
 
 
 
 
 
 
 
 

امتحانالهی

 نعمت عبدالی

 با سالم
 كنيم: ، برنامه را با يك جدول قرآني آغاز ميآموزان عزادار حسيني به شما دانش

 
 آموزان اس . اي كه يكي از ابزار دانش ت نام سوره 1
 نايي.اي به معناي روش ت نام سوره 2
 اي به معناي روي ترو كردن. ت نام سوره 3
 اي به نام ش . ت نام سوره 4
 اي به نام يك قوم. ت سوره 5
 اي به نام مردم. ت سوره 6
 طلبي. اي به معناي افزون ت سوره 7
 اي به نام حكوم  و فرمانروايي خداوند. ت سوره 8

 جواب:
 ملك. .8تكوير؛  .7ناس؛  .6هود؛  .5ش ؛  .4عبس؛  .3نور؛  .2قلم؛  .1

 توجه:
 با توجه به فلش راهنما حروف را بيرون آورد، و كنار هم قرار دهيم.
اي  دهيم، چته كلمته   حاال حروف به دس  آمده را با توجه به راهنما كنار هم قرار مي

 لنبلونكم  به دس  آمد؟ ل ن ب ل و ن   م  
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آمتوزان دعتو     از دانتش باشتد. از يكتي    سوره مباركه بقره مي 155اين كلمه در آيه 
 1شود تشريف بياورد و اين آيه را قرائ  نمايد. مي

 ءٍ مِنَ  لْخَوْفِ لَ لْج وعِ لَنَقْصٍ مِنَ  لْأَمْوَ لِ لَ لْأَنْفمسِ لَ لَّثمَرَ الِ لَبَشیرِ  لصَّابِرِينَ لَلَنَبْلموَنَّكممْ بِشَيْ
 زند؟ چه كسي حدس مي،                       اي دارد به نام  خداوند عزيز يك برنامه

 شود. مي   كنيم بله اين اعداد را به هم وصل مي
 

 كند به چند سؤال در اين رابطه و شما پاسخ دهيد. خداوند ما را امتحان مي
 فهميم. كند يا افراد به خصوصي را؟ از كجا مي ت آيا خداوند همه را امتحان مي 1

 يعني همه شمام ت كا كام تتهمه از خود آيه ت لنبلونت
« بشيء»ت آيا اندازه آزمايش معلوم اس ؟ بله به مقدار كمي از موارد به خاطر كلمۀ   2

 كه در آيه آمده اس .
تتا   ت امتحان خداوند چه موقع بوده و تا كي ادامه دارد؟ از خلق  حرتر  آدم   3
 قيام .
 كند؟ ت خداوند با چه مواردي انسان را امتحان مي 4

يتك در آيته آمتده     آموزان بيان كنيتد كتدام   نويسم شما دانش بلو ميچند مورد روي تا
 اس .
 جتان انستان، گرستنگي    3،، دستتورا  خداونتد  (ختوف ) 2واسطه تترس از جنتگ  ه ب

 مال و... 4، چشم، زيان مالي، فرزند، فقر،)جوع(
 كند. هاي مختلف امتحان و آزمايش مي ها را به صور  دانيم كه خداوند انسان مي

كند و چته كستي فترار     آيه ترس اس : در جنگ چه كسي مقاوم  مييك مورد در 
 كند مي

كند مثل  مورد دوم گرسنگي: خداوند بعري افرادرو را به واسطه گرسنگي امتحان مي
كند، بعري مواقع خداوند  گرفتن روز، گاهي به واسطه كمبود مالي انسان را آزمايش مي

يا جاني كه خدا به ما داده حا تر هستتيم   كند مثالً آ انسان را با جان خودو آزمايش مي
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قبل از مرگ طبيعي دوبار، به خدا پس بدهيم؟ يا نه در اول بحث بيان كترديم كته ختدا    
 .كند همه انسانها را آزمايش مي

  شناسيد كه با پسرو مورد آزمايش ختدا واقتع   آيا شما در بين پيامبران خدا كسي مي
 اند نام ببريد؟ شده

كه هركتدام بته نتوعي     با فرزندو حرر  اسماعيل حرر  ابراهيم !احسن 
 اند. امتحان و آزمايش شده
با ظالم زمان خود به نام نمرود جنگيتد و آن حرتر  را داختل     حرر  ابراهيم

 آتش انداخ  تا بترسد و ترسيد يا نه؟
بتا فرزنتد ختود در ميتان      1يا اينكه خدا به او فرمان داد تتا فرزنتدو را قربتاني كنتد    

هم قبول كرد يا نه؟ بله قبول كرد و توفيق سربلندي پيدا كرد. در بين امامتان  گذاش  او 
هم پدر و پسري بودند كه امتحان سختي را تحمّل كردند چه كستاني بودنتد؟ احستن     

 اصغر چگونه امتحان شدند؟ اكبر و علي و فرزندانش علي امام حسين
ه با جان خودشتان هتم   براي جنگ با طاغو  زمان آماده شدند از جنگ ترسي نداشت

 آزمايش شدند و آنچه داشتند فداي دين نمودند.
در اين بخش شما را با يكي از كساني كه از امتحتان خداونتد ستربلند شتده معرفتي      

 كنم. مي
 او كيس ؟
جويان عرب بود به دستور عبيداهلل بن زياد با لشكر هزار نفري آمده بود تا از  از جنگ

ه سوي كوفه جلوگيري كند تا صب  عاشورا به ستم   و يارانش ب حرك  امام حسين
خوانتد بتا امتام     خود در لشكر دشمن باقي بود اما وقتي ديد كته همته كشيلشتانش متي    

منصرف شد و از لشكر دشمن به سوي امام  جنگ كنند او از جنگ با امام حسين
از قتل هم وي را پذيرف  به وي اجازه ميدان داد بعد  خواهي نمود امام آمد. معذر 

خود را به بالين وي رستاند و بتا حرتور     تعدادي از دشمنان امام به زمين افتاد. امام
به بالينش لبخندي زد و روحش به سوي خداوند پرواز نمود و توانس  در ايتن   امام

 امتحان جاني پيروز گردد و مدال افتخار حسيني را نصي  خود نمايد روحش شاد باد.
 كنيم كه: يادآوري مي
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كربال از بين بيش از سي هزار نفر فقط تعداد كمتر از صتد نفتر توانستتند در ايتن      در
امتحان عظيم خداوند پيروز شوند و بقيه نمره مردودي گرفتنتد و پتيش ختدا و رستول     

ماننتد حتر او    ها عمر سعد بود كه امام حسين خدا رو سياه شدند، يكي از اين رفوزه
و يتارانش   لك ري باعث شتد كته بتا امتام    را نصحي  كرد ولي نپذيرف  عشق به م

بجنگد. بعد از جريان كربال به دس  مختار هال  گرديد و اميد به ملك ري را با ختود  
 1به زير خا  برد.

 2ها توجه كنيد: براي موفقي  در امتحان الهي چه بايد كرد؟ به اين كار 
رابتر  خداوند در همين آيه به كساني كه به واسطه صتبر در ب  صبر ر ب ص 

 3دهد. مشكال  مقاوم  كردند بشار  موفقي  مي
دهيم بتدانيم كته در ديتد     از خداوند اينكه هركاري انجام مي ترس س   ر
 4خدا هستيم.
گردان شود عذاب شديدي نصتي    هركسي از ذكر من روي ذكر   ر   ذ
 5شود. وي مي

هتا   تيتوانند بر مشتكال  و ستخ   انسانها با توكل به خدا مي توكل ل   و  
 غلبه كنند.

اگر ايمان قوي و محكم داشته باشيم هرچته از طترف ختدا     ايمان ن ا م ا ي
 دانيم. رسد آن را يك نوع مصلح  براي خود مي

 و يارانش در پايان سالمي كنيم به ارباب دلمان امام حسين

 السالم علی الحسین

 و علی علی بن الحسین

 و علی اوالد الحسین

 و علی اصحاب الحسین
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