سواالت مرحله دوم تربیت در پرتو عباد ت
 -1این حدیث ((أفضل الناس من عشق العبادة و عاتقها و باشرها بجسده و تفرغ لها)) از
کیست؟ و در باب
چه چیزی بیان شده است؟ از پیغمبر اکرم (ص) در باب ارزش معنوی عبادت

----------- .2عبادت عملی چیست؟ مقصود این است که عبادت فقط یک ذکر قلب به تنهایی نیست؛ خود
عبادت عملی :رکوع کردن ،سجود کردن ،قنوت کردن ،نوعی عشق ورزی عملی است.

----------- .٣مشتری «رضوان من اهلل اکبر» چه کسانی می باشند؟ طبعا همه ی مردم نیستند ،یک اقلیت
مترقی مشتری آن هستند .برای اکثریت مردم ،راه عملی همین است که از بهشتهایی که در
آنها الذات جسمانی است سخن به میان آید

-----------. 4نظر نهج البالغه در مورد عبادت؟
عبادت تنها انجام یک سلسله اعمال خشک و بی روح نیست .اعمال بدنی صورت و پیکره ی
عبادت است ،روح و معنی چیز دیگر است

------------

 .5روح عبادت چیست؟ روح عبادت ذکر است

------------

 .6تعبیر شعرای عرفانی از روح عبادت (ذکر) چیست؟ که شعرای عرفانی از آن تعبیر به
«حضور» می کنند

----------- .7کاملترین عبادت ها در اسالم کدامند؟
به آنچه که واقعا روح نیایش و پرستش است ،یعنی رابطه ی انسان و خدا ،محبت ورزی به
خدا ،انقطاع به ذات پروردگار -که کاملترین عبادتهاست
.....
_۸عبادت واقعی از نظر نهج البالغه؟
عبادت واقعی نوعی خروج و انتقال از دنیای سه بعدی و قدم نهادن در دنیایی دیگر است،
دنیایی که به نوبه ی خود پر است از جوشش و جنبش ،و از واردات قلبی و لذتهای خاص به
خود

------------- .9دعای علی علیه السالم کدام می باشد؟
دعای کمیل

---------- 11روابط خدا با انسان چگونه می باشد؟

در روابط انسان با خدا از آن جهت که مربوط به خدا می شود هیچ گونه تغییری پیدا نمی شود.
-------- .11روابط انسان با خدا چند حالت می باشد؟
در آنچه هم که مربوط به انسان است آنچه که روح این مطلب را تشکیل می دهد باز تغییر نمی
کند؛ بله در شکلش تغییراتی پیدا می شود که تابع شرایط است و ما می بینیم خود اسالم هم این
تغییرات را قائل شده است،
--------- .12مسأله ای (اجزاء)) از نظر فقها به چه معناست؟
آیا نمازی که ما به صورت اضطرار می خوانیم ،جانشین نمازی است که به صورت اختیار باید
بخوانیم یا نه؟ اگر خواندیم ،بار دیگر باید اعاده کنیم یا نه؟ می گویند نه
----------

 .1٣مسافت الزم برای شرایط سفر؟
سفر چهار فرسخی سفر است

----------_14شروط انجام تکالیفی :بلوغ  -عقل اطالع و آگاهی  --قدرت و توانایی  -آزادی و
اختیار
----- .15عبادت طفل ممیز غیر بالغ در عین این که تکلیف ندارد و مکلف نیست صحیح است
----- .16شکل عبادت :در روابط انسان با خدا از آن جهت که مربوط به خدا می شود هیچ گونه
تغییری پیدا نمی شود ،و در آنچه هم که مربوط به انسان است آنچه که روح این مطلب را
تشکیل می دهد باز تغییر نمی کند؛ بله در شکلش تغییراتی پیدا می شود که تابع شرایط است و
ما می بینیم خود اسالم هم این تغییرات را قائل شده است.

------------_17زهد عبارت است از اعراض از مشتهیات دنیوی
-----

 .1۸عبادات عبارت است از اعمال خاصی از قبیل نماز و

روزه و تالوت قرآن و امثال این ها
- .19عرفان مصطلح عبارت است؟ از منصرف ساختن ذهن از ما سوى اهلل و توجه کامل به ذات
حق برای تابش نور حق بر قلب
--

 .21زهد غیر عارف نوعی داد و ستد است ،گوئی کاالی دنیا را می دهد که کاالی آخرت را
بگیرد ،اما زهد عارف ،نوعی پاکیزه نگهداشتن دل است از هر چه دل را از خدا باز دارد.
----------

 .21عارف از نظر هدف چگونه می باشد؟ موحد هست تنها خدا را می خواهد
-------

 22تلقی عارفانه از عبادت چیست؟
عبادت نردبان قرب است ،معراج انسان است ،تعالی روان است ،پرواز روح است به سوی کانون
نامرئی هستی ،پرورش استعدادهای روحی و ورزش نیروهای ملکوتی انسانی است ،پیروزی
روح بر بدن است
----

 2٣شرط اصلی معرفت افاضی زهد
-------

 .24یکی از بارزترین ممیزات خوارج چه بود؟ جهالت و نادانی ش
ان
-------(( 25الصلوة عمود الدین)) به چه معناست؟ مثل این دین و نماز در این دین ،مثل خیمه ای
است که سرپاست؛
------

_26اسم تصرفات و رعایت مقتضیات زمان چه نام دارد؟
افراط کاری یا به عبارت دیگر اسمش را جهالت می گذاریم چون این ناشی از حساب نکردن
است
--

 27بهترین نوع عبادت در اسالم چیست؟
میانه روی در عبادت بهترین نوع می باشد
'2۸حفظ نشاط روح در عبادت را تشریح نمایید؟

عبادت را آن قدر انجام دهید که روحتان نشاط عبادت دارد یعنی عبادت را با میل و رغبت
انجام می دهید.
-- 29چه زمانی عبادت موثر می باشد؟ و غالبا خیال می کنند که چون عبادت خوب است پس هر
چه بیشتر بهتر .فکر نمی کنند که عبادت آنگاه اثر خود را می بخشد که جذب روح شود و روح
از آن به طور صحیح تغذیه نماید
-----

 ٣1شرط توبه چیست؟ شرط توبه این است که حقوق الهی را ادا کنی صفحه  11۸کتاب
---------

 ٣1حق الهی یعنی چه؟ مثال روزه حق اهلل است ،روزه مال خداست .روزه هایی را که خورده
ای باید قضا بکنی .نمازهایی را که ترک کرده ای باید قضایش را بجا بیاوری و

----٣2خاصیت گناه چیست؟
خاصیت گناه این است که روح انسان را سنگین می کند ،یعنی نیرو را از انسان می گیرید.
-----

 .٣٣این حدیث قدسی «آنین المذنبین أحب إلى من تسبیح المسحین» در مورد چیست؟
شیرینی عبادت پس از استغفار
----- .٣4انسان ناقص از نظر عرفا؟
انسان ناقص ،انسانی که هنوز عرفانش به کمال نرسیده ،انسان کامل از غیر خدا به کلی می
برد ،ولی وقتی که رسید آنجا و سرشار شد ،حالت بازگشت دارد
----- .٣5کدام دین پیروان خود را به قوت و نیرومندی دعوت کرده است؟
دین اسالم
-٣6قرآن مجید ،یکی از هدفهائی که انبیاء داشته اند را بیان کنید؟
که به بشر آزادی اجتماعی بدهند یعنی افراد را از اسارت یکدیگر ،بندگی یکدیگر و از بردگی
یکدیگر نجات بدهند.

_٣7انسان کامل از دید اسالم چگونه باید باشد؟
انسان کامل اسالم ،انسان جامع است ،برون گرا هم هست ،جامعه گرا هم هست.
------ ٣۸رمز نماز و زکات در چیست؟  .نماز رمز پیوند صحیح با خداست و زکوه رمز تعاون و پیوند
صحیح افراد انسان با یکدیگر است

-- ٣9انسان گرائی یعنی چه؟ یعنی خدمت کردن به خلق؛ ما به خلق خدا خدمت می کنیم
-----------_41دو سنت را در میان همه ی ائمه چیست؟
یکی عبادت و خوف از خدا و خداباوری است
------------- 41اولین نقطه از زمین بود که برای مسجد انتخاب شد؟
----------_42مقصود از «ربوبیت» چیست؟
مقصود از «ربوبیت» خداوندگاری است نه خدائی ،هر صاحب قدرتی خداوندگار آن چیزهایی
است که تحت نفوذ و تصرف اوست
------- 4٣مراحل و منازل خداوندگاری کدامند:
. 1مرحله بینش و تسلط بر نفس
.2مرحله تسلط بر نیروی متخیله

٣مرحله بی نیازی روح از بدن
-4مرحله فرمانبرداری تن

.5مرحله ی فرمانبرداری طبیعت
------------- 44کمترین نشانه قبولی عمل انسان در نزد پروردگار چیست؟
بینش و تسلط بر نفس
------ .45یعنی تسلط بر نیروی متخلیه به چه معناست؟ تسلط و والیت بر اندیشه های پراکنده ،یعنی
تسلط بر نیروی متخلیه است
 46باالترین مرحله از مراحل و منازل خداوندگاری؟

مرحله ی فرمانبرداری طبیعت
---- 47معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء حق جز کدام مقوله است؟
-------.47معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء حق جز کدام مقوله است؟

مرحله ی فرمانبرداری
طبیعت
-----

.4۸نتایج همه مراحل باال به چه دلیل می باشد؟
همه این مراحل نتیجه «قرب» به پروردگار است و قرب به حق یک حقیقت واقعی است نه یک
تعبیر مجازی و اعتباری
-------. 49مقصود از والیت تکوینی؟ که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب الهی نائل
می گردد و اثر وصول به مقام قرب  -البته در مراحل عالی آن این است که معنویت انسانی که
خود حقیقت و واقعیتی است ،در وی متمرکز می شود و با داشتن آن معنویت ،قافله ساالر
معنویات ،مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می شود
----.51در مسائل اجتماعی کدام اصل مادر همه ی اصل هاست؟
عدالت
---------- .51ریشه ی همه ی آثار معنوی اخالقی و اجتماعی که در عبادت است در چیست؟ یاد حق و
غیر او را از یاد بردن
--------- 52از نظر قرآن چه چیزی پایه ی تکامل است؟
معنویت

