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 «تؼبلی ثبسوِ»

  اثي لَلَیِ لویاثش  « واهل الشیارات»وتبة :  هٌثع

 :هی ضَدهشحلِ ثشگضاس  3دٍسُ دس 

 (السالم ػلیِحسیي هبما ثش ػضا البهِ ٍ گشیِ ثَاة)  33ثبة تب همذهِ :1هزحلِ 

 (السالم ػلیِحسیي اهبم صیبست ثَاة ٍ آداة ) 97 ثبة تب 33 ثبة :2هزحلِ 

 صیبست ،السالم ػلیْن اطْبس ائوِ سبیش ٍ السالم ػلیِ حسیي اهبم صیبست اداهِ) وتبة پبیبى تب 08 ثبة :3هزحلِ 

       (اهبهضادگبى ٍ هٌیيؤه

 

  َُدریافت سؤاالتضی: 

 ؛سالم اهلل ػلیْب اءالضّش سبیت خبهؼِ

 دس پیبم سسبى سشٍش ٍ ایتب.سالم اهلل ػلیْب وبًبل اطالع سسبًی خبهؼِ الضّشا 

 :ِهْلت تحَیل پاسخٌاه 

 .3377آثبى 38هْلت تحَیل پبسخٌبهِ:                 

 ِرٍش تحَیل پاسخٌاه:   

  hadith@jz.ac.irثِ پست الىتشًٍیىی    pdfاسسبل پبسخٌبهِ 

 33333133ضوبسُ توبس :                  

 

 دٍرُ: پیطٌْادات ٍیژُ ضزوت در

  ثٌطیٌین خَاّین دیذ ّوبًطَس وِ خَد ٍػذُ  ػلیْن السالماّل ثیت  ٍ ثب طْبست سشسفشُثب خلَظ ًیت

 .چطبًذ خَاٌّذهب اص چطوِ سبس ػلن ٍ هؼشفت خَیص ثِ دادُ اًذ 

  هٌذاى ثشای تطىیل خلسِ هؼشفتی ِ ، دٍستبى ٍ ػاللطىیل حلمِ ای اص اػؿبی خبًَادُتهی تَاًیذ ثب

 الذام وٌیذ. حذیث خَاًی
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 :همذهِ

 واهل الشیارات: اهتیاسات وتاب

 ضیؼِ داًطوٌذاى ثِ ًىتِ ایي. است وشدُ تَثیك سا آى ساٍیبى وبمت، وتبة ایي آغبص دس لَلَیِ اثي

 وبهل اسٌبد دس فمط ٍ ًذاسًذ ًبهى، سخبلى ّبى وتبة دس وِ اٍیبًىس اص دستِ آى ثِ تب وٌذ هى ووه

 .وٌٌذ اػتوبد تش ساحت اًذ گشفتِ لشاس الضیبسات

 یىى وتبة ایي. است ضذُ تٌظین ثبة 380 دس وِ ثبضذ هى حذیث 013 ضبهل الضیبسات وبهل وتبة

 وِ ثبضذ هى پژٍّى اػبضَس غٌى هٌبثغ اص ٍ صیبست صهیٌِ دس حذیثى ّبى هدوَػِ اسصضوٌذتشیي اص

 .است دادُ خبى خَد دس سا ثخص ایي سٍایبت هْوتشیي

، وتبة ایي ًگبسش دس هي اًگیضُ: »فشهبیذ هى ثیبى گًَِ ایي سا آى ًگبسش اًگیضُ، وتبة ایي هؤلف

 ػلیْن اهلل غلَت اطْبس ائوِ ٍ فبطوِ حؿشت ٍ ػلی اهبم ٍ اسالم پیبهجش ٍ الْى دسگبُ ثِ تمشة

 آى صیبست ثَاة ًمل ٍ السالم ػلیْن ثیت اّل هؼبسف ًطش ثب ام وشدُ تالش ٍ ثَدُ اخوؼیي

 .«ثبضن وشدُ تمذین اى ّذیِ ایوبى اّل خویغ ثِ، ثضسگَاساى

 ػبلن الطأى ػظین فمْبى ٍ هحذثیي تَخِ هَسد وِ است سبل ّضاس اص ثیص ضیؼِ هبًذگبس یبدگبس ایي

 هفبتیح، ثحبساالًَاس. داسد لشاس ضیؼِ یه ِدسخ ّبى وتبة غذس دس ّوچٌبى اهشٍصُ ٍ ثَدُ اسالم

 ثْشُ وتبة ایي اص وِ ّستٌذ آثبسى خولِ اص ػبضَسایى هٌبثغ ٍ دػب ٍ صیبست ّبى وتبة اوثش ٍ الدٌبى

 .اًذ ثشدُ
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   خوانی  حذیث  اول مرحله  سواالت        

 صیبست َاةث ٍ آداة) 97ثبة تب 33 اص ثبة )سَاالت ثِ تشتیت غفحبت سَاالت تستی 

 طشح ضذُ است، ثب تَسق ثِ پبسخْب دست خَاّیذ یبفت.( (السالم ػلیِحسیي اهبم

 

پاداش هؤهٌی وِ تِ خاطز ضْادت اهام حسیي  علیِ السالمتِ فزهَدُ اهام سجاد  .3
ّایص جاری گزدد وذام ای وِ اضه تز گًَِگزیِ وٌذ، تِ اًذاسُ السالمعلیِ

 است؟
 ّب دس آى سبوي گشدد.ثِ اٍ ثذّذ وِ هذتای دس ثْطت الف( خذاًٍذ غشفِ

 ة( خذاًٍذ دس سٍص لیبهت اٍ سا اص آتص دٍصخ دس اهبى لشاس دّذ.

 ای ثذّذ.ج( خذاًٍذ دس ثْطت ثِ اٍ خبیگبُ ضبیستِ

 اًٍذ ًبساحتی اٍ سا ثشطشف گشداًذ.د( خذ

 

وذام هَرد درتارُ جشع وزدى صحیح السالم علیِطثك فزهایص اهام صادق  .3

 است؟
 .ػلیِ السالمخضع وشدى ثش ّش چیضی هىشٍُ است حتی ثش اهبم حسیي  الف(

 .ػلیِ السالمة( خضع وشدى ثش ّش چیضی هىشٍُ است هگش ثش اهبم حسیي 

 اخش ٍ ثَاة داسد. ػلیِ السالمج( خضع وشدى ثش اهبم حسیي 

 د( گضیٌِ ة ٍ ج

 

است ٍ درتارُ پاداش وذام یه فزهَد: اجز اٍ تز خذ علیِ السالماهام صادق  .3

 ضَد؟خذاًٍذ تِ ووتز اس تْطت تزای اٍ راضی ًوی
 ثلٌذ گشیِ وٌذ. ػلیِ السالمالف( وسی وِ دس هػیجت اهبم حسیي 

ّبیص ای وِ اضه ثش گًَِگشیِ وٌذ ثِ اًذاصُ السالمػلیِة( وسی وِ ثشای اهبم حسیي 

 خبسی گشدد.

چطوص ثِ همذاس ثبل هگس ثطَد ٍ اص  السالمػلیِج( وسی وِ ًضد اٍ یبدی اص اهبم حسیي 

 اضه خبسج ضَد.

 ثشٍد. ػلیِ السالمد( وسی وِ ثِ صیبست اهبم حسیي 
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ًشد  السالمعلیِدر حاالت وذام اهام ٍارد ضذُ است وِ اگز رٍسی اهام حسیي  .1

 ضذ؟ضذ آى رٍس هتثسن ٍ خٌذاى دیذُ ًویایطاى یاد هی
 السالمػلیِالف( اهبم ثبلش 

 السالمػلیِة( اهبم غبدق 

 السالمػلیِج( اهبم وبظن 

 السالمد( اهبم سؾب ػلیِ

 

تِ هسوع تي عثذالوله در هماتل جشع ٍ فشعی وِ تز  السالمعلیِاهام صادق  .5

 داضت چِ پاداضی را ٍعذُ داد؟لسالم علیِ اهصائة اهام حسیي 
 الف( ٌّگبم هشي اخذادم سا ثبالی سشت خَاّی دیذ.

 تش خَاّذ ثَد.بى ثِ فشصًذش ثِ تَ هْشثبىة( ٌّگبم هشي، هله الوَت اص هبدس هْشث

 آضبهی.ج( تَ اص وسبًی ّستی وِ اص آة حَؼ وَثش هی

 د( ّوِ هَاسد.

 

 تز سائزاى خَد چگًَِ است؟ السالمعلیِعٌایت ٍ تَجِ اهام حسیي  .3
 وٌذ.الف( ثِ صائشاى خَد ًگبُ هی

 ضٌبسذ.ة( آًبى سا ثِ اسن هی

 ت آًبى اص فشصًذاًطبى است.ج( ضٌبخت اٍ اص آًبى ثیطتش اص ضٌبخ

 د( ّوِ هَاسد.

 

 پاداش وذام یه تْطت است؟ السالمعلیِتز اساس رٍایت اهام صادق  .9
 ضؼشی خَاًذُ ٍ دیگشاى سا ثگشیبًذ. ػلیِ السالمالف( وسی وِ دس هشثیِ اهبم حسیي 

 ضؼشی خَاًذُ ٍ خَدش ثگشیذ. السالمػلیِة( وسی وِ دس هػیجت اهبم حسیي 

وي ضؼشی خَاًذُ ٍ خَد سا ثِ ّیئت گشیِ السالمِیػلهشثیِ اهبم حسیي  ج( وسی وِ دس

 دسآٍسد.

 د( ّوِ هَاسد

 



6 
 

وسی وِ تِ ٌّگام ًَضیذى آب اهام  السالمعلیِتز اساس رٍایت اهام صادق  .0

را یاد ٍ وطٌذُ اٍ را لعٌت وٌذ خذاًٍذ چٌذ درجِ همام اٍ را  السالمعلیِحسیي 

 تزد؟تاال هی
 الف( غذ دسخِ

 ( ّضاس دسخِة

 ِج( دُ ّضاس دسخ

 د( غذ ّضاس دسخِ

در حاالت وذام اهام ٍارد ضذُ است وِ طعام یا غذایی ًثَد وِ در هماتل  .7

 وزدًذ؟گزیِ هی السالمعلیِ وِ تِ یاد اهام حسیيحضزت تگذارًذ هگز آى
 السالمػلیِالف( اهبم سدبد 

 السالمػلیِة( اهبم ثبلش 

 السالمػلیِ ج( اهبم غبدق

 السالمػلیِ( اهبم وبظن د

ّای هذاٍم ایطاى تز در هماتل اعتزاض دیگزاى تز گزیِ السالمعلیِاهام سجاد  .38

 وذام آیِ را تالٍت فزهَدًذ؟ السالمعلیِاهام حسیي 
  .حَضًَبً الذَّهِغِ هِيَ تَفیؽُ أَػِیٌُُُْنِ الف( ٍَ

  .خَویالً َّدِشاً اِّدُشُّْنِ ٍَ یَمَُلَُىَ هب  ػَلى اغِجِشْ ة( ٍَ

  .تَؼِلَوَُىَ ال هب اللَِِّ هِيَ أَػِلَنُ ٍَ اللَِِّ إِلَى  حُضًْی ٍَ ثَثِّی أَضْىَُا ج( إًَِّوب

 .یَوِىُشٍُىَ هِوَّب ؾَیِكٍ  فی تَهُ ال ٍَ ػَلَیِِْنِ تَحِضَىْ ال ٍَ ثِبللَِِّ إِالَّ غَجِشُنَ هب ٍَ اغِجِشْ د( ٍَ

أًا لتیل العثزٓ؛ هي وطتِ اضه »ث خَد در تَضیح حذی السالمعلیِاهام حسیي  .11

 چِ فزهَد؟« ّستن
 گشیذ.وِ هیوٌذ هگش آىالف( ّیچ هؤهٌی هشا یبد ًوی

 ة( هي دس حبلی وِ غوگیي ٍ اًذٍّگیي ثَدم وطتِ ضذم.

آیذ خذاًٍذ اٍ سا ثب ج( سضاٍاس است وِ ّش هىشٍة ٍ اًذٍّگیٌی وِ ثِ صیبست هي هی

 للت هسشٍس ثِ اّلص ثشگشداًذ.

 ( ّوِ هَاسدد
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-تا ام سعیذ احوسیِّ دیذُ ًوی السالمعلیِوذام هَرد در گفتگَی اهام صادق  .33

 ضَد؟
 الف( تَغیِ ثِ صیبست اص هٌضل ٍ اص ساُ دٍس ثشای صًبًی هثل اٍ.

 سٍد.وِ چشا اٍ ثِ صیبست سیذالطْذا ًویة( اظْبس تؼدت اص ایي

 ج( ػذم اضىبلِ سفتي ثِ صیبست ثشای صًبًی هثل اٍ.

 .السالمػلیِثَاة فشاٍاى ثشای اٍ دس صیبست اهبم حسیي  د(

در ضة جوعِ چِ  السالمعلیِسیارت اهام حسیي  السالمعلیِ فزهایص اهام صادقتِ  .33

 فضیلتی دارد؟
 وٌذ.سا صیبست هی السالمػلیِالف( خذاًٍذ ّش ضت خوؼِ اهبم حسیي 

ّش ضت خوؼِ اهبم  ػلیْن السالم تصة( اًجیبء ٍ اٍغیبء ٍ دس سأس آًبى پیبهجش خبتن ٍ اّل ثی

 وٌٌذ.سا صیبست هی السالمػلیِحسیي 

 سا صیبست وشدُ است.سا صیبست وٌذ، خذا  السالمػلیِج( ّش وس دس ضت خوؼِ اهبم حسیي 

 د( ّوِ هَاسد

وٌٌذ را سیارت هی السالمعلیِوذام گشیٌِ درتارُ فزضتگاًی وِ لثز اهام حسیي  .31

 صحیح است؟
 سا داسًذ. السالمػلیِگبى اص خذاًٍذ دسخَاست صیبست اهبم حسیي الف( ّوِ فشضت

 تب آسوبى، فشضتگبى دس آهذ ٍ ضذ ّستٌذ.  السالمػلیِة( ثیي لجش اهبم حسیي 

 خَاًٌذ.ّش ضت تب غجح ًوبص هی السالمػلیِج( گشٍّی اص فشضتگبى ثش سش لجش اهبم حسیي 

 د( ّوِ هَاسد

تِ وذام  السالمعلیِدرتارُ آهزسش گٌاّاى سائز اهام حسیي  السالمعلیِاهام صادق  .31

 هَرد اضارُ فزهَدًذ؟
 ضَد.الف( گٌبّبى ّفتبد سبل اٍ آهشصیذُ هی

 ای ًذاسد.سٍد وِ گٌبُ لبثل هؤاخزُة( دس حبلی اص دًیب هی

 ضَد.اش آهشصیذُ هیج( گٌبّبى گزضتِ

 د( ّوِ هَاسد
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آهذُ است وِ تز سٍار لثز اهام  درتارُ وذام یه اس هعصَهیي در رٍایت .33

 وٌذ؟حاضز ضذُ ٍ تزای گٌاّاى آًاى طلة آهزسش هی السالمعلیِحسیي 
 غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِالف( پیبهجش 

 السالمػلیِة( اهیشالوؤهٌیي 

 سالم اهلل ػلیْبج( حؿشت صّشا 

 ػلیِ السالمد( اهبم حسیي 

 

ّستٌذ تزای چِ  لسالماعلیِثَاب ًواس فزضتگاًی وِ تز سز لثز اهام حسیي  .39

 ضَد؟وساًی ثثت هی
 السالمػلیِوٌٌذگبى ثش اهبم حسیي الف( گشیِ

  ػلیْن السالمة( پیبهجش ٍ اّل ثیت 

 السالمػلیِج( صائشیي اهبم حسیي 

 د( توبم هؤهٌیي ٍ هؤهٌبت

 

 هصذاق وذام است؟ السالمعلیْنسیارت لثَر ائوِ  السالمعلیِتِ فزهَدُ اهام رضا  .30
 بىالف( ایو

 تمَاة( 

 ج( ٍفبی ثِ ػْذ

 د( ػول غبلح

 السالمعلیِتِ ام سعیذ، سیارت اهام حسیي  السالمعلیِتز اساس فزهایص اهام صادق  .37

 تز هزداى ٍ سًاى چِ حىوی دارد؟
 ثش هشداى ٍاخت ٍ ثش صًبى هستحت است. السالمػلیِ الف( صیبست اهبم حسیي

 تحت ٍ ثش صًبى هىشٍُ است.ثش هشداى هس السالمػلیِة( صیبست اهبم حسیي 

 ثش هشداى ٍ صًبى هستحت است. السالمػلیِج( صیبست اهبم حسیي 

 ثش هشداى ٍ صًبى ٍاخت است. السالمػلیِد( صیبست اهبم حسیي 
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اس چِ چیشی  السالمعلیِدرتارُ تَضِ سفز سیارتی اهام حسیي  السالمعلیِاهام صادق  .38

 ًْی فزهَدًذ؟
 الف( ثِ ّوشاُ داضتي غزا

 ة( ثِ ّوشاُ داضتي سفشُ 

 ج( ثِ ّوشاُ داضتي غزاّبیی هثل ًبى ٍ ضیش

 د( ثِ ّوشاُ داضتي غزاّبیی هثل ضیشیٌی ٍ حلَا

 

وذام یه اس آداب  السالمعلیِتز اساس رٍایت هحوذ تي هسلن اس اهام صادق  .33

 است؟ السالمعلیِسفز سیارتی اهام حسیي 
 هَاسبت ٍ ووه ثِ ّوشاّبى ًیبصهٌذ الف( صیبد ًوبص خَاًذى، غسل لجل اص صیبست، 

 ة( خَضشفتبسی ثب ّوشاّبى، ًظبفت لجبس، ثسیبس یبد خذا ثَدى

 ج( ون سخي گفتي، غلَات ثسیبس، پشّیض اص ًگبُ حشام

 د( ّوِ هَاسد 

 

تا حالت غوگیي ٍ گزسٌِ ٍ  السالمعلیِ تز اساس رٍایات، چزا سیارت اهام حسیي .33

 ایطاى ضوزدُ ضذُ است؟تطٌِ تِ عٌَاى یىی اس آداب سیارت 
 گًَِ دٍست داسد. الف( صیشا خذاًٍذ ایي

 ة( صیشا دس ایي حبلت حؿَس للت صائش ثیطتش است. 

 ضَد.ج( صیشا دس ایي حبلت هغفشت خذاًٍذ ضبهل حبل صائش هی

 د( صیشا آى حؿشت دس حبلتی وِ غوگیي ٍ گشسٌِ ٍ تطٌِ ثَد ضْیذ ضذ.

 

وٌذ ٍ تا اٍ را ًذا هی السالمعلیِحسیي تز اساس رٍایات، چِ وسی سائز اهام  .33

 گَیذ؟سخي هی
 الف( خذاًٍذ تؼبلی

 غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِة( سسَل خذا 

 السالمػلیِج( اهیشالوؤهٌیي 

 د( ّوِ هَاسد
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 چِ هماهی در تْطت دارًذ؟ السالمعلیِتز اساس رٍایات، سائزیي اهام حسیي  .31
 غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ الف( ّوسبیِ پیبهجش

 غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ وٌطیي پیبهجشة( ّ

 غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ سفشُ ثب پیبهجشج( ّن

 د( ّوِ هَاسد

را سیارت وٌذ در حالی وِ  السالمعلیِوذام پاداش تزای وسی وِ اهام حسیي  .31

 عارف تِ حك ایطاى تاضذ، در رٍایات تسیاری تىزار ضذُ است؟
 غحجتی ثب خذاًٍذ دس ثبالی ػششالف( ّن

 غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ ل سِ ثبس حح ّوشاُ سسَل خذاة( هؼبد

 ج( آهشصش گٌبّبى گزضتِ ٍ آیٌذُ

 غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ د( ّوسبیگی ثب سسَل خذا

 عٌِْذَ صِذِقٍ هَمْعَذِ فِی ًََْزٍ *  ٍَ جٌََّاتٍ فِی الْوُتَّمِیيَ إِىَّ»آیِ  السالمعلیِاهام رضا  .33

-علیِدرجِ وذام دستِ اس سائزیي اهام حسیي  را در تیاى همام ٍ« هُمْتَذِر هَلِیهٍ

 تیاى وزدًذ؟ السالم
 وٌٌذ.سا ثب خَف صیبست هی السالمػلیِالف( وسبًی وِ اهبم حسیي 

 سًٍذ.هی السالمػلیِة( وسبًی وِ ثب پبی پیبدُ ثِ صیبست اهبم حسیي 

 وٌٌذ.سا ثب حبلتی اًذٍّگیي صیبست هی السالمػلیِج( وسبًی وِ اهبم حسیي 

وٌٌذ دس حبلی وِ ػبسف ثِ حك ایطبى سا صیبست هی السالمػلیِد( وسبًی وِ اهبم حسیي 

 ّستٌذ.

تز اساس رٍایت، ثَاب سیارت وذام یه هعادل ّشار حج ٍ ّشار عوزُ ٍ  .39

دار ٍ ّشار صذلِ لثَل ضذُ اجز ّشار ضْیذ اس ضْذای تذر ٍ ّشار رٍسُ

 ٍثَاب آساد وزدى ّشار تٌذُ ٍ... است؟
 ی وِ اص سٍی ضَق ثِ صیبست حؿشت سٍد. الف( وس

 ة( وسی وِ صیبستص ثشای خذا ٍ سشای آخشت ثبضذ. 

 ج( وسی وِ ثِ اهیذ ثَاة ٍ اخش ثِ صیبست حؿشت ثشٍد.

 سا صیبست وٌذ ٍ لػذش خذاًٍذ ػضٍخل ثبضذ. السالمػلیِد( وسی وِ اهبم حسیي 
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-ًویت سیز دیذُ وذام یه اس عثارا السالمعلیِدر رٍایت یًَس اس اهام رضا  .30

 ؟ضَد
 وٌٌذ. الف( ّش سٍص ّفتبد ّضاس فشضتِ ثیت اهلل الحشام سا طَاف هی

 وٌٌذ.سا طَاف هی السالمػلیِّفتبد ّضاس فشضتِ لجش اهبم حسیي  ، ة( دس ّش ٍلت ًوبص

 ًضد خذا ػضیضتش اص ثیت اهلل الحشام است.السالم ػلیِج( اهبم حسیي 

 ضَد.سا صیبست وٌذ حح اص اٍ سبلط هی مالسالػلیِد( وسی وِ اهبم حسیي 

 

تَاًٌذ ضفاعت وذام گزٍُ را هی السالمعلیِ تز اساس رٍایات سائزیي اهام حسیي .37

 وٌٌذ؟
 الف( ّشوسی سا ّشچٌذ گٌْىبس ٍ ًبغجی ثبضذ.

 وِ ًبغجی ثبضذ.ة( ّشوسی سا هگش ایي

 تَاًٌذ ضفبػت وٌٌذ.ج( فمط اّل ثیت خَد سا هی

 تَاًٌذ ضفبػت وٌٌذ.ید( فمط هؤهٌیي سا ه

 

وٌٌذُ در در چِ رٍسی هاًٌذ آى است وِ سیارت السالمعلیِسیارت اهام حسیي  .38

 رواب آى حضزت ضْیذ ضذُ است؟
 الف( سٍص ػیذ لشثبى

 ة( سٍص ػشفِ

 ج( سٍص ػبضَسا

 د( سٍص ًیوِ ضؼجبى

 

 در ضة ًیوِ ضعثاى است؟ السالمعلیِوذام هَرد اس فضایل سیارت اهام حسیي  .33
 هػبفحِ ثب غذ ٍ ثیست ٍ چْبس ّضاس پیبهجش الف(

 ة( آهشصش گٌبّبى گزضتِ 

 ج( آهشصش گٌبّبى آیٌذُ

 د( ّوِ هَاسد
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 چیست؟ السالمعلیِتز اساس رٍایات، آثار ٍ عَالة تزن سیارت اهام حسیي  .33
 تش اص هؤهٌیي دس ثْطت الف( همبم پبییي

 ة( خشٍج اص هزّت ضیؼِ

 ج( ًمع دس ایوبى

 د( ّوِ هَاسد

 

در پاسخ تِ سؤال ّارٍى درتارُ وسی وِ تذٍى علت  السالمعلیِهام صادق ا .33

 وٌذ چِ فزهَد؟را تزن هی السالمعلیِسیارت اهام حسیي 
 تش اص هؤهٌیي خَاّذ ثَد.الف( چٌیي وسی دس همبم پبییي

 ة( چٌیي وسی ًبلع االیوبى است.

 ج( چٌیي وسی اّل خٌْن است. 

 د( چٌیي وسی ضیؼِ ًیست.

 

 السالمعلیِ تٌاهِ وذام یه اس ضْذای وزتال در ضوي سیارتٌاهِ اهام حسیيسیار .34

 ٍارد ضذُ است؟
 السالمػلیِ الف( حؿشت ػلی اوجش

 السالم ػلیِة( حؿشت ػجبس 

 السالمػلیِج( حؿشت ػجذاهلل ثي حسي 

 السالمػلیِد( حؿشت لبسن ثي حسي 

 

در رٍایات ٍارد ضذُ  السالمعلیِوذام یه تِ عٌَاى آداب سیارت اهام حسیي  .31

 است؟
 الف( ثب ٍلبس لذم ثشداضتي 

 ة( غسل لجل اص صیبست

 ج( غَست ثش لجش ًْبدى

 د( ّوِ هَاسد

 

 



13 
 

 

 سَاالت تطزیحی : 

 

-137ثیبى وٌیذ؟ ظ السالمػلیِیه سٍایت دسثبسُ فؿیلت پیبدُ سفتي ثِ صیبست اهبم حسیي  .3

133 

خذاًٍذ خیش سا ثشای وسی اسادُ وشدُ وِ ًطبًِ ایي السالمػلیِثش اسبس سٍایت اهبم غبدق  .3

 131ثبضذ چیست؟ ظ

روش وٌیذ.  ،سا وِ دس سٍایبت آهذُ است السالمػلیِدٍ هَسد اص آثبس دًیَی صیبست اهبم حسیي  .3

 171-170ظ

دس ثیبى آداة ػضاداسی سٍص ػبضَسا ثِ ػلموِ، اص چِ اػوبلی دس ایي سٍص  السالمػلیِاهبم غبدق  .1

 103وش وٌیذ. ظًْی فشهَد؟ دٍ هَسد سا ر

تَؾیح دّیذ وِ چگًَِ اًسبى  السالمػلیِثىش حؿشهی اص اهبم غبدق ثب تَخِ ثِ سٍایت اثی .1

 333تَاًذ خَد سا ثسٌدذ وِ اّل ثْطت است یب خیش؟ ظهی

 

 

عج رد پناه حضرت صاحب األمر  شید پاینده و موفق با (ل اهلل تعالی فرهج الشریف)
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