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 تعالی تاسوِ

  َِِّرسَلُ الل:  َتَذاكَزٍا ٍتَالقَا ٍتَحَذّثَا ؛ فإىَّ الحَذیثَ جِالءٌ للقُلَبِ ، إىَّ القُلَب

  لَتَزیيُ كوا یَزیيُ السَّیفُ ، جِالؤّا الحَذیثُ .

ٍ هالقات كٌیذ ٍ حذیث تگَییذ ؛ سیزا  -علوی-: تا یکذیگز هذاكزُپیاهثز خذا     

حذیث صیقل دلْاست. ّواًا دلْا ّوچَى شوشیز سًگار هی گیزد ٍ صیقل آًْا تِ حذیث 

  5/۱5/۸الکافی :                                                              است. 

 ایجاد ٍ حذیث هتَى تا طالب ییآشٌا راستای درالشّزاء ادارُ قزآى ٍ حذیث جاهعِ

ی ٍ ارتقاء سطح سدایی اس هتَى حذیث ٍ تا ّذف غزتت  تیت اّل رٍایات تا اًس

کتاب » خَاًی حذیثغیزحضَری دٍرُ  هزحلِ سَهیي  ،طالب ٍ تزتیتی هعزفتی

 ًوایذ:   را تزگشار هی «شزیف اصًل کافی

 

 دریافت سؤاالتشیًٌ  

 )رُ( ٍرٍدی ساختواى شْیذ تْشتی –سزای ثقلیي  .        2 ءالشّزا سایت جاهعِ .5

 5931هاُ  دی 51 تحًیل پاسخىامٍ:مُلت 

  ريش تحًیل پاسخىامٍ  

 )رُ( ٍرٍدی ساختواى شْیذ تْشتی –سزای ثقلیي تحَیل تِ طالب حضَری: 

 تِ پست الکتزًٍیکی   pdfیا : ارسال پاسخٌاهِ تایپ شذُ طالب غیز حضَری

hadith@jz.ac.ir       : 92552911شوارُ تواس 
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در كارگاُ شزكت ثثت ًام جْت تَاًٌذ  استاى قن هیطالب حضَری ٍ غیزحضَری 

شوارُ  اتدی هاُ  51تا ، كِ سهاى آى هتعاقثا اعالم هی شَدایي دٍرُ پزسش ٍ پاسخ 

 .ذفزهایٌتواس حاصل   92552۱93 -92552911

 

 آییه وامٍ      

 اّویت است: حائشتَجِ تِ ًکات سیز جْت شزكت در ایي دٍرُ 

پاسخ دادُ  اصلی هٌثع هزاجعِ تِ ٍ تا هزاجعِ شخص شزكت كٌٌذُتوام پاسخ ّا تا  .5

 شَد. 

پاسخ ّا تِ صَرت تلخیصی ٍ تزداشت هفَْهی یادداشت شذُ  ٍ اس كپی كزدى  .2

 عیي عثارت خَدداری شَد.

 خَاّذ تَد. هَجة ضواى شزعیتکویل پاسخ ًاهِ تا شیَُ ای غیز اس هَارد هذكَر  .9

در ٌّگام تکویل پاسخ ًاهِ درج ّوِ اطالعات درخَاستی اس طالب اس ضزٍریات  .۱

است . تذیْی است  در صَرت ًقص در تکویل اطالعات اس قثیل شوارُ تحصیلی 

 .یا ... پیاهذ آى هتَجِ خَد طلثِ است

خاًَاگی، ًام پذر،  ٍ تا هشخصات كاهل )ًام ٍ ًامرٍ  یک a4زگِ ّا در ت پاسخ .1

 ارائِ گزدد.كذهلی، كذتحصیلی، ًام تخش هحل تحصیل، شوارُ تواس ٍ ایویل( 

تزداشت هفَْهی، ارائِ ًوَداری اس هحتَای حذیث كٌٌذگاًی كِ عالٍُ تز  شزكت  .3

 گزدًذ. تزخَردار هی اهتیاس ٍیژُّن داشتِ تاشٌذ، اس  )عزتی ٍ فارسی(

طالب حضَری هی تَاًٌذ پاسخ ًاهِ ّای تایپ شذُ یا دستٌَیس خَد  را تِ  .7

 تحَیل دٌّذ.ءجاهعِ الشّزا صَرت حضَری تِ ادارُ قزآى ٍ حذیث 
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 پاسخ ًاهِ ّایٍاضح اس هتي یا عکس   pdfیا  wordطالب غیز حضَری فایل  .۸

 خَد را تِ پست الکتزًٍیک ادارُ قزاى ٍ حذیث تِ آدرسخَاًای 

hadith@jz.ac.ir   .ارسال كٌٌذ 

ست الکتزًٍیک است ٍ در ّز طلثِ تٌْا هجاس تِ یکثار ارسال پاسخ ًاهِ اس طزیق پ .3

 .ذُ هَرد ارسیاتی قزار خَاّذ گزفتًاهِ دریافت ش آخزیي پاسخر، صَرت تکزا

 

 امتیاسات 

خَاًی كتاب اصَل كافی  حذیثّإ  دٍسُ تِ کساًٖ کِ دس توام سلسلِ .1

 گزدد.  اّذا هی خَاًی كافی حذیث شزكت ًوایٌذ گَاّی پایاى دٍرُ

 تبصزٌ : 

َمچىیه حذیثی ي معتبز در جُت تحقق اَذاف طزح ي اوس طالب با مىابع 

ایجاد سمیىٍ مشارکت فعاالوٍ َمٍ طالب در ایه مسابقات ، پیًسته طالبی کٍ 

تٍ طزح وشذٌ ي پاسخ وامٍ را تحًیل وذادٌ اوذ مًفق بٍ شزکت در مزاحل گذش

در ادامٍ طزح بٍ شزطی ممکه است کٍ تا پایان مُلت ارائٍ پاسخ وامٍ مزحلٍ 

 .پاسخ وامٍ مزاحل گذشتٍ را ویش تحًیل دَىذ،جاری 

 

زآى ٍ حذیث در ّای ادارُ ق ّا ّوچَى دیگز دٍرُ ساهی هوتاسیي ایي دٍرُا .2

قزار خَاّذ هشْذ هقذس كٌٌذُ در اردٍی قزآًی ساالًِ  لیست فعاالى شزكت

 . گزفت
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 سىاالت کتاب الّدعاء

دس سٍص ل٘اهت توام چطوْا گشٗاى ّستٌذ هگش سِ چطن! آًْا کذام چطموْا   (1

 ّستٌذ؟

 لثل اص دعا کشدى تاٗذ چِ هشاحلٖ سا طٖ کشد؟ (2

ٗکٖ اص دالٗل تأخ٘ش دس اجاتت دعإ هَهي چ٘سمت ٍ خذاًٍمذ دس ل٘اهمت     (3

 چگًَِ تا اٗي هَهي تشخَسد خَاّذ کشد؟

 دستاسُ ٍٗژگٖ ّإ دعا، ًمل کٌ٘ذ؟سٍاٗتٖ جاهع اص اه٘شالوَهٌ٘ي (4

دس چمِ صهماًٖ ٍ چگًَمِ    اهام تالشطثك سٍاٗت هٌمَل اص اهام صادق (5

 دعا ه٘کشدًذ؟

 تِ چِ ًَع دعا کشدى، گفتِ هٖ ضَد؟« سّثِ»ٍ « سغثِ» (6

 چ٘ضّاٖٗ رکش ضذُ است؟چِ ثوشُ دعا دس سٍاٗت سکًَٖ اص پ٘اهثش (7

 سشٗع االجاتِ تشٗي دعا چِ دعاٖٗ است؟ (8

 چشا پس اص دعا کشدى تْتش است دست تش صَست تکط٘ن؟ (9

 دعا کشدى لثل اص ًضٍل تالء ٍ دس حال خَضٖ چِ فاٗذُ إ داسد؟ (11
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خذاًٍممذ اصممشاس ٍ پافطمماسٕ سا دس چممِ هممَسدٕ هکممشٍُ ٍ دس چممِ حممالتٖ  (11

 ؟پسٌذٗذُ هٖ داًذ

تي چِ فَاٗذٕ داسد؟ ٗکمٖ اص هامادٗك رکمش ک ٘مش سا     صٗاد رکش خذاًٍذ گف  (12

 ت٘اى کٌ٘ذ؟

ٌّگام پٌاُ تشدى تِ خذاًٍذ ٍ ً٘ض ٌّگام دعا تشإ سٍصٕ، چگًَِ تاٗمذ دعما    (13

 کشد؟

 ًمل ضذُ است سا ت٘اى کٌ٘ذ؟دعإ هَثش تشإ سصق کِ اص اهام صادق (14

، تاث٘ش دعما تمش ل ما ٍ لمذس     طثك سٍاٗت عثذاهلل اتي سٌاى اص اهام صادق (15

 ٘ست؟چ

ٍَ أدعَُ ستّٖ عَسمٖ ألاما أکمَىِ تعمذُعاءّ ستّمٖ      »رٗل آِٗ ضشٗفٔ پ٘اهثش اسالم (16

 چِ دعاٖٗ فشهَدًذ؟« ضِمّّ٘اً

إىا الممزٗي ٗسمتکثشٍى عممي عثممادتٖ،  »دس تفسمم٘ش آٗمِ ضممشٗفٔ  اهمام تممالش  (17

 چِ فشهَدًذ؟« س٘ذخلَى جٌْان داخشٗي

 دعإ پٌْاًٖ چِ جاٗگاّٖ ًسثت تِ دعإ آضکاس داسد؟ (18

 فشستادى چِ تاث٘شٕ دس اجاتت دعا داسد؟صلَات  (19

 دعإ پٌج ًفش سا هستجاب هٖ داًٌذ، آًْا چِ کساًٖ ّستٌذ؟اهام تالش (21
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 ، چِ اٍلاتٖ تاٗذ دعا کشدى سا هغتٌن ضوشد؟طثك سٍاٗت اه٘شالوَهٌ٘ي (21

دس جَاب کسٖ کِ اص تذّٖ صٗاد ٍ تطَٗص للة ضکاٗت  سسَل خذا (22

 کشد، چِ دعاٖٗ تِ ٍٕ آهَخت؟

 تشٗي لطشُ، دس ًضد خذاًٍذ عضاٍجلا کذام لطشُ است؟هحثَب  (23

 دعا کشدى تا ٗم٘ي تِ چِ هعٌاست؟  (24

 چشا تاٗذ دس دعا کشدى حَائج خَد سا رکش کٌ٘ن ٍ هطلك دعا ًکٌ٘ن؟ (25

 ؟ساتطِ ت٘ي دعا کشدى ٍ تذاٍم تالء ٍ سختٖ دس سٍاٗات چگًَِ است (26

 چِ ثوشاتٖ داسد؟ «هاضاءاهلل ٍ ال حَل ٍ ال لَُّ إال تاهلل»گفتي رکش ضشٗف   (27

 ًضدٗکتشٗي حالت تٌذُ تِ خذاٗص دس چِ صهاًٖ است؟ (28

دس جَاب کسٖ کِ اص علت هستجاب ًطذى دعاّما پشسم٘ذُ   اهام صادق  (29

 تَد، چِ فشهَدًذ؟

 سا دس سٍاٗات تِ چِ هعٌاست؟« ت شاع» (31

چگًَِ تاٗذ تاضذ ٍ چِ تاث٘شٕ دعإ دستِ جوعٖ دس سٍاٗت اهام صادق (31

 داسد؟

 صلَات فشستادى چ٘ست؟فاٗذُ تلٌذ  (32

 چشا تِ دعا دس ٍلت ت٘ي الطلَع٘ي سفاسش ضذُ است؟ (33
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34)    ٖ دس هحثَتتشٗي اعوال ًضد خذاًٍذ عضاٍجلا چ٘ست ٍ ٍٗژگمٖ اهمام علم

 اٗي تاسُ چگًَِ تَد؟

خاًِ إ کِ دس آى رکش خذا گفتِ ضَد ٍ ً٘ض لشآى خَاًذُ ضَد چِ جاٗگماُ   (35

 ٍ اسصضٖ داسد؟

دس استغفاس کشدى چگًَِ  خذاس٘شٓ سسَل طثك سٍاٗت اهام صادق (36

 تَد؟

سِ عول خاظ کِ تاعث تمشاب تِ دسگاُ خذاًٍمذ هتعمال همٖ ضمَد کمذام       (37

 ّستٌذ ٍ چِ ثوشاتٖ داسًذ؟

هالئکِ تِ کسٖ کِ پطت سش تشادس همَهي خمَد   طثك سٍاٗت اهام سجاد  (38

 دعا هٖ کٌذ چِ ه٘گٌَٗذ؟

چگًَمِ  ٌّگاهٖ کِ هسألِ إ اٗطاى سا اًذٍّگ٘ي هٖ ساخت، اهام تالش  (39

 دعا ه٘کشدًذ؟

 تِ چِ هعٌاٖٗ هٖ تاضذ ٍ چِ تاث٘شٕ دس دعا داسد؟« لِلةٍ ساٍُ» (41

 

 .پاینده و مىفق باشید    پناه حضرت صاحب األمررد 


