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  ِوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَل َغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَاعَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَ  نَض َرَ الل َه  :  صلى الل َّه عليه و آلهرسولُ الل َّه. 

كند و بكسانى كه  ئى را كه سخن مرا بشنود و در گوش گيرد و حفظخدا يارى كند ]شاد و خرم كند[ بنده

  .304، ص1اصول کافی، ج      .اند برساندنشنيده

 نامه  نيیآ  

 است: تیاهم دوره حائز نيجهت شرکت در ا ريبه نکات ز توجه

 شود. یعبارت خوددار نيكردن ع یشده  و از كپ ادداشتي یو برداشت مفهوم یصي. پاسخ ها به صورت تلخ1

     نام بخش محل  ،یليكدتحص ،ینام پدر، كدمل ،یخانواگو با مشخصات كامل )نام و نام a4ها در برگه پاسخ. 2

 ( ارائه گردد.ليميشماره تماس و ا ل،يتحص

خود را به پست  یخوانا یعكس واضح از متن پاسخ نامه ها اي  pdf اي word ليفا یحضور ريطلاب غ. 3

 ارسال كنند.  hadith@jz.ac.irبه آدرس  ثياداره قران و حد کيالكترون

 22/1/99.مهلت تحويل پاسخنامه 4
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 سؤالات کتاب الدّعاء جلد چهارم اصول کافی:

 سؤالات تستی:

 چه دعایی است؟)باب الدعا للاخوان بظهر الغیب(سریع الاجابه ترین دعا  (1

 دعا در حق برادرش در غیاب او؛ -الف

 دعا برای فرزندان؛ -ب

 دعا در وقت بلا. -ج

 دعا کردن با یقین به چه معناست؟)باب الیقین فی الدّعا( (2

 خدا دعا را می شنود. -الف

 گمان کن حاجتت بر در خانه است. -ب

 د.به زودی دعا مستجاب می شو -ج

 نزدیکترین حالت بنده به خدایش در چه زمانی است؟)باب البکاء( (3

 در نماز؛ -الف

 در سحرخیزی؛ -ب

 در سجده در حال گریه. -ج

 فایده بلند صلوات فرستادن چیست؟)باب الصلاه علی النبی و...( (4

 ثواب زیاد؛ -الف

 دور شدن شیاطین؛ -ب

 از بین رفتن نفاق. -ج
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به دعا در وقت بین الطلوعین کدام گزینه است؟)باب  السلامعلیه علت سفارش امام صادق  (5

 الاوقات و الحالات التی ترجی فیها الاجابه(

 گشوده بودن درهای آسمان و برآورده شدن حاجات در آن وقت؛ -الف

 تقسیم شدن روزی در آن ساعت؛ -ب

 همه موارد. -ج

چیست؟)باب ذکر الله  جایگاه و ارزش خانه ای که در آن تلاوت قرآن و ذکر خدا باشد، (6

 عزّوجلّ کثیراً(

 فزونی برکت، حضور ملائک و خروج شیاطین از خانه؛ -الف

 پاک شدن گناهان و طول عمراهل خانه؛ -ب

 خیر دنیا و آخرت، برائت از آتش و برائت از نفاق. -ج

 کدام گزینه بیانگرسیره رسول خدا در استغفارمی باشد؟ )باب الاستغفار( (7

 ؛« أستَغفرالله رَبّی و أتُوب إلَیه»د بار هر روز هفتا -الف

 ؛«أتُوب إلَی الله»و هفتاد بار « أستَغفِرالله»هر روز هفتاد بار  -ب

 «.أستَغفِرالله و أسئَلُهُ التُّوبَه» مداومت بر ذکر  -ج

هر بلایی که به بنده مؤمن نازل شود در چه صورت بلا کوتاه و چه زمانی طولانی می  (8

 الّدعاء(؟) باب الهام گردد
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اگر خداوند دعا را به بنده الهام نماید بلا کوتاه و اگربنده از دعا دریغ کند بلا طولاانی  -الف

 می شود.

 اگر بنده صبرکند بلا کوتاه و اگر بی تابی کند بلا طولانی می گردد. -ب

 اگر شکر کند بلا کوتاه و اگرنا سپاسی کند بلا طولانی می شود. -ج

پافشاری را در چه موردی مکروه و در چه حالتی پسندیده می داند؟)باب خداوند اصرار و  (9

 الإلحاح فی الدّعا(

   اصرار و پافشاری به در خواسته ها مطلوب نیست. -الف

 اصرار در خواسته ها به مردم مکروه و در نزد خدا مطلوب است. -ب

 ست.پافشاری در خواسته ها نزد مستکبران مکروه و نزد مؤمنین مطلوب ا -ج

 چیست؟) باب فضل الدّعاء و االحَثّ عََلیه(« إنِّ إبراهیم لَأوّاهٌ حَلیمٌ» در آیه« أوّاه»منظور از  (11

 بسیارصبور؛ -الف

 بسیار توبه کننده؛ -ب

 بسیار دعا کننده. -ج
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 سوالات تشریحی:

درباره ویژگی های دعا، نقل کنید؟)باب أنّ  علیه السالمروایتی جامع از امیرالمومنین  (11

 لد عا سلاح المومن(ا

 در روايات به چه معناست؟ ) باب الت قد م فی الد عاء(« الت قد م فی الد عاء»عبارت  (11

ده مورد از اوقات و حالت هایی که در آن امید اجابت وجود دارد را نام ببرید؟ )باب  (13

 الاوقات و الحالات الّتی ترجی فیها الاجابه(

در روز قیامت تمام چشمها گریان هستند مگر سه چشم، آنها کدام چشمها هستند؟)باب  (14

 البکاء(

 قبل از دعا کردن باید چه مراحلی را طی کرد؟)باب الثناء قبل الدّعاء( (15

برای دعا کردن در وقت گرفتاری چه بود؟) باب الاجتماع فی  علیه السلامسیره امام صادق  (16

 الدّعاء(

ر در اجابت دعای مؤمن چیست و خداوند در قیامت چگونه با این یکی از دلایل تأخی (17

 مؤمن برخورد خواهد کرد؟)باب من أُبطِأَت علیه الاجابه(

چه چیزهایی ذکر شده است؟)باب أنّ  صلّی الله علیه و آلهثمره دعا در روایت سکونی از پیامبر  (18

 الدّعا سلاح المومن(

 بکشیم؟)باب أنّ مَن دعاء أُستُجیبَ له( چرا پس از دعا کردن بهتر است دست بر صورت (19

زیاد ذکر خداوند گفتن چه فوایدی دارد؟ یکی از مصادیق ذکر کثیر را بیان کنید؟)باب ذکر  (21

 الله عزّوجلّ کثیراً(
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هنگام پناه بردن به خداوند و نیز هنگام دعا برای روزی، چگونه باید دعا کرد؟)باب  (21

 الرغبه و الرهبه و التضرّع و...(

نقل شده است را بیان کنید؟)باب الدعاء  علیه السلامی مؤثّر برای رزق که از امام صادق دعا (22

 للرزق(

تأثیر دعا بر قضا و قدر چیست؟)باب  علیه السلامطبق روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق  (23

 أنّ الدّعا یرُدُّ البلاءَ و القضاءَ(

چه « وَ أدعُو ربّی عَسی ألّا أکونَ بِدُعاءِ ربّی شَقِیّاً»فۀ ذیل آیه شری صلّی الله علیه و آلهپیامبر اسلام  (24

 دعایی فرمودند؟)باب الإلحاح فی الدّعاء(

إنّ الذین یستکبرون عن عبادتی، سیدخلون جهنّم »در تفسیر آیه شریفۀ  علیه السّلامامام باقر  (25

 چه فرمودند؟)باب فضل الدّعاء والحثّ علیه(« داخرین

 هی نسبت به دعای آشکار دارد؟)باب إخفاءِ الدّعاء(دعای پنهانی چه جایگا (26

 صلوات فرستادن چه تأثیری در اجابت دعا دارد؟)باب الصلاه علی النبی و...( (27

 ده مورد از کسانی که دعایشان مستجاب می شود را نام ببرید؟)باب مَن تُستجابُ دعوته( (28

و تشویش قلب شکایت کرد، در جواب کسی که از بدهی زیاد  صلّی الله علیه و آلهرسول خدا  (29

 چه دعایی به وی آموخت؟)باب الدعاء للدّین(

 محبوب ترین قطره، در نزد خداوند عزّوجلّ کدام قطره است؟)باب البکاء( (31

چرا باید در دعا کردن حوائج خود را ذکر کنیم و مطلق دعا نکنیم؟)باب تسمیه الحاجه فی  (31

 الدّعاء(

 تی در روایات چگونه است؟)باب إلهام الدّعاء(رابطه بین دعا کردن و تداوم بلاء و سخ (32
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چه ثمراتی دارد؟)باب مَن قال « ماشاءالله و لا حول و لا قوّه إلا بالله»گفتن ذکر شریف   (33

 ماشاءالله و...(

در جواب کسی که از علت مستجاب نشدن دعاها پرسیده بود، چه  علیه السّلامامام صادق  (34

 فرمودند؟)باب الثناء قبل الدعاء(

 را در روایات به چه معناست؟)باب الرغبه و الرهبه و التضرّع و...(« تضرّع» (35

چگونه باید باشد و چه تأثیری  علیه السّلامدعای دسته جمعی در روایت امام صادق  (36

 دارد؟)باب الاجتماع فی الدعاء(

مام محبوبترین اعمال نزد خداوند عزّوجلّ چیست و ویژگی ا علیه السلامدرفرمایش امام صادق  (37

 در این باره چگونه بود؟)باب فضل الدعا والحثّ علیه(علیه السّلام علی 

سه عمل خاص که باعث تقرّب به درگاه خداوند متعال می شود کدام هستند و چه ثمراتی  (38

 دارند؟)باب البکاء(

ملائکه به کسی که پشت سر برادر مؤمن خود دعا می کند  علیه السّلامطبق روایت امام سجاد   (39

 گویند؟)باب الدعا للاخوان بظهر الغیب( چه می

به چه معنایی می باشد و چه تأثیری در دعا « قَلبٍ َقاسٍ»و « قَلبٍ َلاهٍ»و «قَلبٍ ساهٍ» (41

 دارد؟)باب الإقبال علی الدّعاء(

          

.اپینده و موفق باشید (جل اهلل تعالی رفهج الشریفصاحب األرم)ع رد پناه حضرت   


