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 الإمامُ الباقرُ عليه السلام  :سارِعوا في طَ َلبِ العِلمِ  ،فوالّذي نَفْسي بيَدِهِ َلحَدیثٌ واحِدٌ في حَلالٍ وحَرامٍ
تأخُذُهُ عَن صادِقٍ خَيرٌ مِن الدُّنيا وما حَمَلَتْ مِن ذَهَبٍ وفِضَّةٍ .
در طلب دانش بکوشيد  ،زیرا سوگند به آن که جانم در دست اوست  ،یک حدیث درباره ي حلال و
حرام از فردي راستگو فراگيري  ،بهتر از همه ي دنيا و معادن زر و سيم آن است.
المحاسن  ، ۵۵۵/۶۵۳/۱ :میزان الحکمة ج  ،2ص .7۱۵

آیین نامه
توجه به نکات زیر جهت شرکت در این دوره حائز اهمیت است:
.1

تمام پاسخ ها با مراجعه شخص شرکت کننده و با مراجعه به منبع اصلي پاسخ داده شود.

 .2پاسخ ها به صورت تلخيصي و برداشت مفهومي یادداشت شده و از کپي کردن عين عبارت خودداري شود.
 .3تکميل پاسخ نامه با شيوه اي غير از موارد مذکور موجب ضمان شرعي خواهد بود.
 .4پاسخها در برگه  a4و با مشخصات کامل (نام و نامخانواگي ،نام پدر ،کدملي ،کدتحصيلي ،نام بخش محل
تحصيل ،شماره تماس و ایميل) ارائه گردد.
 .5طلاب غير حضوري فایل  wordیا  pdfیا عکس واضح از متن پاسخ نامه هاي خواناي خود را به پست
الکترونيک اداره قران و حدیث به آدرس  hadith@jz.ac.irارسال کنند.
.6مهلت تحویل پاسخنامه مرحله نهم66/6/30
تبصره :
.1

در جهت تحقق اهداف طرح و انس طلاب با منابع معتبر حدیثي و همچنين ایجاد زمينه مشارکت فعالانه همه
طلاب در این مسابقات  ،پيوستن طلابي که موفق به شرکت در مراحل گذشته طرح نشده و پاسخ نامه را
تحویل نداده اند در ادامه طرح به شرط ارائه پاسخ نامه مراحل قبل ممکن مي باشد.
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سوالات از ادامه ابواب ایمان و کفر:
از

[بَابُ مَنْ طَلَبَ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَوْرَاتِهِم] تا پایان کتاب الایمان والکفر؛

سؤالات تستی
 ..1بر اساس حدیث سکوني از امام صادق ع از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم کددام گنداه
است که در دین انسان به خوره در بدن انسان تشبيه شده که دین انسان را از بين مي برد؟
الف) غيبت
ب) تهمت
ج) دروغ
 .2بر اساس حدیث ابن ابي عمير از امام صادق عليه السلام کدام گناه اسدت کده از مصدادیق تشدييع
فاحشه است؟
الف) غيبت
ب) تهمت
ج) دروغ
 .3بر اساس حدیث سماعه از امام صادق عليه السلام کسي که در بدرآوردن حاجدت بدرادران دیندي
خيرخواه آنان نباشد و مصلحت آنان را در نظر نگيرد…… ..؟
الف) جایگاه او در آتش است
ب) به خدا و رسولش خيانت کرده
ج) جان کندن سختي در انتظار اوست
 .4بر اساس حدیث هشام بن سالم از امام صادق عليه السدلام آیده شدریفه «یدا ََیُّهَدا الَّدذِینَ آمَنُدوا لِدمَ
تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ ََنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون» در باره کدام گناه است؟
الف) سخن چيني
ب) دروغ
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ج) خلف وعده
 .5بر اساس حدیث علي بن جعفر از امام کاظم عليه السلام کدام گناه است که اگر انسدان مرتکدب
آن شود ولایت خدا را قطع کرده است؟
الف) یاري نکردن و پناه ندادن به مؤمن در صورت توان
ب) ظلم و ستم
ج) همسایه آزاري
 .6بر اساس حدیث ضُرَیْسٍ از امام صادق عليه السلام منظور از شرک در آیده شدریفه « وَ مدا یُدؤْمِنُ
ََکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُون» چه نوع شرکي است ؟
الف) شرک در عبادت
ب) شرک در طاعت
ج) هر دو (شرک عبادت و شرک طاعت)
 .7بر اساس حدیث هارون بن خارجه از ابوبصير از امام صادق عليده السدلام منظدور از ظلدم در آیده
شریفه «الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ» چيست؟
الف) شرک
ب) شک
ج) کفر
 . 8هر چيزي درماني دارد درمان گناه چيست؟
الف) انجام حسنات و کارهاي نيک
ب) توبه و استغفار
ج) هر دو
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 . 6در حدیث بکير از زراره از امام باقر عليه السلام کدام گناه است که انسان را بيش از هر گنداه
دیگري به کفر نزدیک مي کند؟
 .10تعيير مؤمن به چه معناست و بر اساس حدیث « ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ََبِي عَبْددِ
اللَّهِ عليه السلام» بگویيد که اثر وضعي تعيير مؤمنان چيست؟
 .11بر اساس حدیث «حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ََبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام » کفاره غيبت چيست؟
 .12بر اساس حدیث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَة از امام صادق عليه السلام فرق غيبت و بهتدان را توضديح
دهيد.
 .13بر اساس روایت مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام کسي که سعي کند مدؤمني را تحقيدر
کرده و از چشم مردم بيندازد چه عاقبتي در انتظار اوست؟
 .14بر اساس حدیث ابن ابي عمير از امام صادق عليه السلام چه کسي از رحمت الهي مأیوس است
و روز قيامت در پيشاني و بين دو دیده او نوشته مي شود« :آیِسٌ مِنْ رَحْمَتِي».
 .15حدیث زیر را تکميل کنيد و ترجمه نمایيد« :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ََبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السدلام
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سام  ََ :لَا َُنَبِّئُکُمْ بِشِرَارِکُمْ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْم ََّشداُُونَ
…………………………………………».
 .16بر اساس حدیث عمر بن یزید از امام صادق عليه السلام بيان کنيد که چرا نباید بدا اهدل بددعت
معصيت همنشيني کرد؟
 .17بر اساس حدیث حمزه بن طيار از امام صادق عليه السلام مردم شش دسته اند؛ آن شش دسته را
نام ببرید.
 .18بر اساس حدیث مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ از امام صادق عليه السلام از رسول خدا صلي الله عليه و
آله و سلم نفاق را تعریف کنيد.
 .16بر اساس حدیث عبد الله بن مسکان از ابوبصير از امام صادق عليه السلام منظدور از ربوبيدت در
آیه شریفه «اتَّخَذُوا ََحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ ََرْباباً مِنْ دُونِ اللَّه» چيست؟
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 . 20بر اساس حدیث زراره از امام باقر ع و عمر بن ابدان از امدام صدادق ع مستضدعف را تعریدف
کنيد و سه مصداق روشن براي آن بيان کنيد؟
 .21بر اساس حدیث سفيان بن عيينه از امام صادق عليه السلام چرا بني اميده آمدوزا ایمدان را آزاد
گذاشتند ولي آموزا معناي شرک را ممنوع نمودند؟
 .22بر اساس احادیث «بَابُ الْوَسْوَسَةِ وَ حَدِیثِ النَّفْس» توضيح دهيد که منظور از وسوسه و حدیث
نفس چيست و چه تکليفي هنگام وسوسه و حدیث نفس داریم؟
 .23بر اساس احادیث «بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالذُّنُوبِ وَ النَّدَمِ عَلَيْهَا» توضيح دهيد که نقش پشيماني از گناه
و اعتراف به گناه در آمرزا گناهان چيست.
 .24بر اساس حدیث معاویه بن وهب از امام صادق عليه السلام اثر توبه نصوح چيست؟
 .25بر اساس حدیث عبد الرحمن بن حماد از اميرالمؤمنين عليه السلام گناهان سه قسم اند :گناهاني
که بخشيده مي شوند ،گناهاني که بخشيده نمي شوند ،گناهاني که اميد است بخشيده شدوند و تدرس آن
مي رود که بخشيده نشوند .بر اساس حدیث شریف توضيح دهيد که این سه قسم گناه کدامند؟
 .26بر اساس احادیث «بَابُ تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ الذَّنْب» بيان کنيد کده چده چيزهدایي کفداره گناهدان مدي
شود؟
 .27بر اساس حدیث سدماعه بدن مهدران از امدام صدادق عليده السدلام اسدتدراج را بدا توجده بده آیده
«سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا یَعْلَمُون» تعریف کنيد.
 .28بر اساس حدیث عبد الله بن سنان از امام صادق عليه السلام از ابوذر رحمه الله عليه علت تدرس
از مرگ چيست؟
 .26در حدیث امام صادق عليه السلام از رسول خدا صلي الله عليه و آله  6چيز از امت برداشته شده
است ،آنها را نام ببرید.
َضدلٍ عَلَدى
 .03آیه شریفه «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِدبَعٍٍْ لَف ََسددَتِ الْدأَرْ ُ وَ لکِدنَّ اللَّدهَ ذُو ف ْ
الْعالَمِين» را بر اساس حدیث یونس بن ضبيان از امام صادق عليه السلام تفسير کنيد و بيان کنيد که منظور
عج
لش
رد پناه امام عصر ل اهلل تعالی رفهج ا ریف موید و منصور باشید.

از دفع بلا توسط بعضي به چه معناست؟
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