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سؤاالت

تشخوِ ٍ پیبم آیبت صیش سا ثٌَیسیذ؟

نمره

3

الف) " ٍَ لِلِِّ هب فِی السَّوبٍاتِ ٍَ هب فِی االَسضِ ٍَ اِلی اللِِّ تُشخَعُ االُهَسُ".
تشخوِ ٍ :ثشای خذاست آًچِ دس آسوبىّب ٍ آًچِ دس صهیي است ٍ ثبصگطت ّوِی اهَس ثِ سَی خذاست.
پیبم :چَى خذاًٍذ خبلك خْبى است هبلک خْبى ّن است ٍ ػالٍُ ثش تَحیذ دس هبلکیت ثش اصل هؼبد ّن تأکیذ دس هبلکیت ثش اصل هؼبد ّن تأکیذ ضذُ است.

ة) " اَللُِّ الَّزی سَخَّشَ لَکُنُ الجَحشَ لِتَدشِیَ الفُلکُ فِیِ ثِبَهشُِ ٍَ لِتَجتَغَا هِي فَضلِِِ ٍَ لَعَلَّکُن تَشکُشٍىَ".
تشخوِ :خذا ّوبى کسی است کِ دسیب سا ثشای ضوب سام کشد تب کطتی ّب دس آى ثِ فشهبى اٍ سٍاى ضًَذ ٍ تب اص فضل اٍ طلت کٌیذ (سٍصی خَد) ٍ ضبیذ ضکش
ًؼوتّبیص سا ثِ خب آٍسیذ.
پیبمً :ظبم لبًًَوٌذ خْبى ثِ اًسبى اهکبى دادُ است تب ثب کوک اختیبس خَد دسٍاصُ ّبی ػلن سا ثگطبیذ ،پٌِْ دسیبّب سا ثب سبخت کطتی ثگطبیذ ٍ ...ثیبًگش
هحذٍدُی اختیبس اًسبى است ،تمذیشات الْی ًبضی اص ػلن ٍ حکوت الْی است.
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دسک هشَْد ثَدى خذاًٍذ چِ ًَع هعشفتی است ٍ ثِ چِ چیضی ًیبص داسد ،ثب رکش دٍ حذیث اهبم علی(ع) تَضیح دّیذ؟
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هؼشفت ػویك ٍ ثشتش پطت پشدُ ی ظَاّش کِ س لذم ًخست هطکل ثِ ًظش هیسسذ اهب ّذفی اهکبى پزیش است ٍ ثِ صفبی فطشی للت ًیبص داسد کِ دس ًَخَاًبى ٍ
خَاًبى هَج هیصًذ .حضشت ػلی(ع) دس ایي صهیٌِ هیفشهب یٌذ :سپبس خذایی سا کِ ثب آفشیٌص هَخَدات ثشای آفشیذگبى تدلی کشد ٍ هیفشهبیٌذ ّیچ چیضی سا
ًذیذُ ام هگش ایٌکِ خذا سا لجل اص آى ،ثؼذ اص آى ٍ ثب آى هطبّذُ کٌذ.
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هَاسد صیش سا تکویل کٌیذ:
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الف)  ...................................ثش توبم آیبت لشآى سبیِ افکٌذُ ٍ هبًٌذ  ..........................دس پیکشُی هعبسف ٍ احکبم دیي
حضَس داسد.
ًگشش تَحیذی  /سٍح

ة) اًسبى هششک تحت سلطِی چیست؟
تحت سلطِی توبیالت ٍ خَاستِّبی ًفسبًی خَد ٍ دیگشاى لشاس داسد.

ج) ثیي ثعذ فشدی ٍ ثعذ اختوبعی ششک دس عجبدت چِ ساثطِای ثشلشاس است؟
تضبد ٍ تؼشفِ

د) هعیبس ششک ٍ ثتپشستی خذیذ چیست؟
دس ػیي لجَل داضتي خذاًٍذ دیي ٍ دستَسات خذاًٍذ سا دس هتي صًذگی ٍاسد ًکشدى ٍ توبیالت دًیَی سا اصل لشاس دادى
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هشاتت تَحیذ سا ًبم ثشدُ ٍ تَحیذ دس سثَثیت سا ثب رکش آیِ ٍ هثبل تششیح کٌیذ؟
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تَحیذ دس خبلمیت ـ تَحیذ دس هبلکیت ـ تَحیذ دس ٍالیت ـ تَحیذ دس سثَثیت
تَحیذ دس سثَثیت یؼٌی خذاًٍذ سة الؼبلویي است ،کبسگشداى ٍ صبحت اختیبس ّوِی اهَس ّستی است ٍ تذثیش اهَس ثِ سَی ّذفی هؼیي ثِ دست اٍست ٍ طجك
آیِی لشآى آیب ثِ آًچِ هیکبسیذ تَخِ کشدُایذ؟ آیب ضوب آى سا صساػت هیکٌیذ یب هبیین کِ صساػت هیکٌین .صاسع حمیمی ٍ پشٍسش دٌّذُی ٍالؼی (تَحیذ دس
سثَثیت) خذاست.
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هیَُّب ٍ ًتبیح دسخت اخالص سا ًبم ثجشیذ ٍ تَصیفبت علی(ع) اص ثبالتشیي ٍ هْنتشیي هیَُی دسخت اخالص سا ثٌَیسیذ؟
هیَُّبی دسخت اخالظ:
ً -1باهیذی ضیطبى اص ًفَر دس اًسبى ثب اخالظ.
 -2دستیبثی ثِ هؼشفت ٍ اًذیطِی هحکن ٍ استَاس.
 -3احسبس اطویٌبى ٍ آساهص سٍاًی ٍ صًذگی سبلن ٍ دٍس اص فسبد ٍ ثذٍى اضطشاة.
 -4هیَُّبی ٍصف ًبضذًی کِ ثب طی ساُّبی ػبلی ثٌذگی هیتَاى کست کشد.
 -5ثبالتشیي هیَُ اخالظ دیذاس هحجَة حمیمی ٍ تمشة خذا کِ حضشت ػلی (ع) :اص آى ثب ػٌَاى ٍلی هؤهٌبى ،هؼجَد ػبلویبىًْ ،بیت آسصٍی ػبسفبى ٍ دٍست
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2

دلّبی صبدلبى ًبم هیثشد.
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2

لضب ٍ لَذَس سا تعشیف کٌیذ ٍ ثب رکش سٍایت اص اهبم علی(ع) هسئَلیت اًسبى سا دس ایي ثبسُ تَضیح دّیذ؟
تمذیش یؼٌی اًذاصُ گشفتي ٍ لضب ثِ هؼٌبی ثِ اًدبم سسبًذى ،پبیبى دادى ،حکن دادى ،حمیمت ثخطیذى آًچِ دس هَلؼیت صهبًی ٍ هکبًی تؼییي هیضَد تمذیش
الْی است ٍ آًچِ ثب حکن لطؼی خذاًٍذ تؼییي هی ضَد لضبی الْی است ،حضشت ػلی (ع) ثِ یبساًطبى فشهَدًذ :اص پیص دیَاس کح کٌبس سًٍذ تب آسیت ًجیٌٌذ ٍ
دس پبسخ فشدی کِ پشسیذ هگش اهَس ثِ لضبی الْی ًیست پبسخ دادًذ اص لضبی الْی ثِ لذس الْی پٌبُ هی ثشم.
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سٌتّبی الْی سا تعشیف کشدُ ٍ چْبس هَسد اص آًْب سا ًبم ثشدُ ٍ سٌت اثتالء الْی سا ثب رکش حذیث اص اهبم صبدق(ع)

2

تَضیح دّیذ؟
سٌتّبی الْی لَاًیي ٍ لبًَىهٌذیّبی خبظ ٍ ثبثت خْبى است کِ ػجبستٌذ اص:
 -1سٌت اهتحبى ٍ اثتال
 -2سٌت اهذاد
 -3تَفیك الْی
 -4اهال ٍ استذساج
 -5تفبٍت دس پبداش ٍ کیفش
 -6تأثیش ًیکی یب ثذی دس سشًَضت
اهبم صبدق (ع) هؤهي سا هبًٌذ کفِی تشاصٍ تطجیِ هیکٌذ کِ ّش چِ ایوبًص ثیطتش اهتحبًص سٌگیيتش است.
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1

فَایذ تَخِ اًسبى ثِ اختیبس سا ثٌَیسیذ؟
 -1ثب استؼبد هتَسط هیتَاى دسٍاصُی ػلن ٍ داًص سا فتح کشد.
 -2احسبس َّیت ٍ خَدثبٍسی.
 -3احسبس هسئَلیت ٍ پزیشش اضتجبّبت ٍ تالش ثشای خجشاى.
 -4احسبس کشاهت ٍ ػضت ًفس دس همبثل حمبست.
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1

اخضاء ّش عول چیست؟ حُسي فبعلی ٍ حُسي فعلی سا ثب رکش هثبل تَضیح دّیذ؟
ً -1یت -2 ،ضکل ػول ،کِ اگش ثشای سضبی خذا ثبضذ ًیت دسست حسي فبػلی ٍ ضکل ػول حسي فؼلی هیثبضٌذ.
دس اسالم اػوبلی هَسد لجَل است کِ ّن حسي فبػلی ٍ ّن حسي فؼلی سا ثب ّن داضتِ ثبضٌذ هثل ًوبص (حسي فؼلی ثب ًیت لشة) (حسي فبػلی)
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1

هشاحل ثشًبهِسیضی ثشای اخالص سا ًبم ثشدُ ٍ اٍلیي لذم آى سا کبهالً ششح دّیذ؟
 -1تمَیت سٍحی حكپزیشی
 -2افضایص هؼشفت ثِ خذا
 -3ساص ٍ ًیبص ثب خذا ٍ کوک خَاستي اص اٍ.
 -4یبد هؼبد ٍ سٍص حسبة
 -5اًدبم ػول صبلح
اٍلیي لذم دس اخالظ دس ثٌذگی حك پزیشی است کِ دس ثشاثش حك خبضغ ثبضٌذ ،حك پزیشی یؼٌی پیشٍی اص ػمل ٍ تبثغ دلیل ٍ اّل هطَست ثَدى ٍ اص َّای
ًفس کِ پیشٍی اص آى ٍیژگی اصحبةالسؼیش است ،دٍسی کٌٌذ.

هَفك ثبشیذ.
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خوع ًوشُ
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