


پرواز - تستی دین و زندگی یازدهم فصل هفتم

؟تسا یلجتم هفیرش ۀیآ مادک رد ،دوشیم میرک نآرق رد تراشب و راذنا کی نامأوت نایب هب رجنم هک یمالسا ۀعماج ةدنیآ هب تبسن یلاعتيراب ینارگن-1

»نینمؤم اونوکی الا کسفن عخاب کلعل و«

»میقتسم طارص اذه ینودبعا نا و نیبم ودع مکل هنا ناطیشلا اودبعتال نا مدآ ینب ای مکیلا دهعا ملا«

»هب ورفکی نا اورما دق و توغاّطلا یلا ومکاحتی نأ نودیری کلبق نم لزنا ام و کیلإ لزنا امب اونمآ مّهنا نومعزی نیذلا یلا رت ملا«

»نیرکاشلا هللا یزجیس و ًائیش هللارضی نلف هیبقع یلع بلقنی نم و مکباقعا یلع متبلقنا لتق وا تام ِنافا لسّرلا هلبق نم تلخ دق لوسر ّالا دّمحم ام و«

میسرت ار هیآ مادک مایپ ».دناخیرات دورف و زارف رپ هاگرذگ رد وا سدقم نامرآ زا يوریپ رد نامدقتباث ،تلاسر تمعن هب یعقاو نارازگجرا« :مییوگب رگا-2

؟میاهدرک

لسّرلا ۀلبق نم تَلَخ دق لوسر ّالا دمحم امومکباقعا یلع متبلقنا لتق وا تام نافإ

نیرکاشلا هللا یزجیس و ًائیش هللارضی نلف هیبقع یلع بلقنی نم َورخآلا مویلاو اوجَری ناک نَِمل ۀنسح ۀوُسا هللالوسر یف مکل ناک دقل

؟تسیچ ،دنکیم دیدهت ار ناناملسم هک يرطخ نیرتمهم »...لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا دمحم ام« ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب-3

»هیبقع یلع بلقنی نم و«»مکباقَعا یلع متبلقنا«

»ائیش هللارضی نلف«»توغاطلا یلا اومکاحتی نا نودیری«

؟تسا هدش دای يدارفا هچ زا نآ زا سپ و تسا هدش نایب یناسک هچ دروم رد »ائیش هللارضی نلف« ترابع ،میرک نآرق تایآ هب هجوت اب -4

نینسحملا - ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنانیرکاشلا - ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا

نینسحملا - ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َْنأ َنوُدیُِرینیرکاشلا - ِتوُغاَّطلا َىِلإ اوُمَکاََحَتی َْنأ َنوُدیُِری

يزیچ دروم مادک نادقف تروص رد و زاغآ ینامز هچ زا ،دوب هداد نامرف نادب و هدرک يزیرهمانرب )ص( ربمایپ هک يریسم زا یمالسا تما يربهر جورخ-5

؟دراد ییانعم بسانت هفیرش ۀیآ مادک اب عوضوم نیا ؟دنامیمن یقاب مالسا زا

»...ُلُسُّرلا ِهِلْبَق نِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو«  ـ )ع( همئا و نآرق دوجو و ربمایپ رصع رد هدش داجیا یگنهرف و يونعم لوحت ـ ادخ لوسر تلحر زا سپ

»...ْمُِکلاَجِّر نِّم ٍدََحأ َاَبأ ٌدَّمَحُم َناَک اَّم«  ـ )ع( همئا و نآرق دوجو و ناناملسم طسوت هدش داجیا یگنهرف و يونعم لوحت ـ ادخ لوسر تلحر زا سپ

»...ُلُسُّرلا ِهِلْبَق نِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو«  ـ )ع( همئا و نآرق دوجو و ربمایپ رصع رد هدش داجیا یگنهرف و يونعم لوحت ـ هیواعم تموکح زاغآ

»...ْمُِکلاَجِّر نِّم ٍدََحأ َاَبأ ٌدَّمَحُم َناَک اَّم«  ـ )ع( همئا و نآرق دوجو و ناناملسم طسوت هدش داجیا یگنهرف و يونعم لوحت ـ هیواعم تموکح زاغآ

؟تشاد هارمه هب ار ییاههورگ هچ ياوزنا و تلزنم بیترتهب ادخ لوسر زا سپ تنطلس هب تموکح لیدبت-6

)ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ دامتعا و مارتحا دروم و رگداهج ،اوقتاب ياهتیصخش - تورث و تردق نابلاط

)ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ تیب لها صوصخ هب ،یمالسا لیصا ياهتیصخش - دندوب رود یمالسا ياهرایعم زا قالخا و لمع و هشیدنا رد هک ار يدارفا

)ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ تیب لها صوصخ هب ،یمالسا لیصا ياهتیصخش - تورث و تردق نابلاط

)ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ دامتعا و مارتحا دروم و رگداهج ،اوقتاب ياهتیصخش - دندوب رود یمالسا ياهرایعم زا قالخا و لمع و هشیدنا رد هک ار يدارفا

دهاوخن دنوادخ يارب يررض مدرم رفک« هکنیا و »دش ناناملسم یگدنز دراو دیدج سابل رد تیلهاج ادخ لوسر تشذگرد زا یتدم زا سپ« مییوگب رگا-7

؟میاهدرک میسرت ار ترابع مادک مایپ بیترت هب »تشاد

هللارضی نلف - لسر هلبق نم تلخدقنیرکاشلا هللا یزجیسو - مکباقعا ىلع متبلقنا

نیرکاشلا هللا یزجیسو - لسر هلبق نم تلخدقهللارضی نلف - مکباقعا ىلع متبلقنا
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؟دوب هچ ریسم نیا رد هعماج تکرح ةرمث و دوب ناماما رصع ياهشلاچ زا کیمادک ةرمث »ربمایپ تیب لها و یمالسا لیصا ياهتیصخش ندش يوزنم«-8

.دنزاس هارمه دوخ اب ار مدرم دنتسناوتن ،هعماج رد روضح دوجو اب ناماما - بسانمان ياهوگلا ۀئارا

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

.دنتفای تلزنم ،دندوب یمالسا ياهرایعم زا رود لمع و هشیدنا رد هک يدارفا - بسانمان ياهوگلا هئارا

.دنزاس هارمه دوخ اب ار مدرم دنتسناوتن ،هعماج رد روضح دوجو اب ناماما - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

؟دشابیمن هظفاح قیرط زا ثیدح يرادهگن بولطمان جیاتن زا دروم مادک-9

گرزب تاهابتشا هب ندش راتفرگ و یصخش ياههقیلس تلاخدتیاده عبنم زا ناققحم و مدرم ندنام هرهبیب

یمالسا فراعم فیرحت و یفارخ ياهناتساد لقنثیداحا یخرب لقن زا يراددوخ و ثیدح فیرحت و لعج

؟دوشیم یناسک هچ لماش دنوادخ رادشه و دنتسه یناسک هچ »يزورما ۀعماج رد تلاسر تمعن یعقاو نارازگساپس« میرک نآرق تایآ هب هجوت اب-10

هیبقع یلع بلقنی نم  - تیب لها و ربمایپ هار رد نامدق تباث

هیبقع یلع بلقنی نم  - تساهنآ شناد رگتیاکح ناشندرک مکح هک یناسک

هنامز ماما فرعی مل و تام نم  - تیب لها و ربمایپ هار رد نامدق تباث

هنامز ماما فرعی مل و تام نم  - تساهنآ شناد رگتیاکح ناشندرک مکح هک یناسک

ندش هدیشک اوزنا هب« و »نادنمتردق عفانم و راکفا اب قباطم یمالسا فراعم و نآرق ریسفت و میلعت« ،»ینید ماکحا رد یصخش ياههقیلس نداد تلاخد«-11

؟دوب ساّبعینب و هیماینب نارود تّیمکاح یگنهرف و یعامتجا ،یسایس تالکشم و لئاسم عباوت زا کیمادک هب طوبرم بیترتهب ،»یمالسا لیصا ياهتّیصخش

)رییغت اب

یمالسا فراعم رد فیرحت - بسانمان ياهوگلا ۀئارا – ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

بسانمان ياهوگلا ۀئارا – ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم – یمالسا فراعم رد فیرحت

بسانمان ياهوگلا ۀئارا - یمالسا فراعم رد فیرحت –ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم - بسانمان ياهوگلا ۀئارا –  یمالسا فراعم رد فیرحت

شالت یتهج هچ رد سابع ینب و هیما ینب نامکاح ،دنتسه هعماج هتسجرب ياهتیصخش يور هلابند شیوخ لمع و داقتعا رد مدرم مومع هک اجنآ زا-12

؟دوب هچ مادقا نیا ةرمث و دندرکیم

تورث و تردق نابلاط نتفای تلزنم و برق - بسانمان ياهوگلا هئارا

تورث و تردق نابلاط نتفای تلزنم و برق - تنطلس هب تموکح لیدبت

یمالسا ياهرایعم زا رود هب يدارفا ندرک ادیپ هاگیاج - تنطلس هب تموکح لیدبت

یمالسا ياهرایعم زا رود هب يدارفا ندرک ادیپ هاگیاج -بسانمان ياهوگلا هئارا

و دهدیم میب یعوضوم هچ زا ار ناناملسم میرک نآرق  »...ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا َِلُتق َْوأ َتاَم ْنَِإَفأ ُلُسُّرلا ِهِلَْبق ْنِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو«  ۀیآ هب هجوت اب-13

؟دنتسه یناسک هچ ربمایپ تمعن یعقاو نارازگساپس

ربمایپ هار رد نامدق تباث - دنوادخ ياهتمعن زا یساپسانناربمایپ توعد ناگدننکلوبق - دنوادخ ياهتمعن زا یساپسان

ناربمایپ توعد ناگدننکلوبق - تیلهاج نارود هب تشگزابربمایپ هار رد نامدق تباث - تیلهاج نارود هب تشگزاب

؟دوب هچ باتک لها ناملاع و سابع ینب و هیما ینب هب هتسباو ناملاع طسوت یفارخ ياهناتساد لقن ةرمث-14

ربمایپ تیب لها و یمالسا لیصا ياهتیصخش ندش يوزنممیلست و بلط تحار ۀعماج هب ربمایپ راکادف و نمؤم ۀعماج لیدبت

ناناملسم یهارمگ و یخیرات و يریسفت ياهباتک هب اهفیرحت یبایهارربمایپ مارتحا و دامتعا دروم ياهتیصخش ياوزنا
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؟دوب هچ بیترتهب »)هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر تموکح اب نانآ قارتفا هجو« و »سابعینب و هیماینب تیمکاح كارتشا هجو «-15

)هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر ةداس یشم و نامکاح یفارشا یشم - يوبن ترتع قح رد افج يالاب دح  زا يراذگورف مدع

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ يروحمتلادع و نامکاح روج و ملظ رب اکتا - )مالسلا مهیلع( تیب لها مان هب )مالسلا مهیلع( راهطا ۀمئا زا تفالخ بصغ

)هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر طسوت نآرق ریسفت و میلعت و يوبن ثیداحا لقن زا نامکاح تعنامم -يوبن ترتع قح رد افج يالاب دح  زا يراذگورف مدع

يوس زا مالسا لیصا ياههشیدنا شرتسگ و نامکاح يوس زا لطاب راکفا هب نداد نادیم - )مالسلا مهیلع( تیب لها مان هب )مالسلا مهیلع( راهطا ۀمئا زا تفالخ بصغ

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ

؟دنتسه یناسک هچ »نیرکاشلاُ هللا یزجیس و« ۀفیرش ترابع قبط ،ناشیا تلحر زا سپ )ص( ادخ لوسر دوجو تمعن یعقاو نارازگساپس-16

.دنزاس هشیپ ربص و دننک داهج ادخ هار رد هک یناسک

.دندرگیمن زاب هتشذگ هب و دننامیم یقاب ،دناهدرک میسرت )ص( ربمایپ هک يریسم رد هک یناسک

.تسا نانآ ِنآ زا يرترب هک دنتسه نئمطم و دنوشیمن نیگهودنا و هدرکن یتسس هک یناسک

.تسا هدینادرگ ناشکاپ و هدرک باختنا نانمؤم نیب زا ار نانآ دنوادخ هک یناسک

هللا یزَجیَس و ًائیش هللا رضی نلف  هیبقَع یلع بلقنی نم و مکباقعا یلع متبلقنا لتُق وا تام نأفا لسّرلا هلبق نم تلخ دق لوسر ّالا دّمحم ام و« ۀفیرش ۀیآ هب هّجوت اب-17

.دشابیم .................. تابثا روظنم هب .................. دوریم راظتنا نانمؤم زا هچ نآ »نیرکاشلا

یهلا ياهتّنس هب داقتعا – هار ياهیتخس ربارب رد مدق تابثيرازگساپس – ایبنا تلاسر یگتسویپ لوبق

يرازگساپس – هار ياهیتخس ربارب رد مدق تابثیهلا ياهتنس هب داقتعا – ایبنا تلاسر یگتسویپ لوبق

؟درک هدامآ )ص( مرکا ربمایپ ثیداحا هب فیرحت و لعج دورو يارب ار هنیمز لئاسم مادک-18

اهنآ مالسا فلاخم تامادقا و دوخ تّیعقوم هیجوت هب روج نامکاح زاین و باتک لها ياملع زا یهورگ هب نداد نادیم

تردق هب هتسباو ناملاع زا یخرب طسوت نآرق تایآ نییبت و ریسفت و باتک لها ياملع زا یهورگ هب نداد نادیم

اهنآ مالسا فلاخم تامادقا و دوخ تّیعقوم هیجوت هب روج نامکاح زاین و ربمایپ تلحر زا سپ ثیداحا نتشون عنم

تردق هب هتسباو ناملاع زا یخرب طسوت نآرق تایآ نییبت و ریسفت و ربمایپ تلحر زا سپ ثیداحا نتشون عنم

رضی نلف هیبقع یلع بلقنی نم و مکباقعا یلع متبلقنا لتق وا تام نافا لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا دمحم ام و« : ۀیآ رد یهلا راذنا هب ناناملسم تافتلا مدع-19

؟تشاد هعماج رد یباتزاب هچ )هلآ و هیلع هللا یلص( تمحر لوسر تلحر زا سپ ،»نیرکاشلا هللا یزجیس و ائیش هللا

.دنتفای تلزنم تورث و تردق نابلاط ،دوخ تیعقوم هیجوت يارب نارادمامز يوس زا قثوم ریغ ياههوسا یفرعم اب

.دندرک ییانتعایب يوبن ةریس هب ،یسابع و يوما ماّکح یگشیپتنطلس زا رثاتم ،توبن رصع رگراثیا ینامیا ۀعماج

.دندنام هرهبیب تیاده مهم عبنم کی زا ناققحم و مدرم زا يریثک دادعت ،يوبن ثیداحا تباتک جاور دوجو اب

.دوب )مالسلا مهیلع( راهطا ۀمئا شور و هار زا مدرم يرود عوبتم یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ياهشلاچ

.تشاد لابندهب ار .................. يزوریپ هیماینب نامز رد .................. ۀیآ رد رکفت مدع باتزاب ،)ع( یلع ماما ةدومرف قباطم-20

ناناملسم رب نایماش - »مُکباقعا یلع مُتبلقنا«نایماش رب ناناملسم - »مُکباقعا یلع مُتبلقنا«

ناناملسم رب نایماش - »لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ َنیذلا اهیا ای«نایماش رب ناناملسم - »لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا اونمآ َنیذلا اهیا ای«

؟تسا حیحص )ص( ربمایپ زا سپ یگنهرف و یسایس تالکشم اب هطبار رد ریز دراوم زا دروم دنچ-21

.دش هتشادرب نآ عنم ،اهلاس زا دعب یلو دش عونمم یسیونثیدح ادتبا رد )فلا

.دنتشادن هعماج رد دوخ شقن يافیا يارب یتردق چیه ناماما )ب

.دش )ص( ربمایپ دامتعا دروم و اوقتاب ياهتیصخش ياوزنا عوبتم ،بسانمان ياهوگلا هئارا )ج

رفصکیهسود
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؟دننکیم هیرگ دوخ عاضوا رب یناسک هچ ناشیا تموکح رد و تسیچ رد هیماینب تموکح يرگمتس جوا )ع( یلع ماما نایب هب-22

.دناهدیسرن دوخ نید هب هک یناسک - دنرامش مارح هک نآ زج دنامن یقاب یلالح

.دناهدیسرن دوخ يایند هب هک یناسک - دنرامش مارح هک نآ زج دنامن یقاب یلالح

.دناهداد تسد زا ار دوخ نید هک یناسک - دنرامش لالح هک نآ زج دنامن یقاب یمارح

.دناهداد تسد زا ار دوخ يایند هک یناسک - دنرامش لالح هک نآ زج دنامن یقاب یمارح

؟دراد هراشا ،سابعینب تموکح متس و ملظ دوجو اب مالسا ياقب لماع هب ،هفیرش ترابع مادک-23

نیرکاشاُ هللا یزجیس و ًائیِش هللاَرَضی نَلَف هیبقع یلع بلقنی نَم َو

ًاریهطت مُکرهطی و ِتیبلا َلَها سجَّرلا مکنع َبِهذِیلُ هللا ُدیُری اّمنا

ُۀتلاسر تغلب امَف لعفت َمل ِنا َو ّکبَر نِم کیِلا لزنا ام غَّلب ُلوسرلا اهیا ای

ًادبا اوّلِضت نل امهب مُتکسمت ِنا ام یتیب لها یترتِع وِ هللا باتک نیلقثلا مکیف ٌکِرات ینا

؟دندراوم مادک لولعم بیترتهب »گرزب تاهابتشا هب يراتفرگ« و »ناناملسم زا يرایسب یهارمگ« دراوم زا کیره-24

نید ماکحا رد مدرم یصخش قیالس تلاخد - هعماج ۀتسجرب ياهتیصخش زا دوخ تاداقتعا رد مدرم يورهلابند

ناملسم رهاظ هب باتک لها ياملع طسوت نآرق ریسفت - هعماج ۀتسجرب ياهتیصخش زا دوخ تاداقتعا رد مدرم يورهلابند

نید ماکحا رد مدرم یصخش قیالس تلاخد - يریسفت و یخیرات بتک هب یفارخ ياهناتساد نتفای هار

ناملسم رهاظ هب باتک لها ياملع طسوت نآرق تایآ ریسفت - يریسفت و یخیرات بتک هب یفارخ ياهناتساد نتفای هار

زا سپ یگنهرف و یعامتجا تالکشم و لئاسم زا کیمادک هب طوبرم ،نآ فیرحت اب ثیدح نالعاج روهظ و دشر يارب بسانم طیارش ندمآ مهارف-25

؟دوب )ص( مالسا یمارگ ربمایپ تلحر

)ص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونممدامتعا لباق ریغ ياهوگلا و اهتیصخش روهظ

مالسا يایند شرتسگ اب دیدج لئاسم شیادیپییارسک و يرصیق تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

نآرق نییبت و ریسفت«  و »)ص(ربمایپ مارتحا و دامتعا دروم رگداهج و اوقتاب ياهتیصخش ندش يوزنم«، »تیاده مهم عبنم کی زا مدرم ندنام هرهبیب«-26

؟دوب )ع(راهطا ۀمئا يهرود تالکشم زا کیمادک ۀجیتن بیترت هب »رابحالابعک يوس زا یمالسافراعم و

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت – )ص(ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم – یمالسا فراعم رد فیرحت

یمالسا فراعم رد فیرحت – )ص(ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم –  تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

)ص(ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم –  تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت – یمالسا فراعم رد فیرحت

یمالسا فراعم رد فیرحت - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت – )ص(ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

.تفریم رامش هب ..................  جیاتن زا هک هدش ماجنا .................. طسوت نید رد فراعم یصخش ياهضرغ نداد تلاخد-27

ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم - باتک لها ياملعربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم - ثیدح نالعاج

ثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - باتک لها ياملعثیدح لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - ثیدح نالعاج

فیرحت ای ثیدح نالعاج روهظ و بسانم طیارش ندمآمهارف و دهدیم )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ نامز مدرم هب يرادشه هچ میرک نآرق رد دنوادخ-28

؟تسا یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ياهشلاچ زا کی مادک هب طوبرم نآ

)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم - »لتق وا تام نافا«

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - »لتق وا تام نافا«

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت - »مکباقعا یلع متبلقنا«

)هلآ و هیلع هللا یلص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم - »مکباقعا یلع متبلقنا«

4



؟تسا ریز دراوم زا کیمادک تیلولعم مالسا یمارگ ربمایپ ثیداحا هب فرحت و لعج-29

تردق هب هتسباو ناملاع طسوت ناربمایپ هرابرد یفارخ ياهناتساد لقن ـ )ص( ربمایپ تلحر زا سپ ثیداحا نتشون عنم

اهنآ مالسا فلاخم تامادقا و دوخ تیعقوم هیجوت هب روج نامکاح زاین ـ بسانمان ياهوگلا ۀئارا

اهنآ مالسا فلاخم تامادقا و دوخ تیعقوم هیجوت هب روج نامکاح زاین ـ )ص( ربمایپ تلحر زا سپ ثیداحا نتشون عنم

تردق هب هتسباو ناملاع طسوت ناربمایپ هرابرد یفارخ ياهناتساد لقن ـ بسانمان ياهوگلا ۀئارا

؟دوب هنوگچ وا ندش ناملسم ةوحن و دوب یسک هچ ةدهع هب هکم ناکرشم يربهر-30

.دش ناملسم رهاظ هب و میلست راچان هب ربمایپ تلحر زا لبق لاس ود -نایفسوبا

.تشادن تعاطا و میلست زج یهار هکم حتف ماگنه -هیواعم

.تشادن تعاطا و میلست زج یهار هکم حتف ماگنه -نایفسوبا

.دش ناملسم رهاظ هب و میلست راچان هب ربمایپ تلحر زا لبق لاس ود -هیواعم

؟دنامیمن یقاب مالسا زا یمان زج یتروص هچ رد و دنتسه یناسک هچ »نیرکاشلا هللا يزجیس« ینآرق ترابع رد »نیرکاش« زا روظنم-31

نیلقث دوجو مدع و یگنهرف و يونعم لوحت مدع ــ دنتشادن لزلزت )مالسلا مهیلع( همئا زا يوریپ و )هلآو  هیلع هللا یلص( ربمایپ هار رد هک یناسک

نایسابع و نایوما تنطس و بسانمان ياهوگلا طلست ــ دنتشادن لزلزت )مالسلا مهیلع( همئا زا يوریپ و )هلآو  هیلع هللا یلص( ربمایپ هار رد هک یناسک

نیلقث دوجو مدع و یگنهرف و يونعم لوحت مدع ــ دندرک یگداتسیا ثیداحا لعج و فیرحت لباقم رد هک یناسک

نایسابع و نایوما تنطس و بسانمان ياهوگلا طلست ــ دندرک یگداتسیا ثیداحا لعج و فیرحت لباقم رد هک یناسک

زا کیمادک هجیتن بیترت هب »دندوب ربمایپ دامتعا دروم هک يرگداهج و اوقتاب دارفا ندشيوزنم« و »ینید ماکحا رد یصخش ياههقیلس ندادتلاخد«-32

؟دوب هلآ و هیلع هللا یلص ربمایپ تلحر زا سپ یگنهرف و یعامتجا طیارش

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

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت - بسانمان ياهوگلا هئارا

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

)ص(ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت

؟تسیچ لولعم مالسا یمارگ ربمایپ تلحر زا سپ يراپسهظفاح-33

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحتربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم

بسانمان ياهوگلا دوجوسابعینب و هیماینب هب هتسباو ناملاع زا یخرب دوجو

کیمادک لولعم ار نایماش يزوریپ ،هیماینب تموکح اب هزرابم رد ناناملسم یتسس و فعض هب تبسن راذنا نمض )مالسلا مهیلع( نانمؤمریما-34

؟دنتسنادیم

ناناملسم نایم هقرفت و فالتخاقحان هار رد يرادربنامرفقح هار رد ناشداحتاقح هب ندوب رتکیدزن

)بیترتهب( ؟دندومن لیدبت تنطلس هب ار ربمایپ تفالخ يزیچ هچ زا يریگهرهب اب سابع ینب و هیما ینب-35

ربمایپ ناگدازومع ناونع هب دوخ یفرعم - دهاش فالخ رب نیشناج نییعتربمایپ ناگدازومع ناونع هب دوخ یفرعم - ناناملسم نایم هقرفت و فالتخا

ناناملسم فعض و یتسس زا يریگهرهب - دهاش فالخ رب نیشناج نییعتناناملسم فعض و یتسس زا يریگهرهب - ناناملسم نایم هقرفت و فالتخا

؟دوب یلماع هچ لولعم ادخ لوسر تلحر زا سپ ناماما يارب مزال تاناکما و تردق نادقف-36

تنطلس هب تفالخ لیدبتناناملسم یتسس و فعضتماما ریسم زا يربهر جورخهیماینب تیمکاح

؟دنتشاد یتنامض هچ بیترتهب »نابلط ایند« و »ناهاوخنید« ،»مارح« دراوم زا کیره هیماینب تموکح رد-37

لاحشوخ -نایرگ -مارح هب لیدبتنایرگ -نایرگ -لالح هب لیدبتنایرگ -نایرگ -مارح هب لیدبتلاحشوخ -نایرگ -لالح هب لیدبت
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؟تفریذپ تروص یقیرط هچ زا )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ نانخس هب نایعیش یبایتسد و دمآ دوجو هب یناسک هچ يارب ثیدح ناماسبان عاضوا-38

ناشیا ثیداحا نتشون عنم ندش هتشادرب زا سپ ناعبات و )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ۀباحص لقن – ناناملسم مومع

.دوب قثوم و ربتعم ربمایپ نانخس دننام ناشنانخس هک )مالسلا مهیلع( موصعم ناماما هب عوجر – ناناملسم مومع

ناشیا ثیداحا نتشون عنم ندش هتشادرب زا سپ ناعبات و )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ۀباحص لقن – )مالسلا مهیلع( همئا ناوریپ زا ریغ

.دوب قثوم و ربتعم ربمایپ نانخس دننام ناشنانخس هک )مالسلا مهیلع( موصعم ناماما هب عوجر – )مالسلا مهیلع( همئا ناوریپ زا ریغ

؟دوب هچ عبات ثیداحا یخرب لقن زا نانآ يراددوخ و دروآ شیپ ثیدح نالعاج يارب )ص( ادخ لوسر زا سپ ار بسانم طیارش يزیچ هچ-39

رگمتس نامکاح تعفنم - ))ص( مرکا ربمایپ ثیداحا( نتشون تیعونمم

تورث و تردق نابلاط نتفای تلزنم - )ص( مرکا ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم

رگمتس نامکاح تعفنم - موصعم ماما يرانکرب طیارش و تیعقوم

تورث و تردق نابلاط نتفای تلزنم - موصعم ماما يرانکرب طیارش و تیعقوم

؟تسا یلجتم هنیزگ مادک رد بیترت هب »تیلهاج نارود دیاقع هب تشگزاب مدع راطخا « و »راودا همه يارب تیلهاج نارود هب تشگزاب ررض صاصتخا«-40

»هیبقع یلع بلقنی نم و«- » ائیش هللا  رضی نلف«»مکباقعا یلع متبلقنا«- »هیبقع یلع بلقنی نم و«

» مکباقعا یلع متبلقنا«- » ائیش هللا  رضی نلف«» ائیش هللا  رضی نلف«- »هیبقع یلع بلقنی نم و«

؟تسا مادک )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ تلحر زا سپ نارود شلاچ نیرتمهم و ؟تفرن نیب زا و دش ظفح سابعینب رصع رد مالسا ارچ-41

بسانمان ياهوگلا هئارا ــ )مالسلا مهیلع( راهطاهمئا و میرک نآرق ینعی ردقنارگ ثاریم ود دوجو

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت ــ )مالسلا مهیلع( راهطاهمئا و میرک نآرق ینعی ردقنارگ ثاریم ود دوجو

ثیداحا لعج و یمالسا فراعم رد فیرحت ــ )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ رصع رد هدشداجیا یگنهرف و يونعم لوحت

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ ثیداحا نتشون زا تیعونمم ــ )هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ رصع رد هدشداجیا یگنهرف و يونعم لوحت

؟دندومن لیدبت تنطلس هب ار ربمایپ تفالخ ،يزیچ هچ زا يریگهرهب اب بیترت هب ،»هیماینب« و »سابعینب«-42

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ یگدازومع و )مالسلا مهیلع( تیب لها مان اب – ماما نارای فعض زا يریگهرهب اب

دهعت فالخرب نیشناج نییعت اب – ناناملسم نایم هقرفت زا يریگهرهب اب

ماما نارای فعض زا يریگ هرهب اب – )هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ یگدازومع و )مالسلا مهیلع( تیب لها مان اب

ناناملسم نایم هقرفت زا يریگهرهب اب – دهعت فالخرب نیشناج نییعت اب

یپ رد ار یموش درواهر هچ و دوب تیعقوم مادک زا هتفرگرب ،یمالسامولع و یحو تایآ میلعت و ریسفت تهج امنناملسم نادنمشناد زا یخرب هدافتساءوس-43

؟تشاد

ناناملسم زا يرایسب فارحنا - هعماج ةرادا يارب )هلآ و هیلع هللا یلص( همئا تردق نادقف

یمالسا هعماج زا يدایز دارفا یهارمگ - تیاده رما زا )مالسلا هیلع( موصعم ماما يرانکرب

يریسفت و یخیرات بتک هب همئا هرابرد یفارخ ياههناسفا دورو - يوبن ثیداحا تباتک زا تعنامم

هدیدع تالکشم اب )مالسلا مهیلع( همئا ههجاوم - هعماج يربهر زا )مالسلا هیلع( تیب لها صوصخ هب یمالسالیصا ياهتیصخش ياوزنا

؟تسا ینآرق ترابع مادک اب بسانتم و همئا رصع ياهشلاچ زا کیمادک هب طوبرم »اهناسنا یگدنز هب دیدج یلکش هب تیلهاج دورو«-44

»...کسفن ٌعِخاب کلعل« - بسانمان ياهوگلا ۀئارا»مکباقعا یلع متبلقنا« - بسانمان ياهوگلا ۀئارا

»...کسفن ٌعِخاب کلعل« - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت»مکباقعا یلع متبلقنا« - تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت
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نآ بولطمان ۀجیتن و دندرکیم لقتنم نارگید هب ار نآ هنوگچ )ص( مرکا ربمایپ ثیداحا تیعونمم رصع رد ،دندوب دنمهقالع يوبن ثیداحا هب هک یناسک-45

؟دوب هچ

ناققحم و مدرم طسوت نید ماکحا رد یصخش ضارغا نداد تلاخد - ثیداحا ندرپس هظفاح هب

ناققحم و مدرم طسوت نید ماکحا رد یصخش ضارغا نداد تلاخد - ثیداحا ۀنایفخم تباتک

ثیداحا لقن رد اطخ لامتحا شیازفا - ثیداحا ندرپس هظفاح هب

ثیداحا لقن رد اطخ لامتحا شیازفا - ثیداحا ۀنایفخم تباتک

ات نایعیش ارچ و دوب هچ لولعم )ص( ادخ لوسر تلحر زا سپ ثیداحا تیعونمم ندش هتشادرب زا سپ طلغ زا حیحص ثیداحا ندوب صیخشت لباقریغ-46

؟دندنام نوصم نآ زا يدایز دودح

ناشیا بناج زا ثیداحا ظفح و )ع( موصعم ناماما یملع تمصع - ثیداحا ندش شومارف و یلعج ناسیون ثیدح شرتسگ

ناشیا بناج زا ثیداحا ظفح و )ع( موصعم ناماما یملع تمصع - مدرم نایم رد )ص( ربمایپ باحصا روضح مدع

ثیداحا نتشون تیعونمم رب مکاح نیناوق هب نانآ هجوت مدع - ثیداحا ندش شومارف و یلعج ناسیون ثیدح شرتسگ

ثیداحا نتشون تیعونمم رب مکاح نیناوق هب نانآ هجوت مدع - مدرم نایم رد )ص( ربمایپ باحصا روضح مدع

هراشا )ص( ادخ لوسر تلحر زا سپ تالکشم زا کیمادک هب »)ص( ربمایپ تیب لها ياوزنا« و »رگداهج و اوقتاب ياهتیصخش ياوزنا« دراوم زا کیره-47

؟دراد

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

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