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ﺳﺆال
 -۱آﯾﺎ وﺿﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﺮت ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۲ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز دﭼﺎر ﺷﮏ ﻧﻘﺾ وﺿﻮ ﺑﺸﻮد ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪھﺪ؟
 -۳ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد
ﺣﮑﻢ آن وﺿﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۴اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﻣﺴﺢ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 -۵ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﻢ ﻏﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺧﯿﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۲ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻤﺎزش ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﻧﻘﺾ وﺿﻮ
ﺑﺸﻮد.
 -۳وﺿﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﺗﺴﻤﯿﻪ« را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺿﻮی او ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ از وﺿﻮی او ﮔﺬﺷﺘﻪ و آب آن ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد.
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ﺳﺆال
 -۱آﯾﺎ ﺧﺮوج ھﻮا از ﺑﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت دارد؟
 -۲اﻧﺠﺎمدادن ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 -۳ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ از ﺟﻠﻮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟
 -۴ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ دارای روح ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﺪ؟
 -۵ﻓﺮق »ﻗﺎﺳﻄﯿﻦ و ﻣﻘﺴﻄﯿﻦ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺧﺮوج ﺑﺎد از ﺑﺪن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت ﻧﺪارد.
 -۲ادای ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۳از ﺟﻠﻮی اﻧﺴﺎن :ادرار» ،وذی ،ﻣﺬی ،ﻣﻨﯽ« ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﻪ ﻣﻮرد
اوﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺿﻮ و ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »ﻏﺴﻞ« دارد.
 -۴ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
ﻣﯽﮐﺸﺪ«.
» -۵ﻗﺎﺳﻄﯿﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎران »ﻣﻘﺴﻄﯿﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖﭘﯿﺸﮕﺎن.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﻘﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎ ﺑﺮ
»ﺧﻒ« ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
 -۲اﮔﺮ ﻣﻮﺷﯽ در ﺳﻄﻠﯽ روﻏﻦ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ اﻓﺘﺎد آن را ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 -۳ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ دارای دو ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 -۴ﮐﺪام آﯾﮥ از ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ در درون ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۵ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻪ و ﻣﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻒ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲اﮔﺮ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪرای از اﻃﺮاف ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮش در آن
اﻓﺘﺎده دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
 -۳ﺳﻮرۀ ﺣﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو ﺳﺠﺪه وﺟﻮد دارد.
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ب ِ
 -۵اﺑﻮﻟﮫﺐ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﺑﺮای وﺿﻮ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﺮوب وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺖ؟
 -۲آﯾﺎ ادرار ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﺠﺲ اﺳﺖ؟
 -۳ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۴ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺮآن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۵ﮔﻞ و ﻻﯾﯽ ﮐﻪ ادرار ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ آن ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻟﺒﺎس را
آﻟﻮده ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮسﻧﺒﻮدن آب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﻢ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﺷﺮاب ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ.
 -۲ادرار ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﮫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 -۳اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﻤﺪی روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻀﺎی آن روز را واﺟﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ روزه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۴ﻣﻨﯽ را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﺎﻟﯿﺪن از ﻟﺒﺎس ﭘﺎک ﮐﺮد.
 -۵اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺆال
 -۱روزهﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 -۲ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
 -۳آﯾﺎ ﺷﮫﺪا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ دارﻧﺪ؟
 -۴در ﺣﯿﻦ دادن ﻗﺮض ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ :اﻟﻒ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ب :در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ
ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد.
 -۲ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
 -۳ﺷﮫﺪا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.
 -۴ﻋﺒﺎرت دوم درﺳﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻋﺒﺎرت اول ﺳﮫﻢ ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -۵اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان آن را ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ.
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ﺳﺆال
 -۱در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﮔﻨﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 -۲در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻻ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -۳دو ﻧﻮع ﻋﻘﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ دارای ﺻﯿﻐﻪھﺎی وﯾﮋهای ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۴ﺣﺮوف »ﻗﻠﻘﻠﻪ« ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۵ﺣﺮوف »اﻇﮫﺎر« ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺮوﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﻣﺤﺪودۀ ﺣﺮم ﻣﮑﻪ.
 -۲در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ.
 -۳ﻋﻘﺪ »ﻧﮑﺎح« و ﻋﻘﺪ »ﺳﻠﻢ«.
 -۴ﺣﺮوف ﻗﻠﻘﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ق – ط – ب – ج – د.
 -۵ﺣﺮوف »اﻇﮫﺎر« ﺑﻪ ﺣﺮوف -۱ :ھـ  -ع – غ – ح – خ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺆال
 -۱زن و ﻣﺮد و ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؟
 -۲آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮادر اوﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ؟
 -۳اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب اﺣﺘﻼم ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺑﯿﺪاری ﻣﻨﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ »ﻏﻨﻪ« ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۵ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون »ﻏﻨﻪ« ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺪام ﺣﺮوﻓﻨﺪ؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻣﺮدھﺎ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن اﻓﺮاد ﺧﻨﺜﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ھﻢ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ.
 -۲ﭘﺴﺮ آن ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮ زﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮی ﺑﻮده ﺧﻮرده
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭘﺴﺮ زن ﺷﯿﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﮐﻨﺪ.
 -۳ﺑﺮآﻧﺎن ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۴ﺣﺮوف ادﻏﺎم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ی – م – ن – و.
 -۵ﺣﺮوف ادﻏﺎم ﺑﺪون ﻏﻨﻪ :ل – ر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﯿﻤﻢ ﻧﻤﻮد؟
 -۲ھﺮﮔﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪت ﯾﮑﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 -۳روزه در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۴آداب ﻏﺬاﺧﻮردن ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی وﺿﻮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﺸﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮد.
 -۲ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻔﺴﺪه و ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
 -۳روزه در ﺳﺎل دوم ھﺠﺮت واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -۴ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ،ﺧﻮردن ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ،از ﺟﻠﻮ
دﺳﺖﺑﺮداﺷﺘﻦ ،ﮐﻢﺧﻮری ،ﮔﻔﺘﻦ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و دھﺎن.
 -۵ﺑﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ﺳﺆال
 -۱اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﭼﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ؟
 -۲اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
 -۳اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﮐﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴اﻣﯿﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر و اﻣﯿﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻋﺒﺪاﻷﺷﮫﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟
 -۵اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۲ھﺮﮔﺎه ﺳﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد آن ﭼﯿﺰ ﺑﺸﻮد.
 -۳ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﮐﺎﻣﻞ آﻓﺘﺎب.
 -۴اﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره و اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ.
 -۵ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﺧﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮوب.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﻗﺘﻞ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ روی ﺧﻒ ﻏﺼﺐﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻤﺎزھﺎ »ﺻﻼة اﻟﺒﺮدﯾﻦ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﻣﻌﻨﯽ »ﺗﺜﻮﯾﺐ« در اذان ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد ،در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺎزهﻣﺴﻠﻤﺎن.
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 -۲ﺗﻨﮫﺎ در اﺣﺮام ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ.
 -۴ﺑﺮای ﻗﺎری و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺼﻼة ﹶﺧ ﹾ ﹲﲑ ﻣﻦ اﻟﻨ ﹾﱠﻮ ﹺم«.
 -۵ﺗﺜﻮﯾﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺆذن در اذان ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﱠ
ﺳﺆال
 -۱آﯾﺎ ﺑﺎ آب درﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ؟
 -۲آﯾﺎ در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ را
ﺧﻮاﻧﺪه؟
 -۳ﭘﺲ از روزۀ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺪام روزه ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
 -۴ﺣﺞ دارای ﭼﻪ ارﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﭼﮫﺎر اﻣﺎم اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -۲ﺗﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ را در ھﻤﻪ اوﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ.
 -۳روزه در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم.
 -۴ارﮐﺎن ﺣﺞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺣﺮام ،ﻃﻮاف ،ﺳﻌﯽ ،وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت.
 -۵ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺷﺎﻓﻌﯽش.
ﺳﺆال
» -۱اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ« ﺑﻪ ﭼﻪ روزھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۲ﺑﺎر ﺳﻔﺮ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای آن ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺖ ،ﮐﺪام ﻣﺴﺎﺟﺪﻧﺪ.
 -۳ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟
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 -۴ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ دارای ﭼﻨﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 ۱۵ – ۱۴ – ۱۳ -۱ھﺮﻣﺎه را اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی.
 -۳ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺧﺎﻧﻢھﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﭼﮫﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ دارد.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻨﺪ ﮔﺮوھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 -۲ﻃﮫﺎرت دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ؟
 -۳ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﺣﮑﻢ اذان ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﻮھﺮ ،زن او ﭼﻨﺪ ﻣﺎه را ﺻﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ھﺸﺖ ﮔﺮوه.
 -۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻃﮫﺎرت واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۳ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 -۴ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ – و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز.
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ﺳﺆال
 -۱روزه دارای ﭼﻨﺪ رﮐﻦ اﺳﺖ؟
 -۲ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻃﻮاف را از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 -۳ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺎﺣﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﻧﻤﺎز ﺑﺎدﻣﭙﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۵آﯾﺎ دادن زﮐﺎت ﺳﻮاری ﺷﺨﺼﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ارﮐﺎن روزه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﯿﺖ – اﻣﺴﺎک – زﻣﺎن.
 -۲ﺣﺠﺎج ﻃﻮاف را از ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻟﮫﻮ و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 -۴ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﺳﻮاری ﺷﺨﺼﯽ زﮐﺎت ﻧﺪارد.
ﺳﺆال
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻪ روزهای را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد؟
 -۲روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳رﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ؟
 -۴ﺣﺞ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۵ﺣﺞ دارای ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱روزه ﺣﻀﺮت داود :زﯾﺮا روزی را روزه و روزی دﯾﮕﺮ را روزه
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
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١١

 -۲ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰی در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺘﻤﮑﺎران و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران و
ﻗﺎﺗﻼن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳رﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ ،رﺑﺎ اﻟﻨﺴﯿﺌﺔ.
 -۴ﺣﺞ در ﺳﺎل ﻧﮫﻢ ھﺠﺮت واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -۵ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﺞ وﺟﻮد دارد .ﺣﺞ ﻗﺮان – ﺣﺞ إﻓﺮاد – ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ.
ﺳﺆال
 -۱آﻏﺎز ﻧﻤﺎز و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟
 -۲ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳در ﭼﻪ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮔﻔﺘﻦ » ﹶﻟ ﱢﺒ ﹾﻴ ﹶﻚ اﻟ ﱠﻠ ﹸﻬ ﱠﻢ ﻟ ﱠﺒ ﹾﻴ ﹶﻚ« در ﺣﺞ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴اوﻗﺎت ﺣﺞ در ﭼﻪ ﻣﺎهھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد؟
 -۵ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻗﺴﺎم ﺣﺞ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟

ﺟﻮاب
 -۱ﻧﻤﺎز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« آﻏﺎز و ﺑﻪ »ﺳﻼم« ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
 -۲ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﺪهﺷﺪن ھﻼل ﯾﺎ ﺳﯽ روز ﺷﺪن ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن.
 -۳وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺗﻠﺒﯿﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴ﺣﺞ در ﻣﺎهھﺎی ﺷﻮال ،ذواﻟﻘﻌﺪه ،و ده روز از ذی اﻟﺤﺠﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۵ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺠﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺪارد؟
 -۲ﮐﻔﺎره رﯾﺨﺘﻦ آب دھﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

١٢
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 -۳آﯾﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود؟
 -۴آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢھﺎ در ﺣﻀﻮر ھﻤﺴﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ« آن دو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻄﺢ ﮐﻌﺒﻪ.
 -۲ﮐﻔﺎره آن ﭘﺎکﻧﻤﻮدن اﺳﺖ.
 -۳ﺑﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -۴ﺑﻠﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺟﺰ و ﻣﺤﺎرم ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ.
ﺳﺆال
 -۱ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﮐﻔﺎر ﻣﮑﻪ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﮐﺪام زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺑﺎر ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اذان اول ﺟﻤﻌﻪ را ﻧﻤﻮد؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺘﮫﺎ درون ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺖ؟
 -۵ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم.
 -۲رﻗﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج.
 -۳ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس.
 -۴ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس.
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 -۵ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻣﺮادی.
ﺳﺆال
 -۱ﮔﺎھﯽ ﻣﻼﺋﮏ در ﭼﮫﺮه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؟
 -۲دوﺳﺖ و ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﺮ را در راه اﺳﻼم ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد؟
 -۴رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ
ﭼﯿﺴﺖ«؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎھﺎی او در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از
ﮐﻮه اﺣﺪ اﺳﺘﻮارﺗﺮ اﺳﺖ«؟
ﺟﻮاب
 -۱زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮامس.
 -۲زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮامس.
 -۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎصس.
 -۴اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺟﺮاحس.
 -۵ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس.
ﺳﺆال
 -۱ﺣﺪﯾﺚ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻧﺠﺎت ﻗﺒﺮ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ھﻤﺎن ﮐﺲ  ...اﺳﺖ« را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ؟
» -۳ذات اﻟﻨﻄﺎﻗﯿﻦ« ﻟﻘﺐ ﮐﺪام زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد؟
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 -۴ﻣﺤﺮم اﺳﺮار رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۵ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭘﺎھﺎی ﻟﻨﮕﺎﻧﺶ ﺑﺮ روی ﺑﮫﺸﺖﮔﺎم ﻣﯽﻧﮫﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذس.
 -۲اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﺠﻮﺳﯽ.
 -۳اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖل.
 -۴ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎنس.
 -۵ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﻤﻮحس.
ﺳﺆال
 -۱ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ÷ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ؟
 -۲ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وارد ﻗﺒﺎء ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﻨﺰل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؟
 -۳ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮاﻧﺪ؟
 -۵در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎر و ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم »ﻧﯿﻨﻮا« ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
 -۲در ﻣﻨﺰل ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻦ اﻟﮫﺪم ﯾﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ.
 -۳ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل.
 -۴ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪیس.
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١٥

 -۵ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس.
ﺳﺆال
 -۱ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺸﻮای اذانﮔﻮﯾﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۲در آﻏﺎز ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد؟
 -۳رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﺪﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪ را در ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻪای ﺧﻮاﻧﺪ؟
 -۴وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ازدواج ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮﺷﺎن
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟
 -۵ﻗﺎری اﻟﻘﺮآن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎحس.
 ۵۰ -۲رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز.
 -۳در ﻣﺤﻠﮥ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ
ﻗﺮار دارد.
 -۴رﺳﻮل ﺧﺪا ج در آن ھﻨﮕﺎم  ۲۵ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
 -۵ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮس.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺳﺮﮐﺶ او را
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ؟
 -۲ﺷﮫﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد؟
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 -۴در ﺗﻮﺑﻪ را ﮐﯽ ﺑﺮ روی ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺴﺖ؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺟﺎزه ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﺸﺮاﺗﯽ داده اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮس.
 -۲ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪیس.
 -۳اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮیس.
 -۴آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﻓﺘﺎب از ﻣﻐﺮب ﺑﺪﻣﺪ ،ﯾﺎ اﻧﺴﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
 -۵ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد
ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺆال
 -۱اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» :ای ﺟﻮان! ﺑﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﻦ و ﻏﺬا را
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮدار .«...
 -۲ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۳آﯾﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ؟
 -۴اوﻟﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 ...» -۱و از ﺟﻠﻮ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺬا ﺑﺮﮔﯿﺮ«.
 -۲ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط دادن ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ آن.
 -۳ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ.
 -۴ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن.
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ﺳﺆال
 -۱ﺑﺎر اول ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 -۲در ﻏﺰوه ﺑﺪر اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ اﻧﺴﺎن در ﭼﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻋﯿﺶ ﺑﺠﺰ .«...
 -۵اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ »ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ« دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 ۱۰ -۱ﻧﻔﺮ.
 -۲ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺎم ﯾﺎ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻮد.
 -۳در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز.
 ...» -۴زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺶ آﺧﺮت ارزش ﻧﺪارد«.
 -۵ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد.
ﺳﺆال
 -۱در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
 -۲ﻣﻼﺋﮏ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؟
 -۳آﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴ﺑﺮی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ؟
 -۵ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ
او ﺷﺮک ورزﯾﺪه ﺷﻮد «...؟
ﺟﻮاب
 ۳۱۴ -۱ﯾﺎ  ۳۱۵ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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 -۲ﻣﻼﺋﮏ از ﻧﻮر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -۳ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او اﯾﻤﺎن را ﮐﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس.
 ...» -۵و ﮐﻤﺘﺮ از آن را ﺑﺮای ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ؟
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﻮار
ﮐﺎر ﻣﮫﺎﺟﺮ«؟
 -۳ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد؟
 -۴ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ روی داد؟
ﺟﻮاب
 -۱اﻣﺎم اﺑﻮ ادرﯾﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽس.
 -۲ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﺟﮫﻞ.
ُ
 -۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی.
 -۴در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل ﻧﮫﻢ ھﺠﺮی.
ﺳﺆال
 -۱ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﻏﺰوه ﺑﺪر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺳﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
 -۳اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد؟
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 -۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ» :ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﻪ روز.«...
 -۵ﻋﻠﻢ »ﻋﺮوض« را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص.
 -۲اھﻞ اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻘﻮی و ﻋﺪاﻟﺖ.
 -۳اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎریس.
 ...» -۴ﺑﺎ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻗﮫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
 -۵ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب دارای ﻟﻘﺐ »ذواﻟﻨﻮر« ﺑﻮد؟
 -۲در ﻣﻮرد ﻏﺰوهھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺻﺤﺎب ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ؟
 -۳ﻣﺮگ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد؟
 -۴ﻟﻘﺐ »اﻣﯿﺮاﻷﻣﺮاء« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
» -۵ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم« ﻟﻘﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو دوﺳﯽس.
 -۲ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ.
 -۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذس.
 -۴اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاحس.
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 -۵اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ؟
 -۲اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﯿﺮ اﺳﻼم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﮐﺪام زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻤﺴﺮ دو ﻧﻔﺮ از ﺧﻠﻔﺎء ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۴در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﻼم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺮﻣﻮز ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس.
 -۲ﻣﻌﺼﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮس.
 -۳اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲس.
 -۴اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ.
 -۵ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدهس.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺪھﺪ ﺳﻪ روز
ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮد؟
 -۲ھﺎﺟﺮ ھﻤﺴﺮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮد؟
 -۳ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﻠﻔﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؟
 -۴ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ اش ﻧﺠﺎری ﺑﻮد؟
 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻟﻮت را ﮐﺸﺖ؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾﺎ÷.
 -۲ھﺎﺟﺮ ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
 -۳ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس.
 -۴ﺣﻀﺮ زﮐﺮﯾﺎ÷.
 -۵ﺣﻀﺮت داود ﺟﺎﻟﻮت را ﮐﺸﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﺑﺪر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؟
 -۲ﮐﺪام زن وﺣﯽ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۳ﮐﺪام ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر آﻓﺘﺎب ﺑﺮآن دﻣﯿﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﮐﺪام ﺷﮫﺮ ﻣﺎدر ھﻤﻪ ﺷﮫﺮھﺎﺳﺖ؟
 -۵زﺷﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎمھﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﺎمھﺎی ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﺒﺎب ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﻋﻤﺮوس.
ُ
َ
َ
� أ ِ ّم ُم َ ٰٓ
 -۲ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﯽ ÷َ ﴿ .وأ ۡو َح ۡي َنا ٓ إ ِ ٰٓ
و�﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[٧ :

 -۳ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﭘﯿﺮوان
او آب را در دو ﻃﺮف ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.
َ ُ َ ُ َّ ۡ ُ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ ََ
 -۴ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ اﺳﺖ﴿ .و ِ�نذِر أم ٱلقرى ومن حولها ۚ﴾ ]اﻧﻌﺎم.[٩٢ :
 -۵ﻧﺎمھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﺎھﻨﺸﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮاواﯾﺎن و...
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ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام ﻣﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻧﺪاﺷﺖ؟
ً
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﺪام زن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد ازدواج ﻧﻤﻮد؟
 -۳ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺴﻼم را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ؟
 -۴ﭘﺪر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
َ َ َ َ ٓ ُۢ َ َ
اب َواق ِٖع ] ﴾١اﻟﻤﻌﺎرج [١ :در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎزل
ذ
 -۵آﯾﮥ ﴿سأل سا�ِل بِع ٖ
ﮔﺮدﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻮاء ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت آدم.
 -۲ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯽل.
 -۳ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾﺎ÷.
 -۴ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ÷.
 -۵در ﻣﻮرد ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد و روز ﺑﺪر دﭼﺎر ﻋﺬاب
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺆال
َ
َ
ۡ َ َ َ ۡ ُُ
 -۱ﻣﻌﻨﯽ آﯾﮥ ﴿فَفِ ۡديَةّ ٞمِن ِ َ
ك﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[١٩٦ :
صيا ٍ� أو صدق ٍة أو �س ٖ �
ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﻘﺮ« در ﮐﺪام آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۳ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ؟
َ
 -۴ﮐﻠﻤﻪ ﴿أ ُك﴾ در ﮐﺪام آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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َّ
�  ١أَن َجا ٓ َءهُ
 -۵ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻠﻤﻪ »اﻋﻤﯽ« ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در آﯾﮥ ﴿ َعبَ َس َوتَ َو ٰٓ
َۡ
ٱ� ۡ� َ ٰ
� ] ﴾٢ﻋﺒﺲ [٢–١ :ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱روزه ﺳﻪ روز ﯾﺎ اﻃﻌﺎم ﺷﺶ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﯾﺎ ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ.
َ ُ ُ َۡۡ
َّ ۡ َ
 

 
 -۲در آﯾﮥ  ۲۶۸ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه﴿ :ٱلشي�ٰ ُن يعِد� ُم ٱلفق َر﴾  +

  س ._   
  

 -۳ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه اﺳﺖ.
َ
َ
ٗ
 -۴آﯾﮥ  ۲۰ﺳﻮرۀ ﻣﺮﯾﻢَ ﴿ :ول ۡم أ ُك بَغِ ّيا .﴾٢٠
 -۵ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﮑﺘﻮمس.

ﺳﺆال
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ اﻗﻮاﻣﯽ را ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد؟
 -۲ﮐﺪام اﻗﻮام ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺻﺎﺋﻘﻪ دﭼﺎر ﻋﺬاب ﺷﺪﻧﺪ؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮد؟
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
ِين هادوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة [٦٢ :در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
 -۴آﯾﻪ﴿ :إِن ٱ�ِين ءامنوا وٱ�
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﺪام ﻣﻠﺖھﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ در آب ﻏﺮق ﻧﻤﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻗﻮم ﻟﻮط و ﻗﻮم ﻋﺎد.
 -۲ﻗﻮم ﺷﻌﯿﺐ و ﺛﻤﻮد.

٢٤
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 -۳ﻗﺎرون.
 -۴ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽس.
 -۵ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻓﺮﻋﻮن و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﺟﺪ او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
 -۲ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم دو ﻣﯿﻮه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳اﺳﻢ »ھﺪھﺪ« در ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم دو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
 -۵ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ.
 -۲ﺳﻮرۀ »اﻟﺘﯿﻦ«.
 -۳آﯾﻪ  ۲۰ﺳﻮرۀ اﻟﻨﻤﻞ.
 -۴ﺳﻮرۀ »اﻻﻋﻠﯽ« »ﺻﺤﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﻣﻮﺳﯽ«.
 -۵اھﻞ ﺗﺪﺑﺮ واﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺮآن.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﻌﺼﯿﺖ« ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ھﻤﺮاه »ﺗﺎء« آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۲ﮐﺪام ﺳﻮره ﭘﺲ از ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۳ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺒﻮد؟
ّ ُۡ َ َ ً
 -۴ﻣﻌﻨﯽ آﯾﮥ ﴿ َو َرت ِِل ٱلق ۡر َءان ت ۡر�ِي�  ﴾٤ﭼﯿﺴﺖ؟
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٢٥

 -۵اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪۀ »اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ «...را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﺳﻮرۀ »ﻣﺠﺎدﻟﻪ« دو ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﺳﻮرۀ »اﻟﻤﺴﺪ«.
 -۳ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
» -۴ﻗﺮآن را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آراﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
 ...» -۵ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ«.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﻠﻤﻪ »اﻟﺠﯿﺎد« در ﮐﺪام آﯾﮥ ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
» -۲زھﺮاوان« ﺑﻪ ﮐﺪام دو ﺳﻮره ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻨﺪ؟
 -۴در ﮐﺪام آﯾﮥ ﻗﺮآن ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد و ﺟﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۵در ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ دو ﺑﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱آﯾﮥ  ۳۱ﺳﻮرۀ )ص(.
 -۲ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان.
 -۳ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.
 -۴آﯾﮥ  ۳۶ﺳﻮرۀ ﺗﻮﺑﻪ.
 -۵ﺳﻮرۀ ﻧﻤﻞ.

٢٦
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ﺳﺆال
 -۱ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۲ﮐﺪام ﮔﺎو ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺷﮫﺮت دارد؟
 -۳ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺼﺪﯾﻖ در ﮐﺪام آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﮐﻠﻤﻪ »اﻟﻠﺤﯿﻪ« در ﮐﺪام آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
َّ َ َ َ
ك ُه َو ٱ ۡ�َ ۡ� َ ُ
�  ﴾٣ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۵ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﮥ ﴿إِن شان ِئ
ﺟﻮاب
 ۲۵ -۱ﻧﻔﺮ.
 -۲ﮔﺎوی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ذﺑﺢ آن دﺳﺘﻮر داد.
 -۳آﯾﻪ  ۴۶ﺳﻮرۀ ﯾﻮﺳﻒ.
 -۴آﯾﮥ  ۹۴ﺳﻮرۀ ﻃﻪ.
 -۵ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﯾﺎت آن ﺑﺎ ﺣﺮف »ﺳﯿﻦ« ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
َ ُّ
 -۲ﮐﻠﻤﻪ ﴿فك﴾ در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۳آﯾﮥ ﴿ َع َّل َم ُهۥ َشد ُ
ِيد ٱ ۡل ُق َو ٰ
ى  ﴾٥در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۴ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ آﻏﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ؟
 -۵ﮐﻠﻤﻪ »ﯾﺜﺮب« در ﮐﺪام ﯾﮏ از آﯾﺎت ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
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٢٧

ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻮرۀ »اﻟﻨﺎس«.
 -۲ﺳﻮرۀ »اﻟﺒﻠﺪ« آﯾﮥ .۱۳
 -۳ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ÷.
 -۴ﺳﻮرهھﺎی اﻟﻔﺎﺗﺤﻪ – اﻷﻧﻌﺎم – اﻟﮑﮫﻒ – اﻟﻔﺎﻃﺮ – ﺳﺒﺄ.
 -۵آﯾﻪ  ۱۳ﺳﻮرۀ اﻷﺣﺰاب.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام ﺳﻮره از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﯾﺎت آن ﺑﺎ ﺣﺮف »دال« ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
 -۲ﺣﺪﯾﺚ »ھﺮﮐﺲ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺷﮫﺎدت را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮد  «...را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۳ﺣﺪﯾﺚ »ھﺮﮐﺲ ﻋﻤﺮ او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺟﮫﺎد ﻧﮑﻨﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﮫﺎد
ﻧﺒﺎﺷﺪ  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -۴ﮐﺪام آﯾﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺣﺮوف »اﻟﻔﺒﺎء« در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ دارای دو ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻮرۀ اﺧﻼص.
 ...» -۲ﺧﺪوﻧﺪ درﺟﮥ ﺷﮫﺪاء را ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ھﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺮده
ﺑﺎﺷﺪ«.
 ...» -۳ﺑﺎ ﺳﮫﻤﯽ از ﻧﻔﺎق ﻣﺮده اﺳﺖ«.
 -۴آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﻮرۀ اﻟﻔﺘﺢ.
 -۵ﺳﻮرۀ اﻟﺤﺞ.

٢٨
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ﺳﺆال
 -۱در ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن ﻧﺎم ھﺸﺖ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۲ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد آن ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۳ﺣﺮف »اﻗﻼب« ﮐﺪام اﺳﺖ؟
» -۴ﺑﻠﺪ اﻷﻣﯿﻦ« ﮐﺪام ﺷﮫﺮ اﺳﺖ؟
 -۵ﺳﻔﺮھﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻮرۀ ﺗﻮﺑﻪ آﯾﮥ .۶۰
 -۲ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﮑﻢ ،رﺣﻢ ،ﻣﺸﯿﻤﻪ.
 -۳ﺣﺮف ﺑﺎء.
 -۴ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ.
 -۵زﻣﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺆال
 -۱آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﮔﻮش را در وﺿﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﺎزش را
ﺧﻮاﻧﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 -۲اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮ ﮐﻼه ﯾﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪ اش را ﻣﺴﺢ ﮐﺮده و در ﻧﻤﺎز آن
را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 -۳ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و در ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت
اﺳﺖ و آب ﺑﺮای وﺿﻮ از او دور اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
 -۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ» :ﺣﺞ ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ھﻤﭽﻮن «...
اﺳﺖ.
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 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺗﺒﺎھﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 «...را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻮاب
 -۱اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۲دوﺑﺎره وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻤﺎزش را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 -۳در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آب ﻣﯽرود ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮس ﻗﻀﺎﺷﺪن ﻧﻤﺎزش
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 ...» -۴ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ«.
 ...» -۵او ﮔﻤﺮاهﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺒﺎهﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎﺳﺖ«.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻢ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز آب را
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟
 -۲آﯾﺎ ﺑﺮای ازدواج ﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ھﻢ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ؟
 -۳ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن
ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮد ،ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
 -۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮐﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ...
ﺑﺎﺷﺪ« را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ھﻢ ﺑﻮده  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻮاب
 -۱اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﺎده ﻧﻤﺎز ﻧﺪارد.
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 -۲ھﺮﮔﺎه ﻣﺮدی زﻧﺶ را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ و ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ او ازدواج ﮐﻨﺪ،
ﻋﺪه و ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺎر زﻧﺶ را ﻃﻼق
داده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﻮﺗﺎه را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 ...» -۴ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽرود«.
 ...» -۵ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﺮھﺎﻧﯿﺪ«.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﺎر ﻧﮑﺎح و دو ﺑﺎر ﻃﻼق
داده ﺷﻮد؟
 -۲ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﺣﺮام
اﺳﺖ؟
 -۳ﺣﺪﯾﺚ »ﻧﻤﺎز ﻣﻌﺮاج  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -۴ﺣﺪﯾﺚ »دﻧﯿﺎ زﻧﺪان اھﻞ اﯾﻤﺎن و «...را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۵ﺣﺪﯾﺚ »ھﺮﮐﺲ در اﻣﻮر اﯾﻦ دﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻨﺪ  «...را
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻮاب
 -۱ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻃﻼق داده ﺷﺪه و دﯾﮕﺮی او را ﻧﮑﺎح
ﻧﻤﻮده و ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ.
 -۲ﺳﮓ.
» -۳ﻧﻤﺎز ﻣﻌﺮاج اھﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ«.
 ...» -۴و ﺑﮫﺸﺖ اھﻞ ﮐﻔﺮ و دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ«.
 ...» -۵ﮐﺎر او ﻣﺮدود اﺳﺖ«.
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ﺳﺆال
ً
 -۱ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ» :از ﺳﻮءﻇﻦ ﺟﺪا دوری ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
.«...
 -۲ﺣﺪﯾﺚ »ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻓﺴﻖ و ﻣﺮزﺷﮑﻨﯽ «...
را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
» -۳ﺻﺎﺣﺒﺎن دوﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﺼﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ  «...را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻃﻼق ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ از آن
وﮐﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از آن
زن او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؟
 -۵ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺣﺮام اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 ...» -۱ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم اﺳﺖ«.
 ...» -۲و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او ﮐﻔﺮ اﺳﺖ«.
 ....» -۳ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺮﯾﺪ ،و ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ھﻤﺒﺴﺘﺮی آﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط و ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن
وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس و ﻗﻄﻊ آن ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﺤﻤﺎم.
ﺳﺆال
 -۱آﯾﺎ در ﻋﻘﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ »اﯾﺠﺎب« ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪه »ﻣﻮﺟﺐ« ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺒﻮل ﻓﻮت ﮐﻨﺪ؟
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 -۲ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ھﻤﺒﺴﺘﺮی و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ھﺮدو ﺣﺮام ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳ﮐﺪام ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در وﻗﺖ وﯾﮋهای ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻗﻀﺎء ﮐﺮد؟
 -۴ﺣﺪﯾﺚ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻏﯿﺮت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮫﻢ
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  «...را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :دو ﭼﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ  «...را
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -۲ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام.
 -۳ﺣﺞ.
 ...» -۴اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد«.
 ...» -۵ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ و ﺧﺎﻧﻮادۀ دﯾﮕﺮان ،و ﻧﻮﺣﻪ و زاری ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن«.
ﺳﺆال
 -۱ازدواج ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﺗﻨﮫﺎ در ﮔﺮو اﻧﺠﺎمدادن ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ.
 -۲ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺴﻞ دارد و آب در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪھﺪ؟
 -۳ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد آ ﮔﺎه و ﺣﮑﻢ آن را
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﺣﺪﯾﺚ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪی را ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  «...را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﯽورزد  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺟﻮاب
 -۱ازدواج ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ زن ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ زن
ﻃﻼق داده ﺷﻮد.
 -۲ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد،
ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۳ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ...» -۴ھﻤﭽﻮن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﮫﺎد رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 ...» -۵ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺣﺪﯾﺚ :ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﺟﮫﺎد  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -۲ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ از ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶھﺎیﺗﺎن  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۳ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اواﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﮔﺮ ﻋﺎدت ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﭼﮑﺎری را ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
 -۴اﮔﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮی آب را ﺟﮫﺖ ﻏﺴﻞ ﯾﺎ وﺿﻮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪھﻨﺪ،
آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -۵ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻣﻌﻤﻮل ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزھﻢ
ﻣﺸﮑﻞ دارد ،ﭼﮑﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
ﺟﻮاب
 ...» -۱ﺳﺨﻦ ﺣﻖﮔﻔﺘﻦ رو در روی ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮑﺎر اﺳﺖ« رواه اﺑﻮداود.
 ...» -۲ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ« رواه اﻟﺒﺨﺎری.
 -۳ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آب را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪاء ﻏﺴﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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 -۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎدﮔﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آب را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
 -۵ﻣﺤﻞ ﻋﺎدت را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﺮای ھﺮﻧﻤﺎز واﺟﺒﯽ وﺿﻮی
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻤﺎزش را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن  «...را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ؟
 -۲ﺣﺪﯾﺚ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻇﺮوف ﻧﻘﺮهای آب ﺑﻨﻮﺷﺪ  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۳ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ اش ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﻏﺴﻞ
ﺗﺮس ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪن از ھﻤﺮاھﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮑﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ھﻢ ﻋﺮوس و ھﻢ داﻣﺎد ﺑﺸﻮد؟
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﯽ ﺧﻠﻮت ﻧﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ  «...را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 ...» -۱ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏﺷﺎن ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ« رواه اﻟﺘﺮﻣﺬی.
 ...» -۲در واﻗﻊ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 -۳ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﭘﺪری ھﺮدو آﻧﮫﺎ.
 ...» -۵آن ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﯽ ھﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
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ﺳﺆال
 -۱ﺣﺪﯾﺚ :ﻣﻼک ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ زور و ﺑﺎزو ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ  «...را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۲ﺣﺪﯾﺚ» :دﻧﯿﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آن  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۳ﺣﺪﯾﺚ» :ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آدمھﺎی ژوﻟﯿﺪه و راﻧﺪهﺷﺪهای ﮐﻪ  «...را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -۴ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ
ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۵ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮر آن ﮐﻪ ﺟﻨﺠﮕﻮی دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 ...» -۱ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﺎروای ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺮه
ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 ...» -۲زن ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 ...» -۳اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﻮﮔﻨﺪ دھﺪ ،دﻋﺎﯾﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد« رواه ﻣﺴﻠﻢ.
 -۴ﻧﻤﺎز او ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۵ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﺗﺮدﯾﺪ دارد ﭼﮑﺎری را ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
 -۲ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه و او از
ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
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 -۳ﺣﺪﯾﺚ» :ھﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد و ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ .«...
 -۴دو ﮔﺮوھﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺻﻼح ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻮاب
 -۱ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 -۲ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 ...» -۳ھﺮﭼﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
 -۴ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن.
 ...» -۵ﻧﻤﺎز اﺳﺖ«.
ﺳﺆال
 -۱ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲در ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﭘﺲ از اﺣﺮام ﭼﻪ رﮐﻨﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد؟
 -۳ﮐﺪام دو ﻣﺮده و ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﺒﺎح ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد آﺷﮑﺎرا ﺑﺪون ھﺮاس از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۵در ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ اول ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
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٣٧

ﺟﻮاب
 -۱آن رﮐﻌﺖ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
 -۲ﻃﻮاف.
 -۳دو ﻣﺮده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :ﻣﻠﺦ و ﻣﺎھﯽ« و دو ﺧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :ﮐﺒﺪ و
ﻃﺤﺎل«.
 -۴ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس.
 -۵دوازده ﻧﻔﺮ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدت ﺟﻨﺎزه اش در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و
آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب ﺑﺮﮔﺮد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﻨﺪق ﮐﻨﺪه
ﺷﻮد؟
 -۳ﺻﻔﺎت :ﻣﺎﺣﯽ – ﻋﺎﻗﺐ – ﺣﺎﺷﺮ ﻟﻘﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮرد ﻏﺰوهھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ؟
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﺮده در ﮔﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ  «...را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه.
 -۲ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
 -۳ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج.
 -۴ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ.
 ...» -۵وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺑﺮای او ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮد«.
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ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام زن ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻼش ﮐﺮد؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪه
ﮐﻨﺪ در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ؟
 -۳ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﺪ و
ﻧﮕﺬارد ﻣﺸﺮﮐﯽ ھﻢ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺒﺎھﺖ داﺷﺖ؟
 -۵ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد» :ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﻮاری دﯾﮕﺮ را از ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﮐﺮد«.
ﺟﻮاب
 -۱زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث زن ﺳﻼم ﺑﻦ ﻣﺸﮑﻢ.
 -۲ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ وﻗﺶ.
 -۳ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ.
 -۴ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب.
 -۵ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺷﮫﯿﺪ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد؟
 -۳در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن »اﻓﮏ« ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺷﻼق زده ﺷﺪﻧﺪ؟
 -۴ھﻤﺴﺮان ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻧﺒﯿﺎء دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ آﺧﺮت ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ؟
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٣٩

 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﮐﺪام زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ازدواج ﻓﺮﻣﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﮫﺠﻊ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪب.
 ۵۰ -۲ﻧﻔﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ آﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ اوﺳﯽ ﺑﻮد.
 -۳ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ – ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻦ اﺛﺎﺛﻪ – ﺣﻤﻨﻪ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ.
 -۴ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح و ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻟﻮط.
 -۵ﻣﺎرﯾﻪ ﻗﺒﻄﯿﻪ.
ﺳﺆال
َ
ٗ
ْ
َ ُ َ ۡ
ُ
َۡ َ َ َۡ ُ
� ۡم ُج َن ٌ
اح أن ت ۡب َتغوا فض� ّمِن َّر ّ�ِ� ۡ ۚم﴾
 -۱ﻣﻔﮫﻮم آﯾﻪ﴿ :ليس علي
]اﻟﺒﻘﺮة [١٩٨ :ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﺣﻀﺮت ھﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺪام ﻗﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺪ؟
 -۳اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» :ھﺮﮐﺲ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .«...
 -۴رواﯾﺖ» :آراﯾﺶ اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺗﺎ ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
» -۱ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﺞ ﺗﺠﺎرت و ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ«.
 -۲ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻋﺎد و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
 ...» -۳اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« رواه اﻟﺒﺨﺎری.
 ...» -۴آب وﺿﻮ آن را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«.
 -۵ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺮا دھﺪ« رواه اﻟﺒﺨﺎری.

٤٠

 ۱۲۰۰ﺳﺆال و ﺟﻮاب درﺑﺎرۀ ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ ،ﻓﻘﻪ ،ﺳﯿﺮه

ﺳﺆال
 -۱ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺪ؟
 -۲در ﮐﺪام آﯾﻪ ﮐﻠﻤﮥ »اﻟﻔﺮاش« آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۳ﺣﺪﯾﺚ» :ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن دارد  «...را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۴در ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﮐﺪام دو ﺳﻮره اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ آﺧﺮ اوﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ آﻏﺎزﯾﻦ
دوﻣﯽ اﺳﺖ.
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﺮای ﺳﺤﺮی ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! زﯾﺮا  «...ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺛﻤﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺻﺎﻋﻘﮥ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
» -۲در آﯾﮥ  ۴ﺳﻮرۀ اﻟﻘﺎرﻋﻪ«.
 ...» -۳ﺧﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ«.
 -۴ﺳﻮرۀ »ﻗﺪر« و ﺳﻮرۀ »اﻟﻔﺠﺮ«.
 ...» -۵ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮای ﺳﺤﺮی ﺑﺮﮐﺖ دارد«.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﻠﻤﮥ »ﺷﻮﮐﺔ« در ﮐﺪام آﯾﻪ از ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﺪام آﯾﮥ از ﻗﺮآن را در ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮد؟
 -۳ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن دارای ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ؟
 -۴ﭼﻪ زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؟
 -۵ﺣﺪﯾﺚ» :ھﺮﮔﺎه وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﯾﺪ  «...را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﺟﻮاب
 -۱آﯾﮥ  ۷ﺳﻮرۀ اﻷﻧﻔﺎل.
ۡ
َّ َّ َ
َ ٓ َّ
لصفا َوٱل َم ۡر َوةَ مِن ش َعا� ِ ِر ٱ�ِۖ﴾.
 -۲آﯾﮥ ﴿۞إِن ٱ
 -۳ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ – ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﺔ – ﻧﻔﺲ اﻣﺎره.
 -۴زن ﺣﻀﺮت ﻧﻮح و زن ﺣﻀﺮت ﻟﻮط.
 ...» -۵دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.

ﺳﺆال
 -۱ﺣﺪﯾﺚ» :ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺮآن  «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۲ﺣﺪﯾﺚ» :ھﺮﮐﺲ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻤﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺟﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮد
 «...را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺪای ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ«؟
 -۴در ﺟﺰء ﻋﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺠﺪه وﺟﻮد دارد؟
 -۵اﺻﺤﺎب ﮐﮫﻒ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 ...» -۱روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ را ﺷﺎﻓﻌﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
 ...» -۲ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﻓﺮﻋﻮن.
 -۴در ﺳﻮرۀ »اﻹﻧﺸﻘﺎق« ﯾﮏ ﺳﺠﺪه و در ﺳﻮرۀ »اﻟﻌﻠﻖ« ﯾﮏ ﺳﺠﺪه.
» -۵ﺑﺠﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﯿﺢ آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ«.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﮑﻪ ﮐﯽ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ؟

٤٢
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 -۲ﭘﺲ از ھﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﺞ ﻧﻤﻮد؟
 -۳ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد؟
 -۴اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﮐﯽ ﺑﻮد؟
 -۵اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی اﯾﺴﺘﺎد ﭼﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی.
 -۲ﯾﮏ ﺑﺎر.
 -۳ﺳﺎل دھﻢ ھﺠﺮی.
 -۴ام اﻟﻔﻀﻞ ھﻤﺴﺮ ﻋﺒﺎسل.
 -۵ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮس.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﻧﺎم »اﺑﻮھﺮﯾﺮه« ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﭼﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
 -۴ﮐﻨﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۵آﺧﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم ﻗﺮآن ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری.
 -۲ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ.
 -۳ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﺣﺮب.
 -۴اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ.
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 -۵آﺧﺮ ﺳﻮرۀ »اﻟﺰﻣﺮ«.
ﺳﺆال
 -۱ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه در ﮐﺪام ﻏﺰوه ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ؟
 -۲ﻧﺎم اﻣﺎم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺮآن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟
 -۴ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ دارای ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﻏﺰوه اﺣﺪ.
 -۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻃﻮﺳﯽ.
 -۳ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻣﺼﺮی./
 -۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی.
 ۲۰ -۵ﮐﻠﻤﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮی« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟
 -۳ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﻪ« ﮐﯿﺴﺖ؟
 -۴ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ دارای ﭼﻨﺪ ﺣﺮف اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﻨﯿﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ.

٤٤
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» -۲ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻗﻮﻣﻢ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ«.
 -۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺤﺎوی.
 ۱۱۳ -۴ﺣﺮف.
 -۵اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن ﻣﺘﻦ و ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪۀ ھﻤﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ؟
 -۲ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺎزﺧﻮان را از ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دور ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
 -۳ﮐﻨﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﻧﺎم اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
» -۵آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ« در ﮐﺪام ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ.
 -۲از ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد.
 -۳اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس.
 -۴ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎده.
 -۵ﺳﻮرۀ اﻟﺒﻘﺮه.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﮫﺮس« ﮐﯿﺴﺖ؟
ُ -۲ﺑﺖ »ﻋﺰی« را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﮑﺴﺖ؟
 -۳ﺳﻮرۀ »اﻟﺒﺮوج« دارای ﭼﻨﺪ آﯾﻪ اﺳﺖ؟
 -۴ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﯽ »ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
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 -۵ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺷﺎﻋﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ.
 -۲ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس.
 ۲۲ -۳آﯾﻪ.
 -۴ﺷﮫﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ.
 -۵ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﻨﯿﻪ »ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد« ﭼﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۳اوﻟﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺪام ﺷﮫﺮ ﺑﻮد؟
 -۴ﻣﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﺑﻼل را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﺑﻮ ﻣﻌﺒﺪ.
 -۲ﭘﺎداش آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۵۰۰ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 -۳ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس.
 -۴اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮب.
 -۵ﺑﻼلس ﺧﻮد او را ﮐﺸﺖ.

٤٥
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ﺳﺆال
َ َ ّ َ َٓ َّ ُ َ ُ َ َّ
ان  ﴾١٣ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه
 -۱آﯾﮥ ﴿فبِأ ِي ءا�ءِ ر�ِ�ما ت�ذِب ِ
اﺳﺖ؟
 -۲ﮐﻠﻤﻪ »ﺟﻨﺖ« ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۳ﮐﻠﻤﮥ »اﻟﻨﺎر« ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۴اوﻟﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۵اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آورد ﮐﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 ۳۱ -۱ﺑﺎر.
 ۶۶ -۲ﺑﺎر.
 ۱۲۶ -۳ﺑﺎر.
 -۴ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس.
 -۵ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎج ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﮑﺸﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻣﮫﻠﺖ ﻣﺪه ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﮑﺸﺪ«.
 -۲آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﺒﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻗﺮار داد؟
 -۴در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟
 -۵ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ.
 -۲ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻧﺼﺎری.
 -۳در ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺑﻮد.
 -۴آﯾﮥ  ۲۸۲ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه.
 -۵ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه.
ﺳﺆال
 -۱روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻌﺒﻪ اذان ﮔﻔﺖ؟
 -۲اوﻟﯿﻦ ﺳﻮرۀ ﺟﺰ ﭼﮫﺎردھﻢ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۳ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۴ﭘﺲ از ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﯿﺮاﻟﺤﺎج ﺑﻮد؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﭙﺮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎحس.
 -۲ﺳﻮرۀ »اﻟﺤﺠﺮ«.
 -۳ﺳﻮرۀ آل ﻋﻤﺮان.
 -۴اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس.
 -۵ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس.
ﺳﺆال
 -۱ﺗﺮﺟﻤﺎن و ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﺣﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟

٤٧

٤٨
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 -۳اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۴ﻧﺎم »اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ« ﭼﯿﺴﺖ و اھﻞ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎھﻢ داﺷﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسس.
 -۲اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ – زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖب.
 -۳ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس.
 -۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی و اھﻞ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻮد.
 -۵ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱در ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از آزادﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﺎ او
ازدواج ﻧﻤﻮد؟
 -۲در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ؟
 -۳ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟
 -۴ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دو ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ« و »ﺷﺮح اﻟﺴﻨﻪ« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۵در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق روی داد؟
ﺟﻮاب
 -۱ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯽل.
 -۲ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ اﻟﻤﺎزﻧﯽ اﻷﻧﺼﺎریس.
 -۳اﻧﺠﺸﻪ.
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 -۴اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻐﻮی.
 -۵در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی.
ﺳﺆال
 -۱دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟
 -۲ﺳﻮرۀ »اﻟﻔﺠﺮ« دارای ﭼﻨﺪ آﯾﻪ اﺳﺖ؟
 -۳در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟
 -۴ذﺑﯿﺢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻟﻘﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ.
 ۳۰ -۲آﯾﻪ.
 -۳در ﻋﺎم اﻟﻔﯿﻞ.
 -۴اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢإ.
 -۵ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل.
ﺳﺆال
 -۱ﻗﺮآن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را »ﻣﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -۲ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻨﮕﺎم ھﺠﺮت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﺳﻮرۀ اﻧﺒﯿﺎء در ﮐﺪام ﺟﺰء ﻗﺮآن اﺳﺖ؟
» -۴ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۵ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟

٤٩

٥٠
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ﺟﻮاب
 -۱ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮫﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ.
 -۲ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس.
 -۳در ﺟﺰء .۱۷
 -۴ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺤﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪ.
 -۵ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﺎم »ام ھﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﺳﻮرۀ »ھﻮد« در ﮐﺪام ﺟﺰء ﻗﺮآن اﺳﺖ؟
 -۳ﭘﺎداش ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۴ﻣﻌﻨﯽ »اﯾﻤﺎن« ﻧﺰد ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
» -۵ﺑﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و ﺳﻌﺎدت« از آن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻓﺎﺧﺘﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐل.
 -۲در ﺟﺰء دوازدھﻢ.
 -۳ھﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
» -۴ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ – اﻗﺮار زﺑﺎﻧﯽ – و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻤﺎﻧﯽ«.
 -۵اھﻞ اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻘﻮی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺆال
ً
 -۱دﻗﯿﻘﺎ وﺳﻂ ﻗﺮآن در ﮐﺪام ﺳﻮره و آﯾﻪ ﻗﺮار دارد؟
» -۲ﺳﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﯽ« ﻧﺎم ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟
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٥١

ً
 -۳ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻓﺮﯾﻦ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
 -۴ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺎس دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮ »ﺗﻮﺣﯿﺪ« ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
 -۵ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ« ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
ۡ َ ۡ
 -۱در ﺳﻮرۀ اﻟﮑﮫﻒ و ﮐﻠﻤﮥ ﴿ َو�َ َتل َّطف﴾.

 -۲ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ.
 -۳ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻟﻐﺎت اﺻﯿﻞ آن و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﺷﺄن ﻧﺰول
آﯾﺎت و ﺳﯿﺮه رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ج.
 -۴ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮥ »ﻓﺮﻣﺎرواﯾﺎن و ﻓﺮﯾﺎدرﺳﺎن« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺗﻨﮫﺎ از
ﺧﺪاوﻧﺪ.
 -۵ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﻐﺪادی.
ﺳﺆال
 -۱ارﮐﺎن و ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۲ﻧﻤﺎز واﺟﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺖھﺎی دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ.
 -۴ﭘﺎداش رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۵ﺷﮫﺮت ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ – ﻧﺒﻮت – ﻣﻌﺎد – ﻧﻤﺎز – روزه – زﮐﺎت – ﺣﺞ و
ﺟﮫﺎد.

٥٢
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 -۲ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۳ﻻت – ﻣﻨﺎت – ﻋﺰی.
 -۴ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﯽ دارد.
 -۵ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ذﮐﺎوت و ﻗﻮت
ﺣﺎﻓﻈﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺠﺎی ﺑﺪن ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻮرت اﺳﺖ؟
 -۲در ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ؟
 -۳ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۴ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮرۀ ﻗﺮآن ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﻠﻤﻪ »ﺟﺎھﻠﯿﺖ« ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱از زاﻧﻮ ﺗﺎ ﻧﺎف.
 -۲ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ.
 -۳ﺳﻮرۀ اﻟﺒﻘﺮه.
 -۴ﺳﻮرۀ اﻟﮑﻮﺛﺮ.
 ۴ -۵ﺑﺎر.
ﺳﺆال
 -۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر« ﮐﯿﺴﺖ؟
 -۲اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮐﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ او ﭼﯽ ﻧﺎم دارد؟
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٥٣

 -۳ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۴اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ؟
 -۵ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ.
 -۲ﻧﺎم او اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ او ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ.
 -۳اﻣﺎم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ.
 -۴ﺳﺎل  ۲۶۱ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی.
 -۵ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری.
ﺳﺆال
 -۱آﺧﺮﯾﻦ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻨﺪ؟
» -۳ذواﻟﻨﻮرﯾﻦ« ﻟﻘﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
» -۴ﺳﯿﻒ اﻟﻠﻪ« ﻟﻘﺐ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب اﺳﺖ؟
 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ و اﺳﺎرت ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻦ ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎن
داد؟
ﺟﻮاب
 -۱ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ھﻼﻟﯽ.
 -۲ﯾﮏ ﺑﺎر.
 -۳ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس.
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 -۴ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس.
 -۵ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذس.
ﺳﺆال
 -۱ﻏﺰوه ﺧﯿﺒﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ روی داد؟
 -۲اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﻗﺮآن ﮐﺪام ﺳﻮره اﺳﺖ؟
 -۳ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؟
 -۴اﺑﻠﯿﺲ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و در ﭼﻪ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺮآن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی.
 -۲ﺳﻮرۀ اﻟﻨﺒﺄ.
 ۱۷ -۳ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی.
 -۴از آﺗﺶ.
» -۵ﮐﻨﺖ« در ﺳﺎل  ۱۱۴۳ﻣﯿﻼدی و ھﯿﺘﮑﻠﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﻣﯿﻼدی.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﻨﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲دو ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﻧﻮوی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۳ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﻤﻨﺎر« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۴ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ در راه دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ را در زﻧﺪان
ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟
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 -۵دو ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
 -۲اﻟﻤﺠﻤﻮع در ﻓﻘﻪ و ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ.
 -۳ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﮑﺎر و درسھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه.
 -۴زﯾﻨﺐ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺼﺮی.
 -۵ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه – ﮐﯿﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪ؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻌﺒﻪ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ؟
 -۳آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮرۀ ﺟﺰء ﺗﺒﺎرک ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۴ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۵اوﻟﯿﻦ آﯾﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎقإ.
 -۲اﺑﺮھﻪ.
 -۳ﺳﻮرۀ »اﻟﻤﺮﺳﻼت«.
 -۴ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصس.
 -۵آﯾﮥ  ۳۹ﺳﻮرۀ اﻟﺤﺞ.
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ﺳﺆال
 -۱روزه در ﭼﻪ روزھﺎﯾﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
 -۲ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت روزه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۴در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۵ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻼﯾﮏ ﻋﺮش ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱روز ﻋﯿﺪ رﻣﻀﺎن و روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن.
 -۲ﮐﻔﺎره ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
آزادﮐﺮدن ﺑﺮدهای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ دو ﻣﺎه روزۀ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ و ﯾﺎ دادن ﻏﺬا ﺑﻪ
ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ.
 -۳اﻓﻄﺎر در اول وﻗﺖ ،ﺳﺤﺮی در آﺧﺮ ﺷﺐ ،ﺗﺮک ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽھﺎ.
 -۴ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮس.
 -۵ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ.
ﺳﺆال
ۡ
ُ
َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ َّ َ َ ُ ۡ َ ٞ
َ
َۡ ۡ
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 -۱ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ﴿ :و��ن مِن�م أمة يدعون إِ� ٱ� ِ
ۡ
ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ۡ
َ
َ
وف َو�َ ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِ�ر َوأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون  ﴾١٠٤ﭼﯿﺴﺖ؟
ب ِٱل َم ۡع ُر ِ
 -۲ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی »ﺷﯿﻄﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۳ﻗﺮآن دارای ﭼﻨﺪ ﺟﺰء اﺳﺖ؟
 -۴ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
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 -۵ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻌﺜﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
» -۱از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ دﻋﻮت
ﮐﻨﻨﺪ«.
 -۲ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوری و ﯾﺎ ﻓﺮورﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
 ۳۰ -۳ﺟﺰء.
 -۴ﻧﻮح – اﺑﺮاھﯿﻢ – ﻣﻮﺳﯽ – ﻋﯿﺴﯽ – ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ.
 ۴۰ -۵ﺳﺎل.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻠﻤﮥ »اﯾﻤﺎن« وﺟﻮد
دارد؟
 -۲ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﮫﯿﺪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در ﻏﺰوه ﻣﺆﺗﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻤﻮد؟
 -۴دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﮐﺎر و ﺗﻼش اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۵اوﻟﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﺠﺮت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
» -۱اﯾﻤﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ در اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮاردادن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪس.
 -۳دو ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺎه و ھﺸﺖ روز.
 -۴اﺳﻼم ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع و ﻣﻔﯿﺪ را ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ.
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 -۵ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ اﻧﺼﺎریس.
ﺳﺆال
 -۱ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻮد و دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی دﯾﮕﺮ؟
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺲ از ھﺠﺮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه رﻓﺘﻨﺪ؟
 -۳ﻋﻤﺮه ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد؟
 -۴ﺳﻮرۀ »ﺳﺒﺄ« در ﮐﺪام ﺟﺰء ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟
 -۵ھﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺠﺮان در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﯿﺪﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ و ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽإ.
 -۲ﭼﮫﺎر ﺑﺎر.
 -۳ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ھﺠﺮی.
 -۴در ﺟﺰء ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻗﺮآن.
 -۵ﺳﺎل ﻧﮫﻢ ھﺠﺮی.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﻨﯿﻪ ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎحس ﭼﻪ ﺑﻮد؟
» -۲رواه اﻟﺸﯿﺨﺎن« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
 -۳ﭘﺎداش ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۴ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از ﻓﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﯿﺶ از
ﺑﻘﯿﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻨﮕﺎن وﻓﺎت ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮ داﺷﺖ؟
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ﺟﻮاب
 -۱اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
 -۲ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﺮدو آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۳ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎز در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ.
 -۴زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ ل.
 ۹ -۵ھﻤﺴﺮ.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۳ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ  ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪن ﺷﻮھﺮش در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ؟
» -۵ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰه ام ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ام« ﺳﺨﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس.
 ۱۱۴ -۲ﺑﺎر.
 ۲۵ -۳ﺑﺎر.
 -۴ھﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻋﺘﺒﻪ ھﻤﺴﺮ اﺑﻮ ﺳﻔﯿﺎن.
 -۵ﺑﺮدهای ﺑﻪ ﻧﺎم وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰهس و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب را ﮐﺸﺖ.

٦٠
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ﺳﺆال
 -۱دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟
 -۲در آﻏﺎز دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از ﻃﺎﺋﻒ در ﭘﻨﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد؟
 -۴اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﻗﺮآن در آن ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ؟
 -۵زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎریس ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ؟
ﺟﻮاب
 ۳ -۱ﺳﺎل.
 -۲ﺣﺒﺸﻪ.
 -۳ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی.
 -۴ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﯽ زرﯾﻖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -۵ﺳﺎل  ۴۵ھﺠﺮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وﺣﯽ در ﮐﺠﺎ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۲ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادرش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ك َ� ۡت ٗحا ُّمب ٗ
ينا  ﴾١در ﭼﻪ ﻣﻮردی ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ؟
» -۳آﯾﻪ« ﴿إِنا �تحنا ل
ِ
 -۴ﺣﻀﺮت ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎحس ﮐﺠﺎ ﻓﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 -۵اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ در راه اﺳﻼم ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟
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ﺟﻮاب
 -۱در ﻏﺎر ﺣﺮاء.
 -۲ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯽل.
 -۳در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ.
 -۴در دﻣﺸﻖ.
 -۵اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل و اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﻀﺮت
ﺳﻤﯿﻪل ﺑﻮد.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﺸﮫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟
 -۲ﺳﻮرۀ »ﻗﺪر« دارای ﭼﻨﺪ آﯾﻪ اﺳﺖ؟
 -۳ﺳﻮرۀ ﻣﺮﯾﻢ در ﮐﺪام ﺟﺰء ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟
 -۴ﺣﻀﺮت آدم در ﭼﻪ روزی آﻓﺮﯾﻨﺪه ﺷﺪ؟
 -۵ﻧﺎم »اﺑﻮدرداء«س ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﭘﯽ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ او از رﮐﻮع رﮐﻌﺖ دوم.
 ۵ -۲آﯾﻪ.
 -۳ﺟﺰء .۱۶
 -۴روز ﺟﻤﻌﻪ.
 -۵ﻋﻤﻮﯾﻤﻮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﻷﻧﺼﺎری.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ؟

٦٢
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 -۲ﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز وﻻدﺗﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺎم او را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﺪﺳﺖ
ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﮫﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۳اﻋﺮابﮔﺬاری ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؟
 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﺶ ﯾﺎد داد؟
 -۵آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪای ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﺪام آﯾﻪ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰس.
 -۲ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮس.
 -۳اﺑﻮاﻷﺳﻮد دؤﻟﯽ.
 -۴ﺣﺮب ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ.
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
ِين� ۡم﴾.
 -۵آﯾﮥ ﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م د
ﺳﺆال
 -۱اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟
 -۲ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« ﮐﯿﺴﺖ؟
 -۳ﮐﻨﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 -۵ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ او در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﺳﺎل  ۶۳۱ھﺠﺮی.
 -۲ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺷﺮف ﻧﻮوی.
 -۳اﺑﻮﺣﻔﺺ.
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٦٣

 -۴ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ – ﺗﻮرات – زﺑﻮر –
اﻧﺠﯿﻞ – ﻗﺮآن.
 -۵ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺴﻼم.
ﺳﺆال
 -۱ﻗﺮآن ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﮫﺠﻪ ﯾﺎ »اﺣﺮاف« ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن اﻓﺘﺎد؟
ً
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻼ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد؟
 -۴ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮐﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۵ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪون دﯾﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﯾﻤﺎن آورد و ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﻏﺎﺋﺐ ﺧﻮاﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ھﻔﺖ ﻟﮫﺠﻪ ﯾﺎ ﺣﺮوف.
 -۲ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس.
 -۳زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس.
 -۴ﺳﺎل  ۱۱ھﺠﺮی.
 -۵ﻧﺠﺎﺷﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺳﻮرۀ »اﻟﺮﺣﻤﻦ« ﭼﻨﺪ آﯾﻪ دارد؟
 -۲ﺣﻀﺮت آدم ﭼﻪ روزی از ﺑﮫﺸﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۳ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻋﺸﺮه ﻣﺒﺸﺮه ﺑﻌﺪ از ھﻤﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ؟
 -۴ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

٦٤
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 -۵ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺣﻤﺎم ﺷﺪۀ ﻣﻼﺋﮏ« ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ؟
ﺟﻮاب
 ۷۸ -۱آﯾﻪ.
 -۲روز ﺟﻤﻌﻪ.
 -۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ وﻗﺎصس.
 -۴ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ھﻤﻨﺸﯿﻦ و ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﺣﻨﻈﻠﮥ اﻧﺼﺎریس.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا او و ﭘﺪرش را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ازدواج ﻧﻤﻮد؟
 -۳آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ؟
 -۴اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآن را ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮد؟
 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﻗﺮآن دﺳﺘﻮر داد؟
ﺟﻮاب
 -۱اﺳﺎﻣﻪ و ﭘﺪرش زﯾﺪب.
 -۲ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ و اﻣﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ازدواج ﻧﻤﻮد.
 -۳ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽس.
 -۴ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻟﯿﺜﯽ – ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻌﺪواﻧﯽ.
 -۵ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان.
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٦٥

ﺳﺆال
 -۱ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ در ﺷﺎم و در ﺣﺎل وﺿﻮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻦ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ«؟
 -۳ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪاش ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ از اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ«؟
 -۴او را ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اش و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﺑﻮدن ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ؟
 -۵ﺑﮫﺘﺮﯾﻦﺑﻮدن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺮوط ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮس.
 -۲ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎصس.
 -۳ﻋﺜﻤﺎن اﺑﯽ اﻟﻌﺎص ﺛﻘﻔﯽ.
 -۴زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪس.
 -۵اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در ﺣﺒﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دو دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا را ھﻤﺮاه ﺧﻮد از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد؟
 -۳داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﮫﻮدی ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ھﺠﺮت اﯾﻤﺎن آورد؟
 -۴ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺼﻪھﺎی ﻗﺮآن ﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟

٦٦
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ﺟﻮاب
 -۱ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ.
 -۲زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪس.
 -۳ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼمس.
 -۴ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺼﻪھﺎی ﻗﺮآن ﻣﮑﯽ اﺳﺖ.
 ۱۶۹۷ -۵ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺆال
 -۱اﺻﻮل دﯾﻦ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۲اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﻋﺮب را
ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ؟
 -۳ﻣﻨﺎﻓﻊ روزه را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -۴ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻃﻌﻢ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ؟
 -۵در ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻼﺋﮏ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻗﺪر و ﻗﻀﺎ.
 -۲ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﺤﯽ.
 -۳ﺗﻘﻮﯾﺖ اراده ،اﺣﺴﺎس و ﻟﻤﺲ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺗﻘﻮی و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ.
 -۴ﻣﺮگ.
 -۵اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽس.
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ﺳﺆال
 -۱ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
 -۲ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺮاث در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻮرهھﺎی ﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮار دارد؟
 -۳ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻮرهھﺎی ﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽ
ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﺳﻮرهای ﮐﻪ ﺑﺴﺎن ﺛﻠﺚ ﻗﺮآن اﺳﺖ؟
 -۵اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺪﻧﯽ.
 -۲ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺪﻧﯽ.
 -۳ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺪﻧﯽ.
 -۴ﺳﻮرۀ اﺧﻼص.
 -۵اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻷﺳﺪس.
ﺳﺆال
 -۱در ﻣﺤﻠﮥ »ﺳﺮف« رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺳﺎل  ۷ھﺠﺮی ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮد و
در ﺳﺎل  ۶۱ھﺠﺮی در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد؟
 -۲ﮐﺪاﻣﯿﮏ از زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ ﻏﺰوهھﺎی اﺣﺪ و ﺣﻨﯿﻦ و
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ و ﺧﯿﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و در ﻏﺰوه ﯾﻤﺎﻣﻪ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ؟
 -۳ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی ﯾﮫﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؟
 -۴اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر در راه اﺳﻼم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۵ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؟
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ﺟﻮاب
 -۱ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪل.
 -۲ام ﻋﻤﺎر ﻧﺴﯿﺒﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻌﺐ اﻧﺼﺎریل.
 -۳ﺑﻨﻮ ﻗﯿﻨﻘﺎع – ﺑﻨﻮاﻟﻨﻀﯿﺮ – ﺑﻨﻮ ﻗﺮﯾﻈﻪ.
 -۴ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﻤﺎمس.
 -۵ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﻔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﻓﺮﯾﺎدرﺳﺎن.
ﺳﺆال
 -۱ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻌﺒﻪ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 -۲ﮐﺪام ﺣﺸﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ او را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -۳ﮐﺪام ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻤﻦ رﺳﺎﻧﺪ؟
 -۴اﻧﺴﺎن در ﭼﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ؟
 -۵ﮐﺪام ﺳﻮره ﮐﻪ در ھﻤﻪ آﯾﺎت آن ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم.
 -۲ﻣﻮرﭼﻪ.
 -۳ھﺪھﺪ.
 -۴در  ۴۰ﺳﺎﻟﮕﯽ.
 -۵ﺳﻮرۀ ﻣﺠﺎدﻟﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺳﻮره ﺣﺸﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪای ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ؟
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 -۲ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺑﻌﺪ از او ھﻤﺴﺮ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ،و ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮد؟
 -۳ﻧﺎم »اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ« ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه اﺳﻼم ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪ؟
 -۵ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﯾﮫﻮد ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ.
 -۲اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲل.
 -۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ اﻧﺼﺎریس.
 -۴زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮامس.
 -۵ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
 -۲ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
 -۳رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۴ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۵ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل در ﻣﻮرد اﺧﻼق رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱اﻣﺎم اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻃﻮﺳﯽ.
 -۲ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ.

٧٠
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 -۳ﻧﻤﺎز ﻧﺮدﺑﺎن اھﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
» -۴اﺣﺮا« ﯾﺎدآوری ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮادری» ،ﻃﻮاف« اﻇﮫﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ،
»رﻣﯽ ﺟﻤﺮات« ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن» ،ﻋﺮﻓﺎت« ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﯾﺎدآوری
ﻣﺤﺸﺮ و ﻗﯿﺎﻣﺖ.
» -۵اﺧﻼق رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن ﺑﻮد«.
ﺳﺆال
 -۱رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
 -۲ﺑﺖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻨﺎة« را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد؟
 -۳ﺳﻮرۀ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﮐﺪام ﺟﺰء ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد؟
 -۴ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟

َ ْ ُْ ُ َْ ُ َ َ
ﻻه � َﻬﺬا
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ ﻛﻨﺖ مﻮ
َم ْﻮ ُ
ﻻه«.

ﺟﻮاب
» -۱از ﮔﮫﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر داﻧﺶ ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ«.
 -۲ﺳﻌﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ اﻷﺷﮫﻠﯽس.
 -۳ﺑﯿﻦ ﺟﺰء  ۲۲و  ۲۳ﻗﺮار دارد.
 -۴رھﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﻮد و
ﻓﺮاھﻢﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوی از آن.
 -۵ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس.
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ﺳﺆال
 -۱روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﺎز ﻓﺘﺢ را ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪ؟
 -۲ﺑﺖ »ﺻﻮاع« را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد؟
 -۳ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد؟
 -۴ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱در ﻣﻨﺰل ام ھﺎﻧﯽءل.
 -۲ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصس.
 -۳ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎنس.
 -۴ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﺮاره ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ،ھﻼل ﺑﻦ اﻣﯿﻪش.
 -۵در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ زﮐﺎت را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
 -۲ﺗﺰﮐﯿﻪ و رﺷﺪ اﯾﻤﺎن و اﺧﻼﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳دﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻗﺘﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۴ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄھﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
َّ ُ
َ َ ُ َ
ور
 -۵ﮐﺪام ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﮥ ﴿فإِذا نقِر ِ� ٱ�اق ِ

 ﴾٨در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻏﺶ ﮐﺮد و ﻓﻮت ﻧﻤﻮد؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮی ﺑﺨﻞ ،اﺣﺴﺎس ھﻤﺪردی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﯽ.
 -۲ﺑﺎ »أﺧﺬ« و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻨﯽ ،و »ﺗﺒﺪﯾﻞ« آن ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و
»اﻋﻄﺎء« ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ و دﻋﻮت دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ.
 -۳اﮔﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﻄﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺎی ﯾﮑﺼﺪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ.
 -۴ﺑﺮای ﻣﺠﺮد ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ،ﺑﺮای ﻣﺘﺄھﻞ رﺟﻢ و اﻋﺪام.
 -۵زراره ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ.
ﺳﺆال
 -۱اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟
 -۲ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﺪ؟
 -۳ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﻧﺎم او در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 -۴در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۵در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام.
 -۲اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﺪار دوﺳﺘﺎن ،ﮐﻼﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎری و روزﻣﺮه و...
 -۳زﯾﺪس.
 ۴۰۰۰ -۴ﺣﺪﯾﺚ.
 -۵زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪس.
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ﺳﺆال
 -۱ﻣﺮﺣﺐ ﯾﮫﻮدی در ﻏﺰوه ﺧﯿﺒﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ؟
 -۲اوﻟﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟
 -۳اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺧﺘﺼﺎص داد؟
 -۴ﺳﻪ ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -۵ﻧﺎم اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ او را زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ او را ﮐﺸﺖ.
 -۲ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮب.
 -۳ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻤﺲ.
 -۴دروغﮔﻔﺘﻦ ،ﺧﻼف وﻋﺪهﻧﻤﻮدن ،ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ.
 -۵ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ.
ﺳﺆال
 -۱ﻟﻤﺲ ﯾﺎ اﺷﺎرهﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟
 -۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﻌﺜﺖ و دﻋﻮت ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد؟
 -۳در ﺷﺐ ﻣﮫﺎﺟﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﮐﺠﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 -۴اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ /ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟
 -۵ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن دارای ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و ﻋﺒﺎدت.
 -۲ورﻗﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ.
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 -۳در دار اﻟﻨﺪوه.
 -۴در ﺳﺎل  ۱۶۴و در ﺷﮫﺮ ﺑﻐﺪاد.
 -۵آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻧﻤﻮدن ﺟﺎن و ﻣﺎل در راه ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم.
ﺳﺆال
 -۱زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد؟
 -۲رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از واردﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨﺰل در
ﺧﺎﻧﮥ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد؟
 -۳ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﮫﻨﻢ از آن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
 -۴اﻧﺴﺎن واﻗﻌﯽ از ﻧﻈﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
 -۵آن را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﮫﺪا ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﻧﻮﺟﻮان ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺳﮫﻞ و ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻮد.
 -۲در ﻣﻨﺰل اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎریس.
 -۳ﺗﮑﺬﯾﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﻦ ،ارزانﺧﺮان و ﮔﺮانﻓﺮوﺷﺎن ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻠﺐھﺎی
ﻗﺴﻮتﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺎﻓﺮان و ﺳﺘﻤﮑﺎران.
 -۴ھﻢ ﻣﺮد دﻧﯿﺎ و ھﻢ ﻣﺮد آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﻣﺪاد و ﺟﻮھﺮ ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء.
ﺳﺆال
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎد؟
 -۲ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﮥ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد؟
 -۳ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ھﻤﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد؟
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 -۴ﺳﻮرۀ ﻓﺠﺮ دارای ﭼﻨﺪ آﯾﻪ اﺳﺖ؟
 -۵اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﭼﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل.
 -۲ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل و در آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮرۀ ﻧﻮر.
 -۳اﻣﺎم ﺳﻠﻤﻪل.
 ۳۰ -۴آﯾﻪ.
» -۵آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﺳﺆال
 -۱ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ و ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﺳﺖ؟
 -۲ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﮫﺮ ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺎدر ﺷﮫﺮھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۳روز ﺣﺞ اﮐﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام روز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۴رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
» -۵ﻓﺮﻗﺎن« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺟﻮاب
 ۴۰۰ -۱ﺳﺎل.
 -۲ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ.
 -۳روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن.
» -۴ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺎن ﭼﻮﭘﺎن و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯿﺪ و ھﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 -۵ﻓﺮﻗﺎن ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻦﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ.
ﺳﺆال
 -۱در ﺳﻮرۀ »اﻟﻨﺎس« از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟
 -۲ده روزی ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺎل ھﺴﺘﻨﺪ؟
 -۳ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎن و ﻋﺒﺎدت ﮐﺪام اﺳﺖ؟
» -۴ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎت« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﻣﯿﺎن ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن.
 -۲ده روز ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ.
 -۳ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
 -۴ﮐﺎرھﺎ و دﺳﺖآوردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
 -۵ﺑﻪ ﻃﺎﻗﭽﻪای ﮐﻪ در آن ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺮاغ درون ﺷﯿﺸﻪای
ھﻤﺴﺎن ﺳﺘﺎرهای ﻣﺎﻧﻨﺪ در و ﮔﻮھﺮ ﺑﺎﺷﺪ...
ﺳﺆال
 -۱ھﺪف از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
 -۲ارﺗﺒﺎط ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۳اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
 -۴ﭼﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ از ھﺮﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ؟
 -۵ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ،ﻋﺒﺎدت ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮﯾﺖ.
 -۲ﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﺎری و رﻓﺘﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻃﻮل  ۲۳ﺳﺎل ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ.
 -۴زﯾﺮا ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺒﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ.
 -۵در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :رﯾﺎﺿﯽ،
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺣﺪﯾﺚ و...
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺎهھﺎی ﺳﺎل ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی دارد؟
 -۲ﺧﻮاھﺮ ﺷﯿﺮی رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
 -۳ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺪام ﻧﮕﺮان ﻗﻄﻊ وﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«؟
 -۴ﻧﺎم ﻏﺎری ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ھﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ در آن ﭘﻨﺎه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 -۵ﭼﺮا ھﻨﮕﺎم ھﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺒﺎﻧﻪ و از ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ از
ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺧﻼف ﺟﮫﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻏﺎر ﺛﻮر ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاب
 -۱ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن.
 -۲ﺷﯿﻤﺎءل.
 -۳ام اﯾﻤﻦل.
 -۴ﻏﺎر ﺛﻮر واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻣﮑﻪ.
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 -۵ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درس ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﺣﮑﻤﺖ را
آﻣﻮزش دھﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﮐﺘﺎب ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود دارای ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ؟
 -۲ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﯽ ﺑﻮد؟
 -۳ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻮﻃﺄ« ﮐﯿﺴﺖ؟
 -۴ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺠﺮت در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﺠﺮﺗﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﺗﻨﮫﺎ در آن دو ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد؟
ﺟﻮاب
 ۴۸۰۰ -۱ﺣﺪﯾﺚ.
 -۲ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎصس.
 -۳اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ./
 -۴ھﺠﺮت و ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ.
 -۵ﺷﺮک و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﺳﺆال
 -۱ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﻧﺼﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
 -۲آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ؟
 -۳زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮامس ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ؟
 -۴اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؟
 -۵رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﭼﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
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ﺟﻮاب
 -۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذس.
 -۲ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺴﺮس.
 -۳در ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه.
 -۴ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺒﺪاﻷﺷﮫﻞ.
ِّ َ ُ َ َ ُ ِّ َ
ﺎل« زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ھﻤﺴﺎﻧﻨﺪ.
» -۵اﻟنﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋِﻖ الﺮﺟ ِ
ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه – رواﻧﺴﺮا – ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ  ۷۷ / ۹ / ۵ھـ ﺷﻤﺴﯽ.

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎﯾﭗﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
 -۱آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻓﮑﺎر اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی،
 -۲ﻧﻘﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :اﺳﺘﺎد ﻓﺘﺤﯽ ﯾﮑﻦ
 -۳اﺳﻼم و ﺟﺎھﻠﯿﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی
 -۴روش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ
 ۵۰۰ -۵ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮ
 -۶دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :اﺳﺘﺎد ﻓﺘﺤﯽ ﯾﮑﻦ
 -۷آﻣﻮزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ
 -۸ھﻤﺴﺮ دوم »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن«:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :دﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ ﮔﯿﻼﻧﯽ
 -۹اﺣﮑﺎم ،اﺳﺮار و ﻓﻮاﺋﺪ روزه:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺮ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
 -۱ﻣﺨﺘﺎرات ،ﺣﮑﻢ ،ﺣﮑﺎﯾﺎت »ﻋﺮﺑﯽ«:
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
 -۲أﴍف اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﰲ ﳏﻜﻤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت» :ﻋﺮﺑﯽ«
ﺗﺄﻟﯿﻒ :اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ رﺑﯿﻌﯽ
 -۳آﻓﺖھﺎی دﯾﻨﺪاری و دﻋﻮﺗﮕﺮی:
ﺗﺄﻟﯿﻒ :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻧﻮح
 -۴ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره:
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻄﻮع

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ

 -۵ﺳﯿﺮی در ﺳﯿﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ۵۰۰ ،ﺳﺆال و ﺟﻮاب:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮ
 ۵۰۰ -۶ﺳﺆال و ﺟﻮاب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﻮان:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮ
 ۱۲۰۰ -۷ﺳﺆال و ﺟﻮاب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ ،ﻓﻘﻪ و ﺳﯿﺮه:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ
 ۱۰۰۰ -۸ﺳﺆال و ﺟﻮاب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮ
 -۹ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺷﺎھﺪ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن«:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻄﺎب
 -۱۰ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ :دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی

