


یتست -زاورپدین و زندگی دوازدهم فصل نهم

؟تسا یللع هچ دمایپ ،زور نآ عماوج نیرتلهاج نتخاس ملع ۀتفیش و ییارگهفارخ و تیلهاج دس راسکنا-1

مدرم یپردیپ ياهشالت -نآرق تایآ یجیردت لوزن)ص(ادخ لوسر یمئاد ياهقیوشت -نآرق تایآ یجیردت لوزن

)ص(ادخ لوسر یمئاد ياهقیوشت -مدرم یپردیپ ياهشالتمدرم یپ رد یپ ياهشالت-شناد يزرودرخ هب میرک نآرق ررکم توعد

لباقت رد هیآ مادک اب یمالسا ندمت ياهرایعم هب هجوت اب و ؟تسا یناسک هچ یگژیو نیکاسم ماعطا هب ندرکن قیوشت ،نآرق ۀفیرش تایآ رد ربدت اب-2

؟تسا

»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« - نید ناگدننکبیذکت

»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل« - نید ناگدننکبیذکت

»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« - یهلا نامیپ و دهع ناگدننکش

»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل« - یهلا نامیپ و دهع ناگدننکش

؟دراد رارق یلهاج راتفر مادک اب لباقت رد و تسا زومآسرد هعماج مادک يارب ،دیسوبیم ار شرتخد تسد هراومه )ص(ادخ لوسر هکنیا-3

.دوب لزلزتم رایسب هداوناخ ناینب-زور نآ یلهاج بارعا هعماج افرص

.دوب هدش مورحم هاگیاج و مارتحا هنوگ ره زا نز-زور نآ یلهاج بارعا هعماج افرص

.دوب هدش مورحم هاگیاج و مارتحا هنوگ ره زا نز-یلهاج بارعا زین و زورما هعماج

.دوب لزلزتم رایسب هداوناخ ناینب-یلهاج بارعا زین و زورما هعماج

؟تسا داضت رد هیآ مادک اب لمع نیا یمالسا ندمت ياهرایعم هب هجوت اب و ؟دنناریم دوخ زا ار نامیتی یناسک هچ ،نآرق رد ربدت اب-4

»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« - یهلا نامیپ و دهع نیضقان»...َو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل« - یهلا نامیپ و دهع نیضقان

»...َو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل« - نید نیبذکم»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« - نید نیبذکم

ییانعم طابترا هفیرش ۀیآ مادک مایپ اب ،دهد قوس رکفت رب ینتبم یگدنز يوس هب ار مدرم و دنک لوحتم ار تیلهاج ۀعماج ات دمآ )ص( مرکا ربمایپ هکنیا-5

؟دراد

»... ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم«

»ْمُکْنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«

»... ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل َناَزیِْملاَو َبَاتِْکلا ُمُهَعَم َاْنلَْزَنأَو ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل«

»ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«

؟تساهناسنا زا هورگ مادک تادهاجم و اهشالت هرمث »َنُونَزَْحی ْمُه َالَو ْمِهْیَلَع ٌفْوَخ َالَو ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرَْجأ ْمُهَلَف« :ینآرق هدژم-6

.تسا هتفای یلجت ناشیگدنز رسارس رد قح هب قشع هک یهلا هاگرد نابحم.دناهدرک صلاخ دنوادخ يارب ار دوخ لمع و هشیدنا هک راکزیهرپ نانمؤم

.دنتسه دنوادخ دای رکاذ و تاریخ هب لماع ایند رد هک دنوادخ هب ناراودیما.تسا اهنآ تایح یلصا ۀیور يراکوکین هک تمایق زور و ادخ هب نانمؤم

؟تسا نآرق ۀفیرش ۀیآ مادک رب ینتبم ییارگهفارخ و تیلهاج دس راسکنا رد )ص( مالسا ربمایپ یمئاد ياهقیوشت-7

»َنوُرَّکََفَتی ٍمْوَقِّل ٍتَایَآل َِکلَذ ِیف َِّنإ«»َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه«

»اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم«»ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا َموَُقِیل«
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؟دراد هراشا رایعم نیا هب ینآرق ترابع مادک و تسا یمالسا ندمت ياهرایعم زا کیمادک ياتسار رد )ص( ادخ لوسر طسوت داهج نیرترب نییبت-8

بابلالاولوا رکذتی امنا نوملعی ال نیذلا و نوملعی نیذلا یوتسی له لق  - ییارگلقع

طسقلاب سانلا موقیل نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل  - ییارگلقع

بابلالاولوا رکذتی امنا نوملعی ال نیذلا و نوملعی نیذلا یوتسی له لق  - یبلطتلادع

طسقلاب سانلا موقیل نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل   - یبلطتلادع

؟دنکیم ییاشگزمر یتقیقح هچ زا نایب نیا و تسا هدمآ هنیزگ مادک رد فوسلیف کی ناونعهب اردصالم فیرش نخس-9

یلقع رکفت و نید يالاب یگنهامه - .دیامن یطخت و زواجت تنس و نآرق دودح زا هک یفوسلیف داب تسین

ینآرق دنمشزرا ياهتنس هب املع هجوت - .دیامن یطخت و زواجت تنس و نآرق دودح هک یفوسلیف داب تسین

یلقع رکفت و نید يالاب یگنهامه - .دشاب هتشادن تقباطم تنس و نآرق اب شنیناوق هک ياهفسلف داب تسین

ینآرق دنمشزرا ياهتنس هب املع هجوت - .دشاب هتشادن تقباطم تنس و نآرق اب شنیناوق هک ياهفسلف داب تسین

هعماج رد رظن دروم یگژیو مادک هجوتم ،درکیم ربدت  »....نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل«  هفیرش هیآ رد هوژپنآرق نمؤم هک اجنآ-10

؟ددرگیم یمالسا

اهناسنا هماع يارب یلاعت و دشر ناکما ندوب مهارف و دوخ قوقح ندناتس رد تلوهس يارب مولظم ییاناوت

داسف یلصا عنام و اهناسنا تیبرت و دشر نوناک ناونع هب نآ يریگرارق و هداوناخ هاگیاج ندوب یقرتم

مدرم نایم رد يزرودرخ و ییاناد ،رکفت ،لقعت هب تینأش ياطعا و تیلهاج اب لباقت

هعماج رد یهلا تاروتسد رارقتسا و نایتوغاط تموکح يافتنا

عوضوم مادک ةرابرد ،دش لزان ناشیا رب هک یتایآ نیلوا نآ ساسارب و دهد قوس يزیچ هچ رب ینتبم یگدنز يوس هب ار مدرم ات دمآ )ص( مرکا ربمایپ-11

؟تشادرب رد ار يزیچ هچ دادسنا ،ناشیا تامادقا نیا و دوب

كرش و رفک - نتخومآ و شناد - ملع و رکفتییارگهفارخ و تیلهاج - نتخومآ و شناد - ملع و رکفت

كرش و رفک - لدع و دیحوت - طسق و لدعییارگهفارخ و تیلهاج - لدع و دیحوت - طسق و لدع

زا بیترتهب ،»نیکاسم ماعطا هب نارگید ندرکن قیوشت و نامیتی ندنار« و »ناریقف و نامورحم يارب یقح ندرک نیعم« میهافم میرک نآرق نایب رد-12

؟تسا ییاههورگ هچ ياهیگژیو

نید ناگدننکبیذکت -ناگدننکقافنا.دننکیم یلهاک زامن رد هک نانآ -ناگدننکقافنا

.دننکیم یلهاک زامن رد هک نانآ -نارازگزامننید ناگدننکبیذکت -نارازگزامن

؟تسیچ داهج نیرترب )ص( مرکا لوسر شیامرف اب قباطم-13

.دناتسب ملاظ زا ار دوخ قح یناسآ هب مولظم هک تسا ياهداج ندمآ دوجوهب.تسا یلهاج ماظن کی رب مکاح ياهضیعبت عفر يارب یتصرف ره زا هدافتسا

.تساهناسنا ۀمه يارب دشر تاناکما ندرک مهارف.دروآ نابز رب رگمتس یناطلس لباقم رد ناسنا هک تسا یقح نخس نایب

ياج یمالسا ندمت زا یشخب هچ لیذ ثیدح نیا و تسیچ تالاوس هب خساپ ِجنر ةدنهاک لماع ،)س( ارهز ترضح ،مالسا ۀمرکم يوناب ةدومرف هب انب-14

؟دریگیم

مالسا رد ییارگهفارخ یفن و ملع هب هجوت - شناد و ملع لها هب ادخ صاخ شاداپ

یمالسا ندمت رد هداوناخ و نز تلزنم يایحا - ملع بسک هب نانز رتشیب مامتها

مالسا رد ییارگهفارخ یفن و ملع هب هجوت - لاوس هدنهدخساپ ملع حطس نتفر الاب

یمالسا ندمت رد هداوناخ و نز تلزنم يایحا - ناملسم نانز یعامتجا شقن يایحا
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؟تسا هدومن هراشا نانآ تلیضف هب ،هفیرش ۀیآ مادک و دنتسه ناما رد خزود شتآ زا یناسک هچ )ص( مرکا لوسر تاشیامرف هب هجوت اب-15

»ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلا َو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«  - نید ناگرزب

»ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلا َو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«  - شناد ناگدنیوج

»ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل ٌۀَِفئاَط ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن َال ْوَلَف ًۀَّفاَک اوُرِفَْنِیل َنُونِمْؤُْملا َناَک اَمَو«  - نید ناگرزب

»ِنیِّدلا ِیف اوُهَّقََفَتِیل ٌۀَِفئاَط ْمُهْنِم ٍَۀقِْرف ِّلُک ْنِم َرََفن َال ْوَلَف ًۀَّفاَک اوُرِفَْنِیل َنُونِمْؤُْملا َناَک اَمَو«  - شناد ناگدنیوج

یماگ ره رد دنک دمآوتفر یملاع هناخ هب شناد ندروآ تسدهب هک یسک و دنظوفحم منهج شتآ زا یناسک هچ )ص( مرکا ربمایپ ةدومرف هب تیانع اب-16

؟ددرگیم روظنم وا يارب یسک هچ تدابع شاداپ و باوث

دباع هلاسکی تدابع -شناد نارگوجتسجهلاسکی تدابع -شناد نارگوجتسج

ملاع هلاسکی تدابع -لمع و نامیا ناگدنیوجدباع هلاسکی تدابع -لمع و نامیا ناگدنیوج

؟دش لزان ادخ ربمایپ رب هک تسا یتایآ نیلوا نیماضم رگیعادت ریز تایآ زا کیمادک نومضم-17

...مهبر َدنِع مُهُرَجا مُهلَف ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَمِبابلَالا اُولُوا ُرَّکَذَتی امَِّنا َنومَلَعی ال َنیذَّلا َو َنومَلعی َنیذَّلا یَِوتسی لَه ُلق

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا َو َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای...ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل

؟دراد یموهفم بسانت هفیرش تایآ مادک اب بیترت هب ،یمالسا ندمت ياهرایعم نوماریپ ریز دراوم زا کیره-18

یهلا تیالو شریذپ -

نز و درم ره رب ملع بلط بوجو -

رگمتس ناطلس ربارب رد قح نخس نایب ،داهج نیرترب -

»ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل« - »َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه« - »ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ«

»ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل« - »َنوُرَّکََفَتی ٍمْوَقِّل ٍتَایَآل َِکلَذ ِیف َِّنإ« - »ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ«

»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« - »َنوُرَّکََفَتی ٍمْوَقِّل ٍتَایَآل َِکلَذ ِیف َِّنإ« - »ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل«

»ْمُکنِم ِرْمَْألا ِیلُوأَو َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« - »َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه« - »ِتَانَِّیْبلِاب َانَلُسُر َانْلَسَْرأ ْدََقل«

؟دنکیم دییأت ار عوضوم نیا هیآ مادک و تسا ناشیا راتفر مادک زا هدمآرب ،یهلا تیالو ةریاد زا سابعینب و هیماینب يافلخ جورخ-19

...ِطسِقلِاب ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل  - شیوخ لایما رب ینتبم ینارمکح و یهلا تاروتسد هب لمع مدع

...مُکنِم ِرمألا ِیلُوا َو َلوسَّرلا اوُعیَطا وَ هللا اوعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای  - مالسا نید اب حیرص تفلاخم و یهلا نیمارف تیناقح هب رواب مدع

...مُکنِم ِرمألا ِیلُوا َو َلوسَّرلا اوُعیَطا وَ هللا اوعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اهَُّیا ای - شیوخ لایما رب ینتبم ینارمکح و یهلا تاروتسد هب لمع مدع

...ِطسِقلِاب ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل  - مالسا نید اب حیرص تفلاخم و یهلا نیمارف تیناقح هب رواب مدع

هلصاف هیآ مادک ياوتحم زا ناشیا و تسا هورگ مادک فاصوا »دنیامنیمن قیوشت نیکاسم ماعطا هب ار نارگید و دنناریم دوخ زا ار نامیتی هک نانآ«-20

؟دناهتفرگ

...سّانلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل  - نید ناگدننکبیذکت

...سّانلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل - یهلا تیالو نارکنم

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا وعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای  - نید ناگدننکبیذکت

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا وعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای  - یهلا تیالو نارکنم

؟تسا هدش نایب هیآ مادک رد دشاب مدرم يارب رتهتسیاش یتموکح ،مالسا دشیم ببس هک یلماع )هللادبع نب هرهز( مالسا رکشل ةدنامرف رظنم زا-21

...مهبر َدنِع مُهُرَجا مُهَلَف ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَمِبابلَالا اُولُوا ُرَّکََذَتی امَِّنا َنومَلَعی ال َنیذَّلا َو َنومَلعی َنیذَّلا یَوتسی لَه ُلق

مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا وعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای...ساُّنلا َموقَِیل نازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل
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؟تسا طابنتسا لباق »...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای«  ۀفیرش ۀیآ زا یمالسا ندمت یساسا لوصا زا کی مادک-22

.تسین هتفریذپ مدرم يوس زا یلمع چیه نآ نودب هک تسالاب يردق هب یمالسا ندمت رد یهلا نیمارف زا تعاطا و ادخ هب نامیا تیمها

.دشاب هتشاد تیمکاح یهلا تیالو ،نایتوغاط تموکح ياجهب ،هعماج نآ رد هک داهن انب ياهعماج ات دش هتخیگنارب تلاسر هب )ص( ادخ لوسر

.دناتسب ملاظ زا ار دوخ قح یناسآ هب دناوتب مولظم نآ رد هک يروطهب دوب روحم تلادع ياهعماج ییاپرب )ص( مرکا ربمایپ فادها زا یکی

.درک انشآ ترخآ رد یگدنز اب ار نانآ و درب رتارف ییایند یگدنز ةدودحم زا ار اهناسنا هاگن قفا ،دیحوت هب توعد رانک رد )ص( ادخ لوسر

هیآ مادک موهفم اب »دروآ نابز رب رگمتس یناطلس لباقم رد ناسنا هک تسا یقح نخس ،داهج نیرترب« :دندومرف هک )ص( مرکا ربمایپ فیرش ثیدح-23

؟دراد ییانعم طابترا نآرق

...َسََّسا نَم َما ٌریَخ ناوضر َو هللا نِم یوَقت یلَع َهنایُنب َسََّسا نََمَفا

...مهبر َدنِع مُهُرَجا مُهَلَف ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَم

.ِطسِْقلِاب سّانلا َموَقِیل َنازیْملا َو َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا وعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای

مادک هب نانز يوس زا هعفنملاماع روما فقو و هدومن یفرعم »شتآ زا ناگتفایناما« فصو اب شیوخ ردقنارگ ثیدح رد ار دارفا زا هورگ مادک ربمایپ-24

؟دراد هراشا هتکن

یمالسا ندمت رد نانز یعامتجا شقن - دروآ نابز رب رگمتس یناطلس لباقم رد ار یقح نخس هکنآ

یمالسا ندمت رد نانز یعامتجا شقن - دنریگیم رارق شناد و ملع ناگدنیوج رامش رد هک یناسک

مالسا رد شیوخ جنرتسد رب نز فرصت قح - دنریگیم رارق شناد و ملع ناگدنیوج رامش رد هک یناسک

مالسا رد  شیوخ جنرتسد رب نز فرصت قح - دروآ نابز رب رگمتس یناطلس لباقم رد ار یقح نخس هکنآ

نتفگ ورگ رد )ص( اهیبوخ ربمایپ هاگن زا مدرم يراگتسر و دماجنایم وکین ماجرف مادک هب ،دوش جوزمم وکین راک اب رگا نیسپاو زور و دنوادخ هب نامیا-25

؟تسیچ

.تسا يزیچ ره زا رتگرزب هللا -ملع و رکفت رب ینتبم یگدنز هب مدرم ندادقوس و تیلهاج دس نتسکش

.تسین هللا زج يدوبعم -ملع و رکفترب ینتبم یگدنز هب مدرم ندادقوس و تیلهاج دس نتسکش

.تسین هللا زج يدوبعم -هودنا و سرت نتشادن و راگدرورپ دزن شاداپ

.تسا يزیچ ره زا رت گرزب هللا -هودنا و سرت نتشادن و راگدرورپ دزن شاداپ

ملع بسک ناکما نازیم کی هب همه يارب ات دندرکیم شالت و دندیشوکیم یلهاج ماظن رب مکاح یتاقبط ضیعبت عفر يارب ربمایپ« هک دش هتفگ رگا-26

؟تسا هیآ مادک دوصقم ،»دوش داجیا

...مهبر َدنِع مُهُرَجا مُهَلَف ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَمِبابلَالا اُولُوا ُرَّکََذَتی امَِّنا َنومَلَعی ال َنیذَّلا َو َنومَلعی َنیذَّلا یَوتسی لَه ُلق

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا وعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای...ساُّنلا َموقَِیل نازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل

؟دیامنیم تیاده نآ هب ار ام هفیرش تایآ زا کیمادک و تسا یناسک هچ هب نتسویپ ياهدمایپ زا ییارگهفارخ و تیلهاج دس ندش هتسکش-27

»نوملعی ال نیذلاو نوملعی نیذلا یوتسی له لق« -بابلالاولوا»رونلاو تاملظلا یوتست له ما ریصبلاو یمعالا یوتسی له لق« -رمالاولوا

»نوملعی ال نیذلاو نوملعی نیذلا یوتسی له لق« -رمالاولوا»رونلاو تاملظلا یوتست له ما ریصبلاو یمعالا یوتسی له لق« -بابلالاولوا

؟دنتسه هچ تاموزلم زا بیترتهب »مالسا رصع هب تیلهاج رصع زا رذگ« و »یمالسا ياهرایعم ساسا رب ياهعماج داجیا يارب شالت و تکراشم«-28

یعامتجا ماظن رد یهلا تیالو تیمکاح -اهنآ ققحت يارب شالت و یمالسا ندمت ياهرایعم تخانش

اهنآ یگدنز هویش رد لوحت و اهناسنا شرگن رد رییغت -اهنآ ققحت يارب شالت و یمالسا ندمت ياهرایعم تخانش

یعامتجا ماظن رد یهلا تیالو تیمکاح -ایند گنت هدودحم زا ناسنا دید قفا نتفر رتارف

اهنآ یگدنز هویش رد لوحت و اهناسنا شرگن رد رییغت -ایند گنت هدودحم زا ناسنا دید قفا نتفر رتارف
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هنیزگ مادک رد نآ هب طوبرم هیآ و تسا مالسا ندمت ياههیاپ زا کی مادک لوصحم ،»صاخ یهورگ يارب نیمز ياهتورث و اهتمعن راصحنا مدع«-29

؟دروخیم مشچهب

...ِطسِقلِاب ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا و ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل  - .یهلا نیناوق رب ینتبم تالماعت میظنت و هعماج رد وگروز نایتوغاط تیمکاح یفن

...ِطسِقلِاب ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا و ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل  - .دشاب ایهم نامولظم يارب یناتسقح تیلباق هک روحمتلادع ياهعماج ییاپرب

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا وَ هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای  - .یهلا نیناوق رب ینتبم تالماعت میظنت و هعماج رد وگروز نایتوغاط تیمکاح یفن

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا و َلوسَّرلا اوُعیَطا َوَ هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای   - .دشاب ایهم نامولظم يارب یناتسقح تیلباق هک روحمتلادع ياهعماج ییاپرب

؟تسکش ار ییارگهفارخ و تیلهاج دس مالسا ردص رد یلماوع هچ هک دییوگب ،يزومآملع هب یمالسا ندمت مامتها هب تیانع اب-30

رگید فرط زا ادخ لوسر یمئاد ياهقیوشت و فرط کی زا يزرودرخ هب نآ ررکم توعد و نآرق تایآ یجیردت لوزن

رگید يوس زا ملع بسک هب نآرق هجوت و وس کی زا مالسا نید دنلب فراعم يریگدای هب ناملسم هزات مدرم قایتشا

رگید يوس زا تیلهاج زا رذگ يارب نیملسم شطع و وس کی زا ملع بسک يارب نادرم و نانز زا ربمایپ توعد و مامتها

رگید يوس زا یلهاج تاداع كرت و رکفت هب نآرق توعد و وس کی زا ناملسم مدرم هب نآ تامدص و ییارگهفارخ تافآ

؟تسین حیحص یمالسا ندمت ياههیاپ باب رد ریز دراوم زا کیمادک ،تسا هدوب زاسندمت نید کی هراومه مالسا نیبم نید هکنیا هب تیانع اب-31

.دشاب هتشاد تیمکاح یهلا تیالو ،نایتوغاط تموکح ياج هب هعماج نآ رد هک دهن انب ياهعماج ات دش هتخیگنارب تلاسر هب )ص( ادخ لوسر

.دناتسب ملاظ زا ار دوخ قح یناسآ هب دناوتب مولظم نآ رد هک يروطهب ؛دوب روحمتلادع ياهعماج ییاپرب )ص( مرکا ربمایپ فادها زا یکی

.دنک توعد دیحوت هب ار نانآ سپس و دزومایب مدرم هب ار یقالخا تامدقم ادتبا )ص( ربمایپ هک درکیم باجیا یتسرپاتکی تمظع و تیمها

.درک انشآ ترخآ رد یگدنز اب ار نانآ و هدرب رتارف يویند یگدنز ةدودحم زا ار اهناسنا هاگن قفا ،دیحوت هب توعد رانک رد )ص( ادخ لوسر

؟دشابیم حیحص ناشدروم دنچ ،هدش نایب همادا رد هک ییاههنیزگ نیب رد ،یمالسا ندمت ییارگملع هب هجوتاب-32

.تشاد ییاناد و رکفت و لقعت زا كدنا رایسب ییاههناشن هک درک زاغآ ياهعماج رد ربمایپ توعد )فلا

.دوب نتخومآ و شناد ةرابرد ،دوب يو تلاسر رگزاغآ و دش لزان ادخ لوسر رب هک یتایآ نیلوا )ب

.تسناد بجاو مدرم يارب ار ملع نتخومآ هکلب ،درک يزومآملع هب توعد ار همه اهنتهن ادخ لوسر )ج

.دروخیم مشچ هب نآرق ینامسآ باتک ياج ياج رد يزرودرخ و ربدت ،لقعت ،رکفت هب توعد )د

4321

ناوتیم ار یگژیو مادک و دنانالهاج و ناملاع یقیقح توافت كرد هب رداق هورگ مادک ، »...َنومَلعی ال َنیذَّلا َو َنومَلَعی َنیذَّلا یَِوتسی لَه لُق«  ۀیآ موهفم هب انب-33

؟تفرگ رظن رد یملع هصخاش ناونع هب یمالسا ندمت رد

.دوش ظفح مولع نیب تدحو ات دندوب هدرکن هخاش دنچ ار شناد - بابلالاولوا

.دنتفاتشیم یمالسا ياه هاگشناد هب لیصحت يارب ییاپورا نایوجشناد - نورکفتی موق

.دنتفاتشیم یمالسا ياههاگشناد هب لیصحت يارب ییاپورا نایوجشناد - بابلالاولوا

.دوش ظفح مولع نیب تدحو ات دندوب هدرکن هخاش دنچ ار شناد - نورکفتی موق

؟تسا هدش نایب یتسردهب )ص( ربمایپ طسوت مدرم شرگن رییغت ةرابرد هنیزگ مادک :دییوگب مالسا ردص خیرات رد تقد اب-34

.داهن انب ار ینید ۀعماج کی ياههیاپ هکم هب ترجه اب سپس و درک زاغآ هنیدم رهش زا ار گرزب تلاسر نیا )ص( ربمایپ

.تخادرپ مالسا ندمت ياههیاپ لیمکت هب هنیدم رهش هب ترجه اب و درک زاغآ ار راک نیا  )ص( ربمایپ ،هکم حتف زا سپ

.تفرگ لکش ندمت يوسهب تکرح ،نارای کمک و هنیدم هب ترجه اب و دش زاغآ هکم رهش زا )ص( ربمایپ يوس زا تلاسر نیا

.دنک ایهم ار یمالسا ندمت ۀمدقم ات درک لقتنم اجنآ هب دوب هداد لیکشت هکم رد هک ار یتموکح )ص( ربمایپ ،هنیدم حتف اب
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ار یگژیو مادک ،میهد رارق هجوت دروم  »...َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا َو ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل«   ۀیآ روحم ساسا رب ار یمالسا ندمت میهاوخب رگا-35

؟دیزگ میهاوخنرب

.دشاب مهارف ياهعماج نینچ کی رد اهناسنا ۀمه يارب دشر ناکما.دوشن هرادا صاخشا لایما اب بسانتم هک دور شیپ ياهنوگ هب هعماج

.دشابن دودحم یهورگ راصحنا رد افرص ۀعماج ياهتورث و ياهتمعن.دریگب ملاظ زا ار دوخ قح یتحارهب ،رظن دم ۀعماج رد دناوتب مولظم

؟تسا هیآ مادک هب طوبرم فیصوت نیا و تسا هدومن نایب نارازگزامن فصو رد دنوادخ ار ریز دراوم زا کیمادک-36

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا َو َلوسَّرلا اوُعیطا وَ هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای  - دناهداد رارق ینیعم قح زین ناریقف و نامورحم يارب دوخ لام رد نانآ

...ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا و ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل   - دناهداد رارق ینیعم قح زین ناریقف و نامورحم يارب دوخ لام رد نانآ

...مُکنِم ِرمَالا ِیلُوا َو َلوسَّرلا اوُعیطا وَ هللا اوُعیَطا اونَمآ َنیذَّلا اَهَُّیا ای - دناهداد رارق یهلا تیالو تحت ار دوخ یهلا تلاسر شریذپ اب هک نانآ

...ساُّنلا َموَقِیل َنازیملا و َباتِکلا ُمُهَعَم انلَزَنا و ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر انلَسَرا دََقل  - دناهداد رارق یهلا تیالو تحت ار دوخ یهلا تلاسر شریذپ اب هک نانآ

رایعم مادک ياتسار رد ؛دیسرپیم ار وا لاح و دمآیم شغارس هب هک دوب یسک نیلوا )س( همطاف ،تشگیمرب رفس زا هاگره هک )ص( ربمایپ راتفر نیا-37

؟تسا رایعم نیا اب طابترا رد دروم مادک و تسا یمالسا ۀعماج

.دندرکیم حرطم ار دوخ یملع ياهلاوس و دندیسریم ناشیا روضح هب نانز )ص( ادخ لوسر نامز رد - هداوناخ ناینب میکحت

.دناهدرک فقو ار دوخ تورث هک تسا يریخ نانز هب طوبرم ام روشک یمیدق ياههفوقوم يرایسب - هداوناخ ناینب میکحت

.دندرکیم حرطم ار دوخ یملع ياهلاوس و دندیسریم ناشیا روضح هب نانز )ص( ادخ لوسر نامز رد - یبلطتلادع

.دناهدرک فقو ار دوخ تورث هک تسا يریخ نانز هب طوبرم ام روشک یمیدق ياههفوقوم زا يرایسب - یبلطتلادع

؟تسا هدش نایب یتسردهب ریز ياههنیزگ زا کی مادک رد یمالسا ندمت یعامتجا و یسایس دعب-38

.دشاب هتشاد تیمکاح یهلا تیبوبر هک دوب نیا لابندهب یتوغاط ياهتموکح يزادنارب اب ادخ لوسر

توغاط ییوگروز هن دشاب مدرم تیلوبقم رب ینتبم ،نیناوق هک دریگ لکش يروط دیاب یعامتجا ماظن

.دشاب تلادع روحم رب هک تفریذپ ار یهلاریغ تاروتسد ناوتیم ینامز اهنت یمالسا ندمتم ۀعماج رد

.دنروآ رد ارجا هب نایتوغاط و نارگمتس تیمکاح ياجهب ار یهلا تیالو هک دندوب ددص رد )ص( مرکا ربمایپ

نآ تیمها يور رب دیکأت يارب دنوادخ و دراد هراشا مالسا رد یندمت ۀیاپ مادک هب  »...اَهَیِلإ اُونُکَسِتل ًاجاَوزأ مُکِسُفنأ نِم مَُکل َقَلَخ نأ ِِهتایآ ْنِم َو«   ۀفیرش ۀیآ-39

؟تسا هدرک هدافتسا ياهرازگ هچ زا

بابلَالااُولُوا ُرَّکََذتی امَِّنا - نز تلزنم و هداوناخ هاگیاج يایحابابلَالااُولُوا ُرَّکََذتی امَِّنا - درم و نز يواست و تلادع يارجا

َنورَّکََفَتی ٍموَِقل ٍتایَآل - نز تلزنم و هداوناخ هاگیاج يایحاَنورَّکََفَتی ٍموَِقل ٍتایَآل  - درم و نز يواست و تلادع يارجا

گنت هدودحم زا اهناسنا هاگن ندوب رتارف و دراد ییاوآ مه ،هدش لزان مالسا ناشلامیظع ربمایپ رب هک یتایآ نیلوا اب هفیرش هیآ مادک زا طبنتسم مایپ-40

؟تسا دوهشم ینآرق ترابع مادک رد ،يویند

»َنُونَزَْحی ْمُه َالَو ْمِهْیَلَع ٌفْوَخ َال« -»اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم«

»َنُونَزَْحی ْمُه َالَو ْمِهْیَلَع ٌفْوَخ َال« -»َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«

»ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ« -»َنوُمَلَْعی َال َنیِذَّلاَو َنوُمَلَْعی َنیِذَّلا یَِوتَْسی ْلَه ُْلق«

»ِبَاْبلَْألا ُولُوأ ُرَّکََذَتی اَمَِّنإ« -»اًِحلاَص َلِمَعَو ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم«

تسناوت دروم مادک و تسا هدرک شیوخ نوئش زا کی مادک هب بستنم ار شیوخ یهدرجا »...ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخآلا ِموَیلا وِ هللاِاب َنَمآ نَم«  ۀیآ رد دنوادخ-41

؟دربب رتارف ار مالسا زا شیپ ياهناسنا ياه هاگن قفا

.دشاب دنوادخ هب برقت دیاب ناسنا یگدنز تیاغ هک بلطم نیا مهف - تیبوبر

.تسین يدام ملاع رد رصحنم اهنت ناسنا تایح هک عوضوم نیا كرد - تیالو

.تسین يدام ملاع رد رصحنم اهنت ناسنا تایح هک عوضوم نیا كرد - تیبوبر

.دشاب دنوادخ هب برقت دیاب ناسنا یگدنز تیاغ هک بلطم نیا مهف - تیالو
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تلیضف ياتسار رد )ص( ربمایپ و دنادیم هورگ مادک مهف و كرد هزوح رد ار دروم نیا ،نانادان و لضف لها ۀسیاقم ندوب اوران نایب نمض میرک نآرق-42

؟دنیامرفیم هچ ییاناد

.دنتسه ناما رد خزود باذع زا نید ناملاع -نارکفتم.دنتسه ناما رد خزود باذع زا نید ناملاع -نادنمدرخ

.تسا بجاو ناملسم نز و درم ره رب ملع بلط -نارکفتم.تسا بجاو ناملسم نز و درم ره رب ملع بلط -نادنمدرخ

رگمتس یناطلس لباقم رد ناسنا هک تسا یقح نخس ،داهج نیرترب« :)ص( ربمایپ مالک و تسا روکذم هفیرش ۀیآ مادک رد یمالسا ندمت مود و لوا رایعم-43

؟دراد ییاوآمه ینآرق ترابع مادک اب ،»دروآ نابز رب

طسقلاب سانلا موقیل - نوزحی مه ال و مهیلع فوخ ال و مهبر دنع مهرجا مهلف

بابلالاولوا رکذتی امنا  - نونزحی مه ال و مهیلع فوخ ال و مهبر دنع مهرجا مهلف

بابلالاولوا رکذتی امنا  - مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا

طسقلاب سانلا موقیل  - مکنم رمالا یلوا و لوسرلا اوعیطا و هللا اوعیطا

؟تسا حیحص  »...ًاِحلاص َلِمَع َو ِرِخآلا ِمَویلا َوِ هللاِاب َنَمآ نَم«  ۀیآ ةرابرد هنیزگ مادک ،مینادب مالسا ندمت ياههیاپ طابنتسا كالم ار نآرق تایآ رگا-44

.تسا لوا رایعم تیناقح هب تداهش لولعم ناسنا يراگتسر ،يوبن هیآ قبط هک تسا یساسا لصا هس رب لمتشم هیآ نیا

.تسا مود رایعم هب تداهش لولعم ناسنا يراگتسر ،يوبن هیآ قبط هک هدمآ هیآ نیا رد مالسا ندمت یساسا رایعم هس

.تسا لوا رایعم تیناقح هب تداهش لولعم ناسنا يراگتسر ،يوبن هیآ قبط هک تسا یساسا لصا ود رب لمتشم هیآ نیا

.تسا مود رایعم هب تداهش لولعم ناسنا يراگتسر ،يوبن هیآ قبط هک هدمآ هیآ نیا رد مالسا ندمت یساسا رایعم ود

؟دشابیم هچ نآ ياههنومن زا یکی و دوب هچ لولعم شناد و ملع هب ناناملسم ۀقالع-45

نآ هب یلک هاگن يارب مولع ندرک هخاش هخاش - نید نایاوشیپ و )ص( مرکا ربمایپ شالت

اهرهش زا يرایسب رد دجسم ره رانک رد هسردم ثادحا- نید نایاوشیپ و )ص( مرکا ربمایپ شالت

نآ هب یلک هاگن يارب مولع ندرک هخاش هخاش - يزرودرخ هب باتک نیا توعد و میرکنآرق تایآ یجیردت لوزن

اهرهش زا يرایسب رد دجسم ره رانک رد هسردم ثادحا - يزرودرخ هب باتک نیا توعد و میرکنآرق تایآ یجیردت لوزن

ار ییاور و ینآرق دنتسم مادک بیترتهب ،دربیم راک هب دوخ صالخا و نامیا يالتعا و ءاقترا يارب ار دنوادخ هب تبسن تفرعم شیازفا یمدآ هک اجنآ-46

؟تسا هداد رارق هجوت دروم

»هللا یف رُّکّفتلا ُنامدا ۀدابعلا ُلَضفا« - »َنورَّکفتی ٍموقل ٍتایآل َکلذ یف ّنا ۀمحر و ۀدؤم مُکنیب لَعجَو اهیلإ اونکستل ًاجاوزا مکِسُفنا نم«

»هنم ریخ ریخلا لعاف« - »َنورَّکفتی ٍموقل ٍتایآل َکلذ یف ّنا ۀمحر و ۀدؤم مُکنیب لَعجَو اهیلإ اونکستل ًاجاوزا مکِسُفنا نم«

»هللا یف رُّکفَّتلا ُنامدا ۀدابعلا ُلَضفا« - »نونمؤی ِلِطابلابََفا تاّبیَّطلا نِم مُکقزر و ًۀَدَفح و َنیَنب مُکِجاوزا نِم مُکل لعج«

»هنم ریخ ریخلا لعاف« - »نونمؤی ِلِطابلابََفا تاّبیَّطلا نِم مُکقزر و ًۀَدَفح و َنیَنب مُکِجاوزا نِم مُکل لعج«

؟تساهتفای یلجت هفیرش ترابع مادک رد نآ زا ياهنومن و تسا يزیچ هچ رد نیداینب رییغت دنمزاین مالسا رصع هب تیلهاج رصع زا روبع-47

»ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم« -یعامتجا و يدرف یگدنز ةویش»َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« -یعامتجا و يدرف یگدنز ةویش

»َلوُسَّرلا اوُعیَِطأَوَ َّهللا اوُعیَِطأ« -اهناسنا شرگن»ِرِخْآلا ِمَْوْیلاَوِ َّهللاِاب َنَمآ ْنَم« -اهناسنا شرگن

تهابش  »ْمُّکنِم ِرْمَألأ ِیلوُأ َو َلوُسَّرلا اوَعیِطأ َو َهللا اوُعُیِطأ اونمآ َنیِذَلا اَهَّیأ اَی « ۀیآ رد جردنم موهفم اب دروم مادک ،یمالسا ندمت ياهرایعم یسررب رد-48

؟دیامنیم نییبت ار نآ و دراد

» َنیرِساْخلا َنِم ِۀَرِخْآلا یف ُوَه َو ُهنِم َلبُقی  ْنَلَف ًانیِد ِمالسإلا َرْیَغ َغتَبی ْنَم َو«

» ْمَِکباَقغأ یُلُع ُْمتبُلَْقنا َِلُتق ْوأ َتاَم ناف أ ُلُسُّرلا ِۀِلبَق ْنِم ُتُلُخ ُدق ُلوسَر َّالإ ُدَّمَحُم اَم َو «

»ًائیَش یب َنوُکِرُشی َال یُننوُُدبَعی انَمأ ْمِِهفْوَخ ِدَعب ْنِم ْمُهََّنلَُّدُبَیل َو ْمََهل یََضتْرا یِِذَلا َمََهنیِد مُه ََّننَّکَُمیل َو«

»ِتوُغاَّطلا َیلإ اومَکاََحَتی َْنأ َنوُدیُری َکلبَق ْنِم َلِزُنأ اَم و َکْیِلإ َلِزُنأ اِمب اُونمآ مُهََّنأ َنومُعَزی َنیذَّلا ُُرت ُْمل أ «
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؟دیآیم رامش هب اهَیلإ اُونُکَسِتل ًاجاوزأ مُکِسُفنأ نِم مَُکل َقَلَخ نأ ِِهتایآ نِم َو ۀفیرش ۀیآ هب هجوت اب یمالسا ندمت مجنپ رایعم یلصا رصانع زا ،دروم مادک-49

وا لیصا ياهشزرا و نز تلزنم يایحاایح و فافع رایع مامت يوگلا هئارا

نادنزرف تیبرت و دشر نوناک ناونعهب هداوناخ هاگیاج ياقترایهابت و داسف یلصا عنام ناونعهب ناسنا تیبرت و دشر
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