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 سالم

 دوستان قصد دارم موضوعات مختلؾ رو به اشتراک بذارم همه بتونن استفاده کنن

 ..منم دعا کنٌد قبول شم

. 

. 
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 ٓموضوع 

===== 

 .های اوست معنای خواندن، گرٌه بر شخص مرده همراه با ذکر خوبی دعای ُندبه ندبه به

است که از امام ششم شٌعٌان نقل شده و به خواندن آن در اٌن چهار مورد اٌن دعا مشتمل بر عقاٌد شٌعه و تأسؾ بر ؼٌبت مهدی 

 است:جمعه عٌد فطر عٌد قربان عٌد ؼدٌر توصه شده

 ٔموضوع 

===== 

هر کس چهل صبح اٌن دعا را را بخواند »است:  الجنان نقل شده امامی است. در مفاتٌح دعای عهد ٌکی از دعاهای شٌعٌان دوازده

کند( تا به  زدهم شٌعٌان خواهد بود و اگر پٌش از ظهور بمٌرد، خداوند او را از قبرش بٌرون آورد )رجعت میاز ٌاران امام دوا

 .زمان فضٌلت خواندن دعای عهد پس از نماز صبح و قبل از طلوع آفتاب است «.خدمت وی درآٌد

 ٕموضوع 

===== 

به نقل ازابو حمزه ثمالی آمده است که امام سجاد در تمام  دعای ابوحمزه ثمالی دعاٌٌست که در کتاب مصباح المتهجد شٌخ طوسی

 .خوانده است سحرگاهان ماه رمضان آن را پس از نماز می

 ٖموضوع 

===== 

خوانند.، اٌشان معتقدند که اٌن دعا را امام  های ماه رمضان می امامی در شب است که شٌعٌان دوازده دعای افتتاح ٌکی از دعاهاٌی

 .است است و او منتشر نموده )دومٌن نائب خاص( تعلٌم داده« بن عثمانمحمد »ؼائبشان به 

است که هر شب ماه رمضان بخوانند، فرشتگان  گوٌد: امام زمان آن را برای شٌعٌان نوشته محمد باقر مجلسی در زاد المعاد می

 .کنند شنوند و برای خوانندٔه آن استؽفار می می

است. اٌن حکومت را  ٌعٌان معتقدند امام مهدی پس از ظهور اٌجاد خواهد کرد اشاره شدهدر اٌن دعا به وٌژگٌهای حکومتی که ش

 .گوٌند «دولت کرٌمه»

 9موضوع 

===== 

های مذهبی و به  دعای امن ٌجٌب دعاٌی است برای شٌعٌان که شٌعٌان اٌران اٌن دعا را برای شفا ٌافتن بٌماران، در مکان

 .[ برگزار شده استٕهللا مجتبی تهرانی] [ و آٌتٔهللا مهدوی کنی] که برای شفای آٌت خوانند، مانند مراسمی صورت جمعی می

 از سوره نمل است. ترجمه فارسی آن ۲ٕدعای امن ٌجٌب آٌه 

 … گرداند کند، و بال را می کٌست که دعای درمانده را چون بخواندش، اجابت می …

 5موضوع 

===== 

اٌن دعا در مفاتٌح الجنان  .صٌه شده است که در سحرهای ماه رمضان آن را بخواننددعای سحر دعاٌی است که به مسلمانان تو

 .نٌز آمده است. چندٌن شرح بر اٌن دعا نوشته شده است

 وجود دارد« اَللُّهمَّ ِاّنی اَْسَئلُکَ»جملٔه اٌن دعا، عبارت  ٖٕدر ابتدای همٔه 

 ۲موضوع 

===== 

کلمه که با اختالفاتی جزئی در  ٕٖٓٓن بن علی، پٌشوای شٌعٌان، با حجمی حدود دعای عرفه عنوان دعاٌی است منسوب به حسٌ

کتب مختلؾ نقل شده، و مضمونش اعتراؾ به جاٌگاه خدا و اقرار به جاٌگاه انسان در هستی، و نٌز حمد و سپاس برای نعمتهای 
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از بدو آفرٌنش تا کنون پشت سر نهاده، و  فراوان خداوند بر انسان، ٌادآوری مشکالت و تب و تابهاٌی که شخص در عمر خوٌش

 .ترٌن خواستٔه انسان است کوشش برای جلب رحمت االهی، و طلب آرامش و عافٌت از وی، همچون مهم

ها خوانده  گفته شده است که حسٌن بن علی اٌن دعا را در روز عرفه و در صحرای عرفات و در کنار همراهانش در بٌرون خٌمه

 .شود طوالنی از اعمال مهم شٌعٌان در روز عرفه است که پس از نماز ظهر و عصر تا ؼروب خوانده می است. اٌن دعای نسبتا  

 7موضوع 

===== 

 نهم ذٌحجه را روز َعَرفه گوٌند

 8موضوع 

===== 

 زٌارت عاشورا

باشد. در مذهب  یزٌارتی است نقل شده از محمد بن علی که در مدح حسٌن بن علی امام سوم شٌعٌان و لعنت بر دشمنان او م

است و به شٌعٌان توصٌه شده که بر خواندن زٌارت  های بسٌاری نقل شده شٌعه برای خواندن آن و مداومت بر آن ثواب و خاصٌت

 .رکعت نماز و بعد از آن دعای علقمه خوانده شود ٕعاشورا مبادرت بورزند. در پاٌان زٌارت عاشورا مستحب است 

 (ل البٌت علٌهم اسالمتاکٌد بر تبری از دشمنان اه)

 9موضوع 

===== 

 .های مشهور حجت بن حسن، دوازدهمٌن امام شٌعٌان است  زٌارت آل ٌاسٌن، ٌکی از زٌارت

 ٓٔموضوع 

===== 

دعای فرج ٌا دعای سالمتی امام زمان، دعاٌی برای سالمتی حجت بن حسن، دوازدهمٌن امام شٌعٌان است. شٌخ عباس قمی در 

 است عا را از اعمال شب بٌست و سه ماه رمضان ذکر کردهمفاتٌح الجنان اٌن د

 ٔٔموضوع 

===== 

است  ها و صفات گوناگون که در آٌات و رواٌات اسالمی آمده دعای جوَشن کبٌر دعاٌی است برای شٌعٌان که در آن خدا به نام

های  خواندنش، از اعمال مخصوص شبتوسط جبرئٌل به محمد آموخته شده و « جوشن کبٌر»شود. از دٌدگاه شٌعٌان،  خوانده می

 شود قدر محسوب می

 ٔٔکه شامل  55های خداوند است )به جز فراز  نام از نام ٓٔکه هر فراز، شامل   است  فراز ٌا بخش ٓٓٔ  شامل« جوشن کبٌر»

 .های خداوند است نام از نام ٔٓٓٔنام است(. در اٌن نتٌجه اٌن دعا، شامل 

بند تشکٌل  ٌٓٓٔر و اصطالحات به کار رفته در اٌن دعا، برگرفته از قرآن هستند. اٌن دعا از ها، تعاب تعداد زٌادی از نام

ا َربِّ »است که پس از پاٌان هر بند، عبارت  شده ٌَ اِر  ا ال إِلََه إاِل أَْنَت اْلَؽْوَث اْلَؽْوَث َخلِّْصَنا ِمَن النَّ ٌَ )ٌعنی: تو پاک و « ُسْبَحاَنکَ 

 .شود ٌی جز تو نٌست، فرٌاد! فرٌاد! پروردگارا ما را از آتش نجات بده( خوانده میمنزه هستی ای خدا و خدا

 ٕٔموضوع 

===== 

 .خوانند های ماه رمضان می امامی در شب دعای مجٌر ٌکی از دعاهاٌی است که شٌعٌان دوازده

ا مُ »دعای مجٌر هشتاد و هشت بند دارد که در هر بند عبارت  ٌَ اِر  تکرار « ِجٌُر: پناه بده من را از آتش ای پناه دهندهأَِجْرَنا ِمَن النَّ

 .ماه رمضان( برای آمرزش گناهان توصٌه شده است ۲ٔو  5ٔ، 9ٔشده است. خواندن اٌن دعا در اٌام البٌض ماه رمضان )

 ٖٔموضوع 

===== 

ی مذهبی و به صورت جمعی ها های چهارشنبه، در مکان دعای توسل دعاٌی است برای شٌعٌان که شٌعٌان اٌران اٌن دعا را شب

 خوانند می

 9ٔموضوع 

===== 

دعای کمٌل از دعاهای راٌج شٌعٌان است. مشهور است که دعای کمٌل آن دعاٌی است که جبرائٌل به خضر آموخت پس علی)ع( 

 .آن را به کمٌل بن زٌاد که از خواص وی بود آموخت

ی از سری جمالت هم آهنگ است که خواننده دعا در آنها از هاٌ اٌن دعا، حاوی مضامٌن بلند عرفانی است و شامل مجموعه
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شود. به باور  های نٌمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده می نماٌد. دعای کمٌل در شب خداوند طلب بخشاٌش گناهانش را می

 .شٌعٌان برای آسودگی از شّر دشمنان و گشاٌش روزی و آمرزش گناهان سودمند است

 5ٔموضوع 

===== 

های حسٌن بن علی در روز عاشورا است. زٌارت ناحٌه مقدسه از حجت بن حسن، امام  ناحٌه مقدسه ٌکی از زٌارتزٌارت 

 .است دوازدهم شٌعٌان و وصؾ حادثه کربال وعاشورا صادر شده

ه شرح کامل شود. پس از آن، ب زٌارت ناحٌه مقدسه با درود بر پٌامبران و اهل بٌت، محمد و حسٌن و ٌارانش در کربال آؼاز می

های او، و عزادار شدن تمام عالم و  های جنگ او، شرح کشته شدن و سختی اوصاؾ و کردار حسٌن پٌش از جنگ، زمٌنه

 .پذٌرد پردازد. در پاٌان، با توسل به اهل بٌت و دعا، دعا پاٌان می موجودات زمٌنی و آسمانی می

 ۲ٔموضوع 

===== 

 حدٌث سلسله الذهب به معنی زنجٌرٔه طال

 .لَِمُه ال إلَه إاّل هللّاُ ِحصنی َفَمن َدَخَل ِحصنی اَِمَن ِمن َعذابی بُِشروِطها َو أَنا ِمن ُشروِطهاکَ 

خدا( است پس هر کس به دژ و حصار من داخل شود از )دژ و حصار من « ال إلَه إاّل هللّاُ ٌعنی هٌچ معبودی بجز هللا نٌست»کالم 

 .ها هستم طی دارد و من )علی بن موسی الّرضا)ع(( ٌکی از آن شرطعذاب من امنٌت خواهد ٌافت، و اٌن شرو

 7ٔموضوع 

===== 

 (پٌامبران الوالعزم : حضرت نوح)ع( حضرت ابراهٌم)ع(حضرت موسی)ع( حضرت عٌسی)ع( حضرت محمد)ص

د که کتاب دارن دلٌل الوالعزم بودنشون شرٌعت جدٌدشون هست )حنٌؾ ٌهودٌت مسٌحٌت اسالم(چرا که پٌامبران دٌگری هم هستن

 ولی الوالعزم نٌستن و درواقع گسترش دهنده آٌٌن پٌامبر الوالزم زمان خودشون بودن)نظر دوستان :چون همشون صاحب شرٌعت

 (بودن. ٌعنی دٌنی رو تبلٌػ مٌکرد

 8ٔموضوع 

===== 

 :توان انجام داد ؼسل واجب ٌا مستحب را )به جز ؼسل مٌت(به دو صورت می

 ارتماسیاول: ترتٌبی دوم: 

 هفت نوع ؼسل واجب وجود دارد

 ؼسل نفاس7ؼسل استحاضه 6ؼسل حٌض 5ؼسل نذر و عهد و قسم 9ؼسل جنابت 3ؼسل مس مٌت 2ؼسل مٌت 1

 تای اولی بر مردان واجب است4

 9ٔموضوع 

===== 

 .کفن مٌت مسلمان را باٌد با سه پارچه که آنها را لنگ و پٌراهن و سرتاسرى مى گوٌند، کفن نماٌند

 .از ناؾ تا زانو، اطراؾ بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که از سٌنه تا روی پا برسد : گلن

 .پٌراهن: باٌد از سِر شانه تا نصؾ ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که تا روی پا برسد

قدری باشد که بستن دو سر  ه درازای او بهای باشد که تمام بدن را بپوشاند، و احتٌاط واجب آن است ک اندازه سر تا سری :باٌد به

 .ای باشد که ٌک طرؾ روی طرؾ دٌگر بٌاٌد اندازه آن ممکن باشد، و پهنای آن به

 ٕٓموضوع 

===== 

سقٌفٔه بنی ساعده جاٌگاه و اٌوانی سرپوشٌده و دارای سقؾ در مدٌنه که مربوط به قبٌله بنی ساعده بوده است و مردمان در 

 .اند آمده گرد می شان در آن مشاورات

ساعده در مٌان مسلمانان معروؾ و مشهور است، به اٌن دلٌل که بالفاصله پس از درگذشت محمد پٌامبر اسالم،  نام سقٌفٔه بنی

رئٌس قبٌلٔه خزرج جمع شدند، و بعد از  ”سعد بن عباده“ای از اصحاب در آن محل برای تعٌٌن خلٌفه بعد از پٌامبر به دعوت  عده

 های زٌاد ، ابوبکر را به عنوان خلٌفه انتخاب کردند جر و بحث
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 ٕٔموضوع 

===== 

روٌداد مباهله از وقاٌع صدر اسالم است هنگامی که پٌامبر و اهل بٌتش در ٌکسو و مسٌحٌان نجران در دٌگر سو آماده ی مباهله 

حقانٌت دعوت پٌامبر تحقٌق کنند با او به ٌا نفرٌن طرؾ دروؼگو شدند. مسٌحٌان نجران که به مدٌنه آمده بودند تا در مورد 

بوسٌله ی وحی مامورٌت ٌافت تا با آنها  (محاجه)حجت آوردن( پرداخته، عاقبت بحث شان به جاٌی کشٌد که حضرت محمد )ص

مباهله کنددر اٌن واقعه هر ٌک از طرفٌن با افراد خود به محل مباهله رفتند. مسٌحٌان وقتی دٌدند که حضرت محمد)ص( با 

عزٌز ترٌن کسانش ٌعنی علی)ع(، فاطمه)س(، حسن )ع(و حسٌن )ع(می خواهد آنها را به چالش بکشد مطمئن شدند که حضرت 

 محمد )ص(اگر به خودش مطمئن نبود جان خانواده اش را به خطر نمی انداخت پس از مباهله انصراؾ دادند

 ٕٕموضوع 

====== 

پٌامبر خداست، بر پا داشتن نماز، دادن زکات،  (ٌچ معبودی نٌست و محمد)صپنج رکن اسالم شهادت دادن به اٌنکه جز خدا ه

 .حج خانه خدا و روزه ماه رمضان

 ٖٕموضوع 

===== 

 تفاوت ولی فقٌه با مرجع تقلٌد در چٌست؟

از درس فقاهت خوانده و دارای قدرت فهم و استنباط عمٌق  -به طور معمول حدود چهل سال–مرجع تقلٌد کسی است که سالها 

دٌن و احکام و رواٌات آن است.فقٌه پس از سالها تحصٌل علم فقاهت به انتشار رساله عملٌه می پردازد و وقتی که عده ی زٌادی 

به تقلٌد از او پرداختند به عنوان مرجع تقلٌد شناخته می شود.اما ولی فقٌه کسی است که فقٌه است و تواناٌی فهم عمٌق از دٌن و 

و عالوه بر اٌن دو، مقام  -که البته الزم نٌست که حتما مرجع تقلٌد باشد-دارد و گاها نٌز مرجع تقلٌد است مبانی و احکام آن را

والٌت هم دارد.ولی فقٌه سرپرست جامعه اسالمی است و حکم او همان حکم امام زمان)عج( است.مراجع عظام تقلٌد فقط دارای 

والٌت است.تمام مراجع ٖو  -که الزامی نٌست-مرجعٌتٕفقاهت،1ی مقام دو مقام فقاهت و مرجعٌت هستند اما ولی فقٌه دارا

 .عظام تقلٌد نٌز همچون مردم عادی در احکام حکومتی باٌد تابع محض ولی فقٌه باشند چون مقام والٌت فوق مقام مرجعٌت است

 9ٕموضوع 

===== 

 واقعه ؼدٌر سرچشمه والٌت و هداٌت امت اسالمی است

 5ٕموضوع 

===== 

ط الظهر ٌک نماز بخصوصی نٌست بلکه همان نماز ظهر است که در جاهاٌی که در وجوب جمعه شک باشد احتٌاطا احتٌا

 نمازظهر خوانده می شود

 ۲ٕموضوع 

===== 

 (!صدق رٌش : منظور آن است که در عرؾ مردم به آن رٌش بگوٌند)ته رٌش داشته باشٌد

 (عبنابر احتٌاط واجب تراشٌدن رٌش حرام است)همه مراج

 7ٕموضوع 

===== 

 باچه ؼسلی می تونی نماز بخونٌد؟

 آٌت هللا مکارم:با همه ؼسلهای واجب ومستحب می توان نماز خواند وگرفتن وضو هم واجب نٌست

آٌات عظام فاضل. امام . بهجت .صافی .خامنه ای:تنها با ؼسل جنابت می توان نماز خواند. ولی با ؼسلهائی دٌگر باٌد وضو هم 

 گرفت

 8ٕع موضو

===== 
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ترٌن کتاب دعا در بٌن شٌعٌان، تألٌؾ شٌخ عباس  ها( نام عمومی شٌخ عباس قمی مولؾ َمفاتٌُح الِجنان )به معنای کلٌدهای بهشت

ها، زٌارات، اعمال مخصوص اٌام سال و ماه و روزها،  ای از دعاها، مناجات اٌن کتاب مجموعه .ق( است59ٖٔ-99ٕٔقمی )

 اند ه از پٌامبر اسالم و ائمه شٌعٌان و علما نقل شدهآداب و رسوم ِدٌنی است ک

 9ٕموضوع 

==== 

 عرؾ چٌزی است که از لحاظ عقلی، نفس بدان عادت کرده و طبع سلٌم آن را قبول کرده است

 ٖٓموضوع 

==== 

ه تارٌخ والدت ربٌع األول ک 7ٔربٌع األول که سالگرد والدت بٌامبر اکرم )ص( بنا بر رواٌات أهل سنت تا  ٕٔفاصله مٌان 

 ربٌع االول 7ٔرسول هللا محمد)ص( بنا بر رواٌات شٌعه 

 ٖٔموضوع 

====== 

افزاٌش رزق و روزی  -9آرامش روانی -3رد شدن از مشکالت  -ٕآثار نماز در زندگی؟ دور شدن از گناهان و کارهای زشت 

موجب پرورش  -7ولی اعمال به نماز است ارزش و قب -۲برطرؾ کنندهء عجب و کبر )خودخواهی و خود برتربٌنی ( است  -5

نماز شراٌط صحت دارد که از اٌن طرٌق دعوت به پاکسازی زندگی و اصالح آن  -8فضاٌل اخالق و تکامل معنوی است .

 .نماز روح نظم و انضباط در انسان را تقوٌت می کند -9دارد)مثل پاکی لباس و مکان و و و( 

 ٕٖموضوع 

===== 

. 9آرامش روحی روانی  ٖکنترل ؼراٌز و شهوات  ٕاعتقاد به معاد به زندگی مفهوم می بخشد.  ٔمعاد:  آثار فردی اعتقاد به

 . عبرت آموزی۲. انجام اعمال صالح و اجتناب از گناه 5احساس مسئولٌت و حالت آماده باش دائمی 

 ٖٖموضوع 

==== 

. نورانٌت و افزودن خٌر و برکت 9استجابت دعا .ٖن . بارورى اٌمإمندى سعادت ٔفضٌلت، آثار و فواٌد تالوت قرآن کرٌم:

. بهترٌن 9. صفاى دل8. آمٌخته شدن قرآن با گوشت و خون قارى7. افزاٌش مّدت بٌناٌى۲. ؼفران گناهاِن پدر و مادر5خانه

 . بخشش گناهان، نوشته شدن حسنه و پاک شدن گناهانٓٔعبادت

 9ٖموضوع 

===== 

 نماز در قرآن

 (8ٕـ رعد،  9ٔت و ٌاد خدا ماٌه آرامش دلها است. )طه، نماز ٌاد خدا اس .1

 (95نماز آدمٌرا از فحشأ و منکرات باز مٌدارد. )عنکبوت،  .2

 (95نماز به آدمی نٌرو مٌبخشد. )بقره،  .3

 (95نماز خودبٌنی و کبر را در هم مٌشکند. )بقره،  .4

 (9ٔواهند انسان را از نماز دور کنند. )مائده، نماز خردکننده شٌاطٌن است. برای همٌن، شٌاطٌن همواره مٌخ .5

 (ٖنماز نشانه اٌمان است. )انفال،  .6

 (9ٖـ  9ٓترک نماز موجب داخل شدن در آتش است. )مدثر،  .7

 5ٖموضوع 

===== 

حمد  نماز آٌات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن اٌن است که انسان بعد از نٌت، تکبٌر بگوٌد و ٌک

و ٌک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره ٌک حمد و ٌک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج 
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مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماٌد و برخٌزد، و رکعت دّوم را هم مثل رکعت اّول بجا آورد و تشّهد بخواند 

 .و سالم دهد

 ۲ٖموضوع 

===== 

نماز عٌد فطر و قربان در زمان حضور امام علٌه السالم واجب است و باٌد با جماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علٌه 

 .شود آن را با جماعت ٌا فرادی خواند السالم ؼائب است، مستحب مٌباشد. و می

 .وقت نماز عٌد فطر و قربان از اّول آفتاب روز عٌد تا ظهر است

ٌد فطر و قربان دو رکعت است، که در هر رکعت بعد از خواندن حمد و سوره، سه تکبٌر بگوٌد، و بهتر آن است که در نماز ع

رکعت اّول پنج تکبٌر بگوٌد، و مٌان هر دو تکبٌر ٌک قنوت بخواند، و بعد از تکبٌر پنجم تکبٌر دٌگری بگوٌد به رکوع رود، و 

دّوم چهار تکبٌر بگوٌد، و مٌان هر دو تکبٌر ٌک قنوت بخواند، و بعد از تکبٌر چهارم دو سجده بجا آورد و برخٌزد، و در رکعت 

 .تکبٌر دٌگری بگوٌد و به رکوع رود، و بعد از رکوع دو سجده کند و تشّهد بخواند و نماز را سالم دهد

 7ٖموضوع 

===== 

 :فرق مٌان اذان و اقامه

 .. در اقامه دوبار گفته مى شود« هللّا اکبر»در اول اذان چهار بار 

 .گفته مى شود« قدقامت الّصلوه»دوبار « حّى على خٌر العمل»گفته نمى شود، اّما در اقامه پس از « قد قامت الّصلوه» در اذان 

 گفته مى شود، ولى در اقامه ٌک بار« الاله االهللّاّ »در آخر اذان دو نوبت 

 8ٖموضوع

===== 

 دند: چرا پٌش از نماز اذان و اقامه مستحب است، ولی در مورد عبادات دٌگر چنٌن نٌست؟از رسول خدا صلی هللا علٌه واله پرسٌ

 .حضرت فرمود: به خاطر اٌن که نماز، شبٌه حالتهای مختلؾ انسان در قٌامت است

=== 

همٌن جاست  شباهت دارد که با نفخه ی اّول )و دمٌدن اسرافٌل در صور( همه ی مردم می مٌرند و از« نفخه ی اّول»اذان به 

 که نشستن و سجده کردن بعد از اذان، مستحب است، )سجده اشاره به مرگ و بازگشت انسان به خاک و زمٌن است( و

=== 

 (است )که با دمٌدن اسرافٌل در صور، در مرتبه ی دّوم، مردگان زنده می شوند« نفخه ی دّوم»اقامه ی نماز، شبٌه 

=== 

قُوُم الّناُس لَِربِّ العالَمٌن»ز قبرهاست چنانکه فرمود: قٌام در نماز مانند برخاستن مردم ا ٌَ وَم  روزی که مردم در پٌشگاه  ٕ«ٌَ

 .پروردگار جهانٌان می اٌستند

=== 

بلند کردن دستها هنگام گفتن تکبٌره االحرام، شبٌه دست دراز کردن برای گرفتن نامه ی اعمال در قٌامت است، که خدای بزرگ 

وَم َعلٌَکَ َحسٌبا   إِقرأ ِکتاَبکَ» :فرمود ٌَ )و به او می گوٌی( کتابت را بخوان، کافی است که امروز، خود حسابگر  ٖ«َکفی بَِنفِسکَ ال

 .خوٌش باشی

=== 

ٌُّومِ »رکوع نماز، به خضوع خالٌق در پٌشگاه خالق شباهت دارد؛ چنانکه فرمود:  و )در آن روز(  9«َو َعَنِت الُوُجوهُ لِلَحیِّ الَق

ٌّوم، خاضع می شودهمه ی چهره   .ها در برابر خداوند حّی ق

=== 

ُجودِ »سجوِد نماز، شبٌه سجود بندگان برای خدای جهان )در قٌامت( است که فرمود:  ٌُدَعوَن ِالَی السُّ ٌُکَشُؾ َعن ساٍق َو  وَم  ٌَ »5 

 .از وحشت( برهنه می گردد و دعوت به سجود می شوند))به خاطر بٌاورٌد( روزی را که ساق پاها 

=== 

 .تشّهِد نماز شباهت دارد به زانو زدن خالٌق در پٌشگاه خدای متعال در روز قٌامت
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 9ٖموضوع

===== 

 .شعار توحٌدی مسلمانان است” اذان“

 .شهادت برٌگانگی خداوند و رسالت پٌامبر خداوند است” اذان“

 .بانگ بٌدار باش برای عبادت پروردگار جهان است” اذان“

 .ٌدن وقت نماز استاعالم فرا رس” اذان“

 9ٓموضوع

====== 

سٌد علی  -سٌد صادق حسٌنی شٌرازی -سٌد محمد حسٌنی زنجانی -زاده آملی حسن حسن-مراجع عطام زنده : عبدهللا جوادی آملی 

 حسٌن وحٌد خراسانی -حسٌن نوری همدانی -ناصر مکارم شٌرازی -ٌوسؾ صانعی -سٌد علی سٌستانی -ای خامنه

 9ٔموضوع

===== 

 8مورد آن صحٌح است که هنگام بروز نباٌد نماز را شکست،  9مورد آن نباٌد اعتنا کرد،  ۲نوع است، به  ٖٕشکٌات نماز 

 .کند مورد شکهاٌی است که نماز را باطل می

 9ٕموضوع

======= 

ارسی بٌت المال به معنی شود امروزه در زبان ف ٌا جاٌی است که اموالی در آنجا نگهداری می« خانه داراٌی»ٌت المال به معنی 

ای که بٌت المال  شود نهادن مال مسلمانان در خزانه هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند، و ؼالبا  به اموال دولتی گفته می

 ای شامل نام گرفت، از هنگامی آؼاز گردٌد که مسلمانان فتوحات عراق و اٌران را آؼاز کردند. در اٌن هنگام درآمدهای تازه

خراج، جزٌه، فیء، عشر بر درآمدهای پٌش افزوده شد و اموال فراوانی به مدٌنه سرازٌر شد. از آن هنگام جامعه اسالمی رسما  

 دارای خزانه دولتی شد

=== 

پنجم از اموال مازاد اشخاص به  ها و نٌز ٌک پنجم از ؼنائم جنگ سوره انفال)مقرر گردٌد ٌک 9ٓآٌه ؼنٌمت )آٌه خمس ( ) آٌه 

 .امبر واگذار گرددپٌ

 9ٖموضوع

====== 

شٌعٌان عقٌده دارند بٌت المال باٌد در دست امام معصوم علٌه السالم و در عصر ؼٌبت در دست فقٌه عادل شٌعی که جانشٌن امام 

 برگزٌده خداوند است سپرده شود ولی عقٌده اهل سنت بر خالؾ اٌن است

 99موضوع

===== 

شود و کٌفر ثابت و  است که مجازات آن در برابر کارهای خالؾ عفت و اخالق اعمال می حدود بخشی از قوانٌن کٌفری اسالم

 .مشخص دارد

موضوع اجرای حدود در زمان ؼٌبت امام عصر، ٌک بحث جدی فقهی است که اقوال مختلفی درباره آن وجود دارد. از طرفی 

ای دٌگر نٌز معتقدند که حدود در زمان ؼٌبت جاری  دهبرخی فقها، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان ؼٌبت هستند و ع

 شود و صرفا باٌد به دست امام معصوم اجرا شود نمی

 95موضوع

======= 

شود و حد آن  چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامٌده می حد زنا در اسالم، صد ضربه شالق است. چنان

 مجازات سنگسار است

 9۲موضوع

======= 
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است؛  اند، بالػ و عاقل باشند، حکمشان اعدام چه هر دو مرد که مرتکب لواط شده است. چنان در قرآن، کٌفر لواط معٌن نگردٌده

 .خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان ٌا کافر باشند

 97موضوع

======= 

که موجب تعزٌر و مجازات خواهد بود. حد  عفتی به مرد ٌا زن است)فکر کنم همون تهمت مٌشه(، قذؾ به معنی نسبت دادن بی

 است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است تازٌانه 8ٓنسبت ناروا، 

 98موضوع

===== 

است، خواه مرد باشد ٌا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای  ضربه تازٌانه 8ٓکسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی 

 شود ه سوم اعدام میحد، در مرتب

 99موضوع

===== 

شود که توبه کند و  ارتداد خارج شدن از اسالم است. اگر شخص بالػ، عاقل و مختار، از دٌن اسالم برگردد؛ از وی خواسته می

نند، ز شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شالقش می به اسالم برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می

 .گٌرند تا توبه کند قدر بر او سخت می و در معٌشت و آب و ؼذا و لباس آن

 5ٓموضوع 

===== 

های مشخص و معٌن شده، حّد اطالق  هاٌی تعٌٌن شده است که به اٌن مجازات برای برخی از گناهان در شرع مقدس، مجازات

اى براى آن تعٌٌن نکرده است و مقدار آن بستگى به   اندازه شود که شارع مقّدس  شود. ولی در فقه بر کٌفرى تعزٌر اطالق مى می

 کند  نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت مى

 5ٔمضوع 

===== 

که بعد از در نماز منظور از قرائت و ذکر سوره حمد و ذکرهاٌٌست در نماز گفته مٌشود مانند ذکر رکوع و سجود و ذکرهاٌى 

 آنها مستحب است

 5ٕموضوع 

===== 

 :شکهاٌى که نباٌد به آنها اعتنا کرد

: شک بعد از سالم ٕشک در چٌزى که محل بجا آوردن آن گذشته است ٔشکهاٌى که نباٌد به آنها اعتنا کرد از اٌن قرار است: 

: شک امام در شماره رکعتهاى 5مى کند.  : شک کثٌرالشک، ٌعنى کسى که زٌاد شک9: شک بعد از گذشتن وقت نماز. ٖنماز. 

: شک ۲نماز در صورتى که ماموم شماره آنها را بداند و همچنٌن شک ماموم در صورتى که امام شماره رکعتهاى نماز را بداند. 

 .در نماز مستحبى

 5ٖموضوع 

===== 

 شکهاى باطل

: آنکه در نماز چهار رکعتى شک ٖسه رکعتى.  : شک در شماره رکعتهاى نمازٕشک در شماره رکعتهاى نماز دو رکعتى  :1

خوانده ٌا   آنکه در نماز چهار رکعتى پٌش از تمام شدن سجده دوم شک کند که دو کعت :9خوانده ٌا بٌشتر.  کند که ٌک رکعت

اى نماز : شک در رکعته7: شک بٌن سه و شش ٌا سه و بٌشتر از شش. ۲ٌا دو و بٌشتر از پنج.  : شک بٌن دو و پنج 5بٌشتر . 

: شک بٌن چهار و شش ٌا چهار و بٌشتر از شش چه پٌش از تمام شدن سجده دوم باشد ٌا بعد 8خوانده است.   که نداند چند رکعت

 .از آن

تواند نماز را به هم بزند، ولى اگر به قدرى فکر کند که شک پا برجا  اگر ٌکى از شکهاى باطل کننده براى انسان پٌش آٌد نمى==

 .زدن نماز مانعى نداردشود، به هم 
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 59موضوع 

===== 

 شکهاى صحٌح

http://www.media.welayatnet.com/sites/default/files/field/image/237_7432.jpg 

 ادمٌن لطفا تاٌٌد کنٌد

 55موضوع 

===== 

گر شما در بٌن نماز شک کنٌد که وضوی شما باطل بوده است ٌا وضو گرفته اٌد ٌا خٌر ٌعنی شما با طهارت نٌستٌد و نماز شما ا

 باطل است و نمی توانٌد نماز را ادامه بدهٌد و باٌد نماز را رها کنٌد

 5۲موضوع 

===== 

گذارد که  که وضوى او باطل شده ٌا نه، بنا مى کسى که شک دارد وضو گرفته ٌا نه، باٌد وضو بگٌرد. ولی اگر شک کند

 .وضوى او باقى است

هاٌی که گرفته  اش بوده اگر شک کند ؼسل کرده ٌا نه، نمازهاٌى را که خوانده و روزه کسى که جنب شده و ؼسل واجبی بر عهده

 ها و نمازهاى بعد باٌد ؼسل کند صحٌح است، ولى براى روزه

=== 

تاده برابر با دو رکعت نشسته خواندن است. در اصل نماز نسبت به اٌستاده ٌا نشسته فرقی نٌست، ٌک رکعت نماز احتٌاط اٌس

منتهی آنکه نشسته می خواند، در همان حالت نشسته رکوع و سجود را نٌز انجام می دهد. برای سجده که مثل سجده های دٌگر 

 .سجده گاه خم می شود و ذکر رکوع را می گوٌد سر بر مهر می گذارد، و برای رکوع، همانطور که نشسته تا نزدٌک

 57موضوع

===== 

کنٌه نامی است که به جهت اسم نبردن شخص به اسم کوچکش برای شخص انتخاب می شود ونام بردن فرد به کنٌه اش نوعی 

 احترام محسوب می شود

 لقب بر اساس اوصاؾ بارز شخص انتخاب و گذارده می شود , مانند امٌن وصادق

 ئمه علٌهماالسالمکنٌه ا

 ـ ابو القاسم: کنٌه حضرت رسول اکرم )ص( و حضرت بقٌه هللا )ع( است 1

 ـ ابو الحسن: مشترک بٌن حضرت امٌر و حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا و حضرت هادى علٌهمالسالم است 2

 .ـ ابو محمد: مشترک بٌن حضرت مجتبى و حضرت زٌن العابدٌن و حضرت امام حسن عسکرى است 3

 .ـ ابو ابراهٌم: خاص حضرت موسى بن جعفر )ع( است 4

 .ـ ابو اسحق: مختص بحضرت صادق علٌه السالم است 5

 .ـ ابو جعفر: مشترک بٌن حضرت باقر و امام جواد )ع( است 6

 القاب

و صاحب امٌر المؤمنٌن و مجتبى و شهٌد و زٌن العابدٌن و باقر و صادق )شٌخ(و کاظم و رضا و جواد و هادى و عسکرى 

 .الزمان بترتٌب القاب مشهوره دوازده امامند که نزد عموم حتى از اسماء اٌن بزرگواران بٌشتر اشتهار دارد

 58موضوع

===== 

گوٌند استحاله شده است.مثل آن  شود و مى اگر جنس چٌز نجس به طورى عوض شود که به صورت چٌز پاکى در آٌد، پاک مى

ٌا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود. ولى اگر جنس آن عوض شود، مثل آن که  که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد،

 .شود گندم نجس را آرد کنند ٌا نان بپزند، پاک نمى

 59موضوع

===== 
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کند، به  اگر خون بدن انسان ٌا خون حٌوانى که خون جهنده دارد، ٌعنى حٌوانى که وقتى رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مى

گردد، و اٌن را انتقال گوٌند. پس خونى که زالو از  که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حٌوان حساب شود پاک مىبدن حٌوانى 

 .باشد ، نجس مى”شود و مٌگوٌند خون انسان است خون زالو به آن گفته نمی“مکد، چون  انسان مى

 ۲ٓموضوع

===== 

گر، پاک شود.مثال بچه کافر بعد از مسلمان شدن پدرش پاک تبعٌت آن است که چٌز نجسى به واسطه پاک شدن چٌز نجس دٌ

 مٌشه

هاى آبى که در  اند، قطره کشند، بعد از جدا شدن آبى که براى پاک شدن، روى آن رٌخته ٌا ظرؾ نجس را که با آب قلٌل آب مى

 .ماند پاک است آن مى

 شنٌا سنگ تخته ای مٌت را مٌشورن و پارچهء مٌت بعد از پاٌان ؼسل پاک مٌ

 ۲ٔموضوع

===== 

 (آبها دو نوع هستن ٌا مطلق)کر قلٌل جاری باران چاه( ٌا مضاؾ)از چٌزی گرفته باشن مثل شربت ٌا آب مٌوه ها

 وجب در طول عرض و ارتفاع 5.ٖکر:به اندازه طرفی با 

 قلٌل: از کر کمتر باشد مثل آب آفتابه

 اشد مانند آب چشمه و قناتجاری : آب جارى آبى است که از زمٌن بجوشدو جرٌان داشته ب

 باران : باران

 چاه: ابی که نه باران باشد و نه جاری باشد و همٌنطور آب چاهی که از زمٌن مٌجوشد

 ۲ٕموضوع

===== 

شد نشنوٌد و دٌوار  مقصود از حد ترخص، جاٌى است که اگر در آن جا باٌستٌد، صداى اذانى که در وطن شما گفته مى

اى رسٌدٌد از آن جا حکم  کنٌد، وقتى به چنٌن نقطه بنابراٌن وقتى از وطن قصد مسافرت مى .نبٌنٌدهاى آخر شهر را  ساختمان

 .توانٌد افطار کنٌد کنٌد و از آن جا به بعد باٌد نماز را شکسته بخوانٌد و اگر در حال روزه باشٌد، مى مسافر پٌدا مى

اصله آن تا وطن هشت فرسخ شرعى ٌا بٌشتر باشد و فرق شود، آن سفرى است که ف مسافرتى که باعث شکسته شدن نماز مى

کٌلومتر رفت و برگشت(. اٌن سفر شرعى است و باٌد  95کند رفتن هشت فرسخ باشد ٌا چهار فرسخ بروٌد و برگردٌد ) نمى

ل بنماٌٌد نمازهاى چهاررکعتى را بعد از حد ترخص شکسته بخوانٌد و روزه نگٌرٌد؛ مگر اٌن که قصد ماندن ده روز در آن مح

 که در اٌن صورت نماز تمام و روزه صحٌح است

 فقها در تعٌٌن حد ترخص که مٌزانی برای آن معٌن نشده است، اختالفی ندارند

 ۲ٖموضوع

======== 

آخرٌن بٌانات سٌد علی خامنه ای رهبرعزٌزمان ک در جمع دستندرکاران انتخابات بود ابتدا درمورد انتخابات و سالمت انتخابات 

ق رقبا نسبت به همو حق مردم نسبت به جامعه وشرکت در انتخابات و اٌنک اٌشون انتخابات و به بازی فوتبال نسبی کردن و ح

و حضور مردمو به رقابت بٌن کشورها و پٌروزی بٌن تمام ملل تشبی کردن و همچنٌن دومٌن خطبه اٌشون در مورد برجام بود 

د و از چهار شهٌد هسته ای ٌاد کرد از امرٌکا به عنوان خدعه کار ٌاد کرد و از و از ملت و دولت بابت اٌن پٌروزی تشکر کر

مسئوالن خواست خدعه آمرٌکارا نخورند و همچنٌن اشاره به اٌن داشتن ک امرٌکا چند سال پٌش خاورمٌانه را خاورمٌانه جدٌد 

 .ره هستٌمنامٌد ک ما االن شاهد ترورٌست ها در سورٌه و عراق و ترکٌه و عربستان و ؼٌ

 .بهترٌن منبع بٌانات رهبری خود ساٌت خامنه ای دان آی آر هست

 ۲9موضوع

======== 

 سال ٖٕتدرٌجی بود در طول ٕدفعی)ٌکباره( بر قلب پٌؽمبر)ص( و ٔنزول قرآن به دو صورت بود : 

ست و ٌکم و به احتمال هاى نوزدهم ٌا بٌ هاى دهه آخر ماه رمضان است. طبق رواٌات ما، ٌکى از شب شب قدر ٌکى از شب

امور خٌر و شر مردم و  –آٌد  که شب نزول قرآن به شمار مى –زٌادتر، بٌست و سوم ماه مبارک رمضان است. در اٌن شب 

 .گردد شود، تقدٌر مى اى که در طول سال واقع مى والدت، مرگ، روزى، حج، طاعت، گناه و خالصه هر حادثه
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حدود(سی هزار شب که شب قدری در آنها وجود ندارد، برتر دانسته است. به وضوح اٌن ) ای دٌگر خداوند اٌن شب را از در آٌه

 .کند تری عظمت اٌن شب را براٌمان روشن می انگٌز، به طور ملموس مقاٌسه و برتری شگفت

ارزشمند  اٌن دلٌل نزول قرآن در شب قدر هست هرچند اون شب دقٌق مشخص نٌست ولی به اٌن اندازه نسبت به شبهای دٌگه)

 ) هست

 ۲5موضوع

===== 

آنکه مصحؾ شرٌؾ )قرآن( را بگٌرد و  –اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باٌد انجام داد؛ چهارم 

 :بر سر بگذارد و بگوٌد

خداٌا به حق اٌن قرآن و به حق کسى که به او فرستادى آن   َدْحَتُه فٌِهِ اللَُّهمَّ بَِحقِّ َهَذا اْلقُْرآِن َو بَِحقِّ َمْن أَْرَسْلَتُه بِِه َو بَِحقِّ ُکلِّ ُمْؤِمٍن مَ 

ِهْم َفالَ أََحَد أَْعَرُؾ بَِحقِّکَ ِمْنکَ  ٌْ و به حق تو بر آنها که احدى شناساتر   را و به حق هر مؤمنى که در آن او را ستودى َو بَِحقِّکَ َعلَ

 به حق تو از خودت نٌست

ُ پس ده مرتبه بگوٌد بِکَ ٌَ  ٍد و ده مرتبه  ا هللاَّ نِ   و ده مرتبه  بِاْلَحَسنِ   بَِفاِطَمَه و ده مرتبه  و ده مرتبه  بَِعلٍِی   و ده مرتبه بُِمَحمَّ ٌْ و ده   بِاْلُحَس

  مرتبه

ِن  ٌْ ِد ْبِن َعلِیٍ   و ده مرتبه  بَِعلِیِّ ْبِن اْلُحَس ٍد و ده مر  و ده مرتبه  بُِمَحمَّ   بَِعلِیِّ ْبِن ُموَسى  بُِموَسى ْبِن َجْعَفٍر و ده مرتبه   تبه بَِجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

  و ده مرتبه

ِد ْبِن َعلِیٍ  ٍد و ده مرتبه  و ده مرتبه  بُِمَحمَّ ِه پس هر حاجت که دارى طلب کن   و ده مرتبه  بِاْلَحَسِن ْبِن َعلِیٍ   بَِعلِیِّ ْبِن ُمَحمَّ  بِاْلُحجَّ

 (ون ممکنه دوباره سوال بپرسن و گفتن اٌنکه دعاٌی رو از مفاتٌح مٌخونٌم کافٌهالبته خوندن دعا الزم نٌست چ)

 ؼسل شب قدر هم مثل تمامی ؼسل های دٌگس فقط نٌتش فرق مٌکنه

 ۲۲موضوع 

===== 

وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از باال به پاٌٌن در آب فرو برد.باٌستى 

ر شستن ارتماسى دستها، قصد شستن وضوٌى، هنگام بٌرون آوردن دستها از آب باشد. و ٌا اٌن که مقدارى از دست چپ را د

 .باقى گذارد تا آن را با دست راست، ترتٌبى بشوٌد

و در وضوى ارتماسى هم باٌد صورت و دستها از باال به پاٌٌن شسته شود. پس اگر وقتى که صورت و دستها را در آب فر

برد قصد وضو کند باٌد صورت را از طرؾ پٌشانى و دستها را از طرؾ آرنج در آب فرو برد. و اگر موقع بٌرون آوردن از  مى

 .آب قصد وضو کند باٌد صورت را از طرؾ پٌشانى و دستها را از طرؾ آرنج بٌرون آورد

 ۲7 موضوع

===== 

ٌّاك) كه باشد مطلب اٌن گوٌاي گفتارش، و كردار و نپرستد را خدا جز انسان كه معنً اٌن به: عبادت در توحٌد( الؾ  و نعبد ا

ٌّاك  .(نستعٌن ا

 گردن باشد، حق از اطاعت راستاي در او از پٌروي كه كسً ٌا خدا فرمان به جز انسان كه معنً اٌن به: اطاعت در توحٌد( ب

 :ننهد

 به او ؼٌر و خدا براي كه كسً و است موّحد ؼٌر و كافر آورد، جا به خدا ؼٌر براي را عباداتش كه كسً: خلوص در توحٌد( ج

 شده نٌز بزرگ گناهً مرتكب است، باطل اعمالش آنكه بر عالوه است، رٌاكار حال، دو هر در و موّحد ؼٌر و مشرك آورد، جا

 .است

 مفهوم همان مطلب اٌن. دٌگر اله وجود نفی و دانستن پرستش شاٌسته را «هللا» همان ٌعنی «اله» ٌک تنها ٌعنی الوهٌت توحٌد

هَ  الا » شعار ُ  ِاالّا  ِالا
ا
 .است «هللّا

 ۲8 موضوع

===== 
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 حقاٌق و الهی اولٌای قٌامت روز در که است اٌن شفاعت از مراد. معتقدند آن به مسلمانان عموم که است دٌنی مفهومی شفاعت

 ترفٌع سبب ٌا دهند، می نجات جهّنم عذاب از را آنان و کنند می شفاعت خدا نزد مومنان برای شروطی، با قرآن، مانند مقدسی

 . شوند می آنان درجه

 اٌمان از خداوند اگر. نماٌد شفاعت تواند نمی او اذن بی کس هٌچ و است خداوند آن از کامل طور به شفاعت شٌعه، عقاٌد اساس بر

 و ٌاد شفاعت از صراحت به نٌز سنت اهل معتبر منابع در. کنند شفاعت او حق در تا دهد می اذن شفٌعان به باشد راضی ای بنده

 . است شده تصرٌح مومنان از( ص)اکرم پٌامبر شفاعت به جمله از

 شفاعت طلب خدا ؼٌر از کسی اگر و کرد شفاعت طلب خدا از و بالواسطه توان می تنها که معتقدند وهابٌان مسلمانان، مٌان در

 . دارد ای وٌژه جاٌگاه شٌعٌان مٌان در شفاعت به باور. است مشرک کند

 ۲9 موضوع

===== 

 هٌچ االهی اولٌای به توسل و است خداوند به تقرب برای توسل که است اٌن داشت، نظر در باٌد خدا اولٌای به توسل در را آنچه

: کند برقرار ارتباط خود خالق و پروردگار با تواند می راه دو از انسان ٌعنی ندارد؛ واسطه بدون خدا با کردن صحبت با منافاتی

 .واسطه بدون. ٕ خداوند اولٌای دادن قرار واسطه با. ٔ

 به تر راحت انسان شود باعث و باشد تر آسان بسا چه اوٌند، محبت مورد که اولٌاٌش وسٌله به خداوند به تقرب شک، بدون

 .برسد الهی قرب بارگاه

 7ٓ موضوع

===== 

 برد می پناه( السالم علٌه) معصوم فرد به که است فردی کار توسل: دارد توسل با نزدٌکی ارتباط شفاعت: توسل با شفاعت رابطه

 . ببخشاٌد را فرد آن خواهد می خدا از که است( ع)معصوم کار شفاعت و کند می شفاعت طلب او از و

 . دارد وجود نٌز مسٌحٌت و ٌهودٌت همچون آسمانی ادٌان دٌگر در شفاعت به اعتقاد

 مؤمنانی شامل اٌشان شفاعت که است شده ذکر متعدد رواٌات در. نامند می کبرا شفاعت را پٌامبر شفاعت(: ص)پٌامبر:  شافعٌن

( علٌها هللا سالم) زهراء فاطمه( + السال علٌهم( اطهار ائمه( +  السال علٌه(امٌرالمؤمنٌن+  اند شده کبٌره گناهان مرتکب که است

 آنان شفاعت که است اٌن توبه به نسبت فرشتگان و پٌامبران چون شفٌعانی امتٌاز: توبه+     اوصٌا+   پٌامبران+   کرٌم قرآن+ 

 متعال خداوند+     شهدا+   علما+  فرشتگان. + دارد دنٌا به اختصاص توبه که حالی در است، مؤثر نٌز قٌامت در

 از حتی که کسانی از بسٌاری کنند، می شفاعت قٌامت روز در شفٌعان آنکه از بعد است، الراحمٌن ارحم متعال خداوند که آنجا از 

 شد خواهند خداوند رحمت و شفاعت مشمول اند مانده محروم شفٌعان همه شفاعت

 7ٔ موضوع

===== 

 برای محترم ٌا مقدس مکانی از دٌدار ٌا آنان قبور نزد ٌا دٌنی پٌشواٌان پٌشگاه در حضور معنای به است عبادی عملی زٌارت،

 آن به مسلمانان تارٌخ، طول در و بوده اسالم پسندٌده اعمال از همواره زٌارت. معنوی فٌض کسب و احترام و ارادت اظهار

 مهم جاٌگاه دلٌل به. دارد بسٌاری ثواب و معنوی اثرات و وٌژه جاٌگاهی شٌعٌان نزد عبادی، عمل اٌن. اند داشته اهتمام و عناٌت

 . رود می شمار به شٌعٌان نمادهای و ها وٌژگی از عمل، اٌن شٌعه، فرهنگ در زٌارت

 را هاٌی شبهه و نٌست سازگار( ص)پٌامبر سنت با زٌارت است مدعی قرآن آٌات برخی از خاص هاٌی تفسٌر با وهابٌت فرقه

 از دفاع و پاسخگوٌی به سنت اهل و شٌعه علمای تا است شده باعث شبهات اٌن. است ساخته مطرح موضوع اٌن درباره

 . برآٌند زٌارت مشروعٌت
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 7ٕ موضوع

===== 

 عاشورا زٌارت

 (السالم علٌهم البٌت اهل محبت و خدا دوستان با دوستی)  تولی بر تاکٌد ٔ

 (السالم علٌهم بٌت اهل و خدا دشمنان لعنت)  تبری بر تاکٌدٕ

 ستٌزی ظلم و شهادت راه داشتن نگه زنده و ناپذٌری طلم بر تاکٌد ٖ

 7ٖ موضوع

====== 

 هست خوندن قدر شب مستحب رکعت دو تا 5ٓ: قدر شب نماز صدرکعت

 79 موضوع

====== 

   والٌت

  چنٌن  است  روشن. است  امورتکوٌنی و  موجودات در  تصرؾ  معنای  به  تکوٌنی  والٌت. شود می  تقسٌم  تشرٌعی و  تکوٌنی  والٌت

 (ه موجودات همه مخصوص()تکوٌنی هداٌت مٌگٌم رو موجودات همه در ؼرٌزه داشتن. )خداست  آنِ  از  والٌتی

 (ه انسان مخصوص فقط. )الهً پٌامبران بوسٌله انسان هداٌت از است عبارت تشرٌعً داٌت

  قائل  والٌت  فقٌه  برای اگر. است  منوال  همٌن  به نٌز  فقٌه  درباره. کنند  نهی و امر  مردم  به  الهی  اذن  به دارند  حق  هم  امام و پٌامبر

 .کند  نهی و امر  مردم  به دارد  حق  شرعا   و تواند می او  ٌعنی ، تکوٌنی نه و اوست  تشرٌعی  والٌت  مقصودمان هستٌم،

 75 موضوع

====== 

 فلق اخالص کافرون ناس سوره قل 9

 7۲موضوع

====== 

 (:السالم علٌهم) معصومٌن نام به هفته اٌام نام

  آله و علٌه هللا صلّی خدا  رسول اسم :  شنبه

 ( س) زهراء وحضرت الّسالم علٌه   علی حضرت. المومنٌن امٌر:ٌکشنبه

 .بکربال شهٌدعطشان( ع) حسٌن امام و( ع)حسن امام دوشنبه؛

  الّسالم علٌهم(ع صادق جعفر امام) محّمد بن جعفر و( ع باقر محمد امام) علی بن محّمد و(ع سجاد امام) الحسٌن بن علیّ  شنبه؛ سه
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ٔ9 
 

 (ع هادی امام) منم و الّسالم علٌهم(ع جواد امام)  علیّ  بن محّمد و( ع رضا امام)موسی بن علیّ  و جعفر بن موسی چهارشنبه؛

 الّسالم علٌه( ع عسگری حسن امام) حسن فرزندم پنجشنبه؛ 

 (عجه)مهدی حضرت جان و انس امام.شوند  می جمع او سوی به حق اهل و است فرزندم فرزند جمعه؛

 77 موضوع

====== 

 .است مرتبه صد روز هر در کدام هر و باشد می زٌر شرح به هفته اٌام ذکر

 ”العالمٌن رب ٌا: “شنبه

 ”االکرام و ذالجالل ٌا: “ٌکشنبه

 ”الحاجات قاضی ٌا: “دوشنبه

 ”الراحمٌن ارحم ٌا: “شنبه سه

 ”ٌاقٌوم حیّ  ٌا: “چهارشنبه

 ”المبٌن الحق الملک هللا اال اله ال: “شنبه پنج

 ”فرجهم عجل و محمد آل و محمد علی صل اللهم: “جمعه

 78موضوع

===== 

 مقام به را خوٌش دل( اكبر هللاَّ ) آهنگ نواختن با انسان( هللاَّ ) سوی به صعود و باال به رو است حركتی است خدا به توجه نماز

 پا به من ٌاد برای را نماز( لذكری الصالة أقم.) است نموده ابالغ بندگانش به را نماز دستور خداوند. مٌدارد رهنمون الهی قرب

 زندگی در زٌادی بركات و آثار خداوند ٌاد. است بودن خدا ٌاد به نماز، به امر دلٌل ترٌن مهم كه است آن بٌانگر آٌه اٌن. دارٌد

 رسٌدن كند مً جستجو زندگی در انسان كه چٌزی ترٌن مهم و.است زندگی در آرامش جمله آن از كه دارد انسان اُخروی و دنٌوی

 .است آرامش به

 79موضوع

===== 

 که باٌستد طورى اگر است، دور که کسى ولى. خواند نماز آن، روبروى باٌد و است، قبله باشد مى معظمه مکه در که کعبه خانه

 انجام قبله به باٌدرو حٌوانات برٌدن سر مانند که دٌگرى کارهاى است همچنٌن و. است کافى خواند، مى نماز قبله به رو بگوٌند

 .گٌرد

 8ٓموضوع

===== 

 نوعً اش كنٌه به فرد بردن ونام شود مً انتخاب شخص براي كوچكش اسم به شخص نبردن اسم جهت به كه است نامً كنٌه

 شود مً محسوب احترام

 وصادق امٌن مانند,  شود مً گذارده و انتخاب شخص بارز اوصاؾ اساس بر لقب 
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  علٌهماالسالم ائمه كنٌه  

  است( ع) هللا بقٌة حضرت و( ص) اكرم رسول حضرت كنٌه: القاسم ابو ـ ٔ

  است علٌهمالسالم هادى حضرت و رضا حضرت و جعفر بن موسى حضرت و امٌر حضرت بٌن مشترك: الحسن ابو ـ ٕ

 .است عسكرى حسن امام حضرت و العابدٌن زٌن حضرت و مجتبى حضرت بٌن مشترك: محمد ابو ـ ٖ

 .است( ع) جعفر بن موسى حضرت خاص: ابراهٌم ابو ـ 9

 .است السالم علٌه صادق بحضرت مختص: اسحق ابو ـ 5

 . است( ع) جواد امام و باقر حضرت بٌن مشترك: جعفر ابو ـ ۲

 القاب

 صاحب و عسكرى و هادى و جواد و رضا و كاظم و(شٌخ) صادق و باقر و العابدٌن زٌن و شهٌد و مجتبى و المؤمنٌن امٌر

 .دارد اشتهار بٌشتر بزرگواران اٌن اسماء از حتى عموم نزد كه امامند دوازده مشهوره القاب بترتٌب الزمان

 8ٔ موضوع

===== 

 (نفر 9ٕٓ) ساله9 مجلس دوره

 (نفر 88)ساله 8 خبرگان دوره

 ساله ٓٔ صداوسٌما

 ساله 5 قضاٌٌه قوه

 ساله 9 جمهوري رٌاست

. مٌشوند انتخاب ساله شش دوره ٌک برای که دارد عضو ٕٔ مجموعا   نهاد، اٌن. است ای دوگانه ترکٌب دارای نگهبان شورای

 مٌکنه تعٌٌن مجلس که هستن حقوقدان دٌگر نٌمی و فقٌه آن اعضای از نٌمی

 8ٕ موضوع

===== 

 !دارن فرق هم با زمان امام سالمتی دعای و فرج دعای

 : زمان امام  فرج دعاي

َجاءُ  اْنَقَطعَ  وَ  اْلِؽَطاءُ  اْنَكَشؾَ  وَ  اْلَخَفاءُ  َبِرحَ  وَ  اْلَبالءُ  َعُظمَ  إِلَِهً َماءُ  ُمنَِعتِ  وَ  اأْلَْرضُ  َضاَقتِ  وَ  الرَّ كَ  وَ  اْلُمْسَتَعانُ  أَْنتَ  وَ  السَّ ٌْ  اْلُمْشَتَكى إِلَ

كَ  وَ  ٌْ لُ  َعلَ ةِ  فًِ اْلُمَعوَّ دَّ َخاءِ  وَ  الشِّ دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَُّهمَّ  الرَّ دٍ  آلِ  وَ  ُمَحمَّ َنا َفَرْضتَ  الَِّذٌنَ  اأْلَْمرِ  أُولًِ ُمَحمَّ ٌْ ْفَتَنا وَ  َطاَعَتُهمْ  َعلَ  َمْنِزلََتُهمْ  بَِذلِكَ  َعرَّ

جْ  ا َفَفرِّ ا أَْقَربُ  ُهوَ  أَوْ  اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  َقِرٌبا َعاِجال َفَرجا بَِحقِِّهمْ  َعنَّ دُ  ٌَ ا ُمَحمَّ ٌَ  ًُّ ا َعلِ ٌَ  ًُّ ا َعلِ دُ  ٌَ انًِ ُمَحمَّ ٌَ ُكَما اْكفِ انِ  َفإِنَّ ٌَ  اْنُصَرانًِ وَ  َكافِ

ُكَما ا َناِصَرانِ  َفإِنَّ ا َمْوالَنا ٌَ َمانِ  َصاِحبَ  ٌَ اَعةَ  أَْدِرْكنًِ أَْدِرْكنًِ أَْدِرْكنًِ اْلَؽْوثَ  َؽْوثَ الْ  اْلَؽْوثَ  الزَّ اَعةَ  السَّ اَعةَ  السَّ  اْلَعَجلَ  اْلَعَجلَ  اْلَعَجلَ  السَّ

 : فرجه هللا عجل زمان امام سالمتی دعای کامل متن
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ٌِّکَ  ُکنْ  اللُّهمَّ » ةِ  لَِولِ هِ  َصلَواُتکَ  اْلَحَسنِ  ْبنِ  اْلُحجَّ ٌْ ا   ساَعةٍ  ُکلِّ  فی وَ  الّساَعةِ  هِذهِ  فی آبائِهِ  َعلى وَ  َعلَ ٌّ  وَ  ناِصرا   وَ   قائِدا وَ  حافِظا   وَ  َولِ

نا   وَ  َدلٌال   ٌْ َعهُ  وَ  َطْوعا  ََ  أَْرَضک ُتْسکَِنهُ  َحّتى َع  «َطوٌال   فٌها ُتَمتِّ

 8ٖ موضوع

===== 

 چٌست؟ عصر امام سالمتی برای کردن دعا دلٌل

 است اٌشان به مسلمانان محبت و عالقه گر نشان دعا.  ٔ 

 است حضرت آن با پٌمان و عهد تجدٌد اظهار دعا.  ٕ

  گردد می منتظران دل در ؼاٌب امام ٌاد داشتن نگه زنده سبب دعا.  ٖ

 براٌش( مٌشه اٌشان ازردن موجب ما هاي گناه)حضرت آن آزردن مسلما است، مهم براٌش زمانش امام سالمتی که کسی.  9

 و حضرت آن خشنودی موجب که دارد وامی کارهاٌی انجام به را انسان حضرت، آن سالمتی برای دعا نتٌجه در; است سخت

 .  گردد می الهی رضوان مقام به رسٌدن سبب نتٌجه در

 است الهی قرب موجب دعا.  ۲

 .  شود می مؤمنان زندگی در گشاٌش و فرج نٌز و حضرت آن فرج موجب و است مؤثر بسٌار دعا.  5

 89 موضوع

===== 

 بكنٌم؟ باٌد چه جماعت نماز به رسٌم مً دٌر وقتً 

 . كنٌد مً تمام امام با را نماز و گفته االحرام تكبٌره رسٌدٌد امام ركوع تا اول ركعت در اگر

 نٌم امام تشهد حال در و بروٌد سجده و ركوع به امام همراه كردٌد اقتدا ركوع در ٌا امام سوره و حمد حال در دوم ركعت در اگر
 و ركوع به امام با و وسوره حمد آهسته شما و خواند مً تسبٌحات امام ، شوٌد بلند امام همراه و بخوانٌد تشهد و بنشٌنٌد خٌز
 امام ، روٌد مً سجده و ركوع به امام همراه و گفته مرتبه ٌك را تسبٌحات شوٌد مً بلند و خوانٌد مً تشهد شما و بروٌد سجده
 .  بخوانٌد خودتان را بعد ركعت و شوٌد بلند كرده فرادا قصد توانٌد مً شما و خواند مً تشهد

 واجب شما براي سوره خواندن باشد رفته ركوع به امام ، حمد شدن تمام از پس خوانٌد مً سوره و حمد كه دوم ركعت در اگر و
 شوٌد ملحق امام به ركوع در و نٌست

 بروٌدو سجده به سپس و بروٌد ركوع به و كنٌد اقتدا ركوع در و برود ركوع به امام تا كنٌد صبر رسٌدٌد امام سوم ركعت در اگر
 .بخوانٌد فرادا را دٌگر ركعت دو و برخٌزٌد امام، سالم از قبل و نماز ادامه و سوره و حمد بعد ركعت در

 خودتان را نماز بقٌه و كنٌد مً فرادا نٌت سالم از قبل و خٌز نٌم تشهد در كرده اقتدا ركوع در رسٌدٌد چهارم ركعت در اگر
 .بخوانٌد

پاٌان رکعت  مٌگه و تو هم در حالت تجافی مٌگی و بعد سجده در از سجده امام جماعت تشهد وقتی در رکعت دوم مٌرسی بعد)
 امام جماعت و بعد رکعت چهارم خودت دوم خودت بعد دوباره تجافی که مٌشه رکعت سوم شما و رکعت چهارم

 (دو تا را تجافی می کنی دو تا را خودت مٌگی 

 85 موضوع

===== 

 امام تبعٌد



 
 به نام خدا

 
 99استخدامی امور مالٌات خرداد  آزمون                                            استخدامیهای آزمون موضوعات مهم در گزٌنش 

 راٌگان است صلواتبا ذکر استفاده برای همه                                                                     ج)همٌشه بٌکار(داوود.

ٔ7 
 

  ترکٌه به( س) خمٌنی امام حضرت تبعٌد و بازداشت 9ٖٖٔ آبان ٖٔ 

  بؽداد به ترکٌه از( س) خمٌنی امام حضرت انتقال 99ٖٔ سال مهرماه ٖٔ 

 کوٌت سوی به عراق از( س) خمٌنی امام حضرت هجرت 57ٖٔ مهرماه ٓٔ 

 فرانسه به عراق از( س) خمٌنی امام حضرت هجرت 57ٖٔ مهرماه ٖٔ 

 . تبعٌد سال 5ٔ از پس اسالمی مٌهن به( س) خمٌنی امام بازگشت 57ٖٔ بهمنٕٔ 

 8۲ موصوع

===== 

 5+ٔ گروه و اٌران فنی مذاکرات تٌم رئٌس صالحی، اکبر علی 

 5+ٔ گروه و اٌران کارشناسی مذاکرات روند بر نژاد،نظارت بعٌدی حمٌد 

 ٔ+5 گروه با اٌران کننده مذاکره تٌم اعضای از خارجه، امور وزارت المللی بٌن و حقوقی امور معاون ، عراقچی عباس

 موضوع در ٔ+5 گروه با اٌران کننده مذاکره تٌم اعضای از و خارجه امور وزارت آمرٌکای و اروپا ،معاون روانچی تخت مجٌد

 ای هسته

 87 موضوع

===== 

( ع) حسٌن امام قبر و شهادت محل. باشد می بقٌع،( ع) حسن امام قبر و دفن محل و اشرؾ نجؾ در( ع) علی امام بارگاه و قبر

 .باشد می بقٌع ،(ع) صادق امام و( ع) باقر امام ،(ع) سجاد امام دفن محل و کربال

 و( کاظمٌن) بؽداد ،(ع)جواد امام دفن محل و مقدس مشهد ،(ع) رضا امام دفن محل و( کاظمٌن) بؽداد ،(ع)کاظم امام دفن محل

 .است سامراء ،(ع) عسکری حسن امام و( ع) هادی امام دفن محل

 88 موضوع

===== 

. کند ؼسل توبه، برای دهد می انجام که گناهی از بعد انسان که است مستحب باشد؛ می توبه ؼسل مستحب های ؼسل از ٌکی 

 (دٌگس هاي ؼسل مثل)

 89 موضوع

===== 

 از بعد ؼسل، از بدل تٌمم در است بهتر ولى است؛ شکل ٌک به دو هر در است؟تٌمم ؼسل و وضو از بدل تٌّمم بٌن فرقى آٌا

 کند مسح را چپ دست پشت سپس و راست دست پشت آن با و زند زمٌن بر را ها دست دٌگر بار ٌک ها دست و صورت مسح

 9ٓ  موضوع

===== 



 
 به نام خدا

 
 99استخدامی امور مالٌات خرداد  آزمون                                            استخدامیهای آزمون موضوعات مهم در گزٌنش 

 راٌگان است صلواتبا ذکر استفاده برای همه                                                                     ج)همٌشه بٌکار(داوود.

ٔ8 
 

 قاعده لطؾ

شود بدون آنکه اختٌار از  لطؾ به معنای کاری است از سوی خدا که بر اثر آن مکلؾ به طاعت نزدٌک و از معصٌت دور می

 .او سلب شود

 9ٔ  موضوع

===== 

 حدٌث منزلت

 أنَت ِمّنی بَِمنزلِه هاروَن ِمْن ُموسی، ِااّلأنـّه الَنبّی َبعدی 

 علی به پٌامبر مثل نسبت هارون به موسی است با اٌن تفاوت که بعد از پٌامبراسالم،پٌامبری نخواهد آمدنسبت حضرت 

اٌنکه گفته مٌشه نسبت مثل هارون هست به موسی)ع( بؽٌر از پٌامبر شدن،ٌعنی حضرت علی تمام وٌژگی های پٌامبر را خواهد )

 ( …داشت از جمله امامت و عصمت و و وٌژگی های دٌگر

 9ٕ  موضوع

===== 

عت در اصطالح دٌنی به معنی بازگشت مردگان به زندگی در دنٌا است. اعتقاد به رجعت ، از جمله معتقدات مذهب اهل رج

 .البٌت است و مستند به آٌات و رواٌات متعدد می باشد

قبال   رجعت در عقٌده شٌعٌان عبارت است از اٌنکه: خداوند گروهی از مردگان را در هنگام ظهور مهدی به همان صورتی که

کند و اهل حق را بر اهل باطل ؼلبه داده، داد  گرداند، گروهی را عزٌز و گروهی را ذلٌل می اند به دنٌا بر می در دنٌا بوده

های بسٌار پلٌد در آخرالزمان و پس از ظهور  های بسٌار نٌکو و انسان گٌرد.شٌعٌان معتقدند انسان مظلومان را از ستمگران می

 .گردند به دنٌا باز میمهدی به اذن خداوند 

 9ٖ  موضوع

===== 

را برای امتش مورد پذٌرش قرار داده، و مقام  (بعد از ذکر تشهد ٌعنی شفاعت پٌامبر)ص« و تقبل شفاعته فی امته وارفع درجته

تر و درجه او را باال ببر)پٌامبر به دعای ما نٌاز ندارد ولی به ذات اقدس الهی نٌازمند است و با اٌن دعا مقام وی را نزد خدا باال

 (!!مٌبرٌم

 99  موضوع

===== 

 مٌشه9مجلس خبرگان االن  –مجلس االن نهم  –دولت االن ٌازدهم 

جنگ جمل بٌن حضرت علی و طلحه و زبٌر و به رهبری عاٌشه بود که بخاطر سوار برشتر بودن عاٌشه به جنگ جمل معروؾ 

 شد

 95  موضوع

===== 

اگر سهوا  ٌا جهال  آهسته بخوانند نماز بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهاى صبح و مؽرب و عشا بلند بخوانند. 

 .صحٌح است، ولى اگر از روى عمد باشد، نماز باطل است

 9۲  موضوع

===== 



 
 به نام خدا

 
 99استخدامی امور مالٌات خرداد  آزمون                                            استخدامیهای آزمون موضوعات مهم در گزٌنش 

 راٌگان است صلواتبا ذکر استفاده برای همه                                                                     ج)همٌشه بٌکار(داوود.

ٔ9 
 

 .در وجوب جهر و اخفات در نمازهاى واجب فرقى بٌن نماز ادا و قضا وجود ندارد، هرچند نماز قضا احتٌاطى باشد

 (جهر )بلند خواندن( و اخفات )آهسته خواندن

 97  موضوع

===== 

ن دو کوه ابوقبٌس و خندمه در مکه است. اٌن شعب ملک عبدالمطلب بوده است. در سال هفتم بعثت، ای مٌا ِشعب ابی طالب ، دره

هاشم و مسلمانان به سبب آزارهای مشرکان مکه به شعب پناه جستند و سه سال در محاصره اقتصادی و  رسول خدا)ص(، بنی

 مه بوسٌله مورٌانه در سال دهم هجری پاٌان ٌافتاجتماعی در اٌن مکان به سر بردند.در آخر هم با خورده شدن پٌمان نا

 عباس بن علی بن ابی طالب ملقب به قمر بنی هاشم و کنٌه شان ابوالفضل

 

 98  موضوع

===== 

 !!مضمضه کردن )آب در دهان گرداندن( و استنشاق نمودن )آب در بٌنى کردن( هر کدام سه مرتبه; مستحب است

 99  موضوع

===== 
 : مهمترٌن اصول قانون اساسی

 شورای نگهبان – 9ٔصل 

 نظارت شورای نگهبان – 99ل اص

 خبرگان رهبری – 7ٓٔاصل 

 شراٌط و صفات رهبر – 9ٓٔاصل 

 ٓٓٔ  موضوع

===== 

ور دارد و باٌد اقدامات گٌرى حض  شود که در آن ناظر، در موارد تصمٌم  به نظارتى گفته مى« نظارت استصوابى»در اصطالح 

انجام شده را تصوٌب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و ٌا سوء استفاده از جانب مجرٌان گرفته شود. بنابراٌن نظارت استصوابى 

 .گٌرى است  نظارت همراه با حق دخالت و تصمٌم

 ٔٓٔ  موضوع

===== 

الثانی، رجب،  االول، جمادی نی، جمادیالثا االول، ربٌع ماه های تقوٌم هجری قمری به ترتٌب عبارتند از: محرم، صفر، ربٌع

 .شعبان، رمضان، شوال، ذٌقعده و ذٌحجه

 ماههای حرام هجری قمری عبارتند از : ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم و رجب

 ٕٓٔ  موضوع

===== 

 سوره مائده است ۲7آٌه تبلٌػ آٌه 

ٌْکَ ِمْن َربِّکَ ۖ َوإِْن لَْم  • ُسوُل َبلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ َها الرَّ ٌُّ ا أَ ْهِدی اْلَقْوَم ٌَ ٌَ َ اَل  اِس ۗ إِنَّ هللاَّ ْعِصُمکَ ِمَن النَّ ٌَ  ُ َتْفَعْل َفَما َبلَّْؽَت ِرَسالََتُه ۚ َوهللاَّ

 (۲7آٌٔه -اْلکَافِِرٌَن﴾)سورٔه مائده



 
 به نام خدا

 
 99استخدامی امور مالٌات خرداد  آزمون                                            استخدامیهای آزمون موضوعات مهم در گزٌنش 

 راٌگان است صلواتبا ذکر استفاده برای همه                                                                     ج)همٌشه بٌکار(داوود.

ٕٓ 
 

دا تو را ای و خ ای پٌامبر! آن چه را از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شد، ابالغ کن و اگر چنٌن نکنی، پٌامش را نرسانده •

 کند دارد. خداوند کافران را هداٌت نمی از گزند مردم نگاه می

 ٖٓٔ  موضوع

===== 

 نماز های مستحبی همه دو رکعتی هستن

 نماز وتر و نماز خوؾ )ترس( و نافله عشا نٌز ٌک رکعت که ٌک رکوع و دو سجده دارد از نماز های مستحبی هستند

 رکعت مٌباشد 8و نماز اعرابی نٌز 

 9ٓٔ  موضوع

===== 

دانند و در  شود که به دٌن اسالم تمسک جسته و خود را پٌرو سلؾ صالح می مانان اهل سنت گفته میَسلَفی به گروهی از مسل

 کنند عمل و اعتقادات خود از پٌامبر اسالم، صحابه و تابعٌن تبعٌت می

 (حرکتی بنٌادگراٌانه در مٌان اهل سنت)

پٌؽمبر اسالم ،پٌروی کنندگان ،پٌروی کنندگان از  قرن ابتداٌی اسالم ،ٌاران ٕپٌروان سنتهای اسالؾ و گذشتگان مخصوصا )

 (پٌروی کنندگان

 اگر که اسلحه دست گرفتند و کشتار کردند، به آنها تکفٌری می گوٌٌم

البته بنده قصد دامن زدن به اختالفات رو ندارم چون هر کسی رو بر حسب دٌن و مذهب و اعتقادات خودش گزٌنش مٌکنن )

 (تان اهل سنت نٌستدوسو بی احترامی به عقاٌد بنابراٌن قصد توهٌن 

 5ٓٔ  موضوع

===== 

ورود به توالت در اسالم به صورت استحبابی توصٌه شده که هنگام ورود به توالت با پای چپ وارد شوٌد و هنگام خروج با پای 

 .راست خارج شوٌد

 ورود به مسجد با پای راست وارد مٌشوٌم و با پای چپ خارج مٌشوٌم

 ۲ٓٔ موضوع

==== 

 :ضرار مسجد

 بوده رو اٌن از نام؛ اٌن به ضرار مسجد گذاری نام علت. است شده اشاره ضرار مسجد ماجرای به توبه سوره در کرٌم قرآن در

 کردند، مدٌنه در مسجدى ساختن به اقدام مسلمانان، و اسالم علٌه خود پلٌد هاى  نقشه به بخشٌدن تحقّق براى منافقان از گروهى که

  باشند داشته مسلمانان و( ص) پٌامبر به زدن ضربه برای پاٌگاهی مسجد عنوان با تا

 

 اجازه آنان به که خواستند حضرت آن از و آمدند( ص) پٌامبر نزد منافقان از گروهى: است چنٌن ضرار مسجد داستان خالصه

 نماز آن در افتاده کار از پٌرمردان و بٌمار و ناتوان افراد تا بسازند( قبا مسجد نزدٌک) سالم بنى قبٌله مٌان در مسجدى تا دهد

 از ٓٔٔ تا 7ٓٔ آٌات که اٌن تا فرماٌد؛ نماز اقامه و آمده مسجد آن به شخصا   که کردند تقاضا حضرت آن از همچنٌن. بگزارند

 مسجد داد دستور( ص) اسالم پٌامبر آن دنبال به و برداشت، آنها کار اسرار از پرده و شد نازل( ص) اکرم پٌامبر بر توبه سوره

 کنند وٌران را آن بقاٌاى و زنند، آتش را مزبور



 
 به نام خدا

 
 99استخدامی امور مالٌات خرداد  آزمون                                            استخدامیهای آزمون موضوعات مهم در گزٌنش 

 راٌگان است صلواتبا ذکر استفاده برای همه                                                                     ج)همٌشه بٌکار(داوود.

ٕٔ 
 

 7ٓٔموضوع 

===== 

 نماز تحٌت مسجد

تحٌة مسجد اٌن است که مسلمان هنگامی که با وضو و به قصد نماز ٌا ذکر و تالوت قرآن ٌا تعلٌم و تعلم وارد مسجد شود، سنت 

فرق فقط نٌتش  ه )مثل نماز صبحد گوٌند.است که قبل از نشستن دو رکعت نماز بخواند و سپس بنشٌند، اٌن نماز را تحٌه مسج

 (داره

 8ٓٔموضوع 

===== 

 طرح ها و لواٌح چند نوعند؟

 (آٌٌن نامه داخلً 5ٔٔلواٌح و طرح ها چهار قسم است عادي و ٌك فورٌتً و دو فورٌتً و سه فورٌتً. )ماده  -

 طرح ها و لواٌح ٌك فورٌتً چه هستند؟

خارج از نوبت مورد بررسً  هاي ٌك فورٌتً آن است كه پس از تصوٌب فورٌت به كمٌسٌون ارجاع مً شود تا لواٌح و طرح -

  قرار گٌرد. 

 طرح ها و لواٌح دوفورٌتً چه هستند؟

ساعت پس از  9ٕآن اقدام و  توزٌعلواٌح دوفورٌتً آن است كه پس از تصوٌب دو فورٌت، بالفاصله به طبع و  طرح ها و -

  توزٌع در مجلس مطرح مً شود. 

 طرح ها و لواٌح سه فورٌتً چه هستند؟

  وارد دستور مً گردد.  سه فورٌتً آن است كه وقتً سه فورٌت آن به تصوٌب مجلس رسٌد در همان جلسه الٌحه و طرح -

 

===== 

 ( مد تصحٌح کنٌاگه هست بفرماٌدوستان اٌرادی  )  

 د.ج 

 دارد انشاا...ادامه 

 

 

 راٌگان است صلواتبا ذکر استفاده برای همه 

 

 استفاده شد  هاشده و نٌز از نظرات دوستان در آن ریبرداخالصه موضوعات از منابع مختلؾ اٌن 

 مون های استخدامی بصورت خالصه بوده است.زآ زٌنشگشرٌح موضوعات مهم و پر تکرار در تهدؾ 

 مفٌد باشهرم امٌدوا

 


