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 «تعالیباسمه»
 :رحمه اهلل علیهخمینی امام 

است و از بزرگترین مناجات عرفانى در  قرآن صاعدصحیفه کامله سجادیه، نمونه کامل »

 209، ص: 21ج ،ره  خمینی صحیفه امام  «.ما کوتاه از نیل به برکات آن استخلوتگاه انس است که دست 

 

اهللسالمالزهراءجامعهآموزشی تربیتی تربیتی معاونت  امور اداره کل زیرمجموعهاداره قرآن و حدیث 

علیهم  با هدف ترویج فرهنگ غنی اهل بیتو  صحیفه سجادیهو انس طالب با  ترویج راستای در، علیها

صحیفه خوانی غیرحضوری دوره و حرکت در جهت رفع مهجوریت ازمتون ارزشمند روایی،  السالم

   نماید.را برگزار می «صاعدقرآن »با عنوان 

  

 آیین نامه       

 لذا توجه به نکات زیر جهت شرکت در این دوره حائز اهمیت است:

 باشد.  مراجعه شخص شرکت کنندهتمام پاسخ ها با  .1

خانواگی، نام پدر، کدملی، کدتحصیلی، و با مشخصات کامل )نام و نام  a4ها در برگه پاسخ .2

 ئه گردد.نام بخش محل تحصیل، شماره تماس و ایمیل( ارا

 

 مهلت تحویل پاسخنامه:

     1398/ 25/3  مهلت تحویل پاسخنامه:

 روش تحویل پاسخنامه   

  :طالب حضوری 

 سرای ثقلین؛، همکف، طبقه شهید بهشتیساختمان تحویل به 

  طالب غیر حضوری: ارسال پاسخنامه تایپ شده یاpdf    به پست الکترونیکی

 32112355شماره تماس :          hadith@jz.ac.irاداره قرآن و حدیث

mailto:hadith@jz.ac.ir
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 مقدمه

 :بر صحیفه سجادیه یتعلیقات و حواش

 متوفی مال محسن بن مرتضی فیض کاشانی از : تعلیقات علی الصحیفة السجادیة(

  ق(؛ 1090

 تعلیقات مختصری است بر صحیفه سجادیه در توضیح نکات ادبی و لغوی که در سال

شرح صحیفه »ین کتاب را با عناوین دیگری همچون: ا؛ تألیف شده است (ق1055 )م

 .اندنیز خوانده« حاشیه صحیفه سجادیه»و « سجادیه

 

 ترآبادی، سید محمدباقر بن محمد حسینی اس از :حاشیه الصحیفة السجادیة

 ؛ق(10۴1م) میرداماد

های بر صحیفه سجادیه، مشتمل بر بحث« قوله قوله»شرحی است مختصر با عناوین  

کشد. های رجالی و علوم هیئت سخن به درازا میلغوی و فلسفی که گاهی نیز در زمینه

این شرح شامل توضیح و بیان نکات و دقایق کلمات صحیفه سجادیه است و میرداماد 

 .تألیف نموده است« شدادالسبع ال »آن را بعد از کتاب دیگرش 

 

 ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد ابن ادریس  از :هحاشیة علی الصحیفة الکامل

  ؛ق(598م) حلی

ت بر صحیفه سجادیه که به بیان معانی لغات مشکل آن پرداخته حاشیه مختصری اس

ترین شرح موجود اهمیت حاشیه ابن ادریس از آن جهت بوده که اولین و قدیمی؛ است

 .بر صحیفه است

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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 ( 47تا  43دعای ) صحیفه سجادیه ششم  مرحله سواالت

 

 :سواالت تستی        

نامیده و عذاب جهنم  "استکبار"خدای منّان ترکِ کدام عبادت را مصداق تامّ  (1

 (۴5)دعای برای آن وعده داده است ؟ 

                                         دعا کردن( ب                     ایمان آوردنالف( 

    توبه کردند(               نماز خواندن ج( 

  

برای  "لحظات غفلت جاهالن"مالزم شدن بر چه عملی را در  السالمعلیه  امام سجاد  (2

 (۴7)دعای خود از خداوند مسئلت می نمایند؟ 

          توبه و استغفارب(    شکر نعمات الهیالف(  

 صلی اهلل علیه و آلهتوسل و تمسک به اهل بیت پیامبرد(                ذکر کثیر الهیج( 

 

در دعای عرفه از خداوند متعال می خواهند باقی عمرشان را  علیه السالم امام سجاد  (3

 (۴7)دعای  مشغول چه عملی باشند؟

                                                 عبادت خالصانهب(                                 نماز و صدقهالف(  

 استغفار و توبهد(     حج و عمرهج( 

 

 (۴7)دعای « رَقدَةِ   –الزُّلفی  »  ؟کلمات مقابل می باشد کدام گزینه ترجمه صحیح (۴

                                         غفلت         -موی درازب(                  خواب–نزدیکیالف( 

 بد یُمنی–دورید(                      چشم سیاه     –محبوبیتج( 
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وَ حِلمُکَ مُعتَرِضٌ لِمَن ناواکَ، : » ؟کدام گزینه این عبارت را تکمیل می کند (5

 (۴6)دعای  « عادَتُکَ............

                                         اإلبقاءُ علیَ المُعتَدینب(                    الغُفرانُ لِمَن أسائَکَ  الف(

       إلیَ المُسیئینَ اإلحسانُد(                               العَفوُ مِنَ المُجرِمین  ج(

 

در دعای روز عرفه، منظور ایشان  علیه السالم با توجه به عبارتهای دیگر امام سجاد (6

 (۴7)دعای ؟چیست« عَدُوٍّ یُضِلُّنی»از

                          آرزوی دراز          ب(             دوست نابابالف(  

 هوای نفسد(                                      شیطانج( 

 

یَومٌ شَرَّفتَهُ وَ کَرَّمتَهُ و عَظَّمتَهُ »... ضمیر این دعاها به کدام گزینه بر می گردد؟:  (7

 (۴2)دعای « و...

                                                 روز عید فطر                ب(                                         روز عرفهالف(  

 شبهای قدرد(                      روزهای ماه مبارک رمضانج( 

 

ریشه کن شدن محبت چه چیزی در قلبش را از خدای منّان  علیه السالم امام سجاد (8

 (۴7)دعای ؟مسئلت می کنند 

                          حبّ نفسب(         محبت شهواتالف(  

 میل به گناهد(                           دنیا محبتج( 

 

 (۴5)دعای بنا شده است ؟  افعال الهی بر چه قاعده ای علیه السالم طبق فرمایش امام سجاد (9

                    تفضّلب(                 عدالتالف( 

 مغفرتد(                                  تجاوز         ج(  
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 (۴7)دعای  «هابَ عِبادَکَ  »  ؟ترجمه صحیحِ این فقره را انتخاب کنید  (10

              .به بندگانت هبه و هدیه دادیالف(  

 .بندگانت را ترساندیب(  

                     .بندگانت به تو هدیه و هبه دادندج(   

 .از بندگان تو ترسیدد(      

 

باب خاص عفو و رحمت الهی که توسط خدای منّان باز شده و در قرآن به آن    (11

 (۴5)دعای  تصریح شده چیست؟

                                          صلی اهلل علیه وآله پیامبر رحمت ب(                   توبه  الف(  

 علیه السالم  محبت اهل بیتد(                                 قرآنج( 

 

 (۴۴)دعای  ؟ نمی شودکدام یک جزو نام های ماه مبارک رمضان محسوب   (12

                                                شهرَالطَّهور              ب(                            شهرَ القیام الف(

 شهرَ التّمحیص د(                        ( شهرَ اإلخالصج

 

 ؟کدام یک از گزینه های زیر، از عالمت های سلطنت الهی به شمار می رود  (13

 (۴3)دعای 

                                                       هالل ماهب(                 کوه های بلند       الف( 

 خورشید فروزان  د(               رعد و برق          ج( 

 

 سواالت تشریحی

نمونه از ویژگی های خاص ماه مبارک رمضان که آن را از ماه های دیگر  5 (1

 (۴5)دعای متمایز می کند بیان کنید؟ 

که مربوط به  علیه السالم صفت از صفات بیکران الهی در دعای امام سجاد 10 (2

 (۴7)دعای عظمت و قدرت خدای متعال می باشد را ذکر کنید؟ 
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نمونه را  5هر ماه چه دعایی برای خود می کردند؟ درابتدای  علیه السالم  امام سجاد (3

 (۴3)دعای  .ذکر کنید

را  علیه السالم ویژگی از ویژگی های حمد و سپاسگذاری مخصوص امام سجاد 5  (۴

 (۴7)دعای بیان کنید؟ 

در ماه رمضان پیرامون مسائل و روابط اجتماعی چه دعاهایی  علیه السالم امام سجاد (5

 (۴۴)دعای  .ذکر شود نمونه 5را مطرح می کنند؟ 

هنگام توبه و انابه به جای اعمال صالحه چه  علیه السالم حضرت زین العابدین  (6

 (۴7)دعای پیشکشی تقدیم خدای منّان می کنند؟ 

فقره از دعاهای ایشان برای امام معصوم مفترض  5 علیه السالم همنوا با امام سجاد  (7

 (۴7)دعای بیان کنید؟  فداه()روحی الطاعه را خطاب به موالیمان حضرت مهدی

 (۴۴)دعای هدایت می کند؟ چرا خدای منّان ما را به شکر کردن و سپاسگذاری اش   (8

نمونه ذکر  5برای شیعیان و اولیاء اهلل چه دعاهایی می کنند؟  علیه السالم امام سجاد (9

 (۴7)دعای فرمائید 

اللغه و...( تحقیق  معنای کلمات زیر را از لغت نامه های معتبر)مثل العین، مقائیس (10

 (۴6)دعای  .کرده، بنویسید و سپس هر فقره را به صورت روان ترجمه کنید

  « ُفَهَّهَنیِ اإلمساک » 

 «ِأَؤُمُّکَ بِالوِفادَة» 

 «َوَ أجدَبَ المُنتَجِعُون» 

 

 .اپینده و موفق باشید ل اهلل تعالی رفهج الشریفعج  صاحب األرمرد پناه حضرت      
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 اپسخناهم سواالت تستی :
 شماره تحصیلی:                                                  نام و نام خانوادگی: 

 بخش محل تحصیل:                                                  شماره تماس:                                
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