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 تؼا٣ِ تاسٕٝ

ا٢ خا٘ٛادٜ ٔستحىٓ ضذ ٚ زٖ ٚ ضٛٞر حمٛق  اٌر در خأؼٝ»: اِؼا٣ِٔذظّٝ ٔماْ ٔؼظٓ رٞثر٢ 

٤ىذ٤ٍر را رػا٤ت ورد٘ذ ٚ تا ٞٓ اخالق خٛش داضتٝ ٚ سازٌار٢ ٕ٘ٛد٘ذ ٚ تا ٕٞىار٢ ٞٓ 

ٞا را داضتٝ  ا٢ وٝ ا٤ٗ عٛر خا٘ٛادٜ ٔطىالت را تر عرف ٕ٘ٛدٜ ٚ فرز٘ذاٖ را ترت٥ت ورد٘ذ، خأؼٝ

تٛا٘ذ  ات پ٥ذا خٛاٞذ ورد ٚ اٌر ٔػّح٣ در خأؼٝ تاضذ ٣ٔتاضذ، تٝ غالح خٛاٞذ رس٥ذ ٚ ٘د

تٛا٘ٙذ  ا٢ ٘ثٛد، تسرٌتر٤ٗ ٔػّح٥ٗ ٞٓ ت٥ا٤ٙذ ٣ٕ٘ ا٤ٗ عٛر خٛأغ را اغالح ٕ٘ا٤ذ. اٌر خا٘ٛادٜ

 ٢14/6/1372  ٢ ػمذ ٔٛرخٝ خغثٝ  «                                       .خأؼٝ را اغالح وٙٙذ

ٚ ٕٞرا٣ٞ ٕٞسراٖ عالب در ٔح٥ظ خا٘ٛادٜ ٤ى٣ از  ٌسترش ٚ تؼ٥ٕك فضا٢ ٕٞذ٣ِ

٣ٔ تاضذ. از ا٤ٗ رٚ  سالْ اهلل ػ٥ّٟا اٞذاف ادارٜ وُ أٛر عالب ٚ خا٘ٛادٜ ٞا٢ خأؼٝ اِسٞرا

تر٤ٚح ٚ تؼ٥ٕك تا ٞذف  ػ٥ّٟا اهلل سالْاِسٞراء ادارٜ لرآٖ ٚ حذ٤ث خأؼٝا٤ٗ ادارٜ  تا ٕٞىار٢ 

 ٚ ٌسترش ا٘س تا والْ ٘ٛرا٣٘ ا٤طاٖ ٥ّٟٓ اِسالْػفرًٞٙ غ٣ٙ احاد٤ث ٚ رٚا٤ات اُٞ ت٥ت 

را ترٌسار  «ٔفات٥ح اِح٥ات»غ٥رحضٛر٢ حذ٤ث خٛا٣٘ دٚرٜ  ٥ٔاٖ خا٘ٛادٜ ٞا٢ عالب،

      ٕ٘ا٤ذ.  ٣ٔ

    

  اثر آ٤ت اهلل خٛاد٢ آ٣ّٔ تمفاتیح الحیا:  منبع

 :ٔرحّٝ ترٌسار خٛاٞذ ضذ 3دٚرٜ در 

 ؛305تا  63: غفحٝ 1ٔرحّٝ             

 ؛570تا  307: غفحٝ 2ٔرحّٝ             

 .تا پا٤اٖ وتاب 571: غفحٝ 3ٔرحّٝ             

 98 /20/5 :ٔرحّٝ اَٚ  ّٟت تح٤ُٛ پاسخٙأٝٔ
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 آیین نامه 

 تٛخٝ تٝ ٘ىات ز٤ر خٟت ضروت در ا٤ٗ دٚرٜ حائس ا٥ٕٞت است: 

 ضروت در ٔساتمٝ ٣ٔ تاضٙذ.ٚ ٕٞسراٖ آٟ٘ا ٔداز تٝ سالْ اهلل ػ٥ّٟا عالب حضٛر٢ خأؼٝ اِسٞرا  .1

 تاضذ.  ٔراخؼٝ ضخع ضروت وٙٙذٜتٕاْ پاسخ ٞا تا  .2

 خا٘ٛا٣ٌ، ٘اْ پذر، وذ٣ّٔ، وذتحػ٣ّ٥ ٚ تا ٔطخػات وأُ )٘اْ ٚ ٘اْ  a4ٞا در ترٌٝ  پاسخ .3

 ، ٘اْ تخص ٔحُ تحػ٥ُ، ضٕارٜ تٕاس( ارائٝ ٌردد.عّثٝ

 تٝ ٚ ٕٞسرا٘طاٖ راخٛد عالب حضٛر٢ ٣ٔ تٛا٘ٙذ پاسخ ٘أٝ ٞا٢ تا٤پ ضذٜ ٤ا دست٤ٛٙس  .4

در غٙذٚق در٤افت پاسخٙأٝ ٞا٢ دٚرٜ ٞا٢ غ٥رحضٛر٢ اداٜ لرآٖ ٚ حذ٤ث غٛرت حضٛر٢ 

 ٔستمر در ٚرٚد٢ آٔٛزضٍاٜ أاْ رضا خٙة درب خرٚخ٣ سرا٢ ثم٥ّٗ لرار دٞٙذ.

پاسخ ٘أٝ ٞا٢ خٛد را تٝ پست اِىتر٥٘ٚه ادارٜ لرآٖ   ٤pdfا  wordعالب غ٥ر حضٛر٢ فا٤ُ  .5

 ارساَ وٙٙذ.  hadith@jz.ac.irٚ حذ٤ث تٝ آدرس 

اػالْ ترٌس٤ذٌاٖ دٚرٜ در ٞر ٔرحّٝ حذاوثر دٜ رٚز پس از اتٕاْ ّٟٔت ضروت در ٔساتمٝ،  .6

ر سرٚش ٚ ا٤تا تارٌسار٢ ٣ٔ ضٛد ٚ تا ر٢ٚ سا٤ت خأؼٝ اِسٞرا ٚ در وا٘اَ ٞا٢ ٔداز٢ د

 ترٌس٤ذٌاٖ تٕاس ٌرفتٝ خٛاٞذ ٣ٔ ضٛد.

در پا٤اٖ دٚرٜ تٝ ٕٞٝ وسا٣٘ وٝ در دٚرٜ ضروت وردٜ ٚ ٕ٘رٜ ٘ػاب را وسة وردٜ ا٘ذ، 

 ٌٛا٣ٞ ضروت در دٚرٜ تمذ٤ٓ خٛاٞذ ضذ. 

 دوره: پیشنهادات ویژه شرکت در

  تٙط٥ٙ٥ٓ خٛا٥ٞٓ د٤ذ ٕٞا٘غٛر وٝ خٛد  اِسالْ ػ٥ّٟٓاُٞ ت٥ت  ٚ تا عٟارت سرسفرٜتا خّٛظ ٥٘ت

 .چطا٘ذ خٛاٞٙذٔا از چطٕٝ سار ػّٓ ٚ ٔؼرفت خ٤ٛص تٝ ٚػذٜ دادٜ ا٘ذ 

  دٚستاٖ ٚ ػاللٝ ٔٙذاٖ ترا٢ تطى٥ُ خّسٝ تطى٥ُ حّمٝ ا٢ از اػضا٢ خا٘ٛاد٣ٜٔ تٛا٥٘ذ تا ،

 الذاْ و٥ٙذ. حذ٤ث خٛا٣٘ٔؼرفت٣ 
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دوم  مرحله سواالت          

 سواالت تستی 

 

  ؟وذاْ ٤ه از ٌس٤ٙٝ ٞا٢ ز٤ر، از و٥فرٞا٢ ٕٞسا٤ٝ آزار٢ تٝ ضٕار ٣ٔ رٚد (1

  خرٚج از خُرٌٝ ٔٛٔٙاٖب(  دٚر٢ از تٟطت اِف(

 غ٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚآِٝ غضة رسَٛ خذاد(                                  تٍٙذست٣ ج(   

خٛاٖ ض٥ؼٝ در چٝ غٛرت٣  اِسالْػ٥ّٟٕا  در رٚا٤ت٣ از أاْ تالر ٚ أاْ غادق (2

  ؟ٔستحك تٙث٥ٝ ٚ تاد٤ة است

  ت٣ ػرضٝ تاضذ ب(                   اٌر ازدٚاج ٘ىٙذ اِف(

 ٔطغَٛ د٤ٗ ضٙاس٣ ٘ثاضذد(              ٔطغَٛ ِٟٛ ٚ ِؼة تاضذ          ج(   

  ؟عثك رٚا٤ت ٘ث٢ٛ، چٝ چ٥س٢ تاػث ر٤طٝ وٗ ضذٖ د٤ٗ ٣ٔ ضٛد (3

  ظّٓ حاوٕاٖ خٛر ب(    رٚاتظ ٔردْ تفرلٝ ٚ ت٥ر٣ٌاِف( 

 اػتٕاد تٝ دضٕٗد(                      ت٥ؼت ضى٣ٙ ٔردْج(    

از تثؼات وذاْ ٤ه از ٌس٤ٙٝ ٞا٢ ز٤ر ٣ٔ  "تذٌٕا٣٘ در خأؼٝ"رٚاج   (4

 ؟تاضذ

   فساد حاوٕاٖ ب(                    درٚؽ ٣٤ٌٛ اِف(              

 ترن ػذاِت د(             ح٥ف ٚ ٥ُٔ ت٥ت إِاَ ج(

ػاْ تر٤ٗ لاٖ٘ٛ ا٣ِٟ در ترخٛرد تا تٙذٌاٖ خذا اػٓ از ٔسّٕاٖ ٚ وافر  (5

  ؟چ٥ست

   ادا٢ أا٘ت ب(  احتراْ تٝ ٔردْ اِف( 

 دػا وردٖد(   ٥٘ى٣ وردٖ تٝ ٔردْ ج( 

اساس ػمُ تؼذ از ا٤ٕاٖ تٝ خذا، ..................  غ٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚآِٝ عثك رٚا٤ت ٘ث٢ٛ (6

  ؟٣ٔ تاضذ

  ٔذارا تا ٔردْ ب(                اخالظ در ػُٕ اِف(
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 رزق حالَ ٤افتٗد(                               ػُٕ تٝ ٚاخثات ج( 

خذاٚ٘ذ وذاْ ػُٕ را تٝ ػٙٛاٖ افضُ اػٕاَ  اِسالْ ػ٥ّٝ عثك رٚا٤ت أاْ غادق (7

  ؟ٔؼرف٣ ورد٘ذ ػ٥ّٝ اِسالْ تٝ حضرت ٔٛس٣

  پا٤ذار٢ در ػذاِت ب(              ٔحثت تٝ وٛدواٖ اِف(

 خذٔت تٝ پذرٚٔادرد(                                خٟاد تا ٘فس ج(  

  ؟اٞا٘ت تٝ فم٥ر تٝ سثة فمرش، از ٘طا٘ٝ ٞا٢ رفتار٢ِ وذاْ ٌرٜٚ ٣ٔ تاضذ (8

 احٕكد(         ٔغرٚرج(     ٔٙافكب(                ٔتىثراِف( 

٘ساعِ ٘ارٚا تا ترتر از خٛد، » ؟ضخع ٣ٔ تاضذ ا٤ٗ ٤ٚژ٣ٌ ٞا ٔرتٛط تٝ وذاْ (9

 .«حٕا٤ت از ستٍٕراٖ، ظّٓ تٝ فرٚتر از خٛد

 ٔتظاٞر تٝ ػّٓد(             فاسكج(     تذخُّك ب(              ٔٙافك اِف(

خذاٚ٘ذ ٔتؼاَ در حٕا٤ت از وذاْ ٌرٜٚ چٙاٖ خٕط٥ٍٗ ٣ٔ ضٛد وٝ ٣٤ٌٛ  (10

 ؟از پ٥أثراٖ خٛد خط٥ٍٕٗ ضذٜ است در حٕا٤ت

   ػإِاٖ رتّا٣٘ ب(    ٔداٞذاٖ راٜ خذا اِف(

 حاوٕاٖ ػادَد(                 ر٤ص سف٥ذاٖ أّت ج(  

 ؟ٔٙس١ِ ر٤ختٗ خِٖٛ ترادر د٣ٙ٤ استوذاْ ٤ه از اػٕاَ ز٤ر تٝ  (11

  تٟٕت زدٖ تٝ ترادر د٣ٙ٤ ب(   غ٥ثت وردٖ از ٔٛٔٗ اِف(

 سخٗ چ٣ٙ٥ درتارٜ ترادر د٣ٙ٤د(                لٟر وردٖ تا ترادر د٣ٙ٤ ج(

ٔطٛرت  ٘ثا٤ذتا وذاْ ٤ه از افراد ز٤ر  ػ٥ّٝ اِسالْ عثك فرٔا٤ص ا٥ٔرا٥ِٕٙٔٛٗ (12

 ؟ورد

   درٚغٍٛ ب(              ترسٛ اِف(

 ز٘اٖد(                            خٛاِٖ ت٣ تدرتٝ ج(

أثر، ٘طاط در ز٘ذ٣ٌ، افسا٤ص رٚز٢ ٚ... از آتادا٣٘ ضٟرٞا، لرب تٝ پ٥ (13

  ؟ثٕرات وذاْ ػُٕ ٣ٔ تاضذ

         خٛضخ٣٤ٛ ب(          اخالظ در ػُٕ                 اِف(

 رػا٤ت لسظ ٚ ا٘ػافد(                   ػذاِت   ج( 
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؛ وس٣ وٝ ترادر د٣ٙ٤ تٝ اٚ پٙاٜ ترد ٚ اٚ در  ػ٥ّٝ اِسالْ عثك فرٔا٤ص أاْ واظٓ (14

حا٥ِىٝ لذرت دارد، تٝ ترادرش پٙاٜ ٘ذٞذ ٚ اٚ را ٤ار٢ 

 ؟.......................٘ىٙذ

   .ٔحطٛر ٣ٔ ٌردد ػ٥ّٝ اِسالْ تا دضٕٙاٖ اُٞ ت٥ت اِف(

   .در ل٥أت خذاٚ٘ذ تٝ اٚ پٙاٜ ٣ٕ٘ دٞذ ب(

               .ٔٛخة رِت در د٥٘ا ٚ آخرت ٣ٔ ضٛد ج(

 .٣ٔ ضٛد از ٚال٤ت خذا خارجد( 

ٔا٘ذٖ ا٘ساٖ از  ا٘داْ دادٖ وذاْ ٤ه از ٌس٤ٙٝ ٞا٢ ز٤ر تاػث در أاٖ (15

 ؟٣ٔ ضٛد "ٔري تذ"

   غّٝ ارحاْ ب(  احساٖ تٝ پذر ٚ ٔادر اِف(

 لرؼ دادٖد(                               ٥٘ىٛوار٢ ج(

 

 سواالت تشریحی
 ؟ت٥اٖ و٥ٙذ تا استفادٜ از رٚا٤ات، ارزش ٚ فا٤ذٜ ٢ حضٛر در ٔدّس ػ٣ّٕ را (1

ت٥اٖ وردٜ ٚ ٤ه  اِسالْ ٓػ٥ّٟ آداب تس٥ّت را تا استفادٜ از ت٥ا٘ات ٔؼػ٥ٔٛٗ (2

  ؟رٚا٤ت در ا٤ٗ تاب رور و٥ٙذ

  ؟پٙح ٔٛرد از ٔػاد٤ك غذلٝ را ت٥اٖ وردٜ ٚ ٤ه رٚا٤ت در ا٤ٗ تاب ت٤ٛٙس٥ذ (3

چٝ آدات٣ در ػ٥ادت از ت٥ٕار تٛغ٥ٝ ضذٜ  اِسالْ ٓػ٥ّٟ در رٕٞٙٛدٞا٢ ٔؼػٛٔاٖ (4

 ؟ است

  ؟درتارٜ حمٛق ٕٞسا٤ٝ ت٥اٖ و٥ٙذ ػ٥ّٝ اِسالْ رٚا٤ت٣ خأغ از أاْ سداد (5

 ؟ پ٥أذٞا٢ ترن فر٤ض١ أر تٝ ٔؼرٚف ٚ ٣ٟ٘ از ٔٙىر در خأؼٝ را ٘اْ تثر٤ذ (6

حفظ ا٥ٙٔت ػ٣ٕٔٛ از ٚظا٤ف حىٛٔت اسال٣ٔ است، اتؼاد ا٤ٗ ا٥ٙٔت را ٘اْ  (7

  ؟تردٜ، ٤ى٣ را تٛض٥ح د٥ٞذ

ٕٞٝ را ٘اْ  ؟تا دضٕٙاٖ ٔىتة ٚ د٤ٗ چ٥ست ٝٚظ٥فٝ ٢ ٔسّٕا٘اٖ در ٔٛاخٟ (8

  .تردٜ ٤ى٣ را تٛض٥ح د٥ٞذ
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 ؟چ٥ست ٚ ٚظ٥فٝ ػإِاٖ در تراتر آٖ چٝ ٣ٔ تاضذ "تذػت"ٔٙظٛر از  (9

  ٚظا٤ف ٔردْ در تراتر حاوٓ اسال٣ٔ را ٘اْ تردٜ ٚ ٤ى٣ را تٛض٥ح د٥ٞذ؟ (11

 ؟ آثار ٔحثت تٝ عاِة ػّٓ ٚ دض٣ٕٙ تا اٚ را رور و٥ٙذ (11

٣ٔ تاضذ آٖ  "ا٥ٔذ تخط٣ ٚ تح٥ّر زدا٣٤"ثر خأؼٝ اسال٣ٔ، ٤ى٣ از ٚظا٤ف رٞ (12

  ؟تٛض٥ح د٥ٞذ ػ٥ّٝ اِسالْ را تا استفادٜ از ت٥ا٘ات ٔؼػ٥ٔٛٗ

سٝ ٔٛرد از ثٕرات ٌرا٣ٔ داضتٗ ٟٕٔاٖ ت٥اٖ وردٜ ٚ ٤ه حذ٤ث در ا٤ٗ تاب  (13

  ؟ت٤ٛٙس٥ذ

راست٥ٗ ػإِاٖ رتّا٣ِ٘ ، ػ٥ّٝ اِسالْ عثك آ٤ات ضر٤فٝ لرآٖ ٚ ٥٘س رٚا٤ات اُٞ ت٥ت (14

  ؟چٝ ٤ٚژ٣ٌ ٞا٣٤ دار٘ذ

  ؟در تٛغ٥ٝ تٝ حضٛر در ٔسدذ ت٥اٖ و٥ٙذ غ٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚآِٝ رٚا٤ت٣ از پ٥أثر اسالْ (15

ترا٢ ٔرزداراٖ اسالْ را ) وٝ ت٥طتر  ػ٥ّٝ اِسالْ ٤ى٣ از تٙذٞا٢ دػا٢ أاْ سداد (16

  تر دِتاٖ ٘طستٝ است( را ت٤ٛٙس٥ذ؟

 ؟ذ اخالل٣ را ت٥اٖ و٥ٙذتا استفادٜ از رٚا٤ات، سٝ ٔٛرد از تثؼات ت (17

درتار٠ ٤ت٥ٕاٖ ٔؼ٢ٛٙ ٚ ٚظ٥فٝ ػّٕاء در  غ٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚآِٝ رٚا٤ت٣ از ٘ث٣ّ ٔىرّْ اسالْ (18

   ؟لثاَ آٟ٘ا را ت٥اٖ و٥ٙذ

 ؟ظّٓ تٝ وارٌر ٔٛخة ترٚز چٝ تثؼات٣ ترا٢ ا٘ساٖ ٣ٔ ضٛد (19

پ٥رأٖٛ خغرٞا٢ تفرلٝ ٚ خذا٣٤ از  ػ٥ّٝ اِسالْ رٕٞٙٛدٞا٢ ا٥ٔرا٥ِٕٙٔٛٗ ػ٣ّ (21

  ؟اختٕاع را تٝ عٛر خالغٝ ت٥اٖ و٥ٙذ

 

 .پاینده و موفق باشید عجل اهلل تعالی فرهج الشریفصاحب األمررد پناه حضرت      
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 الت تستی مسابقو :پاسخناهم سو

  :شماره تماس                                                       انم پدر:                                                                        انم و انم خانوادگی: 

تحصیل: بخش   
تحصیلی:                 محل 
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