
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مُحَمََّد وَآل  اللََّهُمََّ صَل َّ عَلَی مُحَمََّدٍ
 

 نخواندنش و مستحبه قنوت خواندن میخوره؟ بهم نماز چی؟صورت بشه فراموش قنوت اگر .1

 .نمیزنه بهم رو نماز صورت

 .تمام سال 9 دختران و قمری تمام سال 15 پسران برای بلوغ سبن هست؟ سنی چه بلوغ سن .2

 که یاروستااست ازشهر مقدارفاصله: حدترخص بده؟ توضیح را شرعی حد و ترخص حد .3

 چهار نماز باید بخواند نماز بخواهد اگر دیگر بگذرد مسافرباشد،ازآنکه اگرشخص شرعی ازنظراحکام

 تواند نمی دیگر بگذرد آن از ازظهر قبل و باشد روزه صورتیکه در و بخواند دورکعتی را خود رکعتی

 .دهد ادامه خود روزه به

 در تردد قصد شرعی،مسافریکه احکام نظر از که یاروستااست ازشهر مقدارفاصله ؟شرعی مسافت .4

 آن،برآن شرایط سایر باوجود مسافر واحکام میشود باشد،مسافرمحسوب داشته مسافت این از باالتر

 نمازتان بعد به تابلو این از باشید داشته مسافرت قصد اگر: ترخص حد تابلوی. گردد می جاری

 تا نمایید تردد باید که مسافتی اقل حد: شرعی مسافت تابلوی. کنید باز را روزه توانید می و شکسته

 .شوید محسوب مسافر

 شواری و جمهوری ریاست انتخابات ؟بود چی وبرای بود کی کردی شرکت که انتخاباتی اخرین .5

 .بود 96 اردیبهشت در روستا و شهر

 دو و است رکعت دو جمعه نماز ؟عید نماز با فرقش و خواندنش طریق هستی جمعه نماز اهل .6

. رکوع از پس دوم، رکعت در دیگری و رکوع از قبل اول، رکعت در یکی دارد، مستحبی قنوت

 بدین جمعه نماز در اعمال ترتیب و است واجب نماز، از قبل جمعه، امام توسط خطبه، دو خواندن

 دو قنوت، رکوع، سوره، و حمد سجده، دو رکوع، قنوت، سوره، و حمد تکبیرةاالحرام،: است شرح

 ظهر نماز و جمعه نماز خواندن بین فرد یعنی است تخیری واجب جمعه نماز. سالم و تشهد سجده،

 . است مستحب عید نماز اما. است مخیر

 مستحب ذکر این اقعود و اقوم قوت و اهلل حول به میگی؟ چی میشی بلند که نماز سوم رکعت .7

 .میخونیم رو اربعه تسبیحات ش بعد ،.است



 

 ارتماسی و ترتیبی ؟.ببرید نام رو ها غسل انواع .8

 که این ،جز نیست فرقی وضو وکیفیت افعال در ومرد زن بین ؟.خانوما با آقایون وضوی فاوت .9

 قسمت از ها وزن کنند شروع آن بیرونی قسمت از آرنج شستن هنگام که است مستحب مردها برای

 . آن داخلی

 هر به مچ تا دست و صورت جز را خود بدن زن کن؟ حجابوتعریف بانوان؟ حجاب شرعی حد .11

 و عصمت معناى به بلکه نیست؛ ذلت معناى به زن، براى حجاب. بپوشاند تواند  می که ای وسیله

 حجاب. است دو هر مرد و زن حفاظت و عصمت بلکه زن، حفظ و عصمت فقط نه و است زن حفظ

 که پوششی بلکه بپوشاند را بدن ظاهر که لباس معنای به فقط نه البته که  است پوششی یک

...  و گفتگو نحوه تعامل، نحوه و رفتار بدن، ظاهر جمله از پوشاند می را فرد یک جوانب تمامی

 .است عفاف و عفت باعث و بدارد محفوظ و مصون نامحرم طمع از را فرد که است پوششی حجاب؛

 ساقط دیگران عهده از ای عده عمل با که است آن کفایی واجب ؟.بگویید مثال با را کفایی واجب .11

 …و میت تدفین مسجد، تطهیر مانند است،

. 3 و صدوق شیخ اثر الفقیه یحضره ال من. 2 کلینی:  الکافی. 1 ببرید؟ نام را شیعه اربعه کتب .12

 طوسی شیخ اثر االستبصار. 4 و االحکام تهذیب

 یعنی کند لمس رو ای مرده انسان بدن کسی اگر ؟ میدهیم انجام زمانی چه میت مس غسل .13

 غسل رو میت و باشد شده سرد میت بدن تمام که درصورتی برساند میت به رو خود بدن از جای

 .  دهد انجام میت مس غسل فرد باید باشند نداده

 سجده یک اینکه: دوم.بزند حرف سهوا نماز بین در اینکه: اول ذکرش؟ و چیه واسه سهو سجده .14

 خوانده رکعت چهار که کند شک دوم سجده از بعد رکعتی چهار نماز در اینکه:  سوم.کند فراموش را

 نماز نباید که جایی در -دهد انجام سهو سجده باید واجب احتیاط بر بنا مورد دو در و.رکعت پنج یا

 موارد این غیر در و.کند فراموش را تشهد اینکه -.بدهد سالم سهوا اول رکعت در مثال دهند سالم را

 بلکه جا بی نشستن یا ایستادن برای که است آن مستحب احتیاط ولی نیست، واجب سهو سجده

 سجده آن برای که کاری بفهمد بعدا اگر و.آورد بجا سهو سجده نماز در نقصی و زیادی هر برای

 شده الزم انسان بر که سهوی سجده برای.ندارد اشکال نداشته سهو سجده به نیاز داده انجام سهو

 که چیزی یا مهر روی را سر نیت از بعد برگرداند قبله از را صورت که این بدون نماز از بعد باید

 گرچه نیست، واجب تکبیر گفتن و بگوید را سهو سجده ذکر و بگذارد است صحیح آن بر سجده

  باللَّه و  اللَّه بسم» بگوید را ذکر این سهو سجده ذکر در است بهتر و است مستحبی احتیاط مطابق

 آن از بعد و میگوید را ذکر این سجده دو هر در البته «برکاته و  اللَّه رحمه و النبی ایها علیک السالم



 

  اللَّه بسم» بگوید اگر سهو سجده ذکر در که است گفتنی. است کافی سالم یک و میخواند تشهد یک

 آل و محمد علی صل اللهم  باللَّه و  اللَّه بسم» بگوید یا و «محمد آل و محمد علی  اللَّه صل و  باللَّه و

 ندارد اشکال «محمد

 چه تیغ با ریش تراشیدن نماز؟ غیر در چه نماز در چه داره مرد برای حکمی چه طال .15

 انگشتر بین فرقی و است باطل آن با خواندن نماز و حرام  مرد برای طال از  استفاده داره؟ حکمی

 هیچ در مردان براى طال انگشتر کردن دست به: ای خامنه اهلل آیت. نیست … و گردنبند, حلقه,

 کردنى ماشین و ریش تراشیدن.  است باطل واجب، احتیاط بنابر هم آن با نماز و نیست جایز حالى

 . نیست جایز واجب احتیاط بنابر باشد، تراشیدن مانند که

 بین شک.  است صحیح های شک جزء رکعتی؟ چهار نماز در رکعت ۵ و ۴ بین شک حکم .16

 نماز از بعد.  کند می تمام را نماز و گذارد می چهار بر را بنا سجده دو اتمام از بعد که ، پنج و چهار

 و بنشیند باید که رکوع، از قبل ایستاده حال در پنج و چهار بین شک. آورد می جا به سهو سجده دو

 و آورد بجا نشسته رکعت دو یا ایستاده احتیاط نماز رکعت یک و دهد سالم را نماز و بخواند تشهد

 .دهد انجام نیز سهو سجده دو احتیاط بر بنا

 سیر را فقیر شصت و بگیرد روزه ماه دو کند، آزاد را بنده یک یعنی جمع کفاره چیه؟ جمع کفاره .17

 .میگیره تعلق بهش جمع کفاره باید شود عمد قتل مرتکب که کسی مثال.کند

  غفیله، نماز ،(الدفن لیله) وحشت نماز نافله، نمازهای بگویید؟ رو مستحبی نماز تا چند .18

. کند روزه نیت تواند می صبح اذان تا شب اول از کیه؟ زمانش و باشه باید چجوری روزه نیت .19

 چیزی مغرب اذان تا صبح اذان از اینکه و. بگه هم رو ماه همه روزه همه نیت ماه اول شب تواند می

 . نده انجام میکنه باطل رو روزه که

 مستحب ؟مستحب یا واجبه عاشورا زیارت سجده .21

 کند سیر را فقیر شصت یا بگیرد، روزه ماه دو یا کند، آزاد بنده یک باید ؟ روزه کفاره .21

 

. 2. است مؤمن معراج نماز، المُؤمِن مِعرَاجُ الصَّالة.  1 اکرم پیامبر؟ بگویید نماز درمورد دوحدیث .22

 . نمازاست ایمان نشانه و عالمت: الصَّالة االیمَان عَلَمُ. 3. است مؤمن نور نماز: المُؤمِن نُورُ الصَّالة

 میت نماز ندارد؟ رکوع نماز کدام .23

 پاکی چیز صورت به که شود عوض طوری به نجس چیز جنس اگر ؟ چیست استحاله معنای .24

 چوب که آن مثل( است داده حالت تغییر) است شده استحاله گویند می و شود می پاک درآید



 

 عوض آن جنس اگر ولی شود، نمک و رود فرو نمکزار در سگ یا گردد، خاکستر و بسوزد نجس

 .شود نمی پاک بپزند نان یا کنند آرد را نجس گندم که آن مثل نشود

 پاک دیگر نجس چیز شدن پاک ی واسطه به نجسی چیز که است آن تبعیت ؟ چی یعنی تبعیت .25

 شود کشیده آب هم با چیز آن و دست اگر کشد، می آب را چیزی خود دست با که کسی مثالً. شود

 .شود می پاک هم او دست چیز، آن شدن پاک از بعد

 مضاف یا است مطلق یا آب ببرید؟ نام را اب انواع .26

 که است نفسانی شهوات بردن مسلخ به قربان، عید فلسفه دراصل چیست؟ قربان عید فلسفه .27

 .ببریم بین از را آن معبود پیشگاه در و ببریم قربانگاه به را آن باید

 به سیاسی اصطالح در اما است توضیح درخواست معنای به واژه نظر از ؟ چی یعنی استیضاح .28

 از پس که است وزیر یک یا وزیران هیأت جمهور، رئیس از مجلس نمایندگان رسمی پرسش معنای

 طرح البته. بگیرد اعتماد رأی مجدداً مجلس از کارشان ادامه برای باید ها آن توضیحات ارائه

 مسیر این در گام اولین بلکه باشد نمی استیضاح مورد مقام عزل مفهوم به خود خودی به استیضاح

 آن شود داده اعتماد عدم رأی او به وی، توضیحات از پس گیری رأی در چنانچه و شود می تلقی

 .شود می برکنار مقام

 نمایندگان مستقیم رأی با سال یک شود؟ می انتخاب چندسال مدت به مقننه قوه ریاست .29

 مجلس

 رکعت دو ؟ است رکعت چند ظهرعاشورا نماز .31

 آرام بدن زمان، این در و برود رکوع به ایستاده حالت از نمازگزار ؟ چه یعنی رکوع به متصل قیام .31

 آرام بدن تمام هست بهتر گرچه. نیست مبطل نشود، بدن حرکت موجب اگر ها دست حرکت. باشد

 .برود رکوع به سپس و بوده

 هر و نیست جایز تقلید روی از دین اصول. تحقیقی ؟ چرا تقلیدی یا است تحقیقی دین اصول .32

 قطع و علم انسان برای باید دین اصول در و. کنه قبول رو اونا استدالل روی از خودش باید فردی

 گیری پیش اینکه و میشود فرد سعادت باعث دین اصول. کند نمی کفایت گمان و ظن و شود حاصل

 .هست دین اصول در تحقیق باعث که. است الزم عقل حکم به احتمالی ضرر از

 .میشه محسوب نماز ارکان از و است نماز اول در اکبر اهلل گفتن ؟ چیه تکبیراالحرام مفهوم .33

 فقه علم در که شود می گفته فردی به فقیه یا مجتهد ؟ است کسی چه ؟مجتهد چیست فقاهت .34

 که کسی دیگر، عبارت به یا. باشد داشته معتبر منابع از را فرعی شرعی احکام استنباط توانایی

 .بیاموزد اجماع و عقل سنت، قرآن، یعنی اسالم، فقهی منابع از را شرعی احکام تا کوشد می



 

 از یک کدوم به درتشهد بپرسه میتونه یا میدهیم شهادت چیزهایی چه به تشهد ذکر در .35

 به و. 2( توحید) «اهلل إال إله ال أن أشهد» ـ خداوند یکتایی و توحید به ؟ میکنه اشاره دین اصول

( نبوت) «ورسوله عبده محمدا أن أشهد» ـ( وآله علیه اهلل صلی) اکرم رسول پیامبری و نبوت

 .دهیم می شهادت

: حمد سوره در  ؟ اصول کدام و شود می اشاره دین اصول به نماز های قسمت درکدام .36

 به تشهد در. توحید به اربعه تسبیحات در. توحید اصل به  توحید سوره در. معاد و نبوت توحید،

 . نبوت و توحید

 .است باطل رکعتی سه نماز در شک ؟ چیست مغرب درنماز وسه دو بین شک حکم .37

 در ولی بخواند را سوره و حمد نمازگزار باید فرادی نماز در ؟ درچیست وفردا جماعت نماز فرق .38

 جماعت نماز در ولی نیست دیگری شخص تابع نمازگزار فرادی نماز در. بخواند نباید جماعت نماز

 .کند تبعیت جماعت امام از باید

 با من میتوانم است مستحب قنوت ؟ کرد اقتدا جماعت امام به توان می قنوت درحالت ایا .39

 .کنیم اقتدا و بخونیم رو قنوت هست دوم رکعت امام و هستم اول رکعت اینکه

 ؟ بخوانیم را تشهد توانیم می ایا میکنیم تجافی وما میخواهد تشهد امام ؟وقتی چه یعنی تجافی .41

 همان یا کنیم بلند را زانوها و بگذارد زمین به را پا و دست انگشتان امام، تشهّد موقع یعنی تجافی

 کند، سکوت. 1 تواند می میکند تجافی که کسی. ایستاده نه و است نشسته نه که نشستن خیر نیم

 ثواب از برخورداری برای فقط و نباشد نماز جزء که ذکری یعنی مطلق ذکر. 3 و بخواند را تشهد. 2

 .بگوید را ان

 تبعید: مهم واقعه سه یادآور شده گذاری نام استکبار با مبارزه روز ؟ است روزی چه ابان 13 روز .41

 .آبان 13 در جاسوسی النه تسخیر و گرفت نام آموز دانش روز آبان 13 ترکیه به( ره)خمینی امام

. نیست برابری و مساوات معنای به عدل همیشه ؟ چه یعنی عدل یا ؟ چه یعنی خدا عدالت .42

 که است آن عدالت. نباشد یا باشد مساوى افراد میان حقَّ، آن خواه. است حقَّ رعایت عدالت،

 به را چیزی هر یعنی عدالت،. کند دریافت سهمى خود لیاقت و استعداد حق، میزان به هرموجودى

 حقَّی صاحب هر حقَّ دادن و نهادن، خود جای

 و تبلیغ و الهى وحى دریافت مقام یعنى ، رسالت و نبوت مقام ؟ درچیه امامت و نبوت بین فرق .43

 آن به بخشیدن آگاهى و تعلیم و] تبشیر و انذار[ طریق از ها انسان تربیت و ، مردم بین در آن نشر

 یک تشکیل با که است کسى ، امام.  مردم پیشوایى و رهبرى مقام یعنى ،«  امامت» مقام امّا ;.  ها

 هم اگر و کند اجرا عمالً را خدا احکام کند مى سعى ، الزم قدرتِ آوردن دست به و الهى حکومت



 

 به.  کوشد مى احکام اجراى براى ، دارد توان در که جا آن تا ، دهد تشکیل حکومت نتواند رسماً

 رسول وظیفه که حالى در ; است جامعه در الهى دستورهاى اجراى امام وظیفه ، دیگر عبارت

 و نبوت مقام از امامت مقام ، جهت همین به.  است دستورها ابالغ و «تبشیر» و «انذار» فقط( نبوت)

 . است ترى بیش لیاقت و شایستگى نیازمند و باالتر رسالت

 و پایه که است( باطنی اعتقاد) اعتقادی اموری دین، اصول ؟ چیه دین اصول با دین فروع فرق .44

 دین، اصول. معاد و امامت نبوت، عدل، توحید،: از است عبارت و دهد می تشکیل را دین اساس

 نبوت، عدل، توحید،: از است عبارت و دهد می تشکیل را دین اساس و پایه که است اعتقادی اموری

 اصول آنها به لحاظ این از و است دین اصول جزء شیعه، مذهب بنابر امامت، و عدل. معاد و امامت

 و امامت نبوت، عدل، توحید، اصل پنج بر خداوند پسند مورد و کامل دین شود؛ می گفته هم مذهب

 است عبارت دین اصول کرد؛ خواهیم ثابت فطرت و عقلی دلیل با را یک هر ما و است استوار معاد

 آنها در تقلید و باشد داشته اعتقاد و ایمان آنها به باید مسلمان هر که اعتقادی و فکری مسائل: از

 اعتقاد) دین فروع اما کند؛ ثابت را آنها بتواند باید عقلی دلیل با و است یقین نیازمند و نیست؛ جایز

 تقلید و دهد انجام را آنها باید فرد که...(  و حج روزه، نماز،: مثل) است اسالم عملی مسائل ،(عملی

 عمل به نظر دین فروع ولی گویند؛ می سخن ایمان و اعتقادات از دین اصول. 1. است جایز آنها در

 تبلیغ نیازمند دین فروع امّا نیستند؛ تقلیدی رو، این از و اند یقین نیازمند دین اصول. 2. دارند انسان

 وصف مقوله از دین اصول. 3.پذیرند تقلید رو این از و نیست کافی آنها در عقل حکم و اند بیان و

 در گاه امّا نیست؛ اختالفی دین اصول در. 4.نهی و امر و اند دستوری دین، فروع امّا هستند؛  کردن

 وجود روی هیچ به دین اصول در امّا دارد؛ راه دین فروع به نسخ. 5. دارد وجود اختالفاتی دین فروع

 .ندارد

 از حکومت که اسالم در والیت و حکومت اصل: اول ؟ چیه فقیه والیت لزوم قرآنی دالیل .45

 پیامبر والیت انفال ، نور مائده، ، احزاب مختلف ایات در که ندارد دلیل به نیازی و است بدیهیات

 صورت به اکرم سول ور خدا از اطاعت اینکه یعنی والیت اطالق: دوم.کند می ثابت را امامان و اکرم

 اختصاص و است ضروریات از اسالمی جامعه در حکومت که انجا از و باشد می امور همه در مطلق

 دوره هر در اسالمی حاکم برای مطلق والیت پس ندارد معصوم امامان و اکرم پیامبر حضور زمان به

 وفقیه باشد، عادل باشد داشته ایمان و اسالم باید که است حاکم شرایط: سوم. شود می ثابت ای

 کسی شایسته زمامداری و حکومت و باشد، داشته درستی به را جامعه شایستگی و توانایی. باشد

 والیت بر غیبت زمان در باشدکه برخوردار الزم توانمندیهای از و اخالقی و علمی صالحیت که است

 .االمر اولی ایه و والیت ایه. کند می تطبیق فقیه

 خیر ؟ بایستیم قبله به رو که است الزم کردن نیت موقع آیا .46



 

, اذان: مستحبات کرد؟ حذف توان می را نماز های قسمت کدام باشد تنگ نماز وقت اگر .47

 ..کرد حذف توان می نیز را قنوت, گوییم می یکبار بگوییم اربعه تسبیحات بار 3 اینکه جای به, اقامه

 های سوره از غیر قران های سوره تمام ؟ بخوانیم توانیم می بعدازحمد را هایی سوره چه .48

 .دار سجده

 ان مستحب احتیاط و است صحیح نماز ؟ چیست حکمش بگویید تشهد اول رکعت در اگر .49

 . اورد جا به سهو سجده دو نماز از بعد که است

 سوه که است ان واجب احتیاط احتیاط نماز. عصر و ظهر نماز ؟ خوانیم می آهسته را نماز کدام .51

 .خواند اهسته را ان اهلل بسم و حمد

 مغرب نماز بین و رکعته دو که است مستحبی نمازهای از ؟میشود خوانده زمانی چه غفلیه نماز .51

 .میشه خوانده عشا و

 کردن پاک خدا، یاد و ذکر ؟بپرسن رو آثارعبادت ممکنه یا ؟ چیست شما زندگی در نماز آثار .52

 پرورش کبر، و خودخواهی کننده برطرف دارد، می باز غفلت از را انسان ایمان، تقویت گناهان،

 در انصباط و نظم تقویت اصالح، و زندگی پاکسازی به دعوت اعمال، سایر قبولی اخالقی، فصایل

 . روانی آرامش گناهان، از دوری روزی، و رزق افزایش زندگی،

 ها آن بین و آورد جا به هم سر پشت را نماز اجزای یعنی مواالت، ؟ چی یعنی مواالت و ترتیب .53

 .نیندازد پیش و پس و بخواند شده معین که دستوری به را نماز اجزای یعنی ترتیب،. نیندازد فاصله

 .است باطل ؟چهاررکعتی نماز در 3 و1 بین شک حکم .54

 نماز ؟ چیست شود می بازخواست درقیامت که چیزی اولین .55

 جمعه نماز ؟ دارد دوقنوت نماز کدام .56

 .کرد تیمم بعد و درآورد را انگشتر باید تیمم، در. بله شود؟ می تیمم مانع انگشتر وجود آیا .57

 اجرای برای اسالمی حاکم که است خاصی مقرَّرات حکومتی، احکام ؟ چیست حکومتی احکام .58

 تشکیالت و رانندگی و گذرنامه به مربوط مقرَّرات مانند کند می وضع ثانویه احکام یا اولیه احکام

 است اسالم اولیه احکام از آن وجوب که جامعه نظم برقراری برای همگی که آن مانند و ارتش

 و جزئی احکام از دسته آن حکومتی، احکام. شود می وضع اسالمی حاکم نظر زیر و حکومت توسّط

 و حکومت منصب در( السالم علیهم) معصومان و( وآله علیه اهلل صلی) پیامبر جانب از که است اجرایی

 .گردد می صادر الهی کلی احکام اجرای منظور به

 جنتی احمد است؟ کسی چه نگهبان دبیرشورای .59



 

 کار نیروی از حمایت ، ملی و داخلی تولید بر متکی که سیاستی ؟ چه یعنی اقتصادمقاومتی .61

 جمله من مختلف های بحران تحت که المللی بین مبادالت از دالر ارز حذف ، زا درون ، داخلی

 که  کند حفظ را خودش اقتصادی ثبات و نشود اقتصادی تنش دچار کشور ارز نرخ افزایش و تحریم

 نشود وارد اقتصادی ضربه پایین به متوسط طبقه خصوصا جامعه مختلف اقشار به نتیجه در

 در مسلمانان و اسالم به نسبت منفی ذهنی تصور ایجاد ؟ میدونی چی هراسی اسالم درمورد .61

 دیگر با اشتراکی هیچ اسالم که دارد داللت مطلب این بر هراسی اسالم کلی طور به. جهان مردم ذهن

 به نسبت اسالمی تمدن و است نابردبار و متحجر بار، خشونت دین یک و ندارد ها فرهنگ و مذاهب

. است سیاسی ایدئولوژی  یک باشد دین که این  از بیش و دارد قرار تری پایین درجه در غربی تمدن

. شوند می معرفی غربی فرهنگ و ملی های ارزش کنندة تهدید همواره مسلمانان اساس، این بر

 مقدسات به توهین. 2مسلمانان به توهین. 1یابد می بروز زیر های شیوه در غالبا هراسی اسالم

 طرد. 6داروی پیش. 5تبعیض. 4فیزیکی خشونت. 3اسالمی

تیمم با خاک انجام میشه با روش مخصوص به خودش ولی  فرق وضوی جبیره ای با تیمم چیه ؟ .62

وضوی جبیره ای مثل وضوی معمولی با این تفاوت که قسمتی جبیره است فقط مسح میشه یعنی 

 .تری دست بهش کشیده میشه جبیره هم در واقع پارچه ای هست که روی زخم میبندن

هایی است که در  بیداری اسالمی عنوان سلسله قیام بیداری اسالمی چیه ؟ وازکی شروع شده ؟ .63

شمسی شروع شد. اولین آن در تونس  1389ها از نیمه دوم سال  این قیامکشورهای عربی رخ داد. 

ها در تونس، مصر، لیبی و یمن  بود و پس از آن در مصر، لیبی، یمن و بحرین ادامه یافت. این قیام

چنان ادامه دارد. آیت اهلل  منجر به سرنگونی حکومت شد و در بحرین، نبرد میان مردم و حکومت هم

ها آن را بیداری اسالمی نامیدند زیرا مردم این  ایران با تحلیل ماهیت این قیام ای رهبر خامنه

های خود بر اساس اسالم هستند و مبنای حرکت خود را اسالم قرار  کشورها به دنبال تحقق خواسته

بیداری  .اند. چهره های سکوالر از این حرکت ها با تعابیری همچون بهار عربی یاد می کنند داده

علیه حکومتشون انجام گرفته  1389ی سلسله قیام هایی است که در کشورهای عربی در سال اسالم

رهبرمون این قیام ها را بیداری اسالمی  .…که اولین آنها در تونس بوده بعد در مصر لیبی یمن و

نامیدند چون مردم خواهان حکومت اسالمی اند و خواسته هاشون و از طریق اسالم میخان رفع 

 .بهار عربی هم مشهور است کنند به

عربستان چون حوثی ها حکومت و در دست گرفتن و دولت  ؟ دلیل حمله عربستان به یمن .64

جدید یمن هیچ تمایلی به عربستان نداشت و حکومت قبلی که دست نشانده خودشون بوده و از 

منطقه داره به دست دادن و حکومت جدید تمایل زیادی به ایران داشت به بهانه اینکه ایران در 

 تاثیر قدرت کاهش .امپراطوری میرسهو با این کار میخان جلوی ایران و بگیرن به یمن حمله کرد



 

 دسترسی) ایران به حمله صورت در جهانی اقتصاد بر هرمز تنگه اثر کردن کم و ایران گذاری

 بی میگن بهش که طوری یمن نفت عظیم منابع ( اونجا از نفت انتقال و المندب باب به عربستان

 مشروعیت عدم و داخلی مشکالت از فرار نهایت و

فتح خرمشهر عملیات بیت المقدس سه خرداد  ؟ نام عملیات ازادسازی خرمشهر وتاریخش .65

 .61سال 

 رهبر ؟چه ارگانی ائمه نماز جمعه را مشخص میکند .66

 یهفق یتاثبات وال یعقل دالیل ؟دلیل عقلی ونقلی را برای مسئله والیت فقیه توضیح بدهید .67

به حکومت  یازاز هرج و مرج ن یریو جلوگ یو اجتماع یفرد یازهاین ینتام یبرا ی(هر جامعه االف:

است که در راس ان امام معصوم باشد و  یشکل ان حکومت ینال و مطلوب تر یده(حکومت اب دارد .

 به ان انتخاب شود. یکدنز یدنباشد با یسرال م یدهبدست اوردن ا ی(وقتج جامعه را اداره کند .

 یستگیاسالم داشته و شا یو احکام کل یفقه یناست که علم به مواز یکس کس ینتر یک(نزدد

جامعه  یریتدر مقام مد یینگردد و کارا ینفسان یکه گرفتار هواها یبه گونه ا یو اخالق یروح یها

الملل و شجاعت در  ینب یلاز مسا یو آگاه یرتهمان بص یا یو اجتماع یاسیکه صفات درک س

است و تنها  یاله یتبر اموال و نفوس مردم از شئون ربوب یت(واله دشمنان داشته باشد . بابرخورد 

و امامان داده شده  یامبرحق از جانب خداوند به پ ینو ا یابد یم یتبا اذن خداوند متعال مشروع

که  یآنرا به کس یال اجراکه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند خداوند متع یاست و در زمان

مقبوله عمر بن  -1دلیل نقلی:  است . یطجامع الشرا یهکه همان فق استاست داده  یگراناصلح از د

 توقیع شریف. -3مشهوره ابو خدیجه  -2حنظله 

تاریخ معینی را برای آغاز سال مالی خود قرار دهد  ? سال مالی خمس چگونه محاسبه می شود .68

و پس از یک سال از آن تاریخ با تعیین مقدار سود حاصله در یک سال و کسر نمودن تمامی مخارج 

 .و هزینه ها و مصارف ساالنه، یک پنجم مقدار سود باقیمانده را خمس دهد

مانند  فقاع .های جو است یر دانهآبجو نوعی نوشیدنی الکلی تولید شده از تخم فقاع یعنی چه ؟ .69

 گانه بوده و نوشیدن آن حرام است شراب از نجاسات ده

 تفاوت و شباهت وضو باتیمم چیست ؟ .71

 رکعت 3 ؟نمازمغرب درسفر چگونه خوانده میشود .71

دارد.  صاله تا. اقامه در اخر دو قدقامت  2اذان چهار اهلل اکبر دارد ، اقامه  ؟ فرق بین اذان واقامه .72

 . اذان دو بار ال اله اال اهلل و در اقامه یک بار انتهای



 

احتیاط مستحب است و انجام  دراحتیاط مستحب میشودبه مرجع دیگری رجوع کرد ؟ایا  .73

 .دادنش واجب نیست ولی در احتیاط واجب میتوان به مرجع تقلید دیگری مراجعه کرد

 ..تخیییری . واجب تعیینی وواجب کفایی . واجب عینی. واجب  ؟انواع واجبات را نام ببرید .74

عدل الهی ایجاب میکند که معاد باشد برا اینکه هر کس نتیجه  با عدل الهی چیست ؟ رابطه معاد .75

اعمالش و ببیند این امکان وجود ندارد که همه تو دنیا تاوان کاراشون و بدن و قبل از این که نتیجه 

 یی باشه که به این حسابا رسیدگی بشهخوب و بد اعمالشون و ببینند میمیرند پس باید اون دنیا

 رحمانی فضلی ؟نام وزیرکشور .76

فرد مناسب برای انتخاب من باید تابع  ؟ مالک شما برای انتخاب افراد درانتخابات چیست .77

اسالم و ولی فقیه باشه به کشورش وفادار باشه از طبقات محروم و متوسط باشه تا مردم و بهتر 

 . درک کنه

رفتن به راهپیمایی اوال که به حرف رهبرمون عمل  ؟ راهپیمایی چیههدف شما از رفتن به  .78

کردیم بعد نشون میده چقدر با هم اتحاد داریم و یه صف آرایی مقابل دشمنمونه که هیچ وقت فکر 

 .تجاوز به کشور به سرش نزنه و اقتدار ملیمون و نشون میده

معین میکنه و تعیین میکنیم که انتخابات سرنوشت کشور و  ؟ چرا در انتخابات شرکت میکنید .79

سرنوشت کشور و به کی بسپاریم یه تکلیفه برامون که تو انتخابات شرکت کنیم و فرد مناسب و 

 .انتخاب کنیم .و نشون میدیم که نسبت به سرنوشت کشورمون بی تفاوت نیستیم

ی وظیفه ما در زمان غیبت خودسازی فردی خودساز وظیفه ما درغیاب امام زمان چیست ؟ .81

اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر دعا برا ظهور امام فراهم اوردن شرایط ظهور بی تفاوت نبودن 

 نسبت به بقیه

یوم االنذار روزی بود که پیامبر برای اولین بار خویشاوندانش و به  ؟ یوم االنذارچه روزی است .81

 .اسالم دعوت کرد

که آیه الکرسی سید آیه ها و برترین آیه از پیامبر )ص( نقل شده  ؟ سید ایات کدام ایه است .82

 قرآن است

 ازکجا بدونیم شماپشتیبان رهبری هستید ؟ .83

اصول دین تحقیق و مطالعه میکنم و  نسبت به ؟اصول دین وفروع دین را چگونه عملی میکنند .84

 سعی میکنم درک عمیقی نسبت بهشون پیدا کنم ، فروع دین رو تقلید میکنم

 آیه 6236حذب ،  121جزء ،  30 ؟ ایه دارد قران چندحزب چند جز و چند .85

 .. آب ، زمین ، آفتاب ، استحاله ، تبعیت ، اسالم ، انتقال ، استبراء و ؟مطهرات رانام ببرید .86



 

 قسم ، حالل ، حرام ، مستحب ، مکروه ، مباه5 ؟ احکام برچندقسم است .87

لبالغه ، خواهرش برادر قران نهج ا کدام کتاب اخت قران است و کدام کتاب اخ قران است ؟ .88

 صحیفه سجادیه

 42خرداد  15 ؟ زیربنای انقالب اسالمی کدام واقعه است .89

 اجرای قانون و نظارت برا عملکرد ارگان های دولتی ؟ مهمترین وظیفه رییس جمهور چیست .91

،  5و3،  4و3،  4و3و2،  4و2،  3و2شک بین  نماز احتیاط را برای چه مواردی می خوانند؟ .91

 5و4،  5و4و3

پیامبر اکرم در مورد ابتر خواندن آن حضرت توسط  ؟ کوثر منصوب به چه کسی استسوره  .92

 و منسوب به فاطمه )س( است. فرزند پسر ایشان 2مشرکین بعد از ، از دست دادن 

 برابر دختر2پسر  ؟ سهم ارث بین دختر و پسر چگونه تقسیم می شود .93

 سال6 اعضای شورای نگهبان برای چندسال انتخاب می شوند؟ .94

 مجلس شوارای اسالمی ، شورای نگهبان؟ ارکان قوه مقننه را نام برید .95

 حضرت ابولفضل عباس ع برادر امام حسین قمر بنی هاشم لقب چه کسی است ؟ .96

 رجب ، محرم ، ذیحجه ، ذیقعده؟ ماههای حرام را نام ببرید .97

 بودندبخاطر امام جعفر صادق که بنیانگذار این مذهب ؟ چرا شیعه را جعفری می گویند .98

نگاهشون همیشه بدبینانه بود وهست و  ؟نگاه رهبری درمورد مذاکره با امریکا را توضیح دهید .99

میفرمایند آمریکا مذاکره میکند که طرف را اجبار به پذیرش دیدگاه خود کند و البته بدعهد و عیر 

 قابل اعتماد هستند

شتن شیعیه و تشکیل خیلی زیاده ، ولی هدف اصلیشون ک ؟ هدف ودلیل ایجاد داعش چیست .111

 دولت سنی

کشوری هستیم بر پایه  ؟چرا در کشور ما تقریبا هردوسال یکبار انتخابات برگزار می شود .111

دموکراسی است و مردم در سرنوشت کشور دخالت دارند و حق نظر و رای داریند ، در انتخابات 

شورای شهر ، مجلس البتهانتخابات هم کم نیست ، مثل  .مختلف این حق رو دارند ک شرکت کنند

 شورای اسالمی ، مجلس خبرگان ، ریاست جمهوری

مسلما شیعه شدن سنی یا سنی شدن شیعه نیست ، بلکه  ؟ مفهوم وحدت اسالمی چیست .112

 یکپارچکی و اتحاد مسلمانان است

قبر ایشون فکر کنم در جنگ احد شهید شدند و قبرشون هم  ؟ قبرحضرت حمزه در کجاست .113

 در همونجاست



 

 حضرت محمد، امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین ه کسانی هستند؟ال عبا چ .114

اَللَّهمَّ ب حَقِّ هذاالقُرآن  وَ ب حَقِّ مَن  ؟زمانیکه قرآن به سرمی گیرند چه ذکرهایی می گوییم .115

بک یا .  ب حَقِّکَ مِنکَ اَرسَلتَه ب ه وَ ب حَق  کُلِّ مومنٍ مَدَحتَه ُ فیهِ وَ ب حَقِّکَ عَلَیه م فال اَحَدَ اَعرَفُب 

 .…مرتبه(و11مرتبه(،به علیٍ)11مرتبه(،به محمدٍ)11اهلل)

؟)این سوال مخصوص خانم هاس ( برای اقایون درچه صورت. زن نمی تواند وارد مسجد شود .116

جنب و حائض و هنگام ؟ درمورد اینکه ریش خودشون رو چه طور کوتاه میکنند معموال سوال میشه

 نفاس

چهار نفر بودن عثمانبن سعید عمرى ، حسین بن ؟ امام زمان)عج( را نام ببریدنواب خاصه  .117

 روح.محمّد بن عثمانبن سعید، على بن محمّد سمرى

برای اقایان حرام است برای خانم ها اگه  حکم انگشتر طال برای نامزدهای جوان چیست؟ .118

 .باعث فساد نشود مشکلی ندارد

ی یا سهوری حذف شود نماز باطل . غیر زکن اگر اگر رکن عمد ؟فرق رکن با غیر رکن چیه .119

 سهوی حذف شود اشکالی ندارد

 حیض و نفاس ؟چه زمانهایی نباید نماز خوند؟)برای خانم هاس( .111

 سال 69 ؟غیبت صغری حضرت مهدی چند سال به طول انجامید .111

رساندن قسمتی بدن به قران ، توقف در مسجد  ؟کارهای که درجنب انجام دادنش حرام است .112

رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبی، حتی نمیتوانند از یک در وارد و از در دیگر خارج . زیارتگاه هاو 

شوند. توقف در مساجد دیگر، ولی میتوانند از یک در وارد و از در دیگر خارج شوندشوند. گذاشتن 

رام مواردی که انجام آن بر جنب ح .چیزی در مسجد.خواندن سوره هایی که سجده واجب دارند

 :است، عبارت است از

رساندن جایى از بدن به خطَّ قرآن یا به اسم خدا، و اسامى مبارکۀ پیامبران و امامان )ع( به  .1

 احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد؛

 رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر )ص(، اگر چه از یک در، داخل و از در دیگر خارج شود؛ .2

ولى اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا براى برداشتن چیزى توقَّف در مساجد دیگر،  .3

 .برود مانعى ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان )ع( هم توقف نکند

 .گذاشتن چیزى در مسجد .4

اى که سجدة واجب دارد )نجم، علق، فصلت و سجده( و اگر یک حرف از این چهار  خواندن سوره .5



 

هم بخواند حرام است )بستگی به مرجع تقلیدتون داره بعضیا میگن فقط ایه ای که سجده سوره را 

 (داره نباید خوند بعضیا میگن کل سوره رو نباید خوند

گریه برای امام زمان عج و فراغ ایشان که در صبح جمعه خوانده میشه  ؟دعای ندبه در مورد چیه .113

 و با جمله یا رب العالمین شروع میشه

 .خیر صحیح نیست ه از روی جوراب نازک مسح کشید؟آیا میش .114

شک کثیرالشک، شک بعد از سالم نماز،شک امام و  شکیاتی که نباید به آنها توجه کرد ؟ .115

شک . ماموم، شک در نماز مستحبی، شک بعد از گذشتن وقت نماز، شک بعد از گذشتن از محل

 برعکس هم هستامام در شمارش رکعت های نماز در صورتی که ماموم بداند و 

خوردن و آشامیدن، رساندن غبارغلیظ به حلق، فرو بردن تمام سر زیر آب،  مبطالت روزه ؟ .116

باقیماندن بر حیض و جنابت و نفاس تا اذان صبح، جماع، استمنا، انجام دادن کاری که بر انسان 

 دروغ بستن ب خدا و پیغمبر هم هست .غسل واجب میکند

اگر به  ؟ا نگیریم و به سال بعد منتقل بشه چی میشهدر صورتی که قضای ماه رمضان ر .117

خاطر عذری نتوانستیم روزه ماه رمضان را بگیریم، باید تا سال بعد قضای آن روزه ها را بگیریم، اگر 

گرم( طعام 751نگرفتیم باید برای هر روز کفاره بدهیم. که کفاره آن برای هر روز معادل یک مد)

 .است

میریم مسجد دیگه ، اگرم تو راه بودیم و شرایط  جماعت بخوانیم؟در مسافرت چطور نماز  .118

 . نفر و نماز رو ب جماعت برپا میکنیم 2مسجد نبود یک نفر رو پیدا میکنیم باهاش میشیم 

در حال قرائت یا رکوع یا قنوت امام  ؟اگر رکعت دوم نماز جماعت رسیدیم چه کار باید بکنیم .119

 افی میکنیماقتدا میکنیم و در هنگام تشهد تج

یعنی با توجه به شرایط و امکانات برای ارتکاب گناه ، نه گناه میکنند و نه به فکر  عصمت چیه؟ .121

عصمت اجتناب و دوری از گناه و نافرمانی خداوند است. اعتقاد به عصمت پیامبران و . گناه می افتند

 . ها و اعتقادات شیعه است امامان از گناهان عمدی و سهوی، از آموزه

 …گرم گندم، جو، آرد و751معادل ؟ مد چه مقدار است یک .121

 سوره 29 ؟ چندسوره در قران با حروف مقطعه اغاز شده .122

اولین سوره ی قران و اولین سوره ای که نازل شد و همچنین اخرین سوره قران و اخرین  .123

. اولین سوره قرآن سوره حمد، آخرین سوره قران، سوره ناس؟ سوره ای که نازل شد نام ببرید

 اخرین سوره ی نازل شده هم نصرو  اولین سوره نازل شده بر پیامبر، سوره علق



 

 و نظام که های اسیب و خطراتی کامل شناخت ؟ هستید رهبری پیرو شما بفهمیم ازکجا ما .124

 پافشاری بودن، امام خط پیرو آنها، به عمل  در رهبر فرامین اجرای و دفاع میکنند، تهدید را انقالب

 دشمن ها، راهپیمایی و انتخابات در شرکت با کلمه وحدت حفظ نظام، و اسالمی های¬ارزش بر

 با و نیست روز دو و روز یک کار موضوع این فهمیدن. ان با مقابله و غربی فرهنگ طرد و شناسی

 ،محل تحصیل طول در عملکرد و گیریها موضع نوع بلکه نمیکنه مشخص نه یا اره گفتن

 صبحت به کردن عمل و گوش امر این های نشانه یکی و شد مطلع میشه خانواده و کار،دوستان

 بر تیکه صحبتها اخرین در یا انتخابات در حضور و راهپمایی به دعوت همچون هست رهبری های

 امسال مثال.. میده من عمل از نشون سابقه که هست کار و مدیریتی عرصه در جوانان فعال حضور

 از امکان حد تا و کنیم حمایت وظیفمونه هم ما. کردن معرفی ایرانی کاالی از حمایت سال رو

 گفتیم لبیک واقع در ما انتخابات و ها راهپیمایی در شرکت با همچنین. کنیم استفاده ایرانی کاالی

 .آرمانهارو این داریم نگه زنده که ایشونه خواسته و. انقالب آرمانهای و رهبرمون دعوت به

 جلوگیری برای ایران علیه امریکا های تحریم بگید؟ امریکا جدید های تحریم درمورد نظرتون .125

  ایران، مردم بر اقتصادی فشار و خاورمیانه منطقه در ایران قدرت کاهش ای، هسته انرژی تولید از

 انرژی، های زمینه در تحریم. است کرده اعمال رو های تحریم هم قبال که همانگونه میشه انجام

 سیاست ثبات عدم دهنده نشان ها تحریم این. باشد می سازی کشتی صنایع و نقل و حمل بانکی،

 امریکا جانبه یه های تحریم اجرای به نسبت نیز جهانی های واکنش که. است ترامپ و امریکا های

 برای جایگزینی چون برساند صفر به ایران نفت صادرات نمیتواند امریکا.داشت پی در ایران علیه

 و باوری خود و تالش با باید مردم بعد و مسئولین اول درجه در که. نداره وجود ایران نفت صادرات

 مقاومتی اقتصاد کردن عملی و کفایی خود برای و کنند مقابله ها تحریم و تهدیدات علیه استقامت

 شده تعلیق برجام با که ای هسته های تحریم جمله از شده وضع جدیدی های تحریم. کنند تالش

 نظر به توجه با نداره اقتصادی روند در تاثیری انچان هست مشخص اونچه اما نفتی تحریم یا بود

 علیه رو دشمنی انواع که ساله 41 آمریکا خوب.. هست موثر درصد 7 الی 3 تنها که اقتصاددانان

 برای تحریمها اعمال با اقتصادی جنگ هم االن و ای رسانه و نظامی جنگ داده انجام کشورمون

 داخلی ظرفیتهای بر تکیه با فرمودند رهبری که همونطور ولی کنه مایوس و ناامید رو مردم اینکه

 االن به تا با که همونطور.  بزنیم آمریکا به دیگری سیلی و کنیم غلبه هم تحریمها این بر میتونیم

 بین تعهدات ناقض امریکا جدید تحریمهای.  نمیبرند پیش از کاری هیچ هم این بعد نشدند موفق

 نشون ها تحریم این. ندارن تعهدات این به پایبندی هیچ کشور این دولتمردان میده نشون و المللیه

 امریکا داد نشون جدید های تحریم. نیست اعتماد قابل و نمیمونه خودش حرف سر امریکا داد



 

 ملت امریکا داد نشون. نمیرسونه ما به ای فایده هیچ و ایرانه ملت و نظام با دشمنی فکر به همیشه

 .وایسادن اعتقادشون و ایمان و دین و کشور پای جان پای تا ما ملت نمیدونه و نشناخته مارو

 ملتی، اینکه یعنی فرهنگی تهاجم ؟کرد مقابله باهاش میشه وچطور چیه فرهنگی تهاجم .126

 تا کند تحمیل آنها به را خود فرهنگ و گرفته دستش از را ملتی یک غالب و رایج فرهنگ بخواهد

 و یافته تسلط ملت این به وسیله این از تا آمده در ملت این سلطه تحت گرفته تهاجم مورد ملت

 و کم راه آسانترین اینکار برای و بگیرند، خود دست در را آن نظامی و سیاسی و اقتصادی ضربان

 نیست خوبی فرهنگ شما، فرهنگ اینکه است ملتی مشی خط و فکر تغییر همان راهها، ترین هزینه

 راههای. . زیبا ظاهر به شعارهای انواع و متحجرید، شما اید، رسیده اینجا به که اید کرده فکر اینگونه

 و دینی بینش تقویت دشمن، اهداف و فرهنگی تهاجم جانبه همه شناخت: فرهنگی تهاجم با مقابله

 از برای تالش فرهنگی، متولیان سازی خود منکر، از نهی و معروف به امر گسترش مردم، سیاسی

 . ها رسانه حساسیت فرهنگی، مسئولین امدن میدان به اقتصادی، فقر بردن بین

 های تحریم قاچاق، اقتصادی، وصعیت نقدینگی، تورم، بیکاری، ؟ کنید بیان را جامعه مشکالت .127

 از میشه مثال عنوان به اما هست زیاد اقتصادی فرهنگی اجتماعی مشکالت. ایران علیه امریکا

 خودش هم که طالق یا و بیکاری یعنی هست مشکالت مابقی بستر که برد نام مشکل بزرگترین

 ویا حجاب بی یا و اینده به امید عدم و اعتیاد یا و مشکالت باقی ساز زمینه هم و هست مشکل

 .ارز نرخ ثبات عدم و جامعه در رکود و بیکاری اقتصادی مشکل

 و مرج و هرج از جلوگیری.  1 ؟ است ضروری اسالمی حکومت برای فقیه والیت وجود چرا .128

 را جامعه و باشد معصوم امام آن رأس که است آن آل ایده حکومت.  2 اجتماعی نیازهای تامین

 بایستی نیست، میسر ایدهآل آوردن دست به و است غایب معصوم امام که اکنون ولی کند اداره

 دلیل ازجمله و هست زیادی عقلی و نقلی دالیل. میباشد فقیه والیت که شود انتخاب آن به نزدیک

 همان عقلی دلیل ازجمله و..( احدیثنا روات الی فارجعوا).. عج عصر امام شریف توقیع روایت نقلی

 خدا است الزم و مفید انسان برای هرچیزی یعنی لطف قاعده یعنی هست امام و پیامبر ثبوت دالیل

 و هست اجتماعی موجود بشر که اونجا از و است موارد این از یکی عقل که داده قرار او اختیار در

 فقیه ولی حاکم چرا اما..  باشه داشته وجود جامعه در حاکم و رهبر الزم پسد داره وستد داد به نیاز

 جامعه و محیط در اسالم فرامین و احکام اجرای 1 :ره خمینی امام صحبتهای به توجه با است

 جامعه نیازمند اجرا برای که است طوری اسالمی قوانین 2است تحقق قابل کامل بطور اسالمی

 ..جزایی و حقوقی احکام مانند است اسالمی

 به رهبری خبرگان مجلس اعصای انتخاب طریق از بله دارند؟ نقش رهبر انتخاب در مردم ایا .129

 .دارند نقش مستقیم غیر صورت



 

 جامعه، هاى واقعیت تحلیل توانایى و درست فهم معناى به بصیرت، ؟ معناست چه به بصیرت .131

 نداشته کافى بصیرت اسالمی جامعه یک افراد اگر. دارد اسالمى جامعه از حراست در  مهمی نقش

 اشیاى با را خود وجود گرانبهاى جوهر و خورد خواهند را دشمنان هاى توطئه فریب آسانى به باشند

 مانع و بیفزایند مردم توده آگاهى بر که است جامعه خواص وظیفه. کرد خواهند معامله ارزش کم

 درک توانایى انسان به که است بخشى اطمینان و عمیق شناخت آگاهى، معناى به. شوند آنها انحراف

 و دهد می تشخیص وضوح به باطل از را حق راه که اى گونه به دهد؛ می را حوادث پرده پشت و حقایق

 .کند می عبور سالمت به ها فتنه و ها بحران از

:  انقالب بعد.  هستند( ع) علی امام محراب شهید اولین ؟ترتیب به ببرید نام را محراب شهدای .131

... ا آیت صدوقی، محمد... ا آیت دستغیب،... ا آیت تبریزی، مدنی... ا آیت ، طباطبایی قاضی... ا آیت

 اصفهانی اشرفی

 6 مدت ؟بهشود می انتخاب وچگونه شوند می انتخاب هرچندسال نگهبان شورای اعضای .132

 تن دوازده این از عضو شش که است شده تشکیل عضو دوازده از شورا این.  شوند می انتخاب سال

 با که هستند حقوقدانانی دیگر عضو شش و شوند می نصب و عزل رهبر حکم با که هستند فقهایی

 شورای دبیر. شوند می انتخاب اسالمی شورای مجلس نمایندگان رأی و قضاییه قوه رئیس معرفی

 .است آن کنونی دبیر جنتی احمد حاضر حال در و است شورا این رسمی مقام باالترین نگهبان

 ای هسته فناوری ملی روز ؟ است روزی چه فروردین 20 .133

 حدود معمول طور به – سالها که است کسی تقلید مرجع ؟ چیست مجتهد با فقیه ولی فرق .134

 آن روایات و احکام و دین از عمیق استنباط و فهم قدرت دارای و خوانده فقاهت درس -سال چهل

 ی عده که وقتی و پردازد می عملیه رساله انتشار به فقاهت علم تحصیل سالها از پس فقیه.است

 که است کسی فقیه ولی اما. شود می شناخته تقلید مرجع عنوان به پرداختند او از تقلید به زیادی

 - است تقلید مرجع نیز گاها و دارد را آن احکام و مبانی و دین از عمیق فهم توانایی و است فقیه

 فقیه ولی. دارد هم والیت مقام دو این بر عالوه و -باشد تقلید مرجع حتما که نیست الزم البته که

 فقط تقلید عظام مراجع. است) عج(زمان امام حکم همان او حکم و است اسالمی جامعه سرپرست

 الزامی که-مرجعیت فقاهت، مقام دارای فقیه ولی اما هستند مرجعیت و فقاهت مقام دو دارای

 تابع باید حکومتی احکام در عادی مردم همچون نیز تقلید عظام مراجع تمام. است والیت و -نیست

 .است مرجعیت مقام فوق والیت مقام چون باشند فقیه ولی محض

 قرار حکومت رأس در که هنگامی فقیه ؟ معناست چه به مطلقه فقیه والیت در مطلقه  .135

 یکایک و. دارد وجود او برای است الزم حکومت برای که حقوقی و اختیارات از چه آن هر گیرد می



 

 ولالیت دایره و. کنند تبعیت او از باید عامی و مجتهد غیرمسلمان، و مسلمان از اسالمی  جامعه افراد

 اختیارات و امکانات تمامی از استفاده امکان حاکم شخص و است گسترده مسائل همه بر فقیه

 .دارد را جامعه اداره برای الزم و صروری

 یعنی نیست، جایز ابتداءً میّت تقلید ؟ کرد تقلید نیست زنده که مجتهدی از توان می ایا .136

 فوت از قبل که کسی اما. کند تقلید شده فوت که کسی از نمیتواند کند تقلید میخواهد که کسی

 فتوای به میّت تقلید بر ماندن باید و ندارد اشکال میّت تقلید بر ماندن بوده مقلد تقلید مرجع

 آن مردن از بعد ، کرده عمل مجتهدی فتوای به مسائل بعضی در که کسی و باشد زنده مجتهد

 .کند تقلید او از مسائل همه در تواند می مجتهد

 خود تقلید مرجع نظرات به چگونه یا پرسید می تقلید مرجع از را خود سواالت چگونه .137

  عادل نفر دو از شنیدن تقلید، مرجع خود از شنیدن تقلید، مرجع رساله به رجوع با شوید؟ می اگاه

 تفاوتی عمل در و. کند ترک را عمل ان باید مکلف اینکه یعنی ؟ معناست چه به نیست جایز .138

 ندارد وجود "نیست جایز" و "است حرام" بین

 جماعت به شود نمى را مستحبّى نمازهاى خواند؟ جماعت به را مستحب نمازهای توان می ایا .139

 به میشود قربان و فطر عید نماز همچنین و خوانند مى باران آمدن براى که استسقاء نماز مگر خواند

 خواند جماعت

 و( ع)حسن  ،(س) فاطمه ،(ع)  علی ،(ص)پیامبر فضیلت در حدیثی کِساء، حدیث ؟ کسا حدیث .141

( ص)اکرم پیامبر. داد روی پیامبر همسر سلمه، ام خانه در کِساء حدیث واقعه. است( ع)حسین

 . پوشانید( کِساء) پشمین ای پارچه با را خویش خاندان و خود تطهیر، آیه نزول هنگام

 اگر. است الهى هدیه یک شما براى فقیه والیت فقیه؟ والیت درباره خمینی امام از سخنی .141

 .است طاغوت نباشد، کار در فقیه والیت

 گرفتی ماه مرداد 5 ؟ خوندید کی را آیات نماز بار آخرین .142

 های سوره خواندن واجب، نماز در چیه؟ تکلیف بشه خونده نماز در اگه دار سجده سورهای .143

 باید برسد، سجده  آیه به تا بخواند را ها سوره آن از یکی سهواً یا عمداً اگر و نیست جایز دار سجده

 و کند تمام را آن نشده، تمام سوره اگر و برخیزد و آورد بجا را تالوت ی سجده واجب احتیاط بنابر

 شد، متوجه سجده ی آیه به رسیدن از قبل اگر و. کند اعاده را نماز سپس برساند، آخر به را نماز

 نماز سپس و کند تمام را نماز و بخواند دیگری  سوره و کند رها را سوره که است آن واجب احتیاط

 .نماید اعاده را

 اسالمی حکومت تشکیل و منکر از نهی و معروف به امر بود؟ چه( ع)حسین امام قیام از هدف .144



 

 فرمانده فرار و امام لشکریان و یاران از برخی خیانت ؟کرد صلح معاویه با( ع) حسن امام چرا .145

 پی در رو نامطلوبی شرایط که بود امام علیه سپاهیان از ای عده شورش و حسن امام سپاه هان

 و بود معاویه اصلی هدف که خونریزی و کشی بردار از صلح، پذیرش با امام اینکه و داشت

 بنابراین. فرمود جلوگیری کند، قطع قیمتی هر به را( ع) علی آل شیعیان و شیعه ریشه خواست می

 .پذیرفت را معاویه با صلح

 مردن و شدن زنده پاییز، و بهار شدن، بیدار خوابیدن، بزن؟ معاد اثبات از مثال یا نشانه یک .146

 . درختان و گیاهان

  خدا دشمنان با دشمنی یعنی تبری و خدا دوستان با دوستی یعنی تولی ؟چه یعنی تبری و تولی .147

 توانند  می مردان. بپوشاند باید مچ تا دست و صورت جز را خود بدن زن حجاب؟ شرعی حدود .148

 باید را بدن بقیه ولی نپوشانند، نامحرم مقابل در را پاها و ها دست و سینه از مقداری و گردن و سر

 .بپوشانند

 اهلل بسم با توبه سوره ؟دارد اهلل بسم 2 نمل سوره چرا و ندارد اهلل بسم توبه ی سوره چرا .149

 که است این نشده شروع اهلل بسم با توبه سوره که هایى علت از یکى و نشده آغاز الرحیم الرحمن

 بر مرگ و است رحمت آیه اهلل بسم ولى شده، نازل «مشرکان بر مرگ» و بیزارى اعالم براى

 شروع براى ها سوره دیگر مانند سوره اول اهلل بسم نمل، سوره.ندارد سازگارى رحمت با مشرکان

 و است سبا ملکه به سلیمان حضرت نامه سرآغاز آن دوم الرحیم الرحمن اهلل بسم و است سوره

 .است کرده نقل را سلیمان حضرت کالم متعال خداوند

 و اهانت برابر در که است شده نامیده والیت با امت میثاق و بصیرت روز است؟ روزی چه دی ۹ .151

 و فتنه سران به گفتن نه که گرفت انجام عاشورا روز در مقدسات به نبست ای عده شکنی حرمت

 . است رهبر و خمینی امام های ارمان با مجدد بیعت و اسالمی نظام تایید

 بیانات کردن دنبال و تحقیق با باید ؟ رهبری معظم مقام بیانات مفاهیم درک و شناخت حد .151

 اجرا عمل در رو رهبری بیانات و بشناسیم رو انقالبی وظایف بتوانیم که برسیم شناخت از حدی به

 امام همچون اقتدار و شجالت و تقوا و علم نظر از ایشون اینکه رهبری معظم مقام از شناختم. کنیم

 مدیریت با ه همرا المللی بین مسایل و داخلی امور به نسبت کامل اشراف و هستند( ره) خمینی

 حل راه اراءه و بخش انگیزه سخنرانیهای با همیشه و هست ایشان عملکرد قوت نقاط از شایسته

 مسلمان مقابل در و شجاع و مقاوم دشمنان مقابل در ایشان هستند راه چراغ مشکالت حل برای

 هر و میدم گوش رو ایشون سخنرانیهای همیشه ایشان بیانات مفاهیم درک برای و هستند مهربان

 و کشور داخل مسائل از دقیق تحلیل با همیشه آقا حضرت سخنان.  میکنم عمل باشه وظیفم آنچه



 

. ببریم پی ایشون سخنان عمق به نمیتونیم نگری سطحی با ما مطمئنا و میشه بیان کشور بیرون

 سخنان به باال بینش و بصیرت با هم ما الزمه پس کردن گوشزد ما به رو آینده مکرر بطور ایشون

 پیرو عنوان به ماست وظیفه آنچه به کنیم عمل و کنیم تحلیل رو بیاناتشون و بدیم گوش ایشون

 .ایشون

 یکی) قران مستقیم، راه:باطل از حق معیارهای و مصادیق ؟ چیست باطل از حق تفکیک معیار .152

 که اکرم پیامبر باطل، ان غیر و است حق اسالم ،(است باطل از حق شناخت معیارهای بهترین از

 سودمندی،:  باطل از حق شناخت های راه از و(. ص) پیامبر بیت اهل هستند، حق بیانگر و معیار

 بصیرت، زایی، وحدت وحی، با مطابقت تعادل، و اعتدال عقالنیت،, فطرت با مطابقت ماندگاری،

 تفکیک معیار هست روایات و احادیث و قران در که چیزی هر. سازی اصالح فرجامی، نیک ایمان،

 میباشد باطل از حق جداکننده میکنن بیان رهبری که حکومتی احکام همچنین و باطله ار حق

 رهبر طریق از سال 5 مدت به قصاییه قوه رئیس میشوند؟ انتخاب چگونه قوه سه روسای .153

 به مجریه قوه رئیس و مجلس نمایندگان طریق از سال یک مدت به مقننه قوه رئیس میشه، انتخاب

 .شود می انتخاب مردم مستقیم رأی طریق از سال 4 مدت

 معاون جمهور، رئیس: کابینه یا دولت هیات اعصای میشوند؟ تشکیل کسانی چه از دولت هیات .154

 معاون جمهور، رئیس مجلس امور معاون و جمهور رئیس حقوقی معاون وزرا، جمهور، رئیس اول

 رئیس سیما، و صدا سازمان رئیس کشور، ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس جمهور، رئیس اجرایی

 .است جلسه رئیس موافقت به منوط دیگر افراد شرکت. دولت هیئت دبیر و مرکزی بانک کل

 و ان دستاوردهای و انقالب از نگهبانی ان هدف که رهبری فرماندهی تحت نهادی چیه؟ بسیج .155

. است حوادث بروز هنگام در نیروها سایر به کمک و تقویت و جهان در خدا قانون حاکمیت گسترش

 .هست هم جنگ برای نظامی نیروهای ساختن اماده و شدن سفر اماده یعنی بسیج

 باید احکام و فردی مسائل در کنید؟ می کار چه رهبر و تقلید مرجع بین اختالف صورت در .156

 پیرو باید تقیلد مرجع چه و فرد چه حکومتی مسائل مورد در و کرد تبعیت خود تقلید مرجع نظر از

 باشند فقیه والیت و رهبری

 همه جای به یکی اینکه یا دهید می انجام تک تک باشه گردنتون به غسل تا سه اگر .157

 داد انجام تک تک و جدا رو انها اینکه یا داد انجام غسل یک همه نیت به میتوان ؟دهید می انجام

 .درسته  دو هر

 شاهرودی هاشمی ؟کیه نظام مصحلت تشخیص مجمع رئیس .158

  میکنی؟ چیکار بود مبتذل جو و آهنگ توش بری عروسی یه اگه .159



 

 امور به آگاه و عادل مجتهد باید ؟باشد شرایطی چه دارای میباست کشور عالی دیوان رئیس .161

 .باشد قضایی

  ؟نوعی چه و میکنی گوش موسیقی .161

 را رهبر های شجاعت از هایی نمونه پرسید که گفتم شجاعت را رهبر شرایط از یکی من .162

 و سیاسی بینش مرجعیت، و افتاء برای الزم تقوایی و علمی صالحیت: رهبری شرایط بزن؟ مثال

 میتوان را ایشان بودن صریح و شجاعت. رهبری برای کافی مدیریت و قدرت و شجاعت و اجتماعی

 سالهای طی ایشون.  یافت میکنند بیان دیگر کشورهای و مسئولین و مردم به نسبت که بیاناتی در

 قدرت با ایشون. میمونن انقالب آرمانهای پای و نمیرن حقی نا حرف هیچ بار زیر دادن نشون انقالب

 رهبری و مدیریت رو کشور خوبی به و ایستادن جهانی قدرتهای و استعمارگران و زورگویان جلوی

 .کردن

 و فلسطین از حمایت در که هست جهانی روز قدس روز بهمن؟ 22 و قدس روز راهپیمایی فرق .163

 22 اما میشه برگزار ظالمین از تنفر اعالن و عالم ستمدیدگان و مظلومین از حمایت در و اسالم

 و نفرت و اسالمی جمهوری نظام و انقالب از حمایت در که است اسالمی انقالب پیروزی روز بهمن

 .میشه انجام ایران کشور دشمنان از بیزاری

 دو دوطرفه، دوستی راستگویی، دینی، مسائل و مقدسات به احترام ایمان، ؟ دوست انتخاب معیار .164

 بودن اخالق خوش بودن، خیرخواه نبودن، رو

 خاتون نرجس مادر و( ع) عسگری حسن امام پدر ؟ بودن کسانی چه زمان امام مادر و پدر .165

 22 فرسخ چهار حاال کیلومتر 5/5 فرسخ هر خودم تحقیقات طبق ؟ کیلومتره چند فرسخ چهار .166

 کیلومتر

 1368/3/14 امام؟ حضرت وفات روز و ماه و سال .167

 هستش؟ ماه این توی ای دیگه مهم مناسبت چه و هستیم ای قمری ماه و سال چه تو .168

 ماه مهم های مناسبت. اول ربیع یکم امروز و االول ربیع یعنی ماه سومین تو قمری 1441 سال

 با سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر ازدواج السالم، عصرعلیه ولی حضرت امامت آغاز: االول ربیع

 اتفاق ماه این در هم المبیت لیلت و ، وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر والدت ، خدیجه حضرت

 .افتاده

 داره گردن به قضا روزه که کسی خیر ؟ بگیره مستحتبی روزه میتونه داره قضا روزه که کسی .169

 است باطل او مستحبی روزه



 

 مجلس نظر زیر کشور محاسبات دیوان ؟آن وظایف و کیست زیرنظر کشور محاسبات دیوان .171

 سایر و دولتی های شرکت موسسات ها خانه وزرات های حساب کلیه به کارش به و اسالمی شورای

 حد از ای هزینه هیچ که دارد نظارت کنند می استفاده کشور کل بودجه از نحوی به که هایی ارگان

 کشور محاسبات دیوان برسد مصرف به خودش محل در وجهی هر و نکند تجاوز مصوب اعتبارات

 .کند می مجلس تقدیم را آن و کند می تهیه بودجه تفریغ گزارش

 قوه رئیس نظر زیر کشور بازرسی سازمان آن؟ وظایف و کیست زیرنظر کشور بازرسی سازمان .171

 و امور جریان حسن بر قضاییه قوه نظارت حق اساس بر .سراج قاضی آن رئیس و است قضاییه

 طبق که وظایفی انجام همچین و است شده تشکیل اداری های دستگاه در قوانین صحیح اجرای

 .است امنیتی سازمان یک سازمان این. است سازمان این عهده به قانون

 سریع سوم رکعت در امام و رسیدیم جماعت نماز به دیر وقتی ؟نماز سوم رکعت در اقتدا نحوه .172

 اگر و بخوانیم خودمان را سوره و حمد باید ما خواند می تسبیحات امام وقتی و کنیم می نیت

 صبر نبود فرصت اگر هم باز و بخوانیم را حمد الاقل سوره و حمد خواندن برای بوده کم فرصت

 به نیز را بعدی رکعت رکعتی چهار نماز اگر و شویم متصل جماعت به بعد رود رکوع به امام کنیم

 فرض، جماعت امام آخر رکعت)بخواند را نماز آخر تشهد خواهد می امام وقتی و بخوانیم نحو همین

 دارد بستگی است خودمان میل به این نگیریم یا بگیریم تجافی حالت توانیم می ما( ما دوم رکعت و

 .کنیم رعایت باید حتماً دوم رکعت تو تجافی ولی دهیم ادامه جماعت به نماز داریم دوست چقدر

 نفاس استحاظه حیض غسل ؟( ها خانم مخصوص) بانوان واجب های غسل .173

 هم دهد می حکم هم تقلید مرجع ببینید ؟چیه تقلید مرجع حکم با فقیه والیت حکم فرق .174

 و( است حرام یا است واجب یعنی دهد می کلی صورت به نظرش تقلید مرجع وقتی)حکم که فتوا

 فقیه ولی حاال( میدهد کلی صورت به را حکمی مجتهد وقتی ، احتیاط از خالی و قطعی نظری) فتوا

 گاهی ها این بر عالوه فقهیشون نظر بیان برای دارد را فتوا و حکم باشه تقلید مرجع که صورتی در

 جامعه وقت مصلحت به که بگیرد را تصمیماتی شریعت قوانین سایه در فقیه ولی است ممکن

 باید هم تقلید عظام مراجع حتی و جامعه افراد تمام تنها نه که حکومتی حکم همان این که اسالمی

 .است حرام آن با مخالفت و االجراست واجب و کند رعایت را آن

 که معصوم امام به شخص نزدیک ؟هستن ایشان جانشین کسی چه زمان امام غیبت زمان در .175

 .شود می فقیه ولی همان



 

 -سیستانی اهلل آیت -ای خامنه امام حضرت میشناسی؟ رو کسانی چه زنده تقلید مراجع از .176

 -یزدی مصباح اهلل آیت -اردبیلی موسوی اهلل آیت -شیرازی مکارم اهلل آیت – آملی جوادی اهلل آیت

 خراسانی وحید اهلل آیت – گلپایگانی صافی اهلل آیت

 امر والیت اهلل عج عصر امام غیبت زمان در اساسی قانون پنج اصل طبق چی؟ یعنی فقیه والیت .177

 .است زمانه اموز به آگاه و مدبر مدیر شجاع تقوا با عادل فقیه عهده به امامت و

 مقیم یا کریم یا رحیم یا رحمن یا اهلل یا بسمک اسئلک انی اللهم چیه؟ کبیر جوشن دعای اول .178

 حکیم یا حلیم یا علیم یا قدیم یا عظیم یا

 ولی کند می نشینی عقب کند وحدت احساس ما در دشمن اگر رهبری؟ معظم مقام از سخن یه .179

 .کند می حمله افتاده فاصله مسئولین بین و مسئولین و مردم بین کند احساس دشمن اگر

 .فهمم نمی جون نیلوفر سواالت منظور چندمه؟ رکعت ظهر نماز .181

 اگر شه می باطل وضو بله داره؟ اشکال آیا بریزه صورت به دست آب سر مسح هنگام اگر .181

 .میشود باطل وضو ایم شسته قبال که برسه پیشونی آب به مسح آب

 نداره مشکلی بلهخوند؟ رو عشاء و مغرب نماز نشده باطل که ظهر وضوی با میشه آیا .182

 کردن پاک از بعد رو غسل آیا هست الک انگشتون در که بشید متوجه غسل حین در آیا .183

 بشه برطرف مانع باید و باطل غسل ؟دهدید می ادامه رو غسل اینکه یا میدید انجام دوباره از

 .نماییم غسل مجدد و

 .است نماز بطالن موجب رکعتی دو نماز در شک میشه؟ چی کنم شک صبح نماز در اگر .184

 باید که را روزه(  ها خانم مخصوص) میشه؟ چی روزمون و نماز وضعیت شرعی عذر حالت در .185

 خواند را اش قضا نیست نیاز نماز ولی آوریم جا به را اش قضا

 آینده از خبر معراج، القمر، شق قران، ؟ببرید نام رو ص پیامبر معجزات .186

 از پس(: عج) مهدی حضرت زمان امام صغری غیبت ؟ چیه کبری غیبت و صغری غیبت .187

 تا و شد آغاز صغری غیبت دوره ق 261 سال در السالم علیه عسکری حسن امام حضرت شهادت

 ادامه به نائب چهار طریق از( عج) مهدی حضرت زمان امام دوره این در. کرد پیدا ادامه ق 329 سال

 329 سال از دوران این(: عج) مهدی حضرت زمان امام کبری غیبت دوره. پرداختند می مردم امور

 پرسش به پاسخ دوره این در داشت خواهد ادامه بدانند مصلحت خداوند که زمانی تا و شد شروع ق

 معرفی دوره این برای خاصی نایب حضرت و است حضرت آن عام نایبان عهده بر مردم احکام و ها

 .اند نکرده



 

 عادل نفر دو باشد، داشته علم مجتهد بودن اعلم به شخص خود ؟ مرجع شناخت راههای .188

 باشد مشهور و معروف مردم بیشتر بین در مجتهد بودن اعلم و دهند شهادت

 مسافر شهر مردم و نشود شنیده شهر اذان صدای آن در که مسافت از حدی ؟ چیست حدترخص .189

 .نبینند را

 شده قضا که صورتی همان به خوند؟ باید چگونه خود درمحل قضاشود نماز درمسافرت اگه .191

 به را آن قضای بخواهد خود وطن در اگر حتی خواند می شکسته هم را آن قضای. آورد می جا به

 . آورد جا

 باشه داشته رو تقیلد مرجع شرایط اگر  خیر، باشه؟ داشته رساله باید حتما تقلید مرجع ایا .191

 .نیست بودن تقلید مرجع شرایط جزء رساله داشتن و کرد تقلید میتوان

 1361 سال در یارانش از تن 72 و بهشتی اله آیت شهادت و قضائیه قوه روز روزیه؟ تیرچه۷ .192

 آوایی علیرضا سید کیه؟ دادگستری وزیر .193

 از جمهوری رئیس حم تنفیذ میشه؟ چی نکرد تنفیذ رو جمهور رییس رهبرحکم اگه .194

 منتخب شخص نکند زتنفیذ را او حکم که صورتی در و است اساسی قانون در رهبری اختیارات

 غیرواجد افراد چون بیافتد اتفاق این که دارد وجود کمی احتمال که. ندارد مجریه قوه بر ریاستی

 . ندارند شدن انتخاب فرصت شرایط

 دوم درجه ،(نوه) اوالد اوالد  اول، اوالد،درجه و مادر و پدر:  اول طبقه ؟ هستن چی ارث طبقات .195

 اوالد و خواهر و برادر و( بزرگ ومادر پدر) اجداد:  دوم طبقه  سوم؛ درجه( نبیره) اوالد اوالدِ اوالدِ و

 ها خاله و ها دایی ، عموها ، ها عمه:  سوم طبقه آنها،

 آنجا در نیز او مهم امور مرکز و داشته سکونت آنجا در شخص که است محلی چیست؟ اقامتگاه .196

 .باشد

 شناخته دقیقاً آن صاحب که است احتمالى یا قطعى الناس حقوق منظور ؟ چی یعنی ردمظالم .197

 در که است حرامى اموال منظور. گردد مى نیازمندان صرف شرع حاکم اجازه با که نسیت، شده

 فقرا صرف مجتهد اجازه با باید که شناسد، نمى وجه هیچ به را آن صاحبان و است، انسان دست

 . شود

 ساختمان، پنجره و در ،(دیوار میخ حتی) ساختمان زمین، میکنه؟ روپاک چیزایی چه آفتاب .198

 گیاه و درخت حصیر،



 

 و الحرام تکبیره هنگام در قیام که است نماز در ایستادن و  داشتن پا به و برخاستن چیست؟ قیام .199

 از بعد قیام و اربعه تسبیحات و حمد خواندن هنگام در قیام و رکنی واجب رکوع به متصل قیام

 .است رکنی غیر واجبات از رکوع

 را( عشا و عصر ظهر،) رکعتی چهار نمازهای باید مسافر خواند؟ شکسته باید را نمازهایی چه .211

 .بخواند دورکعتی و شکسته

 آنان، با همدلی و همدردی و دوستی و محبت دادن نشان کنیم؟ می عزاداری امامان برای چرا .211

 الگوی براساس جامعه ساختن: سازی جامعه ،( سازی انسان) امامان از الگوپذیری و الگوگیری

 و داشتن نگه زنده بعد، های نسل به شیعه فرهنگ دهنده انتقال بیت، اهل های ارمان و اسالمی

 شناخت ائمه، با قلبی پیوند ایجاد مسلمانان، بین یکپارچگی و وحدت ایجاد شورا، عا نهصت ترویج

 دینی معارف تعلیم و معنویت کسب اسالم، دشمنان

 پاکى مایه و دهد مى پرورش انسان در را پرهیزگارى و تقوا روح روزه است؟ واجب روزه چرا .212

 و جهنم آتش از ایمنى آن پاداش و است زودگذر تشنگى و گرسنگى تحمل روزه. گردد مى درون

 موجب روزه. باشد مى همیشگى شدن سیراب و الهى انتهاى بى هاى نعمت و بهشت از برخوردارى

 مى بدن سالمت و صحت مایه بهداشتى نظر از روزه. شود مى تنگدستى و فقر رفع و رزق وسعت

. سازد مى قوى را او اراده و پاک و شفاف را انسان روح و تعدیل را غرایز اخالقى، بعد از روزه. باشد

 تشنگى و گرسنگى رنج اینکه چه ;شود مى دیگران به احسان و توجه موجب اجتماعى بعد از روزه

 هنگام دار روزه تا شود مى موجب روزه. نماید مى نیازمندان و مستمندان متوجه را ثروتمند دار روزه

 .باشد خرسند و خشنود پروردگار مالقات

 در تغییر:  راهکارها و است مشکل ترین اصلی اشتغال آن؟ راهکار و جوان نسل اصلی مشکل .213

 مرتبط های مهارت و ها تخصص به توجه و زندگی های مهارت آموزش اقتصادی، و شغلی الگوهای

 بازنشسته، افراد بکارگیری عدم ، آنها دادن مشارکت و جوان نیروی گیری کار به اشتغال، و کار با

 .انان از حمایت و تولیدی های بنگاه کردن فعال و تولید در گذاری سرمایه

 ها راهپیمایی و انتخابات در شرکت شما؟ زندگی در رهبر از پیروی از عملی مثال .214

  آبان 13 ؟ بود کی رفتی که راهپیمایی آخرین .215

 ،(ع) اصغر علی ،(ع) اکبر علی ،(ع) عباس ،(ع) حسین امام ببر؟ نام را عاشورائیان از تن چند .216

 عوسجه بن مسلم عروه، بن هانی مظاهر، بن حبیب رقیه، قاسم، حر،

 و شعر قالب در عاشورا فرهنگ بیان ؟کنی می منتقل خود فرزند به عاشورا فرهنگ چگونه .217

 .مذهبی و حسینی مراسمات در شرکت فرزند، درک با متناسب های داستان



 

 اکرم پیامبر جانشینی که کسانی به اصطالح در و یاران و پیروان یعنی شیعه چه؟ یعنی شیعه .218

 علی امام انتصاب به و است بیت اهل مکتب پیرو و میداند رسالت خانواده اختصاصی حق را( ص)

 .است معتقد خداوند سوی از او از پس امامت و پیامبر جانشینی برای( ع)

: فرماید می( ص) اکرم پیامبر. است باالتر ماه هزار از قدر شب رجب؟ ماه و قدر شب فضیلت .219

 .کند نمی برابری او با خدا نزد در حرمت و فضیلت در ماهی هیچ و خداست ماه رجب

 سوم رکعت در اربعه تسبیحات و  دوم و اول رکعت در سوره و حمد خواندن ؟ چیه نماز در قرائت .211

 چهارم و

جایز نیست ولی اگر قبال تقلید از میتی که فوت شده اگه ابتدایی باشه  بقا بر میت یعنی چی؟ .211

بقا بر میت یعنی از مرجعی که فوت شده همچنان پیروی کنیم . ازش تقلید میکرده اشکال ندارد

فقط در مورادی که ایشون نظری ندادن به مرجع زنده رجوع کنیم ولی تقلید ابتدایی از مرجع فوت 

 . شده درست نیست

 ت ترتیب مواالتئسجود تشهد سالم ذکر قراقیام نیت تکبیره االحرام رکوع  واجبات نماز ؟  .212

اگر مسجد دعوت باشی و اما عذر شرعی نداشته باشی چیکار میکنی؟ درحالی که اون   .213

خوب عذر شرعی نداشته باشم که میرم ولی احتماال سوال  طرف خیلی برات مهمه و باید بری؟؟؟

م در مسجد و صاحب منظورش اینه که عذر شرعی داشته باشی و مخصوصه بانوانه . خوب میر

 . مجلس رو آگاه میکنم که اومدم ولی نمیتونم وارد مسجد بشم

بزرگترین کنگره سیاسب بعد از حجه دو رکعت نمازی که روز جمعه میخونن هدفش چیه؟  .21۴

. نشون دهنده اتحاد مسلمانانه صف ارایی در مقابل دشمنه اگاهی دهنده در مسائل سیاسی و دینیه

ش هم دوتا خطبه توسط امام جمعه قراعت میشه و به جای نماز ظهره و نماز جمعه هستش که قبل

نماز عبادی و سیاسی هست و هدفش دعوت به تقوا و پرهیزگاری نماز گزاران و آگاه کردنشون از 

جمعی است و اثر  نماز جمعه یک عبادت بزرگ دست …مسایل سیاسی جامعه و مشکالت جامعه و

جان و شستن دل از آلودگیهای گناه و زدودن زنگار معصیت از  عمومی عبادات را که تلطیف روح و

باشد در بر دارد به خصوص این که مقدمتاً دو خطبه دارد که مشتمل بر انواع مواعظ و  قلب می

اندرزها و امر به تقوی و پرهیزگاری است.بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگ اسالمی قبل از  

دهد به محض شنیدن  مسلمانان و اهل ایمان دستور می  که به همههر چیز آیات همین سوره است 

اذان جمعه به سوی آن بشتابند و هرگونه کسب وکار و برنامه مزاحم را ترک گویند تا آنجا که اگر 

در سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذایی هستند کاروانی بیابد و نیازهای آنها را با خود داشته 

نماز جمعه را ادامه دهند.در حقیقت اسالم به سه اجتماع بزرگ   وند و برنامهباشد به سراغ آن نر



 

اجتماعی هفتگی که در مراسم  .شود دهد: اجتماعات روزانه که در نماز جماعت حاصل می اهمیت می

گیرد، نقش نماز  خدا هر سال یک بار انجام می  نماز جمعه است. و اجتماع حج که در کنار خانه

های خطیب در خطبه نماز  یان بسیار مهم است به خصوص این که یکی از برنامهجمعه در این م

جمعه ذکر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است به این ترتیب این اجتماع عظیم و 

معارف اسالم و   تواند منشاء برکات زیر شود:الف: آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه پرشکوه می

 .و سیاسی رویدادهای مهم اجتماعی

ای که دشمنان را به  ب: ایجاد همبستگی و انسجام هر چه بیشتر در میان صفوف مسلمین به گونه

 .وحشت افکند و پشت آنها را بلرزاند

 .مردم مسلمان  ج: تجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده

 .د: جلب همکاری برای حل مشکالت عمومی

ک نماز جمعه جامع الشرایط که دستورهای اسالمی دقیقاً به همین دلیل همیشه دشمنان اسالم از ی

 .اند در آن رعایت شود بیم داشته

ه دلیل اینکه به اصول ب قلب قران یس؟قلب قران کدام سورس وعروس قران کدام سورس  .21۵

به دلیل وجود استعاره و تشبیه در  ، عروس قران الرحمناعتقادی توحید و معاد و نبوت اشاره میکنه

 این سوره

 سال 23 ؟قران در چند سال نازل شد  .212

اگر هنگامی که امام جماعت در رکعت اخر نماز در حال خواندن ذکر تسبیحات اربعه .21۷

م تسبیحات اما که زمانی تا اگر –باشد بخواهیم به نماز ملحق شویم چطور ملحق میشویم 

سریع نیت  بکنیم؟را تمام کند ما نتوانیم حمد را بخوانیم و امام به رکوع رود چکار باید 

میکنیم شروع میکنیم به حمد اگه تونستیم توحیدم میخونیم اگه نتونستیم با امام به رکوع میریم 

 .وقتی امام تشهد میخونه تجافی میکنیم بعد از اینکه سالم داد بلند میشیم و ادامه نماز و میخونیم

اگر امام در رکعت  .ام میرسانیمو اگه امام به رکوع رفت فورا نیت میکنیم و خودمون چ به رکوع ام

ت بهش ملحق شویم اگه فرصت باشه حمد و سوره رو میخونیم اگه ئچهارم باشد میتوانیم هنگام قرا

وقت کم باشه فقط حمد رو میخونیم و با امام به رکوع میریم ولی اگه احتمال بدیم برای خواندن 

ایشان ملحق میشویم بعد رکوع و دو حمد هم فرصت نمیشود صبر میکنیم هنگام رکوع امام به 

سجده رو با امام به جا میاریم بعد هنگامی که امام تشهد و سالم میخواند به صورت تجافی میشینیم 

صورت اول: بعد از نیت و تکبیرة االحرام، حمد و سوره  . و بعد بقیه نماز را خودمان به جا میاریم

رداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع ب

رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و 



 

همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعى که قبل از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است 

اید و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نم

صورت دوم: بعد از  .اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سالم دهد

اهلل به عنوان یک آیه خالف احتیاط است(  نیت و تکبیرةاالحرام، حمد و یک آیه )البته احتساب بسم

کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند  اى را قرائت کرده و رکوع از سوره

و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید و همین طور 

اى که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع  تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره

د. سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى رکعت آخر تمام شو

اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول  دوم قیام نماید و حمد و آیه

اى  ادامه دهد تا تشهد بخواند و سالم دهد و چنانچه بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره

صورت سوم: یکى از  اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند

اى را  صورت چهارم: سوره .ها را به یکى از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر بجا آورد رکعت

ا چهارم اى از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده، در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم ی که آیه

تکمیل نماید، که در این صورت واجب است بعد از سر برداشتن از رکوع، سوره حمد را در قیام 

اى از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند، و  بعدى اعاده نموده و یک سوره یا آیه

 .در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آخر برساند

 ؟کدام امام مانوسی و چقدر درمورد اماما اطالع داری و اماما رو به ترتیب بگوا ب .212

گروهای تکفیری گروهی اند که تکفیر کردن و حق  ؟گروههای تکفیری چه گروه هایی هستند  .21۹

خودشون میدونن یعنی در مورد فردخودشون هم حکم میدن و هم حکم و اجرا میکنن یه گروه به 

ون بدنام کرپن اسالمه و میخان به دنیا نشون بدن که اسالم دین خشن و ظاهر مسلمانن که هدفش

 … القاعده و جبهه النصره و داعش و .غیر منعطفه

تا رکوع  5نماز آیات دو رکعته و هر رکعت  نماز ایات چند رکعت و چگونه خوانده می شود ؟   .220

 داره

نفر یک صاع یعنی سه مقدار فطریه هر  مقدار فطریه روزه و صرف چه کارهایی میشه ؟ .221

 . صرف فقیران و تهیدستان میشود …کیلوگرم گندم و جو و برنج و

وظیفش حل اختالف احتمالی بین مجلس و شورای ؟  وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام .222

نگهبان و انتخاب یک نفر فقیه شورای نگهبان در شورای موقت رهبری و تصویب مصوبات شورای 

ن رهبری برای تعیین سیاستهای کلی نظام و حل معظالت نظام بازنگری قانون اساسی وهمچنی

 . بامجمع مشورت میکنند



 

حدیث ثقلین از پیامبر هستش که والیت رو به  ؟ در مورد حدیث ثقلین و مفادش بگویید .223

حدیثی مشهور  . اثبات میرسونه و بیان میکنه بعد از پیامبر باید به قران و اهل بیت تمسک بجوییم

و متواتر از پیامبر اسالم)ص( درباره جایگاه قرآن کریم و اهل بیت پیامبر در دین اسالم است. بر 

، برای هدایت باید به قرآن و اهل بیت تمسک (اساس این حدیث، پس از درگذشت پیامبر )ص

آن قرار داده جست و این دو، همواره در کنار یکدیگرند. در این روایت، اهل بیت)ع( در کنار قر

 .طور که بر مسلمانان تبعیت از قرآن الزم است، تبعیت از اهل بیت)ع( نیز الزم است اند و همان شده

هدف آمریکا تسلط بر منابع طببعی نفت و گاز خاورمیانه ؟ هدف امریکا از خاورمیانه چیست .22۴

دا کنه و با کمک هست و همچنین تفرقه افکندن بین کشوهای خاورمیانه تا راحتتر بهشون تسلط پی

 . گرفتن از بعضی کشوراای عربی همچون عربستان میخواد جلوی نفوذ ایران رو در خاورمیانه بگیره

تضمین امنیت منافع انرژی در مناطق نفت خیز ، حفظ امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی درمنطقه

ت و تسلط بی قید و آمریکا همواره نسبت به منابع نفتی خاورمیانه چشم طمع داشته اس، خاورمیانه

ممانعت از دسترسی کشورهای خاورمیانه به سالحهای ،  .شرط بر آنها از اهداف جدی آمریکا است

پیگیری در به نتیجه ، عدم ایجاد همگرایی منطقه ای برای دشمنی با آمریکا در خاورمیانه؛، پیشرفته

همه جانبه در تمامی  برقراری سلطه، رساندن طرح سازش خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی؛

آمریکا در این تعامالت دنبال منافع اقتصادی و تجاری، تضمین حضور درازمدت ، کشورهای منطقه

 .خود در منطقه و ایجاد جبهه متحد در مقابله با تهدیدهای ضد آمریکایی در منطقه می باشد

 به صورت والیت فقیه ؟در حال حاضر امامت به چه شکل است .22۵

ربنا افرغ علیا صبرا و ثبت  .……ربنا اتنا فی النیا حسنه و؟ وت میخونیچه دعاهایی در قن .222

 …… اقدامنا و انصرنا

مراجعه به رساله مرجع تقلید. سایت  ؟اگر سوالی از احکام داشته باشی چیکار میکنی .22۷

 .…پاسخگویی مرجع تقلید. و

دو تا چون   چرا فراموش کردن سجده که از ارکان نماز است نماز را باطل نمی کند؟ .222

سجده در یک رکعت با هم رکنه اگه دو تا فراموش بشه نماز باطله ولی اگه یکی فراموش بشه نماز 

 . صحیحه و بعد نماز سجده سهو به جا میاریم

یک سخن از امام خمینی رحمه اهلل در باره ی والیت فقیه و یک سخن از امام راحل در  .22۹

ولی فقیه نعمت و موهبتی است از طرف خداوند اگر والیت فقیه  ؟بارهی حمایت از والیت فقیه

ت مشروعی …باشد کشور از طاغوتیان حفظ میشود و دیکتاتوری از بین میرود و رییس جمهور و 



 

اگروالیت فقیه نبود  . پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد . پیدا میکنند

 .دیکتاتوری میشد

رهبری در سخنرانیهاشون فرمودند در برابر دشمن با ؟ هبر را بگید.ه ازسخنان ردوجمل .230

مالیمت رفتار کردن باعث گستاخیش میشود و اگر در مقابلش بایستیم عقب رانده میشود و 

مشکالت اقتصادی که به وجود اومده به دلیل افزایش نقدینگی هستش که باید به سمت تولید 

شمنی رو با ما در پیش گرفته فشار نظامی و رسانه ای و سال هست انواع د 41هدایت شود . دشمن 

فرهنگی و امروز هم فشار اقتصادی با اعما تحریمها تا به امروز موفق نشده و بعد از این هم به 

جنگ نرم، صحنه رویارویی دروغ های بزرگ باواقعیت های  . هدفش نخواهد رسید

مسئولین . رد. قدرت آمریکا رو به افول استبست ندا تردیدناپذیراست.راه نظام جمهوری اسالمی بن

تا نفس دارند باید به این مردم خدمت کنند. بایستى در بین مسئولین مسابقه خدمتگزارى و 

باید ترتیبى داده بشود و مکانیسمى به وجود بیاید که کارگزاران  .رسانى به مردم برقرار باشد خدمت

 .م و خدمتگزاران مردم بدانندحکومتى، خودشان را به معناى حقیقى کلمه، خدا

 .ى با امریکا، خدمت به این مردم است بزرگترین مبارزه

امامت ادامه دهنده راه نبوت هستش نبی وظیفه دریافت پیام الهی از  ؟ارتباط نبوت با امامت .231

طریق وحی و ابالغ اون به مردم داشته و امام وظیفه اجرای احکام الهی و تشکیل حکومت اسالمی 

نبوت یعنی دریافت وحی از  .هر دو از اصول دین هستند. امامت تداوم مقام نبوت است . رو داره

وظیفه امام اجرای دستورات الهی است در حالی که  . خداوند ، امامت یعنی رهبری و پیشوائی خلق

ممکن است کسی مقام پیامبری و تبلیغ و رسالت را  . وظیفه رسول ابالغ این دستورات می باشد

باشد و اما مقام امامت در او نباشد ، این مقام ، نیازمند به شایستگی فراوان در جمیع جهات داشته 

 .مثل حضرت ابراهیم . است

اگر در نمازهای چهار  ؟د ؟نماز احتیاط کی میخوننشو می خوانده چگونه احتیاط نماز .232

بخونی . نماز احتیاط رکعتی بعد سجده دوم شک کنی باید بنارو بر بیشتر بزاری و نماز احتیاط 

قنوت و سوره ندارد و نیتشو نباید به زبان آورد و حمد و بسم اله رو بنا بر احتیاط واجب باید آهسته 

های نمازهای  نماز احتیاط، نمازی یک یا دو رکعتی است که به سبب شک در تعداد رکعت . گفت

 .شود چهار رکعتی واجب می

بعد از سالم نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط کند و تکبیر کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، 

بگوید، و حمد را بخواند و به رکوع رود، و دو سجده نماید، پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او 

واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و سالم دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب 

 .دیگر مثل رکعت اوّل بجا آورد و بعد از تشهّد سالم دهد است، بعد از دو سجده یک رکعت



 

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید نیت آن را به زبان نیاورند ـ و بنا بر احتیاط الزم ـ حمد را 

آن را هم آهسته بگویند. رعایت همۀ « بسم اهلل»آهسته بخوانند، و احتیاط مستحب آن است که 

 .در نماز احتیاط هم واجب است شروط نمازهای واجب دیگر

خداوند دارای صفت سلبی و ثبوتی است . صفات ثبوتی صفاتی هستندکه دارای ؟سلبیه صفات .233

معنای وجودی است و در حقیقت کمالی که سزاوار ذات متعالی خداوند است مانند علم و قدرت و 

سلبی است نفی هر سمیع و بصیر بودن ولی صفات سلبی صفاتی که دارای معنا و مفهوم نفی و 

 … گونه عیب و نقص از خداوند را بیان میکند مانند جسم نداشتن و مرکب نبودن و

توحید صفاتی یعنی خداوند که دارای صفات همچون علم و قدرت و رازقیت و  ؟توحید صفاتی .23۴

ت این صفات مربوط میشه به ذات خداوندی و اینطور نیست که یه دوره ای این صفات رو هس …

و بعدا بهش رسیده در واقع این صفات خارج از ذات خداوند نیست یعنی خدا عین علم و نداشته 

 قدرت است

انواع توحید : توحید نظری و توحید عملی توحید نظری خودش تقسیم میشه به ؟ توحید ذاتی .23۵

توحید ذاتی و صفاتی و افعالی . توحید ذاتی یعنی خداوند یگانه و بی همتاست و بسیط و غیر مرکب 

 سته

 عدل و امامت ؟ ارکان مذهب .232

ترتیب بگوید  ؟ نماز میت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به اینتنماز میت چگونه اس .23۷

کافى است: بعد از نیّت و گفتن تکبیر اوّل بگوید: اشْهَدُ انْ ال إلهَ إلَّااللَّهُ وَ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ و بعد 

مُحَمَّدٍ وَ آل  مُحَمَّدٍ و بعد از تکبیر سوم بگوید: اللَّهُمَّ اغْفِرْ   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى از تکبیر دوم بگوید:

لِلْمُؤمِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَیِّتِ و اگر 

 .مَیِّتِ و بعد، تکبیر پنجم را بگویدزن است بگوید: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ الْ

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است، در رکعت اوّل  نماز عید فطر چه طور خوانده میشه ؟ .232

بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت 

سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار پنجم تکبیر دیگرى بگوید و به رکوع رود، بعد دو 

تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو 

 .سجده به جا آورد و تشهد بخواند و سالم گوید

ذکر تسبیحات اربعه؟اگر فراموش کنید ذکرتسبیحات اربعه به جاش چه ذکری باید  .23۹

 می توان به جای آن حمد خواند.. ”اهلل  والحَمدُ هلل  وَال اِلهَ االَّ اهللُ واهللُ اکبرُ سُبحانَ“  خواند؟



 

ولی فقیه نماینده امام عصر علیه السالم در زمان غیبت  وظیفه ما در برابر والیت فقیه چیه؟ .241

حفظ وحدت ملی،  .است. در مسایلی که مربوط به حکومت است باید از والیت فقیه پیروی نمود

 نظارت بر حاکم اسالمی، اطالعت از حاکم اسالمی

 باطل است چه سهوا و چه عمدا؟ اگر ارکان نماز فراموش بشن چه حکمی داره  .241

 بعداز نماز سجده سهو به جا میاریم؟ اگر یک سجده فراموش بشه چه حکمی داره  .2۴2

کعتی، مانند نماز صبح و شک در رکعتهای نماز دو ر .1 ؟شک های باطل کننده نماز رو بگید  .2۴3

شک در نماز چهار رکعتی هرگاه یک  .3 .(رکعتی )مغرب 3شک در رکعتهای نماز  .2 .نماز مسافر

شک در نماز چهار  .4 .طرف شک، یک باشد، مثل این که شک کند یک رکعت خوانده یا سه رکعت

شک دو و سه،  ی دوم در حالی که یک طرف شک دو باشد، مانند رکعتی پیش از تمام شدن سجده

شک بین سه و شش یا بیشتر از  .6 .شک بین دو و پنج یا بیشتر از پنج .5 .قبل از اتمام دو سجده

شک در عدد رکعتهای نماز که اصالً نداند چند  .8 .شک بین چهار و شش یا بیشتر از شش .7.شش

 .رکعت خوانده است

 و اگر فراموش بشه نماز باطلهرکوع جزء ارکان نمازه ؟ اگررکوع را فراموش کنی حکمش چیه  .2۴۴

اگر وقت نماز بگذره و ما ؟ اگه نصف شب شک کنی که نمازظهرنخوندی یا نه چیکارمیکنی  .2۴۵

 شک کنیم یا احتمال بدیم که نخوندیم به شک اعتنا نمیکنیم. ولی اگه وقت باشه و باید بخونیم

برود و دوباره  یدشک در قبل از نماز: بااگه شک بکنی وضوگرفتی یا نه چیکارباید کرد ؟  .2۴2

در بعد از  شک و دوباره نماز بخواند. یرد،نماز: نماز باطل است، برود وضو بگ ین. شک بیردوضو بگ

 یح. شک در بعد از وضو: وضو صحیردوضو بگ یستیبا ینماز بعد یاست اما برا یحنماز: نماز صح

 است.

 یاطاحت آیا میشه در احتیاط واجب و مستحب از مرجع تقلید دیگه ای تقلید کرد؟  .2۴۷

 یستواجب ن یآن خوب است ول یتمجتهد که رعا یحصر یهست همراه با فتوا یاطیاحت مستحب:

ه این گونه عمل ب احتیاط واجب : .رجوع کند یگرتواند درآن مسئله به مجتهد د یو مقلد نم

 .توان در آن به فتوای مجتهد دیگری رجوع نمود میاحتیاط، واجب بوده و 

کرد که  یدتقل یعهکه مرد، بالغ، عاقل، ش یمجتهد یعنی ؟ویژگی های مجتهد جامع الشرایط .2۴2

حالل  ی،حکم دوازده امام یدندر فهم یعنیاعلم باشد،  یگرد ینباشد و از مجتهد ها یادن یص بهحر

زمان  ینتخدا از تمام مجتهد یاز مجتهد یدواجب با یاطبنا بر احت یزن وزاده، زنده و عادل باشد ؛

 خود استادتر و داناتر باشد.



 

دو نفر  2-کند. یقینخود انسان  1-از چه راهی مجتهد جامع الشرایط رو باید شناخت؟  .2۴۹

کنند به شرط آن که دو نفر  یقدهند تصد یصتوانند مجتهد و اعلم را تشخ یعالم عادل که م

 یصتوانند مجتهد و اعلم را تشخ یاز گفته اهل علم که م 3-الفت نکنند.با گفته آنها مخ عادلعالم

 حاصل گردد. یناندهند اطم

یعنی هیچ نیرو و توانى جز از به چه معناست؟ « ال حول وال قوه اال باهلل العلی العظیم » ذکر .2۵0

 . سوى خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست

هر کدام از شما مسئول هستید و درباره  یعنی چه؟« کلکم راع و کُلکُم مسئولٌ عنِ الرَعیَه »  .2۵1

 دهند بازخواست خواهید شد افرادی که به سخن شما گوش می

. 1 وظایف مردم نبست به رهبر: ؟حقوق رهبر نسبت به مردم و حقوق مردم نسبت به رهبر  .2۵2

 باشند. مردم مسئولیت دارند از رهبر جامعه تبعیت کنند و پایبند قوانین و مقررات حکومت اسالمی

برای اجرای قوانین اسالم، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم، از خود . 2

استقامت و پایداری نشان دهند. زیرا با تشکیل حکومت اسالمی، منافع ظالمان و مستکبران به خطر 

سختی و مشکالت می افتد و آنان با تمام امکانات و ابزارهایی که دارند، می کوشند که مردم را دچار 

وحدت و همبستگی اجتماعی خود را بر محور . 3کنند تا باالخره دست از حق طلبی خود بردارند

رهبری جامعه حفظ کنند تا قدرت های ستمگر نتوانند در کشور اسالمی نفوذ کنند و عزت و 

ه کنند به طوری خود را برای مقابله با ظالمان و مستکبران آماد. 4.استقالل جامعه را به خطر اندازند

آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود . ۵ .که آنان فکر تهاجم به سرزمین اسالمی را در سر نپرورانند

را افزایش دهند تا بتوانند در شرایط پیچیده ای که قدرت های ظالم در دنیا ایجاد می کنند، 

 .دهنده رهبر باشندخیرخواه و نصیحت گر و یاری . 6.تصمیمات صحیح بگیرند و درست عمل کنند

وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را با روش های درست و تاثیر گذار انجام دهند و مانع 7

در جهت آبادانی کشور . 8.گسترش بدی ها و زشتی ها و کم رنگ شدن خوبی ها و نیکی ها گردند

ی را بر منافع منافع کلَّ جامعه و نظام اسالم 11 .در حفظ اموال عمومی تالش کنند. 9.بکوشند

عقبای  .کوشش در جهت تأمین دنیا و 1وظایف رهبر نسبت به مردم:. فردی خود ترجیح دهند

( خوش رویی و گذشت؛ 4( رعایت ساده زیستی؛ 3انصاف؛      ( ظلم ستیزی و رعایت عدل و2مردم؛ 

( نگهبانی از 7؛ ( نظارت بر عملکرد قوای تشکیل دهنده نظام اسالمی6پذیری؛      ( سعۀ صدر و انتقاد5

( 11( تواضع و فروتنی؛ 9( نگهبانی و حراست از دین مردم؛ 8مال و عرض مردم؛      جان،

  ( احترام به افکار عمومی، و...12( مشورت با صاحب نظران 11داشتن با مردم؛      ارتباط



 

 الف( گرفتن خمس و زکات و مصرف آنها دراحکام حکومتی در زمان غیبت امام زمان عج ؟  .2۵3

ب( والیت بر یتیمهای بی سرپرست، قاصران،)کم عقالن(؛ غایبان؛  اموری که شرع تعیین کرده است؛

ت(  ی مسلمانان وقف شده است؛ مفقود األثرها؛ پ( تولیت موقوفات خاصّه و عامّه که برای همه

نهی  ی امر به معروف و نهی ازمنکر؛ بعضی ازآنان حتی مراتب باالی امر به معروف و انجام وظیفه

ث( قضاوت در دعاوی و  کردند؛شد را نیز اجرا میازمنکر که منجر به ضرب و جرح و قتل می

 ح( حکم به ثبوت هالل. های اسالمی؛ ج( اجرای حدود و مجازات منازعات مردم؛

در کدام نمازها مردها باید حمد و سوره را بلند بخوانند و اگر چنین نکنند چه حکمی  .2۵۴

 غرب و عشا. اگر سهوا باشد اشکالی ندارد اما اگر عمدا باشد نماز باطل است.در نماز صبح، م دارد؟

 روز ده داند می انسان که جایی در. 2وطن . 1در چه صورت نماز مسافر شکسته نیست؟  .2۵۵

 نبوده معلوم یعنی, مانده " تردید با " روز 31 که جایی در. 3 .بماند روز ده دارد تصمیم یا ماند می

 در مسافر. 4 .بخواند تمان را نماز روز سی از بعد باید صورت این در,  رود می یا ماند می که است

برای . 5 .بخواند تمام را زشانم سیدالشهدا حضرت حرم و کوفه مسجد و مدینه و مکه شهر دو تمام

 شغل او مسافرت باشد. 7 از صحرا نشینهائی باشد. 6-کار حرام و معصیت سفرکند

 یونس )ع( حضرتکدام پیامبر در شکم نهنگ زندگی کردند؟  .2۵2

موسی،  حضرتعیسی،  حضرتنوح،  حضرتابراهیم،  حضرت ؟پیامبران اولوالعزم را نام ببرید .2۵۷

 محمد )ص( حضرت

نماز جمعه در عصر غیبت،واجب تخییری است و انسان می تواندنماز جمعه  کیفیت نماز جمعه ؟ .2۵2

پیش از  .دو رکعت است و حتما باید بصورت جماعت خوانده شودنماز جمعه  .بخواند یا نماز ظهر

سیاسی -نماز،دو خطبه واجب است که خطیب،در آنها عالوه بر دعوت به تقوا،مسائل اجتماعی

وقت آن،از آغاز ظهر تا حدود یک ساعت پس از اذان است و از آن  .مسلمانان را هم باید مطرح کند

 .که با حضور آنان نماز جمعه تشکیل می شود،پنج نفراستحداقل افرادی  .دیرتر روا نمی باشد

گوش دادن به خطبه های نماز جمعه واجب  .فاصله دو نماز جمعه،نباید کمتر از یک فرسخ باشد

بهتر است که امام جمعه،در رکعت  .است.شرکت نکردن بدون عذر،در نماز جماعت، نشانه نفاق است

رسول خدا)ص(فرموده  .رکعت دوم، سوره منافقین را اول،پس از حمد،سوره جمعه رابخواند و در

جمعه،مؤمنان راگرامی داشته است،از این رو، پیامبر)ص(به عنوان بشارت  است:خداوند با سوره

 .آنان،جمعه را سنت کرده و بعنوان توبیخ منافقان،سوره منافقین را الزم ساخته است

ـ استمناء 3 ـ جماع؛2 خوردن و آشامیدن؛ـ 1 : کند نُه چیز روزه را باطل می ه؟مبطالت روز .2۵۹

ـ دروغ بستن به خدا و 4 )استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید(؛



 

ـ رساندن غبار به 5 السالم؛ وسلم و جانشینان پیغمبر و معصومین علیهم وآله علیه اهلل پیغمبر صلی

ـ اماله 8 ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛ـ باقی 7 ـ فرو بردن تمام سر در آب؛6 حلق؛

 قی کردن-9 کردن با چیزهای روان؛

نماز  یم،که نذر کرده ا ینماز یات،نماز آ یت،نماز م یومیه، ینمازها ؟نمازهای واجب را نام ببرید .220

 انجام دهد، نماز طواف واجب خانه کعبه. یدپدر که پسر بزرگ با یقضا

دلیل خاصی در دست نداریم که اثبات کند آنان با ما  ا امام غایب داره؟ولی فقیه چه ارتباطی ب .221

حضرت در ارتباطند یا خیر، یعنی نفیا و اثباتا دلیلی در دست نیست؛ لذا هم احتمال ارتباط وجود 

گویند و کامال  دارد و هم امکان عدم ارتباط. بدون شک اگر ارتباطی هم داشته باشند، به دیگران نمی

توان چنین استدالل کرد که چون اینان نائبان حضرت هستند و امور  البته می .خواهد بودمخفی 

شیعیان در دست آنان است، لذا حضرت نیز به آنها توجه داشته، و مشکالت آنان را حل خواهد کرد، 

قضیه  ها یا در خواب و ... همچنانکه چنین حال یا با دیدار مستقیم، یا با فرستادن یاران خود نرد آن

اند. چنانکه مشکل شیخ مفید در  ای در طول تاریخ رخ داده و حضرت مشکالت علما را حل کرده

ولی فقیه  .تجلَّی محبت امام زمان نیز در اطاعت از ولیّ فقیه است .فتوایی که داده بود را حل کرد

ت گوش به در واقع نایب امام زمان هست وبه ماسفارش شده در زمان غیاب امام در مسایل و مشکال

فرمان ولی فقیه باشیم تا طبق فرمان خداوند حکم کنه و ولی فقیه اجازه اجرای احکام حکومتی 

 بهشون داده شده وتمام اختیارات امام معصوم رو داره

 .امام جماعت شدن زن براى زنها اشکال نداردآیا زن میتونه امام جماعت باشه؟  .222

اگر امام در رکعت چهارم باشد میتوانیم  یکنی؟اگه به رکعت چهارم امام برسی چجور اقتدا م .223

ت بهش ملحق شویم اگه فرصت باشه حمد و سوره رو میخونیم اگه وقت کم باشه فقط ئهنگام قرا

حمد رو میخونیم و با امام به رکوع میریم ولی اگه احتمال بدیم برای خواندن حمد هم فرصت 

میشویم بعد رکوع و دو سجده رو با امام به نمیشود صبر میکنیم هنگام رکوع امام به ایشان ملحق 

جا میاریم بعد هنگامی که امام تشهد و سالم میخواند به صورت تجافی میشینیم و بعد بقیه نماز را 

 . خودمان به جا میاریم

در بین ذکرهای نماز، ذکر تکبیرة االحرام رکن ؟ ذکر نماز و اگه یادت بره باید چکار کنی .22۴

اگر  .باشند مثل قرائت، تشهد، سالم، ذکر رکوع، ذکر سجده و... غیر رکن میباشد و سایر ذکرها  می

 .بعد از سربرداشتن از سجده باشد نماز صحیح هست هر چند مستحب است سجده سهوبه جا اورد

 بگذرد.      از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازة خواندن نماز ظهر وقت نماز ظهر؟ .22۵



 

حضرت علی )ع(  )ع( به خضر حضرت از کمیل دعای میل برای کیه؟زیارت عاشورا و دعای ک .222

 برای جمعه شب هر و شعبان نیمه شبهای کمیل یاد داد، دعای کمیل در به را و امام علی )ع( آن

 عاشورا، زیارت .شود می خوانده گناهان آمرزش و رزق باب گشایش و دشمنان شر از کفایت

 واقعه یادآوری و یارانش و( نزدیک و دور از) (ع)حسین امام زیارت برای شیعیان که ای زیارتنامه

 شده نقل( ع)باقر محمد امام از زیارتنامه این. خوانند می عاشورا روز در ویژه به عاشورا

 عدل و امامت اصول مذهب چیه؟ .22۷

 مؤمنانی و پیامبر خدا، فقط شما «ولیّ»سوره مائده ) 55ایه  آیه والیت کدوم آیه است؟ .222

 الََّذِینَ آمَنُواْ وَالََّذِینَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلِیَُّکُمُ إ نََّمَا: »دهند می زکات رکوع در داشته، پا به را نماز که هستند

 (.«رَاکِعُونَ وَهُمْ الزََّکَاةَ وَیُؤْتُونَ الصََّالَةَ یُقِیمُونَ

 2ک در نماز ش؟ تو نماز صبح شک کنیم که یک رکعت خوندیم یا بیشتر تکلیف چیه .22۹

 ی باطل است.رکعت

 شود می رکعات ی همه در اگر قبل از رکوع امام به نماز جماعت برسی چی کارمی کنی؟ .2۷0

رکوع.  حین در یا و باشد جماعت امام قرائت بین در یا بایستی ولی, شد وصل جماعت امام به

 نباید و کنیم مى اقتدا باشد، دوم و اول رکعت در اگر. است( ایستاده) قیام حال در امام که هنگامى

 باید باشد رکوع از قبل اگر -1: کردیم اقتدا امام چهارم و سوم رکعت در اگر. بخوانیم را سوره و حمد

 فقط رسیم نمى امام رکوع به یعنى، نداریم؛ وقت سوره براى اگر -2. بخوانیم آهسته را سوره و حمد

 تمام از قبل اگر -3. شود خوانده باید حتما حمد اما نیست، الزم سوره و است کافى حمد خواندن

 رکوع از بعد و کنید مى تمام را حمد فورا شما ندارد، اشکال بردارد رکوع از سر امام حمد کردن

 .رسانید مى امام به سجده در را خودتان

 ک در نماز سه رکعتی باطل است.ش؟ در نماز مغرب 3و2شک بین رکعت .2۷1

 حضرت عباس عموی علی اصغر ؟ نسبت بین حضرت علی اصغر و حضرت عباس .2۷2

 )امام هادی(، محل دفن: سامرا حضرت امام علی النقی )ع (؟ نام امام دهم و محل دفن ایشان .2۷3

امام حسن مجتبی)ع(، امام سجاد)ع(، امام محمد باقر)ع(، و امام ؟ اسامی ائمه مدفون در بقیع .2۷۴

 (جعفر صادق)ع

 نهی کردن فردامر و  اگه کسی به ولی فقیه توهین کنه چکار میکنی؟ .2۷۵

ها و اصول اخالقی موجود در اخالق کاری یعنی اینکه به ارزش ؟اخالق در محیط کار چیه  .2۷2

محیط کار پایبند باشه و اینکه تصمیم های درست و رفتار درستی با دیگر افراد در محیط کاری 



 

باشه. داشته باشه. و رفتارش با همکاران و ارباب رجوع خوب و نسبت به شغلش مسئولیت داشته 

 انصاف و عدالت داشته باشه، به دیگران احترام بزاره و از قانون هم اطاعت کنه. 

  سال و در غار حرا 41؟ سن بعثت پیامبر اکرم ص ومکان انجا .2۷۷

 حضرت علی )ع (و والیت  واقعه غدیر دینکم اشاره به کدوم واقعه است؟ لکم هذا اکملت .2۷2

 یمیکل ، یتشتزراسالم، مسیحیت،  را نام ببر؟ ادیان آسمانی .2۷۹

 درود بفرست. شخدایا بر محمد )ص( و آل معنی اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ .220

 )ع(یمحضرت ابراه، حضرت محمد)ص( کدوم پیامبر به مقام امامت هم رسید؟ .221

اگه باعث جلب توجه نامحرم بشه باید پوشانده  حکم زیور آالت و اینکه شامل چی میشه؟ .222

 باید از نامحرم پوشونده بشهزیورآالت هم مثل آرایش . بشه

بله حنا هم  آیا حنای روی ناخن هم زینت حساب میشه و باید از نامحرمبپوشونیم یا نه؟ .223

 . اگه باعث جلب توجه نامحرم بشه باید پوشانده بشه

بله با یک وضو میشود چند نماز  داد؟ انجام.…آیا میشه با یه وضو چند تا نماز و قرآن و .22۴

 . خواند

میشه غسل  ه موقع غسل و وضو چیه؟زد الک رو ناخن و کاشته ناخن که کسی تکلیف .22۵

 . کرد و اگه غسل کرده غسلش باطله

کسی که تاتو بدن یا ابرو داره چه طور غسل و وضو انجام بده و ایا دیدن نامحرم  .222

ه غسل میتون و…باید از نامحرم بپوشونه  ؟مشکلی داره ؟ کال درمورد حکم تاتو توضیح بدید 

 ام بده چون تاتو مثل الک جرم ندارهو وضو انج

اگر فردی یک رکعت از نماز را فراموش کند و در رکعت آخر یادش بیاید، مثالً فکر می  .22۷

جا آورد، و در  کرد که رکعت اول نمازش رکعت دوم است، لذا رکعت سوم و چهارم را هم به

  رکعت آخر متوجه شد که در رکعت سوم است، وظیفه او چیست؟

هم بر اساس ؟و دوست داری به خاطر سلیقه است یا اینکه دستور دینچرا حجاب ر .222

حجاب برای من مصونیته . دستور دین رعایت میکنم و همینکه خودم با حجاب احساس آرامش دارم

 ( و توش راحتترم و بهتر می تونم تو اجتماع ظاهر بشم )هم سلیقمه و هم به خاطر دستور دینه

وظیفه ما اینه که در زمان غیبت پشتیبان والیت فقیه ؟یه وظایف ما در مورد امام زمان چ .22۹

باشیم و زمینه ظهور امام زمان رو مهیا کنیم )با حفظ حجابمون با عمل کردن به دستورات اسالم و 

وظیفه ما امید داشتن به فرج و انتظار فرج رو داشتن و پیروی از ولی فقیه و تقوا و .)ولی فقیه

 … قران و شناختن هر چه بیشتر امام و شناساندن ایشان به دیگران وپرهیزکاری و مانوس شدن با 



 

نی چیزی یا سخنی یا حدیثی رو به درو غ به عی ؟قسم دروغ بستن به خدا و ائمه یعنی چه .2۹0

امامت  315خدا و ایمه نسبت بدیم یا چیزی که راست و درست در مورد شان رو بگیم دروغ هست 

یعنی یه حکم یا فتوا یا عملی رو . نائب عام امام زمان هستن عصر غیبت به عهده ولی فقیه هست که

 . به دروغ و عمد به خدا و پیامبر و امامان نسبت بدیم که باعث باطل شدن روزه میشه

امامت در عصر غیبت بر عهده والیت فقیه میباشد که  ؟نظرت در مورد امامت عصر غیبت چیه .2۹1

ت به عهده ولی فقیه هست که نائب عام امام زمان امامت عصر غیب . یک امر الهی و انتصابی است

 هستن

آمریکا میخواد خاورمیانه جدید رو درست ؟چرا آمریکا اصرار بر حضور در خلیج فارس داره .2۹2

 موقعیت و عربی کشور چند با همجواری –نفت خیز بودن  ) کنه و خلیج فارس به خاطر موقعیتش

به خاطر منابع عظیم . دشمنان بویزه آمریکا بودهی کاالو نفت منطقه ( همیشه مورد توجه ترانزیت

 .انرژی و میخواد به طریقی بهش تسلط پیدا کنه

در ارتباط با نامحرم همیشه سعیم بوده که حدود رو  ؟در ارتباط با نامحرم چطور هستی .2۹3

رعایت کنم و از شوخی و خنده بی مورد پرهیز کنم و در محیط کار هم سعیم این خواهد بود که 

 مهست جدی مواقع این در من کل در…فقط در مورد کار و حیطه کاری ارتباط داشته باشم 

خداوند میشنود  رکوع خوانده میشود بعد از؟سمع اهلل لمن حمده یعنی چه کی خوانده میشه .2۹۴

 . ثنای کسی را که به ستایش خداوند مشلول است

خمس برای حکومت است زکات برای جامعه خمس مصرف ؟تفاوت خمس و زکات در چیست .2۹۵

عام داره و زکات مصرف خاص خمس مالیات بر پس اندازه و زکات مالیات بر مال خمس به سادات 

س حد نصاب نداره ولی زکات داره خمس مخصوص درامدی که در خم . تعلق میگیره ولی زکات نه

سر سال خمسی اضافه میاد و یک پنجم اونرو به مجتهد جامع الشرایط میدیم )نصفش سهم سید و 

 (نصفش سهم مجتهد هست

ولی زکات مخصوص مواردی کاال مثل)گندم .جو خرما کشمش .گاو گوسفند شتر و طال و نقره ( اگه 

و موارد مصرفش هم فرق میکنه میشه به فقیر و مسکین و ابن سبیل و فی  به حدنصاب برسند

 .…سبیل اهلل و دراه مانده ها و آزادی برده ها و مسلمان شدن کافرو

روزه مستحبی در ایام ماه رجب و شعبان چند تا از اعمال مستحبی رو که انجام میدی بگو؟ .2۹2

 و میالدها محرمو یام درا…ن قرآن و زیارت عاشورا خواند و اربعه تسبیحات و صلوات ذکر.…

 به کردن کمک و کردن پهن …د شرکت کردن سفره امام حسین ومساج مراسمات در ها شهادت

 و فقیران



 

با پوشیدن لباس سیا ه بر تن خودم و فرزندان ؟فرزندت رو چطور با امام حسین آشنا میکنی .2۹۷

چیزی شهید شدن و با نذر ی دادن و شرکت در و گفتن قصه و داستان که چطور شد و برای چه 

با شرکت دادن در عزاداریها و مراسمات مذهبی و سوگواریها و شرکت دادنش در . مراسمات عزاداری

مسابقات نقاشی در رابطه با عاشورا و کتابهایی رو براش تهیه کنم که در مورد واقعه عاشورا هستش 

 … و لباس مشکی و

باید به گونه ای ؟زار نظام جمهوری اسالمی چگونه باید باشدبه نظر شما پوشش یک کارگ .2۹2

باشد که جلوه گر اسالم و دینمون و تمدنون باشه و از لباسهایی که نشانه فرهنگ غربیه پرهیز کنیم 

 از پوشیدنش

 انتخاب رهبر و نظارت بر کار رهبر؟وظایف مجلس خبرگان  .2۹۹

خانمهایی که باردارن یا ؟داره یا نه حکم روزه خانم باردار و شیرده و قضای روزشون کفاره .300

فرزند شیرده دارن اگه روزه برای خودشون و یا بچه شون ضرر داشته باشه نباید روزه بگیرن و بعدا 

قضاشو بگیرن اما اگه تا سال دیگه هم نتونن روزشونو قضا کنن باید برای هر روزروزه یک مد طعام 

 بدن

زکات فطریه برابر سه کیلو قوت غالب گندم برنج زکات فطریه با زکات برمال چه فرقی دارن؟  .301

یا ذرت هست)قوت غالب یعنی چیزی که زیاد می خوریم ( ما خودمون به مستمندی که میشناسیم 

زکات فطریه برای همه . میدیم فکر کنم هم میشه به مجتهد بدیم و هم به مستمندی که میشناسیم

که مستمند نیستن و نان خور کس دیگه ای نیستن واجب هست ولی زکات بر بعضی اموال  افرادی

 که به حدنصاب برسن واجب میشه

 تعداد اعضای خبرگان و مدت حضور آنها وتعداد اعضای شورای نگهبان ومدت آنها؟ .302

شش سال دوازده نفر )شش فقیه و  6سال با رای مردم و شورای نگهبان به مدت 8برگان به مدت 

حقوقدان که شش فقیه رو رهبر انتخاب میکنه و شش حقوقدان رو رئیس قوه قضاییه به مجلس 

 برای انتخاب پیشنهاد میده ( انتخاب میشن

خرداد رو به عنوان انقالب نخستین ازش یاد میکنن )سال  ؟خرداد چه اتفاقی افتاده  1۵ .303

در این روز امام رو تبعید میکنن و ( فکر کنم به خاطر اعتراض امام به انجمن والیتی وایالتی1342

مردم قیام میکنن برای حمایت از امام به خیابان ها میان و رزیم شاهنشاهی مردم رو به رگبار گلوله 

تبعید امام به خاطر مخالفت با الیحه انجمنی ایالتی  1342خرداد 15 .میگیرن و به شهادت میرسونن

 و والیتی بود



 

نواب اربعه . محمدبن عثمان ،عثمان  ؟وچه وظیفه ای داشتند نواب اربعه چه کسانی بودند   .30۴

ابن سعید . علی ابن محمد سمری . حسین ابن روح نوبختی چهار نفر از یاران امام بودند که دوران 

 . غیبت صغری مردم به واسطه ایشان با مردم در ارتباط بودند

ذکر رکوع و سجده . تبهپاک ومنزه هست خداوند بزرگ و بلند مر ؟ذکر رکوع سجده معنی  .30۵

 تواضع و فروتنی نمازگزار رو در پیشگاه الهی نشون میده

بهمن رفتی؟ و در آخر چ مراسمی برگزار میشه )این سوال از  22چند بار  ۹0از سال  .302

بار رفتم  4تقریبا  ؟پرسیده شده شما هم برای سه سال قبل رو حساب کنید(  ۹3داوطبین 

 میخونن در اخر قطعنامه ای چند بندی رو

 مردم(  سیاه جمعه)  شهریور 17 قیام. …رحلت امام خمینی و ؟چه اتفاقی افتاده 22سال   .30۷

 هشا زمان در

اتفاق افتاد  57شهریور که به قیام خونین معروف است در سال  17 ؟هفده شهریور چه روزیه  .302

 جمعه سیاه معروف است . مردم تظاهرات کردند و مورد ضرب گلوله دشمن قرار گرفتند

انتفاضه جنبش مقاومتی مردم فلسطین در مقابل رژیم جعلی و  ؟راجع به انتفاضه صحبت کن  .30۹

کودک کش اسراییل هستش که انتفاضه اول انتفاضه سنگ بود و دومی انتفاضه االقصی و سوی 

 . انتفاضه سکوت

 بله نماز نذر واجبه ؟نمازنذرچیه وآیا واجبه یانه .310

اران رسول اکرم بودن و پیامبر به ایشون عالقه ی ویژه ای قصامه زید از ی ؟قصامه زید کی بوده .311

برده آزاد شده و  .داشت و حتی برای جنگ باروم که خودشون نتونستن برن قصامه زید رو فرستادن

 . از اصحاب پیامبر بود که در جنگها همرا پیامبر شرکت میکرد

رکعته . رکعت اول بعد نماز وحشت شب اول میت بعد نماز عشا خونده میشه دو نماز وحشت؟  .312

تا سوره قدر بعد اتمام نماز از خدا طلب آمرزش  11حمد آیت الکرسی و رکعت دوم بعد حمد 

 . گناهانشو میخوایم

سران فتنه آقای کروبی و موسوی بودن  ؟چیه و سران فتنه کیا بودن 22نظرت درباره فتنه  .313

وشبختانه با هوشیاری رهبری و که به خاطر کسب مقام قصد داشتن نظام رو به خطربندازن که خ

توسط افرادی صورت گرفت که میگفتند در انتخاب تقلب  88فتنه . بصیرت مردم نا کام ماندن

صورت گرفته و اینگونه آشوب و فتنه در کشور ایجاد میکردن که با بصیرت و آگاهی مردم باهاشون 

 مقابله شد هم عوامل داخلی دخیل بود هم خارجی

 وظو با آب مضاف)گالب هم مضافه( باطله ؟یه حکم وضو با گالب چ .31۴



 

 نیست خدایی جزاهلل و شریکی برای او نیست ؟معنی اشهد ال اال اهلل وحده ال شرک له  .31۵

در عصر غیبت باید از نائب عام امام که همون رهبری  ؟در مورد عصر غیبت صحبت کنید  .312

 هستن اطاعت و حمایت کنیم

 و سخنان..…یعنی جدا کننده حق از باطل  ؟فصل الخطاب و حکم حکومتی یعنی چه  .31۷

 اداره برای رهبر که احکامی.…ن ایشان حقه و غیر باطلسخ و خطابه ل ا فصل رهبری فرامین

فصل . ومتی هستن که همه حتی مراجع تقلید هم باید اطاعت کننحک احکام میدن ممملکت

از ناسره و در کل جدا  االخطاب یعنی جدا کننده درستی از نادرستی و شرع از غیر شرع و سره

کننده حق از باطله . و سخنان رهبری فصل االخطابه و هر چی ایشون میگن حقه و هر چی در 

مقابل قرار داره باطله . حکم حکومتی احکامی هستند که از طرف رهبر برای امنیت و مصلحت 

 2131سند  جامعه وضع میشه و همه موظفند اطاعت کنند . مانند حکم حکومتی ایشون در مورد

 ربیع االول 9وت پدر بزرگوارشان و فبعد از  ؟آغاز امامت امام زمان از چه روزی است ؟  .312

 ؟بهمن، هفته دفاع مقدس، هفته وحدت چه روزهایی هستند  12فروردین ،  12آذر،  ۵  .31۹

فروردین روز جمهوری اسالمی  12آذر روز بسیج مستضعفین  5لیله الربیع چه روزی است؟  .320

 31ربیع االول و  17ربیع االول تا  12بهمن روز بازگشت امام وآغاز دهه فجر هفته وحدت  12

 شهرویور هم آغاز هفته دفا ع مقدس هست

زن در اجتماع باید همانند مردان حتی بهتر از مردان برای اسالم قدم  ؟نقش زن در اجتماع  .321

دارند ولی این امر نباید باعث کوتاهی از وظایف مادری و همسرداری بشه و با حجاب و رعایت بر

 . موازین شرعی

 حداقل یک فرسخ ؟بین دونماز جمعه چه مقدار باید فاصله باشد  .322

آب کر از آبهای مطلقه که نجاسات رو پاک میکنه به شرطی که در  ؟آب کر چه ابی است   .323

 لیتره 384و و مزه اش تغییر نکند و حدود برخورد با نجاست رنگ و ب

از آنحایی که اولیای الهی و امامان واسه فیض  نظرت درمورد دعا کردن و توسل به ائمه )ع(؟ .32۴

الهی هستند توسل به ایشان به دلیل عظمت واالشون در پیشگاه خداوندی باعث رفع مشکالت و 

 . برآورده شدن حاجات میشود

فرمان دادن به کار خوب و بازداشتن از کار بد. بعضی ؟  یعنی چهامربه معروف ونهی از منکر  .32۵

از معروفها شامل: تقوا، احسان و نیکی، حسن ظن به خدا، تالوت قرآن، شکر خدا، دعا، انفاق، نماز، 

 .بخشش، روزه. بعضی از منکرها : کفر، نفاق، خیانت به بیت المال، بخل، بد گمانی، دروغ، تهمت



 

. بشناسد را منکر و معروف باید هینا و آمر ونهی از منکر را بگویید ؟شرایط امربه معروف  .326

 ضرر و مهم مالی و جانی ضرر) ای مفسده او نهی و امر. دارد تأثیر او نهی و امر که دهد احتمال

 .باشد داشته اصرار خود شیوه ادامه بر منکر، عامل و معروف تارک. باشد نداشته( آبرویی

اعتقادات فرد که در عمل نمود پیدا میکنه، یک  ؟ ایمان دارهازکجا میفهمی یک شخص  .32۷

مقداری برای ما میتونه این مورد رو مشخص کنه. البته با یک یا دو برخورد نمیشه افراد را به داشتن 

یا نداشتن ایمان سنجید . و ایمان واقعی باید یک جلوه و عمل بیرونی هم داشته باشه. اعتقاد به 

ه، دروغ نگه ، اگه وعده میده ، خلف وعده نکنه ، همسایه ها رو اصول دین داشته باشه، نماز بخون

آزار نده، زکات بده ، به مستمندان کمک کنه، به فکر کمک به یتیمان باشه )بعضی از این موارد 

آشکارا نیستن که آدم ببینه و شخص بصورت پنهان انجامشون میده( ، روی زمین با تکبّر راه نرود. و 

 .کنند یاری بجوا در دوستان.. . …

تسلیم شدن در برابر قوانین الهی و شریعتی که از طرف  ؟ اسالم رو به زبون خودت تعریف کن .322

خدا و بوسیله رسول خدا فرستاده شده. مسلمان واقعی کسی است که هم به زبان و هم در عمل 

تسلیم احکام و دستورات الهی باشد؛ یعنی هم به زبان اقرار به وحدانیت خدا و رسالت پیامبران و 

به احکام و دستورات دینی اعم از قوانین اجتماعی نظیر پیامبر خاتم داشته باشد و هم در عمل 

 پایبند …و روزه نماز، مانند فردی احکام و …مراعات حقوق دیگران، احترام به حقوق شهروندی و 

 .ی شودم تعبیر مومن به واقعی مسلمان از قرآن در. باشد

 کفاره یک فقط هم موارد بعضی و میشه واجب جمع کفاره موارد بعضی کفاره روزه چیست ؟ .32۹

 هم کفاره قضا، بر عالوه باید کنه باطل اختیار و عمد روی از خودشو روزه فردی اگر. هست واجب

 انجام رو موارد ی همه باید که جمع کفاره در مگر بده انجام باید کفاره برای رو موارد از یکی. بده

 یا ، باشد پی در پی باید روز 31 که بگیریم روزه ماه دو: هست موارد این شامل روزه کفاره. بده

 جو یا گندم(  گرم پنجاه و هفتصد=  مُد یک یعنی) سیر ده کدام هر به اگر و کنیم سیر فقیر شصت

 یا.  کنیم اطعام میتوانیم که مُد چند هر نمیتوانیم اگر یا. هست کافی هم بدیم … و ذرت یا برنج یا

 در: نکته. میشه خارج کفارات جمع از و نداره امکان بنده کردن آزاد ، ما زمان در. کند آزاد بنده یک

 طعام پول اون با فقیر باشیم داشته اطمینان اینکه مگر نمیکنه کفایت فقیر به پول دادن زمینه این

 عالوه روز هر برای باشد کرده باطل را خود روزه عمدا عذر بدون فرد اگر داریم؛ کفاره نوع دو .میخره

 را روزه حرامی چیز به اگر و بگیرد روزه روز 61 یا و بدهد باید مسکین 61 به طعام مد 61 قضا بر

 نمی فرد اگر.بگیرد باید هم روزه روز 61 روز، هر برای مسکین 61 اطعام بر عالوه است کرده باطل

 مناسب فرصتی در و دهد اطعام را فقیر شصت روز، یک هر ازای به باید بگیرد، روزه روز 61 تواند



 

 کفاره در دیگر مورد عمد غیر روزه کفاره.شود می گفته عمد کفاره آن به و آورد جا به را روزه قضای

 پرداخت را آن کفاره باید و دهد می شیر بچه یا و است باردار که خانمی همانند است، خواری روزه

 کفاره بعنوان( …و برنج گندم، آرد، گرم 751) طعام مد یک روز هر برای روزه قضای بر عالوه کند

 .شود می گفته عمد غیر کفاره آن به که بدهد فقیر به

 عَلَیْکُمُ کُتِبَ آمَنُوا الََّذِینَ أَیَُّهَا یَا میگه که بقره سوره 183 آیه طبق اوال چرا روزه گرفتن واجبه ؟ .330

 واجب حکم این به عمل و میشه محسوب دین فروع از ثانیا و. شده مقرر ما بر روزه …… الصَِّیَامُ

 چشیدن با میکنه، قوی رو انسان اراده ، میکنه تلطیف رو انسان روح آن آثار مهمترین از. هست

 و سالمتی باعث. کنیم ادا رو حقَّشون و بیفتیم محرومان و فقیران یاد به تشنگی و گرسنگی طعم

 .میشه جسم تندرستی

 حال در اما. اکتشافی مجلس خبرگان رهبری رو انتصابی انتخاب میکنند یا اکتشافی؟ .331

 انتخاب کنندگان شرکت رأی نسبی اکثریت با و ساله هشت دوره یک برای خبرگان اعضای ، حاضر

 و گیری رأی با پس.  گیرد می صورت مستقیم طور به و مخفی صورت به گیری رأی که شوند می

 ازای به استان هر جمعیت گرفتن نظر در با خبرگان مجلس نمایندگان عدّه.  هست انتخابی بصورت

 .باشد می نفر یک ، نفرجمعیت میلیون یک هر

 جمعه نماز ، داره فرق نماز خواندن زمان ، دارد فرق ها نیت فرق نماز جمعه وصبح درچیست ؟ .332

 واجب جمعه نماز. هست واجب ، جمعه نماز خود عین که دارد خطبه دو جمعه نماز.  دارد قنوت دو

 نماز که است این بهتر که دارد اختیار ظهر نماز و جمعه نماز خواندن بین نمازگزار که است تخییری

 .شود خوانده جماعت به باید حتما جمعه نماز. بخواند هم را ظهر نماز و آورد بجا را جمعه

بدل از وضو و بدل از  تیمّم فقط در نیت فرق دارن؟ فرق تیمم بدل از غسل و بدل از وضو .333

غسل فرقى باهم ندارند، ولى احتیاط مستحب آن است که در تیمّم بدل از غسل یک بار دیگر 

 .دستها را بر زمین زند و مجدداً با آن پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کند

 کنیم شک نماز بین در اگر؟ اگه بین نمازت شک کنی که وضوت باطل شده حکمش چیه .33۴

 که کنیم شک نماز بین اگر اما. هست باقی وضو که میذاریم این بر بنا ، نه یا شده باطل ضوو که

 .بخوانیم نماز و بگیریم وضو باید و هست باطل نماز نه، یا گرفتیم وضو

 ، فقیه ولی هست، اسالمی حکومت که ما جامعه در جایگاه والیت فقیه در جامعه چیه؟ .33۵

 و انسانی روابط قوانین ایجاد و دین شناخت برابر در رو جامعه و داره عهده به رو جامعه سرپرستی

 ی همه و داره عهده به رو جامعه رهبری واقع در. میکنه هدایت دین احکام و قوانین این اجرای

 و ، شیعه دیدگاه از. باشیم فقیه ولی دستورات تابع باید و دارن قرار اسالمی حکومت این تحت مردم



 

 فقیه ولی همان معصوم، امام به فرد ترین نزدیک هست، دوازدهم امام غیبت زمان که ما زمان در

 که گونه همان است،( السالم علیهم)معصوم امامان والیت ادامه غیبت، عصر در فقیه والیت. است

 جامعه رأس در. دارد قرار( آله و علیه اهلل صلی)اکرم نبی والیت امتداد در معصوم امامان والیت

( السالم علیه) معصوم اگر که بگیره قرار شناس اسالم یک باید آن کالن مدیریت مقام در و اسالمی

 .دارن عهده بر را مسئولیت این فقیهان نبود، اگر و او شخص داشت، حضور

 اطاعت االمر الی و پیامبرش و خدا از؟میدونی فقیه والیت مورد در روایتی و حدیث و آیه .332

امّا الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا )أحادیثنا( فإنَّهم  و. مردمند حاکمان امامان.و.. کنید

حجّتی علیکم و أنا حجّۀ اهلل؛ در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان 

امام صادق علیه السالم فرمودند: مردم باید دقت کنند و  .حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم

فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حالل و حرام ما صاحب نظرند و به احکام از میان 

اهل بیت)ع( آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرا دهند. چرا که من 

ین بدین ترتیب فقها از جانب ائمه ی معصومین)ع( به عنوان حکام تعی .او را بر شما حاکم قرار دادم

 .شده اند و مردم هر کسی را که از میان فقها انتخاب نمایند، هم او منتخب و نایب امام نیز هست

تَنَازَعْتُمْ  فَإ نْ ۖ  سوره نساء : یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللََّهَ وَأَطِیعُوا الرََّسُولَ وَأُولِی الْأَمْر  مِنْکُمْ  59آیه 

 .وَأَحْسَنُ تَأْو یلًا  خَیْرٌ لِکَۖ  ذَ ۖ  إ لَى اللََّهِ وَالرََّسُول  إ نْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ب اللََّهِ وَالْیَوْم  الْآخِر  فِی شَیْءٍ فَرُدَُّوهُ 

ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و ]نیز[ از پیامبر و صاحبان امر خودتان ]که امامان از اهل بیت 

ند[ اطاعت کنید. و اگر درباره چیزی ]از احکام و امور اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باش

مادی و معنوی و حکومت و جانشینی پس از پیامبر[ نزاع داشتید، آن را ]برای فیصله یافتنش[ اگر 

به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ این ]ارجاع دادن[ برای شما بهتر واز 

سوره نساء: و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس ]چون پیروزی و  83آیه  .نظر عاقبت نیکوتر است

به آنان ]که مردمی سست ایمان اند[ رسد، ]بدون بررسی در درستی و نادرستی اش[ آن  [شکست

را منتشر می کنند، و ]در صورتی که[ اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان ]که به سبب بینش 

تشخیص و اهل تحقیق اند[ ارجاع می دادند، درستی و نادرستی اش را در  و بصیرتْ دارای قدرت

می یافتند؛ ]چنانچه به مصلحت جامعه بود، انتشارش را اجازه می دادند و اگر نبود، از انتشارش منع 

می کردند[ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، یقیناً همه شما جز اندکی، از شیطان پیروی می 

 .کردید

 و استبرا و استحاله و انتقال و تبعیت و زمین آفتاب ب؟ ببرید رانام نجس های نندهک پاک .337

 اسالم و غیبت

 جوابه و سوال صورت به استفتائات؟؟ ساله چیهر استفتائات با فرق .332



 

در سجده چه قسمت هایی به زمین برخورد می کند؟وکدام قسمت حتما درسجده باید  .33۹

 زمین به باید هم آرنجها خانمها در دست دو کف و پیشانی؟ پاک باشد وگرنه نماز باطل است

 میکنیم سجده برآن که جایی و پیشانی…… پاها روی و بخورد

 ؟اگر در سجده عمدا تکون بخوری نمازت چه حکمی داره .3۴0

 میخونیم سوره و حمد جای به رو اربعه تسبیحات سوم رکعت در؟ فرق رکعت سوم با اول .3۴1

 دیگران به که باشه ازاد میتونه فرد یک تازمانی؟ حجاب چیهنظرت درمورد آزادی در باب  .3۴2

 خودش فکر به فقط میزاره ازادی رو واسمش نمیکنه رعایت رو حجابش که کسی اون نزنه ضرری

 و حانواده تحکیم باعث حجاب… میکنه مریض رو جامعه کل سم مثل فرد اون حجابی بی هست

 وهم خانوادم هم و خودم واسه هم میدونم امنیت رو حجاب خودم من و.… میشه جامعه سالمت

 جامعم

 تشهد دو و قنوت یک؟نماز عشاء چند قنوت و چند تشهد داره .3۴3

 داره اصاله قامت قد اقامه… تا دو اقامه داره اکبر اهلل تا 4 اذان؟فرق اذان و اقامه چی هستش .3۴۴

 یکی اقامه و داره آخر در اهلل اال الاله تا دو اذان و… نداره اذان که

 وقت یا…داره ضرر برامون اب یا نداریم کافی اندازه به آب که وقتی؟ وقت تیمم میکنیمچ  .3۴۵

 بدیم انجام غسل یا وضو نمیتونیم و کمه

 ایات نماز و وحشت نماز و جمعه نماز… یومیه نماز؟ کدوم نمازارو تا االن خوندی .3۴2

 واقامه اذان گفتن کردن قبله به رو و گرفتن وضو؟مقدمات نماز بگو .3۴۷

 والیت و تطهیر روآیه از؟ امامت از طریق قران اثبات .3۴2

 به روز شبانه باید همین واسه ماست زندگی برنامه خداو کالم قرآن فلسفه خواندن قران؟ .3۴۹

 ورزیم اهتمام اسمانی کتاب این خواندن

 یانسان است. تمام یازهایاز ن یکیو پرستش،  یتکه عبود یمما معتقدفلسفه خواندن نماز؟  .3۵0

به عبادت و پرستش دارد و  یازپرستش داشتهاند. روح انسان، ن یانسان ها از ابتدا تاکنون به شکل

 یاتخصوص ینعمل با ا یندهد که ا ینماز نشان م یتماه کند؛ ینم رآن را پ یجا یزیچ یچه

 یتشود ؛ در واقع اگر در ماه یمحسوب م یزانسان ن یروح یازبه همان ن یدنرس یبرا یوهش ینبهتر

است. مجموعه اجزا و حرکات  یاظهار بندگ یوهش ینکه نماز بهتر ینیمب یو شکل نماز دقت شود، م

 نماز، که نماید می اعالم صراحت به کریم قرآندر برابر خداوند است.  یمتسل وتواضع  یآن، تجل

 آینده برای که سعادتی و نورانی و پاک حیات یعنی این و  است منکر و فحشا انجام برابر در مانعی

در  .نماز عبادت پروردگار است، موجب طراوت مکتب و احیای دین هم هست .خورد می رقم انسان



 

جمع بندی می توان گفت هم شکل و ساختار ظاهری نماز، زیبا و جذاب و اثربخش است و هم 

و معارف بلند اسالمی در آن وجود دارد، هم تسبیح و تقدیس لفظی است و هم تقدیس عملی؛ رکوع 

 .سجود و تسبیح و ستایش و دعا و تکبیر و سالم و خالصه همه زیبایی ها در نماز موجود است

به ما داده، که دادن  یادیز یتشکر از خداست. خدا نعمتها یهمانطور که در قرآن هم آمده نماز نوع

عمت ن یامبرنعمتها از طرف ماست. همانطور که خدا به پ یننعمتها از طرف اوست و نگه داشتن ا

 نماز ←فرمود؛ فَصَلِّ لِربّکَ وانحَر  یامبرآن نعمت به پ یوجود حضرت زهرا )س( را داد و به شکرانه 

 کن. قربانی و بخوان

 کند یروننعمت، از کفت ب کفرنعمت، نعمتت افزون کند                      شکر

 و غرب فرهنگ؟ نظرت در مورد وضعیت حجاب جامعه.راهکاری برای بهبود وضعیت حجاب .351

 بگیرن نادیده رو اسالم و جامعه ارزشهای مدپرستی مد خاطر به جوانها که شده باعث تهاجمش

 کرد تشویق حجاب به رو جوانها میشه فرهنگسازی حجابو و اسالمی های الگو تبلیغات با……ب

 دارند والیت ممملکت ادره و مردم بر که هست فقیه یک رهبر؟چرا به رهبر میگن ولی فقیه .352

 هست نوع سه استحاضه؟ احکام استحاضه وشرایط نماز و روزه مستحاضه )برای خانمها( .353

 هم کثیره و کرد غسل عشا و مغرب نماز برای باید که متوسطه و خوند نماز باهاش میشه که قلیله

 بفرمایین مطالعه رساله از دوستان نوشتم خالصه البته) کرد غسل جداگونه نماز هر برا باید که

 (گفت اینجا نمیشه رو چیزا بعضی

شبهای قدر به چه شبهایی میگن؟فضیلتش چیه؟چرا تاکید شده شب زنده داری  .3۵۴

 شبهای رمضان ماه سوم و بیست و یکم و بیست و نوزدهم شبهای ؟ بشه؟از اعمال این شبها بگو

 شیاطین و کنن ثبت مارو اعمال تا میان زمین به مالیکه شبها این در که شده روایت.…هستند قدر

 شب هزار برابر شبها این داری زنده فضیلت……هستند دور ما واز میشن کشیده زنجیر و غل به

 زنده شب و گرفتن سر به قرآن خواندن نماز و کبیر جوشن دعای خواندن..…هست داری زنده

 شبهاست این اعمال از داری

 سید محمود علوینام وزیر اطالعات ؟ .3۵۵

ش های نجومی، مذاکره، اشتغال اجتماعی، تهاجم فرهنگی، فیآسیب های دغدغه های رهبر ؟  .3۵2

جوانان، جلوگیری از آمریکا پسند شدن جوانان، انس با قرآن و معنویت، نگرانی از تاثیر سوء فضای 

مجازی، نگرانی از تاثیر سوء فضای مجازی، جنگ نرم، ، مصون سازی فرهنگی، به کار گرفتن 

بار آوردن جوانان، مطالعه اسناد النه جاسوسی و جنایات آمریکا، عالج کار کشور ، انقالبی  جوانان،

 مهاجرت نخبگان، ، ازدواج جوانان، ، مواد مخدر، انحراف و خرافه گرایی.



 

 مبعث پیامبررجب چه روزی است ؟  2۷ .3۵۷

سوره  257 – 255ایه ایت الکرسی برای کدام سوره اس و ایه چندمه شان نزولش چیه ؟  .3۵2

 بقره

دو نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد. بان با نماز ایات ؟ فرق نماز عید قر .3۵۹

انسان بعد از نیت تکبیر بگوید و یک حمد و سوره بخواند باز به رکوع رود و بعد از بلند شدن دوباره 

حمد و سوره بخواند و به رکوع رود تا بعد رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را 

نماز عید قربان که بعد از بلند شدن آفتاب بهتر است خوانده شود . تشهد داده و سالم دهد بخواند و

و دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد و سوره پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک 

در قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر گفته و به رکوع رود و سجدتین را بجا آورده و برخیزد و 

رکعت دوم بعد از حمد و سوره چهار تکبیر که بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بخواند 

 و به رکوع رفته و دو سجده نماید و تشهد و سالم دهد

 عید فطر، عید قربان، عید غدیر، مبعثاعیاد اسالمی را نام ببرید ؟  .320

 امام حسین )ع(دعای عرفه منتسب به کدام امام است ؟   .321

  امام دوازهمبقیه اهلل لقب کیست ؟  .322

؟ اگر چرک روى مهر به مقدارى باشد که حائل بین پیشانى و با مهر چرکین میشه نماز خوند .323

 مهر شود، سجده و نماز باطل است. ولی اگر مثلًا رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.

واندن در جای نجس نماز خ اگه همه جا غیر از جای سجده نجس باشه میشه نماز خوند؟ .32۴

 شد.. اما جای سجده باید پاک باشکال ندارد به شرط اینکه خشک باشدا

ه که باید نماز واجب شاگه وقت تنگ بانماز واجب داشته باشی میشه نماز مستحبی خوند؟  .32۵

شه. اما اگه رو خوند و حتی قسمت های از نماز رو که مستحب هست به جا نیاورد که نمازمون قصا ن

 قصا داشته باشیم میتونیم نماز مستحبی هم بخونیم. نماز واجب

 سوره مجادلهکدام سوره اسم جالله اهلل داخلش زیاده ؟  .322

از نگاه امام خمینی در عصر غیبت نیز تمامی نظر امام خمینی درمورد والیت فقیه رو بگو؟  .32۷

چنان ادامه دارد احکام انتظامی اسالم در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی، کیفری، اقتصادی هم 

و همین امر باعث می شود تا ضرورت حکومت و رهبری و فرد شایسته مسئولیت تأمین مصالح امت 

و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد. باقی ماندن  این احکام، مقتضی ضرورت حکومت و والیتی 

فظ نظم از واجباتِ است که واالیی  قوانین  الهی را حفظ کرده و ان را اجرا کند. عالوه بر این، ح

مؤکد است و این واجب جز با وجود والی و حکومت انجام نخواهد گرفت. هم چنین حفظ مرزهای 



 

مسلمین از تهاجم و حفظ شهرهای مسلمین از غلبۀ متجاوزان، در دیدگاه عقل و شرع واجب است و 

 .ترک این امور معقول نیست

منی میکنن ؟ وظیفه ما درقبال این دشمنان ایران به خصوص امریکا چه طور با ایران دش .322

ش یعه مثل داعشاعمال تحریم های جدید علیه ایران، تقویت گروه های صد دشمنی هاچیست ؟ 

جهت آسیب پذیری داخلی رژیم ایران، تصعیف قدرت منطقه ای ایران، بزرگ نمایی و پررنگ سازی 

ه نظامی علیه ایران، حمایت از شویق اسراعیل توسط امریکا برای حملها، ت تهدید ساختگی با رسانه

سال دفاع مقدس، حمله موشکی به هواپیمای مسافربری. وظیفه ما  8عراق در جنگ علیه ایران در 

دشمن شناسی و ترویج فرهنگ اسالمی در جهان اسالم و مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سواد 

 است.  راسانه ای در مردم و توجه و سرمایه گذاری بر اقشار جوان جامعه

صفات خدا شامل ثبوتی یا سلبی هست. صفات ثبوتی معاد شامل کدام صفت الهی است ؟  .32۹

یعنی صفاتی که کمالی از کمال های خدا رو بیان میکنند که مثل ذات خداست مثل قادر، حی، 

 .رازق، علم

و صفات سلبی یعنی صفاتی که عیب و نقص رو از خدا نفی و سلب می کنند مثل اینکه خدا جسم 

اما معاد جزء صفت نیست. و جزء اصول دین هست که بیان  نیست، مادی نیست ، مرکب نیست

کننده این هست که خداوند با صفاتی از جمله قدرت و حیات )حی( انسان ها و دیگر موجودات رو 

بعد از مرگ دوباره زنده میکنه. و عدالت خدا هم که یکی از صفات خدا هست با معاد ارتباط داره از 

ن لحاظ که چون عمر انسان محدوده و و انسان ها در دنیا به پاداش یا کیفر همه اعمالی خوب و ای

بدی که انجام دادند نمی رسند پس باید معاد و دنیای دیگه ای وجود داشته باشه که هر کسی که 

ه پس کار بدی انجام داده اگه این دنیا مجازات نشده در قیامت و پس از مرگ به نتیجه اعمالش برس

 .در اینجا عدل خدا ایجاب میکنه که معادی وجود داشته باشه

. چون عدل با بسیاری از صفات 1چرا از بین صفات خداوند عدل در اصول دین است ؟  .3۷0

. همچنین مسأله معاد نیز متکی به 2دیگه ای خدا در ارتباطه مانند حکمت، رحمانیت، رازقیت. 

ن هم با عدالت ارتباط داره چرا که مهم ترین هدف و عدل الهی هست و رسالت پیامبران و اماما

. 3شکیل جامعه اسالمی براساس عدالت در جوامع بشری و مبارزه با ظلم و ستم بوده. رسالت آنها ت

اختالفی که در آغاز اسالم در مسئله عدالت خدا بوده اینکه گروهی از مسلمانان اهل سنت که 

خدا شدند یعنی اینکه در مورد خدا عدالت و ظلم مفهومی  شاعره نامیده میشن به کلی منکر عدالتا

نداره و چون تمام هستی از ان خداست و به او تعلق داره پس هر کاری هم که انجام بده عین 

عدالته و اینکه عقل ما خوبی و بدی را به تنهای نمیتونه درک کنه . گروه دیگه ای هم از هل سنت 

ت شیعه به اصل عدالت خدا معتقدند و می گفتند که خدا که معتزله نامیدن شدن و تمام جمعی



 

هرگز ظلم و ستم نمیکند. برای اینکه این دو گروه از هم جدا بشن گروه دوم رو عدلیه نامیدن که به 

گروه اول غیر عدلیه و به گروه دوم عدلیه میگن برای اینکه شیعه مکتبش رو از سایر گروه عدلیه 

رو هم به اصولش اصافه کرد به همین خاطر عدل و امامت از اصول  جدا کنه عالوه بر عدل، امامت

 مذهب نامیده میشن. 

سوره  282بزرگ ترین آیه قرآن آیه  بزرگترین ایه قران درکدوم سوره اس و ایه چندمه ؟ .3۷1

 بقره است

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای  وظیفه حقوقدانان شورای نگهبان چیه ؟ .3۷2

ررات موضوعه کشور با احکام اسالمی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و اسالمی و قوانین و مق

 –تشخیص عدم تعارض و تطبیق آنها با قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان است 

نظارت  –نظارت بر انتخابات )مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسالمی ( 

  تفسیر قانون اساسی –بر همه پرسی 

حرام است و عالوه بر قصای روزه کفاره اگه کسی عمدا روزش رو قضا کنه حکمش چیه ؟  .3۷3

 شود.هم بر او واجب می 

بله سجده بر سنگ عقیق صحیح  طبق نظر رهبریسجده برروس سنگ عقیق ایا قبوله ؟ .3۷۴

 است

 قیام متصل به رکوع)قیام قبل از رکوع(کدام قیام ازارکان نماز است ؟ .3۷۵

 میخوام که منو نصیحت کنی لطفا منو نصیحت کن ؟ .3۷2

جایز است اما بهتر است که نرفت مگر اینکه کار الزم مسافرت درماه رمضان چه حکمی داره؟ .3۷۷

 و نیکوی باشد.

مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب  فرق نماز عید فطر وعید قربان؟ .3۷2

ز بلند شدن آفتاب افطار کنند، و زکات فطره را هم بخوانند، و در عید فطر مستحب است بعد ا

 بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.

 خیر در ین قرائت و در حین رکوع می توان اقتدا کرددرسجده میتوان اقتداکرد؟  .3۷۹

اگر در حال برخاستن شک اگه درنماز شک کنی سجده رو خوندی یا نه چی کارمیکنی ؟   .320

یک سجده را فراموش کنیم سجده  .ه، باید به شک خود اعتنا نکنیمکنیم که سجده را بجا آورده یا ن

 سهو به جا میاریم

مصداق تبری استکبار ستیزی و مبارزه با امریکا و تولی مصداق تولی وتبری در زندگی ؟  .321

شورهای مظلوم و ستم دیده. در زندگی انس با قران و اهل بیت و الگو قرار دادن حمایت از مردم و ک



 

شمنی با افراد ظالم نفی فرهنگ غرب و تبعیت نکردن از آنها، و دگی مصداق تولی و  آنها در زند

 مصداق تبری

آیت اهلل خامنه ای: احتیاط واجب آن است که  ��ایا امپول وسرم روزه رو باطل میکنه ؟  .322

ها   شود و نیز انواع سرم  هاى مقوّى یا مغذَّى و هر آمپولى که در رگ تزریق مى دار از آمپول روزه

هایى که براى  شود و نیز آمپول  هاى دارویى که در عضله تزریق مى لکن آمپول ️◀خوددارى کند، 

آیت اهلل مکارم شیرازی: تمام تزریقات دارویى و تقویتى و  دارد.رود، مانعى ن  حسّ کردن به کار مى بى

ولى از تزریق در رگ  ️◀بى حسّى و واکسن هر گاه در عضله باشد براى روزه دار اشکال ندارد، 

آیت اهلل سیستانی: تزریق آمپول روزه را باطل نمى کند؛ خواه جنبه غذایى و  مطلقاً پرهیز شود.

نبه دوایى و مانند آن آیت اهلل وحید خراسانی: تزریق آمپولى که به جاى تقویتى داشته باشد، یا ج

کند ، اشکال ندارد و همچنین آمپول که به جاى آب وغذا  رود یا عضو را بى حس مى دوا به کار مى

رود نیز مانعى ندارد ولى احتیاط مستحب آن است که از استعمال آمپولى که به جاى آب  به کار مى

 رود خوددارى کند. مىو غذا به کار 

رط است اما شوصو برای نمازهای مستحبی ایا برای نماز مستحبی واجبه وضو بگیریم ؟  .323

 واجب نیست.

آیات عظام امام، تبریزى، صافى، فاضل و مکارم: بنابر تیمم برروی گچ ایا صحیح هستش ؟  .32۴

و نورى: با وجود احتیاط واجب، با وجود خاک، تیمم بر گچ دیوار صحیح نیست. آیات عظام بهجت 

اى، سیستانى و وحید: تیمم بر گچ دیوار  خاک، تیمم بر گچ دیوار صحیح نیست. آیات عظام خامنه

 صحیح است؛  ولى احتیاط مستحب آن است که با وجود خاک )و مانند آن( بر آن تیمم نکند.

ظرف -نباشد( یآب وضو و محل وضو مباح باشد)غصب-مطلق باشد-آب وضو پاک شرایط وضو ؟ .32۵

-اعضاء وضو موقع شستن و مسح پاک باشد-ظرف آب وضو طال و نقره نباشد-آب وضو مباح باشد

 یبوضو به ترت-انجام فرمان خداوند عالم( یبقصد قربت باشد )برا-باشد یوضو و نماز کاف یوقت برا

-هداعمال وضو را خود انسان انجام د-وضو پشت سرهم انجام شود یکارها-شود جامان یحصح

 آب نباشد. یدنرس یبرا یدر اعضاء وضو مانع-او ضرر نداشته باشد یاستعمال آب برا

به  یغسل ارتماس یتاگر به ن یدر غسل ارتماس ی،غسل ارتماسغسل ارتماسی چه طوریه ؟  .322

واجب آن است که  یاطاست و احت یحصح غسل او رود آب یردر آب فرو رود تا تمام بدن ز یجتدر

در غسل ارتماسی؛ به نیت غسل باید در یک لحظه، در آب قرار گرفت، یا به  .آب رود یردفعه ز یک

نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو روید یا همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل بدن را 

نظر آیت اهلل امام خمینی، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل فاضل  .حرکت دهید یا از آب بیرون آئید



 

آیت اهلل تبریزی، آیت اهلل صافی گلپایگانی، آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل سیستانی در لنکرانی، 

مورد کیفیت غسل ارتماسی اینگونه است که،بعد از نیت غسل ارتماسی یکباره یا به تدریج در آب 

طی شرای (فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود.)این مراجع هر دو صورت غسل ارتماسی را قبول دارند

که برای وضو گفته شد، مانند پاک بودن آب و غیر آن در غسل هم شرط است، ولی در غسل، 

تواند در وسط  شستشو از باال به پایین و نیز پی در پی شستن اعضای بدن الزم نیست، بلکه می

 .غسل، مدتی به کار دیگر بپردازد و سپس غسل را از همان محل که مانده است، ادامه دهد

واجب دارد  یزچهار چ یبیترت یهم مانند وضو یارتماس وضویاسی چه طوریه ؟وضوی ارتم .32۷

 یّتصورت و دستها به ن یبیترت یدر صورت و دستهاست که در وضو یبیترت یمنتها فرقش با وضو

وضو در  یّتبه ن ییناز باال به پا یستیصورت و دستها با یارتماس یدر وضو یشد، ول یوضو شسته م

مطابق نظر آیت اهلل  .آورده شود یروناز آب ب یینوضو از باال به پا یّتبه ن یاآب فرو برده شده و 

در وضو جایز است که انسان به جای ریختن آب  معنای وضوی ارتماسی وضوی ارتماسی * خامنه ای

وضوی »بر روی صورت و دستها، آنها را به قصد وضو در آب فرو ببرد و بیرون بیاورد و این را 

در وضوی ارتماسی نیز واجب است که اعضای وضو از  .1 احکام وضوی ارتماسی .ویندگ می« ارتماسی

شسته شود، پس      در وضوی ارتماسی باید صورت و دستها از باال به پایین .باال به پایین شسته شوند

 کند، باید صورت را از طرف پیشانی و     اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد وضو

 اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند، باید صورت را     دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد، و

توان  در وضوی ارتماسی فقط دو بار می .2  دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.     از طرف پیشانی و

آن مشروع نیست، و  صورت و دستها را داخل آب کرد: بار اول واجب، بار دوم جایز است و بیش از

در مورد دستها، باید قصد شستن وضویی آنها هنگام خارج کردن آنها از آب باشد تا بتوان از این 

طریق مسح را با آب وضو انجام داد. رساله آموزشی. )در مورد دستها، باید هنگام خارج کردن دست 

که مطابق فتوای برخی مراجع  توجه کنید (ها از آب نیز، قصد وضو کرد تا بتوان مسح را انجام داد

 .دست چپ نباید ارتماسی باشد

اگر وصوی ارتماسی: غسل ارتماسی چی ؟  وضوی ارتماسی ایا روزه روباطل میکنه ؟  .322

غسل ارتماسی را . قسمتی از سر زیر آب برود ولی مقداری از سر بیرون باشد روزه باطل نمی شود

  .ندکو در صورت ارتکاب عمدی آن، روزه وی را باطل می  یستبرای روزه دار در ماه رمضان جایز ن

 خیر اگه روزه قضا داشته باشیم میتونیم روزه مستحبی بگیریم ؟ .32۹

 یرهجب ی:ا یرهجب یوضو وضوی جبیره ای وغسل جبیره ای وتیمم جبیره ای چگونه اس ؟ .3۹0

که آب وضو رو به اطراف  یهاون یا یره. وضو جبیذارنم یمحل شکستگ یازخم  یکه رو یههمون

به غسلی که در آن به جای شستن  .یمباشه، روش آروم دست بکش یزتم یرهاگه جب یاو  یمببر یرهجب



 

به تیممی که  .محل زخم و شکستگی بر جبیره ی روی آن مسح می کنند غسل جبیره می گویند

 "تیمم جبیره"در آن به جای مسح کردن محل زخم و شکستگی بر جبیره روی آن مسح می کنند 

جبیره ، چیزی از قبیل پارچه، گچ، پالستیک، باند یا چسب است که با آن زخم ها و  .می گویند

زمانیکه در محل اعضای وضو یا تیمم یا غسل ، زخم یا شکستگی یا  .شکستگی ها را می بندند

آب ریخت و دوایی روی اعضا باشد که نتوان آن مانع را برطرف کرد و یا روی زخم را بطور کامل 

شست، باید اطراف زخم را شست وگرنه دست تر را بر روی آن کشید و دست تر را بر روی پارچه ی 

پاکی که روی زخم قرار دارد کشید. غسل جبیره مانند وضوی جبیره است یعنی کسی که وظیفه او 

غسل غسل است اگر در بعضی از اعضای غسل زخم یا شکستگی باشد باید به کیفیت وضوی جبیره 

اگر روی زخم یا شکستگی باز است و اگر که دست تر کشیدن ضرر دارد یا زخم )  .جبیره کند

نجس است و نمی شود آب کشید، در این حالت باید اطراف زخم و شکستگی را به طوری که در 

اگر روی زخم یا شکستگی  .وضو است از باال به پائین بشوید و در فرض شکستگی تیمم هم بکند

ولی باز کردن و دست تر کشیدن ممکن است، در این حالت باید باز کند و روی آن  بسته است

دست تر بکشد و بعد دوباره روی جبیره را با دست تر مسح کند. ولی اگر باز کردن و دست تر 

کشیدن ممکن نیست، اگر آب برای زخم یا شکستگی ضرر دارد باید اطراف زخم یا شکستگی را 

مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی توان روی آن دست تر کشید، مثالً  بشوید و روی جبیره را

دوایی است که به دست می چسبد، باید پارچه پاکی را طوری که جزء جبیره حساب شود بر آن 

ببندد و دست تر روی آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست با شستن اطراف آن وضو بگیرد ولی در 

 (.هم انجام دهد، گرچه موافق احتیاط است هر دو وجه الزم نیست تیمم

 تیمم میکنیم چه عملی به جای وضو انجام می دهیم ؟ اگه اب نداشته باشیم .3۹1

بنا بر احتیاط، نماز را در  اگه نه اب داشته باشیم نه شرایط تیمم چه کارباید انجام بدیم ؟ .3۹2

 .وقت بخواند و بعد از وقت با وضو یا تیمم قضا نماید

 منتظری محمدجعفر کشورکیست ؟دادستان کل  .3۹3

امید، وعده خدا به حکومت صالحان، قدرت خدا در زندگی، چه درس هایی از قران میگیریم ؟ .3۹۴

. سبک زندگی بر اساس قران، حفظ آبروی مردم، ترجیح منافع جامعه بر منافع خود، حرکت و تالش

لترین دین یعنی اسالم را برای قرآن، معجزه و کتاب خاتم االنبیاء ، پیامبر گرامی اسالم است که کام

بشر آورده است برای تمام زمان ها و تمام مسائل و شرایط. انسان بوسیله قرآن خداوند و آفریننده 

ی خود را می شناسد، به صفت های الهی پی می برد و با عمل به احکام و دستورات ان ، در جهت 

راه خدا، دوستی با دوستان خدا،  زندگی بهتر حرکت میکنه. کمک خواستن از خداوند، نفاق در



 

دشمنانی با دشمنان خدا، خدمت به خلق ، پذیرفتن والیت خدا، حراست از احکام و حدود الهی و 

 .تجاوز نکردن از آن، پشتیبانی از فرستاده های پروردگار، هجرت و جهاد در راه خدا

ر قانعش اگربخواهیم یک نفررا به اسالم دعوت کنیم چگونه دعوتش میکنید چه طو .3۹۵

اگه فرد، ما را در هنگام عمل به دستورات دینی ببینه مثال اخالق حسنه ، جلوگیری از  ؟میکنید

اسراف، ساده زیستی و دوری از تجمل، دادن صدقه، رعایت حقوق دیگران ، وفای به عهد، امانتداری، 

گان، انجام واجبات مثل اکرام ایتام ، اطعام به نیازمندان ، احترام به والدین و کودکان، حقوق همسای

ن دستورها رو بهتری اسالم دین که میبره پی نکته این به ، …نماز و روزه و آرامش حاصل از ان، و 

 .در جهت رشد و تعالی انسان در تمام ابعاد زندگی ارائه کرده

استرس  مراجع قضایی چه خطراتی می تواند تهدید کند؟ در شما به عنوان یک کارمند .3۹2

منفی محیط کاری، ذهنیت یا ادراک غلط نسبت به محیط کاری و یا افراد، سوء شغلی، تأثیر 

دن، استفاده از موقعیت، عقب نشینی ار اصول و ارزش ها، بی انگیزگی و دلسردی، نادیده گرفته ش

که  . ممکنه مشاجراتی مثال دعواهای لفظی افراد مراجعه کننده با کارمند رخ بده. غیر مؤثر بودن کار

رباب رجوع بخاطر حقی که برای خودش قائل هست، ممکنه هر نوع برخوردی داشته باشه و البته ا

کارمند باید ضمن گوش دادن به او ، آرامش خودشو حفظ کنه و هم اگه توضیحی برای آرام کردن 

 .فرد داره بده

اخذ رشوه و سوء  درصورتی که به شما کادو یا هدیه ازمحل کاربدهند قبول میکنید ؟ .3۹۷

و  یه، هد حق مشاوره یالت،تسه یاز،. استفاده از هرگونه امتباشد یممنوع م یه از مقام اداراستفاد

 یمرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاهها یفو وظا یادار یفموارد مشابه در مقابل انجام وظا

 یخود تخلف محسوب م ربط ذیجز دستگاه  به یو حقوق یقیدر تمام سطوح از افراد حق یاجرائ

 شود.

سپاه پاسداران انقالب ، های انقالب کمیته، شورای انقالب؟ ندتا از نهادهای انقالبی رو نام ببرچ .3۹2

، مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان قانون اساسی، بسیج مستضعفان انقالب اسالمی، اسالمی

، اسالمیبنیاد مستضعفان انقالب ، دادسرای انقالب اسالمی، دادگاه انقالب اسالمی، جهاد سازندگی

 فرهنگی  انقالب عالی ، شورای بنیاد شهید انقالب اسالمی، کمیته امداد امام خمینی

 نجوشد و از کُر کمتر باشد، مثل آب آفتابه یناست که از زم یآب آب قلیل چیست ؟ .3۹۹

د، سر حیوان را چیزی ببُرد شبرد مسلمان باکسی که گوسفند را سر می شرایط ذبح گوسفند ؟  .۴00

د، در موقع سر بریدن گوسفند نام ش، بدن گوسفند  موقع سر بریدن رو به قبله بادشکه از آهن با



 

خدا را ببرد و بسم اهلل بگوید، گوسفند بعد از سربردین حرکت کند، به اندازه معمول از بدن گوسفند 

 خون بیاید.

بنا را بر  یدنماز باشد با یسه و چهار در هر جا ینشک ب شک بین سه وچهار چگونه است ؟ .۴01

 نشسته بخواند ت دو رکع یا یستادها یاطرکعت احت یکچهار گذاشته و تمام کند و بعد 

و تمام کند  یندبنش یدکه با یستادهچهار و پنج در حال ا ینشک ب-چگونه است ؟ ۵و۴شک بین  .۴02

چهار و پنج بعد از سربرداشتن از  ینشک ب. دو رکعت نشسته بخواند یا یستادها یاطرکعت احت یکو 

 .سجده دوم که بنا را بر چهار گذاشته و تمام کند و بعد دو سجده سهو بجا آورد

اقتدا به امام  وقتی در رکعت دوم به نماز جماعت برسیم می توانیم قنوت را بخوانیم ؟ .۴03

 .اال می آوریدجماعت در حال قنوت صحیح است وبه تبعیت از امام شما هم دستها را برای قنوت ب

 نماز ظهر نمازجمعه جایگزین کدام نماز یومیه است ؟ .۴0۴

حقوق  ینماه، اول ینفرود 31در  ی،اگر کارمند سال مالی خمس چگونه محاسبه می شود ؟ .۴0۵

خرج خود و  یسال بعد( را به طور عاد ینفرود 31اش )تا  یانهکند و تمام درآمد سال یافتخود را در

 یو یسال خمس یان. اما اگر در پا یردگ یمد او تعلق نمبه درآ یخانواده اش کرد، خمس

 یک ید)مثال آن را در بانک پس انداز کرده باشد(، با یایدب یاداز درآمدش ز ی(، مقدارینفرورد31)

 آن را به مصارف مربوطه برسانند. یشاندهد تا ا یلخود تحو یدپنجم آن را به دفتر مرجع تقل

قی کردن از روی عمد روزه را باطل می کند، هر چند برای  کند؟ایا قی کردن روزه را باطل می  .۴02

نجات از مسمومیّت و درمان بیماری و مانند آن باشد ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو 

 .روزه را باطل نمی کند

در سال ؟ قانون اساسی درچه سالی تصویب شد و درچه سالی مورد بازنگری قرار گرفت .۴0۷

 مورد بازنگری قرار گرفت. 1368ال تصویب و در س 1358

عمل کردن به دستور مجتهد است.  روی دنباله و پیروی معنی به اصل در تقلید معنی تقلید ؟ .۴02

 کند. یدتقل یدکه نه مجتهد است و نه محتاط )مقلَّد( با یکس، است.

که  فدیه به معنای اطعام مسکین است و در برابر هر روز نگرفتن روزه )برای کسیفدیه چیست ؟  .۴0۹

 .شود عذر موجه دارد( یک مد طعام واجب می

قرار  یبرخ یکیآباد بود که در نزد یا رسول خدا)ص(، دهکده حیات زمان در فدکفدک چیست ؟  .۴10

را  یبرکار خ یانکه پا یندهکده هم ینتوسط مسلمانان، مردم ا یبرخ یها داشت. پس از تصرف قلعه

خود  یها دهکده از آن او باشد، و آنان در مزرعه یناز ا یمی)ص( صلح کردند که نیامبربا پ یدند،د

دهکده شرکت نداشتند ، فدک به حکم قرآن، خالصه  ینسربازان اسالم در فتح ا چون .بمانند یباق



 

 داد، یهاشم م یرا به مستمندان بن ینزم ین. رسول خدا)ص( درآمد ایدگرد یامبر]= مختص[ پ

 ید.س( بخشسپس آن را به دستور قرآن، به دختر خودفاطمه)

از اول  ینروزه ماه رمضان و نذر مع یبرا یتن  چگونه درماه رمضان نیت روزه انجام میدهیم ؟ .۴11

)مانند روزه قضاو نذر مطلق(از اول شب تا ظهر روز بعد  ینمع یرروزه غ یشب تا اذان صبح و برا

کردن به  یتکه به اندازه ن یروزه مستحب از اول شب شروع شده و تمام روز تا موقع یتاست زمان ن

کند  یکه روزه را باطل م یها یزیکه تا آن زمان از چ یکس رو ینمغرب وقت مانده باشد دارد از ا

 .شود ینوشته م یثواب روزه دار یشکند و برا یتتواند ن یکرده م یزپره

رد، و نماز جماعت یا فرادی، نیّت خاصی الزم نداتفاوت نیت درنماز فردا با جماعت چیست ؟  .۴12

الزم نیست بر زبان چیزی بگوئید یا به قلب خود بگذرانید، بلکه همین مقدار که به قصد جماعت در 

نماز ایستاده شود، نماز جماعت محقق می شود و اگر به قصد فرادی نماز بخوانید، نماز فرادی 

اعت نباید در نماز فرادی باید نمازگزار حمد و سوره را بخواند ولی در نماز جم .شود محقق می

در نماز فرادی نمازگزار تابع شخص دیگری نیست ولی در نماز جماعت باید از امام جماعت  .بخواند

در نماز فرادی نمازگزار حمد و سوره نماز های مغرب و عشاء و صبح را باید بلند بخواند  .تبعیت کند

 ه بخواندولی در نماز جماعت آنجا که وظیفه او خواندن حمد و سوره است باید آهست

 –مومن  -حالل زاده-عادل-یدوازده امام شیعه-عاقل– بالغ شرایط امام جماعت چیست ؟ .۴13

 ماموم( یکیامام  یکیدو نفر باشد  یدنماز جماعت حداقل با یباشد.) برا صحیح نمازش

 -5 حالل زاده -4 شیعه دوازده امامى-3 عاقل -3 بالغ-2 مرد-1شرایط مرجع تقلید چیست ؟ .۴1۴

 و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدى تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد-7 باشد.عادل -6 زنده

و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنى در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر -8

 باشد

 در خطبه دوم نماز جمعه ؟در کجای نماز جمعه اسامی چهارده معصوم رو میگیم .۴1۵

. زن 2 آنان مشقت دارد یکه روزه برا یزن یرمرد و پ یر. پ1 ؟واجب نیست روزه بر چه کسانی .۴12

خودش ضرر  یابچه  یکه روزه برا یردهی.زن ش3 خودش ضرر دارد یابچه  یکه روزه برا یباردار

تواند آن  یاست و نم یادز یاش تشنگ یماریکه ب ی. کس5 ضرر دارد یشکه روزه برا یماری. ب4 دارد

که قصد اقامت ده  ی. مسافر8  یندب یو نفاس م یضکه خون ح ی.زن7 فرد نابالغ. 6 را تحمل کند 

. 11 تحمل دارد یرمشقت فراوان و غ یشبرا یروزه دار یهکه بخاطر ضعف بن ی. کس9 روز را ندارد

 که به کما رفته است  یکس یا یهوش. فرد ب11یوانه د

  بهمن 22بهمن تا  12تاریخ دهه فجر؟  .۴1۷



 

کسی که نماز واجب خود را در وقت نخونده باید قصای آن را  ؟حکمش چیهنماز و روزه قضا  .۴12

اما نمازهای یومیه را که زن در حال حیص یا نفاس نخواند قصا ندارد. کسی که نماز قصا  بیارهبه جا 

دارد میتونه نماز مستحبی بخونه، قصای نمازهای یومیه الزم نیست که به ترتیب خونده بشه مثال 

ز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخونده نیازی نیست که اول نماز عصر بخونه بعد اگه کسی یک رو

نماز ظهر، کسی که نمیدونه چند نماز از او قصا شده اگر مقدار کمتر رو بدونه میتونه به همون اکتفا 

عشا  رکعتی قصا داشته باشه اما ندونه ظهر، عصر یا 4کنه و همون مقدار رو بخونه.اگه کسی یه نماز 

همین که یه نماز چهار رکعتی به نیت نماز قصای که نخونده بخونه کفایت میکنه. نماز قصا رو می 

اگه دیوانه ای عاقل بشه یا کافری مسلمان، قصای روزه های که دیوانه یا  شه به جماعت هم خوند.

یصیش تا اگه کسی در ماه رمصان مریصی داشته باشه و مر .کافر بوده واجب نیست به جا بیاره

رمصان سال بعد طول بکشه قصای روزه های که نگرفته واجب نیست اما باید کفاره بده، اما اگه بعد 

ماه رمصان مریصیش برطرف شد باید قصای روزه رو به جا بیاره. اگه کسی مریصی داشته باشه و 

بیاره. اگه این مریصی چند سال طول بکشه وقتی که خوب شد باید قصای ماه رمصان اخر رو به جا 

پر قصای روزه واجب غیر از ماه رمصان داشته باشه مثال نماز نذر قصاش بر پسر بزرگتر واجب 

 نیست، کسی که عمدا روزه نگیره هم باید قصای روزه رو به جا بیاره هم کفاره بده. 

رهبر انقالب که توسط خبرگان و بعد  ؟عالیترین مقام رسمی کشور توسط کی انتخاب میشن .۴1۹

 مهور که توسط مردمرئیس ج

ش، شجاعت ، زهد و تقوی، امامت و اعجاز، برتری امام عصمت، علم و دان ویژگی اصلی امام ها؟ .۴20

 بر دیگران

مقابل  یشو نما یشو افراط در آرا ییگرا وتجمل ییبه مدگرا یشگرا ؟نظرت درمورد آرایش .۴21

 مردان، ازعوامل انحراف جامعه و زنان است.

نمایندگان مجلس به دولت و وزیران رای اعتماد می  وظیفه کیه؟رای اعتماد به نمایندگان  .۴22

 دهند.

  رهبر؟ تنفیذ حکم رییس جمهور با کیه .۴23

 را نظام مردم یعنی بگیرد؛ صورت مردم رأی و اراده وسیله به نظام مردمساالری دینی چیه؟ .۴2۴

 بدون کند، عمل دین مبنای بر بخواهد نظامی اگر. کنند می انتخاب را دولت کنند؛ می انتخاب

، نیست پذیر امکان دین بدون هم واقعی ساالری مردم حکومت تحقق که آن ضمن شود؛ نمی مردم

مردم ساالری دینی، مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب 



 

مقررات الهی استوار است و در راستای حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و 

 .تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش می کند

 بسیار سجده کننده سجاد به چه معناست؟ .۴2۵

ما با مسلمین اهل تسنن "به گفته امام خمینی )ره( بین شیعه و سنی تفاوت قاعل میشی؟ .۴22

یکی هستیم، واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کالمی بگوید که باعث تفرقه بین 

انید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان ما مسلمانان شود، بد

 "اختالف بیندازند. قصیه شیعه و سنی اصال در کار نیست

 ؟نماز صبح امروز ساعت چند خوندی .۴2۷

 قبل از نماز ؟نمازجمعه میروی خطبه ها قبل ازنمازند یابعدنمازند .۴22

 (؟ چطور با همسرت آشنا شدی)شخصی .۴2۹

انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسالمی  ؟شرکت می کنیمچرا در انتخابات  .۴30

است؛ تجدید قوا و تجدید نیرو برای ملت است . یک عده ای می آیند  مسئولیت هایی را بر عهده 

میگیرند و کارهای را انجام میدهند، مقداری می توانند ، مقداری نمیتوانند، بعصی می توانند بعصی نمی  

برای ملت این حق داده ده است که در یک مقطع معینی در مورد جلس یا ریاست جمهوری و توانند، 

د شتر بیایند وسط میدان و تصمیم گیری کنند که این باش... چهارساله، در مورد خبرگان با یک فاصله بی

به ور و شد. انتخابات یعنی این، یعنی یک روح جدید ، یک خون تازه و یک نفس نو به کشو آن نبا

ملت و به مردم دادن، انتخابات این است )مقام معظم رهبری(. شرکت کردی و چرا شرکت میکنی یا 

 نمیکنی.

هر چیزی که جرمی دارد و مانع رسیدن آب به بدن و  حکم آرایش والک برای نماز وضو؟ .۴31

 نماز. ناخن است، باید برطرف شود و وضو و غسل با آن صحیح نیست و در نتیجه نماز باطل است

 .خواندن با آرایش اشکالی ندارد به شرطی که مواد آرایشی مانع از سجده کردن نشود

 22، اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران 29 تا نام ببر؟د مناسبات سیاسی واجتماعی چن .۴32

آذر  16، آذر روز پژوهش 25، بهمن بازگشت امام خمینی به ایران 12، بهمن پیروزی انقالب اسالمی

و  آبان روز کتاب و کتابخوانی 24، آذر تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 12، روز دانشجو

.. 

فطرت خدا خواهی و خداجویی : نوعی جاذبه و تمایل در آدمی که او را به  راه خداشناسی چیه؟ .433

هر چند که کودک مادر سمت خدا و کانون عالم هستی جذب میکنه مثل گرایش کودک به مادر 



 

از راه نه نمی شناسه اما نوعی تمایل و حس مادر خواهی در وجود کودک هست، خودش رو آگاها

 ، جاذبه زمین، از راه عقل و فلسفه.شزمین به دور خود شعلم و و طبیعت و برهان نظم، چرخ

خداشناسی از طریق نشانه ها که خدا بارها در ایاتش از واژه و من ایاتهی استفاده کرده و همه 

ها ،حیوانات ،طبیعت( را نشانه قدرت و عظمت و افرینش توسط یه قدرت  موجودات جهان)انسان

الیزال میداند ، و خداشناسی از طریق نظم و هماهنگی که خدا بارها مردم را تدبر و تعقل در ایاتش 

 از راه عقل: اینکه هر علتی معلولی دارد و جهان آفرینش هم حتما آفریندهه ای دارد. دعوت کرده

: با توجه و تفکر در نظام آفرینش که هیچ بی نظپی در آن وجود ندارد و همه چیز در از راه تجربه 

 کمال نظم با هم در ارتباطن

 از راه دل : انسان فطرتا خدا جوست و میل به پرستش دارد

 . پیش افتادن ، جلو رفتن ؟تقدم چیه .۴3۴

بختی فرد و شتربیت دینی و سعادت دنیا و آخرت ما ، خو ؟هدف از انس با قرآن چیه .۴3۵

جامعه ما، اصالح عمل و اعتقاد ما و الگوگیری از قران در سایه انس با قران به دست میاد، بهترین 

ه، قران شو اطمینان قلبی فرد می شراه صالح و دستی با اهل بیت انس با قران هست، باعث آرام

ه حاجات کالت هست و برآورده کنندشفای دردها و کمک کننده انسان در زمان سختی و مش

ت شه، اگه قران یا گوشمول بودن رحمت خدا میشانسان، کفر و نفاق رو از انسان دور میکنه، باعث م

ه و در تنگاهای زندگی و سختی ها میتونیم راه شه باعث صفا و پاکی قلب میشو خون ما امیخته ب

ستگای جامعه د، و فالح و رشدرست رو انتخاب کنیم. باعث هدایت و تربیت فرد به سمت کمال و ر

 د. شخواهد 

کسی که دست و یا پایش را گچ گرفته،  ؟کسی که پاش شکسته و غسل واجب داره چه کنه .۴32

باید غسل جبیره کند یعنی اگر آب برای او ضرر دارد و یا امکان رساندن آب به عضو شکسته را 

یزد و غسل را ندارد، محل گچ گرفتگی را درون پالستیکی قرار دهد به گونه ای که آب روی آن نر

انجام دهد و به نیت غسل روی محل گچ گرفته نیز با دست تر کشیده و احتیاطا عالوه بر غسل 

 .جبیره، تیمم هم بکند

 در اکبر اهلل گفتن:   مراد از تکبیر ه االحرام چرا به اهلل اکبر اول نماز تکبیره االحرام میگن؟ .۴3۷

گفتن اهلل اکبر را تکبیره االحرام یا تکبیر افتتاح واجب و رکن است و این  ( نیت از پس)  نماز هر اول

چون با این تکبیر است که بسیاری از کارها مثل  :شده نامیده نام این به  چرا این تکبیر .می گویند

مثل حاجی که با )  ودز بود ، بر نماز گزار حرام می شخوردن و خندیدن ... که قبل از نماز جای

و وارد حرام الهی می گردد نمازگزار هم با گفتن تکبیر محرم  پوشیدن لباس احرام محرم میشود

 )شده و وارد حرم نماز میگردد



 

 خرداد ماه 6شت و پارسال اردیبه 27امسال ماه رمضون پارسال کی بود؟ .۴32

 کسی تو رو امر به معروف کرده در چه موردی؟ جدیدا چی؟ .۴3۹

 ؟حرفاش استفاده کردیچقدر حرفای رهبر تو زندگیت مفید بوده و کجای زندگیت از  .۴۴0

  ؟چرا به رهبر میگن ولی وفقیه .۴۴1

 نماز در ولی بخواند را سوره و حمد نمازگزار باید فرادی نماز در ؟فرق نماز جماعت با فرادا .۴۴2

 از باید جماعت نماز در ولی نیست دیگری شخص تابع نمازگزار فرادی نماز در. بخواند نباید جماعت

 .کند تبعیت جماعت امام

پشت سر امام جماعت  . 2تقلید کردن پیروی کردن متابعت کردن. 1 ؟یعنی چی اقتدا کردن .۴۴3

 . نماز گزاردن

 ؟چرا ما خدا رو میپرستیم .۴۴۴

 ؟از فلسطین چ میدونی .۴۴۵

 ؟بهترین شکل نماز چه جوریه .۴۴2

 صحیح است ؟نرسه نمازش چه حکمی دارد کسی که در نماز جمعه به خطبه ها .۴۴۷

هر نظر نمونه بودن. به لحاظ رابطه با پدر، همسر، چون از ؟چرا حضرت زهرا الگوی زنان عالمه .۴۴2

فرزندان. عفاف و پاکدامنی، معنویت، ایستادگی در برابر ظلم و سخنرانی کوبنده شون، و در یک 

کالم اونقدر شخصیت واالیی داشتن که پیامبر بارها اشاره داشتن که به راستی فاطمه پاره ی تن 

 .من است

حضور ولی فقیه رکن اساسی جمهوری فقیه نداره چیه؟فرق کشور ما با کشوری که ولی  .۴۴۹

اسالمی است و که حکومتی است در راستای حکومت امام زمان. کشوری که ولی فقیه نداشته باشه 

 .نمیتونه به طور کامل یک حکومت دینی باشه و احکام الهی به طور کامل درش رعایت نمیشه

اتحاد بین مردم با وجود مذاهب و قومیت  کشور ما ارزش های اسالمی حفظ شده اهداف مشخصا و

های مختلف اما در کشورهایی مثل عراق و مصر و . ..که ولی فقیه ندادن مدام در گیر اختالفات 

داخلی هستن وو گروهای تروریستی هم در این کشور ها به خاطر وجود اختالف و توانایی نداشتن 

ت کشور ما در تمام زمینه ها و عدم در هدایت به راه مشترک متولد میشه و همچنین پیشرف

 وابستگی به کشورهای ابرقدرت

  نمایندگان مجلس و کی انتخاب میکنه؟ رییس مجلس .۴۵0

در دعای   در عصر جمعه، ؟دعای سمات چه روزی خوانده میشه،مضمون دعای سمات چیه .۴۵1

رسوالنش  ها با های مقدسی که خداوند در آن مکان سمات، خدا را به اسم اعظم، پیامبران و مکان



 

ابتدای دعا با مناجات خداوند آغاز شده و در  .تکلم نمود و بر آنان وحی فرستاد، قسم می دهیم

ها از  اسرائیل عبور آن های خداوند اشاره شده است. همراهی حضرت موسی با بنی ضمن آن به نعمت

گفتن خداوند با دریا و هالکت فرعون و لشگریان فرعون را یاد کرده است. در بندهای دیگر سخن 

ها را یاری رسانده را ذکر کرده است.  موسی بن عمران، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اینکه خداوند آن

های  کند و سپس برکت خداوند بر امت رحمت خداوند را به حضرت آدم و ذریه او یادآوری می

مبر)ص( تأکید کند و بر شمول برکت خداوند بر امت، ذریه و امت پیا گذشته را خاطر نشان می

خواهد که بر پیامبر)ص( و خاندان او صلوات فرستاده و برکت و رحمت  کند و از خداوند می می

خویش را بر آنها شامل کند، کما اینکه بر ابراهیم و آل ابراهیم درود، برکت و رحمت خود را شامل 

 .کرده است

 کدوم انتخابات مهمتر از بقیه س؟چرا؟ .۴۵2

وزه ای بعداز ظهر بخوای بری مسافرت روزه چه حکمی پیدا اگه توی ماه رمضون وقتی ر .۴۵3

 روزه صحیحه ؟میکنه

سعادت حقیقی انسان مساوی با شکوفا شدن همه استعدادهای  ؟یسعادت واقعی یعنی چ .۴۵۴

درونی او و رسیدن به درجه کمال و نهایت است. طبیعی است که در سایه این شکوفایی، نیازهای 

کامل ارضا شده، سرور و نشاط حقیقی وجود انسان را در بر می  مختلف درونی انسان نیز به طور

رسول خدا)ص( می فرماید: خوشبخت و سعادتمند واقعی کسی است که بهشت ماندگاری را  .گیرد

که نعمت های آن دنباله دار است، بر جهان فانی ای که عذاب ناشی از آن تمامی نمی پذیرد،ترجیح 

سعادت . دن به خدا و حس کردن خدا در تمام لحظات زندگیرضایت قلبی از زندگی و رسی .دهد

واقعی یعنی اینکه هدف از آفرینش خودمون رو بدونیم و در همون مسیر حرکت کنیم و تمام اعمال 

 .براساس اسالم باشه

 

  

 

 


