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 قایدع شامل شود، استعمال شود؛ می برده کار به اعتقادات علم در که ،(عقاید ترین اساسی یعنی) آن خاص معنای به اگر» دین اصول

 .یابد نمی تحقق عقاید آن بدون دین که شود می دین هر در اساسی

 انسان از دیفر هر برای ابدی زندگی به اعتقاد ،)توحید(یگانه خدای به اعتقاد: »باشند می مشترک کلی اصل سه دارای توحیدی ادیان ی همه

 رایب متعال خدای طرف از پیامبران بعثت به اعتقاد و( معاد) است داده انجام جهان این در که اعمالی کیفر و پاداش دریافت و آخرت عالم در

 . «)نبوت(آخرت و دنیا سعادت و نهایی کمال سوی به بشر هدایت

 راههم به) علم باب از چون دین اصول رتبه شود، می اطالق اسالم عملی احکام به که( دین اصول مقابل در) است اصطالحی دین فروع

 از سری این به خاطر همین به ندارد معنا عمل نباشد اعتقاد و علم تا یعنی باشد، می است عمل باب از که دین فروع بر مقدم است،( یقین

 که عبارتند از: شود می بنا آن بر و اصول پایه بر که شود می گفته «دین فروع» اسالم، عملی احکام

 .(زشتیها و بدیها از بازداشتن) مُنکَر از نَهْىو (نیکیها و خوبیها به دستور) معروف به امر، جهاد،  حج،  زکات،  روزه،  نماز

*** 

 خداشناسی

 ستد پروردگار ذات کُنه ی به تواند نمی بشری معرفت و  محال است امری هستیم، مادی و محدود موجوداتی که ما برای خداوند ذات تصور

 د،رونفرو  اندیشه دریای ژرفای در اندازه هر ها زیرک و یابند نمی را او کنند، دورپردازی اندازه هر ها همت: »فرماید علی)ع(می حضرت. یابد

 . «گردند نمی نائل او به

 نه یک به محدود و محدود، ما و است نامحدود باریتعالی ذات که است دلیلی این به متعال، پروردگار ذات به ما حقیقی معرفت امکان عدم

 زمانی و انیجسم قیود رشته یک به آغشته که جسمانی معلوالت سلسله یک به خود مادی زندگانی در پیوسته ما عالوه،. ندارد راهی نامحدود

 یقین ما الح عین در. کند تصور تواند نمی را مطلق و شرط و قید بی موجود یک ما تخیل و حواس گاه هیچ و گرفتاریم باشند، می مکانی و

 .دارد توانایی خالق پس باشد، مدبر و خالق بدون تواند نمی هستی جهان این زیرا دارد، وجود خدایی که داریم

 نه و ،بشوی کیفیات پذیر نقش ها اندیشه وزش معرض در تا گنجی نمی ما عقل در که هستی خدایی آن تو: »فرماید میعلی)ع(  حضرت

 . «باشی تغییر قابل و محدود تا آیی می در فکر کنترل تحت

 بنابراین .بشر عقل کامل ممنوعیت و ناتوانی نه است، بشر عقالنی سیر قدرت محدودیت از آنچه در روایات آمده است می توان پی برد که،

 توان می وا صفات شناخت از استفاده با ثانیاً و کرد، انکار توان نمی را وجودش اصل اوالً ولی شناخت، توان نمی کامل بطور را خداوند چه گر

 که است ذاتی کلی بطور و مطلق علم مطلق، قدرت مطلق، غنای مطلق، کمال مطلق، وجود خداوند: گفت و رسید نسبی شناخت یک به

 م.داده ای مختصری توضیح اینجا که در است فراوان توضیحات و شرح نیازمند ها، راه این از یک هر شناخت هر فاقد و کماالت تمام دارای

 یخداجوی انسان، در. است شده آفریده خدا خواهان و متمایل خود، روحی خاص ساختمان سبب به انسان که است این فطرت یا دل راه از مراد

 .است شده نهفته کودک طبیعت در مادر جستجوی غریزه ی همچنانکه. است شده نهاده پرستی خدا و خداخواهی و

 زا مطلق، کمال یعنی هستی کانون و طرف، یک از انسان احساسات و دل کانون میان است معنوی جاذبه ی نوعی جویی خدا و خواهی خدا

 .دارد قرار مرموز نیروی این تأثیر تحت بداند، خود که آن بدون انسان و دیگر سوی

 به انتو می دانشمندان این جمله از. اند کرده اعتراف آن به و اند برده پی حقیقت این به اخیر قرون در کاو، روان و شناس روان دانمشندان

 .کرد اشاره …و برگسون ، پاسکال ، جیمز ویلیام ، کارل الکسیس دکتر

 (:طبیعت راه از) علم و حس راه -1

 :کرد تقسیم دسته سه به توان می را راه این که است خلقت در مطالعه راه راه، این از مراد

 .است رفته بکار جهان ساختمان در که نظاماتی و تشکیالت -الف

 .شوند می خویش مسیر در موجودات که رموزی راهنمایی و هدایت -ب

 .عالم پیدایش و حدوث راه از -ج

 (فلسفه و استدالل راه از) عقل راه -2
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 .صدرایی و سینوی ارسطویی، کرد بندی تقسیم توان می قسم سه به را راه این های برهان که است برهانی راه یک راه این

 :است شده بنا زیر اصل پنج بر که است «اول محرک» معروف برهان همان ارسطویی برهان

 .است محرک به نیازمند حرکت -الف

 .ندارند زمانی انفکاک یعنی هستند، توأم زماناً حرکت و محرک -ب

 .ثابت یا است متحرک یا محرک هر -ج 

 .است متغیر و متحرک جسمانی موجود هر -د 

 .است محال متناهیه غیر مترتبه امور تسلسل -هـ

 .خداست او و نیست، متحرک که محرکی به شود می منتهی حرکات سلسله: که است این پنجگانه اصول این نتیجه

 سلسل،ت و دور امتناع و مرجع به ممکن نیازمندی و ممکن و واجب به موجود تقسیم راه از که است سینا ابن معروف برهان سینوی برهانی

 . است کرده استدالل خالق اثبات بر

 بر نیمبت برهان این. است نگرفته قرار واسطه عنوان به چیزی حق ذات اثبات برای آن در که است صدیقین برهان همان صدرایی، برهان

 است.... و کمال و وجود حقیقت بودن مساوی وجود، نشدن معدوم وجود، وحدت الوجود، اصالت فلسفی اصول

 خداشناسی آثار

 دعا اجابت-2زندگی در آرامش و ایمان-1فردی: آثار

 اجتماعی وحدت-2اجتماعی عدالت-1اجتماعی: آثار 
*** 

 مسئولیت احساس -4روانی روحی آرامش -3شهوات  و غرایز کنترل -2.بخشد می مفهوم زندگی به معاد به اعتقاد -1معاد: به اعتقاد فردی آثار

 آموزی عبرت -6گناه  از اجتناب و صالح اعمال انجام -5دائمی باش آماده حالت و

*** 

 (نماز) صالة

 اهلل» با که کردارها و گفتارها از ای مجموعه از است عبارت صالة شرع اصطالح در و است خیر دعای معنی به عربی زبان در صالة کلمه

 یابد.می خاتمه دادن سالم با و شروع «أکبر

 نماز وجوب شرایط

 : باشدمی الزم زیر شرایط تحقق نماز وجوب برای

 . نفاس و حیض از بودن پاک و داشتن، تمییز و عقل و رسیدن، بلوغ حد به و ،(بودن مسلمان) اسالم

 نماز صحت شرایط

 : است چیز پنج نماز صحت شرایط

 ( جنابت و وضوییبی از پاکی) اکبر و اصغر ازحدث پاکی-1

 . محل و مکان و لباس و جامه و بدن پاکیزگی و پاکی-2

 زن و مرد بر نماز در هاآن پوشیدن که هاییاندام از است عبارت عورت. تاریکی و خلوت در حتی پاک لباس با آن پوشیدن و عورت ستر -3

 . است واجب

 .کند کاری چنین بتواند که کسی برای خواندن نماز قبله به روی -4
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 :است جایز نماز در قبله ترک حالت دو در

 خوانندمی را خود نماز باشد ممکن که هرگونه جنگجویان حال این در که دشمن با جنگ صفوف در رویارویی و خوف شدت حالت در -1

 .قبله غیر به روی یا قبله سوی به روی پیاده، یا سواره

 . باشد پیاده یا سواره مسافر خواه باشدمی سفر در سنت نماز است جایز نماز در قبله ترک که دوم حالت -2

 نماز ارکان

  نماز ادای برای قلبی ی اراده و قصد و نیت -1

 .بایستد پا سر بتواند که کسی برای واجب و فرض نمازهای در ایستادن پای بر و قیام -2

 ( آغازین گفتن أکبر اهلل) اإلحرام تکبیرة -3

 فرض و سنت نماز های رکعت ی همه در فاتحه سوره خواندن -4

 و کشدب را هاآن و گیرند قرار مساوی سطح یک در گردنش و پشت که شود خم ای گونه به نمازگزار که آنست رکوع کامل رکوع،صورت -5

 باز قبله به رو انشتدس انگشتان و بگیرد دستانش کف در را زانوانش و بایستد مستقیم صورت به پایش های ساق و دارد نگه کشیده حالت به

 باشند

 .شدبک طول گفتن  «العظیم ربی سبحان» یک اندازه به باید حرکت از بعد سکون طمأنینه رکوع، در سکون و آرامش و طمأنینه -6

 این زا نباید و داشت( قیام حالت در) طلوع از پیش که برگردد حالتی به که آنست واجب اعتدالِ رکوع، از ایستادن راست و برخاستن-7

 باشد. داشته دیگری قصد رکوع از اعتدال از غیر شدن بلند و برخاستن

 . یابد سکون و آرامش رکوع از پیش حالت مانند هایشاندام که بایستد اعتدال در ای گونه به باید و اعتدال در نینهطمأ -8

 فشار و نهدب زمین روی را پیشانی آنقدر باید و نامید، سجده را آن بتوان که نهد زمین بر را پیشانی آنقدر که آنست سجده حداقل سجود، -9

 .گردد پدیدار سجده جای و گردد فشرده باشد وی سجده محل در ای پنبه اگر که بیاورد

  سجود در نینهطمأ -11

 نماز ی سجده دو بین نشستن -11

  سجده دو بین جلوس و نشستن در طمانینه -12

 . باشدمی تحیات تشهد، از مراد. پیامبر بر صلوات و سالم و درود فرستادن و آخر تشهد خواندن برای نشستن-15و14و13

 الَ أَنْ أَشْهَدُ صَّالِحِیْنَ،ال اهللِ عِبَادِ وَعَلَى عَلَیْنَا السَّالَمُ وَبَرَکاَتُهُ، اهللِ وَرَحْمَةُ النَّبِیُّ أَیُّهَا عَلَیْکَ السَّالَمُ هللِ،ِ وَالطَّیِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ المُبَارَکَاتُ التَّحِیَّاتُ »

 . «وَرَسُوْلُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ وَأَشْهَدُ اهللُ، إاِلَّ إِلَهَ

 : بیفزاید قبلی الفاظ بر نیز را الفاظ این که آنست تشهد کاملترین

 حَمَّدٍ،مُ آلِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى بَارِکْ اللَّهُمَّ مَجِیْدٌ، حَمِیْدٌ إِنَّکَ إِبْرَاهِیْمَ، آلِ وَعَلى إِبْرَاهِیْمَ عَلَى صَلَّیْتَ کَمَا مُحَمَّدٍ، آلِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 .  «مَجِیْدٌ حَمِیْدٌ إِنَّکَ إِبْرَاهِیْمَ، آلِ وَعَلَى إِبْرَاهِیْمَ عَلَى بَارَکْتَ کَمَا

 اول، دادن سالم -16

 . شد بیان که ای گونه به است نماز ارکان ترتیب مراعات -17
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 کندچیزهایی که نماز را باطل می

 کند: یازده چیز نماز را باطل می

 سخن گفتن عمد  -1

 زند ولی اگر عملکند، و دلیل آن اجماع است و به عالوه عمل کثیر و زیاد نظم نماز را بهم میحرکات زیاد و پی در پی نماز را باطل می -2

ین نینه ای داشته باشد سپس گاهی دیگر بردارد، بدحرکت و ساکت بماند و طمأاندکی بیمتوالی نباشد بدین گونه که گاهی بردارد و بعد 

          کند چون بهرحال عمل اندک مورد نیاز است و از آنشود، و همچنین عمل و کار اندک نیز نماز را باطل نمینمازش باطل نمیمنوال 

 چاره ای نیست، و عالوه بر آن ماندن بر یک حالت دشوار است، به خالف سخن گفتن که پرهیز از آن دشوار نیست پس مبطل است. 

 کند بدون اختیار این حالت حادث شود یا خیر. نمی یکند، فرقخواه سهوی باشد نماز را باطل می وضویی خواه عمدی وبی -3

پدید آمدن نجاست و ناپاکی و پلیدی بر روی بدن یا لباس یا محل نماز خواندن در نماز مبطل نماز است، چون پاکی بدن و جامه و لباس  -4

 است. و محل واجب است همانطوری که در پیش گفته شده 

 شود چون ستر عورت در نماز واجب است.کشف عورت در نماز موجب بطالن آن می-5

تغییر دادن  نیت هم مبطل نماز است، مثل اینکه نیت بیرون آمدن از نماز کند، چون شرط نیت آنست که تا پایان کار باقی بماند پس اگر  -6

 همچنین اگر در اثنای نماز نیت فرضی را به فرضی دیگر منتقل سازد. شود. و باقی نماند نیت از بین رفته است و نماز باطل می

 کند.پشت کردن به قبله یا اندکی از قبله منحرف شدن بدون عذر نماز را باطل می -7

ه انجام عالو شود، و بهها باطل میآن ی شود پس نماز به طریق اولی بوسیلهها باطل میخوردن و نوشیدن، زیرا وقتی که روزه با آن – 9و  8

شود چون مقصود از عبادات بدنی تجدید و افزایش ایمان و ایجاد معرفت قلبی و بازگشت به اهلل است، این دو عمل اعراض از نماز تلقی می

 بدنی و برای بدن(.  و خوردن و نوشیدن با این مطلب تناقض دارد )چون عملی است صرفاً

کند، چون این عمل منافی با روح عبادت است، به خالف کسی که مغلوب خنده شده و اختیار قهقهه اگر عمدی باشد نماز را باطل می  -11

 لر از دو حرف باشد کالم نیست و مبطکند که دو حرف از آن ظاهر شود و اگر کمترا از دست داده است. خنده و قهقهه وقتی نماز را باطل می

 باشد. نماز نمی

سیحی یا قول، مانند تثلیث م ی فعل باشد، مانند سجده برای بت یا به وسیله ی است خواه به وسیلهمرتد شدن نیز موجب بطالن نماز  -11

 شود. شخص کافر و نمازش باطل می به وسیله اعتقاد باشد مانند اعتقاد به عدم وجود اهلل که در همه این احوال فوراً

باید دانست که یکی از مبطالت نماز تخلف و جا ماندن مأموم است از امام جماعت در دو رکن فعلی و از روی عمد، مثل اینکه در رکوع و 

 برخاستن از آن از امام جا بماند، و همچنین تقدم مأموم بر امام بر دو رکن از روی عمد، چون بهرحال اختالف فراوان خواهد شد. 

*** 

 مسجد احترام و تحیت نیت و قصد به و مسجد به ورود هنگام که (مستحب اما صبح نماز مثل) است رکعتی دو نمازی مسجد تحیت نماز

 صبح مازن هم نماز این صورت این در یعنی است، کافی شود خوانده هم (صبح نماز مثال) واجب دورکعتی نماز یک اگر البته .شود می خوانده

  .شود می محسوب مسجد تحیت نماز هم و

*** 
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 کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی: نماز شکسته

رود و مشقت است و گمان مشقت و رنج در سفر می ی رسیدن به مطلوب است. سفر مظنه ی رهایی از خطر یا وسیله ی سفر وسیله غالباً

کند لذا شارع مقدس در سفر نمازهای چهار رکعتی را به دو رکعتی تخفیف داده و پایین آورده مشقت و رنج، آسانگیری و سهولت را ایجاب می

 است. 

 شود. ح کوتاه نمیباشد پس نماز مغرب و صبکوتاه کردن و شکسته خواندن نماز مخصوص نمازهای چهار رکعتی می

 شرط مسافرت: در سفری که کوتاه کردن نماز و شکسته خواندن آن مباح است چند شرط باید تحقق پذیرد: 

نباید این مسافرت برای انجام یک عمل معصیت و گناه باشد. پس شامل سفر حج واجب و سفر برای قضا و ادای وام، و سفر برای حج  -1

شود. ، و سفر مباح برای تجارت و سیاحت و جهانگردی، و سفر مکروه مانند سفر انفرادی و بدون رفیق میرحم ی سنت برای بجا آوردن صله

 گیرد. پس واجب و مندوب و مباح و مکروه را در بر می

 سفر باید سفر طوالنی باشد که عبارت است از مسافت دو روز معتدل راه رفتن با رفتن عادی و معمولی.  -2

چهار  ی شود نه نمازهای قضا و فوت شده. پس اگر بخواهد نمازهای فوت شدهرکعتی حاضر و ادا شکسته خوانده مینمازهای چهار  -3

ها را چهار رکعتی و کامل بخواند چون وقتی که بر وی واجب رکعتی را که پیش از سفر فوت شده است، قضا کند بر وی واجب است که آن

ند، و تواند شکسته قضا کخواهد در سفر قضا کند میاگر نماز چهار رکعتی در سفر فوت شده و می اند. لیکناند چهار رکعتی واجب شدهشده

ها را به تمامی بخواند. و اگر شک کند که آیا این نماز در سفر فوت شده یا در غیر سفر باید آن را اگر در حضر و بعد از سفر قضا کند باید آن

 شود. واندن است و به اصل عمل میبه صورت کامل قضا کند، چون اصل کامل خ

 خواند؟چه موقع مسافر نماز را شکسته می

 ند. ککند جدا نشود کوتاه کردن نماز و شکسته خواندن آن را شروع نمیتا زمانی که مسافر از منطقه آبادی که از آن سفرش را آغاز می

 جمع بین نماز )دو نماز را در یک وقت خواندن(

خیر )هر دو ر وقت نماز اول( یا به صورت جمع تأظهر و عصر، و نماز مغرب و عشاء را به صورت جمع تقدیم )هر دو را دتواند نماز مسافر می

 را در وقت نماز دوم( بخواند. 

 برای جمع تقدیم سه شرط الزم است

بخواند، چون وقت، وقت نماز اولی است و  باید اول نماز اولی را بخواند، پس باید نماز ظهر را پیش از عصر و نماز مغرب را پیش از عشاء -1

 دومی تابع آن است و نباید تابع بر متبوع جلو افتد. 

 شود. باید به هنگام وقت نماز اول نیت نماز دوم را بکند، چون اصل عدم آن است و بدون نیت حاصل نمی -2

ع و پیرو اولی است، و نباید بین تابع و متبوع فاصله ای بین نماز اول و دوم مواالت و پشت سر هم آمدن شرط است، چون نماز دوم تاب -3

 باشد.

*** 

 نماز جمعه

کنند، یا بدان جهت که در آن روز خیر و برکت جمع است. اند که مردم برای ادای آن اجتماع میبه این جهت نماز جمعه را جمعه نام نهاده

 نماز جمعه بزرگترین نماز و روز جمعه بزرگترین روز است 
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 نماز جمعهحکم 

 نماز جمعه به دلیل قرآن کریم و سنت نبوی و اجماع امت اسالمی واجب است 

 شرایط وجوب نماز جمعه

 شرایط وجوب نماز جمعه هفت چیز است: 

 گفته شد که نماز بر مسلمان واجب است.  مسلمان بودن چون قبالً -1

 حریت و آزادگی.  -2

 بلوغ.  -3

 داشتن عقل.  -4

 ذکورت و مرد بودن.  -5

 تندرست بودن.  -6

 مقیم بودن و غیر مسافر بودن که بر مسافر واجب نیست، -7

 شرایط صحت نماز جمعه

 نیز در نظر گرفته شده است:  یدیگر های برای صحت نماز جمعه عالوه بر شرایط صحت مطلق نماز شرط

 باشند نه مسافر. اول: نماز جمعه بر کسانی واجب است که در وطن خودشان مقیم 

 دوم: الزم است که نماز جمعه به صورت جماع برگزار گردد. 

 فرایض نماز جمعه

 فرایض نماز جمعه سه چیز است: 

 ها بنشیند. )در  صحیح مسلم از جابر بن سمره آمده است(: فرض اول: باید دو خطبه بر آن مقدم باشد که ا مام در بین آن

و سالم بر پیامبر ، وصیت و سفارش به تقوای الهی برای نمازگزاران، و دعا برای  ة: حمد خدای تعالی، صالنماز جمعه پنج رکن دارد ی خطبه

 کامل است،  ی مؤمنان در خطبه دوم، و خواندن مقداری از قرآن که حداقل آن یک آیه

شد. و تقدم هر دو خطبه بر نماز، و ایستادن نماز جمعه هفت شرط دارد: فرا رسیدن وقت نماز جمعه، پس نباید پیش از وقت نماز با ی خطبه

ی وضویی )بزرگ و کوچک(، و پاکنینه در نماز، و پاکی از بیستن بین دو خطبه به اندازه یک طمأدر هر دو خطبه با وجود قدرت بر آن، و نش

 شنوند. شود بجمعه به آنان منعقد میاز ناپاکی تن و لباس و محل، و ستر عورت با لباس پاک، و بلندی صدا به اندازه ای که چهل نفر که 

 فرض دوم: باید نماز جمعه دو رکعت خوانده شود. 

 فرض سوم: نماز باید به صورت جماعت برگزار گردد.

*** 
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 نماز عید رمضان و قربان

گردد، یا چون در آن روزها گردد، یا چون یا آمدن آن سرور و شادی بر میکند و بر میلفظ عید از عود گرفته شده است چون هر سال عود می

 کند. نماز عید به موجب قرآن و سنت نبوی و اجماع امت اسالمی مطلوب است. خداوند بخشش و کرم فراوان عاید مؤمنان می

 وقت شرعی نماز عیدین

از هنگام طلوع و درخشش خورشید است تا وقت زوال آن. لیکن سنت و مندوب است که آن را تا وقتی که  اید دانست که وقت نماز عیدینب

 خیر انداخت. شود به تأاندازه یک نیزه بلند میخورشید به 

 تعداد رکعات نماز عیدین

ز تکبیر تحریم، هفت تکبیر و در رکعت دوم بجز تکبیر انتقال قیام، پنج نماز عید دو رکعت است به اجماع امت اسالمی که در رکعت اول به ج

 شود. تکبیر گفته می

 نماز عیدین بعد از نماز است ی خطبه

 سنت است بعد از ادای نماز دو خطبه خوانده شود.

*** 

  افزایش رزق و روزی-4ی آرامش روان-3 رد شدن از مشکالت-2 دور شدن از گناهان و کارهای زشت-1:آثار نماز در زندگی

*** 

وقتی است که یک عمل نهی شده در نماز صورت گیرد، مانند قیام اضافی یا رکوع و سجود و نشستن در غیر محل خودش  سهو ی سجده

ت ئاز روی سهو نه عمد، یا ترک چیزی که به انجام آن دستورداده شده است، مانند ترک رکوع یا سجده یا قیام یا قعود واجب یا ترک قرا

 برد.سهو می ی واجب یا ترک تشهد واجب که بعد از انجام و تدارک آنچه که ترکش کرده است، سجده

یابد، و اگر بعد از سالم دادن بیادش آمد و شود و پایان میدهد و نمازش کامل میاگر در حین نماز بیادش آمد عمل ترک شده را انجام می

برد، و دهد و سجده سهو میکند و از نو انجام میانصراف کلی تلقی شود( آنچه را که ترک کرده جبران می زیاد طول نکشیده بود )که عرفاً

 خواند.می ادش آمد نماز را مجدداًاگر مدت زمان طوالنی گذشته بود و بی

*** 

 نمازهای جهریه و سریه
ر )ظهسریهدر نمازهای واجب که به دو دسته نمازهای جهریه)صبح، مغرب و عشا که در آن باید قرائت حمد و سوره را بلند خواند( و نمازهای 

من بسم اهلل الرّح»باید و نقل از امام شافعی شوند، طبق ادله موجود و عصر که در آن باید قرائت حمد و سوره را آهسته خواند( تقسیم می

 .را آشکار کرد و با صدای بلند خواند« الرّحیم
*** 

 وضو

 گرفتن وضو در موارد زیر واجب است:

 .وقتی می خواهیم نماز بخوانیم-1

 وقتی قصد داریم دستمان را به نوشته های قرآن بزنیم یا قرآن را حمل کنیم.-2
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 وقتی می خواهیم طواف حج کعبه را انجام دهیم.-3

 فرایض وضو: 

 فرایض وضو شش چیز است: 

 نیت.  -1

 شستن صورت و آب بر آن جاری کردن.  -2

 ها. شستن هر دو دست با مرفق و آرنج -3

ها ها آب به همه موها و پوست برسد، حتی اگر در زیر ناخنها و آرنجمرفق )آرنج( مفصلی است بین ساعد و بازو. واجب است در شستن دست

 یدن آب به پوست گردد وضوی چنین شخصی صحیح نیست و نمازش باطل است. چرک و کثافت باشد و مانع رس

 مسح سر که بر اندک و بسیار آن صادق است.  -4

 های پاها و با قوزکشستن پاها تا قوزک -5

 مراعات ترتیب بین فرایض وضو به ترتیبی که گذشت.  -6

*** 

است. و در اصطالح شرع و فقه اسالمی امساک و خویشتن داری از در عربی به معنی خویشتن داری از سخن گفتن  "صوم"روزه یا 

های نفسانی و تمایالت شکم است از طلوع فجر صادق تا غروب قرص خورشید با نیت تقرب و امساک که در شب این نیت را کرده شهوت

 باشد. 

 فرایض روزه

 روزه پنج فریضه دارد: 

 اول: نیت و قصد که محل آن دل است و برای هر شب الزم است که نیت روزه ی فردای آن را بنماید. 

 ها باشد اگر چه اندک هم باشد. دوم و سوم: خودداری از خوردن و آشامیدن و آنچه که در معنی آن

 .چهارم: خودداری از جماع و مقاربت جنسی و استمناء و غیر آن، و دلیل آن قول خدا است

 پنجم: خودداری از قی کردن عمدی. 

 کندچیزهایی که روزه را باطل می

 کند: چند چیز روزه را باطل می

 داخل کردن چیزی از ظاهر به باطن از روی قصد و عمد، خواه طعام باشد یا نباشد و از جمله دود سیگار.  -1

 قی کردن عمدی. -2

 آید. جماع عمدی و مقاربت جنسی است که دلیل آن می -3

 انزال آب منی با مباشرت و از روی اختیار. -4
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 باشد.قاعدگی و زایمان می -5

 دیوانه شدن. -6

 مرتد شدن و از دین اسالم برگشتن است. -7

شود، و اگر تمام روز بیهوشی ادامه نداشته طل میاش بابیهوش شدن که اگر درتمام روز ادامه داشته باشد و یک لحظه به هوش نیاید روزه -8

 اش صحیح است.باشد روزه

 عبارتند از: ها حرام استروزهائی که روزه گرفتن در آن

 روزه ی روزی که در آن شک است و معلوم نیست رمضان است یا خیر، حرام است. ر و عید قربان و روزه ی روز عید فط

ه رمضان را بخورد.شرط مباح بودن روزه خواری آن  است که سفرش طوالنی و مباح باشد،مباح باشد برای مسافر مباح است که روزه ی ما

 یعنی برای عمل گناه و معصیت نباشد و طوالنی باشد یعنی به اندازه ی مسافت دو روز معتدل راه رفتن با راه رفتن عادی و معمولی باشد.

*** 

 اعتکاف

 خصوصیم اقامت و ماندگاری شرع اصطالح در نباشد و نیکو یا باشد نیکو خواه است چیزی بر ماندگاری و اقامت معنی به لغت در اعتکاف

 چون ددار بیشتری تأکید استحباب این. رمضان ماه آخر ی دهه در بویژه است مستحب اوقات همه در اعتکاف. مخصوص کیفیت به است

 بهترین و است رمضان آخر ی دهه  در «القدر لیلة» قدر شب فضیلت دریافت پیگیری و جستجو چون و. باشدمی پیامبر از پیروی و اقتدا

 . باشدمی سال هایشب

 : است چیز چهار اعتکاف ارکان: اعتکاف ارکان

 . دارد نیت به نیاز عبادات دیگر مانند و است عبادت اعتکاف چون کردن، نیت: اول

 عرفا آن رب بتوان که بماند مسجد در آن از بیشتر باید بلکه کندنمی کفایت ماندن مسجد در نینهطمأ یک اندازه به و مسجد در ماندن: دوم

 رد که این اما. کند اعتکاف روز یک حداقل علما خالف از خروج برای که داندمی مستحب شافعیامام  اما. کرد اطالق اقامت و اعتکاف اسم

 .است چنین او همسران و یارانش و پیامبر از منقول که است این برای بماند مسجد

 .باشد جنابت و نفاس و حیض از پاک و عاقل و مسلمان باید که است کننده اعتکاف و معتکف خود: سوم

 نباشد بورمج تا مساجد دیگر از است بهتر جامع مسجد و شد، گفته که حدیثی دلیل به. باشد مسجد است شرط که است اعتکاف جای: چهارم

 . کنندمی آمد و رفت بدانجا بیشتر مردمان و است بیشتر آن در جماعت چون و رود، برون جمعه نماز برای

 نذری اعتکاف

 . کند وفا نذرش به که است واجب و است صحیح کند نذر اعتکاف خود بر کس هر پس است خدا به تقرب اعتکاف

  *** 

در دهه ی آخر ماه مبارک رمضان و در شب قدر می باشد.ثواب عبادت در شب قدر از ثواب عبادت هزار ماه بیشتر و بهتر  نزول قرآن

 است.همچنین به جا آوردن فریضه ای در ماه مبارک رمضان ثواب ادای هفتاد فریضه در غیر آن را دارد.

*** 
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 زکات

وص، شود که به اصناف و طبقات مخصبه آن مقدار مالی گفته می بسیار است و شرعاً و فزونی و خیر کلمه زکات در زبان عربی به معنی نمو

شود گردد و به آن جهت زکات نامیده شده است، چون مال با پرداخت زکات و دعای کسی که به وی داده میبا شرایط مخصوصی پرداخت می

 یابد.فزونی می

 حکم زکات

 ع مسلمین واجب است.زکات برابر دستور خدا و سنت نبوی و اجما

 انواع زکات:

باشد، و دیگری زکات مالی که شامل زکات حیوانات و پول و کشت و زکات دو نوع است، یکی زکات بدنی که زکات فطریه )سرفطره( می

 شود. ها و کاالهای تجارتی میمیوه

 مواشی و حیواناتی که زکاتشان واجب است

 ها به اجماع واجب است.ها و انواع آنگوسفند که در همه آناین حیوانات عبارتند از شتر، و گاو، و 

 زکات پول نقد رایج و طال و نقره

 شود دو چیز است: طال، و نقره خواه سکه باشند یا سکه نباشند.آنچه که بهای اشیاء واقع می

 زکات در محصوالت زراعی

شوند، مانند گندم و جو و ذرت و برنج و ارزن )گیاهی است واقع میهایی است که قوت مراد از محصوالت زراعی در این جا حبوبات و دانه

گردد( و عدس و نخود و باقال و لوبیا چیتی و لوبیا و انواع ماشها و دیگر شود و گاهی پخته مصرف میاش خام خورده میکه برگ و ساقه

 حبوبات.

 هازکات میوه

 های زکوی، خرما و انگور استمراد از میوه

 کاالهای تجارتیزکات 

ای شود، و عبارتند از اموالی که برهر چیزی که با مسکوکات و نقدینه معامله و داد و ستد شود کاالی تجارتی یا عروض تجارتی نامیده می

 گردند.تجارت مهیا می

گام در آید و به هن ةت مال التجارباشد عالوه بر آن باید کاال به صورها عین همان شرایط نقدینه و بهای کاالها میشرایط زکاتی بودن آن

اکتساب و بدست آوردن آن قصد و اراده تجارت در میان باشد تا از کسب عادی  و کسب مطلق جدا گردد، و با آن تفاوت داشته باشد و بایستی 

ت به ارث و هبه و وصیشوند مانند مالی که از طریق ملکیت آن از طریق معاوضه صورت گیرد، پس در چیزهایی که بدون معاوضه تملک می

 آیند زکات واجب نیست، چون معاوضه در آن صورت نگرفته استدست می

 موارد مصرف زکات

از آنان نام برده است، زکات فریضه ای است از  61سوره ی توبه آیه ی  شود که خداوند در قرآن کریمزکات به هشت صنف و دسته داده می

 شود: جانب خداوند که باید به این اصناف داده
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 صنف اول فقیران:

مان دارد و کند، مانند کسی که نیاز به ده توفقیر کسی است که مالی ندارد و کسبی ندارد یا مال و کسب دارد لیکن کفایت زندگی او را نمی

ز  الل است که الیکن کمتر از آن دارد و دو تومان دارد. اگرچه در مسافت دوری که از دسترسیش بیرون است مالی داشته باشد برای او ح

تواند به قدر کفایت خود از زکات بگیرد تا موعد طلبش فرا رسد، اموال زکات بگیرد تا مالش برسد، و اگر طلب مهلت داری داشته باشد می

 شود.ولی اگر قادر به کسب و کار باشد زکات به وی داده نمی

 صنف دوم مساکین: 

کند، مانند کند لیکن به تمام مایحتاج او کفایت نمیقداری از احتیاجات او را بسنده میمسکین و بینوا کسی است که مقداری مال دارد و م

د حتی کنکسی که به ده چیز نیازمند است و هفت تای آن را دارد و قادر به کسب و کار هست ولی کسب و کارش کفاف زندگی او را نمی

رسیده باشد برای او جایز است که زکات بگیرد، و بر او هم واجب است که از اش به حد نصاب اگر چه تاجر و بازرگان هم باشد و هم سرمایه

اب گیرد، و با توجه به این که حدنصاش که به حد نصاب رسیده است زکات بپردازد که با توجه به نیازی که دارد از زکات سهمی میسرمایه

 پردازد. دارد زکات می

 صنف سوم عامالن جمع آوری زکات: 

گمارد تا آن را به مستحقان بدهد آن گونه که خداوند امر کرده ست که امام مسلمین او را به جمع آوری زکات از مسلمین میعامل کسی ا

است، پس برای او جایز است که در صورت واجد بودن شرایط زکات بگیرد و از آن سهمی ببرد، و شرایطش آن است که در موضوع زکات، 

 شود، و مستحقان گرفتن زکات چه کسانیشود و از چه چیزهایی زکات گرفته میداند که چقدر از آن واجب میعالم به احکام زکات باشد تا ب

د شهستند، و باید امین و آزاد مرد باشد، چون عامل بودن والیت است و باید شرایط والیت را داشته باشد و عادل باشد نه فاسق، و مسلمان با

 نه کافر.

 القلوب: لفةصنف چهارم مؤ

شوند: یک گروه دلجویی شدگان مسلمان، و دسته دیگر دلجویی شدگان کافر. اما کافران به عنوان دلجوئی این صنف به دو دسته تقسیم می

اما ت.ان نیسشود، چون خداوند به مسلمین و اهل اسالم عزت ارزانی داشته و نیازی به دلجوئی از کافرچیزی از اموال زکات به آنان داده نمی

ت که از زکات اند و نیت و دلشان ضعیف اسشوند: گروهی کسانی هستند که تازه مسلمان شدهالقلوب به چند دسته تقسیم می لفةان مومسلمان

و گروهی دیگر کسانی هستند که در میان قوم خود دارای شرف و بزرگواری  دلشان بر اسالم ثابت و تقویت شودشود تا سهمی به آنان داده می

کسانی هستند که اگر سهمی از زکات به آنان داده  هم گروهییر آنان هم به اسالم جلب شوند.خواهیم نظاهستند و با دلجوئی از آنان می

 شود. کنند و به این جهت از زکات سهمی به آنان داده میول میکنند یا زکات را از مانعین زکات وصشود با کافران نزدیک به خود جهاد می

 صنف پنجم ذوالرقاب:

ود شود تا کمکشان باشد بر کسب آزادی و خریدن خاند و با آنان عقد مکاتبت بسته شده است به آنان از زکات سهمی داده میکسانی که برده

 از بردگی. 

 صنف ششم غارمین:

گیرند و وام گرفتن آنان در جهت گناه و شوند: گروه اول کسانی که برای کارهای خود وام میتقسیم می بدهکاران که خود به سه دسته

شود تا وام خود را پرداخت کنند و در غیر این صورت چون خود قادر معصیت نیست، و از باز پرداخت آن ناتوانند که از زکات به آنان کمک می

اش شود که بقیهشود، و اگر بتواند مقداری از وامش را بپردازد آن قدر از  اموال زکات به وی کمک میبه باز پرداخت آن است به وی داده نمی

ار اند فتنه ای را خاموش کنند به اینگونه اشخاص بدهکاند و خواستهرا بپردازد. گروه دوم: کسانی هستند که برای صلح میان مردم وام گرفته

 وتمند باشند یا فقیر. شود خواه ثراز اموال زکات کمک می
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الت اول حشود: گروه سوم: کسانی هستند که به سبب ضمانت مشروع بدهکار شده اند، و در شرایط و احوال زیر از زکات به ایشان کمک می

ت سضامن تنگدست است و کسی که از او ضمانت شده ا حالت دومچیز باشند. ضامن و کسی که ضمانت او شده هر دو تنگدست و بی

او ضمانت را قبول کند به وی از زکات داده  ی کردن از وی را به ضامن نداده است که اگر با اجازهتمند است ولی  اجازه ی ضمانت ثرو

مضمون عنه تنگدست باشد که در این صورت به مضمون گیرند. حالت سوم آن است که ه میشود، چون در آن صورت از مضمون عننمی

 شود. دین و وام خود یا وجه الضمان را بپردازد و دیگر به ضامن داده نمیشود تا عنه از زکات کمک می

 صنف هفتم در راه خدا:

زکات  توانند ازشود که بهره و سهمی در غنیمت ندارند، مانند داوطلبان جهاد که اگر ثروتمند هم باشند میشامل جنگجویان و مجاهدانی می

 سهمی ببرند تا او را بر جهاد کمک کند. 

 ف هشتم راهگذر و مسافر:صن

شود باشد مانند این است که فرزند راه است، وقتی به وی از اموال زکات کمک میمراد مسافری است که چون همیشه در حال سفر کردن می

 که سفرش برای معصیت و گناه نباشد و نیازمند و محتاج باشد. 

*** 

کعبه برای ادای اعمال حج است از قبیل طواف و  ی معنی قصد زیارت خانه در زبان عربی به معنی قصد است، و در اصطالح شرع به حج

 سعی بین صفا و مروه و وقوف در عرفه و دیگر مناسک به جهت پاسخ و لبیک گفتن به امر خدا و طلب رضای او. 

 و فرض است.  اند که حج در طول عمر یک بار واجبامت اسالمی اجماع کرده حج در تمام دوران زندگی یک بار فرض است

 عمره نیز چون حج فرض است. 

 آموزش و فراگیری احکام حج

حج دارد واجب است که احکام حج را اعم از واجبات و محرمات و مکروهات و مباحات به تمامی یاد گیرد. چون خداوند  ی بر کسی که اراده

 اجب باشد علم به آن نیز واجب است.عبادت را از کسی نخواسته است که بدان عبادت جاهل باشد، پس هر چیزی که عمل به آن و

 ناختن حالل و حرام از نظر شرع است. نخستین چیزی که واجب است هرکس یاد بگیرد ش

 شرایط وجوب حج

 برای وجوب حج چند شرط وجود دارد: 

 اول: مسلمان بودن.

 دوم: بالغ بودن است. 

 سوم: عقل داشتن. 

 چهارم: آزاد بودن. 

 پنجم: داشتن استطاعت و قدرت مالی و بدنی. 

 ارکان حج

 های حج پنج چیز است:ارکان و پایه
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ست که عبارت است از نیت و قصد دخول در حج یا دخول در عمره و بدان جهت احرام نامیده شده است که انسان را از رکن اول: احرام ا

 کند. ارتکاب محرمات منع می

 رکن دوم: وقوف در عرفات است. 

 رکن سوم: طواف خانه کعبه یعنی طواف اإلفاضه.

 برای طواف خانه کعبه چند چیز واجب است

 وضویی و جنابت و پاکی از آلودگی جسمی ولباس و مکان. ز بیطهارت و پاکی ا -1

 ستر عورت با لباس پاک. -2

 کعبه در طرف چپ او واقع شود.  ی مراعات ترتیب به این معنی که از حجراألسود آغاز کند و خانه -3

له شادروان صورت گیرد، چون شادروان یا همان در وقت طواف باید تمام بدنش خارج از خانه کعبه باشد و طواف بیرون از خانه کعبه از جم -4

 کعبه است.  ی های پرده در آن است نیز جزء خانهبنای چسبیده به اساس کعبه که حلقه

 اش حرم است در هر موضعی طواف کند جایز است. باید طواف در داخل مسجد الحرام صورت گیرد، چون بیت همه -5

 ول صحیح پیوسته بودن هر هفت طواف به هم واجب نیست بلکه سنت است. تعداد هفت مرتبه طواف است و بنابر ق -6

 رکن پنجم حج: تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر است 

 انجام حج برای زنان

بیان شد تحقق پذیرد انجام اعمال حج بر آنان نیز واجب است. عالوه بر شرایطی که برای وجوب  هرگاه برای زنان شرایط وجوب حج که قبالً

 در مردان ذکر شد برای زنان واجب است که شوهر یا محرمی همراه داشته باشند. حج 

*** 

  شافعیه فقه دیدگاه از منکر از نهی و معروف به امر

 المتع خداوند رسوالن و پیامبران اهداف مهمترین از را آن توان می که طوری به است اسالم دین مهم ارکان از منکر از نهی و معروف به امر

 فساد و نابسامانی و شود می گیر عالم گمراهی و ضاللت و تعطیل دیانت و انبیا راه ادامه ی نشود عمل فریضه این اگر که طوری به. شمرد

 عذاب لذا و رود می بین از اند کرده ترک را منکر از نهی و معروف به امر که ای جامعه در اسالمی اصیل های ارزش. گیرد می فرا را جامعه

 سنت این تا بزند باال را همت آستین های و کند تالش منکر از نهی و معروف به امر راه در که ای جامعه اما. شود می نازل آنان بر الهی

 امام مقلدین از یکی که غزالی امام. چینند می آخرت در هم و دنیا در هم را الهی فریضه ی دو این خرمن های خوشه دارد نگه زنده را بزرگ

 .است کرده بیان مفصل طور به شافعی امام دیدگاه از "الدین معلوم احیاء" کتابدر  را منکر از نهی و معروف به امر است شافعی

 :منکر از نهی و معروف به امر وجوب ادله ی

 .کرده است ذکر حدیث و مجتهدین،عقل،قرآن اجماع را منکر از نهی و معروف به امر دالیل غزالی امام

 عنوان دخو فقهی کتابهای در منکر از نهی و معروف به امر درباره ی مستقلی باب تسنن و تشیع اهل مجتهدین و فقها از بسیاری هرچند

 نبوده یسن یا و شیعه از اعم فقیهی هیچ و است الهی فریضه ی دو این وجوب بیانگر و حاکی آنها اخالقی نظرات و کالم روح اما اند؛ نکرده

 به الهی فرائض سایر که هستند و بوده واقف خوبی به فقها نداند؛ زیرا دین ارکان از مهم رکنی را منکر از نهی و معروف به امر که نیست و
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 افراد حقوق شود؛و می حالل مردم کار و کسب و گردد می امن راهها آن پرتو در و شوند؛ می برپا منکر از نهی و معروف به امر وسیله ی

 .شود می گرفته انتقام مسلمین و اسالم دشمنان و ملحدین از و گردد می آباد شود، زمینها می تأمین

 اتفاق نظر دارند. بودن امر به معروف و نهی از منکر کفایه فرض ایشان، بر المسئله ی فی و المذهب فی مجتهدین و شافعی امام

 :منکر از نهی و معروف به امر مراتب

 مرحله هس دارای چنین هم. نمود عمل بعدی مراتب به باید پایینی، مراتب حصول از پس که است مراتبی دارای منکر از ونهی معروف به امر

 زبان با چنانچه و پرداخت آن انجام به زبان با باید نبخشید سودی قلبی مخالفت چنانچه شود اجرا باید ترتیب به که عملی و قلبی،زبان:  است

 . نمود ترغیب نیکی به و بازداشت، ناشایست کار از را شخص باید عمالً نشد، واقع موثر

 :است چیز چهار منکر از نهی و معروف به امر شرایط اند فرموده علیهم اهلل رحمه غزالی امام بخصوص شافعی فقهای

 اشتباه ودخ نهی و امر در تا بداند، اسالم نظر از را بدی و نیکی باشد، داشته آگاهی مقدس شرع دیدگاه بر باید منکر از ناهی و بمعروف آمر. 1

 .نکند خطا و

 .  دارد تاثیر او نهی امرو بدهد احتمال: که است آن منکر از نهی و معروف به امر فریضه. 2

 .باشدن بین در ندامت و پشیمانی آثار یعنی باشد، داشته گناه ادامه بر اصرار گنهکار که است آن منکر از نهی و معروف به امر وجوب. 3

 .شود نمی فریضه دو این شامل قاعده این و ندارد( الضرر قاعده) با ارتباطی اصالً و است ضروری احکام از منکر از نهی و معروف به امر

*** 

 نهات شودمی مطرح مدارانسیاست توسط امروزه که آنچه برعکس جهاد. است فعالیت و مبارزه و کوشش معنی به «د-ه-ج» ریشه از جهاد

 کومتح جهاد، امر متصدی.باشد گوناگون هایعرصه در تواندمی مبارزه و کوشش معنی به اصل در بلکه نیست ریزیخون و جنگ معنی به

 قلمرو رشگست یا اسالم دین از دفاع راه در تالش و شودمی شناخته( اکبر جهاد) نام با که است «نفس با جهاد» جهاد ترینبزرگ. است دینی

برای تأمین معاش خانواده طاعت و عبادت خداوند است و بنابر روایات همسنگ جهاد  کار و تالش.دارد نام( اصغر جهاد) کوچک جهاد اسالم،

 دانسته می شود.

*** 

به معنی قصد استعمال شده است. و در اصطالح شرع تیمم به معنی رساندن خاک پاک به صورت و دستان است با شرایط خاصی که  تیمم

 شود. گفته می

 و ست به طور حسی یا شرعی، و این عجزاز تیمم و استفاده از آن، عجز و ناتوانی از استعمال آب اضابطه جواز تیمم: ضابطه و طریقه جو

 ناتوانی اسباب و موجباتی دارد، از جمله مسافرت است که برای مسافر چهار حالت وجود دارد: 

 ایده است. فون در این حال جستجو عبث و بیباشد، چیقین کند که در پیرامون او آب نیست و در این حال نیازی به جستجو و طلب نمی -1

احتمال وجود آب را در پیرامون خود بدهد که در این حال بر وی واجب است که جستجو و طلب کند. چون تیمم، طهارت هنگام ضرورت  -2

 و ناچاری است و تا زمانی که امکان طهارت با آب باشد این ضرورت و ناچاری نیست. 

باشد که پیرامون او آب وجود دارد، اگر آب در مسافت و فاصله ای باشد که مسافران برای چراندن چهارپایان یا جمع این که یقین داشته  -3

شوند بر او واجب است که آب را جستجو کند و در طلب آن باشد و تیمم جایز نیست. و اگر آب در فاصله ای آوری هیزم در آنجاها پخش می

کند، چون در این صورت فاقد آب است و اگر انتظار گذرد در این صورت تیمم میوی آن باشد وقت میدور باشد که اگر در طلب و جستج

 شد. بود دیگر هیچ وقت تیمم جایز نمیکشیدن برای آب با خروج وقت واجب می
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 یمم کند، چون به طورآب موجود باشد لیکن ازدحام مسافرین بگونه ای باشد که مانع رسیدن او به آب باشد قول راجح آنست که ت -4

 نماز هم الزم نیست.  ی محسوس عاجز است و اعاده

 یکی دیگر از اسباب تیمم بیماری است، و بیمار هم سه حالت دارد: 

این که با استعمال آب خوف جان یا خوف از دست دادن عضوی یا خوف از دست دادن منفعت یک عضوی داشته باشد، که چنین بیماری  -1

 کند. تیمم می

بیمار خوف افزایش بیماری و کثرت درد و رنج بیماری یا خوف پدید آمدن عیبی زشت مانند سیاه شدن عضو ظاهری چون صورت و غیر  -2

 کند بنابر قول راجح. آن را داشته باشد که این نوع بیمار هم تیمم می

ه های ظاهری داشته باشد کشدن بسیار در غیر اندامبیمار خوف زشت شدن اندک، مانند اثر آبله یا خوف سیاه شدن اندک یا خوف زشت -3

 در این حال برایش تیمم جایز نیست. 

 شرایط صحّت تیمم

 برای صحت تیمم شرایطی هست از جمله: 

 .دخول وقت نماز -1

 در جستجوی و طلب آب باشد، چون خداوند فرموده است: اگر آب نیافتید تیمم کنید.  -2

تواند از آن استفاده کند، به علت بیماری یا خوف به جای ماندن از یابد و نمیباشد، مانند کسی که آب را میاستعمال آب متعذر و دشوار  -3

 به علت تشنگی بدان آب نیاز دارد. شود یا این کههمسفرانش که دچار ضرر و زیان می

 باشد که بر چهره و دستان بنشیند.خاک تیمم باید پاک بوده و گرد و غباری داشته -4

 رایض تیممف

 فرایض تیمم چهار چیز است: 

 نیت تیمم.-1

 مسح کردن صورت رخسار و مسح کردن هر دو دست تا آرنج با خاک پاک.  -3و 2

 «. هاتیمم دوبار دست به خاک زدن است یک بار برای صورت و یک بار برای دستان تا آرنج»

مراعات ترتیب است که تقدیم مسح صورت بر مسح دستان واجب است. چون تیمم طهارت است در دو عضو، پس شبیه به وضو است و -4

رود به خالف وضو که در آوردن انگشتری در وضو واجب نیست اگر آب به در آوردن انگشتری واجب است، چون خاک و غبار به زیر آن نمی

 زیر آن نفوذ کند. 

 ترتیب زیر اقدام کرد:باید به 

دو کف دست راست را در حالی که انگشتان باز باشد یک مرتبه بر خاک پاک بزند و پس از نیت، تمام صورت را از باال به پایین با تمام کف 

است، ر دو دست و انگشتان مسح کند سپس دوباره هر دو دست را بر خاک زده و با کف دست چپ، دست و بازو و آرنج راست و با کف دست

 دست و بازو و آرنج چپ را تماماً مسح بکشد.

*** 
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 مسح بر جبیره )تخته شکسته بندی، باند و پانسمان(

چ و نوار های مخصوص و گ شود، مانند چوبجبیره چیزی است که برای به هم پیوستن استخوان شکسته، بر عضو و اندام شکسته نهاده می

ها. چنین شخصی گاهی نیازی به گذاشتن جبیره بر اندام بیمار و آسیب بندند و امثال آنان میمخصوص باند پیچی و پانسمانی که زخم را بد

تواند، اگر بتواند آن را بردارد واجب تواند به وقت طهارت آن را بردارد یا نمیدیده ندارد و گاهی نیاز دارد، هرگاه به جبیره نیاز داشت یا می

های وضو باشد باید به جای شستن آن و اندام سالم را بشوید، وإال اگر محل آسیب دیده در اندام است که آن را بردارد و محل آسیب دیده

شوید و اگر شستن محل آسیب دیده ممکن نباشد فقط محل سالم اندام و به عوض آن تیمم کند، یعنی اندام سالم و آسیب دیده هر دو را می

 . کندشوید و به جای محل آسیب دیده تیمم میرا می

و اگر نتواند جبیره را بردارد مگر با تحمل ضرر، در آن صورت مکلف به برداشتن آن نیست، لیکن بر وی واجب است که قسمت سالم اندام را 

ند و آنگاه بر ککشد و مسح میهای جبیره را اگر ممکن باشد سپس با دست خیس و تر شده با آب بر جبیره دست میبشوید حتی زیر کناره

 کند.میآن تیمم 

*** 

 غسل

 بدن تمام بر آب شدن جاری معنی به اسالمی شرع و فقه اصطالح در و. است چیزی هر بر آب شدن جاری معنی به عربی زبان در غسل

 . نیت و قصد روی از است انسان

 غسل موجبات

 . است مشترک مردان و زنان بین هاآن تای سه که گرددمی غسل موجب شرعاً چیز شش

 .هم با مرد و زن شرمگاه در شده ختنه محل دو تماس و برخورد -1

 .نباشد شهوت روی از یا باشد شهوت روی از خواه خواب در یا بیداری در منی شدن خارج -2

 .است مرگ سوم -3

 : دارد اختصاص زنان به و غسلند موجب که چیز سه آن اما و

 . است قاعدگی و حیض اول -1

 دارد. را آن حکم و است قاعدگی و حیض چون آنهم و است زایمان ریزی خون داشتن و نفاس دوم -2

 است. زایمان سوم -3

 رسانیدن آب به تمام بدن-3برطرف نمودن آلودگی -2نیت -1واجبات غسل عبارتند از:

 ارتماسی-2ترتیبی -1انواع غسل عبارتند از:

 خود جاری کند.غسل ترتیبی: زیر دوش رفته یا به هر وسیله ای که باشد آب را بر بدن 

 غسل ارتماسی:در آب حوض یا آب رودخانه فرو رفته و خود را بشورد.

*** 
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 پروردگار عبادت برای باش بیدار بانگ-3.است خداوند پیامبر رسالت و خداوند بریگانگی شهادت-2.است مسلمانان توحیدی شعار-1:اذان

 .است نماز وقت رسیدن فرا اعالم-4.است جهان

 :شود می گفته اینگونه اذان

 مرتبه 4 اکبر اهلل -1

 مرتبه 2 اهلل اال اله ال ان اشهد -2

 مرتبه 2 اهلل رسول محمدا ان اشهد -3

 مرتبه 2 الصاله علی حی -4

 مرتبه 2 الفالح علی حی -5

 مرتبه 2 اکبر اهلل -6

 مرتبه 1 اهلل اال اله ال -7

 .کنیم شروع را نماز سپس و گفته اذان ابتدا نماز، آغاز در است مستحب

 اقامه

 :ترتیب بدین کنیم، شروع را نماز سپس و بخوانیم هم را اقامه است بهتر اذان، از بعد

 مرتبه 2 اکبر اهلل -1

 مرتبه 1 اهلل اال اله ال ان اشهد -2

 مرتبه 1 اهلل رسول محمدا ان اشهد -3

 مرتبه 1 الصاله علی حی -4

 مرتبه 1 الفالح علی حی -5

 مرتبه 2 الصاله قامت قد -6

 مرتبه 2 اکبر اهلل -7

 مرتبه 1 اهلل اال اله ال -8

*** 
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 مینی)ره(خ امام حضرت با همافران تاریخی بیعت سالروز آخرین بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در

 ۹۹/۹9۱۷/ ۹۱ارتش به تاریخ  هوایی نیروی کارکنان از جمعی و در دیدار با فرماندهان ،۷۵ بهمن ۹۱ در

 

 .بود خدا جانب از الیحتسب رزق انقالبیون ما برای و انتظار قابل غیر روز آن رژیم برای ،57 بهمن 19 یکنندهتعیین یحادثه-

 برای هم جایی یک اما است الزم مادی و عقلی محاسبات که است درست شود؛ رعایت مؤمن یجبهه کارهای یهمه در باید الیحتسب رزق

 .بگذارید باز مادی از فراتر محاسبات

 شیطان هب اعتماد با را تدبیر و عقالنیت اگر ولی آورد؛می وجود به «خدا به توکل و امید» یسایه در «عقالنیت و تالش» را الیحتسب رزق

 هایقدرت و نشیاطی به اعتماد که است طوراین کشور مشکالت و دیپلماسی ازجمله ایمسئله هر در است؛ سراب آن ینتیجه بگیریم، کار به

 .است سراب اشنتیجه مخالفند، شما اصل با که مادی

 علنی یتحما و سوریه و عراق در آتش و داعش خاطربه باشیم متشکر چرا؟! باشید متشکر اوباما از باید گویدمی آمریکا جدید جمهوررئیس-

 فلج را نایرا ملت تواندنمی دشمنی هیچ و نرسید اشخواسته به البته آورد؛ ایران ملت برای کنندهفلج هایتحریم که بود او ؟88 یفتنه از

 .کند

 تهدید برابر در موضعی چه ایران ملت دهندمی نشان و داد خواهند بهمن 22 در را هاحرف این پاسخ مردم نه؛! بترسید من از گویدمی[ ترامپ]

 . گیردمی

 و سی در ما که آنچه. داد نشان را آمریکا واقعی یچهره کرد؛ کم را ما زحمت اینکه خاطربه تشکر! متشکریم[ ترامپ] آمده که آقایی این از-

 از عدب و انتخابات یدوره در آمد آقا این -آمریکا یحاکمه دستگاه در اجتماعی و اخالقی و اقتصادی سیاسی، فساد- گفتیممی چندسال

 .کرد عریان و علنی را این انتخابات

 یعنی مریکاییآ بشر حقوق و چیست حقیقتش آمریکا که دهدمی نشان زند،می دستبند را سالهپنج یبچه کند،می که کارهایی این با هم االن

 .چه
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 حضرت نوح)ع(، حضرت ابراهیم)ع(، حضرت موسی)ع(، حضرت عیسی)ع( و حضرت محمد)ص(. : عبارتند از پیامبران الوالعزم

 عالوه بر اینکه کتاب دارند صاحب شریعت جدیدی هم بودند.دلیل الوالعزم بودنشان اینست که 

*** 

 هفته ی وحدت

ول که تاریخ والدت رسول اهلل ربیع اال 17وایات اهل سنت است تا ول که سالگرد والدت پیامبر اکرم)ص( بنا بر رربیع اال 12فاصله ی میان 

 عنوان هفته ی وحدت نامگذاری شده است.)ص( بنا بر روایات موجود در شیعه است از سوی امام خمینی)ره( به 

*** 

 ی ادهآم سو دیگر در نجران مسیحیان و یکسو در بیتش اهل و اسالم پیامبر که هنگامی. است اسالم صدر رویدادهای از مباهله رویداد

 به وا با کنند پژوهش پیامبر دعوت درستی مورد در تا بودند آمده مدینه به که نجران مسیحیان. شدند دروغگو طرف نفرین یا مباهله

 هر. ندک مباهله ها آن با تا بوسیله ی وحی مأموریت یافت )ص(پیامبر که کشید جایی به شان بحث سرانجام پرداخته،( آوردن دلیل)محاجه

 و حسن اطمه،ف علی، یعنی کسانش ترین عزیز با پیامبر)ص( که دیدند وقتی مسیحیان. رفتند مباهله محل به خود افراد با طرف دو از یک

 سپ. انداخت نمی خطر به را اش خانواده جان نبود مطمئن خودش به اگر محمد که شدند مطمئن بکشد چالش به را ها آن خواهد می حسین

 .گرفتند کناره مباهله از

 أَنْفُسَنَاوَ وَنِسَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ جَاءَکَ مَا بَعْدِ مِنْ فِیهِ حَاجَّکَ فَمَنْ﴿است: عمران آل سوره 61 آیه مباهله، آیه

 ﴾الْکَاذِبِینَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَتَ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ ثُمَّ وَأَنْفُسَکُمْ

 ید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان وپس هر که در این )باره( پس از دانشی که تو را )حاصل( آمده با تو محاجه کند بگو بیای

 .خدا را بر دروغگویان قرار دهیمما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم و لعنت

*** 

 در مردمان و تاس بوده ساعده بنی قبیله ی به مربوط که مدینه در سقف دارای و سرپوشیده ایوانی و جایگاه ساعده بنی ی سقیفه

 از پس هبالفاصل که دلیل این به است، مشهور و معروف مسلمانان میان در ساعدهبنی ی سقیفه نام.اندآمدهمی گرد آن در مشاورانشان
 از عدب خلیفه تعیین برای محل آن در بودند، مدینه اهل و داشتند شهرت انصار به که وی اصحاب از ایعده اسالم، درگذشت پیامبر

 .کردند ابانتخ خلیفه عنوان به را عنه( حضرت ابوبکر)رضی اهلل و شدند، جمع خزرج قبیله ی رئیس عباده بن سعد دعوت به پیامبر

*** 

بخشی از قوانین کیفری اسالم است که مجازات آن در برابر کارهای خالف عفت و اخالق اعمال می شود وکیفر ثابت و مشخصی  حدود

دارد.برای مثال حد زنا در اسالم، صد ضربه شالق و یک سال تبعید است.چنانچه زنا از زنان و مردان همسردار سر زند زنای محصن نامیده 

ضربه تازیانه است خواه مرد باشد خواه زن.در صورت  81نگسار است یا کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی می شود و حد آن مجازات س

 تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه ی سوم اعدام می شود.

*** 

 عقوبتی است که معین نیست و اندازه و کیفیت آن بستگی به اجتهاد حاکم شرع دارد. تعزیر
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خارج شدن از اسالم است.اگر شخص بالغ، عاقل و مختار از دین اسالم برگردد؛ از وی خواسته می شود که توبه کند و به اسالم ارتداد 

در زمان نمازهای پنجگانه شالقش می زنند و در برگردد در غیر این صورت اگر مرد باشد اعدام می شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و 

 بر وی سخت می گیرند تا توبه کند. معیشت و آب و غذا و لباس

*** 

 هااقسام آب

 شوند: ها به پنج قسم تقسیم میآب

و زداینده آلودگی و نجاست است، و استعمال آن  1باشد و برطرف کننده حدثپاک است و پاک کننده نیز می آب مطلق: آبی است که ذاتاً -1

انند ماند چون هرگاه به طور مطلق و بدون قید آب گفته شود مراد آب خالص است.مکروه و ناپسند نیست، و آن را به آن جهت مطلق نامیده

 آب آسمان، آب دریا، آب چاه، آب رودخانه و چشمه

است و برطرف کننده حدث و زداینده نجاست و آلودگی است، لیکن استعمال و به کار  آب آفتاب زده: پاک و پاک کننده چیزهای دیگر -2

عنه( استعمال این نوع آب احتمال پدید آوردن یک نوع  عی از عمر بن خطاب)رضی اهللشافامام بردن آن ناپسند است چون طبق روایت 

 دارد.« برص»بیماری پوستی موسوم به 

 حدث یا شستن نجاست به کار رفته و تغییر نکرده و وزن آن زیاد نشده باشد. آب مستعمل: آبی که برای رفع  -3

اند: حقیقت اینست که تنها استعمال و به کار بردن، آب را از مذهب شافعی بر آنست که این نوع آب پاک کننده نیست برخی از علما گفته

 یا مزه آن تغییر یافته باشد. سازد مگر این که در اثر این استعمال بو، رنگ پاک کنندگی خارج نمی

آبی که چیزهای پاک با آن مخلوط شده و تغییر کرده باشد: این نوع آب خود پاک است، و اگر تغییر آن به گونه ای باشد که مانع اطالق  -4

 نیاز باشد پاک کننده نیست. اسم آب بر آن گردد و از چیزی که با آن مخلوط شده نیز بی

 گردد: آب اندک و آب فراوان. ل شده است، که به دو قسم تقسیم میدگی در آن حآبی که نجاست و آلو -5

*** 

 .تشریعی و تکوینی: است قسم دو بر والیت

 .است ”اهلل“ ذات در منحصر بالذات که آنها در داشتن عینی تصرف و خارج عالم و جهان موجودات سرپرستی یعنی تکوینی: والیت

 .هدایت انسان بوسیله ی پیامبران الهیعبارتست از  : تشریعی والیت

 آیه ی والیت

 «راکِعُون هُمْ وَ الزَّکاهَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالهَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما» 

 اند؛شما تنها خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده ولی»

 (55)سوره مائده، آیه « باشند.پردازند، میدارند و در حال رکوع نماز زکات مینماز را بر پا میهمان کسانی که 

 

*** 

                                                           

 است که حدث اکبر جنابت است. وضوئی معنی بیه حدث ب -1
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 .است مرتبه صد روز هر در کدام هر و باشد می زیر شرح به هفته ایام ذکر

 العالمین رب یا:  شنبه روز ذکر

 شود می نیازی بی موجب شنبه روز ذکر

  واالکرام ذالجالل یا: یکشنبه روز ذکر

 شود می نصرت و فتح موجب شنبه یک روز ذکر

 الحاجات قاضی یا: دوشنبه روز ذکر

 شود می مال کثرت موجب شنبه دو روز ذکر

 الراحمین ارحم یا: شنبه سه روز ذکر

 شود می حاجات شدن روا موجب شنبه سه روز ذکر

 قیوم یا حی یا:  چهارشنبه روز ذکر

 شود می دائمی عزت موجب شنبه چهار روز ذکر

 المبین الحق الملک اهلل اال اله ال: پنجشنبه روز ذکر

 شود می روزی و رزق موجب شنبه پنج روز ذکر

 محمد ال و محمد علی صل اللهم:  جمعه روز ذکر

 شود می شدن عزیز موجب جمعه روز ذکر
  *** 

 ۷+۹ایران با گروه  ایی هسته کنندهمذاکره تیم

 سانفرانسیسکو، یالتیا دانشگاه المللبین روابط ارشد کارشناسی سانفرانسیسکو، ایالتی دانشگاه المللبین روابط کارشناسی: ظریف محمدجواد

 .دنور دانشگاه المللیبین مطالعات دکترای دنور، دانشگاه المللیبین مطالعات ارشد کارشناسی

 .لستانانگ کنت دانشگاه سیاسی اندیشه دکترای ،تهران دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی و کارشناسی: عراقچی سیدعباس

 فوردهام نشگاهدا سیاسی اقتصاد ارشد کارشناسی آمریکا، کانزاس دانشگاه عمران مهندسی ارشد کارشناسی و کارشناسی: روانچیتخت مجید

 .سوئیس برن دانشگاه سیاسی علوم دکترای آمریکا،

 تادتماماس پاریس، دانشگاه حقوق دانشکده علمی تهیأ عضو پاریس، دانشگاه از عمومی حقوق و المللبین حقوق دکترای: ممتاز جمشید

 .الهه المللبین حقوق آکادمی شورای عضو تهران، دانشگاه حقوق

 «جزایی عدالت» کتراید کاندیدای کالیفرنیا، دانشگاه از سیاسیعلوم لیسانسفوق قم، دانشگاه از قضایی حقوق کارشناسی: نیازمانی امیرحسین

 .نیویورک دانشگاه از

 .آنجلسلس وودبری دانشگاه از اقتصاد کارشناسی: نژادبعیدی حمید

*** 

 اکرم برپیام به نسبت( ع) علی امام جایگاه حدیث این در. است سنی و شیعه عالمان قبول مورد و نبوی مشهور احادیث از منزلت، حدیث

 .است شده معرفی )ع(موسی به نسبت هارون جایگاه همانند( ص)

 است آن حدیث این نقل مشهورترین. است تبوک جنگ در هاآن ترینمهم که شده شنیده( ص) پیامبر از مختلف هایمناسبت در حدیث این

 «بَعدی النَبیّ اِلّاأنـّه مُوسی، مِنْ هارونَ بِمَنزلةِ مِنّی أنتَ: »فرمود( ع) علی به خطاب( ص) اکرم پیامبر که

*** 
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. حضرت آن از پس( ص)پیامبر بیت اهل و کریم قرآن از پیروی لزوم ی درباره( ص) اسالم پیامبر از متواتر و مشهور حدیثی ثقلین حدیث

 .یکدیگرند کنار در همواره دو، این و جست تمسک بیت اهل و قرآن به باید ،(ص) پیامبر درگذشت از پس حدیث، این اساس بر

 با یعیانش. اندآورده خود حدیثی هایکتاب در را حدیث و پذیرفته ،سنی و شیعه مسلمانان، همه را( ص)پیامبر به حدیث این انتساب تصح

 .هستند هازمان ی همه در امامت دوام نیز و( ع) امامان عصمت و امامت لزوم به معتقد حدیث، این بر تکیه

 .است یکی هاآن همه محتوای اما آمده، گوناگون هایعبارت با مختلف، هاینقل در حدیث این

 :کندمی نقل چنین را حدیث این سنت، اهل ی سته صحاح از نسائی سنن

 فیهما، تخلفونی کیف فانظروا بیتی، اهل عترتی و اهلل کتاب اآلخر، من اکبر احدهما الثقلین فیکم ترکت قد انی فاجبت، دعیت قد کأنی... »

 ...«.الحوض علی یردا حتی یفترقا لن فانهما

 و داخ کتاب است، دیگری از بزرگتر یکی که گذارممی باقی گرانبها شیء دو شما میان در من. است شده نزدیک من وفات زمان: ترجمه

 بر وضح کنار در آنکه تا شوندنمی جدا هم از دو آن که کنیدمی رفتار دو آن با چگونه که بنگرید پس. است( ع)بیت اهل همان که عترتم

 .شوند وارد من

 بَیتِی أَهْلَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کتَابَ -تَضِلُّوا لَنْ بِهِمَا أَخَذْتُمْ إِنْ أَمْرَینِ فِیکمْ تَارِک إِنِّی: »...است آمده شیعه اصلی و اربعه کتب از کافی، اصول در

 ...«.بَیتِی أَهْلُ وَ ذِکرُهُ جَلَّ اللَّهِ کتَابُ الثَّقَلَانِ وَ الثَّقَلَینِ فِی فَعَلْتُمْ عَمَّا فَأَسْأَلُکمْ الْحَوْضَ عَلَی سَتَرِدُونَ إِنَّکمْ بَلَّغْتُ قَدْ وَ اسْمَعُوا النَّاسُ أَیهَا عِتْرَتِی

 یتمب اهل که عترتم و خدا کتاب: شد نخواهید گمراه هرگز دهید، قرار دستاویز را آنها اگر که گذارممی باقی چیز دو شما میان در من: ترجمه

 یادگار ود این با رفتارتان ی درباره شما از من پس شوید،می وارد من بر حوض کنار در شما که رساندم شما به من! بشنوید مردم ای. هستند

 .بیتم اهل و خدا کتاب یعنی کرد، خواهم سؤال ارزشمند

*** 

 )س(خدیجه به متعلق ی خانه. است بوده عبدالمطلب ملک منطقه این. است مکه در خندمه و ابوقبیس کوه دو میان ایهدر طالب،ابی عبش

 ثت،بع هفتم سال در. است بوده واقع محله این در آمد، دنیا به آنجا در فرزندانشان همه و کرده می زندگی آن در او با( ص)اکرم پیامبر که

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

 . بردند سر به مکان این

*** 

به ترتیب عبارتند از:محرم، صفر، ربیع االول، ربیع الثانی، جمادی االول، جمادی الثانی، رجب، شعبان،  ماه های تقویم هجری قمری

 رمضان، شوال، ذی القعده و ذی الحجه

 ذی الحجه ماه های حرام عبارتند از : محرم، رجب، ذی القعده و

*** 

در اسالم توصیه شده است که هنگام ورود به مسجد با پای راست وارد شویم و با پای چپ خارج شویم و هنگام ورود به توالت با پای چپ 

 وارد شوید و با پای راست خارج شوید.

*** 
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 ضرار مسجد

 تا دهد اجازه آنان به که خواستند حضرت آن از و آمدند (ص) پیامبر نزد منافقان از گروهى :است چنین ضرار مسجد داستان ی خالصه

 همچنین .ارندبگز نماز آن در افتاده کار از پیرمردان و بیمار و ناتوان افراد تا بسازند (قبا مسجد نزدیک) سالم بنى ی قبیله میان در مسجدى

 (ص) اکرم پیامبر بر توبه سوره از 111 تا 117 آیات که این تا فرماید؛ نماز اقامه و آمده مسجد آن به شخصاً که کردند تقاضا حضرت آن از

 .کنند نویرا را آن بقایاى و زنند، آتش را مزبور مسجد داد دستور (ص) اسالم پیامبر آن دنبال به و برداشت، آنها کار اسرار از پرده و شد نازل

*** 

 تفاوت رهبری در نظام جمهوری اسالمی با رهبری سایر نظام های سیاسی

  اهداف در تفاوت-1

 و خیر نی،دی نظام اما. ندارند نظر در آن از فراتر هدفی و است دنیایی هاینیازمندی تأمین هدفشان تریناساسی دین، بر نامبتنی هایرژیم

 .دارد نظر مد نیز را جاودانی و اخروی سعادت

  دولت هایویژه کار در تفاوت -2

 ،دینی حکومت مقابل در. است مادی ی توسعه و رفاه امنیت، آموزش، بهداشت، تأمین حداکثر غیردینی، هاینظام ی ویژه کار و وظایف

 معنوی و دینی تربیت جهت در تالش و صحیح ریزیبرنامه به باید باال، خدمات ارائه لزوم بر عالوه یعنی، دارد؛ عهده بر بیشتری وظایف

 رهبری ذیرفناناپ و پایا سعادت تأمین سوی به را جامعه و گمارد همت تقوا گسترش و انسانی عالی کماالت و فضایل بالندگی و رشد جامعه،

 معنوی یتترب نقش آن، بر افزون والیی و دینی حکومت ولی دارد؛ عهده بر را جامعه اداره نقش صرفاً دینی، غیر حکومت دیگر عبارت به. کند

 . است دار عهده را دینی و

  هاروش در تفاوت -3 

 ؛است مؤثر هاشیوه گزینش در ها،ویژه کار و اهداف در تفاوت. است متفاوت موارد از ایپاره در دینی، و سکوالر هاینظام اجرایی هایروش 

 Instrumental)ابزاری عقالنیت و شده پذیرفته امری ،«کندمی توجیه را وسیله هدف» انگاره دین، به اعتنابی هاینظام در دیگر عبارت به

Reason )اخالقی واالی هایارزش و الهی کرامت با معارض هایروش از استفاده دینی، حکومت در اما. است گیریتصمیم مرجع آخرین 

 . دارد فعالیت توحیدی و ابزاری فرا عقل احکام و الهی قوانین کادر در ابزاری عقل بنابراین. نیست مجاز بشر جاودانی سعادت ویرانگر و

  قانون خاستگاه در تفاوت -4

 و گروه فرد، هایخواسته از اعم- آدمیان هایگرایش و هاهوس ها،خواسته تمایالت، جز چیزی قانون خاستگاه دین، بر نامبتنی هاینظام در

 . نیست عمومی تمایالت و هاخواسته یا و حاکم حزب

 کلی دقواع و اصول با الاقل یا و شده جعل او سوی از که دارد رسمیت قانونی تنها و است «خداوند» قانون اصلی منشأ دینی حکومت در اما

 هاینیازمندی بر نآ تطبیق و الهی قوانین استنباط و کشف نظامی، چنین در گذاریقانون مجاری کارکرد بنابراین. باشد سازگار شارع، قبول مورد

  .است زمان

  مشروعیت مبانی در تفاوت -5

 مشروعیت ایمبن اما است؛...( و اجتماعی قرارداد غلبه، و قهر وراثت،) گفته پیش مشروعیت منابع از یکی بر مبتنی سیاسی هاینظام از یک هر

 . است الهی نصب فقیه والیت
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  کارگزاران و زمامداران در تفاوت -6

 نسبی ناییتوا از بیش عمدتاً باشد، کار در شرایطی اگر و نشده تعیین اجتماعی، رهبری برای شرایطی معموالً سکوالر و الئیک هاینظام در

 اعالی دح. است اخالقی و علمی صالحیت آن، ترینمهم که است الزم بیشتری شرایط اسالمی نظام در اما. نیست اجتماعی کالن مدیریت

 .است فقیه والیت آن ترنازل مرتبه و عصمت شرایط این

*** 

 نظر رهبری درباره ی برجام

  اند؟کرده موافقت «ایهسته مذاکرات» انجام با انقالب رهبر چرا. 1

 که بدانند ههم اما یابد ادامه باید مذاکرات این و بود ایران ضد بر استکباری  جبهه ی خصمانه فضای شکستن برای مذاکرات این با موافقت

 و شد نخواهد متوقف وجه هیچ به ای هسته توسعه و تحقیقی  زمینه در ایران اسالمی جمهوری فعالیتهای مذاکرات، ی ادامه وجود با

 و متعارف وابطر باید نیز ایران با اتمی انرژی المللی بین آژانس روابط آنکه ضمن نیست، بردار تعطیل نیز ای هسته دستاوردهای از هیچیک

 طراحی با هک بود اساس همین بر و کنند حفظ ایران ضد بر را المللی بین فضای بهانه، این با که است این آنها هدف...باشد العاده غیرفوق

 و ودش گرفته مقابل طرف از عمل ابتکار و شکسته جهانی جوّ این تا شد موافقت ای هسته موضوع درخصوص مذاکره برای دولت جدید

 . شود مشخص دنیا عمومی افکار برای نیز حقیقت

 هم ما کنند؛ب کنند، مذاکره میخواهند لکن مذاکره، به نیستم خوشبین ندارم، اعتماد من گفتم منتها ندارد؛ اشکالی خاص موضوعات در مذاکره

 . برد خواهد باال را ما ملّت فکری ظرفیّت تجربه این...که است ایران ملّت اختیار در ایتجربه یک. نمیکنیم ضرری اهللاذن به

 ما هم هاحرف این از قبل کردیم، اعالن هم قبالً ما[. نیست طوراین] نه، مذاکره، میز پای بیاید شد مجبور ایران کردیم، تحریم ما میگویند

 ذاکرهم مشکل، حلّ برای و او شرّ رفع برای شیطان این با بداند، مصلحت که خاصّی موضوعات یدرباره اسالمی جمهوری نظام[ که] گفتیم

 . ابداً است، شده مستأصل ملّت این که نیست آن این معنای میکند؛

 آن؟ مخالف یا هستند «ایهسته توافق» موافق انقالب رهبر. 2

 با مه کنندگانمذاکره از کردم؛ موافقت نکردم، مخالفت موردی، مذاکرات این با آمریکا، با یمذاکره به نبودم بینخوش من اینکه وجود با

 فظح را ایران ملّت عزّت و کند تأمین را ایران ملّت منافع که توافقی یک به رسیدن از. میکنم حمایت هم االن کردم، حمایت وجود یهمه

 مخالفیم، نقطه یک هب رسیدن با یا توافق با مثالً ما که بگوید کسی اگر. بدانند همه را این میکنم؛ استقبال و میکنم حمایت من صددرصد کند،

 بکند، تأمین را ورکش منافع را، ملّت منافع که باشد توافقی توافق این که بگیرد انجام توافقی یک اگر. است گفته واقع خالف و حق خالف نه،

 .کرد خواهم موافقت آن با کامالً بنده

 درستی فرمول فرمول، این ــ میزنند هم هاآمریکایی را حرف این که ــ است بد توافق از بهتر نکردن توافق که گفتیم ما هم را این البتّه

 بهتر] شودب تحقیر عظمت، این با ایران ملّت برود، بین از ملّت عزّت بشود، پامال ملّت منافع آن، در که کردنی توافق از نکردن توافق است؛

 . کردنی توافق چنین یک بر دارد شرف نکردن توافق ،[است

  نیستند؟ خوشبین آن به چرا و چیست آمریکا با مذاکره به نسبت انقالب رهبر نگرانی علت.3

 در حرکت و عهدنقض و دروغ و فریب اهل بشدّت مقابل طرف که است آن از ناشی دغدغه این دارم؛ دغدغه جدّاً[ آمریکا با مذاکره درباره]

 شانمذاکره ام کنندگانمذاکره که آنکه از بعد افتاد؛ اتّفاق قضیّه همین در اشنمونه یک. است جوریاین مقابل طرف است؛ صحیح جهت خالف

 میگذارند را مشاس که ــ کردند منتشر آنها که ایبیانیّه این. مذاکرات تبیین در شد منتشر سفید کاخ یبیانیّه ساعت چند از بعد شد، تمام

 یک ند،میکن است گرفته انجام که تفاهمهایی از و مذاکرات از دارند اینها که روایتی یعنی است؛ واقع خالف موارد اغلب در ــ «شیتفکت»

 .است واقع خالف و غلط و مخدوش روایت
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 روزی یک اگر حاال. کردیم تجربه تجربه؛ باب از بلکه توهّم یک باب از نه. نبودم بینخوش آمریکا با یمذاکره به نسبت وقتهیچ البتّه من...

 بگیرید، قرار روزها این هاینوشته و هایادداشت و جزئیّات و حوادث جریان در شاءاهللان شماها ــ بود نخواهیم قاعدتاً روز آن در که ما ــ

 کردیم تجربه شده؛ حاصل کجا از ما یتجربه این که دید خواهید

 معنی این هب آمریکائی حضرات منطق در گفتگو که میدهد نشان ما یگذشته هایتجربه چون چرا؟. نیستم خوشبین گفتگوها این به من... 

 بنشینیم که است ینا گفتگو از منظورشان ــ نیست این گفتگو از منظورشان ــ کنیم پیدا دست منطقی حل راه یک به تا بنشینیم که نیست

 گفتیم و کردیم اعالم همیشه ما لذا. شود قبول مقابل طرف نظر باید است؛ شده اعالم اول از هدف،! کنید قبول را ما نظر شما تا بزنیم حرف

 .دارمن هم مخالفت اما نیستم، خوشبین اظهارات این به من. نمیرود تحمیل بار زیر ایران و است تحمیل این، نیست؛ گفتگو این، که

*** 

 ملی امنیت عالی شورای اعضای

 :از عبارتند خود حقوقی شخصیت اساس بر و سیاسی مقام به توجه با ملی، امنیت عالی شورای فعلی اعضای

 (ملی امنیت عالی شورای رئیس و جمهوررئیس: )روحانی حسن

 (اسالمی شورای مجلس رئیس: )الریجانی علی

 (ایران اسالمی جمهوری قضائیه قوه رئیس: )الریجانی صادق

 (کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس و جمهور رئیس معاون: )نوبخت محمدباقر

 (شورا در ایران رهبر نماینده و ملی امنیت عالی شورای دبیر: )شمخانی علی دریابان

 (شورا در ایران رهبر نماینده: )جلیلی سعید

 (ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای کل فرماندهی ستاد رئیس: )باقری محمد سرلشکر

 (ایران اسالمی جمهوری ارتش کل فرمانده: )صالحی عطاءاهلل سرلشکر

 (اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده: )جعفری محمدعلی سرلشکر

 (کشور امنیت شورای رئیس و کشور وزیر: )فضلی رحمانی عبدالرضا

 (خارجه امور وزیر: )ظریف محمدجواد

 (اطالعات وزیر: )علوی محمود سید

 شورا در بررسی حال در موضوع به مربوط مسئول یا وزیر

*** 

 هم د،بمان محفوظ کشور در اقتصادى رشد به رو روند هم که باشیم داشته اقتصادى یک ما که است این معنایش مقاومتى اقتصاد

 و همیشگى هک دشمنان ترفندهاى مقابل در که باشد جورى اقتصادى نظام و کشور اقتصادى وضع یعنى. کند پیدا کاهش اشپذیرىآسیب

 است؛ مردمى و دولتى ظرفیتهاى ىهمه از استفاده طش،شرای از یکى. کند پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر بود، خواهد مختلف شکلهاى به

 .شود استفاده هاسرمایه از هم کنید، استفاده میدهند، صاحبنظران که ىراهکارهای و هااندیشه و فکرها از هم

*** 
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در لغت به معنای تکمیل، تحسین و نیکو گردانیدن است و در اصطالح به قواعد و دستوراتی گفته می شود که به نیکو خواندن قرآن  تجوید

 کمک می کند.

*** 

 است؟ معجزه قرآن گوییممی چرا

 مفسران که ایگونه به میباشد استدالل و منطق اساس بر هم و بشر عقل و فطرت مطابق هم آن آیات که است بشر هدایت ی نسخه قرآن

 بررسی مدعاست، این بر گویایی شاهد خوردمی چشم به الهی کتاب این در که مختلفی براهین دانندمی عقل را قرآن تفسیر منابع از یکی

 بشر گفتار و حکیم خداوند جانب از است کتابی قرآن که سازدمی متوجه حقیقت این به را سلیمی عقل هر آن آورنده و قرآن هایویژگی

 . پردازیممی زمینه این در عقلی ی ادله از ایپاره به اختصار رعایت با و الهی استعانت با نیست

  قرآن طلبیمبارزه یا تحدّی. 1

 است برهان و قیاس بر مشتمل دارد نام «تحدّی» اصطالح در که دعوت این میکند دعوت آوریهمانند و طلبیمبارزه به را دیگران قرآن

 پس نباشد اهلل کالم کتاب، این اگر ،«مثله فالمقدم باطلٌ التالی لکن بمثله، االتیان المکن اهلل غیر عند من الکتاب هذا کان لو» که گونه بدین

 بودنش بشری یاوریدب را آن مثل توانستید شما اگر بیاورید، را آن مثل بتوانید باید هستید بشر که هم شما باشد بشری اگر و است بشری کالم

 . است رآنق حقانیت و آن آورنده رسالت کننده اثبات هم که است اعجازی و نیست بشری که میشود معلوم نتوانستید اگر و میشود اثبات

 . است همانندآوران برای تخفیف گویای که است سوره یک به گاهی و سوره ده به گاهی قرآن کلّ به گاهی تحدّی این

  آیات هماهنگی. 2

 لو و رآنالق یتدبّرون اَفال: »میفرماید باره این در قرآن است آیات بین اختالف عدم و هماهنگی قرآن بودن خدایی و حقانیت ی ادلّه جمله از

 طی قرآن یافتندمی بسیار اختالف آن در بود خدا غیر جانب از اگر و کنندنمی تدبر قرآن در آیا «کثیراً اختالفاً فیه لوجدوا غیراهلل عند من کان

 حال در گاهی و صعوبت و سختی حال در گاهی مختلف، هایحالت در و گوناگون هایزمان در و مختلف هایمکان در است شده نازل 23

 در یگاه بوده سفر در گاهی جنگی، غنائم جمع و پیروزی در گاه و فالکت و فقر در گاه صلح، در گاهی و جنگ در گاهی آسانی، و سهولت

 شود ازلن گوناگون شرایط این در که کتابی دوستان با رابطه در زمانی و دشمنان با برخورد در زمانی مدینه، در گاهی و مکه در گاهی حضر،

 میکند ابتث را قرآن حقانیت و اعجاز استثنایی قیاسی طریق از کریمه ی آیه این خداست، جانب از و معجزه قطعاً نباشد آن در اختالفی هیچ و

 . «کثیراً اختالفاً فیه لوجدوا» آن «تالی» و است «اهلل غیر عند من کان لو و» قیاس این «مقدم»

  متن ظاهری ساختار و لفظ قلمرو در اعجاز. 3

 سبک و آن کلمات ترکیبی ساختمان. است مانندبی( رسایی و زیبایی) بالغت و فصاحت در قرآن عرب، شناسانسخن و ادیبان تمام نظر به

 هشدارهایش و روان بخشآرام بشاراتش دارد، همراه خود با را شعر آهنگ و ترنّم تقلیدپذیر نه و است داشته سابقه نه آن اختصاصی و بدیع

 فصاحت وجا روزگار و عرب ادبی عصر شکوفاترین با مقارن قرآن نزول است نبسته خود بر را قافیه و وزن و تخیّل لکن زداستغفلت و بیدارگر

 .اوست بالغت و

  قرآن علمی اعجاز. 4

 نقض، مورد روز به روز دانش پویای حرکت بستر در شوندمی نوشته انسانی و تجربی علوم روند در و علمی ی مایه درون با که هاییکتاب

 هایدانشگاه و هاکالج ها،آکادمی است ایستاده سترگ و استوار علوم، ی همه معبر در شریف قرآن لیکن. گیرندمی قرار تکامل و تغییر ابطال،

 یا شناسیستاره کتاب نه است هدایت کتاب قرآن اینکه به باور با ما. دهد قرار علمی نقض مورد را آن نتوانسته قرآن، دشمنان توانمند

 منظم حرکت. 2 زمینی؛ حرکت.1 :است قرآن علمی اعجاز ی نشانه که پرداخته قرآن علمی هایگوییپیش از کوتاهی نمود به شناسیزیست
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 به پرواز؛ امکان. 6 زمین؛ فراسوی در اکسیژن کمبود. 5 زمین؛ اعتدال در هاکوه نقش. 4 آن؛ فراگیری و زوجیت قانون. 3 خورشید؛ و ماه

 آسمان؛ بودن سقف. 11 جاذبه؛ مسئله. 11 دیگر؛ کرات در حیات وجود. 9 تلقیح؛ مسئله. 8 ها؛تحلیل و هاتحریم بودن علمی. 7 زمین؛ فراسوی

 .است ماه نور نبودن مستقل به اشاره خورشید، نامیدن چراغ و ماه خواندن نور. 14 خورشید؛ خاموشی. 13 جنین؛ ادوار از خبر. 12

*** 

 بالغت و فصاحت

 شود، مى نستهدا کالم براى توصیفى گاه و کلمه، براى توصیفى گاهى که فصاحت: »گویند مى بالغت و فصاحت تفسیر در معانى علماى

 و بکس و رکیک تعبیرات همچنین و ناموزون و بدآهنگ و نامانوس و سنگین و ثقیل کلمات و حروف از کالم بودن خالى از است عبارت

 املک هماهنگى و حال، مقتضاى با کالم تناسب از است عبارت بالغت و. مبهم و گنگ و پیچیده و ناهماهنگ و خراش گوش و انگیز نفرت

 . «شود مى گفته آن خاطر به سخن که هدفى با

 هاى جنبه به فصاحت یگرد تعبیر به یا است محتوى و معنا کیفیت به ناظر بالغت و کند، مى الفاظ کیفیت به بازگشت فصاحت دیگر تعبیر به

 .محتوایى و معنوى هاى جنبه به بالغت و نگرد، مى کالم ظاهرى و صورى

*** 

 صفی اهلل لقب حضرت آدم)ع(

 نجی اهلل لقب حضرت نوح)ع(

 خلیل اهلل لقب حضرت ابراهیم)ع(

 ذبیح اهلل لقب حضرت اسمعیل)ع(

 روح اهلل لقب حضرت عیسی)ع(

 حبیب اهلل لقب حضرت محمد)ص(

*** 

 عبارتند از : قرآن، سنت، اجماع، قیاس شافعی منابع فقه

*** 

 .الحجه به ترتیب روز عرفه و عید قربان می باشدروزهای نهم و دهم ذی 

*** 

 «بسیج» ی درباره انقالب رهبر از جمله بیست

 حرکت، این و دش گذاریپایه کشور این در راحل، بزرگوار امام وسیله به که است عظیمی حرکت ارائه برای فرصتی حقیقت در بسیج، هفته *
 31/18/1375. شد خواهد سرمشق و الگو شاءاللَّهان هم ملتها دیگر برای دینی، و اسالمی منطقه این در

 14/12/1387. بود بزرگوار امام هاینوآوری از یکی بسیج، سازماندهی *
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 بسیج زا الگوگیری این کنید،می مشاهده لبنان و فلسطین پُرخطر هایصحنه در را جوانان حضور پُرشور زیبای هایجلوه شما اگر امروز *
 1384/16/12. است

 14/19/1362. نامید جهانی مقاومت نیروی ترینمردمی و ترینمکتبی بحق را را بسیج میتوان *

 و لتم این عالی اهداف راه در کشور، جوانان کارترینبهآماده و فداکارترین انسانها، پاکترین آن، در که ایمجموعه از است عبارت بسیج، *
 15/19/1376. اندشده جمع کشور، این کردنِ نائل خوشبختی به و رساندن کمال به برای

 ست؛ا نیازمند آن به مقدّس انقالب این و ارواحنافداه زمان امام و قرآن و اسالم که است اینقطه همان در آمادگی و حضور معنی به بسیج *
 13/19/1378. است همیشگی و ناگسستنی پیوند یک - عزیز موعود مهدی - ارواحنافداه عصر ولی حضرت و عزیز بسیجیان میان پیوند لذا

 اقاتف جنگ هایصحنه در بسیجی نیروهای تالش پر و مؤمنانه حضور از عظیمی معجزات چه مقدس دفاع دوران در که بدانند باید همه *
 14/12/1387. بدانند همه باید را این افتاد؛

 14/19/1388. بود دیگری چیز کشور سرنوشت امروز نبود، مقدس دفاع سال هشت در مستضعفین بسیج حضور اگر باشید مطمئن *

 14/19/1388. است اساسی رکن یک این شد؛ نخواهد تهدید دشمنان سوی از اسالمی جمهوری و اسالمی نظام هست، بسیج تا *

 نه است، کشور جغرافیائی بخشهای از بخشی یک مختص نه است، قشر یک مختص نه است؛ عمومی یعرصه یک بسیج یعرصه *
 زمانها، مکانها، یهمه در جاها، یهمه در. است دیگری یعرصه دون ئیعرصه یک مختص نه است؛ دیگری زمان دونِ زمانی یک مختص
 12/14/1389. است بسیج معنای این. دارد وجود این قشرها، یهمه در و هاعرصه

 14/17/1377. است ما بزرگوار راحل امام یادگارهای ترینارزنده از یکی دانشجویی بسیج *

 همین طریق در و است برجسته و خوب بسیار کارهای از ،«صالحین» حلقات این و است نیازمند خود به روزافزون بخشیدنکیفیت به بسیج *
 11/19/1391. کرد کاملتر را آن باید روز به روز شاءاهللان که دارد قرار بسیج تکمیل

 از اعدف و حمایت از است عبارت دارد، دخالت بسیج هویت درونیِ بافت در و است بسیج یعهده بر که کارهائی تریناساسی یجمله از *
 22/17/1391. اسالمی مسلّم اصول

 چنان باید داند،می اسالمی آرمانهای و انقالب اهداف خدمتگزار را خود بسیجی، نیروی یک عنوان به بسیج مقاومت نیروی در که جوانی *
 21/18/1381. باشد داشته سیاسی و فکری معنوی، اخالقی، علمی، سازندگی و کند جمع خود دور به را هاپروانه شمعی مثل که بسازد را خود

 15/19/1376. است عمده خصوصیت یک بسیجی، در خدا با ارتباط و بسیجی معنویت و اخالص *

 جا هر یاید؛ن وجود به انحراف که است مراقب نشود؛ منحرف درست مسیرِ از نظام و انقالب عمومی حرکت این که ببیند میکند نگاه بسیج *
 22/17/1391. است بسیج به مربوط که است خصوصیاتی یجمله از این. ایستدمی آن مقابل در بسیج شد، مشاهده انحرافی

 هب باید هستند، کار مشغول که عظیم یعرصه این از اینقطه هر در جوانها برای عزیز، بسیجیان یهمه برای ما، یهمه برای که آنچه *
 توأم یگریکد با همیشه را عنصر سه این. اندازه به و بهنگام عمل اخالص، بصیرت،: عنصر سه این از است عبارت باشد، مطرح شاخص عنوان
 12/18/1389. باشید داشته نظر در و کنید
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 88 سال ضایایق بشناسند؛ و کنند ایجاد پیچیدگی خود شخصیت و خود فکر و خود ذهن در اندتوانسته اوضاع پیچیدگی قبال در بسیجیان *
 12/18/1389. داد نشان را این

 14/19/1362. باشد «سالح»دیگرش دست در و «قرآن»بسیجی دست یک در که است پیروز روز آن تا تنها بسیج *

 امیح مسجد، مطیع باید بسیج. است قرآن پرچم برافراختن در مسلمین از معاندین و دشمنان هراس و وحشت و مسلمین پیروزی راز* 
 14/19/1362. باشد قرآن حافظ و قرآن به عامل مسجد،

*** 

 وه و سریهغز

داشت.در اصطالح سیره « غزوه»پیامبر گرامی )ص( در طی دوران زندگی خود در مدینه با مشرکان و یهودان و شورشیان بیست و هفت 
اشت و دگویند که فرماندهی و رهبری سپاه اسالم را پیامبر خود بر عهده میاز مجاهدتها و نبردهایی غزوه مینویسان مسلمان به آن دسته 

ورت نیز به امر آن حضرت ص« سریه»گشت. عالوه بر غزوات، پنجاه و پنج کرد و با آنان نیز به مدینه باز میشخصاً همراه سپاهیان حرکت می
کرد و ت که در آنها بخشی از سپاه اسالم برای سرکوبی شورشیان و توطئه گران از مدینه حرکت میگرفت.مقصود از سریه نبردهایی اس

 .شدمی واگذار اسالم سپاه یبرجسته افراد از یکی یعهده فرماندهی لشکر به

*** 

( ص)پیامبر همسر )س(خدیجه حضرت وفات آن در که است بعثت سال دهمین مشهور نقل اساس بر اندوه، و غم سال معنای به الحُزن عامُ

 دو ینا مقام و جایگاه بیانگر که شده داده نسبت( ص)پیامبر به الحزن عام به سال این گذارینام. داد روی( ص)پیامبر عموی ابوطالب و

 .یافت پایان طالب ابی شعب در مسلمانان ی محاصره که بود سال همین در. است ایشان نزد در شخصیت

*** 

 در صدر اسالم اولین نماز جمعه

 به که بود هنگامى دادند، تشکیل اصحابش با( آله و علیه اهلل صلى) خدا رسول که اىجمعه اولین است آمده اسالمى روایات از بعضى در

 مسجد و ماندند «قبا» در روز چهار حضرت، بود، ظهر هنگام االول ربیع دوازدهم دوشنبه روز روز، آن و شد، مدینه وارد کرد، هجرت مدینه

 هاىمحله از یکى قبا امروز و است کم بسیار مدینه و قبا میان ی فاصله) ندکرد حرکت مدینه سوى به جمعه روز سپس نهادند، بنیان را قبا

 بود اىجمعه اولین این و داشت، برپا آنجا در را جمعه نماز مراسم و رسید، «سالم بنى» ی محله به جمعه نماز هنگام به و( است مدینه داخل

 .بود مدینه در حضرت ی خطبه اولین که خواند جمعه نماز این در هم اىخطبه آورد، بجا اسالم در( آله و علیه اهلل صلى) خدا رسول که

*** 

 فتهگ به اما رفت، مکه به عمره برای بار سه مدینه، به هجرت از پس( ص)اکرم رسول. اسالم از بعد( ص) اکرم پیامبر حج تنها الوِداع، حَجََّةُ

 آن عمر سال آخرین در حج این که آنجا از. بود وفاتش از پیش ماه چند آن و یافت حضور حج مراسم در بار یک فقط محدّثان، و مورخان

 در( ص)پیامبر شیعه، باور بنابر. است مشهور( خداحافظی حج) الوداع حجة به کرد، وداع مسلمانان با آن در پیامبر و شد واقع( ص) حضرت

 رب مردم از و کرد اعالم عمومی صورت به را( ع) علی امام امیرالمؤمنین والیت و امامت خداوند دستور به خم، غدیر در سفر، این از بازگشت

 .دارد ویژه اهمیتی شیعیان برای حج، این رو بدین گرفت؛ بیعت امر، این
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 خلفای راشدین

 لفایخدوره ی خلفای راشدین به دوره ی سی ساله ی خالفت حضرت ابوبکرصدیق)رضی اهلل عنه( تا شهادت امام علی)ع( گفت می شود. 

 ن)رضی اهللبن عفا عثمانحضرت  ،)رضی اهلل عنه(بن خطاب عمرحضرت  ،عنه( صدیق)رضی اهللحضرت ابوبکر از عبارتند ترتیب به راشدین

 . (کرّم اهلل وجهه)طالببن ابی  علیحضرت  و عنه(

*** 

 صحابه و تابعین

 .است داشته شرکت او با جنگ دو یکى در و بوده)ص(  خدا پیامبر با سال دو یکى که است کسى صحابى: گوید مسیب بن سعید -1

 ظرن در است، پسندیده و دریافته را دین و شده مسلمان و دیده را )ص( خدا رسول کس هر گویندمى که امدیده را عالمان: گوید واقدى -2

 .دارند مختلفى طبقات اسالم در سابقه ی اساس بر صحابه لیکن باشد، روز یک از ساعتى مدت به چند هر است، صحابى ما

 .است یدهد را او یا داشته همنشینى او با ساعت یک یا روز، یک یا ماه یک که است کسى )ص( خدا پیامبر اصحاب: گوید حنبل بن احمد -3

 .اوست اصحاب از است، دیده را او یا کرده همنشینى )ص(  خدا پیامبر با کس هر: گوید بخارى -4

 .است دیده اند،دیده را حضرت آن که اىصحابه ولى ندیده، را )ص(  پیامبر که است کسى هم تابعى

*** 

( ص) رماک پیامبر و مدینه مردم بین بیعت دو. دارد اشاره حضرت آن هجرت از پیش ،(ص)خدا رسول با یثرب مردم بیعت به ،عَقَبه بیعت

 النساء بیعت را اول بیعت بعضی. است معروف عقبه بیعت به دو هر و بود بعثت سیزدهم سال در دومی و دوازدهم سال در اولی که شد انجام

( ص)پیامبر رتهج ی مقدمه بیعت، دو این. انددانسته مکه فتح از پس را نساء بیعت مورخان بیشتر ولی اندنامیده الحرب بیعت را دوم بیعت و

 .نمود فراهم را مدینه به مکه از مسلمانان و

*** 

 مختلف هایهقبیل از نمایندگی به بسیاری هایهیئت مکه، فتح از بعد سال، این در که هجرت از پس نهم سال ،الوفود عام یا الوفود سنة

 .پذیرفت را آنان توجه، و محبت و لطف با نیز پیامبر و کردند تبعیت و اسالم اظهار و آمدند( ص)پیامبر نزد مدینه به

 کهم و الحرام مسجد میان طوالنی فاصله آمیزی، اعجاز صورت به( ص) اکرم پیامبر که نموده اعالم اسراء، سوره اولی  آیه در کریم، قرآن

 یعنی ر؛ت طوالنی مسافرتی برای ای زمینه مسافرتشان، این که پیموده شب یک طی خداوند یاری با االقصی؛ مسجد و المقدس بیت تا را

 شده یدهکش تصویر به نجم سوره اولیه آیات در نیز مسافرت این دوم بخش. است گشته هیال های نشانه و آیات دیدن و ها آسمان در گردش

 .است

 "المعراج لیلة" به شب، این فوق، آیات تفاسیر و روایات در بلکه نشده، استفاده "معراج" ی واژه از کریم قرآن در که دانست باید وجود، این با

  .است شده نامیده معراج شب یا

*** 

 در. تندداش سکونت )ص( پیامبر مسجد در «صفّه» نام به ای پوشیده سر سکوی در که بودند فقیر ی صحابه از گروهی صفَّه، اصحاب

 شأن با آنجا رد سکونت که رو آن از ولی کردند، می زندگی آله و علیه اهلل صلی پیامبر مسجد در ابتدا صفه اهل که است آمده برخی تفاسیر

 .شوند منتقل ـ داشت قرار مسجد بیرون در که ـ صفه به که شد داده دستور نبود، سازگار مسجد
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 مسلمانان تاریخ مبدأ

 علت به و بود، عربستان ه یجزیر شبه از قسمتی به محدود اسالم، جغرافیای محدوده ی که ها مدت تا و( ص) اسالم پیامبر بعثت از بعد

 وقوع مانیز مقایسه ی و زمان دانستن برای یمبدأ نبودن معنای به تاریخ نبود عمومی، مهم وقایع بودن کم و مسلمانان، مختصر های ارتباط

 کند می جمعدر جلسه شورا  را( ص) پیامبر اصحاب ،(ص)پیامبر هجرت از بعد حضرت عمر)رضی اهلل عنه(. کرد نمی ایجاد مشکلی رویدادها،

 از( ص)رماک پیامبر هجرت مسلمانان، تاریخ مبدأ که بود آن شورا، این در( ع) علی امام پیشنهاد. کند مشورت مشکل این درباره ی آنان با تا

 تصویب شد.به اتفاق اعضای شورای خالفت  و حضرت عمر)رضی اهلل عنه( تأیید به که نظری باشد، مدینه به مکه

*** 

 )ص( عبارتند از: رسول اهلل، خاتم االنبیا، مصطفی، حبیب اهلل، امینالقاب پیامبر مشهورترین

 مشهورترین کنیه ی پیامبر)ص( ابوالقاسم می باشد.

*** 

 حزب است. 4جزء می باشد که هر جزء آن دارای  31حزب و  121آیه،  6236سوره،  114قرآن کریم دارای -

 به قلب قرآن، سوره ی الرحمن به عروس قرآن و سوره ی حمد به مادر قرآن معروف است.سوره ی یاسین -

*** 

 آیت الکرسی

 سوره ی بقره به آیت الکرسی معروف است. 257تا  255سوره ی بقره و به روایتی آیات  255آیه ی 

 أَیْدِیهِمْ یْنَبَ مَا یَعْلَمُ بِإِذْنِهِ إاِلَّ عِنْدَهُ یَشْفَعُ الَّذِی ذَا مَن األَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لَّهُ نَوْمٌ الَ وَ سِنَهٌ تَأْخُذُهُ الَ الْقَیُّومُ الْحَیُّ هُوَ إاِلَّ إِلَهَ الَ اللّهُ

 (255)الْعَظِیمُ الْعَلِیُّ هُوَ وَ حِفْظُهُمَا ُودُهُۆیَ الَ وَ رْضَاألَ وَ السَّمَاوَاتِ کُرْسِیُّهُ وَسِعَ شَاء بِمَا إاِلَّ عِلْمِهِ مِّنْ بِشَیْءٍ یُحِیطُونَ الَ وَ خَلْفَهُمْ وَمَا

 (256)عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَاللّهُ الَهَ انفِصَامَ الَ الْوُثْقَیَ بِالْعُرْوَهِ اسْتَمْسَکَ فَقَدِ هِبِاللّ ْمِنۆیُ وَ بِالطَّاغُوتِ یَکْفُرْ فَمَنْ الْغَیِّ مِنَ الرُّشْدُ تَّبَیَّنَ قَد الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ الَ

 النَّارِ أَصْحَابُ أُوْلَئِکَ الظُّلُمَاتِ لَیإِ النُّورِ مِّنَ یُخْرِجُونَهُم الطَّاغُوتُ ُهُمُۆأَوْلِیَآ کَفَرُواْ وَالَّذِینَ النُّوُرِ إِلَی الظُّلُمَاتِ مِّنَ یُخْرِجُهُم آمَنُواْ الَّذِینَ وَلِیُّ اللّهُ
 (257)دُونَخَالِ فِیهَا هُمْ

در قرآن کریم آیاتی که بر پیامبر اسالم نازل می شد دارای علت و سببی بود که به اذن خداوند توسط فرشتگان برای رسول اکرم)ص( 
قد بقره احتماال این بوده که قوم یهود معت ی درسورهآیت الکرسی فرستاده می شد که در مجموع به آنها شأن نزول می گویند، و سبب نزول 

 ی آیه هک نشست کرسی روی خستگی رفع برای و شده خسته …بودند که خداوند تبارک و تعالی پس از خلقت آفرینش آسمانها و زمین و

 .شد نازل یهود قوم کننده منحرف عقاید رد برآیت الکرسی  مبارک

ر گنج بزرگ و رحمانی است که زیآیت الکرسی به عربی تبسم می کردند و می فرمودند : آیت الکرسی رسول اکرم)ص( در هنگام خواندن 
هزار فرشته تا رسیدن به حضرت رسول آیت الکرسی و نیز در روایت آمده است که هنگام نزول  عرش )همان کرسی( به من نازل شد

 .مبارک وعظیم را همراهی می کرد ی اکرم)ص( این آیه

ت و مبارک بقره به انسان عطا فرموده اس ی در سوره وبرکتی است که خداوند تبارک وتعالی توسط رسول اکرم)ص( منشأ خیرآیت الکرسی 
به همین دلیل است که پیغمبر عزیز ما به پیروانش  عظیم الشأن و با برکت را به بندگانم هدیه می کنم و ی خداوند می فرماید: این آیه

 .د توجه خاص قرار دهند و تالوت کنند تا از منشأ خیر و برکت آن بهره گیرندرا مورآیت الکرسی توصیه می کند که 

*** 
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 آیه می باشد. 3آیه و کوتاهترین سوره ی قرآن سوره ی کوثر و شامل  286طوالنی ترین سوره ی قرآن سوره بقره شامل -

 و تنزیل.اسامی دیگر قرآن که دارای شهرت بیشتری می باشند عبارتند از:فرقان، کتاب، ذکر -

*** 

 نزول قرآن

 دفعی و یکباره-2تدریجی -1قرآن به دو صورت بر پیامبر نازل شد:

 سال بر پیامبر)ص( نازل شد و در شب قدر قرآن به یکباره بر پیامبر نازل گشت. 23نزول تدریجی قرآن در مدت 

 نازل گشت سوره ی نصر می باشد.اولین سوره ی که بر پیامبر نازل گشت سوره ی علق و آخرین سوره ای که بر پیامبر 

*** 

 سوره ی توبه در قرآن بسم اهلل ندارد و سوره ی نمل در قرآن دو بسم اهلل دارد.

بیزاری از آنان و اعالم جنگ با آنان،   شکن و اظهار برائت و، یک روش محکم و سخت را در مقابل دشمنان پیمانی توبه از آنجا که سوره
ی و محبت و صلح و دوست ی که نشانه "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ"در پیش گرفته است، و روشنگر خشم خداوند نسبت به این گروه است، با 

ضرت شروع نشده است. ح "حمن الرحیمبسم اهلل الر"و به همین جهت با و رحیمیت خدا است، تناسب ندارد صفت رحمانیت  ی بیان کننده
ته برائت برای برداش ی بسم اللَّه برای امان و رحمت است ولی سوره»علت نیامدن بسم اللَّه آن است که: فرماید: ( در این مورد میعلی )ع

 «.ستشدن امان، نازل شده ا

است. یکبار به خاطر ابتدای سوره است، چرا که اساساً این آمده است، روشن « بسم اهلل الرحمن الرحیم»مل دو بار ی ناین که چرا در سوره
، بسیار متفاوت «بسم اهلل الرحمن الرحیم * الحمدهلل»اند: گردد، لذا گفتهی بعد آن مرتبط میآیه مستقل است و تفسیرش در هر سوره به آیه

آغاز « اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ * طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُّبِینٍ بِسْمِ»ی النّمل نیز با سوره«. بسم اهلل الرحمن الرحیم * قل هو اهلل»است با 
 .اهلل الرحمن الرحیم آغاز شده استی سلیمان به بلقیس است که با بسمشود. اما تکرار این آیه در سوره النّمل به خاطر همان ذکر نامهمی

 هلل وجود دارد.بسم ا 114ن کریم بنا بر این اوصاف در قرآ
*** 

 دو سوره ای که در نماز جمعه خوانده می شوند عبارتند از:سوره ی جمعه و سوره ی منافقون-
 سوره های کافرون، اخالص، فلق و ناس به چهار قل معروفند.-

*** 
اوری و به صورت یک کتاب درآمد که علت آن هم به شهادت رسیدن  برای اولین بار در زمان حضرت ابوبکر)رضی اهلل عنه( قرآن جمع-

 هفتاد نفر از حافظان قرآن و جلوگیری از دستبرد و تحریف و تغییر بود.
 .اولین کسی که قرآن را تجوید و اعراب گذاری کرد حضرت علی)ع( بود-

*** 
.خصوصیات کلی هجرت پیامبر از مکه به مدینه نازل شده است سال اول بعثت و قبل از 13سوره های مکی به سوره هایی گفته می شود که 

 و قطعی این سوره ها عبارتند از:
 وجود دارد. "سجده"هر سوره ای که در آن -1
 به کار رفته است. "کلّا"هر سوره ای که در آن لفظ -2
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 ره ی حج.دیده نمی شود مگر سو "یا ایها الذین آمنوا"و  "یا ایها الناس"هر سوره ای که در آن -3
 هر سوره ای که در آن قصص انبیا و ملل گذشته آمده است به جز سوره ی بقره.-4
 هر سوره ای که در آن داستان آدم و ابلیس آمده است به جز سوره ی بقره.-5
 هر سوره ای که با حروف مقطعه آغاز شده است جز سوره های بقره و آل عمران.-6

شود که پس از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده است. خصوصیات کلی و قطعی این سوره ها  سوره های مدنی به سوره هایی گفته می
 عبارتند از:

 هر سوره ای که در آن فرمان جهاد دیده می شود.-1
 سوره هایی که درآنها احکام، حدود، فرائض و حقوق، قوانین مدنی، اجتماعی و سیاسی گزارش شده است.-2
 ز منافقین یاد شده است.هر سوره ای که در آنها ا-3
 مجادله با اهل کتاب و دعوت آنها به عدم تعصب در دینشان.-4

*** 
 فاتحه الکتاب، ام الکتاب، فاتحه القرآن، ام القرآن اسامی دیگر سوره ی حمد عبارتند از:-
 الفردوس.اسامی دیگر سوره ی بقره عبارتند از: فسطاط القرآن)خیمه ی قرآن(، سنام القرآن)کوهان قرآن( و -

*** 
 سوره های بقره و آل عمران در قرآن به زهراوان معروف می باشند.-
 سبع طوال منظور هفت سوره ی طوالنی قرآن می باشند که عبارتند از: سوره های بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف و سوره انفال-

 همراه با سوره ی توبه.
 معروفند.سوره های فلق و ناس به معوذتین -
 سوره های سجده، فصلت، نجم و علق به عزائم معروفند.-
 سوره های شعراء، نمل و قصص به طواسین معروفند.-
 سوره های انفال و توبه)برائت( به قرینتین معروفند.-
 سوره با حروف مقطعه مانند الم ، الر و امثالشان شروع می شوند. 29در قرآن -
 علق در قرآن دارای سجده ی واجب هستند.سوره های تنزیل، سجده، نجم و -
 اولین سوره ی قرآن سوره ی حمد و آخرین سوره ی قرآن سوره ی ناس می باشد.-
 اولین سوره ای که بعد از هجرت پیامبر)ص( به مدینه نازل شد سوره ی بقره می باشد.-
 سوره ی بقره می باشد. 282طوالنی ترین آیه ی قرآن، آیه ی -
 سف)ع( در قرآن به احسن القصص معروف می باشد.داستان حضرت یو-
 سوره ی کوثر درباره ی زن نمونه ی اسالم حضرت فاطمه)س( است.-
 سال در غار به خواب فرو رفته بودند. 319قرآن کریم اصحاب کهف را جوانمردان می نامد و به روایت قرآن آنها -
 اشاره دارد.سوره ی فیل به داستان مشهور دوره ی تولد پیامبر)ص( -
 سوره ی آن شامل سوره های مدنی می باشد. 24سوره ی قرآن شامل سوره های مکی و  91-

*** 
 به نام انقالب دوم یاد کردند. 1358آبان  13حضرت امام خمینی)ره( از تسخیر النه ی جاسوسی آمریکا در تاریخ -
 بود. 1358آذر  5تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی)ره( در تاریخ -
 بود. 1358دی  7تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی)ره( در تاریخ -
 بود. 1363آذر  19تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی)ره( و در تاریخ -
 فرمودند. رحلت 1368خرداد  14حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار جهموری اسالمی ایران در تاریخ -
 رخ داد. 1359فروردین  21قطع روابط سیاسی ایران با آمریکا در تاریخ -
 بود. 1369مرداد  26ورود اولین گروه آزادگان به میهن اسالمی در تاریخ -
 به اشغال ناجوانمردانه ی ارتش بعث عراق درآمد. 1359آبان  3خرمشهر در تاریخ -
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به وقوع پیوست.عملیات بیت المقدس همزمان با میالد حضرت علی)ع(  1361خرداد  3تاریخ فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و در -
 روز به طول انجامید. 25رجب و با رمز یا علی بن ابیطالب)ع( شروع آغاز شد که جمعاً  13در روز 

تاریخ جنگ ح قریب آغاز شد نقطه عطف با رمز نصر من اهلل و فت 1361مهر  5که در تاریخ  )ع(شکست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه-
 تحمیلی به شمار می آید.

*** 

 شهدای محراب
 اولین شهید محراب به دست منافقین آیت اهلل قاضی طباطبایی بود.

 دومین شهید محراب به دست منافقین آیت اهلل مدنی بود. 
 سومین شهید محراب به دست منافقین آیت اهلل دستغیب بود. 

 صدوقی بود.  افقین آیت اهللمحراب به دست منچهارمین شهید 
 پنجمین شهید محراب به دست منافقین آیت اهلل اشرفی اصفهانی بود.

*** 

  :اسامی شهدای هسته ای جمهوری اسالمی ایران

 قشقاییشهید رضا -5شهید مصطفی احمدی روشن -4شهید داریوش رضایی نژاد -3شهید مجید شهریاری -2شهید مسعود علیمحمدی -1
*** 

 جمعیت فداییان اسالم را شهید نواب صفوی پایه گذاری کرد.-
 حوزه ی علمیه ی قم را حاج شیخ عبدالکریم حائری تأسیس کرد.-
 سرسخت ترین مخالف امتیاز تنباکو سید جمال الدین اد آبادی بود.میرزای شیرازی هم حکم تحریم تنباکو را صادر کرد.-

*** 

حسنعلی  عامل تصویب این قانون.مصونیت قضایی و سیاسی را به اتباع و مستشاران آمریکایی در ایران واگذار می کرد کاپیتوالسیون

 منصور نخست وزیر وقت می باشد که توسط محمد بخارایی از اعضای جمعیت مؤتلفه ی اسالمی ترور شد.
*** 

 در. اشتد روشنی و صریح دینی ضد نمودهای که بود آمریکا و شاه نظر مورد اصالحات از بخشی والیتی و ایالتی انجمنهای ی الیحه

 عَلَم اسداهلل. کرد اعالم جدید شرایط با را والیتی و ایالتی انجمنهای ی نامه تصویب مذهبی اقتدار خأل تصور با شاه رژیم ،1341 ماه مهر
 ایج به و حذف، اسالم قید شوندگان، انتخاب و کنندگان انتخاب شرایط از ، علم دولت ی مصوبه در. شد آن اجرا مورمأ(وقت وزیر نخست)

 .بود شده داده کردن انتخاب و شدن انتخاب حق هم زنان به و بود شده قید آسمانی کتاب به سوگند نیز قرآن به سوگند
*** 

 لطنتس ی دوره در که است گانهنوزده اصول شامل اجتماعی و اقتصادی تغییرات سلسله یک نام مردم و شاه انقالب یا سفید انقالب

. پیوست تحقق به ایران در هویدا امیرعباس و منصور حسنعلی علم، اسداهلل امینی، علی وقت وزیران نخست یاری با و پهلوی شاه محمدرضا

 21 اریخت در و تهران در کشاورزان ملی ی کنگره در پهلوی محمدرضا که بود اصل شش شامل پیشنهادی نخست، ی مرحله در سفید انقالب
 بهمن 6 تاریخ در و آن از پس. داد ارائه مردم عموم و کشاورزان به آن ردّ یا قبول برای را رفراندم و اصالحات خبر خورشیدی 1341 ماه دی

 .شد داده مثبت یرأ اصالحات، به سراسری پرسیهمه یک در نیز مردم عموم1341
*** 

 و والیتی و ایالتی هایانجمن ی الیحه به انتقاد در خمینی)ره( امام بازداشت پی در که است وقایعی مجموعه ۹9۳۱ خرداد پانزدهقیام 

 خونین سرکوبی با ارتش، توسط و شاه دستور این تظاهرات با. شد علم اسداهلل دولت علیه قم و تهران در تظاهرات به منجر سفید انقالب
 شمارند.می اسالمی انقالب آغاز در عطف ی نقطه عنوان به را 1342 خرداد 15 قیام خمینی)ره( امام . یافت پایان

*** 

 و اآمریک مرکزی اطالعات آژانس و بریتانیا مخفی اطالعات سازمان یاجرای و مالی حمایت و طرح با که است کودتایی مرداد ۱۲ کودتای

 سرلشکر مصدق، دولت سقوط و کودتا موفقیت پی در.رسید انجام به 1332 مرداد در مصدق محمد دولت ضد بر ،شاه ارتش همراهی با

 رابطه ی سرد مصدق با آیت اهلل کاشانی نقش مهمی در سقوط وی ایفا کرد. .شد جدید کابینه تشکیل دارعهده زاهدی اهللفضل
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 ملی شدن صنعت نفت
 اسفند 17 در ایران ملی شورای مجلس در نفت کمیسیون اعضای ی همه امضای به که بود پیشنهادی واقع در نفت صنعت شدن ملی قانون
 .شد ارائه مجلس به 1329

 نفت ی الیحه به رسیدگی برای ایران ملی شورای مجلس شانزدهم ی دوره در 1329 تیرماه اول در که بود کمیسیونی نفت، کمیسیون
 .داد ارائه مجلس به 1329 اسفند در را نفت صنعت شدن ملی پیشنهاد کمیسیون همین. شد تشکیل(گلشائیان-گس ی الیحه به معروف)

 مجلس در 1329 سال ماه اسفند 24 روز در نفت صنعت شدن ملی ی واحده ی ماده ، وی همراهان و مصدق دکتر های تالش با سرانجام
  .رسید تصویب به سال همان اسفندماه 29 روز در و مطرح ملی شورای

*** 

 شهریور ۹۵قیام 
 خیابان در محالت جنوب تهران و همچنین انقالبیون و مخالفین که در آن تظاهرات «سیاه ی جمعه» به معروف 1357 شهریور 17 ی واقعه
 ایمان، اب و غیور جوانان شجاع، و دلیر مردم که ایواقعه.شد شاه ارتش نظامی نیروهای توسط تظاهرکنندگان خونین سرکوب به منجر ژاله،
 مخالفت و دادند شعار پهلوی رژیم ضد بر و گشته جاری ها خیابان به خروشان سیلی چون روز این در همه و همه جوان، و پیر و زن، و مرد

 اسالمی انقالب وقوع نهایت در باشند و سربلند و پیروز ایران مردم تا گذشتند جانشان از امام، از حمایت در آنان. داشتند اعالم را خود آشکار
 را رقم بزنند.

*** 

 روز جمهوری اسالمی
 زا پس کشور سیاسی نظام مردم، قاطع اکثریت یرأ با روز این در است، اسالمی ایران مهم و تاریخی روزهای از یکی 1358فروردین  12

 .یافت تغییر مردمی وحکومت اسالمی جمهوری نظام به سلطنتی نظام از سال 2511
 نظام و نشست بار به ایران ملت اسالمی جمهوری و آزادی استقالل، شعار و طاغوتی و سلطنتی ضد مبارزات ی ثمره  فروردین 12 در

 .یافت استقرار ایران اسالمی جمهوری
 بسب همین به. شد مستقر اسالمی جمهوری و داد تغییر را ایران اجتماعی ، سیاسی ساختار خود درصدی 2/98 رای با ایران ملت روز این در

 .گرفت نام «اسالمی جمهوری» روز پس آن از مبارک روز این
*** 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانونتصویب 
 به سال همان شده که تصویب اصل 175 در اساسی قانون خبرگان مجلس توسط 1358 سال در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون
 به تصویب رسید. 1358آذر  12و در تاریخ  شد گذاشته پرسیهمه

*** 

 فرار شاه
 نشانده دست ی مهره 1332 مرداد 28 کودتای با آمریکا اول، فرار در بود؛ ایران از او فرار دومین ،1357 ماهدی 26 در شاه محمدرضا فرار
 ار انقالبیونی خروشان موج با رویارویی توان شاه نه و بود سلطنت پذیرای جامعه نه دیگر 57 سال اما در بازگرداند حکومت کرسی به را خود

 آغاز اهش بودند و فرار اسالمی قوانین و احکام مبنای بر نوینی سیاسی نظام برپایی خواستار( ره) خمینی امام حضرت رهبری به که داشت
 .بود ایرانی جامعه فرهنگی اجتماعی، سیاسی، حیات در جدید فصلی

*** 

 ۹9۷۵سال  دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماهحوادث 
 1357 بهمن 12
 747سال تبعید با هواپیمای  15امام پس از  سوز، طاقت و سرخ انتظاری از پس و گذشت می امام هجران از که ها سال از پس روز، این در

 ونهگ این امیداور؛ و آرزومند مریدان روز آن. نهاد قدم وطن خاک بر خویش وفادار عاشقان گرم استقبال میان در شرکت هواپیمایی فرانسه
 :سرودند

 آمدی خوش کنعان به عزیز یوسف ای آمدی خوش ایران ملت چشم نور ای
 آمدی خوش هجران غم در وار، یعقوب گشت سپید ایران مردم چشم که دیدی
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 آمده تهران به ها شهرستان از مشتاقانه گذشته روزهای طی در که میلیونی پنج جمعیتی. بود تاریخ استقبال بزرگترین شاهد روز آن تهران،
 .ریختند فرو شوق های اشک و سرخ های گل امام، مبارک های قدم پیش در کیلومتری 33 مسیری در بودند،

 
 1357 بهمن 19
 وفاداری ،«خمینی توایم ارتش از ای قطره ما» افتخارآمیز فریادهای با و رفتند رژه( ره)امام برابر در هوایی نیروی سرافراز پرسنل روز این در

 .کردند اعالم انقالبی امت و امام به را خود
 

 1357 بهمن 21
 نیم و چهار از را مرور و عبور منع ساعات بود، انقالب کوبیدن درهم برای کودتا ی خائنانه ی توطئه تدارک در که کوردل دشمن روز، این در

 حکومت ی اعالمیه به که دادند دستور مردم به ،(ره)خمینی امام حضرت انقالب، خردمند رهبر. کرد بعداعالم روز دوازده تاساعت بعدازظهر
 و شد غازآ هوایی نیروی با شاهنشاهی گارد خونین جنگ. بریزند ها خیابان به قبل روزهای همچون نهایی، پیروزی تا و ننهند، وقعی نظامی
 .شتافتند هوایی نیروی افراد یاری به مسلح مردم

 
 1357 بهمن 22

 «خالی شهدا جای آزادی، بهار در» انگیز دل ی نغمه و یافت تحقق ستم سیاه شب پایان و استبداد ی ساله 2511 نظام سقوط روز، دراین
 صرق های کنگره و سپرد سلطنت قبرستان به را سلطه ریخت، شاهان کام به مرگ شرنگ امت، امام روز، این در. »شد انداز طنین جا همه

 رخت سیاهی و تباهی و رفت پلیدی شد، نابود ستم بهمن، 22. »شد جاری تنمان در بهاری سبز های نفس روز، این در. کرد ویران را استکبار
 گل هامان باغچه بهمن، 22 در. دمید اسالمی جمهوری نور و شد، ما نصیب استقالل آمد، ها خانه به سرور و شادی بهمن، 22 در. بست بر

 بی جشن این. شدیم نایل ها خوبی و امیدها خیرها، ی همه به ما روز، دراین. کردند پا بر پیروزی جشن ما مردم و شد شادمان دلهامان داد،
 .باد خجسته همگان بر بدیل

*** 

 شورای انقالب
 شهید سفر جریان در 1357 آذرماه آن گیریشکل ی ایده که شورا این. شد تشکیل خمینی امام فرمان به انقالب شورای ،1357 دی 22روز 

 تشکیل شورا این امام، دستور با. شدمی محسوب انقالبیون اجرایی و سیاسی قدرت رکن تریناساسی شد، مطرح امام با پاریس به مطهری
 .شدند انتخاب آن اعضای و گردید

 به وانتمی موقت، دولت وزیر نخست عنوان به بازرگان مهندس پیشنهاد بر عالوه آن حیات طول در انقالب شورای هایفعالیت ترینمهم از

 نظام پرسیهمه برگزاری انقالب، هایدادگاه به بخشیدن سامان ها،بانک شدن ملی اسالمی، انقالب پاسداران سپاهی  اساسنامه تصویب

 مجلس هنامآیین تصویب بزرگ، صنایع شدن ملی محلی، شوراهای قانون تصویب اساسی، قانون نویسپیش بررسی اسالمی، جمهوری

 .کرد اشاره مجلس و جمهوری ریاست انتخابات برگزاری و خبرگان

*** 

 سپاه پاسداران

 دوم در امام. شد تشکیل خمینی)ره( امام فرمان به 1357 سال در ایران انقالب از پس روزهای نخستین در اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 شورای تأسیس با انقالب شورای و کرد اعالم را نهاد این تأسیس رسماً اسالمی انقالب شورای به فرمانی طی 1358 سال اردیبهشت

 بانقال پاسداران سپاه تشکیل از هدف .برداشت نهاد این سازماندهی جهت در را اساسی گام اسالمی، انقالب پاسداران سپاه فرماندهی

 انتو تقویت. خداست قانون حاکمیت گسترش و الهی های آرمان تحقق راه در کوشش و آن دستاوردهای و انقالب از نگهبانی اسالمی،

 .شود می شمرده نهاد این تشکیل اهداف دیگر از نظامی، آموزش و مسلح نیروهای دیگر با همکاری راه از اسالمی جمهوری دفاعی

*** 
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 بنیاد شهید

 های خانواده و ایثارگران و جانبازان  و شهدا از تکریم و تجلیل منظور به( ره) خمینی امام حضرت 1358 اسفند 22 مورخ فرمان اساس بر

 . است شده تشکیل اسالمی انقالب شهید بنیاد آنان مکرم

 حتت زمان آن تا که جانبازان اموره ی اداره مسئولیت جانبازان امور به شایسته رسیدگی منظور به 1367 سال در تحمیلی جنگ خاتمه از پس

 و ستضعفانم بنیاد به نهاد این نام و گرفت قرار مستضعفان بنیاد ی عهده بر( ره) خمینی امام حضرت فرمان با بودند شهید بنیاد پوشش

 .یافت تغییر اسالمی انقالب جانبازان

 و سسیتأ جمهوری ریاست نظر زیر آزادگان امور به رسیدگی ستاد اسالمی میهن آغوش به عزیز آزادگان بازگشت با همزمان 1369 سال در

 .شد گذار وا ستاد این به بودند شهید بنیاد پوشش تحت زمان آن تا که عزیزان این های خانواده به رسیدگی به مربوط امور

 19/2/83 تاریخ در اداری عالی شورای مصوبه طبق و رهبری معظم مقام فرمان اساس بر و ایثارگری نهادهای مسئوالن درخواست از پس

 .گرفت شکل نایثارگرا امور و شهید بنیاد ترتیب این به و رسید تصویب به دولت ی بدنه در یکپارچه ساختاری در ایثارگری نهادهای تجمیع

*** 

 فرهنگیانقالب 

 . باشدمی شمسی هجری 1359 اردیبهشت سال 2 با مصادف فرهنگی انقالب اعالم سالروز

 حساسا کشور فرهنگی و آموزشی نظام در خصوصاً و جامعه در وارداتی هایفرهنگ در عمیق تحول به نیاز اسالمی، انقالب پیروزی دنبالبه

 یازهاین ی کنندهتأمین و بود شده ریزیپایه استعمار ی سلطه تحت باشد،می جامعه فرهنگ پایه که کشور آموزش نظام که چرا شد؛می

 . نبود اسالمی فرهنگ بر مبتنی و اسالمی ی جامعه اساسی

 تأمین و کشور نیازهای با متناسب آن ساختن متحول و هادانشگاه ساختار و آموزش نظام در نظر تجدید فرهنگی، انقالب اهداف ترینعمده

 و هاابرقدرت و استعمارگران به وابسته عناصر از هادانشگاه ی تصفیه نیز و غرب و شرق به وابستگی از رهایی و اقتصادی سیاسی، استقالل

 .بود انقالب ضد عناصر از کلی طوربه

*** 

 جنگ تحمیلی

 جنگ ایران، جنوب و غرب شهرهای به بعث ارتش همزمان زمینی تعرض و ایران فرودگاه چند به عراق هوایی ی حمله با 1359 شهریور 31

 که افتاد اتفاق آن از پس روز چند و اسالمی انقالب پیروزی از پس ماه 19 جنگ این. شد آغاز ایران علیه حسین صدام حکومت ی ساله 8

 وی که) رود روندا بر کشورش مطلق مالکیت بر تأکید با نطقی در صدام. کرد پاره بغداد تلویزیون هایدوربین برابر در را الجزایر پیمان صدام

 .کرد آغاز ایران علیه دریا و هوا زمین، در را جنگ «اعراب» به ایران جزایر تعلق ادعای و( نامید العربشط را آن

 و اهداف به آنها، در که بود گزارشهایی و مقاالت از مملو اروپا و مریکاآ جمعی ارتباط هایرسانه و هاروزنامه. ش 1361 دهه اول ی نیمه در

 توصیف در مقاالت این در. بود شده اشاره آنها از شرق و غرب کشورهای حمایت علت و جنگ انداختن راه به در عراقی مقامات هاینقشه

 نگرانی فعر صهیونیستی، حکومت برای بالقوه خطر از کاستن اسالمی، انقالب صدور توقف منطقه، در بنیادگرایی سرکوب به جنگ اهداف

 .بود شده اشاره...  و ایران قدرت از فارس خلیج عرب هایدولت

 نداسف در: کردند ایفا ایران اسالمی جمهوری با دشمنی و صدام جنگی ماشین به رساندن یاری در را خود سهم هامریکاییآ جنگ این در

 به مریکاآ ،1363 آذر در و شد خارج کردمی یاد «تروریسم طرفداران» عنوان به آنها از واشنگتن که کشورهایی فهرست از عراق نام ،1361
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 ستقیمم طور به و صدام با هماهنگ متعددی موارد در هامریکاییآ. کرد برقرار را کشور این با سیاسی روابط و داد خاتمه عراق سیاسی تحریم

 مسافری هواپیمای کردن ساقط و فارس خلیج در ایران نفتی هایچاه و هاپایانه به حمله. شدند ایران اسالمی جمهوری علیه جنگ وارد

 مورد ایران که دادمی رخ حالی در حوادث این. بود حمالت این از نمونه دو آن، خدمه و مسافر 311 کشتار و منطقه این فراز بر ایران ایرباس

 .شدمی اعمال شدت با تحریم این و داشت قرار تسلیحاتی تحریم

 «جنگ ی کننده شروع» عنوان به عراق از رسماً ایبیانیه انتشار با جنگ، ی خاتمه در ـ ملل سازمان وقت کل دبیر ـ «یارپرزدکوئه خاویر»

 سوی از حصل متعدد هیأتهای جنگ این خالل در. بود درجنگ ایران اسالمی جمهوری حقانیت اسناد مجموعه از سندی نیز بیانیه این. برد نام

 داوری الباًغ که کردند سفر بغداد و تهران به گیریمیانجی برای تعهد عدم جنبش و عرب ی اتحادیه اسالمی، کنفرانس سازمان ملل، سازمان

 امنیت ورایش سوی از منتشره هایقطعنامه. نرسید اینتیجه به بود، صداقت و عدالت از عاری گاهی و بیطرفی اصل فاقد که آن دلیل به آنها

 نکرده رعایت را عدالت و انصاف جانب غالباً رسید، تصویب به 1366 تیر در که ـ 598ی قطعنامه ـ هفتم قطعنامه استثنای به نیز ملل سازمان

 .بود

 رانای اسالمی جمهوری و داشت تریبیطرفانه مواضع منتشره، هایقطعنامه سایر به نسبت اما نبود اشکال از عاری نیز 598 ی قطعنامه

 به و شد اعالم بس آتش ملل سازمان سوی از 1367 مرداد 29 روز. پذیرفت رسماً را آن 1367 تیر 27 در سرانجام اولیه میلیبی علیرغم

 .گردید خاموش هاجبهه در جنگ آتش تدریج

 مهوریج نظام کیان از دفاع برای «بسیج» قالب در که مردمی عظیم موج و اسالمی انقالب حقانیت به ایران رزمندگان راسخ اعتقاد و ایمان

 اشینم توقف در را نقش مهمترین و بود نظام و انقالب سرمایه بزرگترین کردند، حفظ جبهه در را خود حضور ماًدائ سال 8 طی ایران اسالمی

 . داشت عهده بر عراق جنگی

 اامیدین قبیل از دیگر عوامل ایرانی، رزمندگان اعتقاد و ایمان بر عالوه اش،هشد اعالم اهداف به دستیابی در عراق شکست عوامل بررسی در

 آن نتیجه. نبود تأثیر بی نیز ایران جانب از 598 قطعنامه پذیرش سرانجام و جنگ شدن مردمی ، اسالمی جمهوری سقوط از صدام حامیان

 .داشتند قرار آغاز اولیه نقطه همان در جنگ شروع از پس سال 8 عراقیها که شد

*** 

 نامگذاری شده است.دهه ی آخر ماه شعبان به دهه ی غبارروبی از مساجد 

*** 

 روز دانش آموز

 ختلفم ی دوره سه در که است ایران معاصر تاریخ در مهم ی واقعه سه یادآور شده گذارینام استکبار با مبارزه روز عنوان به که آبان 13 روز

 . است رسانده ثبت به یادماندنی به روزی عنوان به کشورمان تاریخ در را روز این دلیل همین به و داده رخ

 1358 آبان 13 در جاسوسی النه تسخیر و گرفت نام آموزدانش روز که 1357 آبان 13 ،1343 آبان 13 در ترکیه به( ره)خمینی امام تبعید

 .اندداده تغییر نحوی به را شرایط و داشته را خود خاص گذاری ثیرتأ وقوع ی دوره در کدام هر که است تاریخی ی واقعه سه این عنوان

*** 

 در زیآمی اعتراض راهپیمایی فلسطین اشغال و اسرائیل صهیونیستی رژیم علیه آن در که است رمضان ماه ی جمعه آخرین قدس روز

 با( ق.ه1399 رمضان ماه 13) 1358 مرداد 16 در ایران، اسالمی انقالب پیروزی از پس ماه چند روز این. شودمی برگزار مختلف کشورهای

 .شد گذارینام فلسطین ملت از حمایت برای خمینی امام پیام

 .ندارد فلسطین و قدس به اختصاص و بوده دشمنانشان مقابل در آنها اتحاد و مسلمانان بیداری روز عنوان به قدس روز
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 روز مجلس

 .شد نامگذاری مجلس روز اسالمی، شورای مجلس تصویب با مدرس، حسن سید اهللآیت شهادت سالروز آذر 11

 با 1359 سال خرداد 7 در اسالمی شورای مجلس ی دوره اولین. داد نام تغییر اسالمی شورای مجلس به ملی شورای مجلس انقالب، از پس

 .کرد کار به شروع( ره) خمینی اهلل آیت حضرت اسالمی انقالب کبیر رهبر پیام

*** 

 دانشگاه و حوزه وحدت روز

 وحدت ی اندیشه پیشروان از که است مفتح، اللّه آیت ربانی، عالمی و ناپذیر خستگی مجاهدی سرخ عروج یادآور ،1358آذرماه  هفتم و بیست

 های تالش ،بود برخاسته اهلل رحمه راحل امام بلند اندیشه از که بلند آرمان و اندیشه این تحقق راه در واالمقام شهید این. بود دانشگاه و حوزه

 ریفک هم و همکاری ارتباط، لزوم دانشگاه و حوزه وحدت تحقق راه در مفتح شهید گیر چشم های فعالیت پاس به. داد انجام ای وقفه بی

 .است شده گذاری نام دانشگاه و حوزه وحدت روز ـ باشد می نیز مفتح دکتر شهادت سالروز که ـ آذر 27 روز اندیشمند، قشر دو این

*** 

 مساجد جهانی روز

 مسجداالقصی روزی چنین در 1348 سال در. است شده نامگذاری مساجد جهانی روز است، مرداد 31 با مصادف که سال هر اوت یکم و بیست

 که گرفته کلش آمریکا در صهیونیستی مسیحی جریان یک. شد کشیده آتش به ها صهیونیست توسط است جهان مسلمین اول ی قبله که

 اعتقاد نای ی پایه بر. کند نمی ظهور اال و است( ع) مسیح حضرت ظهور شرط سلیمان سوم معبد وساخت االقصی مسجد ویرانی دارد اعتقاد

 .شد کشیده آتش به صهیونیست اشغالگران توسط مسجداالقصی

*** 

 روز پزشک

 از لتجلی و رشته، این در وی فعالیت و پزشکی علوم به وی، خدمات و تألیفات پاس به سینا، بوعلی زادروز با همزمان ماه، شهریور اول

 گرفتهنظر در مناسبت این برای محلی رویدادهای به باتوجه دیگری، روزهای دیگر، کشورهای در. استشده گذاری نام پزشک روز پزشکان،

 است. شده

*** 

 روز داروساز

 رانیای دانشمند این بزرگداشت با مقارن همچنین روز این. است ، روز داروساز نام گذاری شدهرازی زکریای محمد زادروز با مصادف شهریور 5

 .است نیز

*** 

 روز تعاون

 .است شده نامگذاری تعاون روز ایران در شهریور 13
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 منظور به. یافت دست عالی مقاصد به بتوان تا باشد همکاری باید فرهنگی و اقتصادی مسائل کلیه در توفیق کسب برای امروز، جهان در

 ،1371 شهریور 13 در آن تفصیل و شرح و مطرح ایران، اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی بخش اساسی، قانون 44اصل در همکاری، این ایجاد

 .است نیز ابوریحان بیرونی از دانشمندان بزرگ ایرانی بزرگداشت با مقارن همچنین روز این .رسید مجلس تصویب به

*** 

 روز شعر و ادب فارسی

 و«  فارسی ادب و شعر روز»  کشور؛ رسمی تقویم در روز این 1381 سال در. است استاد شهریار درگذشت سالروز ماه شهریور هفت و بیست

 .است شده گذاری نام «شهریار استاد بزرگداشت روز» 

*** 

 روز ملی فناوری هسته ای

 ههست انرژی به ایران سرزمین شدن مجهز و اسالمی ایران در ای هسته دانش شدن بومی اعالم و ای هسته فناوری ملی روز فروردین، 21

 توجه قابل ایهسته دستاورهای اعالم و 1386 فروردین 21 مناسبت به روز این .است «توانیم می ما» شعار تحقق بزرگ روز واقع در و ای

 .استشده  نامگذاری روز آن در

*** 

 هفته ی دولت

 محمد شهید تقوا، و علم ی اسوه دو و انقالب و( ره) امام دیرین یار دو شهادت و 1361 سال شهریور هشتم در وزیری نخست دفتر انفجار

 عالیتف با مردم آشنایی منظور به نیز و بودند مردمی دولتمردان از ای نمونه که وزیر نخست باهنر، جواد محمد و جمهور رئیس رجایی، علی

 .باشد می شهریور هشتم تا دوم از که است شده نامگذاری دولت هفته نام به ای هفته دولت، ی آینده های برنامه و اهداف بیان و ها

*** 

 هفته ی دفاع مقدس

 ذارینامگ مقدس دفاع ی هفته آغاز عنوان به ایران، اسالمی جمهوری علیه عراق بعث رژیم سوی از تحمیلی جنگ شروع سالروز شهریور 31

 .دارد ادامه مهر 6 تا شهریور 31 از  و است شده

*** 

 روز قوه ی قضاییه
 مهوریج قضایی دستگاه مسئول اولین بهشتی دکتر آیت اهلل مظلوم شهید شامخ مقام از تکریم و قضاوت واالی مقام به نهادن ارج جهت

 ی هفته شهادت رسید، به اسالمی جمهوری حزب مرکزی دفتر محل در بمب توسط منافقین انفجار اثر بر 1361 تیرماه هفتم در که اسالمی
 قوه ی قضاییه نامگذاری شد. تیر روز 7و روز  قضائیه قوه هفته عنوان به تیرماه اوّل

*** 

 روز آتش نشانی و ایمنی

 ،نشانى آتش و ایمنى ملى روز عنوان به روز این نامگذارى از هدف. است شده نامگذاری «ایمنی و نشانی روز آتش» نام به مهرماه هفتم

 سال به تبریز شهر در نشانی آتش ایستگاه اولین تأسیس از سال 171 از بیش ما کشور در. میباشد فرهنگ یک به کشور در ایمنى تبدیل

 .گذرد می شمسی 1221
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 روز جهانی معلم

 روزی چنین اعالم از هدف. است شده اعالم «معلم جهانی روز» یونسکو سوی از سال هر( مهرماه13) اکتبر پنجم بعد، به 1994 سال از

 . است دیگری چیز «معلم روز» بحث اما است شده اعالم دنیا سراسر در مشکالتشان بررسی و آنها از قدردانی معلمان، به بهادادن

 به کی هر و دارند روزی چنین ثبت برای خاصی ی بهانه و دلیل هریک. اند کرده ثبت خود تاریخ تقویم در را «معلم روز» که کشورهایی

 .گیرند می جشن را معلم روز بزرگداشت مراسم ای گونه

 یمرتض استاد شهادت و اسالمیانقالب پیروزی از پس.است شده نامگذاری معلم روز ایران، اسالمی جمهوری تقویم در اردیبهشت 12 روز

 .شد نامگذاری معلم روز عنوان به روز این فرقان، گروه توسط 1358 سال ماه اردیبهشت 12 روز در مطهری

*** 

  والیت با امت میثاق و بصیرت روز

 تاریخ در عطفی نقطه 1388 ماه دی 9 راهپیمایی در اسالمی ایران والیتمدار و ساز حماسه مردم عاشورایی حضور و ماه دی نهم ی حماسه

 که است مردمی بصیرت و استقالل عزّت، نماد دی 9 حماسه.  آید می حساب به ایرانی زن و مرد افتخارات در دیگری نزری برگ و انقالب

 در تدبایس آنها دین برابر در دشمن اگر که کردند اعالم رسا صدای با و اند ایستاده انقالب هایآرمان و اسالم اصول حفظ برای جان پای تا

 .گردید ارماندگ و اهلل یوم به تبدیل «بصیرت» روز عنوان با اسالمی انقالب تاریخ در ماه دی نهم روز. ایستاد خواهند آنها دنیای برابرتمام

 رابرب در مقدس خشم ساختن آشکار و ایران ملت خروش روز. است شیطان جنود بر الهی جنود ی غلبه روز دی، نهم گفت توان می روز این  

 رد دی نهم روز. است حسینی عاشورای روز در مقدسات به نسبت اجانب به وابسته مزدور یا و غافل ای عده های شکنی حرمت و ها اهانت

 و( ره)خمینی امام حضرت واالی های آرمان با مردم مجدد بیعت و اسالمی نظام به گفتن آری و فتنه سران به ایران ملت گفتن نه روز واقع

 . مالیدند خاک به را فتنه نامبارک پیکر پشت و شلیک فتنه سران به را خالص تیر روز، این در مردم. است اسالمی انقالب ی فرزانه رهبر

 هرهایش تمامی و تهران در مردم میلیونی ها ده خودجوش حضور با دیگر بار ایران اسالمی نظام سیاسی مشروعیت ،1388 ماه دی نهم روز در

 . گردید اعالم جهانیان به کشور دیگر

 ایه نیرنگ و ها حیله فریب هرگز و شناسند می خوبی به را خود انقالب و خود دشمنان دادند نشان ایران مردم که است روزی دی، نهم روز

 اند ردهک پا به گران فتنه که غباری و گرد میان در و بصیرتند با که دادند نشان ایران مردم که است روزی دی نهم روز. خورند نمی را آنان

 ردمم که است روزی دی نهم روز نهایت در و دارند می بر است، فقیه والیت همانا که واقعی راهبر از دست نه و کنند می گم را راه نه هرگز،

 آسیب تان تمملک به تا باشید فقیه والیت پشتیبان: »فرمودند که را( ره) امام حضرت ی جمله این که دادند نشان ایران انقالبی و مسلمان

 یتیشخص و فکری بلوغ جشن هشت، و هشتاد و صد سی و هزار یک ماه دی نهم. هستند پایبند و معتقد آن به عمل در خوبی به «نرسد

 .بود اسالمی نظام

*** 
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