آزمون تکمیلی روحانیون  ،معین ها و معینه های حج تمتع 8931
سواالت درس تفسیر آیات حج (آیت اهلل جوادی آملی)
 .1معنی مصلی در آیه ﴿
 .2با توجه به آیه ﴿

﴾ چیست؟
﴾ چگونه استنباط میشود که اقامه نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم باشد؟
﴾ چه کسانی هستند؟

 .3منظور از عاکفین ذکر شده در آیه ﴿

چه بود؟

 .4پس از فتح مکه ،اولین اقدام پیامبر گرامی اسالم
 .5دل پذیرترین نعمت برای اهل مکه چه بود؟

 .6تفاوت نعمت های اعطایی به اهل مکه برای کافر و مسلمان چیست؟
 .7با توجه به آیه ﴿

منظور از اهل در کالم حضرت ابراهیم چه کسانی هستند؟

 .8تفاوت استجابت دعای حضرت ابراهیم نسبت به مؤمن و کافر چیست؟
 .9سرّ بهرهمندی کافران از نعمتهای دنیوی چیست؟
﴾ چرا حضرت اسماعیل را دستیار تفسیر کرده اند نه معمار؟

 .01با توجه به آیه ﴿
 .11شروط پذیرش عمل توسط خدای سبحان کدام است؟
 .01عتیق بودن کعبه به چه معناست؟

﴾ منظور از «

 .01با توجه به آیه ﴿
( .14اسالم) در آیه مبارکه ﴿

» چه کسانی هستند؟

﴾ به چه معناست؟

 .05نشانه ی پذیرش عمل ابراهیم و اسماعیل چیست؟
 .06فرق ارائه و تعلیم مناسک چیست؟
 .07مراتب اسالم کدامند؟
 .08قلب سلیم به چه معناست؟
 .09قلب سلیم نشانه ی چیست؟
 .11عبارت "

" به چه معناست؟

 .10فرزندان معنوی حضرت ابراهیم چه کسانی اند؟
 .22چه کسانی به مقام کمال االنقطاع می رسند؟
 .11باا توجاه به آیه ﴿
ارتباط دعای حضرت ابراهیم و بعثت پیامبر اسالم(ص) چیست؟

﴾

 .24کسانی که به عدم فوریت حج نظر دارند به چه امر استناد میکنند؟
 .22مراد از کفر در عقوبت ترک حج چیست؟
 .22مهمترین برنامهی پیامبراسالم(ص) چه بود؟
 .22مؤلفهها و عناصر نظام کامل اسالمی کدامند؟
 .22نشانه ی پذیرش عمل ابراهیم و اسماعیل در بنای کعبه کدام است؟
 .22از آثار اسالم قبل ایمان کدامند؟
 .11کدامیک از قرائتهای ﴿

﴾ در مورد پیامبر صحیح می باشد؟

 .10وجه تقدیم و تأخیر تعلیم و تزکیه بر یکدیگر در قرآن چیست؟
 .11قرآن در چه مواردی تعلیم را بر تزکیه مقدم داشته است؟
 .11چه چیزی زمینه ی بهرهمندی از نعمت رسالت را فراهم می آورد؟
 .13بر اساس آیه  103سوره توبه زکات چگونه در تطهیر و تزکیه انسانهای توانگر تاثیر دارد؟
 .15تزکیه به چه مواردی اطالق می شود؟
 .16بر اساس آیه «

» عامل قریب تزکیه کدام است؟

 .17طبق آیه تزکیه انسان چگونه می تواند خود را از آلودگی ها پاک کند؟
 .18سر دشوار بودن تزکیه نسبت به تعلیم در چیست؟
 .19نقد بیان فخر رازی درباره مزکی بودن انبیاء کدام است؟
 .31هدف اصلی خداوند از امر به تفقه چیست؟
 .30شرط تطهیر چیست؟
 .31چرا به کعبه بیت اهلل گفته می شود؟
 .31باا توجه به آیه ﴿

﴾ یکی از بارزترین نمونه های پیروی از ملت ابراهیم کدام

است؟
 .33بیتالمقدس از چه زمانی قبله پیروان حضرت ابراهیم(ع) بوده است؟
 .35دلیل شرافت کعبه کدام است؟
 .36از آیات و نشانههای حرمت داشتن کعبه کدامند؟
 .37در چه صورتی اجرای حد در حرم جایز است؟
« .38علی» ذکر شده درآیه ﴿

﴾ به چه معناست؟

 .39سر تعبیر از مکه به بکه چیست؟
 .51با توجه به آیه ﴿

﴾ امنیت مکه از چه زمانی بوده است؟

 .50خصوصیت فقهی حرم و کعبه کدام است؟
﴾ وجوب در حج چه نوع واجبی است؟

 .51با توجه به آیه ﴿
 .51باا توجاه به آیات ﴿

﴾ دلیل ذکر بلد در یک آیه بدون الف و الم و در آیه

﴾و﴿

دیگر با الف الم چیست؟
 .53ام القری بودن مکه به چه معناست؟
﴾ و طبق روایاتی که در وسائل و نورالثقلین آمده ،منظور از آیات بینه چیست؟

 .55با توجه به آیه ی ﴿
 .56با توجه به روایت

» کدامیک از این پنج مسئله نسبت سایر

موارد افضلاست؟
 .57از کدام سوره قرآن به عنوان فخر برای امیرالمؤمنین یاد شده است؟
 .58با توجه به سخنان پیامبراسالم (ص) ،چرا باید آیات سوره برائت را امیرالمؤمنین اعالم می کرد؟
 .59کدامیک از وجوب استقبال قبله است؟
 .61اسالم بعد ایمان به چه معناست؟
 .60عواقب ممانعت از امور عبادی خانه ی خدا چیست؟
﴾ چه فرقی بین «

 .61با توجه به آیه ﴿

»و«

» است؟
﴾ منظور از عاکف و بادی کیست؟

 .61با توجه به آیه ﴿

 .63دلیل رد ادعای ابوحنیفه و پیروانشان بر ممنوعیت خرید و فروش زمینِ مکّه یا اجاره دادن آن کدام است؟
﴾ چگونگی افاده کلمه ﴿یصدّون﴾ بر استمرار گذشته را

 .65با توجه به آیه ﴿
دارد؟

﴾ فرق میان طائفین با قائمین و رکع السجود چیست؟

 .66با توجه به آیه ﴿
 .67طبق نظر مفسرین مخاطب آیه ﴿

﴾ کیست؟

 .68مخبتین به چه افرادی گفته می شود؟
 .69با توجه به آیه ﴿
 .71خوان کفور در آیه ﴿

﴾ انواع احسان کدامند؟
﴾ به چه کسانی گفته می شود؟

 .70با توجه به آیه ﴿
مسئله اولی در قبول عمل چیست؟
 .71عبارت «اعمال شخص غیر متقی مقبول نیست ولی اداست و قضا ندارد» به چه معناست؟

﴾

 .71با توجه یه آیه ﴿
﴾ بشارت ذکر شده برای محسنین کدام است؟
﴿ .24
« .22

﴾ بر چه موضوعاتی داللت دارد؟
» در آیهی شریفه به چه معناست؟

 .22اسمای حسنای الهی در ذیل آیات مبین چه امریاند؟
﴾ کدامند؟

 .22اقسام امنیت ذکر شده در آیه ﴿

 . 22اگر کسی خارج حرم جنایتی مرتکب شد وارد محدوده حرم شد چه اعمالی با او حرام است؟
 .22آیا امکان نیل انسانها ا غیر اولیای الهی ا به مقام تسلیم وجود دارد؟ به چه دلیل؟
 .20در آموزه قرآنی منت بر چه نوع نعمتی اطالق میشود؟
﴾

 .21باا توجاه به آیه ﴿
ارتباط دعای حضرت ابراهیم(ع) و بعثت پیامبر اسالم(ص) چیست؟
﴾ ساارّ حذف متعلّق ﴿

 .22با توجه به آیه ﴿
ابراهیم و اسماعیل چیست؟

﴾ دو مصداق از مصادیق حکمت کدام است؟

 .23با توجه به آیه ﴿

 .24بر اساس آموزههای قرآنی چه عواملی منشأ پیدایش امت مسلمهاند؟
﴾ مهمترین نعمت الهی چیست؟

 .22بر اساس مفاد آیه ﴿
 .22تزکیه به چه معناست؟
 .22تفاوت کفر عملی و کفر نظری چیست؟
 .22توبه ابتدایی اولیای الهی به چه معناست؟
 .22جمله خبریه ﴿

﴾ و تقدیم خبر در آن مشعر به چه اموری است؟

 .20چرا خداوند از ابراهیم(ع) به عنوان پدر مسلمین یاد میکند؟
 .21چرا در جریان تحصن ابن زبیر در درون کعبه ،خدا از کعبه حمایت نکرد؟
 .22چه چیزی زمینه بهرهمندی از نعمت رسالت را فراهم میآورد؟
 .23حکمت در آموزههای قرآنی بر چه اساسی مبتنی است؟
 .24در زمانی که برای مردم قصد و رغبتی به رفتن به حج نبود حکومت چه وظیفه و مسئولیتی دارد؟
 .22در نگاه قرآن کریم حکمت به چه اموری اطالق میشود؟
 .22درجات اسالم را نام برده و توضیح دهید
 .22دالیل فوریت وجوب حج چیست؟

﴾ در دعای حضاارت

 .22دلیل وجوب حج بر وجه عموم چیست؟
﴾ کدام است؟

 .22دو نعمت ذکر شده در آیه﴿
 .100ویژگیهای مصلی کدام است؟
 .101راز تقدیم تزکیه بر تعلیم در برخی از آیات چیست؟
 .102سلم محض بودن مالزم با چه مقامی است؟
 .103آیات و نشانههای حرمت داشتن کعبه کدامند؟
 .104موارد وجوب استقبال قبله کدامند؟
 .102در آیه ﴿

﴾ شاهد لفظی که داللت می کند اسالم به معنای انقطاع کامل است چیست؟

 .102شواهد حمل رسوال در آیه ﴿

﴾ بر پیامبر اسالم(ص) کدامند؟

 .102عامل امنیت مکه از نظر قرآن کریم چیست؟
 .102علت تقدیم «هلل» در آیه ﴿

﴾ چیست؟

 .102عوامل تزکیه کدامند؟
 .110فلسفه و سر فضیلت زیارت مدینه بعد از مکه چیست؟
 .111قرآن کریم از چه امری به عنوان خیر کثیر یاد میکند؟
 .112فخر رازی چه ایرادی بر مزکی بودن انبیاء وارد میداند و پاسخ آن چیست؟

