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 بسن اهلل الرحوي الرحین

 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای سیسدهن: -1

 سبصد. خذا كسى است كِ گٌج ّبیص هسئلت ّب سا فبًى ًوى -1

 دّذ. ّب حكوتص سا تغییشهى ٍسیلِخذا كسی است كِ تَسل ثِ  -2

 سبصد. ضَد اهب دػبى خَاًٌذگبى اٍ سا خستِ ًوى خذا كسی است كِ كِ سضتِ احتیبج هحتبجبى اص اٍ ثشیذُ هى -3

 ًیبصى اص آفشیذگبًص ستَدُ است.  خذا خَد سا ثِ ثى -4

------------------------------------------------------------------ 

 اساس فرهایش اهام هوام شیعیاى حضرت سجاد در دعای اول صحیفه سجادیه کدم عبارت صحیح است؟بر  -2

 سپبس خذائى سا كِ اٍل است ثى آًكِ پس اص اٍ اٍلى ثبضذ، ٍ آخش است ثى آًكِ پیص اص اٍ آخشى ثبضذ. -1

اى سا لذست افضٍى  ى دادُ افضایٌذُاى سا ًیشٍى كبستي آى ًِ. ٍ ّش كِ سا كِ سا كبست ّش كِ سا فضًٍى دادُ، كبٌّذُ -2

 ثش آى ًیست. 

 هٌضُ است ًؼوت ّبى اٍ ٍ پیبپى است ًبم ّبى اٍ. -3

 ّبى سستبخیض دس پشتَش ثش هب سٍضي ضَد ٍ ساُ ثشصخ سا ثش هب ّوَاس سبصد. سپبسى كِ تبسیكى -4

------------------------------------------------------------------- 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای چهاردهن:  - 3

 ّبى گَاّبى استٌبد ًخَاّذ كشد. خذا ّشگض ثِ گَاّى -1

 خذا هذدكبسیص ثِ ستوگشاى ًضدیک ًیست .  -2

 ًیكَ یبسى كي.اهبم اص خذا هی خَاّذ كِ ستوكبس سا ثِ ستن دس ثبسُ هي سخصت دُ اهب هشا دس ثشاثشش  -3

 ّوِ هَاسد. -4

-------------------------------------------------------------------------- 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای پاًسدهن: - 4

 اهبم )ع( سالهتی ٍثیوبسی سا اص ًظش استحمبق ضكش ثشاثش ًذاًستِ اًذ. -1

 اهبم )ع( ثیوبسی سا صشفبً سجت ایي هیذاًذ كِ اًسبى ثِ تَثِ كشدى تَجِ ًوبیذ. -2

 كٌذ. خذاًٍذ تٌْب ثِ ضشط استحمبق احسبى هى -3

اًذ: دس حبلی كِ فكش آى ثِ خبطشى  اى ٍجَد داسد كِ دٍ فشضتِ كبتت اػوبل ثشای اًسبى ًَضتِ اػوبل پبكیضُ -4

 چ كذام اص اػضبء دس اًجبهص سًج ًجشدُ است.ًگزضتِ، ٍ صثبًى ثِ آى گَیب ًطذُ، ٍ ّی

------------------------------------------------------------------ 
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 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای شاًسدهن: - 5

 سؼذیکهي، آى ثٌذُ تَأم كِ چَى اٍ سا ثِ دػب فشهبى دادى، ًگفت: لجیک ٍ  -1

 خذاًٍذ كسی است كِ ًِ سحوتص ثش غضجص سبثك است ٍ ًِ ثش ػكس. -2

 خذاًٍذ كسی است كِ سحوتص ثش غضجص سبثك است .  -3

 اى دس آى ثِ هي هؼشفى كي كِ ثِ آسبًى آى سا دسیبثن هشا ًِ اكٌَى ثلكِ دس آیٌذُ ثِ آى ایوٌى ٍ ًطبًِ -4

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای هفدهن: -6

 اهبم اص خذا هی خَاّذ كِ ّش گشّى سا كِ ضیطبى ثضًذ ثگسلذ اهب ّش آى چِ سا كِ فشٍ ثٌذد ًگطبیذ. -1

 اهبم هی فشهبیذ اًكبس كبس ضیطبى سا دس دل ّبى هب ثیبهیضد.  -2

 ّبى ًیشًگ ضیطبى سخت لشاس دّذ. اهبم اص خذا هی خَاّذ كِ هشاد هب سا دس گسستي گشُ -3

 .1ٍ3گضیٌِ  -4

------------------------------------------------------------------ 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای هجدهن: - 7

 اى پیص اًذاص. اهبم هی فشهبیذ: ّش ثال ٍ ٍثبلی سا كِ ثشاین ثِ تأخیش افكٌذُ -1

 ذ.اهبم اص خذا هی خَاّذ كِ اصالً ًصیت اٍ سا اص سحوت خَد، دس ایي ػبفیت ػبجل ٍ ًؼوت دًیبى صائل لشاس ًذّ -2

 اهبم هی فشهبیذ آى ًؼوت ٍ ػبفیت ثَسیلِ آًچِ دٍست داسم ثذثخت ضَم سا ثِ تأخیش افكي! -3

 ّیچ كذام. -4

------------------------------------------------------------------- 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای ًوزدهن: - 8

 ّب سا دس ّوِ ضْشّب اسصاى ًوبیذ. اص خذا هی خَاّذ كِ ًشخ اهبم -1

 خذاًٍذ كسی است كِ ّش آى ًؼوت سا كِ اص هخضى كشهص آهذًى است ثِ خبى احسبًص ثش آسد. -2

 اهبم اص خذا هی خَاّذ كِ ثبساًص سا ثش هب ػزاة لشاس ًذّذ. -3

 ّوِ هَاسد.  -4

------------------------------------------------------------------- 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای بیستن: - 9

 اص خذا ثبیذ ثخَاّین كِ ضذت كیٌِ كیٌِ تَصاى سا دس ثبسُ هب ثب هحجتوبى دفغ ًوبیذ. -1

 هب ستن هی كٌذ فشاس ًوبیین.  اص كسى كِ دس ثبسُ اص خذا ثبیذ ثخَاّین كِ - 2

 اص خذا ثبیذ ثخَاّین كِ ثش آى كِ هب سا همَْس خَاّذ دضٌبم گَیین . -3

 اص خذا ثبیذ ثخَاّین هب سا ثِ اطبػت كسى كِ هب سا ثِ ساُ صَاة آٍسد، اسضبد كٌذ  -4
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------------------------------------------------------------------ 

 بر اساس هفهوم فرهایش حضرت زیي العابدیي اهام سجاد علیه السالم در دعای بیست و یکن: - 11

خذایب تَ اگش سٍى ًیكَیت سا اص هي ثگشداًى یب فضل ػظیوت سا اص هي دسیغ داسى، یب سٍصیت سا اص هي ثبصگیشى، یب  -1

 یبثن ثِ كوک غیش تَ دست ًخَاّن یبفت. اى ثشاى آصسٍّبین ث سضتِ سحوتت سا اص هي ثگسلى، ّش چٌذ ٍسیلِ

خذایب ضت سا ثِ صجح آٍسدم ٍ سٍص سا ثِ ضبم ثشدم، دس حبلى كِ ثٌذُ رلیلى اص آى تَأم كِ ثش جلت ًفؼى ٍ دفغ  -2

 ضشسى لبدس ًیستن. 

 خذایب دلن سا ثشاى هحجت خَد هطغَل سبص ٍ ثِ تشس ٍ ّشاس ثِ سغجت ثِ سَى خَد ًیشٍهٌذ كي. -3

ًیبصى ٍ كفبیت كبس هشا ثِ ػْذُ لطف خَد ٍ گضیذگبى خلك  دػب هی ًوبیذ: آسبیص دل ٍ آساهص جبى ٍ ثىاهبم  -4

 خَد گیش.
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