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آشنایی با أحادیث أهل بیت

رشته آشنایی با احادیث أهل بیت

 -9مطابق فرموده امام صادق

 ،مؤمن هر چند مدت مورد ابتالء قرار گرفته و توسط آن متذکر می گردد؟

الف) ده شب
 -2امام صادق

ج) هفت شب

ب) چهل شب

د) هر شب

در پاسخ به شکايت عبد اهلل بن أبی يعفور از دردهايش چه فرمودند؟

الف) خداوند چون بنده ای را دوست بدارد ،در بال غرقه اش سازد و باران گرفتاری بر سرش فرو بارد.
ب) خداوند از بنده مؤمنش با رنج و بال دلجویی می کند ،همچنان که شخص با هدیه ای از خانواده اش دلجویی می کند.
ج) اگر مؤمن می دانست که پاداش مصائب و گرفتاری هایش چه اندازه است ،آرزو می کرد با قیچی تکه تکه شود.
د) خداوند گاهی بنده ای را به گرفتاری مبتال می سازد ،در حالی که وی بر این پیشامد خدا را حمد می گوید.
که« :إذَا أکثَرَ العَبدُ مِنَ اإلستِغفَارِ ،»...نتیجه استغفار فراوان چیست؟

-9برابر روايت امام صادق

الف) روزیش بیشتر و زندگی اش آسان تر می شود.
ج) اجابت نمودن دعا ،در حالی که می درخشد.
 -4تعبیر «لَم یُرَاقِبنِی» در بیان امام صادق
الف) هرگز اطاعتم نکند
 -5برابر روايت امام رضا

ب) باال رفتن نامه عمل ،در حالی که می درخشد.
د) منزلتش بیشتر و مقامش بهتر می شود.

...« :وَ یَا بُؤساً لِمَن عَصَانِی وَ لَم یُرَاقِبنِی» به چه معناست؟
ج) هرگز توبه نکند

ب) نزدیک من نشود

 ،نتیجه اطاعت الهی و عصیان او  ،در درگاه خداوند متعال به ترتیب چگونه است؟

الف) خورسندی و سپس برکت -خشم و سپس لعنت
ج) برکت و سپس خورسندی -خشم و سپس لعنت
 -6امام صادق

ب) خورسندی سپس برکت -لعنت و سپس خشم
د) برکت سپس خورسندی -لعنت و سپس خشم

 ،عامل استواری ايمان در بنده و خروج وی از ايمان را به ترتیب چه دانسته اند؟

الف) پرهیز از محرمات -طمع
ج) برآوردن حاجت مؤمن -بد اخالقی
-0برابر روايت امام صادق

ب) خوش اخالقی -بی انصافی
د) بخشش -بخل

 ،انسان کدام شخص از نیکی کنندگان به خود را نمی تواند از آتش خارج نمايد؟

الف) ظالم
-8امام صادق

د) پروای من نکند

ب) حرام خوار

د) فاسق

ج) دشمن أهل بیت

 ،در پاسخ به سؤال مفضّل درباره اينکه برادران بزرگوار من کیانند ،چه فرمود؟

الف) آنان که برای رفع نیاز برادرشان با او همراه می شوند.
ج) آنان که به برآوردن حاجات برادرانشان رغبت می ورزند.
 -1تعبیر « :لَم یُعطَوا أحلَامَهُم بَعدُ» در بیان امام باقر
الف) بی حوصله شدن
 -97به فرموده امام صادق

ب) آنان که به براداران خویش پیشکش هدیه می دهند.
د) آنان که تفاوتی میان خود و برادرانشان نمی بینند.

« :فَقَالَ إنَّ القَومَ لَم یُعطَوا أحلَامَهُم بَعدُ »...کدام معنا را می رساند؟

ب) دوری از اندیشه ورزی ج) از دست دادن صبر

 ،مَثَل آن که بدون بصیرت و فهم درست ،عمل می کند ،چگونه است؟

الف) همچون کسی است که به بیراهه می رود.
ج) همچون کسی است که به دزدی می رود.
 -99برابر روايات صادقین

ب) مانند کسی است که چاقوی تیزی به دست می کشد.
د) مانند کسی است که درون چاه می افتد.

 ،قانون خدا درباره انجام عمل خیر يا انجام گناه به ترتیب چیست؟

الف) ثبت یک ثواب -ثبت یک گناه
ج) ثبت یک ثواب -ثبت ده گناه
 -92مطابق بیان امام صادق

د) کامل نشدن عقل

ب) ثبت ده ثواب -ثبت یک گناه
د) ثبت ده ثواب -ثبت ده گناه

 ،کسی که آهنگ کار بد کرده و آن را انجام دهد  ،چه زمانی بررای رفرآ آن بره او

مهلت داده می شود؟
الف) یک روز

ج) هفت ساعت

ب) دوازده ساعت
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د) دو روز

رشته آشنایی با احادیث أهل بیت

 -99امام صادق

 ،نزديک ترين و دورترين مردم به خدا را بر اساس وحی به حضرت داوود

الف) فقرا  -انسان های حریص
ج) توبه کنندگان -انسان های بی حیاء
 -94امام صادق

ب) انسان های باتقوا -گناهکاران
د) انسان های فروتن -متکبران

 ،انسان حريص به دنیا را به چه چیزی تشبیه نموده اند؟

الف) مشک سوراخ شده
 -95برابر روايت امام صادق
الف) بداخالقی

ج) زمین لم یزرع

ب) کرم ابریشم

د) دلو پاره

 ،کدام مورد اساس همه خطاها و گناهان نزد پیامبران و عالمان است؟
ب) تکبر

 -96بر اساس روايت امام صادق

ج) ناامیدی

 ،خداوند در وحی به حضرت داوود

الف) مباح نمودن بهشت برای نیکوکار
ج) بخشودن گناهان نیکوکار
 -90امام صادق

 ،چه گروهی دانسته اند؟

د) محبت دنیا

 ،ثواب خوشحال کردن بنده مؤمن را چه دانسته است؟

ب) واجب نمودن بهشت برای نیکوکار
د) افزودن حسنات نیکوکار

 ،در پاسخ معلی بن خنیس ،کدام مورد را آسان ترين حق مسلمان نسبت به مسلمان معرفی نمودند؟

الف) از خشم بر برادرت بپرهیزی و خشنودی اش را بدست آوری.
ب) برای برادرت چیزی را بخواهی که برای خود می خواهی و برایش چیزی را ناپسند بداری که برای خود نمی پسندی.
ج) برادرت را با جان و مال و زبان و دست و پا یاری کنی.
د) سوگند برادرت را تصدیق کنی ،دعوتش را بپذیری ،بیمارش را عیادت کنی و در تشییع جنازه اش حاضر شوی.
 -98امام علی

 ،چه عاملی را سبب طراوت بخشیدن جان ها معرفی نموده اند؟

الف) حکمت های تازه
 -91برابر روايت امام صادق

ب) موعظه راهگشا
 ،حضرت مسیح

ج) کالم حق

 ،قلب چه کسانی را از سنگ دانسته است؟

الف) کسانی که گواهی و شواهد حق را کتمان می کنند.
ج) کسانی که در غیر ذکر خدا ،سخن به زیاده می گویند.
 -27امام صادق

د) معارف دینی

ب) کسانی که دلشان به عقیده و ایمان نرم نمی شود.
د) کسانی که حق را منکر شده و لهو و لعب می کنند.

 ،محبوب ترين اعمال مؤمن نزد خداوند را به ترتیب چه دانسته اند؟

الف) آسایش مردم از اخالقش -واجبات
ج) عمل صالح -منصفانه برخورد کردن با دیگران
 -29مفهوم حديث امام صادق

ب) واجبات -آسایش مردم از اخالقش
د) منصفانه برخورد کردن با دیگران -عمل صالح

«:مَن خَافَ اهللَ أخَافَ اهللُ مِنهُ کُلَّ شَیءٍ» چیست؟

الف) آنکه از خدا نترسد ،خدا همه چیز را از او می ترساند.

ب) آنکه از خدا بترسد ،خدا او را از همه چیز می ترساند.

ج) هر که از خدا نترسد ،خدا او را از همه چیز می ترساند.

د) هر که از خدا بترسد ،خدا همه چیز را از او می ترساند.

 -22تعبیر« :لَو وُزِنَ هذَا لَم یَزِد عَلَی هذَا» در حديث امام صادق
الف) خوف و رجاء
 -29امام علی

ب) خیر و شر

ج) حق و باطل

د) روز و شب

 ،ترک کدام مورد را عامل چشیدن مزه ايمان دانسته اند؟

الف) ظلم

ب) دروغ

 -24تعبیر«بَذِیءٍ» در روايت امام علی
الف) آزار دهنده
 -25برابر روايت امام صادق
الف) هنگام سحر

 ،به کدام مفهوم اشاره دارد؟

ج) حرام

« :إنَّ اهللَ حَرَّمَ الجَنَّهَ عَلَی کُلِّ فَحَّاشٍ بَذِیءٍ» يعنی چه؟

ب) بی حیا
 ،پیامبر

د) گناه

ج) بدزبان

د) خوش گذران

 ،بهترين وقت دعا و خواندن خدا را چه زمانی دانسته اند ؟
ج) نزول باران

ب) بعد نمازها
 3از6

د) دل شکستگی

رشته آشنایی با احادیث أهل بیت

 -26امام صادق

 ،روا نمودن حاجت بنده دوستدار خدا و بنده دشمن خدا را به ترتیب بر چه اساسی دانسته اند؟

الف) خضوع بنده دوستدار خدا -غرور بنده دشمن خدا
ج) خشوع بنده دوستدار خدا -تکبر بنده دشمن خدا
 -20امام صادق

 ،در پاسخ به سؤال مفضّل درباره آموختن دعايی جامآ ،به چه کاری امر فرمود؟

الف) حمد خدا

ب) تسبیح خدا

 -28تعبیر«أحَدُّ مِنَ السَّیفِ» در بیان امام صادق
الف) دعای عمره گزار
 -21امام صادق

ب) عزت بنده دوستدار خدا -ذلت بنده دشمن خدا
د) کرامت بنده دوستدار خدا -خواری بنده دشمن خدا
ج) شکر خدا

د) مدح خدا

 ،درباره دعای کدام يک از اشخاص ذيل بیان شده است؟
ج) دعای پدر

ب) دعای ستمدیده

د) دعای روزه دار

 ،ثمره کسی که صبح کند و به شب درآيد و همتش آخرت باشد را چه دانسته اند؟

الف) اجابت دعا

ب) بی نیازی

 -97برابر روايت امام صادق

ج) طول عمر

د) معیشت وافر

 ،خدا در قبال کسی که به يادش باشد و خواسته خودش را فراموش کند ،چه می کند؟

الف) از خواسته اش منصرف نمی شود مگر آنکه بهشت بر او واجب می گردد.
ب) قلب او را پاک نموده و کارهایش را زودتر از دیگران سامان می بخشد.
ج) رحمتش را بر او جاری ساخته ،او را نزد دیگران محبوب می سازد.
د) برتر از آنچه به دیگر نیاز خواهان می دهد ،به او عطا می کند.
 -99امام صادق

 ،کدام دعا را از دعاهای ذخیره بیان نموده و سفارش به خواندن آن در شب و روز کرده اند؟

الف) مَا شَاءَ اهللُ لَا حَولَ وَ لَا قُوَّهَ إلَّا بِاهللِ العَلِیِّ العَظِیمِ.

ب) أللهُمَّ اجعَلنِی فِی دِرعِکَ الحَصِینَهِ الَّتِی تَجعَلُ فِیهَا مَن تُرِیدُ.

ج) مَا شَاءَ اهللُ لَا حَولَ وَ لَا قُوَّهَ إلَّا بِاهللِ.

د) یَا رَبِّ یَا أهللُ یَا رَبِّ یَا أهللُ یَا رَبِّ یَا أهللُ.
« ،کَفَاهُ اهللُ مَا أهَمَّهُ مِن أمرِ دُنیَاهُ وَ آخِرَتِهِ» به چه معناست؟

 -92تعبیر «کَفَاهُ اهللُ» در بیان امام صادق
الف) خداوند راحتش می کند.
ج) خداوند خواسته اش را فراهم می کند.
 -99برابر روايت امام رضا
الف) رزق واسع

ب) خداوند او را کافی خواهد بود.
د) خداوند امورش را هموار می کند.

،حالل در بیان امام سجاد
ب) روزی مبارک

 -94برابر روايت امام صادق

چگونه معرفی شده است؟

ج) روزی برگزیدگان

 ،جبرئیل کدام عامل را دلیل اقامه نماز مالئکه بر سعد بن معاذ بیان نموده است؟

الف) قرائت سوره توحید در همه حاالت
ج) قرائت سوره حمد در همه حاالت
 -95امام صادق

د) رزق طاهر

ب) به یاد خدا بودن در همه حاالت
د) راضی بودن از خدا در همه حاالت

 ،چه مالک هايی را برای آزمودن افراد معرفی نموده اند؟

الف)خوش خلقی و ادب

ب) نماز و روزه

 -96مطابق بیان امام صادق

ج) عبادت و مردم داری

 ،اصرار مؤمنان در طلب روزی به درگاه خدا چه نتیجه ای را در بر دارد؟

الف) خدا پس از آزمایشی سخت ،درخواستشان را اجابت می کند.
ج) خدا آنان را به سخت تر از حالی که دارند منتقل می کند.
 -90برابر روايت امام صادق

د) راستگویی و امانت داری

از پیامبر

ب) خدا از ایمان آنان کاسته و رهایشان می سازد.
د) خدا حالی را که در آن قرار دارند ،آسان میسازد.

 ،در همراهی دو نفر با هم ،پرثواب تر و محبوب تر نزد خدا کدام است؟
ب) آن کسی که همراه خود را یاری نماید.
د) آن کسی که همراه خود را موعظه کند.

الف) آن کسی که با همراه خود بیشتر مدارا نماید.
ج) آن کسی که با همراه خود بیشتر نیکی کند.
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رشته آشنایی با احادیث أهل بیت

 ،کدام عمل باعث خوشحالی أهل بیت

-98برابر روايت امام صادق

الف) ادب در برابر مؤمنین ب) ادای دین مؤمن

ج) زیارت مؤمنین

 -91عبارت «مَن عَیَّرَ مُؤمِناً بِذَنبٍ» در کالم امام صادق

د) خوشحال نمودن مؤمن

 ،چه معنايی را می رساند؟

الف) هر که مؤمنی را از گناهی پاک گرداند.
ج) هر که مؤمنی را به خاطر گناهی سرزنش کند.
 -47پیامبر اکرم

و شادی پیامبر

می شود؟

ب) آنکه اسباب گناهی را برای مؤمنی فراهم سازد.
د) آنکه گناهی را به مؤمنی نسبت دهد.

در پاسخ به اين سؤال که محبوب ترين مردم نزد خدا کیست ،چه فرمودند؟

الف) آنکه سودش برای مردم بیشتر باشد.
ج) هر که گرفتاری مؤمنی را رفع نماید.
 -49امام صادق

ب) آنکه علمش برای مردم نافع باشد.
د) آنکه برای امور مردم تالش نماید.

 ،چه توصیهای به آنان که فردی را دوست دارند نموده اند؟

الف) انجام حقوق برادری

ب) هدیه دادن به او

 -42برابر روايت امام صادق

 ،پاداش «ألمُعَافِی الشَّاکِر» همانند پاداش کیست؟

الف) روزه دار خاطرخواه
 -49بنا بر بیان امام صادق

ج) خدمت به وی

د) آگاه کردن وی از دوستی

ب) فردِ ندارِ قانع
 ،هر گاه بر پیامبر

د) نمازگزار خاشع

ج) گرفتار شکیبا

امر خوشحال کننده ای پیش می آمد ،چه می فرمودند؟
ب) خدا را سپاس بر این نعمت
د) سپاس خدا را بر حکمت هایش

الف) سپاس خدا را بر همه حال
ج) خدا را سپاس بر این رحمت

 ،خداوند در وحی به حضرت موسی

 -44بر اساس روايت امام صادق

 ،کدام عمل او را ،به جای آوردن حرق

شکر دانست؟
دانست شکر و سپاس خود از سوی خداست.
الف) اینکه حضرت موسی
ب) اینکه حضرت موسی شکر و سپاس خود را دائمی نمود.
ج) چون آن حضرت در بیان شکر و سپاس خود در هیچ نعمتی کوتاهی نکرد.
د) چون آن حضرت شکر و سپاس خود را در هر حالی با صوت جلی عرضه می داشت.
 ،در توصیف شیعه واقعی برای جابر ،بر کدام دو شاخصه برای «تَشَیُّآ» تأکید نمودند؟

 -45امام صادق

الف) ایمان به خدا و محبت أهل بیت
ج) ایمان به خدا و اطاعت الهی
 -46امام باقر

ب) تقوای الهی و اطاعت خداوند
د) تقوای الهی و محبت أهل بیت

 ،در پاسخ به سؤال جابر ،درباره مفهوم«صبر جمیل» چه فرمودند؟

الف) صبری که فرد ،در حالت اطاعت سپری کند.
ج) صبری که در آن ،شکایت نزد خدا نباشد.
 -40امام صادق

 ،صلوات ناقص مردی که خود را از پرده کعبه آويخته بود را برابر چه دانستند؟

الف) ستم به دین

ب) ظلم به خود

 -48بر اساس بیان امام صادق
الف) رحم
 -41امام صادق

ب) صبری که در هر شرایطی ،فرد آن را پشت سر گذارد.
د) صبری که در آن ،شکایت نزد مردم نباشد.
د) ظلم به خدا

ج) ستم به أهل بیت

 ،اولین عضوی که در قیامت زبان خواهد گشود ،کدام است؟
ج) دست ها

ب) زبان

د) پا ها

 ،درباره کدام مورد فرمودند «:چیزی جز آن سراغ ندارم که عمر را بیفزايد»؟

الف) احسان به والدین

ج) خدمت به خلق

ب) صله رحم
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د) حسن خلق با خانواده

رشته آشنایی با احادیث أهل بیت

 ،مرگ کدام فرد نزد ابلیس محبوب تر است ؟

 -57بر اساس بیان امام صادق
الف) انسان فقیه

ب) انسان عابد
از پیامبر

 -59برابر روايت امام علی
الف) دانش جو و ریاست طلب
 -52امام صادق

ج) محب أهل بیت

د) خادم مردم

 ،کدام دو گرسنه هرگز سیر نمی شوند؟
ج) دنیا خواه و دانش جو

ب) دنیا خواه و یاغی

د) دانش جو و شکم پرور

 ،کدام عمل را برتر از عبادت هزار عابد دانسته اند؟

الف) نگاشتن حدیثی که موجب پیروی مردم از أهل بیت شود.
ب) نقل احادیث أهل بیت که موجب پیروی مردم از آنان شود.
ج) نگاشتن حدیثی که موجب استحکام قلوب شیعیان أهل بیت شود.
د) نقل احادیث أهل بیت که موجب استحکام قلوب شیعیان شود.
 -59برابر روايت امام صادق

از پیامبر

الف) چشم ها

 ،عذاب کدام عضو بدن از ساير أعضاء بیشتر است؟

ب) زبان

 -54برابر روايت امام باقر

ج) دست ها

خداوند در روز قیامت بر چه اساسی در حساب بندگان دقیق شده و می نگرد؟

الف) به اندازه مدتی که در آن کسب علم نموده است.
ج) به اندازه عقلی که در دنیا به بندگان عطا کرده است.
 -55امام صادق

ب) به اندازه وسعی که هر بنده داشته است.
د) به اندازه حقی که هر بنده دریافته است.

سر منشأ وسواس را چه چیزی معرفی نموده اند؟

الف) خرد شیطانی

ب) اندیشه غلط

 -56امام موسی کاظم

ج) قلب مریض

د) عمل شیطان

نشانه عقل و نشانه تفکر را به ترتیب چه چیزی دانسته اند؟

الف) فکر کردن -سکوت

ب) سکوت -فکر کردن

 -50بر اساس بیان امام موسی کاظم
الف) فرض -فرض

ج) دانش ورزی -حیاء

الف) عقل -پیامبر

د) حیاء -دانش ورزی

 ،رها کردن دنیا و گناهان به ترتیب چگونه است؟

ب) فرض -فضل

 -58مطابق فرمايش امام صادق
 -51امام صادق

د) قلب

ج) فضل -فرض

د) فضل -فضل

حجت خدا بر بندگان و حجت بین بندگان و خدا به ترتیب کدام است؟
ج) پیامبر -امام

ب) پیامبر -عقل

د) امام -عقل

سخت ترين فقر و سودمند ترين مال را به ترتیب کدام دانسته اند؟

الف) بی حیایی -عفت
 -67برابر روايت امام علی

ج) بی حیایی -خرد

ب) نادانی -عفت

د) نادانی -خرد

کمال دين در چیست؟

الف) دانش جویی و عمل به دانش

ب) حیاء و عفت داشتن
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ج) ایمان و عمل به آن

د) رضا و شاکر بودن

