سواالت مربوط به مرحله سه
تربیت در پرتوعبادت

 -1.تقوا و تزکیه ی نفس برای تقویت چیست؟
نفس برای تقویت نیروی اراده در انسان

 -2تفکر و تعقل برای تقویت چیست؟
برای روشن شدن فکر برای قوه ی عاقله است

 .3عبادت برای تقویت چیست؟
عبادت برای تقویت عشق و عالقه ی معنوی و ایجاد حرارت ایمانی در انسان است

 .4از نظر قرآن معنویت پایه ی
است؟
از نظر قرآن معنویت پایه ی تکامل است

.۵خداوند بوسیله ی چه چیزهایی بشر را از آفات اخالقی و بیماریهای روانی حراست و نگهبانی می کند؟
نمازها و زکاتها و روزه ها بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانی کر د

 .6اصل دومی که قرآن بعد از ایمان از آن یاد می کند چیست؟
نماز نماز

 .7گفت اصل اول یعنی ایمان به چه چیزی مربوط است؟
ایمان به غیب به نظام فکری و اعتقادی یک فرد مسلمان مربوط است

. 8على علیه السالم در آخرین وصایایش در مورد چه چیزی صحبت کردند؟ در مورد نماز  -----خدا را ،خدا را،
درباره ی نماز که نماز استوانه ی خیمه ی دین شماست

.۹اقامه ی نماز چیست؟
بپاداشتن نماز آنست که حق نماز ادا شود ،یعنی نماز به صورت یک پیکر بی روح انجام نگردد؛ بلکه نمازی باشد که واقعا
بنده را متوجه خالق و آفریننده خویش سازد.

 .11امر به معروف در اثر کدام احساس می باشد؟
احساس اثباتی
 .11نهی منکر در اثر کدام احساس می باشد؟
اثر احساس نفیی

 .12الزمه بوجود آمدن دو احساس باال چیست؟
تا دوستی و محبت نباشد این احساسها در نهاد انسانی جوشش نمی کند.

 .13نوافل چه نوع عباداتی هستند؟ منظور عباداتی است که واجب نیست ولی انجام داده می شود .فرایض از یک نظر از
نوافل مهمتر است به این دلیل که فرائض واجبند

 ،14چیزی که در نوافل است ولی در فرائض نیست؟

فرائض به حکم این که واجبند و انسان اگر انجام ندهد معاقب می شود بنابراین انجام می دهد ولی توافل را اگر هم
انجام ندهد هیچ معاقب نیست ولی انجام می دهد به همین دلیل نوافل یک ارزش باالتری دارند

 .1۵دالایل باال بودن ارزش نوافل؟
فرائض به حکم این که واجبند و انسان اگر انجام ندهد معاقب می شود بنابراین انجام می دهد ولی نوافل را اگر هم
انجام ندهد هیچ معاقب نیست ولی انجام می دهد به همین دلیل نوافل یک ارزش باالتری دارند.

 .16اثر نوافل در تربیت انسان بیش از
است.
فرائض

 .17دنیای عبادت از دیدگاه نهج البالغه؟
دنیای عبادت آکنده از لذت است .لذتی که با لذت دنیای سه بعدی مادی قابل مقایسه نیست .دنیای عبادت پر از جوشش
و جنبش و سیر و سفر است

 ،18یگانه چیزی که مایه نشاط و کسب قدرت روحی و پیدا کردن خلوص و صفای باطن است؟ موسیقی قرآن

( .1۹خطبه ی  )1۹3در نهج البالغه چه نام دارد؟ و به چه چیزی اشاره دارد؟ بنام متقین معروفست و اشاره به شب زنده
داری عبادت
 ،21دوره ی تحنف و دوره ی عبادت حضرت رسول (ص) از چه زمانی شروع شد؟
پس از ازدواج با خدیجه

 ،21نماز شب برای چه کسانی لذت و بهجت دارد؟

 ،برای کسی که اهل تهجد و نماز شب باشد ،جزء صادقین و صابرین و مستغفرین باالسحار باشد ،نماز شب لذت و بهجت
دارد.

 .22عبادت درست از نظر قرآن کریم چیست؟
عبادتی که روح آن توجه به خدا و استغفار و استمداد و استعانت از خداوند است و همچنین ،توجه به خود و عیبهای خود
و نفس خود است

« 23پراکتیس» یا «فلسفه عمل» به چه چیزی می گویند؟
خودسازی

 ،24معنای خودسازی را بیان کنید؟
یعنی انسان با عمل خودش ساخته می شود .هر جور عمل کند همانگونه ساخته می شود

 ،2۵یکی از مهمترین خصوصیات شکلی که اسالم به عبادت داده کدام مسأله است؟
مسأله ی تمرین ضبط نفس در هنگام عبادت است

 .26استخفاف نماز به چه معناست؟
یعنی سبک شمردن نماز

 .27عبادتها «توقیفیه چه معنایی دارد؟
عبادتها «توقیفی» هستند یعنی در عبادت خدا ،از نظر کیفیت و کمیت نباید اعمال سلیقه شود ،بلکه باید همان طور که
برای ما بیان کرده اند ،بدون کم و زیاد اجرا شود.

 ،28چرا نماز در اسالم این قدر مهم است ،چرا پیغمبر می گوید نماز عمود این خیمه است؟
چون اگر نماز باشد و به درستی اجرا بشود ،همه چیز درست می شود

 .2۹کدام مسجد در صدر اسالم عالوه بر نماز مرکز فعالیتهای دینی و اجتماعی مسلمانان بود؟
مسجد مدینه
 .31یعنی از مسلمات فقه اسالمی است که روح عبادت به طور کلی  ...........است.
نیت

 .31جنبه نیت بر چه چیزی رجحان دارد؟
پیکر عمل

 .32این حدیث از پیامبر اسالم (ص) ((«نة المؤمن خیر من عمله» به چه چیزی اشاره دارد؟ اهمیت نیت

 .33نیت از نظر اسالم دارای چند رکن است؟
دو رکن

 .34دو رکن نیت را نام ببرید؟
پس اولین رکن نیت این است که انسان باید ذهنش را متمرکز کند .رکن دوم نیت ،اخالص است و این که انگیزه ی انسان
از عمل چیست

 .3۵اصل نیت چیست؟
چه می کنم به اصل نیت است که حتما باید برای نزدیکی به خدا و رضای او باشد

 .36در اسالم ،بلکه در هر آیین آسمانی ،روح دستورها که باید اجرا شود به چه قصدی است؟
قصد قربت

 .37انسان در باطن حیات ظاهری حیوانی خود یک حیات  ..دارد
حیات معنوی

 ،38حیات معنوی انسان از چه چیزی سرچشمه می گیرد؟
حیات معنوی انسان که استعدادش در همه افراد هست از نظر رشد و کمال از اعمالش و اهدافش سرچشمه می گیرد

« 3۹للکافرین لیس له دافع ،من اهلل ذی المعارج» بیانگر چیست؟ |

درجات قرب الى اهلل

 .41نفوذ خداشناسی در وجود انسان چگونه است؟ هر اندازه ایمان انسان قوی تر و شدیدتر باشد ،نفوذ خداشناسی در
وجود انسان بیشتر می گردد و شخصیت آدمی را بیشتر تحت سیطره خود قرار می دهد.

« 41صدق» و «اخالص» چیست؟ تأثیر و نفوذ خداشناسی در انسان مراتب و درجات دارد و تفاوت انسانها از نظر کمال
انسانی و قرب به خداوند به این درجات بستگی دارد و همه ی این ها «صدقه و اخالص» نامیده می شود؛ یعنی همه این
درجات ،درجات صدق و اخالص است

 .42عبادت واقعی برای عبادتگر عامل چیست؟
عبادت واقعی برای عبادتگر عامل بزرگ و اساسی تربیت و پرورش روحی اوست
عبادت برای یک عبادتگر واقعی «پیمانه است این پیمان چند شرط دارد؟
این پیمان مشتمل بر دو شرط اصلی است :
یکی رهایی و آزادی از حکومت و اطاعت غیرخداد اعم از هوای نفس و مطامع نفسانی و از موجودات و اشیاء و اشخاص
 و دیگر تسلیم محض در مقابل آنچه خدا به آن امر می کند و به آن راضی است و آن را دوست می دارد .عبادت واقعی برای عبادتگر عامل بزرگ و اساسی تربیت و پرورش روحی اوست ،عبادت ،برای عبادتگر درس است،
درس وارستگی ،آزادمنشی ،فداکاری ،محبت خدا ،محبت امر خدا ،همبستگی و دوستی اهل حق ،احسان و خدمت به
خلق ،و

=======
.43مردی است که در ابتدا دزد بود بعد تحولی در او پیدا شد  ،تمام گناهان را کنار گذاشت ،توبه واقعی کرد ،و بعدها
یکی از بزرگان شد .نه فقط مرد با تقوائی شد ،بلکه معلم و مربی عده دیگری شد ،در حالیکه قبال یک دزد سر گردنه
گیری بود که مردم از بیم او راحت نداشتند.
مربوط

(بازگشت گناهکار «فضیل بن عیاض)

============

.44اصل دومی که قرآن بعد از ایمان به غیب شمرده است بپا داشتن نماز  ...............است

«و یقیمون الصلوه»

============

«.4۵وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ و الصَّلوهِ و اِنَّها لَکَبیرَهٌ اِال عَلَی الْخاشِعین

آیه در مورد نماز امداد الهی

=======

 .............46نمونه ای است از رابطه خلق و خالق............. ،نمونه ای است از حسن روابط مسلمانان با یکدیگر که
در اثر تعاطف و تراحم اسالمی از یکدیگر حمایت می کنند و به هم تعاون و کمک می کنند.

نماز و زکات

===========
 ........... .47جلوه لطافت روح

نوافل
==============
..............48منظور عباداتی است که واجب نیست ولی انجام داده می شود.............از یک نظر از نوافل مهمتر
است به این دلیل که فرائض واجبند و معلوم است که درجه ای

نوافل .فرایض
=========

-4۹وجود مقدس زین العابدین علیه السالم ............است

قهرمان معنویت

========

-۵1خدا نماز را برای چه واجب کرده است؟

برای این که نماز ما را می سازد.

=========

-۵1اسالم آخرت را در .....و دنیا را در متن آخرت قرار داده است

متن دنیا
=========
-۵2روح عبادت به طور ..........

کلّی نیّت است.
=========
 -۵3نیّت از نظر اسالم دارای ..............

دو رکن است

==

