الا کسفن عخاب کلعل  - مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس

،تسا هدوب تیاده زا رود و هدزتلفغ مدرم گنگ ياهنابز و رک ياهشوگ ،روک ياهلد رب یمهرم ربمایپ« :دیامرفیم هک )ع( یلع ترضح ۀتفگ نیا-2

؟تسا هفیرش ترابع مادک ةدننکمیسرت

»هیربلا ریخ مه کئلوا تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا نا«»نینمؤم اونوکی الا کسفن عخاب کلعل«

»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«»ۀجح هللا یلع سانلل نوکی الئل نیرذنم و نیرشبم ًالسر«

؟تفر دنهاوخ وگلا مادک غارس هب یعامتجا و يدرف لئاسم رد »دنراد دیما ریخاتسر زور و ادخ هب هک یناسک« ینید میلاعت هب هجوت اب-3

»تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا نا«»هنسح هوسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل«

»نیرذنم و نیرشبم ًالسر«»ۀاکزلا نوتوی و ۀالصلا نومیقی اونمآ نیذلا«

؟دوب هچ عبات ،دنتسنادیم دوخ نابرهم ردپ ار ناشیا مدرم هکنیا و دوب هچ ناشیصخش قح ندش لامیاپ ربارب رد )ص( ادخ لوسر شنکاو-4

مدرم تیاده رد )ص( ادخ لوسر يزوسلد - ضیعبت عفر و تلادع يارجامدرم تیاده رد )ص( ادخ لوسر يزوسلد - تمیالم و يرابدرب

)ص( ادخ لوسر زیمآتبحم راتفر - ضیعبت عفر و تلادع يارجا)ص( ادخ لوسر زیمآتبحم راتفر - تمیالم و يرابدرب

؟دش لزان ادخ لوسر ثیدح مادک زا دعب »...هیربلا ریخ مه کئلوا تاحلاصلا ولمع و اونمآ نیذلا نا«  ۀفیرش ۀیآ-5

.دوب دهاوخ امش نایم رد نم نیشناج و نم یصو ،نم ردارب ))ع( یلع ترضح( نیا انامه

.دمآ دهاوخن ربمایپ نم زا دعب هکنیا زج ،یتسه یسوم يارب نوراه ۀلزنم هب نم يارب ))ع( یلع ترضح( وت

.دنراگتسر دننکیم يوریپ وا زا هک یناسک و ))ع( یلع ترضح( درم نیا تسوا تردق تسد رد مناج هک ییادخ هب دنگوس

.دیوشیمن هارمگ دییوجب کسمت ود نیا هب هکینامز ات و ار متیب لها و ترتع و ادخ باتک ؛مراذگیم اهبنارگ زیچ ود امش نایم رد نم

طابترا رد موهفم نیا و »دناهدیرخ شیوخ يارب ار ترخآ باذع و ایند گنن« یناسک هچ دوخ تموکح نیزاغآ ياهزور رد یلع ترضح نانخس هب هجوت اب-6

؟تسا هدش نایب ناشیا ياهیگژیو زا کیمادک اب

»یلع عم قحلا و قحلا عم یلع«  - هدننکهارمگ نارازگراک»یلع عم قحلا و قحلا عم یلع«  - لاملاتیب ناگدننکراکتحا

»اهباب یلع و ملعلا ۀنیدم انا«  - هدننکهارمگ نارازگراک»اهباب یلع و ملعلا ۀنیدم انا«  - لاملاتیب ناگدننکراکتحا

و تسا هدش نایب ربمایپ يرادتموکح ياههریس زا کیمادک ياتسار رد »تسا راوشد و تخس وا يارب امش جنر« دیامرفیم هک ناناملسم هب دنوادخ باطخ-7

؟تسا نآ ةدننکمیسرت هفیرش ترابع مادک

»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - مدرم اب ارادم و تبحم»نینمؤم نوکی الا کسفن ِعخاب کلعل«  - مدرم اب ارادم و تبحم

»نینمؤم اونوکی الا کسفن عخاب کلعل«  - تیاده رد یشوکتخس»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - تیاده رد یشوکتخس

؟دشابیم )ص( مرکا ربمایپ زا سپ »)ع( یلع ترضح قلطم يرترب و تیملعا« رگنایب ترابع مادک ربمایپ نانخس هب هجوت اب-8

»اهباب نم اهتایلف ملعلا دارا نمف«ً»ادبا اولضت نل امهب متکسمت نا ام«»یلع عم قحلا و قحلا عم یلع«»نیزئافلا مهل ۀعیش و اذه نا«
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پیشواى اسوه



هفیرش ۀیآ مادک لوزن اب ربمایپ طسوت مدرم نایم يرواد رد صخش نیرتقداص و ادخ نامرف ماجنا رد ناسنا نیرتخسار ،مایپ رد درف نیرترادافو یفرعم-9

؟دش نامزمه

»هیربلا ریخ مه کئلوا تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا نا«»سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری امنا«

»اونمآ نیذلا و لوسرلا و هللا مکیلو امنا«»هنسح ۀوسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل«

؟دنهد رارق دوخ يوگلا ار ربمایپ دنناوتیم یناسک هچ میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-10

»نوعکار مه ۀاکزلا نوتوی و ۀالصلا نومیقی اونمآ نیذلا«»تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا«

»مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا«ً»اریثک هللا رکذ و رخالا موی و هللا اوجری ناک«

يرادتموکح یگژیو مادک »داد رارق دوخ راک ۀحولرس ار يرباربان و ضیعبت اب هزرابم ربمایپ شور و هریس ندادرارق وگلا اب یلع ترضح« مییوگب رگا-11

؟میاهدرک میسرت ار ناشیا

اهباب یلع و ملعلا ۀنیدم انایلع عم قحلا و قحلا عم یلع

»اهباب نم اهتایلف ملعلا دارا نمف«»سجرلا مکنع بهذیل هللا دیری امنا«

..................:مییوگیم خساپ رد»کسفن عخاب کلعل« :دیامرفیم ربمایپ هب باطخ دنوادخ ارچ میسرپب رگا-12

»طسقلاب سانلا موقیل«»هیربلا ریخ مه کئلوا«

»هنسح ۀوسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل«»نینمؤم نوکی الا«

اْوَصاَوت َو ِّقَْحلِاب اْوَصاَوت َو ِتاِحلاَّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ َنیِذَّلا َِّالإ ٍرْسُخ یَِفل َناْسنِْإلا َِّنإ « ۀفیرش ۀیآ زراب و لماک قادصم ندومن صخشم يارب ناوتیم ،دروم مادک هب-13

؟تسج دانتسا » ِرْبَّصلِاب

» اهباب یلع و ملعلا ۀنیدم انأ « - » ِۀیَِرْبلا ُریَخ ْمُه َِکئلُوأ «

» ٍّیِلَع َعَم ُّقَْحلا َو ِّقَْحلا َعَم ٌّیِلَع « - » ِۀیَِرْبلا ُریَخ ْمُه َِکئلُوأ «

» اهباب یلع و ملعلا ۀنیدم انأ « - » اًریثَکَ هللا َرَکَذ َو َرِخآلا َمَویلا َوَ هللا وُجَری َناک نَِمل «

» ٍّیِلَع َعَم ُّقَْحلا َو ِّقَْحلا َعَم ٌّیِلَع « - » اًریثَکَ هللا َرَکَذ َو َرِخآلا َمَویلا َوَ هللا وُجَری َناک نَِمل «

هراشا »تسین ناملسم دزیخنرب وا يرای هب و دونشب دبلطیم يرای ناناملسم زا هک ار یمولظم یهاوخداد دایرف سکره« :دیامرفیم هک ربمایپ نخس نیا-14

؟تسا نآ ةدننکمیسرت هفیرش ۀیآ مادک و دراد ناشیا يرادتموکح رد )ص( ربمایپ ياهشور زا کیمادک هب

»نینمؤم نوکی الا کسفن عخاب کلعل«  - تیمورحم و رقف اب هزرابم»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - تیمورحم و رقف اب هزرابم

»نینمؤم نوکی الا کسفن عخاب کلعل«  - تلادع يارجا»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - تلادع يارجا

هچ دنوادخ هک تسا  یتفص ،تاقولخم نیرتهب و دنتسه ییوکین قشمرس یناسک هچ يارب )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ،میرک نآرق تایآ ربانب-15

؟دنادیم نآ قیال ار یناسک

راکوکین نینمؤم - .دنراد هتسویپ دیما ریخاتسر زور و دنوادخ هب دوخ یگدنز لوط رد هک یناسک

راکوکین نینمؤم - .دنراد دیما شربمایپ و دنوادخ هب دوخ یگدنز زا ياههرب رد هک یناسک

حلصم ناروآدای ادخ - .دنراد دیما شربمایپ و دنوادخ هب دوخ یگدنز زا ياههرب رد هک یناسک

حلصم ناروآدای ادخ - .دنراد هتسویپ دیما ریخاتسر زور و دنوادخ هب دوخ یگدنز لوط رد هک یناسک

؟تسا نآ ةدننکمیسرت هفیرش ۀیآ مادک و تسیچ ورگ رد »ثداوح دنزگ زا تموکح ظفح« مالسا یمارگ ربمایپ نایب هب-16

»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - یهارمگ زا مدرم تاجن»باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  - تلادع يارجا

»نینمؤملا نوکی الا کسفن عخاب کلعل« - یهارمگ زا مدرم تاجن»نینمؤملا نوکی الا کسفن عخاب کلعل«  - تلادع يارجا
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هکنیا زج ینیبیم مه وت منیبیم نم ار هچنآ و يونشیم مه وت مونشیم نم ار هچنآ نامگیب« دیامرفیم هک یلع ترضح هب باطخ ربمایپ نایب نیا-17

؟تسا ترابع مادک ةدننکمیسرت بیترت هب »یشابیم ریخ هار رب هنیآ ره وت و ... یتسین ربمایپ

»اهباب یلع و ملعلا ۀنیدم انا« - »یلعلا عم قحلا و قحلا عم یلع«»هالوم یلع اذهف« - »یدعب یبن ال هنا الا«

»هالوم یلع اذهف« - »یلع عم قحلا و قحلا عم یلع«»یلعلا عم قحلا و قحلا عم یلع« - »یدعب یبن ال هنا الا«

مالسا ربمایپ و تسا كرد لباق ینآرق ترابع مادک فاصوا نیلومشم يارب )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر ییوگلا ماقم ،یحو ینارون تایآ هب دانتسا اب-18

؟تسا هدش یفرعم »وکین قشمرس« ناونعهب هژیو هاگیاج مادک رد ،)هلآ و هیلع هللا یلص(

یربهر - »اریثک هللا رکذ و رخالا مویلا و هللاوجری ناک نمل«یربهر - »هنسح هوسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل«

یربمایپ - »اریثک هللا رکذ و رخالا مویلا و هللاوجری ناک نمل«یربمایپ - »هنسح هوسا هللا لوسر یف مکل ناک دقل«

هفیرش ۀیآ مادک رد ناوتیم ار عوضوم نیا ّتلع ،»تسا یهلا تاروتسد ةدننکنایب و نید اب قباطم )مالسلا هیلع( ىلع ماما لمع و نخس« مییوگب رگا-19

؟تفای

»ۀَّیربلا ُریخ مه کئلوا تاحلاّصلا اولمع و اونمآ نیّذلا َّنا«»َمکنم ِرمالا یلوا و لوسّرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ نیّذلا اّهیا ای«

»... و ۀالّصلا نومیقی نیّذلا و هلوسر و هللا مُکُّیلو اّمنا«ً»اریهطت مکرّهطی و تیبلا لها سجُرلا مکنع بهذیل هللا دیری اّمنا«

؟دش باختنا یسک هچ داهنشیپ هب ناشیا مان ؟دش دلوتم اجک رد و تثعب زا لبق لاس دنچ )ع( یلع ترضح-20

بلاطوبا شردپ - هبعک - لاس ربمایپ - هبعک - لاس هدبلاطوبا شردپ - هنیدم - لاس ربمایپ - هنیدم - لاس هد 1313

؟تسیچ لولعم تثعب لوا زور رد ناطیش نیگهودنا ياوآ ندینش-21

رشب تیاده تهج ربمایپ ندش ثوعبمادخ شتسرپ زا ناطیش يدیماان

ناشیا ریزو ناونعب یلع ترضح یفرعم و ربمایپ ندش ثوعبمدوخ شتسرپ زا ناطیش يدیماان

؟دراد ییانعم طابترا ریز ثیداحا زا کیمادک اب »یلع عم نآرقلا و نآرقلا عم یلع"« يوبن ثیدح-22

ریدغ ثیدحنیلقث ثیدحتلزنم ثیدحرباج ثیدح

هچ ناشیا هب ینمشد يور زا شیرق نارس و دراد هراشا )ص( مرکا ربمایپ يربهر زا دُعب مادک هب »تسا راوشد و تخس وا يارب امش جنر« ۀفیرش ۀیآ-23

؟دنتفگیم

ناگدرب نیشنمه - مدرم اب ارادم و تبحمرگوداج و رحاس - مدرم اب ارادم و تبحم

رگوداج و رحاس - مدرم تیاده رد یشوکتخسناگدرب نیشنمه - مدرم تیاده رد یشوکتخس

رد ،تدابع بارحم رد ،گنج نادیم رد ار ناشیا بیترتهب )ع( یلع نینمؤملاریما تیصخش یسررب زا سپ ناملسمریغ و ناملسم شناد و ملع ناگرزب-24

؟دنکیم یفرعم هنوگچ ینارمکح ۀصرع رد و تواضق ماقم

نیرتدباع ـ نیرتغیلب ـ نیرتقیقد ـ نیرتعاجشنیرتلداع ـ نیرتعاجش ـ نیرتدباع ـ نیرتقیقد

نیرتلداع ـ نیرتقیقد ـ نیرتدباع ـ نیرتعاجشنیرتدباع ـ نیرتقیقد ـ نیرتعاجش ـ نیرتغیلب

رد )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ شور و هریس مادک زا هتفرگ تأشن بیترت هب »ترخآ زا نخس رد نارای اب یهارمه« و »راکیب نادباع تمذم« ياهترابع-25

؟دنکیم یفرعم )دنمهقالع تدش هب( صیرح ار ناشیا هنیمز مادک رد میرک نآرق و هدوب هعماج يربهر

تیاده رد یشوک تخس – مدرم اب ارادم و تبحم – تیمورحم و رقف اب هزرابم

تلادع يرارقرب – مدرم تیاده رد يزوسلد – تیمورحم و رقف اب هزرابم

تیاده رد یشوک تخس – مدرم اب ارادم و تبحم – يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

تلادع يرارقرب – مدرم تیاده رد يزوسلد – يربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت
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فیصوت هنوگچ ار یلع ماما لئاضف و ؟دوب هچ اب هارمه یلع ترضح ياهیگژیو نایب رد ناملسم ریغ و ناملسم زا معا شناد و ملع ناگرزب رظن-26

؟دننکیم

دوشیم عمج درف کی رد یتخس هب - یتفگش اب هارمهدوشیمن عمج درف کی رد لیاضف نیا - یتفگش اب هارمه

دوشیم عمج درف کی رد یتخس هب - ترسح اب هارمهدوشیمن عمج درف کی رد لیاضف نیا - ترسح اب هارمه

؟دندرک ییامنهار ار ام یتاعوضوم هچ عجار ناشیا و تسا )مالسلا هیلع( نینمؤملا ریما تیصخش زیگنا تفگش داعبا زا هنیزگ مادک-27

تلادع يرارقرب و ضیعبت اب هزابم - نارکیب ملع ناسنا تداعس و تیاده - دننامیب تلادع

ناسنا تداعس و تیاده - نارکیب ملعتلادع يرارقرب و ضیعبت اب هزابم - دننامیب تلادع

؟دشابیم هنیمز مادک رد نآ دعب نیرتمهم و هدوب ياهنیمز هچ رد اهناسنا يارب مالسا ربمایپ ندوب هوسا-28

ییاوشیپ و يربهر - یعامتجا و يدرف داعباتلادع يارجا - یعامتجا و يدرف داعبا

ییاوشیپ و يربهر - ادخ لوسر ياهتیلوئسمتلادع يارجا - ادخ لوسر ياهتیلوئسم

؟دوب هچ رما نیا هب تبسن ربمایپ شنکاو ؟دوب هچ وا هب بیرقت يارب ،ربهر کی نایفارطا لومعم راتفر-29

راک نیا یهن - نارگید بیع ییوگزابهسلج كرت - نارگید بیع ییوگزاب

.درکیم لمع نابرهم يردپ دننام - نارگید ياهيرامیب ییوگزاب.درکیم لمع رایس بیبط دننام - نارگید ياهيرامیب ییوگزاب

؟تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد بلطم نیا ؟تسا یناسک هچ يارب ربمایپ ندوب وگلا-30

ٌَۀنَسَح ٌةَوسُأ ِهَّللا ِلوسَر یف مَُکل َناک دََقل - دنرکذلاریثک و دنراد ترخآ و ادخ هب دیما و نامیا هک یناسک

ًارِیثَک َهَّللا َرَکَذ َو َرِخْآلا َمَْوْیلا َو َهَّللا اوُجَْری َناک -دنرکذلاریثک و دنراد ترخآ و ادخ هب دیما و نامیا هک یناسک

ٌَۀنَسَح ٌةَوسُأ ِهَّللا ِلوسَر یف مَُکل َناک دََقل - اهناسنا ۀمه

ًارِیثَک َهَّللا َرَکَذ َو َرِخْآلا َمَْوْیلا َو َهَّللا اوُجَْری َناک - اهناسنا ۀمه

دروم رد ات تساوخیم ناکرشم زا یکی ،گنج هحوبحب رد رگا و دنتخادنایم هار هب )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ هیلع ار ییاهگنج یناسک هچ-31

؟دوب هچ ناشیا شنکاو ،دنادب یبلاطم مالسا تقیقح

.دونشب ار ادخ مالک ات تسا مالسا هانپ رد وا دومرفیم - دنتشاد نالک و هژیو تفایرد لبق ياههرود هک ياهدع

.دریگ رارق یهجوتیب دروم رقف رطاخ هب هک دادیمن هزاجا ،دوب ریقف رگا - دنتشاد نالک و هژیو تفایرد لبق ياههرود هک ياهدع

.دونشب ار ادخ مالک ات تسا مالسا هانپ رد وا دومرفیم - دندیدیم دوخ ررض هب ار مالسا میلاعت هک لیابق ناگرزب زا یخرب و ناربکتم

.دریگ رارق یهجوتیب دروم رقف رطاخ هب هک دادیمن هزاجا ،دوب ریقف رگا - دندیدیم دوخ ررض هب ار مالسا میلاعت هک لیابق ناگرزب زا یخرب و ناربکتم

..................ار یلبق للم و ماوقا طوقس تلع ربمایپ و تفرگ ماجنا ..................  زا سپ »ینید ۀعماج رد مهم تاحالصا زاغآ« ینید میلاعت هب هجوت اب-32

.تسا درک یفرعم

نامولظم زا يرای مدع - هنیدم هب ربمایپ ترجهتلادع يارجا رد ضیعبت - هنیدم هب ربمایپ ترجه

تلادع يارجا رد ضیعبت - )ع( یلع ترضح ندیسر تموکح هبنامولظم زا يرای مدع - )ع( یلع ترضح ندیسر تموکح هب

مالسا ربمایپ يربهر داعبا زا دعب مادک رگنایب بیترتهب "یموق ياهبصعت اب هزرابم" ، "هنالداع ياهعماج يانب" ، "دابآ هعماج يانب" دراوم زا کی ره-33

؟تسا

توخا و يربارب - تلادع يارجا - ناریقف اب يدردمه و رقف اب هزرابمتوخا و يربارب - تلادع يارجا - تلادع يارجا

توخا و يربارب - توخا و يربارب - ناریقف اب يدردمه و رقف اب هزرابمتلادع يارجا - تلادع يارجا- ناریقف اب يدردمه و رقف اب هزرابم

»ترضح نآ ندوبراود بیبط و نتفر مدرم غارس هب« و »گنج رد هدشهتشک نارفاک ندرکنهلثم هب )هلآو  هیلع هللا یلص( ربمایپ شرافس« تارابع-34

؟تسا )ص( ربمایپ یگژیو مادک دیؤم بیترتهب

مدرم تیاده رد يزوسلد ــ مدرم تیاده رد يزوسلدمدرم اب ارادم و تبحم ــ مدرم تیاده رد يزوسلد

مدرم تیاده رد يزوسلد ــ مدرم اب ارادم و تبحممدرم اب ارادم و تبحم ــ مدرم اب ارادم  و تبحم
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؟دشابیم هچ نآ قادصم و تسا هدرب راک هب يدروم هچ رد ار »کسفن ٌعخاب کَّلعل« ریبعت میرک نآرق-35

هار یتخس دوجو اب مدرم زا )ص( ادخ لوسر يرود مدع - مدرم تیاده هب )ص( ادخ لوسر يدنمهقالع و صرح

هار یتخس دوجو اب مدرم زا )ص( ادخ لوسر يرود مدع - مدرم زا یضعب ندرواین نامیا

دوخ نارای هب )ص( ادخ لوسر مارتحا - مدرم تیاده رد )ص( ادخ لوسر يدنمهقالع و صرح

دوخ نارای هب )ص( ادخ لوسر مارتحا - مدرم زا یضعب ندرواین نامیا

؟تسیچ نآ هب هتسارآ دارفا رگید یگژیو و تسیچ زیخاتسر زور و ادخ هب دیما ةرمث ،میرک نآرق رظنم زا-36

ندرک دای رایسب ار ادخ - )ص( ادخ لوسر ییوگلا ماقم زا يدنمهرهبحلاص لمع و نامیا - )ص( ادخ لوسر ییوگلا ماقم زا يدنمهرهب

ندرک دای رایسب ار ادخ - )ص( هللالوسر و ادخ توعد شریذپحلاص لمع و نامیا - )ص( هللالوسر و ادخ توعد شریذپ

؟دوب یتیعقوم هچ زا هدافتسا ءوس لولعم ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت-37

سابعینب و هیماینب هب هتسباو ناملاع زا یخرب دوجوموصعم ماما يرانکرب

بسانمان ياهوگلا دوجوباتک لها ناملاع زا یهورگ دوجو

ربمایپ ةریس یگژیو مادک اب طابترا رد ،»دنامب هنسرگ شاهیاسمه و دباوخب ریس مکش اب ار بش هک یسک ،تسا هدرواین نامیا نم هب« :فیرش ثیدح-38

؟تسا )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا

مدرم اب ارادم و تبحميربارب و تلادع يرارقرب يارب شالت

تیمورحم و رقف اب هزرابم مدرم تیاده رد يزوسلد

طسوت ریزو تفص هک عوضوم نیا و دراذگیم هّحص ،ناشیا ینید تیعجرم اب طبترم روما رد )مالسلا هیلع( یلع ماما تیحالص رب هفیرش ترابع مادک-39

؟تسا هیآ مادک موهفم ةدننکمیسرت ،هدش هداد تبسن )مالسلا هیلع( یلع ماما رب )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ

»رخالا مویلاو هللا وجری ناک نمل«- »اهباب نم اهتایلف ملعلا دارا نمف«»کسفن عخاب کلعل« - »یلع عم نآرقلا و نآرقلا عم یلع«

»هیرلا ریخ مه کئلوا« - »اهباب نم اهتایلف ملعلا دارا نمف«»اهباب یلع و ملعلا هنیدم انا« - »یلع عم نآرقلا و نآرقلا عم یلع«

؟دومن نایب ار »هعیش« و »ناملسم« مان بیترتهب یسک هچ راب نیلوا-40

مالسا ربمایپ طسوت هعیش - نآرق طسوت ناملسممالسا ربمایپ طسوت هعیش - میهاربا طسوت ناملسم

تسا هدش نایب هنوگنیا مالسا ربمایپ طسوت هملک ود رهتسا هدش نایب هنوگنیا نآرق رد هملک ود ره

؟دش ناناملسم یعامتجا یگدنز دراو یلکش هچ هب دیدج تیلهاج ربمایپ تلحر زا سپ-41

تورث و تردق نابلاط تلزنم و برق و اوقتاب ياهتیصخش ندش يوزنمتماما ریسم زا يربهر جورخ

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبتثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

؟دشابیم هوسا و وگلا نیرتمهم ياهنیمز هچ رد ربمایپ اهناسنا يارب ؟تسا هدمآ ترابع مادک رد ربمایپ زا يریذپوگلا طرش-42

ییاوشیپ و يربهر - یهلا ياوقت

یعامتجا و يدرف داعبا همه رد - یهلا ياوقت

یعامتجا و يدرف داعبا ۀمه رد - ندوب رکذلامئاد و ترخآ و ادخ هب دیما و نامیا

ییاوشیپ و يربهر - ندوب رکذلامئاد و ترخآ و ادخ هب دیما و نامیا

؟تسا ناشیا تمصع رگنایب )ع( یلع ترضح دروم رد مالسا ربمایپ ریبعت مادک-43

.یشابیم ریخ هار رب هنیآ ره وت.ینیبیم مه وت منیب یم نم هک ار هچنآ

.دنراگتسر وا نایعیش و درم نیا.یتسه ریزو هکلب یتسین ربمایپ وت
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یلع ماما ،ناشیا هک اجنآ و میسریم یعوضوم هچ هب ،میشاب نیشیپ للم و ماوقا طاطحنا ۀمشچرس يایوج )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ةریس زا رگا-44

؟دنراذگیم هّحص يرما هچ رب ،دنمانیم دوخ ملع هب ندیسر هار ار )مالسلا هیلع(

)مالسلا هیلع( یلع ترضح یملع تمصع - دوخ ۀلیبق ماکحا يارجا  رد بصعت و طارفا

)مالسلا هیلع( یلع ترضح یملع تمصع - تلادع يارجا رد نتشاد اور ضیعبت

مدرم يارب ناشیا رظن قباطم لمع و )مالسلا هیلع( یلع ترضح شناد زا يدنمهرهب بوجو - تلادع يارجا رد نتشاد اور ضیعبت

مدرم يارب ناشیا رظن قباطم لمع و )مالسلا هیلع( یلع ترضح شناد زا يدنمهرهب بوجو - دوخ ۀلیبق ماکحا يارجا رد بصعت و طارفا

؟دوب هدش یحارط هنوگچ بیترت هب يوبن تموکح رد »تموکح كالم« و »تموکح ۀیاپ« ،»تموکح يانبم« دراوم زا کیره-45

یهلابرق -تلادع -تمامایهلابرق -تماما -تلادعاوقت -تماما -لدعاوقت -لدع -تماما

؟دراد لابند هب ار یکاندرد دمایپ هچ قح رد ناناملسم قارتفا و لطاب رد نایماش داحتا-46

مالسا ربمایپ بلق ندمآ درد هب)ع( یلع ترضح بلق ندمآ درد هب

تنطلس تخت رب نانآ ندش راوس و هیماینب تیمکاحناناملسم رب نایماش يزوریپ

؟تسا رثؤم دعب ياهلسن ات لمع مادک بولطمان ریثأت ؟تسیچ لولعم نادنزرف و دوخ يارب تشهب هب لوصو هار ندومن راومه-47

فلاخم سنج اب عورشمان ۀطبار - یناوج و یناوجون ةرود رد ینمادکاپ و فافع تیوقت

ندوب مه لمکم و تیجوز زا درم و نز تسردان كرد - هداوناخ لیکشت زا دوخ ياهفده ندومن صخشم

فلاخم سنج اب عورشمان ۀطبار - هداوناخ لیکشت زا دوخ ياهفده ندومن صخشم

ندوب مه لمکم و تیجوز زا درم و نز تسردان كرد - یناوج و یناوجون ةرود رد ینمادکاپ و فافع تیوقت

؟دوب هنوگچ تیمورحم و رقف اب هزرابم رد )ملس و هلآ و هیلع هللا ىلص( مالسا ربمایپ یملع شور-48

.درکیم میسقت يواست هب ناناملسم نایم ار لاملاتیب و درکیم رارقرب تاواسم ساسارب ياهعماج

.تساخیمرب تفلاخم هب نایاونیب و ناریقف ندرمش کچوک اب و درکیم رارقرب تاواسم ساسارب ياهعماج

.تساخیمرب تفلاخم هب نایاونیب و ناریقف ندرمش کچوک اب مه و درکیم هزرابم رقف اب مه

.درکیم میسقت يواست هب ناناملسم نایم ار لاملاتیب مه و درکیم هزرابم رقف اب مه

؟تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ،هفیرش ترابع مادک رد ،رشب يانبا ریگارف نایز زا رفم-49

»تاحلاصلا اولمع و اونمآ«»لوسرلا وعیطا و هللاوعیطا اونمآ«»هالصلا نومیقی نیذلا اونمآ«»رخالا مویلا و هللا وجری«

؟ددرگیم دافتسم يوبن ثیدح مادک زا )ص( ربمایپ زا سپ )ع( یلع ترضح طسوت ینآرق قیمع فراعم نییبت موادت-50

یلع عم قحلا و قحلا عم یلعاهباب نم اهتایلف ملعلا دارا نمفیلع عم نآرقلا و نآرقلا عم یلعاهباب یلع و ملع هنیدم انا

ریخ هار هب هنیآ ره وت و یتسه ریزو هکلب ،یتسین ربمایپ وت هک نیا زج«: دنیامرفیم هک )ع( یلع ترضح دروم رد )ص( ادخ لوسر شیامرف نیا-51

؟تسا يوبن ثیداحا زا کیمادک اب طبترم بیترتهب »یشابیم

»ِّیلع َعم ٌقحلا و َّقحلا َعَم یلع« - نیلقث ثیدح»ِِّیلَع َعَم َّقحلا و ّقَحلا َعَم ٌیلع«-تلزنم ثیدح

»اُهباب یلع و ِملِعلا ُۀنیدم انا«- نیلقث ثیدح»اُهباب یلع و ملِعلا ُۀنیدم انا«-تلزنم ثیدح
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