


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

..................رد »دوش هدناوخ نابلطایند عفن هب هکینامز تسا جیار ...« دندومرف دوخ رابرهوگ تاشیامرف رد )ع( یلع ترضح هک ار هچنآ قادصم-1

.تسا روکذم

ریهطت ۀیآنیلقث ثیدحرمالا یلوا ۀیآرباج ثیدح

یتروص هچ رد »نآرق اب دهع هب يافو «و »يراگتسر هار تخانش« یمالسا ۀعماج ناماسبان ةدنیآ و تشونرس دروم رد )ع( یلع ترضح نانخس هب هجوت اب-2

؟تسا ریذپناکما

نانکشنامیپ صیخشت - میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ تخانشتیب لها زا هار بلط - نآرق ناگدننکشومارف صیخشت

تیب لها زا هار بلط - میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ تخانشنانکشنامیپ صیخشت - نآرق ناگدننکشومارف صیخشت

هچ رد بیترتهب ار میرک نآرق جاور و ییاهبمک ،ناشراتفر تبقاع هب تبسن ناناملسم نداد میب نمض )ص( مرکا ربمایپ تلحر زا سپ )ع( یلع ترضح-3

؟دنکیم ینیبشیپ یهاگیاج

.دننک شیانعم نابلطایند عفن هب و هنوراو تروصهب - دوش هدناوخ یتسردهب

.دننک شیانعم نابلطایند عفن هب و هنوراو تروصهب - دوش ریسفت دارفا هاوخلد هب

.دشابن نآ دنبیاپ لمع رد اما دننادب دوخ يامنهار ار نآ - دوش هدناوخ یتسردهب

.دشابن نآ دنبیاپ لمع رد اما دننادب دوخ يامنهار ار نآ - دوش ریسفت دارفا هاوخلد هب

؟دوب هچ مادقا نیا ۀجیتن و درمشرب تماما نارود شلاچ مادک لباقم رد ار نآ ناوتیم هک تسا یشالت میرک نآرق ریسفت و میلعت هب مادقا-4

.دنربب هرهب نآرق فراعم زا دنتسناوت نآرق فراعم ناقاتشم ــ )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

.دنهد صیخشت ار لطاب و قح هار ات دننک مالسا يابیز ةرهچ زا ییادزرابغ ــ )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

.دنهد صیخشت ار لطاب و قح هار ات دننک مالسا يابیز ةرهچ زا ییادزرابغ ــ ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

.دنربب هرهب نآرق فراعم زا دنتسناوت نآرق فراعم ناقاتشم ــ ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت

دروم نیتسخن و دشابیم ناماما تامادقا زا کیمادک رگنایب بیترتهب»بهذلا ۀلسلس ثیدح«  و »تموکح قح ندومن مالعا و هفرع زور رد قداص ماما نایب«-5

.تسا هدش ماجنا .................. ياتسار رد نآ

يرهاظ تیالو - ون ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبت - قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم

ینید تیعجرم - ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - هزرابم تسرد ياههویش باختنا

يرهاظ تیالو -ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - قح رب ماما ناونعهب دوخ یفرعم

ینید تیعجرم -ون ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبت -هزرابم تسرد ياههویش باختنا

یهلا ملع زا ناناملسم يدنمهرهب« و »نامکاح يراتفر و یقالخا ياهتوافت نتفرگ رظن رد« ،»ینآرق فراعم زا ناقاتشم يدنمهرهب« میهافم زا کی ره-6

؟دشابیم ناماما تامادقا زا کیمادک رگنایب »ناماما

يرهاظ تیالو - ینید تیعجرم - يرهاظ تیالوینید تیعجرم - يرهاظ تیالو - ینید تیعجرم

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

؟مینک یگدنز هنوگچ دیاب هک میریگیم هجیتن »دوش هارمه لمع اب دیاب مسا« مییوگب رگا-7

.دوش رثا یب ربمایپ تامحز میراذگن یلدمه و داحتا اب.میشاب یقیقح وریپ و میوشن هعیش هب نارگید ینیبدب ببس

.مینک ادف ناماما يراگتسر و تاجن يارب ار دوخ یگدنز همه و ناج.میوش نآرق ظفح و مالسا نید موادت ببس
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؟دنراد تبسانم دوخ هب طوبرم ياهترابع اب ،نیوانع مادک-8

ینید تیعجرم هب طوبرم مادقا  هزرابم تسرد ةویش باختنا )فلا

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم  قحرب ماما ناونعهب شیوخ یفرعم )ب

هزرابم رد ناماما یلک لوصا  تلادع يرارقرب يارب شالت )ج

هعماج يربهر رد ربمایپ ةریس  مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس )د

د - بج - بد - فلاج - فلا

←

←

←

←

؟تسا حیحص )مالسلا مهیلع( موصعم ناماما »يرهاظ تیالو« و »ینید تیعجرم« هب طوبرم تامادقا ةرابرد لیذ دراوم زا دروم دنچ-9

.دندرکیمن دییأت )هلآو  هیلع هللا یلص( ادخ لوسر نیشناج ناونعهب ار شیوخ رصع بصاغ نامکاح زا کی چیه ،)ع( موصعم ناماما )فلا

.دندربیم شیپ هیقت بلاق رد ،تشاد تیساسح نآ هب نمشد هک ار دوخ تازرابم و تامادقا زا شخب نآ )مالسلا مهیلع( راهطا همئا )ب

.تسا ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا زا و تسا )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح زا ياهنومن بهذلا هلسلس ثیدح )ج

.تسین هانگ و رکنم زا رتناوارف و رتجیار ییالاک ،نامز نآ طیارش رد )مالسلا هیلع( یلع ماما نایب رد )د

1234

؟تسیچ یعامتجا تخس ياهنومزآ ماگنه )ع( یلع ترضح ییاهن لح هار و تسیچ ورگ رد »يراگتسر هار صیخشت« )ع( یلع ماما نانخس هب هجوت اب-10

میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ و نانکشنامیپ تخانش - میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ تخانش

میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ و نانکشنامیپ تخانش - نآرق ناگدننکشومارف تخانش

.تساهنآ شناد ةدنهدناشن ناشنداد رظن و ندرک مکح هک یناسک هب هعجارم -میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ تخانش

.تساهنآ شناد ةدنهدناشن ناشنداد رظن و ندرک مکح هک یناسک هب هعجارم - نآرق ناگدننکشومارف تخانش

؟ددرگیم دافتسم موهفم مادک »بیع و یتشز ۀیام هن دیشاب ام ییابیز و تنیز ۀیام« دنیامرفیم هک )ع( قداص ماما مالک نیا رد تقد زا-11

ربمایپ فیاظو ياتسار رد نیموصعم ریسافت ساسا رب نآرق تاروتسد نییبت

ینس و هعیش نایم تدحو ظفح و نامکاح اب هزرابم تسرد ياههویش هب هجوت

تدحو ظفح تهج رد دنمانیم ناملسم ار دوخ رهاظ هب هک یناسک و نانمشد تخانش

.دوشیم هعیش هب نارگید ینیبدب ببس هک ییاهتیلاعف ماجنا مدع

..................زج هب دراد دوجو یقطنم بسانت ناشیا ياهورملق ۀیاس رد )ع( موصعم ناماما تامادقا اههنیزگ مامت رد-12

يرهاظ تیالو ـ هعبرا بتک فیلأتيرهاظ تیالو ـ هیقت ساسا رب هزرابم

ینید تیعجرم ـ ینآرق قیاقح و فراعم زا ندربهرهبيرهاظ تیالو ـ یعامتجا تالکشم و توغاط زا ییاهر

؟تسا هعیش ناماما مادقا مادک لولعم بیترتهب مادک ره »نیتسار مالسا رکفت ياقب« و »ثیدح گرزب ياهباتک ندمآ مهارف« تارمث-13

نآرق ریسفت و میلعت - ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقاهزرابم تسرد ياههویش باختنا - ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا

نآرق ریسفت و میلعت - ون ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبتهزرابم تسرد ياههویش باختنا - ون ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبت

. ......................................................لیلد هب مییوگ یم خساپ رد ».دنتشاد هنایفخم قیرط زا دوخ تامادقا دربشیپ رد یعس ناماما ارچ« مییوگب رگا-14

ناشیقیقح ناوریپ هب دوخ ناردپ زا هدنامیقاب بادآ لاقتنا

لیکو اب طابترا شزومآ و تبیغ رصع يارب مدرم ندش هدامآ

فورعم هب رما هفیظو ماجنا و دوجو ملاظ نامکاح زا يدونشخان ندیسر جوا هب

ناماما کیدزن نارای ندیسر تداهش هب و نامکاح يرگمتس و تنوشخ
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رگنایب ،بیترتهب »یمالسا ياهتیصخش تیبرت« و »هزرابم تسرد ياههویش باختنا« ،»ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت« ،»نامکاح دییأت مدع«-15

؟دنشابیم تماما ماقم ياهتیلوئسم زا کیمادک

ینید تیعجرم   -يرهاظ تیالو – ینید تیعجرم – يرهاظ تیالويرهاظ تیالو – یملع تیعجرم – ینید تیعجرم – يرهاظ تیالو

يرهاظ تیالو – يرهاظ تیالو – يرهاظ تیالو – ینید تیعجرمینید تیعجرم – يرهاظ تیالو – يرهاظ تیالو – ینید تیعجرم

یپ عوضوم مادک تیمها هب »یباذع نِم نما ینصح لخد نمف ینصح هللا ّالا هلا ال ۀملک« :دومرف هک نایروباشین عمج رد )ع( اضر ماما نخس نیا رد تقد زا-16

؟میربیم

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - تسا دنوادخ تیالو نامه هک ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجت

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - تسا دنوادخ تیالو نامه هک ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجت

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - تسا دیحوت هک نیملسم يداقتعا نیداینب لصا هب رظن تقد و هجوت

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - تسا دیحوت هک نیملسم يداقتعا نیداینب لصا هب رظن تقد و هجوت

؟تسا هتفرگ تروص »يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم« و »ینید تیعجرم« ۀنیمز رد بیترتهب )مالسلا مهیلع( موصعم ناماما تامادقا زا کیمادک-17

ینآرق فراعم زا ناقاتشم نتخاس دنمهرهب - دوخ فراعم زا ناناملسم نتخاس دنمهرهب

هعماج رد )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ یگدنز بادآ شرتسگ - دوخ فراعم زا ناناملسم نتخاس دنمهرهب

هدنیآ ياهلسن هب یقیقح مالسا ناونعهب ناماما یگدنز شور یفرعم - نامز اب توافتم ياههویش هب لسوت

هدنیآ ياهلسن هب یقیقح مالسا ناونعهب ناماما یگدنز شور یفرعم - )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ نانخس شزومآ

؟دشابیم ینید تیعجرم و نید میلعت رد اضر ماما مادقا مادک ياتسار رد بهذلاهلسلس ثیدح-18

ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقانآرق ریسفت و میلعت

یمالسا ياهتیصخش تیبرتون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

؟دومن ینیبشیپ ار نانآ ةدنیآ ییانبم هچرب ناناملسم راتفر ةدهاشم اب )ع( یلع ترضح-19

قیمع كرد و ینیبنشور ابربمایپ شور و هریس ابنآرق میلاعت ابدوخ یهلا ملع اب

هچ ار مدرم رب »زیچ نیرتهدشهتخانش« و »الاک نیرتجیار« ،»زیچ نیرتهدیشوپ« بیترتهب ناشیا،هدنیآ هب تبسن )ع( یلع ترضح ینیبشیپ ساسارب-20

؟دنادیم

لطاب زا رتهتخانش -قح زا رتجیار -هانگ و رکنم زا رتهدیشوپ

هانگ و رکنم زا رتهتخانش -نآرق الاک نیرتجیار -قح زا رتهدیشوپ يزیچ

هانگ و رکنم زا رتهتخانش -لطاب الاک نیرتجیار -نآرق زا رتهدیشوپ

ربمایپ و ادخ رب غورد زا رتهتخانش -هانگ و رکنم الاک نیرتجیار -فورعم هب رما زا رتهدیشوپ

؟دوب نانآ رصع یگنهرف و یعامتجا یسایس تالکشم زا کیمادک اب لباقت رد رما نیا و ؟دوب هچ راوگرزب ناماما طسوت میرک نآرق ریسفت و میلعت ۀجیتن-21

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت -دعب ياهلسن هب تسرد ياههتخومآ لاقتنا

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت -نآرق فراعم زا ینآرق فراعم ناقاتشم يدنمهرهب

ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم -دعب ياهلسن هب تسرد ياههتخومآ لاقتنا

ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم -نآرق فراعم زا ینآرق فراعم ناقاتشم يدنمهرهب

؟تسیچ مان نیا هب ثیدح نیا يراذگمان تلع ؟تسانعم هچ هب بهذلا ۀلسلس ثیدح-22

ناماما یساسا یلاوت -مکحتسم ژدناماما تمیها -مکحتسم ژدناماما یساسا یلاوت -الط ةریجنزناماما تیمها -الط ةریجنز
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ةرابرد هتکن مادک هب هراشا نامکاح دییات مدع و تسیچ لولعم يرادروشک ماظن و راکفا و قالخا ،ماکحا ياههنیمز رد فلتخم تالاوس ندمآدوجوهب-23

؟دراد )مالسلا مهیلع( موصعم ماما »يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم«

شور ــ اوزنا زا رود هب ماما ةدنزاس روضحشور ــ یمالسا ياهنیمزرس شرتسگ

لوصا ــ یمالسا ياهنیمزرس شرتسگلوصا ــ اوزنا زا رود هب ماما ةدنزاس روضح

؟دوب هنوگچ هنامز نامکاح اب )مالسلا مهیلع( راوگرزب ناماما دروخرب-24

مدرم هب فلتخم ياههویش هب ار عوضوم نیا و دندرکیمن دییات )هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر نیشناج ناونع هب ار شیوخ رصع بصاغ نامکاح زا کیچیه ،ناماما

.دندادیم عالطا

.دندرکیم یفرعم )هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ قح رب نیشناج و ماما ناونع هب ار دوخ ،دنتسناوتیم هک عقاوم یضعب ،ناراوگرزب نآ

.دنتفرگیمن رظن رد ار نامکاح يراتفر و یقالخا ياهتوافت ناشیا

.دندرک یم دییات ار مکاح نآ ،درکیم لمع مالسا روتسد قبط رب يدروم رد یمکاح رگا

رد )ع( همئا راتفر و تامادقا ندوب مه لمکم و موادت و دوب )ع( همئا تامادقا زا کیمادک نوهرم »هدنیآ ياهلسن هب )ع( ناماما یگدنز شور یفرعم«-25

؟تسا ییاور ترابع مادک موهفم روآدای ،لاس  لوط

»تساهنآ شناد ةدنهدناشن ،ناشندرک مکح و نداد رظن« - قح رب ماما ناونعهب شیوخ یفرعم

»تساهنآ شناد ةدنهدناشن ،ناشندرک مکح و نداد رظن« - هزرابم تسرد ياههویش باختنا

».دنرادن فالتخا نید رد و دننکیمن تفلاخم نید اب زگره نانآ« - قح رب ماما ناونعهب شیوخ یفرعم

».دنرادن فالتخا نید رد و دننکیمن تفلاخم نید اب زگره نانآ« - هزرابم تسرد ياههویش باختنا

250

ماقم ياهتیلوئسم زا کیمادک هب طوبرم ،بیترتهب »هزرابم تسرد ياههویش باختنا« و »بصاغ نامکاح دییأت مدع« ،»میرک نآرق ریسفت و میلعت«-26

؟تسا تماما

يرهاظ تیالو - ینید تیعجرم - يرهاظ تیالويونعم تیالو - يرهاظ تیالو - يونعم تیالو

يرهاظ تیالو - يرهاظ تیالو - ینید تیعجرميونعم تیالو - يونعم تیالو - ینید تیعجرم

یسایس تالکشم زا کیمادک اب لباقت رد مادقا نیا و دوب مادک دنزاس دنمهرهب دوخ فراعم زا ار ینآرق فراعم ناقاتشم دنتسناوت راهطا همئا هک یشور-27

؟دوب نانآ رصع یگنهرف و یعامتجا

ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - میرک نآرق ریسفت و میلعت

بسانمان ياهوگلا هئارا - میرک نآرق ریسفت و میلعت

ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - ون ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبت

بسانمان ياهوگلا هئارا - ون ياهزاین اب بسانتم فراعم نییبت

؟دندرکیم يریگیپ ار یفادها هچ هزرابم رد و دندومنیم باختنا یلصا هچ اب بسانتم ار دوخ هزرابم هویش ناماما-28

قحرب ماما ناونع هب دوخ یفرعم - ملظ يانب ندش تسس - رکنم زا یهن و فورعم هب رما لصا تیاعر - مالسا ظفح

اهلسن هب ناماما یگدنز شور یفرعم - سابع ینب و هیماینب روج و ملظ يانب ندش تسس - یمالسا رکفت ندنام یقاب - مالسا ظفح

قحرب ماما ناونع هب دوخ یفرعم - ملظ يانب ندش تسس - رکنم زا یهن و فورعم هب رما لصا تیاعر - نامز طیارش

اهلسن هب ناماما یگدنز شور یفرعم - سابع ینب و هیماینب روج و ملظ يانب ندش تسس - یمالسا رکفت ندنام یقاب - نامز طیارش

؟تسیچ لولعم و ّتلع ،لاّعف و هدنزاس روضح اب و يریگهشوگ و اوزنا زا رود هب و دوخ یهلا ملع رب هیکت اب )مالسلا مهیلع( راهطا ۀمئا رظن راهظا-29

دوخ لطاب ياههشیدنا اب قباطم و تیحالص دقاف دارفا طسوت نآرق ریسفت – هریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندمآ مهارف

یمالسا ياهنیمزرس شرتسگ اب فلتخم ياهلاؤس شیادیپ – هریس و ثیدح رد گرزب ياه باتک ندمآ مهارف

یمالسا ياهنیمزرس شرتسگ اب فلتخم ياهلاؤس شیادیپ – یمالسا ياهتیصخش تیبرت

دوخ لطاب ياههشیدنا اب قباطم و تیحالص دقاف دارفا طسوت نآرق ریسفت – یمالسا ياهتیصخش تیبرت
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؟تسا ینید تیعجرم ياتسار رد )مالسلا مهیلع( راهطا همئا تامادقا زا شخب مادک هب طوبرم  ،»هیداجس ۀفیحص دننام یبتک ندمآ دیدپ«-30

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ هریس و نانخس ظفحون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

قحرب ماما ناونع هب شیوخ یفرعممیرک نآرق ریسفت و میلعت

کیمادک هب طوبرم ،»نیتسار مالسا يانبم رب لیکشت ،بهذلا ۀلسلس ثیدح نایب ،)ع( تیب لها ةریس و ثیدح رد بتک ندمآ مهارف« تارابع بیترتهب-31

؟دنشابیم )ع( راهطا ۀمئا تامادقا زا

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح

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

هزرابم تسرد ياههویش باختنا - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

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

توعد يزیچ هچ هب ار مدرم )مالسلا هیلع( یلع ماما و دوب )مالسلا مهیلع( ناماما مادقا مادک ۀجیتن تافیرحت هوبنا نایم رد ،لطاب و قح هار صیخشت-32

؟دندرک

نانکشنامیپ صیخشتو تخانش -ینید تیعجرممیقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانش -ینید تیعجرم

میقتسم طارص هب ناگدننکتشپ ییاسانش -يرهاظ تیالونانکشنامیپ صیخشت و تخانش -يرهاظ تیالو

هب طوبرم ،»نیتسار مالسا يانبم رب لیکشت ،بهذلا هلسلس ثیدح نایب ،)مالسلا مهیلع( تیب لها ةریس و ثیدح رد بتک ندمآمهارف« تارابع بیترتهب-33

؟دنشابیم موصعم همئا تامادقا زا کیمادک

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - )ص(ربمایپ هریس و نانخس ظفح - )ص(ربمایپ هریس و نانخس ظفح

هزرابم تسرد هویش - )ص(ربمایپ هریس و نانخس ظفح - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسافراعم نییبت - )ص(ربمایپ هریس و نانخس ظفح

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

یقیقح وریپ ،دوخ حلاص لمع اب هک ینایعیش يارب ناشریبعت و دندومن یفرعم ،دوخ نیشیپ ناماما زا سپ ماما ناونعهب ار دوخ ینامز هچ )ع( قداص ماما-34

؟تسیچ ،دنشابیم نانآ

)ع( تیب لها تنیز - دنتشاد روضح ناناملسم زا يدایز تیعمج هک جح مسارم رد و هفرع زور رد

)ع( تیب لها ردارب - دنتشاد روضح ناناملسم زا يدایز تیعمج هک جح مسارم رد و هفرع زور رد

)ع( تیب لها تنیز - دندوب هدرک هدامآ ار ناشیاهملق و هدمآ ناشیا لابقتسا هب رفن نارازه هک یماگنه

)ع( تیب لها ردارب - دندوب هدرک هدامآ ار ناشیاهملق و هدمآ ناشیا لابقتسا هب رفن نارازه هک یماگنه

؟دوب رهش مادک هب ماما تکرح ریسم رد ثیدح نیا ؟دوب هچ بهذلا ۀلسلس ثیدح زا )ع(اضر ماما دوصقم-35

روباشین -ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجتدهشم -ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجت

روباشین -ماما هب تبحم اب دیحوت یلجتدهشم -ماما هب تبحم اب دیحوت یلجت

؟دوب هچ صاخشا نیا تیلوئسم نیرتمهم و تسا نیتسار ياهشزرا يایحا ياتسار رد راهطا همئا تامادقا زا کیمادک زج یمالسا ياهتیصخش تیبرت-36

.دندادیم شرتسگ ناناملسم نایم رد ار نیتسار مالسا ياههشیدنا - ینید تیعجرم

.دندادیم شرتسگ ناناملسم نایم رد ار نیتسار مالسا ياههشیدنا - يونعم تیالو

.دنتفریم رامشهب شیوخ نامز مدرم يارب یحیحص یقالخا يوگلا - ینید تیعجرم

.دنتفریم رامشهب شیوخ نامز مدرم يارب حیحص یقالخا يوگلا - يونعم تیالو
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نآرق زا رتناوارف و رتجیار ییالاک ینامز هچ و دیآ یم تسد هب هنوگچ )مالسلا هیلع( نینموملاریما مالک رد نآرق اب دوخ دهع هب ندنامرادافو ییاناوت-37

؟تسین

.دوش هدناوخ یتسرد هب دهاوخب هک یتقو - نآرق نانکش نامیپ صیخشت

.دننک شیانعم نابلطایند عفن هب و هنوراو تروص هب دنهاوخب مدرم هک هاگنآ - نآرق نانکش نامیپ صیخشت

.دننک شیانعم نابلطایند عفن هب و هنوراو تروص هب دنهاوخب مدرم هک هاگنآ - نآرق ناگدننک شومارف ییاسانش

.دوش هدناوخ یتسرد هب دهاوخب هک یتقو - نآرق ناگدننک شومارف ییاسانش

؟تشاد ياهرمث هچ هیقت و تسا هنوگچ بیترت هب »اهنآ تکرح ریسم« و »)مالسلا مهیلع( تیب لها راتفر«-38

.دنروخب هبرض رتمک ،نمشد هب ندز هبرض رتمک نیع رد - رگیدکی لمکم - فلتخم

.دنروخب هبرض رتمک ،نمشد هب ندز هبرض رتمک نیع رد - فلتخم - رگیدکی لمکم

نامکاح طسوت )مالسلا مهیلع( همئا راکادف و دامتعا لباق و یمیمص نارای ندناسرن تداهش هب و ییاسانش مدع - رگیدکی لمکم - فلتخم

نامکاح طسوت )مالسلا مهیلع( همئا راکادف و دامتعا لباق و یمیمص نارای ندناسرن تداهش هب و ییاسانش مدع - فلتخم -رگیدکی لمکم

؟تسیچ نآ زراب ۀنومن و هدوب هچ )ص( مرکا ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب )ع( تیب لها تامادقا-39

بهّذلاۀلسلس ثیدح - شزومآ و لاقتنانیلقث ثیدح - شزومآ و لاقتنا

بهّذلاۀلسلس ثیدح - باتک يروآعمج و نتشوننیلقث ثیدح  - باتک يروآعمج و نتشون

ۀطیح مادک هب طوبرم ،نیتسار مالسا رکفت ياقب نینچمه و دشابیم يزیچ هچ هب طورشم )ع( راهطا ۀمئا طسوت هعماج ةرادا و يربهر ۀفیظو ماجنا موزل-40

؟دشابیم )ع( همئا تدهاجم

هزرابم تسرد ياههویش باختنا - تاناکما و طیارش دوجونامکاح دییأت مدع - تاناکما و طیارش دوجو

نامکاح دییأت مدع - )ص( ربمایپ ثاریم ندوب رطخ ردهزرابم تسرد ياههویش باختنا - )ص( ربمایپ ثاریم ندوب رطخ رد

؟تسا )مالسلا مهیلع( تیب لها ياهتیلوئسم زا کیمادک هدنهدناشن نآ نایب ةویش و تسیچ بهذلا هلسلس يوضر فیرش ثیدح رد دیحوتزا موهفم-41

يرهاظ تیالو - ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجتيرهاظ تیالو - ماما تیالو اب يدرف یگدنز رد دیحوت یلجت

ینید تیعجرم - ماما تیالو اب يدرف یگدنز رد دیحوت یلجتینید تیعجرم - ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت یلجت

همئا هب عضوم مادک باستنا ،دومنیم مایق اعطق ،دوب رصع مه ،دیزی ،شراوگرزب ردارب رابج نمشد اب )مالسلا هیلع( نسح ماما رگا هکنیا هب هجوت اب-42

؟دباییم یلجت )مالسلا مهیلع(

.دومنیم يرورض )ع( همئا رب ار مایق ،دوب تعیرش يدوبان و مالسا اب عادو ۀلزنم هب هک نانآ ینورد داسف ءافتخا مغریلع هشیپ متس ماکح زا یخرب تموکح

.دشیم ققحم ناسکی ياههویش يزاس هدایپ اب لطاب مادهنا و نید يالتعا تهج رد )مالسلا مهیلع( همئا دحاو یشم طخ

.دیماجنایم نانآ توافتم ياهتسایس دوجو اب )مالسلا هیلع( همئا تامیمصت تابث هب ،طیارش و ناکم ،نامز ياضتقا

.تسا هدیزگرب نوگانوگ و بسانتم ياهشور ،كرتشم دوصقم و فده هب لین يارب هک يا هلاس  ناسنا 250

؟دوب يرما هچ نوهرم )هلآ و هیلع هللا یلص(ادخ لوسر تلحر زا سپ ،ناشیدنا لطاب هرطاخم رسارس ياههار هروک زا یهلا میقتسم طارص صیخشت-43

ینید تیعجرم ياتسار رد مالسا نیتسار ياهشزرا نارگایحا هدهاجمنامکاح اب )هلآ و هیلع هللا یلص( همئا هزرابم تسرد ياههویش باختنا

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ نانیشناج ناونع هب ثیدح نالعاج یفرعمتافیرحت هوبنا نایم رد مالسا تقیقح هب یبایتسد تهج نابلط تقیقح شالت

؟دنراد هراشا تماما ماقم ریطخ ياهتیلوئسم زا کیمادک هب بیترتهب »لطاب زا قح هار صیخشت« و »مالسا تقیقح ندنامن موتکم« دراوم زا کیره-44

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

ینید تیعجرم هب طوبرم تامادقا - يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجميرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم - يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم
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؟دنامن یقاب مالسا زا یمان زج ،دشیم ثعاب يزیچهچ دوبن و دوب هچ )نایماش( هیماینب يزوریپ ةرابرد مالسلا هیلع یلع نینموملاریما ینیبشیپ يانبم-45

)مالسلا مهیلع( راهطا همئا و میرک نآرق ردقنارگ ثاریم ود ــ دننکیمن یلهاک و یتسس ناشرادمامز نامرف زا يوریپ رد

)مالسلا مهیلع( راهطا همئا و میرک نآرق ردقنارگ ثاریم ود ــ دننکیم يراشفاپ نآ يور و دناکیدزن قح هب نانآ

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ رصع رد هدشداجیا يونعم لوحت ــ دناهدنکارپ ناگناورپ دننام ،دناهدرک باختنا هک یلطاب ریسم رد

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ رصع رد هدشداجیا يونعم لوحت ــ دنربیم نامرف ناباتش دوریم ناشرادمامز هک یلطاب هار رد

،یسایس شلاچ مادک يوگخساپ ،تسا »ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت« هک ینید تیعجرم ياتسار رد موصعم ناماما تامادقا زا یکی-46

؟تسا مادک نآ تارمث زا یکی و تسا همئا رصع یعامتجا و یگنهرف

يرادروشک ماظن و قالخا ،ماکحا ياههنیمز رد فلتخم ياهلاؤس داجیا - بسانمان ياهوگلا هئارا

راهطا همئا ةریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندروآمهارف - بسانمان ياهوگلا هئارا

راهطا همئا هریس و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندروآ مهارف - )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

يرادروشک ماظن و قالخا ،ماکحا ياههنیمز رد فلتخم ياهلاؤس داجیا - )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

؟دنکیم لابند ار یفادها هچ و تسیچ هیقت-47

نانآ تداهش زا يریگولج ،نامکاح طسوت ماما نارای ییاسانش مدع - ندز هبرض نیع رد ندروخ هبرض رتمک ،ياهزرابم شور

اهنآ نارای و ماما نایم طابترا نتشاد هگن یفخم - ندز هبرض نیع رد ندروخ هبرض رتمک ،ياهنایفخم شور

نانآ تداهش زا يریگولج ،نامکاح طسوت ماما نارای ییاسانش مدع - نمشد زا ندروخ هبرض زا يریگولج و تامادقا ندرک یفخم ياهزرابم شور

اهنآ نارای و ماما نایم طابترا نتشاد هگن یفخم - نمشد زا ندروخ هبرض زا يریگولج و تامادقا ندرک یفخم ،ياهنایفخم شور

هلئسم مادک هب ملع و یگدنز کبس عون هچ ترورض بیترتهب ،دندرک ادف ،اهناسنا يراگتسر و تاجن يارب ار دوخ یگدنز ۀمه هک ییاهناسنا زا يوریپ-48

؟دزاسیم نشور ام يارب ار

.دنربمایپ نیتسار نیشناج )ع( تیب لها - میوشن نایعیش هب تبسن نارگید ینیبدب ببس

.تسین مسا هب اهنت ندوب هعیش - میوشن نایعیش هب تبسن نارگید ینیبدب ببس

.دنربمایپ نیتسار نیشناج )ع( تیب لها - مینک عافد مدرم قوقح زا ،رکنم زا یهن و فورعم هب رما اب

.تسین مسا هب اهنت ندوب هعیش - مینک عافد مدرم قوقح زا ،رکنم زا یهن و فورعم هب رما اب

؟تسا عوضوم مادک رگیعادت زیچ ره زا شیب »بهذلا هلسلس« یسدق ثیدح-49

روج نامکاح اب هزرابم رد ناماما یلک لوصا -ینید تیعجرم)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا -ینید تیعجرم

روج نامکاح اب هزرابم رد ناماما یلک لوصا -يرهاظ تیالو)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا -يرهاظ تیالو

؟ارچ و تسا رظن دروم ناماما تیلوئسم ورملق مادک »اهطورش نم انا و اهطورشب « :يوضر فیرش ثیدح رد-50

.دریگیم ماجنا ناماما طسوت ون ياهزاین هب هجوت اب یمالسا فراعم نییبت اریز - ینید تیعجرم

.دریگیم ماجنا ناماما طسوت ون ياهزاین هب هجوت اب یمالسا فراعم نییبت اریز - يرهاظ تیالو

.تسا رّسیم ،تسادخ تیالو نامه هک ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت ّیلجت اریز - ینید تیعجرم

.تسا رّسیم ،تسادخ تیالو نامه هک ماما تیالو اب یعامتجا یگدنز رد دیحوت ّیلجت اریز - يرهاظ تیالو

؟دوب تیولوا رد راوگرزب ناماما يارب یلصا هچ ،يرهاظ تیالو ياتسار رد-51

هیقتهزرابم تسرد ياههویش باختنانامکاح دیئات مدعقحرب ماما ناونع هب دوخ یفرعم

نیا هب خساپ رد )ع( همئا هاگهیکت و دوب هچ لولعم )ع( همئا رصع رد يرادروشک ماظن و راکفا و قالخا ،ماکحا دروم رد فلتخم ياهلاؤس ندمآ دوجو هب-52

؟دوب هچ تالاؤس

يوبن ياههزومآ - یمالسا ياهنیمزرس شرتسگيوبن ياههزومآ - تیحالص دقاف ناملاع ینکفاههبش

یهلا ملع - یمالسا ياهنیمزرس شرتسگیهلا ملع - تیحالص دقاف ناملاع ینکفاههبش

7



؟دومنیم باجیا )مالسلا مهیلع(راهطا همئا رب ار هفیظو مادک ،بصاغ نامکاح یتیلادعیب دابدنت ضرعم رد یمالسا ۀعماج رارقتسا-53

.دنزاس رارقرب ار تلادع ،یمالسا تموکح لیکشت اب تاناکما و طیارش دوجو تروص رد و دنزیخ اپ هب دوخ یهلا يربهر ۀفیظو ماجنا يارب

.دنیامنن دییات ار دوخ نامز نامکاح زا کیچیه ،)هلآ و هیلع هللا یلص(ادخ لوسر قح رب نیشناج زا مدرم هب یشخبیهاگآ يارب

.دنریگ شیپ رد ناسکی روط هب نانآ يراتفر و یقالخا ياهتوافت اب بسانتمار بصاغ ماکح اب هزرابم هویش

.دنیامن عافد مدرم قوقح زا و هلباقم رگمتس يافلخ اب ،یناگمه تراظن رد تکراشم لصا ساسا رب

؟دوب هچ نانآ هب راصحنا نیا نداد زا نامکاح فده و تشگیمرب یناسک هچ هب ،نامز نامکاح نداد نادیم راصحنا ،راوگرزب ۀمئا نامز رد-54

دوخ لطاب ياههشیدنا اب قباطم نآرق ریسفت - تیحالص دقاف دارفاثیداحا نایب زا ناماما يریگولج - تیحالص دقاف دارفا

ثیداحا نایب زا ناماما يریگولج - ناملاع و نادنمشناددوخ لطاب ياههشیدنا اب قباطم نآرق ریسفت - ناملاع و نادنمشناد

یماسا یلاوت نآ رد و تسا .................. ۀطیح رد ثیدح نیا نایب و تسا هدش ناونع .................. طسوت و .................. ثیدح رد تیالو طیارش-55

.دوشیم هدید..................

ناماما - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا - )ص( مرکا ربمایپ - رباج

تیب لها - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - )ص( مرکا ربمایپ - رباج

تیب لها - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - )ع( اضر ماما - بهذلاۀلسلس

ناماما - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح يارب مادقا - )ع( اضر ماما - بهذلاۀلسلس

.تسا .................. و .................. هب طوبرم بیترتهب »هیداجس ۀفیحص« و »هغالبلاجهن« ردقنارگ ياهباتک فیلأت-56

)ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح

یمالسا ياهتیصخش تیبرت - میرک نآرق ریسفت و میلعت

ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت - ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت

میرک نآرق ریسفت و میلعت - )ص( ربمایپ ةریس و نانخس ظفح

؟تسا هدوب ياهنیمز هچ رد »دیدحلا یبا نبا« و »رابحالا بعک« ناملاع تیلاعف ۀطیح ،بیترتهب-57

هغالبلاجهن باتک رب یلصفم حرش نتشون - دوخ راکفا اب قباطم نآرق میلعت و ریسفت

دوخ راکفا اب قباطم نآرق میلعت و ریسفت - هغالبلاجهن باتک رب یلصفم حرش نتشون

هغالبلاجهن باتک رب یلصفم حرش نتشون - )ص( ربمایپ میلاعت اب قباطم نآرق تایآ میلعت و ریسفت

)ص( ربمایپ میلاعت اب قباطم نآرق تایآ میلعت و ریسفت - هغالبلاجهن باتک رب یلصفم حرش نتشون

؟تسا هدش نایب يزیچ هچ ،یهارمگ زا مدرم تاجن يارب )ع( یلع ترضح ییاهن يداهنشیپ لح هار-58

نآرق نانکشنامیپ صیخشتمیقتسم طارص هب ناگدننکتشپ صیخشت

دشابیم )ع( راهطا ۀمئا نامه هک نید لها هب عوجرنآرق ناگدننکشومارف ییاسانش
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