


دین و زندگی دوازدهم فصل ششم- پرواز- تستی

؟تسا هنوگچ ءالتبا تنس اب ههجاوم رد ،دنتسه »ٍفرَح َیلَع هللا ُدُبَعی ْنَم ِساَّنلا َنِم َو« ۀفیرش ترابع لومشم تدابع رد هک یناسک لاح-1

»ۀرِخآلا و َاینُدلا َرِسَخ«»ُنِیبُْملا ُنارْسُخلا َوُه«»ِهب نَأَمْطا«»ِههْجَو یَلَع َبَلَْقنا«

موهفم صالخا و یگدنب تقیقح هب ندیسر يارب يزیرهمانرب لکش مادک  »َنِینِسْحُْملا َعََمل ََّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو«  ۀفیرش ۀیآ رد تقد اب-2

؟ددرگیم

رگتیاده دنوادخ هب تفرعم و یگدنب و شتسرپ هزیگنا نداد شیازفا

ایند نیا رد درف دوخ طسوت هنادواج تایح یگنوگچ و تیفیک نییعت

دنوادخ طسوت ریسم ۀمادا نداد ناشن و نامیا زا دعب حلاص لمع ماجنا

يریذپ قح تیوقت يارب یگدنب ریسم رد تکرح و لقع قیرط زا قح يادن هب خساپ

؟تسیچ اهنآ رگید دروآهر و تسا یفاصوا هچ ورگ رد ،تسار هار يوس هب یهلا تیاده زا يرادروخرب-3

ٍتاکََرب مِهیلع انَحتََفل  - اوَقَّتا َو اونَمآ یرقلا َلَهاانَُلبُس مُهََّنیدَهَنل -  انیف اودَهاج َنیذَّلاَو

لیبَّسلا ُهانیدَه  -  ّانَمآ اولوقی َناٍۀمحَر یف مُهُلِخُدیَسف  -  ِِهب اومََصتعاَوِ هللاِاب اونَمآ َنیذَّلا

؟تسا هدرک هراشا یحیحص موهفم هب ملاع رب مکاح ننس و يدنمنوناق ثحب رد ریز تالمج زا کی مادک-4

.تسا ناسنا هدارا يریگراک هب نآ هنیمز و یهلا ءاضق یلجت ناهج رب مکاح يدنمنوناق

.دبای لامک و هدمآ نوریب زا دنلبرس درف هک دوریم شیپ ییاج ات یهلا تاناحتما

.دهدیم ار ایند تساک مک نودب ،دنتسه ایند لابند هب هک ینانآ هب ءالما تنس یط دنوادخ

.تسا قیفوت تنس رگنایب دباییم هبوت تصرف یهلا تائالتبا رد تسکش زا سپ درف هکنیا

رب ناسنا ندمآ قئاف هار نّیبم ترابع مادک  »ًامیقتسُم ًاطارِص ِهیلإ مهیدهی َو ٍلَضف و ُهنِم ِۀمحر یف مُهُلِخُدیَسَف هب اوُمََصتعاَوِ هللااب اونمآ نیذَّلا اَّماَف« ۀفیرش ۀیآ رد-5

؟دناسریم ار موهفم مادک هیآ رد »مُهُلِخُدیَسَف« ۀملک و تسا يونعم جرادم بسک ریسم ياهيراوشد

.دنزیم مقر وا يارب ار فرصت و لخد هک ملاع رب دنوادخ قلطم تیکلام - ِ»هللااب اونمآ«

.دنکیم تیاده نیعم دصقم يوس هب و دنکیم هرادا ار ناهج هک تسا ادخ  - "ِ»هللااب اونمآ«

.دنزیم مقر وا يارب ار فرصت و لخد هک ملاع رب دنوادخ قلطم تیکلام - »هب اوُمَصَتعاَو«

.دنکیم تیاده نیعم دصقم يوس هب و دنکیم هرادا ار ناهج هک تسا ادخ  - "»هب اوُمََصتعاَو«

زا یگژیو مادک رگنایب ، موهفم نیا ؛»تسا حیحص ناشهار هک دنرادنپ یم دنکیم ناشدنمهرهب زین تاناکما زا ،نداد تلهم رب هوالع ادخ هک یناراکهانگ«-6

؟تسا یهلا تنس

اًمِثا اودادَزِیل مَُهل ىلُمن امَِّناَنومَلعیال ُثیَح نِممُهانذَخَاَف اوبَّذَک نِکلَوٌنیهُم ٌباذَع مَُهل َو

؟»تسین ادخ فطل هناشن راکهانگ ياهناسنا یخرب هب يویند ياهتذل و ایند ندروآ يور« هک دباییم رد ناسنا هک تنس مادک رب انب-7

.دنوشیم ناحتما ،دننکیم بسک هک يویند هرهب اب مه ناراکهانگ یتح هک ارچ - ءالتبا تنس

.تسا ناحتما لومشم رش و ریخ قیرط زا و هراومه ناسنا تنس نیا رد اریز - ءالتبا تنس

.دنکیم راتفر دوخ فطل اب راکهانگ هچ و راکوکین اب هچ ادخ تنس نیا رب انب هک ارچ - دادما تنس

.دنباییم ار شیوخ باختنا رد يورشیپ هنیمز اهناسنا همه تنس نیا یط هک ارچ - دادما تنس
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؟تسا حیحص هرابنآرد هلمج مادک و دراد هراشا تنس مادک هب ،دنکیم دوخرب دوخ فطل اب راکهنگ و راکوکین زا معا ناگدنب همه اب ادخ هکنیا -8

.تسا ادخ تمحر هچیرد زا مه یهلا بضغ یتح - تمحر تقبس تنس.دننکیم صخشم ار شیوخ نطاب دارفا ،تنس نیا رد - ماع دادما تنس

تسا ادخ تمحر هچیرد زا مه یهلا بضغ یتح - ماع دادما تنسدننکیم صخشم ار شیوخ نطاب دارفا تنس نیا رد - تمحر تقبس تنس

ریظن هیآ هک تسا .................. تنس ياه هنومن هلمج زا هبوت تصرف ندرک ادیپ و رگ تیاده و راذگ ریثأت باتک کی ندناوخ ،بوخ تسود کی نتفای-9

. .................. :زا تسا ترابع نآ

َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو - بضغ رب تمحر تقبس

َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو  - یهلا قیفوت

...َِۀئیَّسلِاب َءاَج ْنَمَو اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج ْنَم  - بضغ رب تمحر تقبس

َِۀئیَّسلِاب َءاَج ْنَمَو اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج ْنَم  - یهلا قیفوت

؟تسام يامنهار هنیزگ مادک ،مییامن نایب ار دنراد هراشا یهلا ناحتما هب ود ره هک يا هیآ ود میهاوخب رگا-10

... مِهِسُفنال ٌریَخ مَُهل ىلُمن امََّنا اورَفَک َنیذَّلا ََّنبَسَحی الَو - ... ًَۀنِتف ِریَخلا َو ِّرَّشلِاب مُکولَبن َو توَملا ُۀَِقئاذ ٍسَفن ُُّلُک

... مِهِسُفنال ٌریَخ مَُهل ىلُمن امََّنا اورَفَک َنیذَّلا ََّنبَسَحی الَو - ... َنوَنتُفیال مُه َو اُّنَمآ اولوَقی َنا اوکَرُتی َنا ُساُّنلا َبِسََحا

... مِهِسُفنال ٌریَخ مَُهل ىلُمن امََّنا اورَفَک َنیذَّلا ََّنبَسَحی الَو - ... اًروظحَم َکِّبَر ُءاطَع َناک ام َو کِّبَر ِءاطَع نِم ِءالُؤه َو ِءالُؤه ُّدُِمن لُک

... َنوَنتُفیال مُه َو اُّنَمآ اولوَقی َنا اوکَرُتی َنا ُساُّنلا َبِسََحا - ... ًَۀنِتف ِریَخلا َو ِّرَّشلِاب مُکولَبن َو توَملا ُۀَِقئاذ ٍسَفن ُُّلُک

؟دومن میهاوخ طابنتسا نآ يارب ار ریز تایاغ زا کی مادک ،مینک رظن ءالتبا تنس هب تقد اب یتسه هنیآ رد رگا-11

اهناسنا ناهنپ و ینورد تالیامت هب ندرب یپدارفا ياه دادعتسا ندناسر روهظ هب و نداد دشر

نموم ياهناسنا یلاعت و دشر يارب يزاس هنیمزدهاجم و رگ شالت ياه ناسنا هب یناسر يرای و ترصن

؟تسا ام ناسرددم هنیزگ مادک ،مینک نایب ترابع کی بلاق رد ار نیناوق تخانش يراذگرثا میهاوخب رگا-12

.تسا یتسه ثداوح هب ام زاتمم هاگن و عیاقو هب تبسن ام هاگدید رییغت لولعم ناهج نیناوق تخانش

.تسا نارگید و تقلخ ،دوخ ،ادخ اب طباور رد رییغت تلع ناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش

.تسا نارگید و تقلخ ،دوخ ،ادخ اب شیوخ طباور رد ناسنا هاگدید رییغت عبات ناهج نیناوق تخانش

.تسا ناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش عوبتم یگدنز ياهینیریش و اهیخلت هب تبسن ناسنا شرگن حالصا

ینایحو ترابع مادک زا و هدومن فرطرب ار دنک ملظ یسک هب ادخ هک ار ههبش نیا یترابع هچ نایب زا سپ »بضغ رب تمحر تقبس« تنس رد دنوادخ-13

؟تسا هتسج هرهب

ِدِیبَعِْلل ٍمَّالَِظب َسَیلَ َّهللا ََّنأَو  - دهدیم ازج هزادنا نامه هب ار تشز راک دنوادخ

ِدِیبَعِْلل ٍمَّالَِظب َسَیلَ َّهللا ََّنأَو  - دهدیم تشگزاب يارب یفاک تصرف ،راکهانگ هب دنوادخ

َنومَلُظی ال مُه َو - دهدیم ازج هزادنا نامه هب ار تشز راک دنوادخ

َنومَلُظی ال مُه َو  - دهدیم تشگزاب يارب یفاک تصرف ،راکهانگ هب دنوادخ

؟دندرک حرطم زیچ هچ ۀلزنم هب اه ناسنا یخرب يارب بیترت هب ار ادخ یشوپهدرپ و یپایپ ناسحا ناشراب رهوگ نایب رد )ع( یلع ماما-14

ناشیا يدبا باذع و تکالهناشیا يدبا باذع و يراتفرگدارفا نیا تکاله و رورغناشیا ندش رورغم و يراتفرگ

؟میاهتفگ ینخس هنوگچ » هدرک مهارف هزادنا کی هب ار لطاب و قح هورگ ود ياهفده و اههتساوخ هب ندیسر مزاول و تاناکما ادخ« :مییوگب رگا-15

.دنشاب ناحتما ضرعم رد دارفا همه هک تسا نیا ءالتبا تنس ياضتقا هک ارچ - حیحص

.دنشاب هتشاد رایتخا لامعا طیارش دارفا همه هک تسا نیا دادما تنس همزال هک ارچ - حیحص

.دراد يرتشیب فطل قح لها هب تبسن ،تمحر تقبس تنس هب انب دنوادخ هک ارچ - طلغ

.دشاب هتشاد يرتشیب ناکما یتسیاب قح لها ،یهلا قیفوت تنس رب انب هک ارچ - طلغ
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؟دشابیمن طابترا رد دادما تنس اب حیحص روط هب هک تسا ریز دراوم زا کی مادک ،یهلا ننس ماظن هب قیمع هاگن کی رد-16

.دریگیمن ناشیا زا ار يورشیپ ناکما و هدرک يرای ار لطاب و قح لها ،تنس نیا قبط دنوادخ

.دنرببیپ شیوخ هابتشا هب و هتفرگ رارق ادخ دادما دروم نارادم ایند هک دوشیم ببس تنس نیا

.تفرگ رظن رد ادخ فطل دروم اموزل ار وا ناوتیمن دروآ يور ایند یسک هب رگا تنس نیا قبط

.دوش یم لماش ار ناسنا فلتخم ياه هورگ و دوریمن رامش هب ادخ صاخ ننس زا دادما تنس

؟دراد هراشا یهلا تنس مادک هب شیوخ نطاب ندرک راکشآ نآ عبت هب و دنهاوخ یم فلتخم ياهناسنا هک يریسم رد يور شیپ-17

... َنوُمَلْعی َال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَوِهئَالب ىف َدیز ِهنامیا ىف َدیز امَّلُک ِنازیملا ِۀَّفَک َِۀلِزنَِمب ُنِمؤُملا اَمَِّنا

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُکَنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ

؟تسا هدوب رظن دم تنس مادک نآرق رظنم زا ،تسا یهلا تنس نیا رت تخس لحارم زا رذگ عبات رتالاب تاجرد و تالامک بسک هک دوش هتفگ رگا-18

... َنوُمَلْعی َال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَوِهئَالب ىف َدیز ِهنامیا ىف َدیز امَّلُک ِنازیملا ِۀَّفَک َِۀلِزنَِمب ُنِمؤُملا اَمَِّنا

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُکَنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ

؟تسین تشادرب لباق  » هئالب یف دیز هنامیا یف دیز املک ،نازیملا ۀفک ۀلزنمب نموملا امنا«  ثیدح زا ریز دراوم زا کی مادک-19

.درادن نایاپ مه تاناحتما سپ دوش یمن فقوتم يدح چیه رد ناسنا نامیا هک ییاجنآ زا

.دوریم رامش هب تلع ناونع هب  »هئالب یف دیز«  هلمج يارب  »هنامیا یف دیز املک«  ترابع

.دهدیم لقیص ار نامیا رهوگ تاناحتما نیا و دیامزآیم ریخ روما اب اهنت ار نانموم دنوادخ

.تسین ناشیا تیفرظ تخانش يارب تسا هدمآ ثیدح نیا رد هک نانمؤم ندرک ناحتما

؟دراد هراشا هتکن مادک هب تخیگنایم رب ار يرگید تجاجل اما دوزفا یم درف کی نامیا رب نارق ندینش ،)ص( ربمایپ هرود رد هکنیا -20

.تسا ناگدنب یخرب يارب یهلا قیفوت ياههولج زا دشر يارب بسانم هنیمز داجیا

.دوشیم ادخ صاخ ناگدنب بیصن اهنت نآ كرد هک تسا یهلا قیفوت ياهولج نآرق

.دوش لماش ار دارفا ۀمه هک دوریمن رامش هب ماع دادما دننام یهلا قیفوت

.دراد هدننک نییعت شقن و هتشاد تیمها ینورد لماع یهلا تاقیفوت بسک رد

زا کیمادک اب قباطم هلأسم نیا ،تسا هدرک تعنص و داصتقا رد یناوارف ياهتفرشیپ ،تسا هتشاد خیرات لوط رد هک یتافارحنا مامت اب برغ ندمت-21

؟تسا ریز تایآ رد دوجوم ياهتنس

»اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک«»... ًَۀنِتف ِریَخلا َو ِّرَّشلِاب مُکولَبن َو توَملا ُۀَِقئاذ ٍسَفن ُُّلُک«

»َنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ«»َنوُمَلْعی َال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَو«

؟تسا هدما هنیزگ مادک رد نآ هب طوبرم هیآ و تسا تسا لماکت و دشر دنیآرف هب طوبرم یهلا ياه تنس زا کی مادک-22

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک - ءالتبااًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک - دادما

َنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ  - ءالتباَنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ  - دادما

؟تسا هدرک هراشا یحیحص هتکن هب يدنم نوناق نیا هرابرد دروم مادک و هدش نایب یتسرد هب تقلخ ماظن يدنم نوناق ساسا هنیزگ مادک رد-23

.دنز مهرب ار يدنمنوناق نیا شیوخ رایتخا اب تسا رداق ناسنا هک ارچ ،دراد یعیبط ياه هدیدپ هب صاصتخا – یهلا ریدقت ساسا رب

.دنز مهرب ار يدنمنوناق نیا شیوخ رایتخا اب تسا رداق ناسنا هک ارچ ،دراد یعیبط ياه هدیدپ هب صاصتخا – یهلا ياضق ساسا رب

.دنک یم يوریپ یلقتسم نیناوق زا ناسنا یعامتجا و يدرف یگدنز اما ،درادن یعیبط ياه هدیدپ هب صاصتخا – یهلا ياضق ساسا رب

.دریگ یم ربرد مه ار اه ناسنا یعامتجا و يدرف یگدنز و ،درادن یعیبط ياه هدیدپ هب صاصتخا – یهلا ریدقت ساسا رب

؟تسا یناسک هچ هرهب »ٍتاَکََرب ْمِهْیَلَع َانَْحتََفل« و »َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل« نآرق تارابع بیترت هب-24

راکوکین نانموم - هللا لیبس یف نادهاجمراکوکین نانموم - یقتم نادحوم

راکزیهرپ نانموم - یقتم نادحومراکزیهرپ نانموم - هللا لیبس یف نادهاجم
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یهلا تبهوم مادک تفایرد ۀتسیاش ار نانآ ینامیا ۀعماج يرادم اوقت و تسیچ ةرمث ،دوشیم بکترم رمتسم روطهب ناسنا هک هچنآ رفیک هب يراتفرگ-25

؟دنادرگیم

»ٍتاکََرب مِهیلَع انَحتََفل«- »اوبَّذَک نِکلَو«»انَُلبُس مُهََّنیَدَهَنل«- »اوبَّذَک نِکلَو«

»انَُلبُس مُهََّنیَدَهَنل«- »اِنتایِآب اوبَّذَک َنیَّذلا َو«»ٍتاکََرب مِهیلَع انَحتََفل« - »اِنتایِآب اوبَّذَک َنیَّذلا َو«

؟دوشیم يراتفرگ بجوم زیچ هچ نآ ِلباقم رد و تساه یگژیو مادک ققحت لولعم »ِضرَالا َو ِءامَّسلا َنِم ٍتاکََرب مِهیَلَع انَحتََفل«ینآرق ترابع-26

هانگ يارب یهلا تاناکما زا هدافتسا - اهرهش مدرم حلاص لمع و نامیاهانگ يارب یهلا تاناکما زا هدافتسا – اهرهش مدرم ياوقت و نامیا

لاعتم يادخ تایآ ندرک بیذکت - اهرهش مدرم حلاص لمع و نامیالاعتم يادخ تایآ ندرک بیذکت – اهرهش مدرم ياوقت و نامیا

؟تسا موهفم نیا تیناقح دیوم هیآ مادک ،دنکیم هبساحم ار اه ناسنا لامعا هک تسا شیوخ لضف اب دنوادخ هک دوش هتفگ رگا-27

َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو

َنوُمَلْظی َال ْمُهَو اَهَلْثِم َِّالإ ىَزْجی ََالف َِۀئیَّسلِاب َءاَج ْنَمَو اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج ْنَم

َنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ

ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا َنِم ٍتاَکََرب ْمِهیَلَع َانَْحتََفل اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو

؟دریگیم دوخ هب یموهفم هچ یهلا تنس کی ناونع هب و تسانعم هچ هب تغل رد »التبا«-28

دارفا نورد زا یهاگآ يارب ناحتما طیارش رد درف کی نداد رارق – انگنت و یتخس

دارفا نورد زا یهاگآ يارب ناحتما طیارش رد درف کی نداد رارق – شیامزآ و ناحتما

دهد زورب ار دوخ ینورد تافص هک یتیعقوم رد درف کی نداد رارق – انگنت و یتخس

دهد زورب ار دوخ ینورد تافص هک یتیعقوم رد درف کی نداد رارق – شیامزآ و ناحتما

؟دوشیم ام نارسخ و یگدنامبقع ای و لامک و دشر ببس ثیدح مادک مایپ-29

رامع الاب شیعی نّمم رثکا ناسحالاب شیعی نم و لاجالاب تومی نّمم رثکا بونذلاب تومی نم

هنتف ریخلا و رّشلاب مکولبن و توملا هقئاذ سفن لک

»نونتفیال مه و اّنما اولوقی نا اوکرتی نا سانلا بسحا«

هئالب یف دیز هنامیا یف دیز نازیملا هفک هلزنمب نمؤملا اّمنا

؟ددرگیم موهفم هیآ مادک رد تقد زا ،»تسا ناسنا هب دنوادخ یگشیمه لضفت یهلا تیبوبر نوئش زا« هلمج مایپ-30

»... کبر ءاطع نم ءالوه و ءالوه دمن الک«»... انما ولوقی نا اوکرتی نا سانلا بسحا«

»... اهلاثما رشع هلف هنسحلاب ءاج نم«»... نازیملا هفک هلزنمب نموملا امنا«

؟دشابیم هکرابم ۀیآ مادک هب هجوت زا یباتزاب دارفا ینورد تالیامت نداد ناشن و اهدادعتسا ندناسر روهظ هب-31

ٌنیتَم یدْیَک َِّنإ ْمَُهل یلُْمأ َو "َنوُمَلَْعی ال ُثْیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اِنتایِآب اُوبَّذَک َنیذَّلا َو

ضرالاو ءامسلا َنِم تاکرب مهیلع انَحتََفل اوّقتاو اونمآ یرقلا لها ّنا ولو

اروضحم ّکبر ءاطع ناک ام و کبر ءاطع نم ءالؤه و ءالؤه دمن الک

نونتفیال مه و اّنمآ اولوقی نا اوکرُتی َنا ُسانلا َبَسَحا

؟دنا یهلا تنس مادک جاتحم ،شیوخ يورشیپ يارب ناشیا و تسیچ »...دنهاوخب ار نآ تالمجت و ایند یگدنز هک یناسک« ۀیآ نیلومشم ماجنا رس-32

جاردتسا و ءالما – یهلا تامعن زا تیمورحمیهلا ماع دادما – خزود شتآ

یهلا ماع دادما – یهلا تامعن زا تیمورحمجاردتسا و ءالما – خزود شتآ

؟دوریم رامش هب یتنس هنوگچ و تسا تنس مادک رگتیاکح دماجنایم يو نطاب ندرک راکشآ هب هک ناسنا باختنا دروم ریسم رد يورشیپ-33

.دوریم رامش هب ملاع رب مکاح ماع ياهتنس زا هک تسا دادما تنس.دوریم رامش هب ملاع رب مکاح صاخ ياهتنس زا هک تسا دادما تنس

.دوریم رامش هب ملاع رب مکاح ماع ياهتنس زا هک تسا قیفوت تنس.دوریم رامش هب ملاع رب مکاح صاخ ياهتنس زا هک تسا قیفوت تنس
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؟دنکیمن نایب ءالتبا تنس زا ار یقیقد فیصوت دروم مادک ریز ياههنیزگ نیب رد-34

.دوریم رامش هب یهلا تنس نیرت ریگارف و نیرت ماع ءالتبا تنس ،ادخ ننس نیب رد

.ددرگیم هتخانش و هتخاس هک تسا تائالتبا اب اه ناسنا تیصخش و تیوه

.دوشیم فقوتم لامک هب وا دورو اب و تسا ناسنا نتفای لامک يارب تائالتبا نیا

.تسین دارفا نورد زا ندش هاگآ يارب تنس نیا رد میلع دنوادخ ناحتما

؟تسیچ تنس نیا زا دوصقم و تسا تنس مادک ،دنوادخ نوناق نیرتریگارف و نیرت ماع-35

دارفا نورد زا یهاگآ يارب ناحتما طیارش رد درف کی نداد رارق – ءالتبادارفا نورد زا یهاگآ يارب ناحتما طیارش رد درف کی نداد رارق – ءالما

دهد زورب ار دوخ ینورد تافص هک یتیعقوم رد درف کی نداد رارق – ءالتبادهد زورب ار دوخ ینورد تافص هک یتیعقوم رد درف کی نداد رارق – ءالما

هار رد هناصلاخ شالت هک نانآ و تسا ناشراظتنا رد یتشونرس هچ ،دنتسه دنوادخ نداد تلهم زا تسردان يروصت ياراد هک نانآ میرک نآرق نایب رد-36

؟دندرگیم يدادما هچ لماش ،دنراد ادخ

»انلبس مهََّنیِدَهَنل«- »نوعجرت انیلا و«»انلبس مهََّنیِدَهَنل« - »نیهم باذع«

»ضرالا و ِءامسلا نم ٍتاکرب مهیَلَع انَحتََفل«- »نوعجرت انیلا و«»ضرالا و ِءامسلا نم ٍتاکرب مهیَلَع انَحتََفل« - »نیهم باذع«

؟تسا هدرب نایاپ هب ياهتکن هچ نایب اب ار »... ٍتاَکََرب ْمِهیَلَع َانَْحتََفل اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو« ۀفیرش ۀیآ دنوادخ-37

.دنکیم مهارف ار شیوخ يراتفرگ هنیمز شیوخ يرایتخا لمع اب هک تسا ناسنا نیا

.دوب دهاوخ راتفرگ يدبا تکاله رد دربیم هرهب هانگ يارب یهلا تصرف زا هک یناسنا

.دوشن ملظ ناسنا هب ات دهدیمن وا لمع هزادنا هب زج ار ناسنا تشز راک يازج دنوادخ

.تسوا ریبدت هناشن دنکیم بلس یخرب زا و هدرک تیانع تکرب ار یخرب ادخ هکنیا

؟تسام يامنهار هیآ مادک ،دنکیم يرای ار قح نانمشد و ناتسود ،نآ هطساو هب ادخ هک مینک یفرعم ار یتنس میهاوخب رگا-38

... َنوُمَلْعی َال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَوِهئَالب ىف َدیز ِهنامیا ىف َدیز امَّلُک ِنازیملا ِۀَّفَک َِۀلِزنَِمب ُنِمؤُملا اَمَِّنا

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُکَنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ

؟دشابیم حیحص هنیزگ مادک ، میهد رارق هُّقادم دروم ار ءالتبا تنس رگا-39

.تسا ناراک هانگ هانگ شیاشخب يارب رش روما اب و نینموم لامک يارب ریخ روما اب ناحتما

.دش دهاوخن تنس نیا راچد رگید ،لامک و دشر و نآ زا روبع اب هدش ییالب راچد هک هک یسک

.دسانشیم تنس نیا اب ار ام مه ادخ مییامزآ یم ار ناشیا نارگید تخانش يارب ام هک يروط نامه

.درک دهاوخ نآ صاخ ياهشیامزآ و اه ناحتما دراو ار وا دنوادخ دنک نامیا ياعدا هک یناسنا

؟دشکیم ریوصت هب یتروص هچ اب یحو ۀنیآ رد ار دوخ ، »نازیملا هفک هلزنمب نموملا امنا « فیرش ثیدح دنلب موهفم-40

َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو

ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا َنِم ٍتاَکََرب ْمِهیَلَع َانَْحتََفل اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو

َنوُمَلْظی َال ْمُهَو اَهَلْثِم َِّالإ ىَزْجی ََالف َِۀئیَّسلِاب َءاَج ْنَمَو اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج ْنَم

َنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ

؟تسا هدش نایب هیآ مادک اب و تسا یهلا تنس مادک زا هدمآ رب ،دسرب دصقم هب رتناسآ دناوتب ات درف يارب طیارش و بابسا ندش مهارف -41

َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو  - یهلا قیفوت

َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهَّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو  - یهلا ماع دادما

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک  - یهلا قیفوت

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک   - یهلا ماع دادما
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تنس مادک ناونع تحت ،نیوکت هنییآ رد یعیرشت تقیقح نیا یلجت و دیامرف یم هچ دنهاوخب ار نآ تالمجت و ایند یگدنز هک یناسک هرابرد دنوادخ-42

؟دریگیم رارق

دادما - دنباییمن تسد مه شتالمجت و يدام يایند نیمه هبدادما - میهدیم نانآ هب ایند نیمه رد ار ناشیاهراک لصاح

قیفوت - دنباییمن تسد مه شتالمجت و يدام يایند نیمه هبقیفوت - میهدیم نانآ هب ایند نیمه رد ار ناشیاهراک لصاح

؟تسا هدش فیصوت یهلا تنس مادک ،داد دهاوخ رارق شیارب ار نآ هب ندیسر هار ادخ ،تسایند لابند هب هک یسک دوش هتفگ رگا-43

»... َنوُمَلْعی َال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَو«»ِهئَالب ىف َدیز ِهنامیا ىف َدیز امَّلُک ِنازیملا ِۀَّفَک َِۀلِزنَِمب ُنِمؤُملا اَمَِّنا«

»اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَه َو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُک«»َنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ«

؟دننکیم نایب وس مه زیچ هچ اب ار نامیا تدایز و هتشادرب هدرپ تنس مادک زا ،تسوزارت هفک دننامه نموم هک هیبشت نیا اب قداص ماما-44

.دوشیم نآ راچد نموم هک ییاهالب نتفای ینوزف - قیفوت تنس.دوشیم نآ راچد نموم هک ییاهالب نتفای ینوزف – ءالتبا تنس

.دوشیم نموم لاح لماش هک یتاقیفوت شیازفا – قیفوت تنس.دوشیم نموم لاح لماش هک یتاقیفوت شیازفا – ءالتبا تنس

؟تسام ياشگ هار هیآ مادک ،دنکیم هجاوم تنس نیا زا يرتدیدج دراوم اب ار وا ،نآ لحارم زا کی ره رد تیقفوم هک مینک هراشا یتنس هب میهاوخب رگا-45

... َنوُمَلْعی َال ُثیَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس اَِنتایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَوِهئَالب ىف َدیز ِهنامیا ىف َدیز امَّلُک ِنازیملا ِۀَّفَک َِۀلِزنَِمب ُنِمؤُملا اَمَِّنا

اًروُظْحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَمَو َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدُِمن الُکَنُوَنتْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوُقی َْنأ اوُکَرْتی َْنأ ُساَّنلا َبِسََحأ

؟درک دهاوخ نومنهر ریز میهافم زا کی مادک هب ار ام یهلا ياه تنس و نیناوق هزوح رد یشیدنا فرژ-46

.تسا هدومن توعد ترخآ و ایند هب طوبرم ياه تنس تخانش هب صوصخ هب ار مدرم و هدرک دای »یهلا نیناوق« ناونع اب ملاع ياه تنس زا نآرق

.تسا هدومن توعد ناسنا یگدنز هب طوبرم ياه تنس تخانش هب صوصخ هب ار مدرم و هدرک دای »یهلا نیناوق« ناونع اب ملاع ياه تنس زا نآرق

.تسا هدومن توعد ناسنا یگدنز هب طوبرم نیناوق تخانش هب صوصخ هب ار مدرم و هدرک دای »یهلا ياهتنس« ناونع اب ملاع نیناوق زا نآرق

.تسا هدومن توعد ترخآ و ایند هب طوبرم نیناوق تخانش هب صوصخ هب ار مدرم و هدرک دای »یهلا ياهتنس« ناونع اب ملاع نیناوق زا نآرق

؟دراد یلجت ینآرق تارابع مادک رد بیترتهب »رگشالت ناراکوکین و اوقتاب نانمؤم« درکراک هجیتن یهلا تایآ ساسا رب-47

انلبس مهنیدهنل -مهیلع انحتفلاهلاثما رشع هلف -مهیلع انحتفل

اهلاثما رشع هلف – اروظحم کبر ءاطع ناک امانلبس مهنیدهنل -اروظحم کبر ءاطع ناک ام

کیمادک هب »مهل یلُما« ینآرق ترابع و تسا مادک بیترتهب »راکهانگ ناگدنب يوربآ ظفح« و »هانگ رد ناقورغم و نادناعم« یگدنز رب مکاح تنس«-48

؟دراد هراشا

یمود – بضغ رب تمحر تقبس – لاهمایمود – یهلا قیفوت – لاهما

یلوا – بضغ رب تمحر تقبس – ءالمایلوا – یهلا قیفوت – ءالما

؟دنریگیم رارق یهلا ریذپانفلخت ياههدعو زا کیمادک لماش بیترتهب »ادخ هار رد ناگدننکششوک« و »هعماج رد اوقت اب نانمؤم« میرک نآرق نایب رد-49

»مهسفنال ریخ« - »تاکرب مهیلع انحتفل«»مهسفنال ریخ« -»اهلاثما رشع هلف«

»انلبس مهنیدهنل«-»اهلاثما رشع هلف«»انلبس مهنیدهنل«-»تاکرب مهیلع انحتفل«

هیآ مادک موهفم رد هدشنایب تنس لومشم ار وا ،راگدرورپ تیاضر و يورخا تداعس نتشاد رظن رد اب و كاپ تین اب قح هار رد ناسنا نتشاذگ مدق-50

؟دنادرگیم

»ِضرألا َو ِءاَمَّسلا َنِم ٍتاکََرب مِهیَلَع انَحتََفل اوَقَّتا َو اُونَمآ یَرُقلا َلَها ََّنأ َول َو«»َنوَنتُفی َال مُه َو ّانَمآ اولوَُقی َنأ اوُکرُتی نأ ساُّنلا َبِسَحأ«

»َنِینِسحُملا َعََملَ هللا َّنإ َو َانَُلبُس مُهَِّنیدَهَنل َانِیف اُودَهاج َنیذَّلا َو«ً»اروُضحَم َکِّبَر ُءاَطَع َناَک اَم َو َکَّبَر ِءاَطَع نِم ِءَالُؤه ُّدُِمن الُک«

موهفم ،دوشیم رجنم نامیا تیوقت هب يرگید رد و تجاجل و رفک یکی رد ،دنونشیم )ص( ادخ لوسر زا ار یتایآ مه اب رفن ود یتقو« هک بلطم نیا-51

؟درک تشادرب ناوتیم ار هفیرش ترابع مادک

»انلبس مهنیدهنل انیف اودهاج نیذلاو«»اهلثم ّالا یزجی الف َِۀئِّیَّسلِاب ءاج نم«

»نوبسکی اوناک امب مهانذخاف اوبذک نکلو«»نونتفی ال مهو انمآ اولوقی نا اوکرتی نا سانلا بسحا«
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؟دنکیمن نییبت یتسرد هب ار یهلا قیفوت تنس ریز دراوم زا کی مادک -52

.دروخیم مقر درف تدهاجم و شالت لابند هب تنس نیا رد یهلا تیاده و ترصن

دوریم شیپ ادخ ینابیتشپ اب وا راک و تسادخ تیامح دروم تنس نیا لومشم ناسنا

دریگیم تروص تمحر هچیرد زا یهلا قیفوت هب قفوم ياهناسنا هب تبسن مه ادخ بضغ

دوریم رامش هب تنس نیا ياههولج زا نمؤم صخش یلاعت و دشر يارب بسانم هنیمز داجیا

؟تسا هدرک هراشا یحیحص موهفم هب یهلا نیناوق اب هطبار رد هنیزگ مادک ریز ياه هنیزگ نیب رد-53

.تسا زاین ینید عبانم هب هعجارم و هدوبن نکمم یسانش تسیز و یمیش ،کیزیف دننام یمولع اب ناهج ياه تنس و نیناوق تخانش

.دراد ییازس هب ریثات تقلخ و ادخ ،دوخ اب نامطباور رد و دزاس یم زاتمم ،عیاقو هب تبسن ار ام هاگدید ،ناهج رب مکاح نیناوق تخانش

.دوشیم اه تیقفوم و اه تسکش ،اه ینیریش ، اه یخلت هب تبسن ام حیحص شرگن بجوم ،اه ناسنا یگدنز رب مکاح نیناوق تخانش

.دنک یم نایب رثوم رایسب ناسنا لامک رد ار نآ تخانش و هدرک دای »یهلا نیناوق« ناونع اب ملاع رب مکاح ياه تنس زا میرک نآرق

ۀیآ مادک رد هدش رکذ تنس هب هبوت ياههظحل ندرک راکش و دنکیم دیکأت ،دوشیم هبوت لیهست بجوم هچنآ رب هفیرش ثیدح مادک موهفم هب هجوت-54

؟دراد هراشا هفیرش

»...اِهلاثما ُرشَع َهلَف هنَسَحلِاب ءاج نَم« - تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت يارب

»...اِهلاثما ُرشَع َهلَف هنَسَحلِاب ءاج نَم« - تسین راکهبوت ناوج زا رتبوبحم نم دزن یسک

»انلبُس مهنیدهنل انیف اودهاج نیّذلاو« - تسا یفاک ینامیشپ ندرک هبوت يارب

»انلبُس مهنیدهنل انیف اودهاج نیّذلاو« - تسین راکهبوت ناوج زا رتبوبحم نم دزن یسک

؟دوشیم طابنتسا هفیرش تایآ مادک زا تقد اب بیترتهب ریز میهافم زا کی ره-55

اهناسنا تیصخش و تیوه ندش هتخاس -

فده هب ندیسر رد لیهست -

يدبا تکاله هب ندش رتکیدزن -

»مُهُجِرَْدتَْسنَس َاِنتَایِآب اُوبَّذَک« - »َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدِمُّن الُک« - »َنُوَنتُْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوَُقی َنأ«

»مُهُجِرَْدتَْسنَس َاِنتَایِآب اُوبَّذَک« - »َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو« - »َنُوَنتُْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوَُقی َنأ«

»َنُوبِسَْکی اُوناَک اَِمب مُهَانْذَخَأَف اُوبَّذَک نَِکلَو« - »َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو« - »َنوُمَلُْظی َال ْمُهَو اَهَلْثِم َِّالإ ىَزُْجی ََالف«

»َنُوبِسَْکی اُوناَک اَِمب مُهَانْذَخَأَف اُوبَّذَک نَِکلَو« - »َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدِمُّن الُک« - »َنوُمَلُْظی َال ْمُهَو اَهَلْثِم َِّالإ ىَزُْجی ََالف«

؟تسا مادک لاعتم يادخ ناگدنب يور هب یهلا تاکرب ياهرد شیاشگ تلع و ؟تسا یناسک هچ »مُهُجِرَْدتَْسنَس« بطاخم میرک نآرق تایآ ساسارب-56

اْوَقَّتاَو اُونَمآ - َاِنتَایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلااَّنَمآ اُولوَُقی َنأ - َاِنتَایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلا

اَّنَمآ اُولوَُقی َنأ - مُهَانْذَخَأَف اُوبَّذَک نَِکلَواْوَقَّتاَو اُونَمآ - مُهَانْذَخَأَف اُوبَّذَک نَِکلَو

؟تسا رولبتم ینآرق ترابع مادک رد یگدنز نوئش مامت رد یهلا تائالتبا ندوب ریگارف و ندوب ماع-57

»ًَۀنِْتف ِرْیَْخلاَو ِّرَّشلِاب مُکوُلَْبنَو ِتْوَْملا ُۀَِقئاَذ ٍسَْفن ُّلُک«»َنُوَنتُْفی َال ْمُهَو اَّنَمآ اُولوَُقی َنأ اوُکَرُْتی َنأ ُساَّنلا َبِسََحأ«

»اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو«»َکِّبَر ِءاَطَع ْنِم ِءَالُؤَهَو ِءَالُؤَه ُّدِمُّن الُک«

؟دوشیم رگهولج تروص هچ هب نازرودانع و نانیزگلطاب يارب اهتمعن و اهتلهم و اهتصرف نداد-58

»َنوُرَذَْحی ْمُهَّلََعل«»َنوُمَلُْظی َال ْمُهَو«»َنوُمَلَْعی َال ُثْیَح ْنِّم«»ْمِهِسُفنَِّأل ٌرْیَخ«
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؟تسا یهلا ياهتنس زا کی مادک هب طوبرم بیترت هب ریز دراوم زا کی ره-59

نطاب ندش راکشآ -

نآ بسک رد ینورد لماوع ةدننکنییعت شقن -

یهلا قیفوت تنس - ءالتبا تنسءالما تنس - ءالتبا تنس

یهلا قیفوت تنس - یهلا ماع دادما تنسءالتبا تنس - یهلا ماع دادما تنس

؟تسا »یعامتجا ،يدرف تنس« رگنایب ریز تایآ زا کیمادک-60

»ٌنِیتَم یِدْیَک َِّنإ ْمَُهل یِلُْمأَو َنوُمَلَْعی َال ُثْیَح ْنِّم مُهُجِرَْدتَْسنَس َاِنتَایِآب اُوبَّذَک َنیِذَّلاَو«

»َنِینِسْحُْملا َعََملَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهََّنیِدَْهَنل َانِیف اوُدَهاَج َنیِذَّلاَو«

»َنوُمَلُْظی َال ْمُهَو اَهَلْثِم َِّالإ ىَزُْجی ََالف َِۀئِّیَّسلِاب َءاَج نَمَو اَِهلَاثَْمأ ُرْشَع ُهَلَف َِۀنَسَْحلِاب َءاَج نَم«

»ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا َنِّم ٍتاَکََرب مِهْیَلَع َانَْحتََفل اْوَقَّتاَو اُونَمآ ىَرُْقلا َلَْهأ ََّنأ َْولَو«
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