
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

استخدام و همه کسانی که در پاسخ به این سواالت ای  –ای تیم ایران استخدام ضبرای سالمتی اع

 تند صلوات بفرستید و ما رو تو این ماه عزیز و مبارک دعا بفرمایید.شارکت داشم

از امروز روزی یه جزء قران رو بخون و در کنارش صوت قران هم گوش بدی که : یک صفحه از قران  .1

 درست تلفظ کنی و قواعدش رو یاد بگیر.

خودت رو به صورت خالصه معرفی کن که شامل نام و نام خانوادگی، سن، : معرفی خود و خانواده  .2

 بیوگرافی خانواده: شغلشون، تعداد آنها و .....تحصیالت، رشته تحصیلی، محل تحصیل، محل زندگی. و 

که باید درست بگی و با همون مدرکی که ثبتنام کردی باید تاریخ ورود : سال ورود و خروج از دانشگاه  .3

 و فارغ التحصیلیت رو بلد باشی. روز / ماه/ سال

کارهای خونه رو انجام کتاب میخونم، ورزش میکنم، تلویوزیون میبینم، : نحوه پر کردن اوقات فراغت  .4

 میدم و هر چی که به ذهنتون رسید.

مراسم مذهبی و نماز جمعه رو سعی کنید که شرکت : شرکت در مراسم مذهبی و نماز جمعه شهرتون .5

می پرسند  کنید چون مثال می پرسند که کدوم مراسم مذهبی میری و چند تا سوال راجع به اون مراسم  یا نماز ازت 

و عمل کرده باشی بلدی جواب بدی و اگر باین مراسمات و نماز جمعه و جماعت رو شرکت  که اگه رفته باشی

 کنی اعمالش بیشتر تو ذهنت میمونه.

؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسالمی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای «والیت فقیه: معنی والیت فقیه  .6

اى است از  الشرایط در عصر غیبت است و شعبه مجتهد جامع والیت فقیه به معناى حاکمیّت» .شرایط الزم رهبری

بنابر این تعریف، والیت فقیه از جنس حاکمیت « باشد. ى اطهار )ع( که همان والیت رسول اهلل )ص( مى والیت ائمه

 .است حاکمیتی که آن را مجتهدی جامع الشرایط بر عهده دارد

میتونه رهبر باشه ولی هرکسی نمیتونه ولی فقیه باشه. در مورد مقام ببینید هرکسی : در مورد رهبری و والیت فقیه

معظم رهبری عرض کنم. طبق گفته ایشون والیت فقیه در واقع والیت مچتهد جامع الشرایطی هست ک دارای 

عبه اجتهاد مطلقه ، عدالت مطلقه و همچنین آگاه به مسائل روز جهان و اسالم باشه.طبق فرموده ایشون والیت فقیه ش

 .ای از والیت ائمه ی اطهار است ک همان والیت رسول اهلل که در واقع همان والیت اهلل می باشد

زمان و کالم امام زمان همان  امام کالم ایشون کالم…از نظر خودم رهبری حکم نایبی آقا صاحب الزمان رو داره

و طاعتا باید اجرا بشه چرا؟ چون  ایشون)رهبری( متاع هست یعنی هرچه گفتند سمعا کالم پس…کالم اهلل هست

 .ولی فقیه گناه کبیره ندارد و اصراری هم به گناه صغیره ندارد



و هر چی که به ذهنت  ، بیکاریتحریم های علیه ایران، بحران کم آبی : مشکالت کشور کدوما هستند .7

 میرسه رو اصافه کن.

انجام میدین که خوبه و همون رو  اگه واقعا اهل ورزش هستین و یه ورزش رو مداوم: اهل ورزش هستی .8

   بگین اما اگه نه سعی کنید که متعادل باشید و جواب بدید که منطقی و درست باشه.

ایمان، احترام به مقدسات و مسائل دینی، راستگویی، دوستی : دوست خوب چه ویژگی های داره .9

هم اگه معیار خاصی مدنظر دارین بهش میتونید خودتون  .دوطرفه، دو رو نبودن، خیرخواه بودن، خوش اخالق بودن

 اصافه کنید.

هر کانال اجتماعی که نام میبرید باید دلیل موجه و منطقی هم براش : کدوم کانال اجتماعی عضوی  .11

منع قانونی برای استفاده از اون کانال نباشه و مزیت اون کانال رو داشته باشین که مخالف نظام و سیاست ما نباشه و 

  بلد باشین.

شود تا زمانی  گرفتگی شروع می از زمانی که ماه:نماز آیات: نماز ایات و جمعه چطوری خونده میشه  .11

کند،  این نماز باید با نیت ادا خوانده شود، اما از هنگامی که ماه گرفتگی شروع به بازشدن می ،  رسد که به نهایت می

انده شود و پس از ماه گرفتگی باید با نیت قضا خوانده الذمه خو ماه گرفتگی، نماز آیات باید با نیت مافی تا پایان

 .شود

این نماز باید با نیت ادا خوانده شود؛ اما از  ،  رسد شود تا زمانی که به نهایت می گرفتگی شروع می از زمانی که ماه

الذمه خوانده شود و  ماه گرفتگی نماز آیات باید با نیتمافی کند، تا پایان هنگامی که ماه گرفتگی شروع به بازشدن می

 .پس از ماه گرفتگی باید با نیت قضا خوانده شود

 خسوف_

 کسوف_

 زلزله –

 .رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند_

 چگونه نماز آیات بخوانیم؟

ان بعد از نیّت، تکبیر بگوید و نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن این است که انس

یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، 

باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوّم نماز را هم 

 .و تشهّد بخواند و سالم دهد مثل رکعت اوّل به جا آورد

هاى یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه  تواند بعد از نیّت و تکبیر و خواندن حمد، آیه در نماز آیات، انسان مى

یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون اینکه حمد بخواند، قسمت دوّم از همان سوره را بخواند 

 :همینطور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید، مثالً به قصد سوره توحید بگوید و به رکوع رود و



 .«بِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمنِ الر َّحیمِ»

 :و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید

 .«قُلْ هُوَ الل َّهُ ا حَدٌ»

 :و دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید

 .«الل َّهُ الصََّمَدُ»

 :ز به رکوع رود و بایستد و بگویدبا

 .«ل مْ یَلِدْ وَ ل مْ یُول دْ»

 :برود به رکوع و سر بردارد و بگوید

 .«وَ ل مْ یَکُنْ ل هُ کُفُواً ا حَدٌ»

 .و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند

و در زمان حضور پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( و  نماز جمعه دو رکعت است و در روز جمعه جانشین نماز ظهر مى شود

امام معصوم )علیه السالم( و نائب خاصّ او واجب عینى است امّا در زمان غیبت کبرى واجب تخییرى است یعنى 

میان نماز جمعه و نماز ظهر مخیّر است ولى در زمانى که حکومت عدل اسالمى باشد و نماز جمعه اقامه شود بهتر آن 

از جمعه خوانده شود. احتیاط واجب آن است که نماز جمعه را از موقعى که عرفاً اوّل ظهر مى گویند است که نم

دو رکعت است و دو خطبه دارد  تأخیر نیاندازند و اگر از اوائل ظهر تأخیر افتاد به جاى نماز جمعه نماز ظهر بخوانند.

رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه و در رکعت  که قبل از نماز توسط امام جمعه ایراد می شود .مستحب است در

دوم بعد از حمد سوره منافقون خوانده شود .دو قنوت دارد در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از 

به امامت آیت  ۵۵مرداد۵اولین نماز جمعه:  رکوع)حداقل تعداد افراد پنج نفر است یک امام جمعه و چهار ماموم (.

 طالقانی اهلل

 : وره حمد و تسبیحات اربعه رو با معنی بخونس .11

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

 ا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعال مین : ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است. 

 ا لرَّحْمنِ الرَّحیمِ: بخشنده و بخشایشگر است. 

  ِالدّینِ: )خداوندى که( صاحب روز جزا استمَالِکِ یَوْم. 

 اِیّاکَ ن عْبُدُ وَ اِیّاکَ ن سْت عِینُ: )پروردگارا( تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوییم. 

 اِهْدِن ا الصِّراط  الْمُسْت قیمَ: ما را به راه راست هدایت فرما! 

  که آنان را مشمول نعمت خود ساختى،صِراط  الَّذین  ا نْعَمْتَ عَل یْهِمْ: راه کسانى 

 غ یْرِ الْمَغْضُوبِ عَل یْهِمْ وَ ال الضَّآلَّین : نه راه کسانى که بر آنان غضب کردى و نه گمراهان! 



شود. این  تسبیحات اربعه چهار ذکری است که در نمازهای روزانه سه یا چهار رکعتی و در برخی اذکار خوانده می

)ترجمه: پاک و منزَّه است خداوند، و « حان  اهللِ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ، وَ ال إلهَ إالَّ اهللُ، وَ اهللُ أکْبَرُسُبْ» چهار ذکر عبارتند از: 

ستایش مختصّ خداست، و معبودی جز خدا نیست، و خداوند بزرگتر است(. و اینکه تسبیحات اربعه از چهار جز 

 تشکیل شده.تسبیح،تحمید،تهلیل،تکبیر

تلویزیون، اینترنت، روزنامه، .... که مثال تلویزیون کدوم شبکه : قی دنبال میکنیاخبار رو از چه طری .13

شبکه یک یا شبکه خبر  22خبری و چه ساعتی رو دنبال میکنی که سعی کنید اخباری که مشروح هستند مثال ساعت 

 با روزنامه باید اسم روزنامه رو بلد باشین. رو بگین.

  ابیها از کنیه  در کتاب مقاتل الطالبین و کشف الغمه آمده است که ام: ام ابیها به چه کسی میگن و چرا  .14

ابیها؛ یعنی، مادر پدرش )مادر   فرمود. ام های حضرت فاطمه زهرا)س( است که پیامبر اکرم)ص( به آن حضرت می

 )من

میشه روز چیزی که این روزها به اندازه خروج آمریکا از برجام راجبش صحبت : مسائل روز چیناخبار و  .15

نکبت هست چون آمریکا رسما سفارتشو به قدس به عنوان پایتخت اسرائیل انتقال داده، گفتم تاریخ و منابستشو 

روز نکبت )به عربی:یوم النکبه( نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به  بزارم شاید مفید باشه

میالدی  2۴۲۵مه  2۲برابر با  2۲27اردیبهشت  2۲اسرائیل در سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقالل 

موضوع برجام:ایران به تعهداتی که در برجام داده بود کامال عمل . 2 .گیرند استفاده کرده و در آن روز عزا می

ا باید کرده،آمریکا از برجام خارج شده،ایران قرار شده برجامو با طرفهای باقیمانده ادامه بده،رهبر فرمودن :اروپ

سال از این 2جنگ یمن:بیش از .  2.تضمین واقعی بدهد وگرنه ملت ایران اجازه ماندن در برجام را نمیدهد

جنگ نابرابر میگذره و اعتالفی به سرکردگی عربستان یمن مظلوم رو بمباران میکنن و ارتش و نیروهای مقاومت 

موضوع کره شمالی :آزمایشات .  ۲.رو میدنیمن هم در حد وسع با موشک و جدیدأ با پهپاد پاسخ تجاوزات 

موضوع عراق:بر داعش پیروز . ۲ .موشکی که انجام میده و آمریکا شدیدأ بهش گیر داده و کره کوتاه نمیاد

انتخابات مجلس عراق که اعتالف مقاومت بیشترین آرا رو آوردن  کردن، شدن،نیروهای آمریکایی عراقو ترک

موضوع سوریه:داعش از اکثر نقاط این کشور مجبور . ۵.ای رأی رو باطل کردنو اینکه آراء تعدادی از صندوقه

ایران ،روسیه و حزب اهلل لبنان به دولت سوریه کمک  : در مبارزه با تکفیریها در سوریه،  به عقب نشینی شدن

مایت کشتار مسلمانان مظلوم میانمار: در سانسور شدید خبری نیروهای ضد اسالم)بودایی ها با ح. 6 کرد

 و چیزهای دیگه ای که باید اخبار گوش بدی. .دولتشون(این جنایاتو مرتکب میشن

قانون اساسى در مورد  207انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان است اصل : رهبر چطور انتخاب میشه  .16

خبرگان تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. »دارد  تنها روش رسمی و قانونی انتخاب رهبری مقرَّر مى

کنند. هرگاه یکى  رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى

از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى 



کنند و در غیراین  رهبرى انتخاب مى  د، او را بهخاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهن

 .«کنند صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى

 احمد جنتی: رئیس مجلس خبرگان  .11

استیضاح یک واژه بر گرفته از واژگان عربی است که از نظر واژه به معنای درخواست : استیضاح چیه  .18

ه معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران یا توضیح است اما در اصطالح سیاسی ب

ها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد. البته  یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آن

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

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

بهتر است کتابی در ارتباط با رشته اتون حاال چه تحصیلی و چه شغلی نام ببرید : چه کتابی مطالعه میکنی .18

طالبی رو از کتاب به یاد داشته باشید چون میپرسند که که در ارتباط با کارتون هم باشه و بهتون کمک کنه. و م

 خالصه از کتاب رو بگو یا در مورد چی هست.

مسافت شرعی مقدار مسافتی که با پیموده شدن آن، شخص از نظر شرعی مسافر محسوب : مسافت شرعی. 19

فرسخ  ۵فقیهان شیعه مسافت شرعی اش را افطار کند. به فتوای اکثریت  شود و باید نماز را شکسته بخواند و روزه می

  .شرعی است چه فقط در مسیر رفت باشد یا مجموع رفت و آمد را شامل شود

شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی : وظایف شواری نگهبان و چند نفرند و چطوری انتخاب میشن .11

عضو از این دوازده تن  است که شش نظام جمهوری اسالمی ایران است. این شورا از دوازده عضو تشکیل شده

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

دبیر شورای نگهبان باالترین مقام رسمی این  .شوند قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتخاب می

 .کنونی آن استشورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر 

رسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد.  از ابالغ، به تأیید این شورا می تمامی قوانین مجلس شورای اسالمی پیش

 ٔ  تأیید صالحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطه

  .دارد جای شورا این وظایف

 : مى گویند« مُبطِالت » دوازده چیز نماز را باطل مى کند و آنها را  : مبطالت نماز: مبطالت نماز و روزه  .11

 از بین رفتن یکى از شروط در اثناء نماز. 

 باطل شدن وضو یا غسل در اثناء نماز عمدا یا سهوا . 

 گذاشتن دست ها روى هم عمدا با قصد اینکه جزء نماز است. 

  عمداً بعد از حمد« آمین » گفتن. 



 برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر ) روى برگرداندن از قبله ( 

 حرف زدن عمدى. 

 خندیدن عمدى ) قهقهه کردن ( 

 براى امور دنیا با صداى بلند عمدا گریه کردن . 

 کار زیادى که صورت نماز را به هم بزند. 

 خوردن و آشامیدن در بین نماز. 

 سه رکعتى شک در رکعت هاى نماز دو یا. 

 ًکم و زیاد کردن رُکن نماز عمداً یا سهوا. 

 مبطالت روزه

 : کند نُه چیز روزه را باطل می

 ـ خوردن و آشامیدن؛2

 ـ جماع؛2

 ـ استمناء )استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید(؛۲

 السالم؛ جانشینان پیغمبر و معصومین علیهموسلم و  وآله علیه اهلل ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی۲

 ـ رساندن غبار به حلق؛۵

 ـ فرو بردن تمام سر در آب؛6

 ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛7

 ـ اماله کردن با چیزهای روان؛۵

 قی کردن-۴

. که این دو از فروع تولی به معنای دوست داشتن و تبری به معنای بیزای جستن و تنفر است  تولی و تبری : .22

دینی اسالم به شمار می روند. و هر مسلمانی باید با اهل حق دوستی کند و از اهل باطل بیزاری بجوید. که اوج این 

 .دوستی ها در اهل بیت )ع( است و اوج بیزاری جستن، از سران شرک و کفر می باشد

 به رهبران ، در ادبیات حکومتی 2۲۵۵در سال  انتخاباتعبارتی است که پس از  «سران فتنه» دیماه : 9فتنه  .2۲

 .شود گفته می مهدی کروبی و بعصا سید محمد خاتمی ،میر حسین موسویمخالف دولت به ویژه  اصالح طلب

 .است یاد شده 88 « جریان فتنه» یا «فتنه» به عنوان 2۲۵۵سال انتخابات  های پس از  همچنین از وقایع و ناآرامی

های اسالمی است که شیعیان بدان  )عربی و به معنای یک پنجم( یکی از انواع مالیات خمس: خمس و زکات .2۲

معتقدند و به منظور رفع مشکالت مالی امت اسالمی و توزیع عادالنه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسالمی 

 .است وضع شده



 :خمس در هفت چیز است

 دوم:معادن است  .قول باشد یا غیرمنقولشود، من اول:آن چیزی است که در جنگ کفَّار گرفته می

 .سوم:گنج که به عنوان مال ذخیره و در زمین معروف است و اجماع علما بر وجوب خمس است

 .چهارم: هرچه با غواصی از دریا خارج شود، مثل جواهر و دُر، اگر قیمتش یک دینار به باال باشد

ششم:هرگاه کافر ذمی، زمینی را از مسلمانی بخرد،  .سرافتدپنجم: آنچه از هزینه ساالنه شخص و نفقه خوارانش 

 .هفتم:هر گاه حالل با حرام مختلط شده باشد و قابل تمیز نباشد خمس بر آن واجب است .خمس آنرا باید بدهد

: از دستورهای اسالمی و یکی از فروع دین است و در مورد چیزهایی وضع شده که انسان آنها را با کمک زکات

آورد، آن هم طبیعت سهل و ساده؛ یعنی انسان به نسبت، کار کمی انجام داده و طبیعت کار  ه وجود میطبیعت ب

 .گذارد دهد و محصول را مفت و رایگان در اختیار انسان می بیشتر را انجام می

 «  وگا»و « گوسفند»و « نقره»و « طال»و « کشمش»و « خرما»و « جو»و « گندم»( چیز واجب است: ۴زکات بر نه)

عصمت در لغت به معنای منع و امساک است.و در اصطالح به معنی بازداشتن و نگاه داشتن  عصمت و اعجاز : .2۵

است. به اصطالح اطالق این لفظ بر پاکی و پاکدامنی است که از ابتدای وجود تا انتهای عمر گناه نکرده  از گناه

 .باشد

است و بنابراین اعجاز به چیزی  به معنی ناتوانی گرفته شدهمترادف واژه معجزه اعجاز است که از ریشه لغوی عجز 

 .شود که انسان در حالت عادی از انجام آن ناتوان )عاجز( است اطالق می

 ترتیبی، ارتماسی انواع غسل : .26

پیشانی ودودست پاک باشد، پیشانی ودستها را ازباال به پائین مسح کند،به چیزکه تیمم میکند پاک  تیمم : .27

 . غسل از بدل –دو قسم : بدل از وضو . ترتیب، بین پیشانی وکف دست وپشت دست فاصله نباشد ومباح باشد،

 

سعی کنید شرکت کنید و راستش رو بگید و اینکه چند بار در سال  نماز جمعه و چند بار در سال میری : .18

  حواستون باشه سالی چند هفته است که شما میتونید نماز جمعه برید.

 آنها به نباید که شکهایی –قسم(  ۵شکیات سه نوع است : شکهایی که نماز را باطل می کند ) شک در نماز : .2۴

 شود. می قسم 2۲ مجموعاً که ،(قسم ۴)است صحیح که شکهایی –( قسم 6) کرد اعتنا

 :کند الف( شکهایی که نماز را باطل می

 .شک در رکعتهای نماز دو رکعتی، مانند نماز صبح و نماز مسافر .2

 .(رکعتی )مغرب ۲شک در رکعتهای نماز  .2

شک در نماز چهار رکعتی هرگاه یک طرف شک، یک باشد، مثل این که شک کند یک رکعت خوانده یا سه  .۲

 .رکعت

ی دوم در حالی که یک طرف شک دو باشد، مانند شک دو  شک در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده .۲

 .و سه، قبل از اتمام دو سجده



 .شک بین دو و پنج یا بیشتر از پنج .۵

 .شک بین سه و شش یا بیشتر از شش .6

 .شک بین چهار و شش یا بیشتر از شش .7

 .شک در عدد رکعتهای نماز که اصالً نداند چند رکعت خوانده است .۵

 :ب( شکهایی که اعتبار ندارد

 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد

 .از داخل شدن در رکوع، شک در حمد و سوره کند شک بعدازمحل، مثل این که بعد .2

 .شک بعد از سالم .2

 .شک بعد از گذشتن وقت نماز .۲

 .کند شک کثیر الشک یعنی کسی که زیاد شک می .۲

 .شک امام و مأموم .۵

 .شک در نمازهای مستحبی .6

 ج( شکهایی صحیح

 :صورت صحیح است ۴های نمازهای چهار رکعتی در  در عدد رکعت  شک

 .ی دوم شک میان دو و سه بعد از سر برداشتن از سجده .2

 .ی دوم شک میان دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده .2

 .ی دوم شک میان دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده .۲

 .ی دوم شک میان چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده .۲

 .شک میان سه و چهار در هر جای نماز .۵

 .شک میان چهار و پنج در حال ایستاده .6

 .شک میان سه و پنج در حال ایستاده .7

 .شک میان سه و چهار و پنج در حال ایستاده .۵

 .شک میان پنج و شش در حال ایستاده .۴

 

 

اول: آب، دوم: زمین، سوم:      یازده چیز نجاست را پاک می کند و آنها را مطهرات می گویند:  :  مطهرات .۲0

آب انگور، ششم: انتقال، هفتم: اسالم، هشتم: تبعیت، نهم: برطرف      آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: کم شدن دو سوم

 .نجاست، دهم: غایب شدن مسلمان، یازدهم: استبراء حیوان نجاستخوار     شدن عین



ین. شی هست پس باید بلد بارو بخون یا در مورد چ شمثال میپرسند که با کدام دعا مأنوسی و یه فراز  :دعاها  .۲2

 ...()توسل,کمیل,عهد,جوشن کبیر,زیارت عاشورا,مجیر,ندبه,امن یجیب و اطالعاتی در مورد دعاها و زیارت ها

 . دعای فرج و ایه الکرسی حفظ باشیم

های چهارشنبه،آن را میخوانند.محتوای دعای توسّل،  دعایی است برای شیعیان که معموال شب دعای توسل

دهیم  درخواست حاجت از درگاه خداوند است؛ با این ویژگی که هنگام دعا، خدارا به حق چهارده معصوم قسم می

الل َّهُمََّ إِنَِّی أ سْأ لُک وَ »عبارت  دعای توسل با.و از او میخواهیم که به حق آنان، حاجت و دعای ما را برآورده سازد

و این عبارت در آن تکرار میشود: یا وجیها عنداهلل اشفع لنا عند .شود می شروع «…أ ت وَجََّهُ إِل یک بِن بِیک ن بِی الر َّحْمَهِ

 اهلل

ای که شیعیان برای زیارت )از دور و نزدیک( امام حسین )ع( و یارانش و یادآوری  زیارتنامه : زیارت عاشورا

ع( نقل شده و نزد شیعه دارای اهمیت بسیاری است. )خوانند. این زیارتنامه از امام محمد باقر  واقعه عاشورا می

که علقمه بن محمد حضرمی از امام روایاتی درباره قرائت زیارت عاشورا از معصومان صادر شده است. در روایتی 

باقر )ع( نقل کرده است، ثواب خواندن زیارت عاشورا پس از سالم بر امام حسین و دو رکعت نماز، این است که 

رود. همچنین کسی که این زیارت را بخواند، از  شود و هزار هزار درجه باال می هزار هزار سیئه از مومن محو می

شود و همچنین  اند و در درجات آنها هم شریک می اب امام حسین به شهادت رسیدهکسانی خواهد بود که در رک

 .در ثواب تمام انبیا، رسوالن و هر کس که امام حسین را از روز شهادتش زیارت کرده است

شروع میشود و جمله ای که ”  ا لسََّال مُ عَل یکَ یا أ بَا عَبْدِ اهللِ السََّال مُ عَل یکَ یا ابْن  رَسُولِ اهللِ” زیارت عاشورا با جمله 

من در صلحم ما کسیکه با شما صلح “بمعنی ” إِنَِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَال مَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ “اکثرا با آن آشنا هستیم 

مْدُ حَمْدَ اللَّهُمَّ ل کَ الْحَ»در عبارت سجده زیارت عاشورا می خوانیم: . ” کرد، و در جنگم با کسیکه با شما جنگید

وْمَ الْوُرُودِ وَ ث بِّتْ لِی ق دَمَ صِدْق  الشَّاکِرِین  ل کَ عَل ى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَل ى عَظِیمِ رَزِیَّتِی اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی ش ف اعَة  الْحُسَیْنِ یَ

 . جَهُمْ دُون  الْحُسَیْنِ علیه السالمعِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أ صْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِین  بَذ لُوا مُهَ

کند و سپس در چند فقره، خداوند را به رحمت، قوت، جبروت، عزت،  این دعا را با نام خداوند آغاز می :کمیل

یا  یا نُورُ یا قُدَُّوسُ یا أ وََّل  الْأ وََّلِین  وَ»دهد. بعد خداوند را با  عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم و نور الهی، قسم می

شود و از خداوند طلب آمرزش  کند و آثار و پیامدهای اعمال آدمی را متذکر می ندا می« آخِر  الْآخِرِین 

کنددعایی است از حضرت علی)ع( که کمیل بن زیاد نخعی روایت کرده است. این دعا دارای مضامین بلند و  می

از دعاهای رایجی است که شیعیان در شب این دعا  .متعالی در شناخت خداوند و درخواست بخشش گناهان است

داراى محتوا ومضامین عالى و انسان ساز مى باشد، و راه بندگى و عبودیّت، .خوانند های جمعه می نیمه شعبان و شب

تى ا للَّهُمََّ اِنَّى ا سْئ لُکَ بِر حْمَتِکَ ال َّ“»دعای کمیل با جمله  .توبه و انابه و کسب نورانیّت دل را به انسان مى آموزد



أ ف مَن کان  »جُنُب و حائض اگر دعای کمیل بخوانند احوط و بهتر آن است که آیه . شروع میشود” وَسِعَتْ کُل َّ ش ىْءٍ

که جزء آن است، نخوانند چون جزء سوره حم سجده است. اما بعضی از فقها « مُؤْمِنًا کمَن کان  ف اسِقًا ل َّا یسْت وُون 

 .دانند جنب حرام می خواندن این آیه را برای حائض و

ندبه به معنی فراخوانی و نیز گریه و ناله است و این دعا مشتمل بر استغاثه و استمداد از امام زمان)عج(  :دعای ندبه

مستحب است دعاى ندبه در اعیاد  .و تاسف بر غیبت و گریه از فراق ایشان است؛ لذا به این نام شهرت یافته است

های جمعه قبل از  ید قربان و عید غدیر خوانده شود ، شیعیان این دعا را بیشتر در صبحچهارگانه: جمعه، عید فطر، ع

ا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَال مِین  وَ صَلَّى اللَّهُ عَل ى سَیِّدِن ا ” این دعا با جمله  .خوانند طلوع آفتاب، در فراق امام زمان)عج( می

 شروع میشود” ت سْلِیماً  مُحَمَّدٍ ن بِیِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ

اِلهی وَسَیدی وَکمْ »، «اِلهی وَکمْ مِنْ»، «اِلهی کمْ مِنْ»بند دارد که با جمالت  2۴دعای جوشن صغیر : جوشن صغیر

شود ولی بندهای هجدهم و نوزدهم این دعا  آغاز می« سَیدِی وَمَواْلی وَکمْ مِنْ»و « مَواْلی وَسَیدی وَکمْ مِنْ»، «مِنْ

وَاجْعَلْنی لِن عْما َّئِک مِن  الشَّاکرین  »شوند. پایان بند اول تا بند سیزدهم، و نوزدهم با  دیگری شروع می با جمالت

اضافه « وَارْحَمْنی بِرحْمَتِک یا ا رْحَمَ الرَّاحِمین »است. ولی در بندهای چهاردهم تا هفدهم، « وَالِال َّئِک مِن  الذَّ اکرین 

زمان خواندن این دعا : زمان خاصی  .به جای این عبارات آمده است« رْحَمَ الرَّاحِمین یا ا »شود و در بند هجدهم  می

خواندن این دعا در دفع دشمن و محفوظ ماندن از » های ادعیه وارد نشده است ولی  برای قرائت این دعا در کتاب

 « بالها مؤثر است

ب جبرئیل برای پیامبر اسالم آورده شده دعای جوشن کبیر در یکی از غزوات صدر اسالم از جان: جوشن کبیر

  باریتعالی در آن  اسم  یازده  که ۵۵جز بند  ، به خداست  از اسمای” اسم“  ده  دعا صد بند دارد و هر بند حاوی  این.است

است. و خواندنش از اعمال   متعال  خدای«  اسم«  هزار و یک  دعا حاوی  ، این ، درمجموع ؛ بنابراین است  آمده

 .صوص شب های قدر استمخ

سُبْحَان کَ یَا ال إِل هَ إِال أ نْتَ الْغ وْث  الْغ وْث  »است که پس از پایان هر بند، عبارت  بند تشکیل شده 200این دعا از 

را از  )یعنی: تو پاک و منزه هستی ای خدا و خدایی جز تو نیست، فریاد! فریاد! پروردگارا ما« خ لَِّصْن ا مِن  الن َّارِ یَا رَبَِّ

احیای ماه رمضان شبهای نوزدهم،   دعای جوشن کبیرچه روزی خوانده می شود؟ .شود آتش نجات بده( خوانده می

 .بیست ویکم، بیست وسوم

دهنده و یکی از اسماء الهی است. دعای مجیر هشتاد و هشت بند دارد که در هر  مجیر ب معنای پناه: دعای مجیر

تکرار شده است. خواندن آن در ایام البیض ]روزهای سیزدهم و چهارهم و « ارِ یا مُجِیرُأ جِرْن ا مِن  الن َّ»بند عبارت 

 . پانزدهم[ ماه رمضان برای آمرزش گناهان توصیه شده است



 

 

 
 

 :  وظایف سه قوه .۲2

 :قانون اساسی، وظایف قوه قضاییه عبارتند از 2۵6براساس اصل  ؟وظایف قوه قضاییه چیست

و اخذ   و رفع خصومات  دعاوی  و فصل  ، حل ، شکایات ، تعدیات در مورد تظلمات  حکمو صدور   رسیدگی. 2

 کند  می  معین  قانون  ، که از امور حسبیه  قسمت  در آن  الزم  و اقدام  تصمیم

 . مشروع  و آزادی های  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احیای. 2

 . قوانین  اجرای  بر حسن  نظارت . ۲

 . اسالم  جزایی  مدون  حدود و مقررات  و اجرای  و تعزیر مجرمین  و مجازات  و تعقیب  جرم  کشف. ۲

 . مجرمین  و اصالح  جرم  از وقوع  پیشگیری  برای  مناسب  اقدام . ۵

 :وظائف و اختیارات قوه مقننه

 قانونگذاری . 2

 مهمترین وظیفه قوه مقننه قانونگذاری در چهار محور است 

  .قانون اساسی به آن اشاره دارد 72ن معمولی : که عبارتند از قوانین و مقررات جاری کشور که اصل قوانی الف(

قوانین خاص و سازمان دهنده؛ قوانینی که به لحاظ اهمیتی که دارد به صورت خاص مورد تاکید قانون اساسی ( ب

  ...ی مسلح وقرار گرفته است.مانند شوراها،امنیت و مصونیت ،تامین اجتماعی، نیروها

قانون اساسی مجلس می تواند تصویب برخی قوانین آزمایشی و یا تصویب دائمی  ۵۵قوانین تفویضی؛بنا بر اصل  ج(

 .اساسنامه دستگاههای دولتی را به کمیسیونهای تخصصی خود واگذار کند

 د ( تفسیر قوانین؛ وظیفه دیگر مجلس در حوزه قانونگذاری تفسیر قوانین مبهم است

 نظارت ؛ وظیفه محوری دیگر قوه مقننه نظارت است که در چند جنبه ظاهر می شود   .1

نظارت تاسیسی:که شامل نظارت بر تشکیل دولت و رای اعتماد به وزیران و کابینه و همچنین نظارت بر تغییر   )الف

 وزرا و نیز درمورد تسلیم برنامه دولت به مجلس

ی ، سئوال از وزیر و ریس جمهور،و تحقیق و تفحص از سازمانها و ب( نظارت اطالعی: که شامل اطالع مردم

 وزارتخانه های زیر مجموعه آنها

نظارت استصوابی: بر معاهدات و قراردادهای بین المللی ، نظارت بر تغییر خطوط مرزی ،نظارت بر برقراری  ( ج



ارجاع ان به داوری، نظارت بر  حالت فوق العاده و محدودیتهای ضروری، نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت یا

 دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات به خارجیان،

 د( نظارت مالی: نظارت مالی بر تدوین بودجه ، اجرای بودجه

 ه(نظارت سیاسی ؛ بر مسیولیت سیاسی اعضا قوه مجریه، استیضاح وزیران، و رییس جمهور

 :ظایف و اختیارات قوه مجریهو

کشور: مسئولیت اجرای قانون اساسی ، امضای قراردادهای بین المللی ، اعزام و پذیرش سفیران و اداره امور عالیه ( 2

 ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور

ریاست اعمال اجرایی کشور؛ که زیر نظر وزرا و سازمانهای اجرایی زیر مجموعه ریاست جمهوری انجام وظیفه  (2

 .می کنند

با قوای دیگر: امضای قوانین ، همه پرسی ، نصب و عزل وزیران توقف انتخابات  وظایف در ارتباط با تعامل (۲

 ...تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی و

تصویب لوایح و ارسال به قوه مقننه ، تصویب آیین نامه ها ی اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی ( ۲

 ..و

دستگاه آنتن ماهواره اى از این جهت که صرفا وسیله اى براى  نظر رهبری در مورد ماهواره : : اینترنت و ماهواره .۲۲

دریافت برنامه هاى تلویزیونى است که هم برنامه هاى حالل دارد و هم برنامه هاى حرام ، حکم آالت مشترک را 

 دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده هاى حالل جایز

است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه هاى حرام را کامال فراهم مى 

کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به 

یه و نگهدارى آن در خانه اش مفسده اى هم مترتَّب خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى کند و بر ته

 بعد نظر خودت رو هم در مورد اینترنت و ماهواره بیان میکنی و اینکه ایا استفاده میکنی یا نه. . نمى شود

قابل اعتماد بودن، صادق و امانت دار، خوش بین و خود جوش، : ویژگی های کارمند و اهداف تو .۲۲

و خالق بودن، صالحیت انجام کار، شجاعت، توجه به زمان)زمانشناس بودن(، متعهد، عالقمند به کار، ابتکار عمل 

 هدف گذاری و به دست آوردن ان ، مطیع دستورات.

 راهپیمایی های رو که رفتی باید مسیرش رو بلد باشی.  : مسیر راهپیمایی .35

 توحید ، نبوت ، عدل ، امامت ، معاد :اصول دین :  اصول و فروع دین .۲6

 ی.ری و تولحج ، جهاد ، امربه معروف ، نهی ازمنکر، تب  نماز، روزه ، خمس ، زکات ، : دینفروع  

 کدامند؟ عدل وامامت اصول دین مذهب  



اصول دین عبارتند از یک سری شناختهای مقدماتی و ایدئولوژی ها که پایه و زیر  :تفاوت بین اصول و فروع دین

با استدالل و تعقل شخصی خودش اونها رو بفهمه و درک کنه و در  بنای دین رو تشکل میده که هر شخصی باید

نهایت قبول کنه.مثل اینکه مثال خدا هست یا نه؟ آیا خدا یکی ست یا متعدد؟ایا خدا عادل است؟ وسایل و واسطه 

 .… پیامبر کیست؟معاد چیست؟و !های ارتباط خدا با ما چیست؟ آیا خدا برنامه ای هم برای ما دارید یا نه؟

اما بعد از قبول این اصول، و در طول آنها، وقتی خدا و دین و پیامبرش را قبول کردیم و معتقد به اون ایدئولوژی 

شدیم، اون دین برای محقق کردن اهدافش یک سری دستورالعملها داره که با عمل کردن افراد اون دین، اهداف 

 .ددین که همان سعادت دنیوی و اخروی بشر است، محقق خواهد ش

 . امامت۵. عدل ۲.معاد ۲.نبوت 2. توحید 2 اصول دین اسالم:

قبول کردن  … فروع دین هم مسائلی مثل: نماز، روزه،حج، جهاد، امر به معروف ونهی از منکر، تولی ، تبری ،و

اصول دین از روی تقلید و تبعیت جایز نیست و هر فردی باید خودش از روی استدالل اونا رو قبول کنه،ولی در 

مورد فروع دین دو راه وجود داره. هر فردی هم میتونه خودش مسیر فهمیدن دستورات دین رو از منابعی که دین 

معرفی کرده طی کنه و احکام شخصیش رو به دست بیاره و هم به خاطر سخت بودن این کار و اینکه اکثر مردم 

سی که این راه رو رفته تبعیت کنن و احکامشون نمیتونن این احکام فردی و اجتماعی رو به دست بیارن، میتونن از ک

 رو از اون بپرسن که این همون تقلید از مرجع تقلیده

 

 شرکت کردی و چرا شرکت میکنی یا نمیکنی.در انتخابات:  : انتخابات .31

 ید.شنام مسجد محله تون رو بلد با: مسجد محل  .38

هدف سازمان دهندگان داعش مخفف دولیت اسالمی)اما در اصل غیر اسالمی( عراق و شام است.  :داعش  .39

بازگرداندن چیزی است که آنان ، آن را خالفت اسالمی و اجرای شریعت می نمامند. و عراق و سوریه جوالنگاه 

داعش را د رعراق و سوریه قاسم سلیمانی در نامه ای به رهبر انقالب شکست  ۴6آَّان  ۲0عملیات داعش بود که در 

 اعالم کردند. اویلن هدف داعش تحکیم کنترل بر شهرهایی است که در دو سوی مرز به تصرف در آورده است.

پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه وآله، تشبیه کرده  (:فرقه ضاله )ضالَّ: منحرف از حق و گمراه : فرقه های ظاله .41

 . ه پیشیناست فرق ضاله این امت را به امتهای گمرا

 :اهل ضالل که در مقام اضالل مؤمنین کوشش دارند بر چند قسم هستند ضاله چه فعالیتهایی دارد ؟ هفرق

ها و بهائیها و سایر  یک قسم آنان که تبلیغات سوء دارند و دعوت میکنند آنها را به دین خود مثل تبلیغات مسیحى

 .فرق ضالَّه

میکنند که؛ مسلمین در اسالم شک کنند و از اسالم بیرون روند و لو بکیش و یک قسم القاء شبهات در دین اسالم 

 .آنها در نیایند

یک قسم ایجاد اختالف بین آنها می کنند تا ضعف آنها زیاد شود و قوّه و قدرت آنها کم گردد تا بتوانند بر آنها 



 مسلَّط گردند،

 ند تا از دین براى دنیا دست بردارند،یک قسم تطمیع آنها بزخارف دنیوى از مال و جاه و منصب می کن

یک قسم ،ترویج معاصى و تشویق بر قبایح و اشاعه فحشاء در بین آنهامی کنند تا مسلمین را مشغول به اموربیهوده از 

ها و تزویرها که  لهو و لعب و لغویات کنند تا از تحصیل علم و کمال و عبادت، آنها را باز دارند. و غیر اینها از حیله

 . شیطانیست و تمام اینها صدّ عن سبیل اللَّه است طرق

 چند نوع فرقه ضاله داریم ؟

پیروان راستین پیامبرکسانیند که از هر گونه تحریف و تغییر و بدعت و انحراف از اصول تعلیمات آن حضرت بر 

 .کنار ماندند و در همان گروهی باقی ماندند که پیامبر به آن مبعوث شد

هاى مختلفى است که در طول تاریخ اسالم با عقائد  رقه ،عدد تکثیر باشد و اشاره به گروهف 7۲ممکن است عدد 

اند و امروز تنها نامى از آنها در کتب تاریخ  عجیب و غریب روى کار آمدند و خوشبختانه غالب آنها منقرض شده

 .خورد  عقائد به چشم مى

  (:اما راجع به فرقه ضاله )ضالّ: منحرف از حق و گمراه

شبه النبی صلى »پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه وآله، تشبیه کرده است فرق ضاله این امت را به امتهای گمراه پیشین : 

القدریة مجوس هذه األمة و المشبهة »اللَّه علیه و سلم کل فرقة ضالة من هذه األمة بأمة ضالة من األمم السالفة فقال 

 «نصارها -ةیعنی الغال -یهود هذه األمة، و الرافضة

 .فرموده :قدریه مجوس این امت ومشبهه یهود این امت ورافضه نصارای این امتند

قدریه: پیروان مذهب قدریّه بر خالف جبریّه. این گروه معتقدند که هر انسانى قادر به انجام یا ترک کارى که 

 .باشد بخواهد مى

 .اند  مخلوقات تشبیه کرده و او را حادث خوانده هاى اسالمى که خداوند را بشکل المُش بَّهَة: گروهى از فرقه

باشند به این معنى که انسان از خود توانى ندارد که   الجَبْرِیَّة:یکى از مذاهب اسالمى است که معتقد به )جَبْر( مى

 .شدبا کارى را بکند یا نکند بلکه آنچه که حادث شود از سوى خداست. این مذهب بر خالف عقیده )الق دَرِیَّة( مى

 .هاى اسالمى که درباره بعضی از افراد غلو وزیاده می گویند  الغالة: گروهى از فرقه

  ید.شباید نام مرجع تقیلتون رو بلد با: رساله میخونی و نام مرجع تقیلد .41

تجافی یعنی موقع تشهّد امام، انگشتان دست و . نیمه خیز شدن در نماز جماعت برای تمام شدن تشهد : تجافی .41

 . زمین بگذارد و زانوها را بلند کنیم یا همون نیم خیر نشستن که نه نشسته است و نه ایستاده پا را به

اولین سوالی که پیش می آد این تجافی واجبه؟ فتاوای مراجع متفاوت است برخی آن را واجب میدانند و برخی 

 .مستحب

تواند صبر  تجافى کند و در رکعت آخر میآیت اهلل خامنه ای : در تشهد اول در حالت جماعت احتیاط آن است که 



 .نکند و خودش نمازش را ادامه دهد

 .آیت اهلل مکارم شیرازی : تجافی در نماز جماعت احتیاط واجب است

روز قدس روزی  .نام گذاری شده است قدس روز جهانی نام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به : روز قدس .43

در شود.  می برگزار رمضان ٔ  شود روز قدس در آخرین جمعه ماً گفته میرسمی در تقویم است. با وجود این که رس

 .شود صورتی که روز آخر ماه رمضان جمعه یا شنبه باشد روز قدس معموالً یک هفته زودتر برگزار می

در لغت به معنای جزا، حساب، طاعت، ورع، سلطه و قهر و غلبه، و  دین : تعریف دین و نقش ان در زندگی .۲۲

اصطالح دین دارای یک معنای واحد که مورد قبول همه باشد نیست بلکه . معنای شریعت و آیین استنیز به 

اما دین در تعابیر قرآنی  .ای با هم ارتباط دارند آیند که به گونه های متعدد فراوانی تحت نام دین گرد می پدیدار

ها باشد. گاهی همه  مجموعه عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسان

ی حق باشد دین حق و در  ی از حق و باطل است. اگر مجموعهاین مجموعه حق، و گاهی باطل و گاهی مخلوط

بنابراین دین حق عبارتست از آیینی که  .غیر اینصورت آن را دین باطل و یا مخلوطی از حق و باطل می نامند

هایی را مورد توصیه و تأکید قرار دهد که از ضمانت کافی برای  دارای عقاید درست و مطابق با واقع بوده و رفتار

 .حت و اعتبار برخوردار باشدص

. راهنمایی به 2و جاودانگی زندگی اخروی. ی به زندگی مهم ترین فوائد ان استشمعنا بخ.2آثار آن در زندگی: 

دین اطالعاتی را در اختیار انسان می نهد تا زندگی برای او در مجموعه هستی میسر و مطبوع شود : شزندگی با آرام

تربیت . ۲. جهان و زندگی و خویشتن او آشتی برقرار گردد و همه چیز را به دید مثبت بنگردو به تعبیری بین آدمی و 

دلیل وجود عقل، اگر بخواهد  انسان به: از بین بردن ترس .۲با ارسال پیامبران.  ها  ها فراخور استعداد و تکمیل انسان

مان عمل را ترک کند بیمناک است که شاید عملی را انجام دهد بیمناک است که مبادا مجاز نباشد و اگر بخواهد ه

رو در هر جا از خشم خداوند بیمناک است، اما بوسیله بعثت انبیا و بیان حدود  وظیفه اش را انجام نداده است. از این

: پاسخ به احساس تنهایی. ۵ .و فعالیت انسان، این ترس زائل خواهد شد و او بدون بیم وظایف خود را انجام می دهد

عقل در : شناساندن اشیا سودمند و زیان آور به انسان. 6خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تر است. اینکه 

صورتی سود و زیان اشیا را درک می کند که آنها را تجربه و آزمایش کرده باشد و آزمون و تجربه نیز نیازمند 

. ۴ .همبستگی اجتماعی. ۵. اجتماع اصالح فرد و. 7. گذشت زمان های طوالنی و تحمل زیان های فراوان است

 تفسیر خوشبینانه از مرگ. 20. جبران کاستی های دنیای مدرن

 جویی، جمهوری خواه.شکل های دانشاصالح طلب، اصول گرا، اعتدال گرایان، ت : احزاب ایران .45

 ید. شمتعادل بادوست داری کدوم حزب عضو بشی:  .46

منظور از التزام عملی به والیت فقیه، متعهد شدن به آن و پذیرفتن لوازم : نمودهای التزام به والیت فقیه  .41

آن در مقام عمل است؛ ولی فقیه را محور، قله و چشم انداز حرکت قرار دادن و با سر انگشت اشاره ی او حرکت و 



و تدابیر ولی موضع گیری کردن؛ به گونه ای که انسان هر جا قدم می نهد در راستای کمک به آرمان ها، منویات 

امر باشد و در رفتار فردی و اجتماعی او کوچک ترین زاویه ای برخالف آن چشم انداز و قله ی مرتفع مشاهده 

 .نشود و هر چه رهبر و مقتدایش می گوید و اشاره می کند به آن متعهد و پایبند باشد

به این مرحله از تعهد عملی به شناختی ژرف چنان که برخی از یاران امامان معصوم )ع( این گونه بودند، البته رسیدن 

و عمیق از جایگاه والیت فقیه و عشق و دلدادگی به آن ساحت شامخ نیازمند است. هر چه معرفت بیش تر باشد این 

  .تعهد و دلدادگی افزون تر خواهد بود و برخی از یاران ائمه )ع( از چنین معرفتی برخوردار بودند

تزام عملی عالوه بر پیروی از فرامین و دستورهای ولی امر موارد دیگری را نیز در بر ال:  گستره ی التزام عملی

. همراهی ۲. پرهیز از توجیه گرایی، ۲مجموعی،  ش. پذیر2، تسلیم قلبی. 2 :می گیرد . موارد زیر از آن جمله است

 کامل.

اعت و التزام عملی به والیت فقیه همان گونه که پیروی و اطاعت کردن از دستورات پیامبر و امام واجب است اط

 .واجب است

 .التزام عملی به والیت فقیه عبارت است از متعهد شدن به این اصل و پذیرفتن لوازم آن در مقام عمل . 2

تسلیم قلبی و چون و چرا نکردن در برابر اوامر ولی فقیه، پذیرش مجموعه اوامر و نواهی او، پرهیز از توجیه گری  . 2

همراهی کامل در همه زمینه ها در التزام عملی به والیت فقیه، نقطه ی ایده آل و مطلوب است و مسلمان  سخنان او و

 .واقعی و حزب اللهی باید بکوشد به این مرحله از التزام دست یابد

 .ضرورت و وجوب التزام عملی از ولی امر همان ضرورت و وجوب اطاعت از پیامبر و امام معصوم است . ۲

ی از پیامدهای مخالفت از اوامر ولی امر عبارت است از : بی نظمی و هرج و مرج، ناکامی و شکست، تفرقه برخ . ۲

  .و اختالف، نفوذ نامحرمان و خطر استحاله ی فرهنگی

 کار رو نیمه تموم نمیذارم، انظباط کاری : نقاط قوت خودت رو میگی مثال : نقاط قوت و مسئولیت پذیری .۲۵

روز رو تکمیل میکنم.وقت شناس هستم ولی ممکن بیشتر از  اضافه کار بمونم کار همونحتی اگه مجبور بشم 

و... هر چی که نقاط قوت  ساعت اداری هم برای کارم وقت بزارم.تو هرکاری پشتکار الزم رو دارم خسته نمیشم

وسواسم چون همه  البته این حساسیت جنبه مثبت هم دارهنقاط صعف: وسواس کاری: . خودت هست رو بگو

کنند کارهای خود را به موقع و با تمام تالش  می فرادی که مسئولیتی را قبول  .بخاطر اینه کار درست انجام بشه

 .کوشند کنند با تمامی سعی خود در اصالح آن می دهند و در صورتی که در کار خود اشتباه  انجام می

برجام یه بر نامه جامع بوده بین ایران و کشورهای غربی و آمریکا در مورد انرژی هسته ای : برجام و نظرت .49

که کشور ما محدودیتهایی رو اعمال کنند و اونها هم تعهداتی بدن و تحریمهای هسته ای برداشته بشه ایران به توافق 

کرد .  کشور ما حسن نیتشو به دنیا نشون پایبند بوده همونطوری که رهبر فرمودند هیچوقت نمیشه به آمریکا اعتماد 



داد و تعهداتشو عملی کرد  اما طرف مقابل با مکر و حیله رفتار کرد. اینها به دنبال سازش و صلح نیستند و بارها با 

تحریمهای مجدد نقض برنامه برجام رو رقم زدن . برجام ،برنامه جامع اقدام مشترک با محوریت توافق هسته ای  که 

انجام شد.بر اساسش قرار شد ایران ذخایر غنی  2+۵تو وین و در دولت یازدهم بین ایران و گروه  202۵تو سال 

 سازی متوسطش پاک کنه و ذخیره سازی اورانیوم کم کنه و سانتریفیوژها هم کم بشه و در عوض قطع تحریمها.

ره تجربه مذاکره با آمریکا در پرونده سخنان رهبری در مورد برجام : اعالم قضاوت قطعی رهبر انقالب اسالمی دربا

های ظالمانه از چندسال پیش آغاز و از  ای: دور جدید مذاکرات ایران با پنج به عالوه یک با هدف رفع تحریم هسته

مسئولین، هم به ما میگفتند، هم به مردم میگفتند که در این »شد:  همان روزهای نخستین اهداف آن بیان می

ی تحریمها برداشته بشود. یعنی  ن است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد، یکباره همهمذاکرات، قرار بر ای

 «۴۵/۵/22آمیز به وجود آورده بود، برداشته بشود.  این مانعی که آمریکا سر راه ملت ایران ظالمانه و خباثت

هیچ تأثیر محسوس »ز امضای برجام، شود: اما پس از گذشت شش ماه ا ها برداشته می یکم: به مردم گفته شد تحریم

حاال اما در این روزها در برخی از اظهارنظرها «. 22/۵/۴۵و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. 

ها شده است، غافل از اینکه  تحریم” تدریجی“ها توسط طرف خارجی تبدیل به کاهش  تحریم”  دفعی“برداشته شدن 

اشتن تحریمها بود؛ برای اینکه تحریمهای ظالمانه برداشته بشود. مگر غیر از این است؟ خب برجام اصالً برای برد»

 «۴۵/۵/22برداشته نشده؛ حاال میگویند بتدریج، یواش یواش دارد درست میشود! مگر بحث سرِ یواش یواش بود؟ 

داف از پیش تعیین شده در ابتدای دوم: مسئوالن میگویند تحریم باقی مانده است: این ادعا که برجام نتوانسته به اه

رسد:  مذاکرات و حتی به اهداف بیان شده توسط مسئوالن امر برسد، سخنی است که این روزها زیاد به گوش می

امروز مسئولین دستگاه دیپلماسی خود ما و همان کسانی که در این مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتند، همینها »

مسئولین محترم »ی پیش و در پایتخت نروژ،  حدود دو هفته« 22/۵/۴۵عهد کرده است. دارند میگویند آمریکا نقض 

ما با طرفهایشان در اروپا جلسه داشتند؛ همین حرفها را مسئولین ما به آنها گفتند و آنها جواب   ی کننده مذاکره

 «۴۵/۵/22نداشتند؛ گفتند شما این نقض عهد را کردید، آنها هم جوابی نداشتند بدهند. 

سوم: برجام یک تجربه شد؛ برجام نشد: رهبر انقالب یک سال و نیم پیش به طور مشخص از درس گرفتن از برجام 

ای برای ما میشود که  های معمولی خودش دست برداشت، این یک تجربه تابی اگر طرف مقابل از کج»سخن گفتند: 

هایی که همیشه  تابی ؛ اما اگر دیدیم نه، این کجخیلی خب، پس میشود در یک موضوع دیگر هم با اینها مذاکره کرد

ی ما تقویت خواهد شد.  ی گذشته راهه دارند میروند، خب طبعاً تجربه ایم باز هم وجود دارد و کج از اینها دیده

اکنون و پس از مشخص شدن بدعهدی آمریکا از یک سو و بیان این نکته از سوی مسئولین امر، دیگر « ۴۲/02/20

این برجام شد برای ما یک نمونه، یک »ام را تجربه ناموفق دیگری از مراوده و مذاکره با آمریکا دانست: میتوان برج

در ظاهر وعده میدهند، با زبان چرب و نرم حرف میزنند اما در عمل توطئه میکنند، تخریب میکنند، مانع از  …تجربه

 «۴۵/۵/22پیشرفت کارها میشوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه. 



ی بدعهدی آمریکا ورد زبان همه شده، دیگر نمیتوان  چهارم: تلف کردن زمان، کافی است اکنون که تجربه

شش ماه برای یک مملکت هشتاد میلیونی زمان کمی است؟ در »کرد: « های خیالی نقطه»های کشور را معطل  ظرفیت

امروز کسی «. ۴۵/۵/22ها نبود؟  مریکاییاین شش ماه دولت محترم کم میتوانست کار بکند اگر چنانچه این خباثت آ

رهایی پیدا  …ملت ایران اگر بخواهد از مشکالت مادی و معنوی خود »دیگر نیست که نداند و نشنیده باشد که 

های خود تکیه کند و  ی خود، به ایمان خود، به جوانهای خود، به شخصیت کند، باید به خود، به فکر خود، به اراده

چرا که در نقطه مقابل آن، امید به شیطان بزرگ، درس نگرفتن از « ۴2/20/2۴ای متعال بداند. عالج کار را از خد

گرد کشور میشود  های خود، سه ضلع مثلثی است که باعث عقب کم گرفتن توانایی ی بدعهدی آمریکا و دست تجربه

راست درست به شما داده بود، ی رو شیطان به پیروان خودش میگوید خدا وعده»و انسان را شایسته مالمت میکند: 

 …ی دروغی به شما دادم، شما دنبال من راه افتادید! ی خدا پیروی نکردید، پابند نماندید؛ من وعده شماها از وعده

ها امروز در دنیا این حرف  این عیناً امروز منطبق است با آمریکا. حاال شیطان در قیامت این حرف را میزند، آمریکایی

 « ۴۵/۵/22میدهند، عمل نمیکنند، تخلف میکنند.  را میزنند؛ وعده

روزه  -۲پدربرپسربزرگتر  قضای -۲روزه های قضا  -2روزه ماه رمضان  -2روزهای واجب کدامنند؟ : روزه  .51

 به سبب نذرواجب

 وپدرومادراونهی کرده باشند روزه های حرام؟ عید فطر، روزه مستحبی که فرزند سبب اذیت پدرومادرشود

 مستحب؟ روزعرفه، پنج شنبه وجمعه، میالد ومبعث حضرت پیامبر، عید نوروز، ماه رجب وشعبانروزه های 

 ید.شرو حتما بلد با: نام نماینده و امام جمعه شهرتون  .51

گاهی سرمداران رژیم صهیونیستی، ما را تهدید می کنند ، تهدید به حمله نظامی میکنند،  : یه سخن از رهبر .۵2

تل "دانند و اگر نمی دانند ، بدانند که اگر غلطی از انها سر بزند جمهوری اسالمی   اما به نظرم خودشان هم می

شما سعی کنید سخن جدیدش رو . حرم امام رضا)ع( 2/2/2۲۴2را با خاک یکسان خواهد کرد  "حیفا"و  "آویو

 بگید که تازه گفته باشند.

که خورشید شروع به گرفتن از همان وقتى : چه مقدار از خورشید گرفتی باید نماز ایات خوند .53

کند، انسان باید نماز آیات را بخواند وبنابر أقوى وقت آن تا زمانى است که تمام آن باز نشده باشد. و لذا بنابر  مى

  احتیاط واجب بایدبه قدرى تأخیر انداخته نشود که خورشید یا ماه پس از گرفتن، شروع به بازشدن کند.

هم انجام امور  رفتار و رضایت ارباب رجوع هم دربرخورد و : و ارباب رجوع برخورد و رفتار با دیگران .54

کسی که بادیگران خوب باشه با متانت رفتار کنه پس  .رضایت خداست و ارامش روحی خودم همنجر ب هاداری ک

 .حسن اخالق داره

د :سفر کمتر از برای شکسته خواندن نمازهای چهار رکعتی در مسافرت هشت شرط وجود دار: نماز مسافر  .55

از اول مسافرت –کیلومتر (یا جایی که مسافرت می کند بیش از ده روز نماند  ۲۵هشت فرسخ شرعی نباشد)حدودا 

پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود -در بین راه از قصد خود برنگردد-قصد هشت فرسخ را داشته است



شغل او –ئی نباشد که در بیابانها گردش می کنند از صحرا نشینها-برای کار حرام و معصیت سفر نکند-نگذرد

به حد ترخص برسد یعنی از وطنش یا جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماندبقدری دور شود -مسافرت نباشد

 که دیوار شهر را نبیندو صدای اذان آنرا نشنود.

 . 2۵7تا  2۵۵محل آیه الکرسی : سوره بقره آیه : ایه الکرسی .56

 ید.ش رو بپرسید و بلد باشهرتون:   نماینده و فرماندار اسم استاندار و .51

و فقط شهروند  خودش رو قدرت برتر دنیا میدونه و میخواد قدرت برتر بمونه!! : نظرت در مورد امریکا .58

 . هرکشوری که اونجوری که امریکا میخواد رفتار نکنه باید بهم بریزه و یا تحریم بشه امریکایی براش مهمه.

 اهداف و استراتژی آمریکا در خاورمیانه: 

 . تضمین امنیت منافع انرژی امریکا در مناطق نفت خیز خاورمیانه؛2

 . تامین امنیت رژیم صهیونیستی و حفظ بقای آن درمنطقه؛2

 . عدم ایجاد هرگونه همگرایی منطقه ای برای دشمنی با امریکا در خاورمیانه؛۲

 نفوذ جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه؛ . تالش برای مهار و جلوگیری از۲

 . پیگیری و پرونده سازی برای طرح خاورمیانه بزرگ مد نظر امریکا که تامین کننده منافع امریکا باشد؛۵

 . تحکیم روابط استعماری امریکا با کشورهای منطقه خاورمیانه؛6

 . ممانعت از قدرت گرفتن روسیه وچین در خاورمیانه؛7

 نفت و گاز منطقه خاور میانه؛. نگهداشتن ۵

. تحمیل اراده سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بر کشورهای مرتجع عرب خاورمیانه برای اجرای سیاستهای ۴

 استعماری وخاورمیانه ای امریکا؛

. تالش برای آشوب و جنگ و درگیری در بین کشورهای مسلمان در خاورمیانه به منظور توجیه حضور دائمی 20

 ا در خاور میانه.امریک

 لذا حضور امریکا در خاورمیانه برای تامین منافع نامشروع خویش می باشد نه برای آزادی و توسعه دمکراسی. 

 .امریکا = تروریسم دولتی، به اتش کشنده جهان

دنبال چند جمله و دلیل مناسب برای انگیزه  : انگیزه از انتخاب این شغل و چه هدفی برا اینده داری .59

 انگیزه برای حسابی و درست دلیل چند کنید سعی کنید قانعشون تونید نمی دلیل یه با …در دادگستری باشیدکار 

 و ...  خلق هخدمت ب، کنید پیدا

اگر تونستید و شرکت کردین که یادتون هست : اخرین نماز جمعه که شرکت میکنی سوال میکنند  .60

 در مورد چی صبحت شده.اما اگر نه از اخبار خطبه ها رو گوش کن و اینکه 

 -2یک سجده رافراموش کند  -2  سجده سهودرچه مواردی خوانده می شود؟: سجده سهو وشرایطش .61

درحالت نشیته باید بعد ازسالم سجده برویم( درچه صورت احتیاط  ۵و۲دربین نمازسهوأ حرفی بزند ) درشک بین 



 فراموش کرده سالم بدهد -2تشهد را فراموش کند  -2واجب است؟ 

بعد ازسالم نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح   سجهده سهوچگونه خوانده می شود؟

 ازخواندن بعد وسپس سجده برود ودوباره محمد وآل محمد علی صلی الهم…ا وبا…است بگذارد وبگوییم بسم ا

  بدهد سالم تشهد،

نحوه پیوستن به نماز : جماعتاگر دیر به نماز جماعت برسی و چطوری وصل شدن به نماز  .61

در نماز جماعت در رکعت اول ودوم در خواندن حمد وسوره ساکت می مانیم,ولی در کعت سوم _2: جماعت

 وچهار تسبیحات اربعه را خودمان میخوانیم,همچنین سایر ذکر های نماز را باید خودمان بخوانیم.

بگوییم , اگرسهوا گفتیم نمازمان فرادا می شود وبرای پیوستن برای نماز جماعت نباید قبل از امام تکبیره الحرام _1

 به جماعت یا باید نماز راتمام کنیم یا قطع نماییم به جماعت بخوانیم.

اگر امام در رکعت ~2：حالت وجود دارد2：قبل از رکوع امام  با تکبیره الحرام به جماعت ملحق می شوم _۲

اگر امام در رکعت سوم ~2کت وقنوت را همراه امام می خوانیم.اول و دوم باشد,موقع خواندن حمد وسوره سا

 وچهارم باشد باید حداقل حمد رابخوانیم با امام به رکوع برویم.

اگرقبل از رکوع ما امام ：حالت2بعداز تکبیره الحرام در رکوع با امام همراه می شویم.：هنگام رکوع امام_۲

وادادمه میدهیم. یا منتظر میمانیم تا امام برخیزد که در حالت  برخاست ,نیت فرادا می کنیم حمدوسوره میخوانیم

 رکعت اول ما می شود.

 اگر شک کنیم به رکوع امام می رسیم یانه,ذکر رکوع راگفته نماز را فرادا ادامه می دهیم._۵

 یم.اگر امام از رکوع برخاست نمی توانیم نماز را به جماعت بخوانیم وتا شروع رکوع بعد باید صبر کن_6

 اگر امام در تشهد اخر نماز بود بعد از تکبیره الحرام باید نیم خیز بمانیم  وبا برخاستن انها نماز را شروع کنیم._7

درجایی که امام تشهد میخواند ووظیفه مانیز تشهد هست,تشهدراباید ~2：حالت وجود دارد۲در هنگام تشهد_۵

اگر وظیفه ما ~۲یم وبعد همراه امام برمی خیزیم.اگروضیفه ما برخاستن است,نیم خیز می مان~2بخوانیم.

 تشهداست,اول تشهد میخوانیم بعد برخاسته وادامه می دهیم.

جلو افتادن یا عقب ماندن عمدی از امام جماعت حرام است.ولی اگر سهوا باشد برگشته وازامام پیروی می _۴

 کنیم.هرچندجلوافتادن در اذکار,قرایت وسالم نماز اشکالی ندارد.

 اگر امام ایستاده وندانیم کدام رکعت است حمد و سوره را بقصد قربت می خوانیم._20

  شروع نماز جماعت فقط تا پایان رکوع هر رکعت است.✅

 

پوشش یعنی مصونیت)امنیت( نه محدودیت....چون پوشش باعث میشه  : نظرت در مورد پوشش و ارایش .63

به اعتقاد ک ارزش آدمی حفظ بشه همچنین باعث آرامش روانی/امنیت اجتماعی/استحکام پیوند خانوادگی میشه. 



گرایی و افراط در آرایش و نمایش مقابل مردان، ازعوامل انحراف جامعه و زنان  من گرایش به مدگرایی وتجمل

 است.

اگر به حدی باشد که عرف نگویند که آرایش (: نظر مقام معظم رهبری( حکم آرایش برای خانم ها در برابر نامحرم

 .کرده، ایرادی ندارد.حتی اگر شخص کمی زیباترشده باشد.در غیر اینصورت حرام است

 

آب هندوانه و یا مضاف: آب مضاف آبى است که آن را از چیزى بگیرند،مثل  آب یا مطلق است: انواع اب .64

گالب، یا با چیزى مخلوط باشد، مثل آبى که به قدرى با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.و 

غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است:  اول: آب کر.  دوم: آب قلیل.  سوم: آب جارى.  چهارم: آب 

 باران.

بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از  : والیت فقیه چه جایگاهی در جامعه داره .65

دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه   سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه

به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى 

والیت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام . ند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار داردبی نمى

جمهوری اسالمی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. 

المی ایران موضوع اساسی و مهمی است که بدین لحاظ بررسی جایگاه والیت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اس

همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که بامسائل روزمره جامعه و استراتژی قانون گرایی دولت 

  .جدید مرتبط است و باید تالش مضاعفی صورت گیرد که همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسی باشد

م خمینی)ره( که مبنای نظام جمهوری اسالمی است، وظایف، شرایط و اختیاراتی را نظریه والیت فقیه حضرت اما

برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. باتکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده 

سی نهادینه شد. در واقع قانون ساله عمر حضرت امام)ره( درنظام جمهوری اسالمی، والیت مطلقه فقیه در قانون اسا

اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس والیت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری 

. فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسالمی خود باشد

ترین نهاد نظام جمهوری اسالمی است؛ جایگاهی که مطابق قانون اساسی در  اصلی جایگاهی که به عنوان مهمترین و

اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد؛ جایگاهی که وجود آن همواره در جامعه ضروری 

ظام امامت دارد و این جایگاه منصبی است که وظایف، شرایط و اختیاراتی آن بیشترین قرابت و شباهت را با ن .است

هایی که دشمنان و ملحدان در  های مختلف از وظایف اصیل اسالمی است و از بدعت ضامن عدم انحراف سازمان

نظم و   وجود این جایگاه در نظام اسالمی قیم و بر پا نگهدارنده .کند گذارند، جلوگیری می دین و در قوانین می

اگر احکام اسالم باقی است و  .شود ا و تعدی به حقوق دیگران میه قانون اسالم است و مانع تجاوزات و ستمگری

شده، به واسطه این جایگاه است. اگر امروزه کشتی انقالب  گذاری و تصویب قوانین ضد اسالمی گرفته جلوی بدعت



 .های فتنه همچنان با اقتدار در حال حرکت است به سبب این جایگاه است با وجود تمام تالطم

فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا  کسى که در والیت»گوید:   باره این جایگاه مىصاحب جواهر در

  «و رمز کلمات معصومین )ع( را نفهمیده است

 –وظایف شورای عالی امنیت ملی : تامین منافع ملی : امنیت ملی چیست رئیسش کیه و دبیرش کیه .66

هماهنگی فعالیتهای سیاسی ،  –اکمیت ملی پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و ح

بهره گیری از امکانات مادی و  –اطالعاتی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی 

تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در محدوده  –معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی 

 سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .

رئیس ستاد فرماندهی کل  –اعضای شورای عالی امنیت ملی: )به ریاست رئیس جمهور( روسای قوای سه گانه 

ی امور خارجه و اطالعات و دو نماینده به انتخاب رهبری وزرا –مسئول امور برنامه و بودجه  –نیروهای مسلح 

 حسب مورد وزیر مربوطه و عالی ترین مقام ارتش و سپاه .  –کشور 

 رئیس شورای عالی امنیت ملی : حسن روحانی

 دبیر شورای عالی امنیت ملی : دریابان علی شمخانی

واژه بصیرت؛ یک واژه قرآنی و روایی  : بصیرت چیه و و افراد با بصیرت چه ویژگی های دارند .61

بخشى است که به انسان توانایى  است. این واژه با توجه به قرآن و روایات؛ به معناى آگاهى، شناخت عمیق و اطمینان

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

 .کند ها به سالمت عبور می ها و فتنه بحران

در حراست از جامعه اسالمى  هاى جامعه، نقش مهمی  ه معناى فهم درست و توانایى تحلیل واقعیتعنصر بصیرت، ب

هاى دشمنان را خواهند خورد و  دارد. اگر افراد یک جامعه اسالمی بصیرت کافى نداشته باشند به آسانى فریب توطئه

ه خواص جامعه است که بر آگاهى جوهر گرانبهاى وجود خود را با اشیاى کم ارزش معامله خواهند کرد. وظیف

 .توده مردم بیفزایند و مانع انحراف آنها شوند

امیر المومنین)ع( فرمودند :انـسـان بـا بـصـیـرت کـسى است؛ در شنیده های خود : ویژگی های افراد با بصیرت

والیت و ولی امر  شناخت حقیقتعالوه بر اینها:  .بیندیشد و در نگاه خود عمیق باشد و از عبرت ها درس بگیرد

رعایت ایمان ، پیروی از عالمان وارسته، دوراندیشی در امور، داشتن فکر و اندیشه و تجزیه تحلیل مسائل، زمانه خود

 .پیمودن مسیر اهل بصیرت، ذکر و یاد الهی، عبرت گرفتن از مسائل گوناگون، و تقوای الهی

توان در رقابت استراتژیک این کشور با ایران و  پاسخ این سوال را می : چرا عربستان به یمن حمله کرد .68

ترین،  بحران داخلی یمن، یکی از قدیمی .وجود اختالفات داخلی در رأس حاکمیت سیاسی این کشور پیدا کرد

ای گذشته  و قبیله های داخلی در منطقه خاورمیانه است که ریشه در اختالفات قومی ترین و پویاترین بحران پیچیده

های شیعه مذهب حوثی در شمال و نیروهای سنی مذهب تحت حمایت  این بحران که بین گروه د. دار این کشور



ها درگیری، در نهایت با حمله هوایی ائتالفی از کشورهای منطقه  عربستان سعودی در جریان است، پس از ماه

تجاوز عربستان به یمن؛  .خود گرفتالمللی به  ، جنبه کامالٌ بین1394فروردین  6خاورمیانه به رهبری عربستان در 

رقابت . 2 .تالشی در جهت موازنه سازی و سرپوش نهادن بر اختالفات داخلی این کشور ارزیابی می شود

. ۵، دیپلماسی موفق ایران. ۲، اهمیت ژئوپولیتیک. ۲، اهمیت ایدئولوژیک. 2، استراتژیک ایران و عربستان

 .اختالفات داخلی عربستان

نفوذ و استحاله، شیوه و روشی برای براندازی نظام های مستحکم با پشتوانه های  : چیهه و استحالنفوذ  .6۴

اعتقادی و مردمی است. دشمنان در تجزیه و تحلیل علل ناکامی های خود در رویارویی با جمهوری اسالمی، 

حاکمیت فرهنگ و  :ازدریافتند که سه مانع اصلی بر سر راه تحقق اهداف آنها در ایران وجود دارد که عبارتند 

پشتوانه های مردمی انقالب  ، نظام سیاسی مبتنی بر دین با محوریت والیت فقیه ، ارزش های دینی و اسالمی 

 اسالمی و حکومت دینی

دشمنان انقالب و در رأس آنها آمریکایی ها و صهیونیست ها، به این جمع بندی رسیده اند که تنها راه برداشتن این 

 .ه، اتخاذ راهبرد نفوذ و استحاله استموانع از سر را

جبیره همونیه که روی زخم یا محل شکستگی میذارن. وضو جبیره ای اونیه که آب : چیه  جبیرهوضوی  .11

  وضو رو به اطراف جبیره ببریم و یا اگه جبیره تمیز باشه، روش آروم دست بکشیم.

 فرانسه، انگلیس، ترکیه، قطرعربسات سعودی، اسرائیل، : کدوم کشورها حامی امریکا هستند  .11

یی ضمن  چگونگی خروج از شرایط فعلی هستهمسائل سیاسی:  : بحث سیاسی و اجتماعی روز االن چیه .72

یی استراتژی روشنی در برخورد با دشمن  آیا ایران در بحث هسته، مسائل سیاسی است ترین حفظ حقوق کشور مهم

توسعه کشور و رفع معضالت، از طریق تعامل ، اند تبعیض به کجا رسیدهقوای سه گانه در مبارزه با فقر، فساد و ، دارد

تهاجم ش ها و اسیب ها، بیکاری، خانواده و چال است. و مسائل اجتماعی: الملل قابل حل است یا تقابل با نظام بین

 م فرهنگی.مشکل بی تفاوتی به نخبگان، تهاجش درصد طالق، تزلزل بنیاد خانواده، اعتیاد، ماهواره ای، افزای

 ی،و اتحاد ، توان بازدارندگ یمردم ، همدل یتحما :کشور ما تو منطقه موفق بوده اگه بله دلیلش چیه  .13

گراها  یمخالفت مل یلگفت به دل یشهم. یگان، استقالل، مقاومتبا همسا یاسیروابط س ی،نظام یشرفت، پ یرهبر

 ی،عراق،چهار کشور عرب یندر ا یاسیو با توجه به تحوالت س یکامانند آمر  یخارج یبا مداخالت کشورها

 یکشورها ینب یرانا یران،موقعیتکشورها با ا ینا ینب یبا درنظر گرفتن ارتباطات مذهب یزو ن یمنو  یهلبنان، سور

 یلتبد یکشور را به قدرت برتر منطقه ا یران،اینا یکه با تحقق آرمان ها گفت یتوانشده و م یتمنطقه تقو

 کرده است.

  نباید گفت مسائل مالی یا درس یه دلیل قانع کننده : چرا ادواج نکردی .14



. سالم بر خود و بندگان شایسته خدا )انبیاء، 2. رسول خدا و اهل بیت، 2 : تو سالم نماز به کیا سالم میدی .15

 د.. به صورت دست هجمعی همه رو مورد خطاب قرار میدهد و سالم میکن۲مومنین، جنیان مومن( 

 ۲۲باراهلل اکبر،  ۲۲تسبیحات حضرت فاطمه زهرا؟ : فرق تسبیحات اربعه با تسبیحات فاطمه زهرا .16

 .بارسبحان اهلل ۲۲بارالحمداهلل، 

تسبیحات اربعه چهار ذکری است که در  .تسبیحات اربعه از چهار جز تشکیل شده.تسبیح،تحمید،تهلیل،تکبیر

سُبْحان  اهللِ، وَ » شود. این چهار ذکر عبارتند از:  اذکار خوانده می نمازهای روزانه سه یا چهار رکعتی و در برخی

)ترجمه: پاک و منزَّه است خداوند، و ستایش مختصّ خداست، و معبودی جز « الْحَمْدُ لِلهِ، وَ ال إلهَ إالَّ اهللُ، وَ اهللُ أکْبَرُ

 خدا نیست، و خداوند بزرگتر است(.

رد در تعقیبات نماز باشد، تسبیح حضرت زهرا سالم اهلل علیها افضل است. البته اگر منظور شما تفاضل بین این دو مو

تسبیحات اربعه ثواب ذکر تسبیح حضرت زهرا را دارد، ولی در فضیلت خصوص تسبیح حضرت زهرا در تعقیبات 

روایات می نماز با آن ترتیبی خاصی که بین ذکرها وجود دارد ، روایات زیادی وارد شده است و مورد تأکید در 

نقل شده : ما هم چنان که کودکان خود را به نماز سفارش و امر  -علیه السالم  -. از حضرت صادق 2باشد. از جمله: 

می کنیم ، آنان را به تسبیح فاطمه نیز امر می کنیم. پس این تسبیح را ترک نکنید که هر که بر آن مداومت نماید 

را  -روایت است : هر کس تسبیح حضرت فاطمه  (باقر )علیه الساماز حضرت  -2( 2،شقی و بدبخت نمی گردد.)

بگوید و بعد از آن استغفار نماید ،خدا او را بیآمرزد . آن از نظر زبان صد ولی در میزان عمل هزار عدد به شمار می 

زد من تسبیح علیه السالم( می فرماید: ن). حضرت صادق -۲( 2آورد و شیطان را دور و خداوند را خشنود می سازد.)

حضرت امام محمّد باقر علیه السّالم در باره  -۲( ۲حضرت فاطمه)ع( بعد از هر نماز بهتر از هزار رکعت نماز است.)

فرماید: خداوند متعال به چیزى برتر از تسبیح حضرت زهرا عبادت نشده است.  تسبیح حضرت زهرا علیها السّالم مى

 .نمود د داشت، رسول خدا آن را به دخترش تعلیم مىتر و برتر از آن وجو اگر چیزى با فضیلت

 

مواظب باش ساعتی را که میگی یادت باشه  : از کی نماز میخونی و تا حاال نمازت قضا شده و چرا .11

از خواب بیدار میشم و بعد به سئوال بعدیش  ۵.چون بعدش میپرسن نماز صبحت قضا میشه یا نه.اگر بگی ساعت 

 .را بدی بعلت دروغگویی رد میشی "بح را بوقت میخونم نه همیشه نماز ص "جواب : 

اگر حد شرعی رو عبور کند نماز شکسته  : اگه بری مشهد نماز و روزه حکمش چیه و شرایطش چیه .18

 روز رو داشته باشد. 20و روزه اش قصا می شود مگر اینکه قصد ماندن بیشتر از 

تهران، رهبر معظم انقالب اسالمی هستند که از  امام جمعه دائم :اسم امام جمعه تهران در هفته گذشته  .19

نماز  انشو قبل ای  فرد، االسالم ابوترابی حجت. اکنون  اند با حکم امام خمینی در این سمت منصوب شده ۵۵سال 

شد. اولین نماز  امامت آیات جنتی، امامی کاشانی، موحدی کرمانی، خاتمی و صدیقی برگزار می  های تهران به جمعه

 .شد اقامه تهران دانشگاه در طالقانی اهلل آیت امامت به ۵۵ مرداد ۵ تاریخ  ران بعد از انقالب اسالمی درجمعه ته



ی اقتصاد و فرهنگ و مسائل  مسئله ، حمایت از کاالی ایرانی : شعار سال و نام گذاری ان و دلیل.  .۵0

و معیشت مردمی است. همه باید  ی اقتصاد ی اصلی ما امسال هم مسئله گوناگون همه مطرح است لکن مسئله

یعنی اگر چنانچه تولید ملَّی را ــ با شرحی  تالش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملَّی

بسیاری از مشکالت  گیری کنند شاءاللَّه در سخنرانی عرض خواهم کرد ــ همه تعقیب کنند و دنبال که ان

ی چیزها ــ حل خواهد  و بقیّه گذاری ی سرمایه ی اشتغال، هم مسئله هم مسئله اقتصادی، مشکالت معیشتیِ مردم ــ

یعنی محور، تولید ملَّی است. بنابراین اگر تولید  شد. آسیبهای اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد

مسال؛ شعار امسال من این را محور قرار دادم برای شعار ا .ملَّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد

آحاد ملَّت  این فقط مربوط به مسئولین نیست«. حمایت از کاالی ایرانی»سال  است« حمایت از کاالی ایرانی»

 .همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند

 تقلب در انتخابات را رواج داده واخبار دروغ و شایعات بی اساس مبنی بر  ۵۵اشخاصی که در سال :  88فتنه  .81

سوره احزاب قرار گرفتند و  60بدین نحو امنیت ملی و اجتماعی را بر هم زدند مصداق کلمه مرجفون مصرح در ایه 

 . و سران ایشان فتنه گر لقب گرفتند ۵۵بدین لحاظ از این جریان تحت عنوان فتنه 

)آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه( و آلمان گروه شورای امنیت سازمان ملل  ۵از :  5+1مذاکرات  .۵2

عصو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه کشور  ۵تشکیل شد ه است. دلیل نامگذاری این گروه حصور 

المان است. از جمله اقدامات این گروه برای حصول توافق با ایران در زمینه فعالیت های هسته ای  میتوان به ارائه به 

اشاره کرد گاهی به سه کشور )روسیه، چین و آمریکا( گروه سه بعالوه سه گفته می  200۵ته پیشنهادی در سال بس

 شود.

 نام شهدای محله تون رو به یاد داشته باشید. :شهدای محله تون و وصیت نامه شهدا  .83

هیچ وجه نمى منظور اموال حرامى است که در دست انسان است، و صاحبان آن را به : رد مظالم چیه  .84

سؤال: اگر انسان اراده کند که پولى را به : معیار محاسبه رد مظالم شناسد، که باید با اجازه مجتهد صرف فقرا شود.

عنوان ردّ مظالم ازطرف پدر مرحومش بپردازد آیا معیار قیمت مظالم به هنگام پرداخت است یا قیمت آن به هنگام 

لى است ـ مثل گندم و جو و امثال آن باید ـ خود آن و در صورت توافق واقع شدن آن ظلم؟ جواب: اگر مظالم مث

طرفین قیمتش را، مطابق روز پرداخت بدهد و اگر مثلى نیست مثل انواع حیوانات باید قیمت وقت تلف را حساب 

 کند.

باقر)ع( و امام امام معصوم از ائمه شیعه)ع( : امام مجتبی)ع(، امام سجاد)ع(، امام  ۲مرقد مطهر : امامان بقیع  .85

 (.صادق)ع

 (قبر پنهان حضرت فاطمه زهرا )س( )بنا به نقلی

 (قبور ابراهیم ، زینب ، ام کلثوم و رقیه ، فرزندان پیامبر )ص

 (قبور همسران پیامبر )ص



 قبر مادر حضرت علی )ع( ، فاطمه بنت اسد

 قبر عموی پیامبر )ص( ، عباس

 (قبر حلیمه سعدیه ، مادر رضایی پیامبر )ص

 (قبر عقیل برادر حضرت علی )ع

 )س(قبر عبداهلل بن جعفر ، همسر حضرت زینب کبری 

 قبر عمه های پیامبر )ص( ، عاتکه و صفیّه

 (قبر اسماعیل ، فرزند امام صادق )ع

 (قبر امّ البنین مادر حضرت ابالفضل)ع

 قبر برخی از صحابه پیامبر مانند : سعد بن معاذ، ابوسعید خدری

ین ضرب المثل به این امر اشاره داره که برای انجام هر کاری تنها شاید ا: شه یعنی چی یه گل بهار نمی .86

اینکه یک نفر کارش را درست و خوب انجام بده، کافی نباشه. نیاز هست تا همه ما، هر یک بنا به سهم و نقشی که 

بخواهیم مدام کاری را به دیگری  اینکه ما .داره، بهترین عملکردش را داشته باشه و آنچه را که باید انجام بدهد

حواله بدیم و آن را مسئول انجام و حتی بهبود یک شرایط خاص بدانیم، شاید که نه حتما کافی نیست و الزم هست 

چون که با یک گل بهار نمیشه و الزمه همه  .که همه ما برای بهتر شدن شرایط در هر زمان و مکانی تالش کنیم

در سال جدیدی که در پیش رو داریم، دست به دست هم بدهیم و  .مون تالش کنیمبرای بهترشدن همدیگر و خود

مه باید با هم ه .برای بهتر شدن اوضاع و احوال خود و جامعه مان آنچه را که واقعا بر عهده ماست انجام بدهیم

اید سال ها همین طوری همکاری کنن تا کارها سر و سامان بگیره فکر کنید اگر قرار بود بهار تنها با یه گل بیاد ب

اگر ما بخوایم همین طوری دست رو دست بذاریم تا  .منتظر می موند تا بهار بشه. شاید هم دیگه بهاری در کار نبود

شاید یکی دیگه کاری مفید انجام بده شاید دیگه مفید بی معنی بشه باید بدونیم که برای پیشبرد کارهامون به 

همگی احساس مسئولیت داشته باشیم نذاریم مشکالت درون سازمانی باعث  خصوص در ادارات و سازمان ها باید

 .بشه که کارهایی رو که باید درست انجام بدیم رو با درگیری های بی ربط و حسادت های بی جا نتونیم انجام بدیم

 

امروزه بزرگ ترین دشمن جهان اسالم فقر و بزرگترین مشکل پیش  : بزرگترین دشمن ایران و اسالم .81

 روی آن توسعه نیافتگی نسبی در همه عرصه ها و فاصله رو به فزونی این مجموعه با کشورهای توانمند جهان است

 شور آل سعود و داعش هست.و ک.

من ال یحضره الفقیه  .2الکافی گرداوری شده توسط محمدبن یعقوب کلینی . 2: کتب اربعه شیعه کدامند  .88

 االستبصار اثر شیخ طوسی . ۲  یخ طوسیشاثر  تهذیب االحکام . ۲اثر شیخ صدوق 

دستگیرى شبانه حضرت امام خمینى )س( . قیام تاریخى ملت ایران  2۲۲2خرداد سال  2۵: خرداد  15قیام  .89

امام درآن سال دستگیرشد زیرا   برای چه بود؟ ۲2خرداد سال  2۵واقعه . در اعتراض به دستگیرى حضرت امام )س( 

 .  ووالیتی مخالفت کرد وقتل عام کفن پوشان ورامین رخ دادبا الیحه انجمن های ایالتی 



 والیت فقیهچه خوندی: از کتاب های امام  .91

  : نحوه بر خورد با ارباب رجوع

شرط اول برخورد کارکنان با ارباب رجوع آنست که با رویی گشاده با او برخورد نماییم، حتی در سالم کردن  . 1

ای بشاش از آنان احوالپرسی کنیم چرا که اینگونه برخوردها باعث می شود  از مراجعین سبقت بگیریم و با چهره

ارباب رجوع حتی اگر کارش انجام نشدنی و یا بدون جواب باشد از این که مورد احترام واقع شده است، با رضایت 

به وجود کامل اتاقمان را ترک کند. در واقع یک تبسم کافی است تا احساس محبت و صمیمیت را در مراجعین 

  .آورد و اصوالً برخورد خوب با هر ارباب رجوعی همیشه خاطره خوبی در ذهن آنان باقی می گذارد

  .صبر وحوصله شرط دوم برخورد با ارباب رجوع است .2

بدین معنی که باید به حرف های آنان دقیقاً گوش سپرده و با اشاراتی که حاکی از میل و رغبت باشد به آنان اجازه 

تمام حرفهای خود را بزنند و بعد از آن با مالیمت جواب مناسب وسنجیده ای به آنان داده شود. به همین  داد تا

منظور کارمندان در مواجه با مراجعین باید شکیبا و بردبار باشند زیرا ارباب رجوع صرف نظر از هر طبقه و صنفی که 

...به ما مراجعه می نماید و ضمن آنکه تمامی  باشد با روحیات متمایزی اعم از ناراحت، خوشحال، عصبانی و

ناراحتی ها، عصبانی ها و ناکامی ها و ...بیرون را با خود به مؤسسه آورده، در برخورد با کارکنان آن را منعکس می 

ا کنند و انتظار دارند تا خواسته هایشان با سرعت و دقت انجام پذیرد. بنابراین برآورده کردن خواسته های مراجعین ب

  .صبر و شکیبایی اهمیت بسیار دارد

امروزه جامعه شناسان بر این باورند که برای نفوذ در مردم باید از راه زبان آنان وارد شد و به عبارتی دیگر به   .۲

زبان عامه سخن گفت . بنابراین در برخورد با ارباب رجوع باید به گونه ای سخن گفت که برای آنان قابل فهم 

ز به کار برد ن الفاظ و اصطالحاتی که فهم آن سنگین است خودداری شود زیرا اگر با آنان با زبانی ودرک باشد و ا

سخت و توام با فخر وتکبر و بی اعتنایی روبرو شوید هرچند خواسته آنان برآورده شود اما هرگز با رضایت دفتر 

  .کارمان را ترک نخواهند کرد

با مراجعین باید به فراخور شخصیت و میزان آگاهی افراد با آ نان برخورد  البته این نکته فراموش نشود در برخورد

  .نمود و از روش های سازنده و معقول استفاده کرد

اهمیت یک سازمان امروزه به میزان اعتمادی است که مردم به آن دارند، داشتن ساختمان های بزرگ و مجلل و   .۲

نمی افزاید و این مهم تحقق نمی یابد مگر با جلب رضایت مراجعین که  امکانات گسترده به هیچ وجه بر این اعتماد

  .از طریق برخوردهای صمیمی و سازنده هر دستگاه با ارباب رجوع ممکن می شود

بنابراین کارمندان هر دستگاه باید تمام سعی و کوشش خود را در جهت تاٌمین خواسته های مراجعین به کار گیرند و 

ا ندارند از دیگر همکاران و افراد مافوق استمداد جویند تا در نهایت پاسخی پخته و منطقی به اگر خود توان آن ر

  .آنان داده شود و به طور حتم اگر خودسرانه و عجوالنه پاسخی داده شود در انجام وظیفه سستی شده است



ان رجعت به مرتبه در دوران ظهور انفکاک حق و باطل از هم بیشتر شده و در دور :تفکیک حق از باطل  .91

 .عالی تر می رسد و در قیامت جدایی کامل صورت می پذیرد

 دالیل عقلی و نقلی اثبات والیت فقیه  مستند روایی اثبات والیت فقیه چیه .91

دلیل عقلی: با توجه باینکه لزوم حکومت در جامعه بشری امری است بدیهی و غیر قابل انکار و این ضرورت در همه 

و همان طور که حکومت اسالمی و والیت امری، در زمان پیامبر گرامی اسالم ـ صلی اهلل علیه و اعصار بوده است، 

آله ـ ضروری بوده است، در دوران غیبت امام ـ علیه السالم ـ نیز این ضرورت همچنان باقی است. زیرا اجرای کامل 

محدود به دوران پیامبر و یا ظهور  دین، در گرو تشکیل حکومت اسالمی است. و چنین ضرورتی نمی تواند موقت و

معصوم ـ علیه السالم ـ باشد. لذا با پذیرش اصل والیت بعنوان یک ضرورت باید دید، چه کسی صالحیت و لیاقت 

پذیرش این امر را دارد و با وجود چه کسی والیت در جامعه از مشروعیت برخوردار خواهد شد؟ عقل می گوید که 

امه والیت )از قبیل عقل و تدبیر( را دارا بود و از فقاهت و عدالت نیز در کارکرد اگر کسی پیدا شد و شرائط ع

والیت و حکومت اسالمی برخوردار شد و جامع تمام شرایط بود، آن کس در اداره جامعه از دیگران سزاوارتر 

 است.

می گوید: از امام صادق ـ . در مقبولة عمر بن حنظله که مرحوم کلینی نقل می کند عمر بن حنظله 2دالیل نقلی : 

علیه السالم ـ پرسیدم که هر گاه در میان دو نفر از اصحاب ما نزاع و دعوایی در دین یا میراثی رخ دهد، آیا می 

توانند سراغ سلطان یا قضات او رفته و بدین ترتیب رفع نزاع نمایند؟ حضرت فرمودند: هر کس از آنان بخواهد که 

کند، در حقیقت این امر را از طاغوت خواسته و لذا هر نوع حکمی از ناحیه او در خصوص حقَّ یا باطل قضاوت 

صادر شود. اگر چه حقَّ او ثابت باشد. اخذ آن مال حرام می باشد. بخاطر اینکه او حق خویش را به حکم طاغوت 

هند طاغوت را می خوا»گرفته است. طاغوتی که خداوند فرمان داده است که بر او کافر شوند و قرآن می فرماید:

عمر بن حنظله آنگاه عرض کرد: پس این دو نفر « داور قرار دهند با اینکه به آنها گفته شده از طاغوت تبرَّی کنید.

چگونه و به چه ترتیبی نزاع خود را برطرف کنند؟ حضرت فرمودند: نظر کنند به سوی کسی که در میان شما است 

رام دقَّت نموده و احکام ما را فهمیده است و لذا نسبت به حکم او که حدیث ما را روایت می کند و در حالل و ح

راضی باشند، چه آنکه من او را برای شما حاکم قرار دادم پس اگر چنانچه او به حکم ما حکم نمود از او قبول 

و این  نکردند قطعاً باعث استخفاف حکم خدا گردیده و ما را ردّ کرده است و رد کنندگان ما رد کننده بر خداست

در حد شرک به خداوند است. حدیث دوم برای اثبات والیت فقیه توقیع مبارک امام زمان ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ 

اما ». حضرت ولی عصر ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب چنین مرقوم فرموده اند: 2است. 

یث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من نیز رویدادها و حوادثی که رخ می دهد به راویان حد

 «حجت خدا هستم.

 -به طور معمول حدود چهل سال–مرجع تقلید کسی است که سالها : تفاوت مرجع تقلید با ولی فقیه  .93

 درس فقاهت خوانده و دارای قدرت فهم و استنباط عمیق از دین و احکام و روایات آن است.فقیه پس از سالها



تحصیل علم فقاهت به انتشار رساله عملیه می پردازد و وقتی که عده ی زیادی به تقلید از او پرداختند به عنوان مرجع 

اما ولی فقیه کسی است که فقیه است و توانایی فهم عمیق از دین و مبانی و احکام آن را دارد . تقلید شناخته می شود

و عالوه بر این دو مقام والیت هم  -نیست که حتما مرجع تقلید باشدکه البته الزم -و گاها نیز مرجع تقلید است

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

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

.تمام مراجع عظام تقلید نیز همچون مردم عادی در احکام حکومتی باید تابع محض ولی فقیه باشند چون مقام است

 والیت فوق مقام مرجعیت است.

اگر رهبر نظرش در مورد حکومت با مرجع تقلید متفاوت باشه نظر کدام یک رو باید انجام  .94

به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمى و امورى که داد؟ 

اطاعت از دستورات  .اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید

جایز نیست که با  حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی 

متصدی منصب  تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که  امور والیت به این بهانه که خودش شایسته متصدی

کلی تفاوت  والیت از راههای قانونی شناخته شده به مقام والیت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور 

اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر  .یت فقیه بوددر مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو وال  خواهد کرد.

 . فقیه همیشه مقدم است حکومت تعارض و اختالف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی

 مستحبسجده زیارت عاشورا واجب یا مستحب؟  .95

همان معنای لغوی آن یعنی پاک سوره حج  ۵2در ایه  مراد از نسخ  : سخنان رهبر نسخ الکتاب یعنی چی .96

 یتاهل ب یاتدر روا .القائات و آرزوهای شیطانی و جایگزین کردن آیات الهی به جای آن استکردن 

 یشرع یاحکام یانقرآن و ب یرتفس یل،دل ینمفهوم عام به کار رفته و به هم یندر هم« نسخ» یز( نالسّالم یهم)عل

نسخه بردارى و اثبات مثل نیز  نسخ چنانکه گفته شد در با ناسخ و منسوخ، ممنوع اعالم شده است. ییبدون آشنا

 ینسخ الکتاب هم همون نسخه ها یعنى صورت آن را به کتاب دیگرى نقل کردم.« ن سَخْتُ الْکِتابَ». بکار رود

 .هست یسخنان رهبر یچاپ

 تراک بزاره.ش میدونه یا فهمید تو سایت به ا اگه کسی کامل و درست 

نجران، در روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال دهم هجری اتفاق مباهله پیامبر با )ص(مسیحیان : روز مباهله .91

افتاد. پیامبر )ص(طی نامه ای ساکنان مسیحی نجران را به آیین اسالم دعوت کرد. مردم نجران که حاضر به 

 .پذیرفتن اسالم نبودند نمایندگان خود را به مدینه فرستادند و پیامبر )ص(آنان را به امر خدا به مباهله دعوت کرد

وقتی هیئت نمایندگان نجران، وارستگی پیامبر )ص( را مشاهده کردند، از مباهله خودداری کردند. ایشان 

  خواستند تا پیامبر )ص(اجازه دهد تحت حکومت اسالمی در آیین خود باقی بمانند



عج( (والیت فقیه منصبی است که بر اساس ادله عقلی و نقلی در عصر غیبت امام زمان : فرق رهبر با ولی فقیه 

برای فقیه جامع الشرائط قرار داده شده است و بر اساس آن فقیه جامع الشرائط وظیفه اداره حکومت اسالمی را بر 

زمینه و شرایط برای عهده دارد این صرف نظر از امکان تحقق حکومت و اجرای آن است بدین معنا که هر چند 

تحقق حکومت اسالمی فراهم نباشد فقیه دارای این جایگاه است حال اگر شرایط برای تشکیل حکومت اسالمی 

توسط فقیه فراهم شد این فقیه دارای والیت، به عنوان رهبر جامعه اسالمی بر گزیده می شود بنابر این تفاوت تعبیر 

و عدم تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیه است که در صورت تشکیل  مقام رهبری و والیت فقیه تنها در تشکیل

فقیه دارای والیت عهده دار منصب رهبری خواهد بود و در صورت فراهم نبودن شرایط وتشکیل نشدن حکومت 

اسالمی والیت فقیه ثابت است هرچند در عمل به دلیل عدم تشکیل حکومت به رهبری حکومت اسالمی بر گزیده 

تعبیر دیگر تفاوت این دو در فعلیت و عدم فعلیت والیت استکه در صورت تشکیل حکومت توسط  نشده است به

فقیه هر دو عنوان در فقیه جمع می شود و در صورت تشکیل نشدن حکومت اسالمی فقیه دارای والیت عنوان رهبری 

 .را ندارد

 نظام معضالت حل –حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان : وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام .98

 قانون تتمیم یا اصالح یا بازنگری و نظام کلی سیاستهای مورد در مشورتی نظر ارائه – رهبر به حل راه پیشنهاد با

 تصویب –گهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری ن شورای فقهای از یکی انتخاب – رهبر به اساسی

  رهبری موقت شورای مصوبات

از دنیا رفته  پسرش دمشرکام پیامبر اسالم را به دلیل اینکه دو فرزن: دلیل نزول کوچکترین سروه قران  .99

به پیامبر نازل کرد و اینچنین  بودند و فرزند پسر دیگری نداشت ابتر خطاب میکردند که قران سوره کوثر را

زمانی که  .و دشمنان تو تبتر و ناقص هستند هست فرمود که ما کوثر)خیر کثیر( را به تو دادیم که مایه خیر بسیار

پیام بر فرزندان خود بنام قاسم و عبداهلل را ازدست داد دشمان ایشان برای تضعیف روحیه حضرت زبان طعنه و 

از ریشه کثرت است  .شماتت گشودندو عاص بن وائل ایشان را ابتر خواندکه در لغت به معنی مقطوع النسل است

 .ود که شانیت کثرت در او باشد و مراد از کوثر خیر فراوان استو بر چیزی اطالق میش

نگویید ما والیت فقیه را قبول داریم، »: سخنی از امام در مورد والیت فقیه و حمایت از ولی فقیه .111

اگر چنانچه فقیه در  . شود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسالم است لکن با والیت فقیه اسالم تباه مى

نباشد، والیت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا کار 

نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او 

موافقت کنید با این  شما  .اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است

والیت فقیه  .والیت فقیه. والیت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

گیرد از اینکه  آن که جلو می.شود گیرد. اگر والیت فقیه نباشد، دیکتاتوری می هست که جلو دیکتاتوری را می

از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری  گیرد رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می



آن فقیهی که  .دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است

ها را بشکند و  خواهد این دیکتاتوری برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می

زیر بیرق اسالم و حکومت قانون بیاورد. اسالم، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی،  همه را به

قانون قرآن و سنت است. و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیر 

 توانستند بکنند کردند و نمی المؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی

به این دلیل که انسان عالوه بر هدایت تکوینی خداوند، نیازمند هدایت تشریعی : رتباط نبوت و امامت ا .111

نیز می باشد. بنابراین هدایت تشریعی انسان ها، از طریق اصل نبوت و امامت تکمیل می گردد. در صمن با استفاده از 

و زندگی خود را با آنچه که باید بشود تطابق خواهیم  این دو اصل ما از پیامبران و امامان الگو برداری خواهیم کرد

 داد.

 شهید بهشتی: اولین رئیس قوه قضاییه  .111

 :  در مورد وظایف شغلی که برای ان قبول شده اید .113

  : کجا میری عزاداری .114

یکی از مهمترین ویژگی های مقام معظم رهبری به اعتراف دوست و : عملکرد مثبت رهبری چی بوده  .115

آشنا به ، هنر مدیریتی مقام معظم رهبری .عالی و خالقانه ایشان در شرایط حساس و بحرانی استدشمن، مدیریت 

تسلط ؛ عبور از دوران فتنه، عالم به دین و سیاست، متعهد و مبارز در خط مستقیم اسالم، مسایل فقهی و متعهد به آن

ن، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، و احاطه بی نظیر معظم له براموری همچون مسایل نظامی، تهدیدات دشمنا

های نیروهای انقالب  های علمیه، شناخت دغدغه های حوزه نیازهای نسل جوان، مطالبات و نیازهای دانشگاهها، بایسته

تشخیص به موقع رویدادها و ، سبک هدایت و مدیریت تحوالت، های نظام اسالمی و درک شایسته از بایسته

اصول گرایی در سیاست ، ترکیب آرمانگرایی و واقع گرایی، ی هوشمندانههدایت دیپلماس، روندهای سیاسی

له در برابر  خاموش کردن آتش فتنه و حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهورى و مقاومت معظم، خارجی

اساس نسبت به صحت و سالمت انتخابات، ستودنى است و دلیلى قاطع بر هوشمندى و تدبیر ایشان  تشکیک بى

 .باشد مى

 ..... بیکاری، تورم، واردات زیاد، نقدینگی، قاچاق،: دلیل مشکالت اقتصادی  .116

. نماز سالم ۲. نماز غفیله: دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء، 2. نمازهای نافله ، 2: نمازهای مستحب .207

توان خواند اما  . نماز جعفر طیار: در طول روز و شب می۵. نماز عید غدیر:  دو رکعت نزدیک به ظهر، ۲مسجد، 

. نماز وحشت: که شب اول قبر 7. نماز شکر، 6رکعت است و دو سالم دارد،  ۲ بهتر است که در روز جمعه خواند

 . نماز اموات.۵بار سوره قدر،  20 -ایه الکرسی، حمد –حمد 

خواندن امام دو خطبه پیش از نماز، که در خطبه اوّل حمد و ثنای الهی را گفته و توصیه : خطبه های نماز جمعه 

به تقوا و پرهیزگاری شود و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند، و در خطبه دوّم باز هم حمد و ثنای الهی را بجا آورده 



ه برای مؤمنین و مؤمنات استغفار و بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین صلوات فرستاده و احتیاط مستحب آن است ک

)طلب آمرزش( کند. و الزم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح 

نخواهد بود، و خواندن خطبه پیش از ظهر اشکال دارد. و الزم است کسی که خطبه را میخواند هنگام خطبه ایستاده 

بخواند صحیح نخواهد بود. و نیز الزم است بین دو خطبه قدری بنشیند، و الزم  باشد، پس هرگاه خطبه را نشسته

است نشستن مختصر و خفیف باشد. و الزم است امام جماعت خودش خطبه را بخواند، و حمد و ثنای الهی و 

یت معتبر نیست، بلکه صلوات بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین ـ بنا بر احتیاط ـ باید به عربی باشد، و در مازاد بر آن عرب

 .اگر بیشتر حاضرین زبان عربی را ندانند احتیاط الزم آن است که توصیه به تقوا به زبان حاضرین باشد

  منافقون و جمعه: سوره های که در نماز جمعه خونده میشه .118

  اینکه چه ساعت های تو شهر خودتون اذان گفته میشه رو بلد باشین : گانه 5ساعات نماز های  .20۴

بزرگترین انگیزه قیام امام حسین علیه السالم مسئله امر به  :محرم و چرا امام حسین قیام کردندماه 

معروف و نهى از مـنکر است که این دو از مـهمـتـرین ارکان دین است و امـام عـلیه السالم در درجه اول مسئول 

قـیام مـن بر :» چنانکه در وصیت به برادرش محمد بن حنفیه اعالن فرمود  . اجراء این امر مهم اسالمى است

خـروج نمـى کنم بلکه انگـیزه ام مبناى تمایالت نفسانى نیست ، من به منظور طغیان و فساد و تباهى و ستم 

زنده کردن  «اصالح امـت جدم رسول خدا است و مقصود و منظورم امر به معروف و نهى از منکر است

حکومت اموى سعى بلیغ می نمود که ارزشهاى اسالمى را که کرامت انسانها بدان بستگى : هاى اسالمىارزش

دارد مـحو و نابود ساخـتـه و ضد ارزشها را که در جاهلیت بدان افتخار مى کردند و ارج مى نهادند جایگزین 

  !ارزشهاى اسالمى نماید

 پیدا کنی و بخونی. اینو باید نزدیک های مصاحبه :اخرین بیانات رهبر .220

مسئله فلسطین در یک حرکت خزنده با اشغال  :در مورد جهان اسالم امریکا فلسطین و اسرائیل  .111

این توطئه اکنون با  سرزمین آغاز شد و با تبعید دسته جمعی و میلیونی مردم فلسطین وارد مرحله پیچیده تری شد.

آنچه که امروز ما در سطح  .است شده جدیدی مرحله وارد اسراییل جعلی رژیم پایتختی بعنوان قدس اعالم

ای شاهد هستیم، تعجیل آمریکا و عواملش برای به پایان رساندن پرونده فلسطین مطابق با خواست  المللی و منطقه بین

های مهمی از جهان اسالم  بخش توانسته مقاومت جبهه درپی پی های پیروزی  که است شرایطی در رژیم صهیونیستی

توطئه امریکا و اسرائیل اکنون متوجه  ".ای آنها خارج کند سیطره آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل منطقهرا از 

بی تردید در این مرحله حساس مسوولیت های جهان اسالم سنگین  های اسالمی شده است. همه خاورمیانه و سرزمین

امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی  .شود رانده حاشیه به تر شده است ونباید اجازه داد که آرمان فلسطین

 این با و کرد جهانی عرصه وارد را فلسطین از حمایت «قدس روز» بعنوان رمضان ماه از جمعه اخرین  ایران با اعالم

امریکا و رژیم اسراییل در همه این سال است.  اسالم جهان نخست مسئله فلسطین مسئله که داد نشان اندیشه



 های چالش به  فلسطین و تضعیف مقاومت و مشغول کردن کشورهای اسالمی مسئله کردن فرسایشی بدنبال  ها

مسئله فلسطین و قدس در واقع حلقه ای از یک توطئه بزرگ صهیونیستی است . مناقشاتی فرسایشی بوده اند و درونی

معضل تقویت جریان مقاومت اسالمی که با عقد قراردادهای سازشکارانه خاتمه نخواهد یافت؛ بلکه تنها راه حل این 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب در بیاناتی در  و ایستادن در مقابل رژیمی اشغالگر و متجاوز است.

دیدار میهمانان شرکت کننده در سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی، دفاع از فلسطین را وظیفه همه 

نباید تصور شود که مقابله با رژیم صهیونیستی فایده ای ندارد بلکه به اذن و لطف خداوند،  " دانستند و تأکید کردند:

مجاهدت ها در مقابل رژیم صهیونیستی به نتیجه خواهد رسید، همانگونه که جریان مقاومت نسبت به سالهای قبل، 

 "پیشرفت کرده است.

پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دورکعت است دززکعت اول پس ازحمد وسوره فطر:  نماز عید .111

پنجم را گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس  تکبیر دارد و

دوسجده وسپس تشهد وسالم دارد ووقت خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا  رکوع و چهارم  ازتکبیر بعد

  راد می گرددنمازای ظهرودوخطبه دارد که بعد از

یعنی از وطن یا محلَّ اقامتش به اندازه ای دور شود که صدای اذان شهر را نشنود و مردم شهر : حد ترخص  .113

او را نبینند، امّا دیدن و ندیدن دیوارهای شهر اثری ندارد، ولی باید در هوا گرد و غبار یا مه یا چیز دیگری که مانع 

ست وجود نداشته باشد و اگر یکی از این دو عالمت حاصل شود کافی دیدن است یا سرو صدایی که مانع شنیدن ا

 است، به شرط اینکه یقین به نبودن دیگری نداشته باشد، و االَّ احتیاط جمع میان نماز شکسته و تمام است.

  :ایا انتقادی به رهبر هست .114

حرام و نماز با آن باطل  پوشیدن لباس طال باف برای مرد  :اگر دکمه لباست طال باشه نمازت باطله یا نه .115

 ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. . است 

اگر مفسده داشته باشد؛ مثالً نوعاً موجب  :حکم خرید و فروش لباسی که تصاویر نامناسب داشته باشه .116

آن حرام  تحریک شهوت نامحرم شود یا به ترویج و و تأیید باطل منجر گردد، جایز نیست  و مزد گرفتن در برابر

 .است

.ارتقای مشارکت 2ساله شاهنشاهی  2۵77.سرنگونی رژیم استبدادی 2: مهم ترین دستاوردهای دولت .111

.اصل نه شرقی و نه غربی: امام  ۲.کسب استقالل و آزادی  ۲سیاسی مردم و آگاهی های مردم مانند انتخابات 

حمایت هیچ قدرتی نیستیم. آن چیزی ما نه تحت حمایت آمریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت “راحل: 

که شما می خواستید، جمهوری اسالمی بود. آن چیزی را که شما می خواستید نه شرقی نه غربی بود و این 

.نفی مظاهر فرهنگی غرب و مبارزه با تهاجم فرهنگی  6.تحقیر آمریکا  ۵” حاصل است این را حفظش کنید.

.تشکیل سپاه  ۴.دفاع قهرمانانه در مقابل رژیم بعث عراق  ۵معه عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جا7.

  .پیشبینی فروپاشی شوروی سابق.22تجدید حیات اسالم در جهان 22خودکفایی نظامی .20و بسیج .



مردم ساالری دینی، رشد دینی و معنوی، قدرت نظامی و پیروزی های منطقه، از بی سوادی مردم تا شکوفایی در 

 علم و فناوری.

 در مورد اون مطلب تو صیح دهید.  که بگین بصیرت رهبره و : چرا رهبر اون حرف رو زد .22۵

 :ویژگی های بارز شخصیتت  .119

 :چی دوست داری  .111

  :اگه یکی از فامیالت بخواد پارتی بازی کنی چکار میکنی .111

سعی میکنند در بین مصاحبه یه چیزی بگن که عکس العمل و استرس شما رو متوجه شوند   :استرس داری .222

 سعی کنید ارامش داشته باشید و خودتون رو کنترل کنید خصوصا عبانیت: 

 :عصبی میشی  .113

 خوابگاه، خونه  میگیری، یا رفت و آمد میکنی. :برا مسکن چکار میکنی .114

در قرن هفتم میالدی آغاز شد. برطبق باور  محمد بعثتبا  عربستانتاریخ اسالم از  :تاریخ صدر اسالم .115

 بر اسالم تاریخی ای است که به همراه دارد. توسعه باشد و قرآن نیز معجزه مسلمانان، محمد فرستاده خدا می

تاریخ از نظرلغت  .است تأثیر گذاشته جهان اسالمساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی چه در خارج و چه در داخل 

هرودوت)پدرتاریخ(تاریخ رابه معنای مطالعه وبررسی روزگاران گذشته .به معنای تعیین و شناساندن وقت است

رچشمه گرفته از حکمت ،وبیانگرسرگذشت ملتها،سیره پیامبران وسیاست می داند.ابن خلدون تاریخ را دانشی س

اثبات مساله وحی وپیوستگی پیامبر خدا)ص(به منبع الیزال -2اهمیت و ارزش تاریخ اسالم: .پادشاهان می داند

از راز ورمزتوفیق پیامبر اکرم )ص(در گذر ازجامعه جاهلی به جامعه  آگاهی-2  الهی ومعجزه جاویدان وی

دستیابی به بخش گسترده ای از مبانی نظری وسنت عملی پیامبر خدا )ص(وائمه اطهار )ع(در عرصه -3  اسالمی

و درنهایت از آنجا که سرنوشت -۵شناخت احکام شرعی -۲های فرهنگی ،معنوی،اجتماعی،سیاسی واقتصادی . 

مسلمان ایران با سرنوشت وفرهنگ این آب وخاک گره خورده واسالم وارزش های دینی مبنا ورمز مردم 

ماندگاری فرهنگ این ملت وسرزمین شمرده می شودوظیفه ملی ماست که از پیشینه آنچه سرنوشت ملی ومیهنی 

 .ما بر آن استوار است آگاهی یابیم

انه داخلی در حکومت نوپای علوی، علی جنگ های سه گ :جنگهای که امام علی شرکت داشتند  .116

رغم میل باطنی حضرت، بر ایشان تحمیل شد. در تحلیل جنگ اول )جمل(، به سه عامل )داعیه حکومت و عدم 

اشاره می شود و حقَّانیت و  (تحمّل عدل علوی توسط طلحه و زبیر و بهانه خون خواهی عثمان از سوی عایشه

، کوشش های حضرت در متارکه «محارب»و « یاغی»اتکا به روایات، عنوان مشروعیت جبهه امام علیه السالم به 

در تحلیل جنگ دوم و سوم )صفیّن و نهروان( اشاره می شود که با وجود نافرمانی معاویه .جنگ نشان داده می شود

و سرکشی و شورش خوارج، حضرت با راهکارهای گوناگون کوشید شعله جنگ را خاموش کند، اما حضرت به 

 .دصود خویش نرسید و آن دو جنگ بر ایشان تحمیل شمق



توطئه های استعماری ابرقدرت ها علیه اسالم و مسلمانان و بارزترین نمونة آن نیز  :مشکالت جهان اسالم  .111

وسعه انسانی، فقر در سالمت و . فقر اقتصادی، فقر در علوم و فناوری، فقر در تاقدامات رژیم اشغالگر قدس است

هستند، با تدریج و ظرافت      اسالم و کشورهای اسالمی که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللی مخالفین ت،شبهدا

 .افراد خودِ ملتها، کشورها را به دام استثمار می کشانند     در کشور ما و کشورهای اسالمی دیگر رخنه، و با دست

ایجاد اختالف است؛ اختالف ایجاد میکنند. اگر قبول کند ترین شگردهاى دشمنان امّت اسالمى،  امروز یکى از مهم

کسى که حرکت اسالمى و بیدارى اسالمى، منافع قدرتهاى بزرگ را تهدید میکند، قهراً میتواند بفهمد که قدرتهاى 

رم کنند براى اینکه میان مسلمانها اختالف ایجاد کنند، آنها را به هم سرگ ى تالش خودشان را متمرکز می بزرگ همه

اختالفات بین شیعه و سنَّى را هرچه بیشتر دامن  .کنند، آنها را به هم مشغول کنند، فرصت فکر کردن به آنها ندهند

که دشمن اسالم است، نه دشمن خصوص تشیع یا دشمن  -میزنند براى اینکه ذهن دو طرف را از دشمن اصلى 

این سیاست استعمار است؛ متخصّص این سیاست  منصرف بکنند، اینها را به همدیگر مشغول کنند؛ -خصوص تسنَّن 

هم دستهاى سیاسى و امنیتى دولت انگلیس خبیث است که از دیرباز، در این زمینه فعّال بودند، تالش کردند، بلدند 

 .هاى آن را تجربه کردند، آگاهى دارند و بشدّت مشغولند هاى مسلمان اختالف بیندازند، راه چگونه بین فرقه

باشند در حدود  کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می  :ه خالف کنی چکار میکنیاگه رئیست بگ .118

، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام  قوانین و مقررات

را با قوانین و مقررات به مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور 

، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان  مافوق اطالع دهند. در صورتی که بعد از این اطالع

مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با 

 د.باش مقام دستوردهنده می

 پیوست فایل: تقویم  .119

 السَّمَاءُ إِل هِی عَظُمَ الْبَالءُ وَ بَرِحَ الْخ ف اءُ وَ انْک ش فَ الْغِط اءُ وَ انْق ط عَ الرَّجَاءُ وَ ض اق تِ الْأ رْضُ وَ مُنِعَتِ :دعای فرج  .131

ةِ وَ الرَّخ اءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَل ى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُولِی الْأ مْرِ وَ أ نْتَ الْمُسْت عَانُ وَ إِل یْکَ الْمُشْت ک ى وَ عَل یْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّ

بُ یَا  ق رِیباً ک ل مْحِ الْبَصَرِ أ وْ هُوَ أ قْر الَّذِین  ف ر ضْتَ عَل یْن ا ط اعَت هُمْ وَ عَرَّفْت ن ا بِذ لِکَ مَنْزِل ت هُمْ ف ف رِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ ف ر جاً عَاجِالً

ا مَواْلن ا یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْغ وْث  مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اکْفِیَانِی ف إِنَّکُمَا ک افِیَانِ وَ انْصُر انِی ف إِنَّکُمَا ن اصِر انِ یَ

السَّاعَة  الْعَجَل  الْعَجَل  الْعَجَل  یَا أ رْحَمَ الرَّاحِمِین  بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ الْغ وْث  الْغ وْث  أ دْرِکْنِی أ دْرِکْنِی أ دْرِکْنِی السَّاعَة  السَّاعَة  

آلِهِ الطَّاهِرِین  خدایا گرفتارى بزرگ شد، و پوشیده بر مال گشت، و پرده کنار رفت، و امید بریده گشت، و زمین 

جانب تو است، در سختى و آسانی تنها بر تو  تنگ شد، و خیرات آسمان دریغ شد و پشتیبان تویى، و شکایت تنها به

اعتماد است، خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست آن صاحبان فرمانى که اطاعتشان را بر ما فرض نمودى، و 

به این سبب مقامشان را به ما شناساندى، پس به حق ایشان به ما گشایش ده، گشایشى زود و نزدیک همچون چشم بر 

ا زودتر، اى محمّد و اى على، اى على و اى محمّد، مرا کفایت کنید، که تنها شما کفایت کنندگان من هم نهادن ی



هستید، و یارى ام دهید که تنها شما یارى کنندگان من هستید، اى موالى ما اى صاحب زمان، فریادرس، فریادرس، 

با شتاب، با شتاب، با شتاب، اى مهربان ترین فریادرس، مرا دریاب، مرا دریاب، مرا دریاب، اکنون، اکنون، اکنون، 

  .مهربانان به حق محمّد و خاندان پاک او

ای میان مکه و مدینه است که پیامبر اسالم در حجه الوداع، علی را  نام ناحیه: توضیح در مورد غدیر خم  .131

  غدیر خم شهرت دارد.روز این واقعه میان شیعیان به عید  الحجه، سال ذی 2۵پس از خود اعالم کرد. « ولی»

 :ارادت شما به رهبر  .131

ابان  2۲، تبعید امام خمینی به ترکیه 2۲۵7ابان  2۲روز دانش آموز، تسخیر النه جاسوسی در  :ابان  13 .133

2۲۲۲. 

آیت اهلل سید علی خامنه ای، آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، ایت : اسامی چند تا از مراجع تقلید زنده .134

   صافی گلپایگانی، ایت اهلل جعفر سبحانی.اهلل جوادی آملی، ایت اهلل

 بقره -کوثر : کوچکترین سوره قران و بزرگترین سوره قران  .135

 برائت، بحوث، عذاب : نام دیگر سوره توبه .136

 امیرالمومنینکه در شأن  سوره مائده ۵۵ آیهآیه والیت،  :یه ایه که در قران به والیت فقیه مشهور است .2۲7

  .کنند آن امام استفاده می والیت از این آیه برای اثبات شیعیان . نازل شده و او را ستوده است

 إِنَّما وَلیکُمُ اهللُ و رَسولُهُ والَّذین  ءَامَنوا ال َّذین  یقِیمُون  الصََّلوة  و یؤتُون  الز َّکوة و هُم راکِعون 

نمازولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که  رکوعرا به پا داشته، در   دهند می زکات  .  

مجمع تشخیص مصلحت پس از مشورت با  جمهوری اسالمی ایرانتعیین سیاستها کلی نظام  : اختیارات رهبر .2۲۵

 .نظام

 .نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

 .پرسی همهفرمان 

 .فرماندهی کل نیروهای مسلح

 .اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی

 :زل و قبول استعفاینصب و ع

 .شورای نگهبانتعیین فقهای 

 .قوه قضاییهتعیین رئیس 

 .سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانتعیین رئیس 

 .ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانئیس تعیین ر

 .سپاه پاسداران انقالب اسالمیتعیین فرمانده کل 



 تعیین فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

 .گانه حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه

 .مجمع تشخیص مصلحت نظامت، از طریق حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیس

جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی  پس از انتخاب مردم صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری ریاستامضاء حکم 

 .برسد رهبری تأیید به اول ٔ  و در دوره شورای نگهبانآید، باید قبل از انتخابات به تأیید  که در این قانون می

به تخلف وی از وظایف قانونی،  کشور دیوان عالیبا در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم  جمهور رئیسعزل 

 .نهم به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و مجلس شورای اسالمییا رأی 

 .قوه قضاییهعفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس 

  .ص دیگری تفویض کندتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخ رهبر می

حسین بن روح  - علی بن محمد سمری –محمدبن عثمان  -عثمان بن سعید: نواب خاص امام دوازدهم .139

  نوبختی

الی »ترین اهداف عملیات   آزادسازی خرمشهر یکی از مهم: نام عملیات فتح خرمشهر و تاریخ فتح  .141

خورشیدی  2۲62اشغال در روز سوم خرداد سال  روز ۵7۵در دوره جنگ ایران و عراق بود که پس از « المقدس بیت

 .صورت پذیرفت

نماز جمعه در عصر غیبت،واجب تخییری است و انسان می تواندنماز جمعه بخواند یا  : کیفیت نام جمعه .141

پیش از نماز،دو خطبه واجب است  .نماز جمعه دو رکعت است و حتما باید بصورت جماعت خوانده شود .نماز ظهر

وقت آن،از  .سیاسی مسلمانان را هم باید مطرح کند-ا عالوه بر دعوت به تقوا،مسائل اجتماعیکه خطیب،در آنه

حداقل افرادی که با حضور آنان نماز  .آغاز ظهر تا حدود یک ساعت پس از اذان است و از آن دیرتر روا نمی باشد

گوش دادن به خطبه های  .باشد فاصله دو نماز جمعه،نباید کمتر از یک فرسخ .جمعه تشکیل می شود،پنج نفراست

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

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

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

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

مردم مسئولیت دارند از رهبر جامعه تبعیت کنند و پایبند قوانین و مقررات . 2 :وظایف ما در قبال ولی فقیه

 (۴0حکومت اسالمی باشند.)سوره طه،آیه

اجرای قوانین اسالم، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم، از خود استقامت و پایداری  .برای2

افتد و آنان با تمام امکانات و  نشان دهند. زیرا با تشکیل حکومت اسالمی، منافع ظالمان و مستکبران به خطر می



نند تا باالخره دست از حق طلبی خود کوشند که مردم را دچار سختی و مشکالت ک ابزارهایی که دارند، می

 (222بردارند.)سوره هود،آیه

های ستمگر نتوانند در  .وحدت و همبستگی اجتماعی خود را بر محور رهبری جامعه حفظ کنند تا قدرت۲

 کشور اسالمی نفوذ کنند و عزت و استقالل جامعه را به خطر اندازند.

ماده کنند به طوری که آنان فکر تهاجم به سرزمین اسالمی را در .خود را برای مقابله با ظالمان و مستکبران آ۲

 سر نپرورانند.

های ظالم در  که قدرت  ای های سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند تا بتوانند در شرایط پیچیده .آگاهی۵

 کنند، تصمیمات صحیح بگیرند و درست عمل کنند. دنیا ایجاد می

 دهنده رهبر باشند.گر و یاری  .خیرخواه و نصیحت6

ها و  های درست و تاثیر گذار انجام دهند و مانع گسترش بدی .وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را با روش7

 ها گردند. ها و نیکی رنگ شدن خوبی ها و کم زشتی

 .در جهت آبادانی کشور بکوشند.۵

 کنند. .در حفظ اموال عمومی تالش۴

 اسالمی را بر منافع فردی خود ترجیح دهند..منافع کلَّ جامعه و نظام 20

 ورای نگهبانش :مرجع اصلی انتخابات در ایران .141

یعنی از حالی به حال دیگه در اومدن. مثل سگ که بره توی نمکزار و اونجا : تعریف استحاله و احکام ان .143

چیز نجس اگر به طوری تغییر یابد که جنس دیگری شود مانند چوبی که با سوختن  بمیره و تبدیل به نمک بشه.

خاکستر شود یا شرابی که به سرکه تبدیل شود یا سگی که در نمکزار بیافتد و تبدیل به نمک شود پاک می شود 

در آب حل  ولی اگر جنس آن تغییر نیابد بلکه فقط صورت آن عوض شود مانند گندم که آرد می شود یا شکر که

  می شود پاک نمی شود.

  :نام پایگاه بسیج که در ان عضویم و نام فرمانده بسیج .144

دو  –رکوع  –قیام  –تکبیرة االحرام –رکن نماز چند چیز است ؟ پنج چیز : نیت : فرق رکن و غیر رکن  .145

سجده. فرق بین رکن و غیر رکن این است که رکن اگر عمدا یا سهوا کم و یا زیاد شد نماز باطل است و واجب غیر 

بنابر این اگر در  رکنی اگر عمدا کم و زیاد شد نماز باطل است؛ ولی اگر سهوا کم و زیاد شد نماز صحیح است.

مثال اگر  وارد شود نماز باطل است واال صحیح است.نماز سهوا اشتباهی مرتکب شد در صورتی که خللی به رکن 

رکوع اضافه کرد یا دو سجده اضافه یا کم کرد یا تکبیرة االحرام را دو بار گفت نماز باطل است؛ ولی اگر در قرائت 

 یا اذکار چیزی سهوا کم یا زیاد شد اشکالی ندارد.

را پشت سر هم به جا آورد و بین آن ها  مواالت، یعنی اجزای نماز: ترتیب و مواالت در نماز یعنی چی  .146

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



هجری  260غیبت صغری از سال    سال طول کشید. 6۴غیبت صغری  : غیبت صغری و غیبت کبری .141

پایان یافت؛ که حضرت در هر دوره یکی از چهار  ۲2۴قمری در همان روزهای اول امامت حضرت شروع و تا سال 

وکیل به نام های عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان عمری، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری 

بودند. چون در این مدت که قریب به هفتاد سال بود و به صورت کلی در داشتند و از طریق آنان با مردم در ارتباط 

غیبت نبودند و بعضی از مردم با حضرت از طریق وکال دیدار داشتند، به غیبت صغری نام گذاری شده است. 

در  .حضرت به آخرین وکیل دستور دادند که دیگر برای خود وکیلی تعیین نکند و غیبت کبری شروع می شود

غیبت صغری افراد زیادی با واسطه وکال به محضر امام زمان مشرف می شدند؛ حضرت را زیارت می کردند و زمان 

خواسته هایشان را امام برآورده می فرمود. این دوران برای مشاهده و اطالع از وجود نورانی حضرت و آمادگی 

ما چیزی به نام ظهور  .شان متولد نشده اندمردم برای مواجهه با دوران غیبت کبری بود؛ تا کسی شایعه نکند که ای

صغری و ظهور کبری نداریم بلکه غیبت حضرت مهدی به صغری و کبری تقسیم می شود. ظهور حضرت در پایان 

 .غیبت کبری صورت می پذیرد که از مکه مکرمه کنار خانه خدا؛ کعبه؛ شروع می شود

ش در ارتباطند و کی انتخاب راجع به قوه قضایی چی میدونی رئیس چه سازمان ای باها .148

است مستقل که  ای قوهقوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران، : قوه قضاییه است  موردمیکنه و هر انچه در 

توسط رهبر  قضائیه رئیس قوه .است ایرانفردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در  حقوقپشتیبان 

 .عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد مجتهدشود که باید  سال به این سمت منصوب می ۵ایران به مدت 

 . بر عهده دارد صادق الریجانیریاست قوه قضائیه را در حال حاضر 

 :عبارت است از  قضاییه  قوه  رییس  رییس  وظایف وظایف رییس قوه قضاییه چیست؟

 2۵۵ . )براساس اصل و ششم  یکصد و پنجاه  اصل  های  مسئولیت  تناسب  به  در دادگستری  الزم  ایجاد تشکیالت .2

 )قانون اساسی

 )قانون اساسی 2۵۵. )براساس اصل  اسالمی  با جمهوری  متناسب  قضایی  لوایح  تهیه . 2

و   و ترفیع آنان  مشاغل  و تعیین  ماموریت  آنها و تغییر محل  و نصب  و عزل  و شایسته  عادل  قضات  استخدام. ۲

قانون اساسی محل  26۲قانون اساسی(. به موجب اصل  2۵۵اصل قانون. )براساس   ، طبق مانند اینها از امور اداری

  قوه  توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی

 .کشور و دادستان کل  عالی  دیوان قضائیه پس از مشورت با رئیس 

سال.   عالی کشور برای مدت پنج با مشورت قضات دیوان  کشور و دادستان کل، عالی  دیوان نصب رئیس . ۲

 (اساسی  قانون 260)براساس اصل 

 (اساسی قانون   260جمهور )براساس اصل   پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس. ۵

 (اساسی قانون  161کشور )براساس اصل  عالی   تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان. 6

 (اساسی قانون  27۲باشد. )براساس اصل   قوه قضائیه می  ئیسدیوان عدالت اداری زیر نظر ر. 7



 (اساسی قانون  27۲ قضائیه است. )براساس اصل   قوه کشور زیرنظر رئیس   سازمان بازرسی کل. ۵

 ؟قضائیه چیست شرایط الزم برای ریاست قوه 

 :ی شرایط ذیل باشداساسی، باید دارا  قانون  و هفتم  ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه

 .مجتهد عادل باشد.2

 .آگاه به امور قضائی باشد. 2

 .مدیر و مدبر باشد. ۲

 دادگستری چیست؟

  ها و تعیین  دادگاه  . تشکیل است  ، دادگستری و شکایات  تظلمات  قانون اساسی، مرجع رسمی 2۵۴براساس اصل 

 . است  قانون  حکم  آنها منوط به  صالحیت

 ؟کیست، چگونه انتخاب می شود و چه وظایفی داردوزیر دادگستری 

  با قوه  قضاییه  روابط قوه  به  مربوطه  مسایل  کلیه  مسئولیت  قانون اساسی، وزیر دادگستری 260براساس اصل 

ند ک  جمهور پیشنهاد می  رییس  به  قضاییه  قوه  رییس  که  کسانی  دارد و از میان  را بر عهده  مقننه  و قوه  مجریه

  غیر قضات  استخدامی  و نیز اختیارات  و اداری  مالی  تام  تواند اختیارات  می  قضاییه  قوه  گردد. رییس  می  انتخاب

خواهد بود   و وظایفی  اختیارات  همان  دارای  وزیر دادگستری  صورت  کند. در این  تفویض  وزیر دادگستری  را به

 .شود  می  بینی  پیش  اجرایی  مقام  عالیترین  نعنوا  وزرا به  برای  در قوانین  که

 باالترین مقام های دادگاه و دادسرای دیوان عالی کشور چه کسانی هستند؟

کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان   عالی  در رأس تشکیالت دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان

 .قام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشندکشور باالترین مقام آنها هستند. این دو م  کل

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل چگونه و برای چه مدتی انتخاب می شوند و الزم 

 است چه ویژگی هایی داشته باشند؟

 امور  به  و آگاه  باید مجتهد عادل  کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  قانون اساسی، رییس 262براساس اصل 

  سمت  این  به  سال  پنج  مدت  کشور آنها را برای  عالی  دیوان  قضایت  با مشورت  قضاییه  قوه  باشند و رییس  قضایی

 .کند  می  منصوب

 دیوان عالی کشور چیست و چه وظیفه ای دارد؟

و ایجاد   در محاکم  قوانین  صحیح  بر اجرای  منظور نظارت  کشور به  عالی  قانون اساسی، دیوان 262براساس اصل 

  قوه  رییس  که  ضوابطی  شود بر اساس  می  محول  آن  به  قانون  طبق  که  مسئولیت هایی  و انجام  قضایی  رویه  وحدت

 .گردد  می  کند تشکیل  می  تعیین  قضاییه

 دادستان کل کشور کیست و چه وظیفه ای دارد؟

قانون  262ش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخو

باشند و   امور قضایی  به  و آگاه  باید مجتهد عادل  کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  اساسی آمده است که رییس



  می  منصوب  تسم  این  به  سال  پنج  مدت  کشور آنها را برای  عالی  دیوان  قضایت  با مشورت  قضاییه  قوه  رییس

 .کند

قانون  262دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل »براساس تعاریف کنونی می دانیم که 

اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی 

و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی 

مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه، پس از 

 .سال منصوب می گردد ۵مشورت با قضات دیوان عالی کشور به مدت 

فای وظایف دادستان کل، در رأس دادسرای دیوانعالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ای

 .محوله می پردازد

تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته 

بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است. بنابراین تفصیل و 

 .«کشور ضروری بنظر می رسد تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی

 چند نوع محکمه وجود دارد؟

ای،  اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه   به موجب قانون

 :دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارتند از

 .کند میعمومی رسیدگی  محاکم و دادسراهای عمومی که به جرایم -الف

 محاکم و دادسراهای نظامی-ب

عمومی و نظامی نیست بلکه به   اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته  فوق در قانون  ذکر دو نوع محکمه

های دیگری  توان تشکیالت الزم یا دادگاه و هشتم می  و اصل یکصد و پنجاه  و نهم و پنجاه   یکصد  موجب اصل

ها و دادسراهای انقالب نیز درکنار سایر تشکیالت   که در حال حاضر دادگاه چنانبه موجب قانون ایجاد نمود. 

 .قضائیه وجود دارد  قوه

 ؟محاکم مربوط به نظامیان چه ویژگی هایی دارد

اعضای   یا انتظامی  نظامی  خاص  وظایف  مربوط به  جرایم  به  رسیدگی  قانون اساسی، برای 272براساس اصل 

  گردد، ولی  می  تشکیل  قانون  مطابق  نظامی  ، محاکم اسالمی  انقالب  پاسداران  و سپاه  ، شهربانی ، ژاندارمری ارتش

  می  رسیدگی  عمومی  شوند در محاکم  مرتکب  ضابط دادگستری  در مقام  که  یا جرایمی  آنان  عمومی  جرایم  به

 .شود

 ؟دادگاه های نظامی زیر نظر چه نهادی هستند

  اصول  کشور و مشمول  قضاییه  از قوه  ، بخشی نظامی  های  و دادگاه  قانون اساسی، دادستانی 272ل براساس اص

 .هستند  قوه  این  مربوط به



 ؟چه رویه ای بر محاکمات حاکم است

  به  که  مگر آن  شود و حضور افراد بالمانع است  می  انجام  ، علنی قانون اساسی، محاکمات 26۵براساس اصل 

دعوا   طرفین  خصوصی  باشد یا در دعاوی  عمومی  یا نظم  عمومی  عفت  منافی  آن  بودن  ، علنی دادگاه  خیصتش

 .نباشد  علنی  محاکمه  تقاضا کنند که

 اصل مستند بودن احکام دادگاه ها به چه معنی است؟

نون و اصولی باشد که بر اساس ها باید مستدل و مستند به موادقا قانون اساسی، احکام دادگاه 266براساس اصل 

 .آن حکم صادر شده است

 ؟آیا به استناد قانونی که بعداً وضع شده، می توان فعل یا ترك فعلی را جرم محسوب کرد

  جرم  است  وضع شده  بعد از آن  که  استناد قانونی  به  فعلی  یا ترک  فعلی  هیچ  قانون اساسی، 26۴براساس اصل 

 .شود  نمی  محسوب

 احکام دادگاه ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

  بر اساس  باشد که  و اصولی  مواد قانون  و مستند به  ها باید مستدل  دادگاه  قانون اساسی، احکام 266براساس اصل 

به تواند بدون استناد  . )از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می شود که قاضی نمی است  صادر شده  حکم  آن

 (مواد قانونی انشاء حکم نماید

 رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایطی دارد؟

در   منصفه  و با حضور هیأت  است  علنی  و مطبوعاتی  سیاسی  جرایم  به  قانون اساسی، رسیدگی 26۵براساس اصل 

را   سیاسی  جرم  و تعریف  نصفهم  هیأت  ، شرایط، اختیارات انتخاب  نحوه .گیرد  می  صورت  دادگستری  محاکم

 .کند  می  معین  اسالمی  موازین  بر اساس  قانون

 قاضی الزم است دارای چه صفات و شرایطی باشد؟

 .شود  می  معین  قانون  وسیله  به  فقهی  موازین  طبق  و شرایط قاضی  قانون اساسی، صفات 26۲براساس اصل 

ایمی از کار منفصل کرد و یا محل خدمت یا سمتش آیا قضات را می توان به طور موقت یا د

 را تغییر داد؟

یا   جرم  و ثبوت  محاکمه  بدون  است  آن  شاغل  که  از مقامی  توان  را نمی  قانون اساسی، قاضی 26۲براساس اصل 

را   یا سمتش  خدمت  او محل  رضای  کرد یا بدون  منفصل  یا دایم  طور موقت  به  است  انفصال  موجب  که  تخلفی

کشور   عالی  دیوان  با رییس  از مشورت  پس  قضاییه  قوه  رییس  با تصمیم  جامعه  مصلحت  اقتضای  تغییر داد مگر به

 .گیرد  می  کند صورت  می  تعیین  قانون  که  ضوابط کلی  بر طبق  قضات  ای  دوره  و انتقال  . نقل کل  و دادستان

 ؟ان و جهان چگونه استنحوه برگزیدن قاضی در ایر

که در آمریکای شمالی،  در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان

ی   تن قاضی فدرال را قوه شوند یا در سویس، چهارده  مردم انتخاب می  وسیله فدرال به  قضات به استثنای محاکم



کنند. دیگری روش انتصاب  م قضات عالیه را انتخاب میمکزیک مرد کند یا در جمهوری  مقننه انتخاب می

 .شوند القضات منصوب می  ی قاضی  دادرسان با نظارت فائقه  که در انگلستان، کلیه است. چنان

  قوه  اسالمی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس  جمهوری  در نظام

  قانون 26۲  شود. ) براساس اصل قانون معین می  وسیله اضی طبق موازین فقهی بهقضاییه است. صفات و شرایط ق

 (اساسی

 ؟آیا قاضی می تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند

بیابد و اگر   مدونه  هر دعوا را در قوانین  کند حکم  کوشش  است  موظف  قانون اساسی، قاضی 267براساس اصل 

یا   سکوت  بهانه  تواند به  را صادر نماید و نمی  قضیه  معتبر، حکم  یا فتاوای  منابع معتبر اسالمی  به نیابد با استناد

 .ورزد  امتناع  دعوا و صدور حکم  به  از رسیدگی  مدونه  قوانین  یا تعارض  یا اجمال  نقص

 لتی را دارند؟آیا قضات دادگاه ها اختیار خودداری از تصویب نامه ها و آیین نامه های دو

  که  دولتی  های  نامه  ها و آیین  نامه  تصویب  ها مکلفند از اجرای  دادگاه  قانون اساسی، قضات 270براساس اصل 

  می  کنند و هر کس  خودداری  است  مجریه  قوه  از حدود اختیارات  یا خارج  اسالمی  و مقررات  با قوانین  مخالف

 .تقاضا کند  اداری  عدالت  را از دیوان  راتمقر  گونه  این  تواند ابطال

 ؟اگر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران می شود

بر   حکم  یا در تطبیق  یا در حکم  در موضوع  قاضی  در اثر تفسیر یا اشتباه  قانون اساسی، هر گاه 272براساس اصل 

  ضامن  اسالمی  موازین  تقصیر، مقصر طبق  گردد، در صورت  کسی  توجهم  یا معنوی  ، ضرر مادی مورد خاص

  می  حیثیت  اعاده  از متهم  شود، و در هر حال  می  جبران  دولت  وسیله  به  خسارت  صورت  و در غیر این  است

 .گردد

 ؟دیوان عدالت اداری چیست و چه وظیفه ای دارد و زیر نظر چه کسی اداره می شود

یا   مأمورین  به  نسبت  مردم  و اعتراضات  ، تظلمات شکایات  به  منظور رسیدگی  قانون اساسی، به 27۲اصل براساس 

  قوه  زیر نظر رییس”  اداری  عدالت  دیوان“  نام  به  آنها، دیوانی  حقوق  و احقاق  دولتی  های  نامه  واحدها یا آیین

 .کند  می  تعیین  را قانون  دیوان  این  عمل  نحوهو   گردد. حدود اختیارات  می  تأسیس  قضاییه

 ؟سازمان بازرسی کل کشور چیست

  صحیح  امور و اجرای  جریان  حسن  به  نسبت  قضاییه  قوه  نظارت  حق  قانون اساسی، بر اساس 27۲براساس اصل 

  می  تشکیل  قضاییه  قوه  زیر نظر رییس” کشور  کل  بازرسی  سازمان“  نام  به  سازمانی  اداری  های  در دستگاه  قوانین

 میکند   تعیین  را قانون  سازمان  این  و وظایف  گردد. حدود اختیارات

مرخصی عبارت است از حقی که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل  :مرخصی یعنی چی .149

کارهای پیش بینی شده و یا پیش بینی برای همه ما پیش می آید که به سبب بیماری و یا . در نظر گرفته شده است



نشده شخصی ناچاریم محل کار را برای مدتی ترک کنیم؛ در این حالت اگر ترک کار به سبب اموری غیر از 

 .بیماری باشد، نوع مرخصی استحقاقی و اگر به دلیل وقوع بیماری باشد، نوع مرخصی استعالجی نامیده می شود

 وازت خانه داریم. تا 2۵: چند تا وزرات خانه داریم  .151
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 محمد جواد آذری جهرمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 سید محمود علوی وزارت اطالعات

 مسعود کرباسیان وزارت امور اقتصادی و دارایی
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 سید رضا صالحی امیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
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  جرت پیامبر از مکه به مدینهاول ربیع االول همبداء تاریخ هجری اسالم ؟ .151

 نمل  کدام سوره دو بسم اهلل دارد؟ .151
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حدترخص: مقدارفاصله ازشهر یاروستااست که ازنظراحکام : تفاوت حد ترخص با مسافت شرعی چیه .154

خودرادورکعتی شرعی اگرشخص مسافرباشد،ازآنکه بگذرددیگراگربخواهدنمازبخواندبایدنمازچهاررکعتی 

 .بخواندودرصورتیکه روزه باشدوقبل ازظهر از آن بگذرددیگرنمی تواند به روزه خود ادامه دهد

این مسافت  از باالتر در تردد مسافت شرعی: مقدارفاصله ازشهر یاروستااست که ازنظراحکام شرعی،مسافریکه قصد

  .آن جاری می گردد شرایط آن،بر سایر وجود با محسوب میشود واحکام مسافر مسافر داشته باشد،

جمع بین آزاد کردن یک بنده و گرفتن دو ماه روزه و »عبارت است از: « کفَّاره جمع» :کفاره جمع چیه .155

یابد: یکى اینکه انسان روزه خود را با چیز حرام باطل کند و  این کفَّاره در دو مورد تحقق مى«. اطعام شصت فقیر

 .اه و از روى عمد به قتل برساندگن دیگر اینکه شخص مسلمانى را بى

ولى در زیادتر از سه .مدت اعتکاف حداقل سه روز است و در کمتر از آن صحیح نیست : اعتکاف چیه .2۵6

روز اول تا مغرب روز سوم است بنابر این اگر بعد از طلوع فجر حتی با . روزحدى  ندارد. این سه روز از طلوع فجر 

آید و چنانچه قبل از مغرب روز سوم اعتکاف  روز جزو اعتکاف به حساب نمىچند دقیقه تاخیر به مسجد برسد آن 

را قطع کند، افزون بر آنکه کار حرامى کرده اعتکاف نیز باطل است . سه روز اعتکاف با شبهاى آن است که حداقل 

ون شبها در مسجد سه روز و دو شب است بنابر این نمی تواند شبها را از مسجد خارج شود یا نذر کند که سه روز بد

 ماه رجب را اعتکاف گویند.  (ایام البیضرا ) به روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم  معتکف شود.

قصد قربت  - ۲ایمان )از غیر مؤمن صحیح نیست( - 2عقل )از دیوانه صحیح نیست( 2شرایط اعتکاف کننده:

اجازه گرفتن از کسى که  -۵ارى در ایام اعتکاف روزه د -۲کند(  )هرگونه ریا و خودنمایى، اعتکاف را باطل می 

 اجازه او الزم است مثال فرزند از والدین

ادامه ماندن در مسجد و  -۲ مکان آن در مسجد باشد -2 زمان آن از سه روز کمتر نباشد -2 شرایط اعتکاف✅

 خارج نشدن از آن

 :کلمه در یک دقیقه  151تایپ  .151

تن از یاران امام با انفجار بمب در سال  72آیت اهلل به شتی و  تیر شهادت 7 :دی چه روزیه 9تیر و  1 .158

تظاهرات عظیم  دی ماه در پاسخ به فتنه.۴دی ماه: شکست فتنه و راهپیمایی  ۴و روز قوه قصاییه است. روز  2۲60

 شکنی در عاشورای حسینی ملت ایران برای محکومیت حرمت

اگر نذر کند  .عملی را برای خدا به نحو مخصوص انجام دهیمملتزم دانستن خود به اینکه  نذر: :نماز نذر  .159

نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثالً نذر کند نماز را در اتاق 

حضور قلب  بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی شرعاً بهتر باشد مثالً به واسطه اینکه خلوت است و انسان

نماز عهدو نظر هم مثل عهد و نظر معمولیه مثلما نذر  .کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است پیدا می



میکنیم اگه فالن مشکلمون حل بشه فالن کارر ومیکنیم به جای کار نذر میکنیم اگر مشکلمون حل بشه مثالاینقدر 

 نماز برای اما م زمان وو ... می خوانیم

 مکروه، مستحب، حرام، واجبیعنی احکام پنج گانة  ; احکام خمسه : خمسه چیه و تعریف کنیداحکام  .161

کاری که باید انجام شود و ترک آن جایز نیست  ; . واجب2:  زیرا کارهای انسان از پنج حالت خارج نیست ;مباحو 

کاری که ترک آن الزم است و انجام  ; . حرام2، روزة ماه مبازک رمضان و...  مانند: نمازهای یومیه ;و مجازات دارد

کاری که خوب است انجام یابد، ولی ترک آن نیز  ; . مستحب۲، ظلم و...  ، غیبت آن مجازات دارد. مانند: تهمت

، کاری که  . مکروه۲، خواندن نماز در مسجد، قرائت قرآن و...  مانند: نمازهای نافله ;جایز است و مجازات ندارد

مانند: سخن دنیا گفتن در مسجد، نماز  ;، ولی انجام آن نیز جایز است و مجازات نداردخوب است انجام نشود

، مانند:  ، کاری که انجام و ترک آن مساوی است . مباح۵دار و...  خواندن روبروی عکس و مجسمة موجود روح

 .اغلب کارها

عبارت است از ستیز و مخالفت با جهاد اکبر، مقابل جهاد اصغر )جهاد با دشمن بیرونى(  :جهاد اکبر چیه .161

هوای نفس، یعنی مخالفت با آن دسته از خواهشهای نفس که انسان را وادار به مخالفت با خداوند متعال و سرپیچى 

مبارزه با نفس کار ساده ای نیست و برای غلبه بر آن به خودسازی و مجاهدت های فراوانی  .کند از دستورهاى او مى

 .شود ب است که باالترین نوع جهاد، مبارزه با نفس است و از آن به عنوان جهاد اکبر یاد مینیاز است. به همین سب

هاى شیطانى و گردن نهادن به دستورهاى خداوند متعال و پیراستن نفس از صفات  هدف از این جهاد ترک شهوت

  .ناشایست و آراستن آن به صفات نیکو است

صلى اهلل علیه و آله است که به گروهى از اصحاب که از نبرد با سول خدا رعنوان یاد شده برگرفته از روایتى از 

اند و جهاد اکبر برایشان باقى است.  گشتند، فرمود: مرحبا به قومى که جهاد اصغر را به انجام رسانده دشمن بازمى

 .جهاد با نفس :گفتند: اى پیامبر خدا، جهاد اکبر چیست؟ فرمود

 دستغیب )ره( در کتاب گناهان کبیره در مورد اولین و بزرگترین گناه آیت اهلل: بزرگترین گناه چیه  .161

گوید:اولین گناه کبیره شرک به خداوند متعال است و به کبیره بودن آن پیامبر اسالم )ص( و امام علی )ع( و  می

 .رک به خدا استامامان دیگر تصریح فرمود: ه اند بلکه از امام صادق )ع( روایت است:از هر گناه کبیره بزرگتر ش

فرهنگ مایه های فکری و ارزشی است که رفتارهای اختیاری و اجتماعی انسان، : تهاجم فرهنگی چیه  .163

باشد بر  گیرد و شامل شناختها و باورهای انسان، ارزشها و گرایشها و رفتارها و کردارها می تحت تاثیر آنها قرار می

گونه حرکتی از دشمن که در صدد تغییر یا تحریف ارزشها و این اساس تهاجم فرهنگی عبارت خواهد بود از هر 

باشد. به عبارت دیگر تهاجم فرهنگی یعنی اینکه ملتی، بخواهد فرهنگ رایج و  رفتار و کردارهای انسانی و ملتی می

 غالب یک ملتی را از دستش گرفته و فرهنگ خود را به آنها تحمیل کند تا ملت مورد تهاجم گرفته تحت سلطه این

ملت در آمده تا از این وسیله به این ملت تسلط یافته و ضربان اقتصادی و سیاسی و نظامی آن را در دست خود 



بگیرند، و برای اینکار آسانترین راه کم و هزینه ترین راهها، همان تغییر فکر و خط مشی ملتی است اینکه فرهنگ 

اید، شما متحجرید، و انواع شعارهای به ظاهر زیبا،  رسیده اید که به اینجا شما، فرهنگ خوبی نیست اینگونه فکر کرده

همچنانکه یکی از ماموران سیا نیز در گزارشهایش نوشته که اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل شکست خورد که 

متوجه نشد که اگر چهارچوب فکریش را عوض کند، خود به خود همه چیز اعم از نظامات سیاسی و اقتصادی نیز 

 گیرد. هد شد. بر این اساس همیشه، قبل از تهاجمات نظامی، تهاجمات فرهنگی صورت میعوض خوا

تواند داشته باشد، یعنی زمانی تهاجم  : تهاجم فرهنگی دو هدف در ضد هم میهدف از تهاجمات فرهنگی

و اجتماعی در  فرهنگی به علیه یک ملتی به خاطر این است که آنها فرهنگ متعالی ندارند و از نظر فرهنگی و علمی

برند در چنینی شرایطی اگر یک فرهنگی علیه چنین فرهنگی، قیام کند، چنینی تهاجمی خوب  انحطاط به سر می

دهند را  است؛ به عنوان مثال اگر فرهنگی آمد و فرهنگ مصرف گرایانه یک ملت را که به تولید ارزش چندانی نمی

یل کرد، چنین تهاجم فرهنگی نه تنها بد نیست بلکه واجب نیز می تغییر داد و فرهنگ آنها را به فرهنگ تولیدی تبد

 باشد. 

اما در مقابل، تهاجم فرهنگی یک هدفی نیز دارد و آن اینکه باورهای صحیح را از مردم بگیرند و در مقابل باورهای 

ش ایستاد، امروزه یکی باشد و باید در مقابل دروغین و ارزشهای غلط را به آنها تلقین دهند، که چنین تهاجمی بد می

باشد بویژه در ملتهایی که مادیگرا بوده و  از اهداف تهاجمات فرهنگی، تامین منافع اقتصادی کشور حمله کننده می

چیزی غیر از مادیات را قبول ندارند، این دسته از افراد، از فرهنگ به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفهای اقتصادی 

ه برای چنین افرادی ارضای شهوات و مال اندوزی و ثروت، فقط مطرح بوده و چنین برند، چرا ک خود بهره می

رسند بر این اساس، از  اند که با اسلحه فرهنگ به دلخواه خود می دیگری مطرح نیست و چون به این نتیجه رسیده

نده آیا دارای کنند. یعنی برای چنین افرادی مطرح نیست که کشور مورد حمله شو تهاجم فرهنگی استفاده می

کنند تا  ای استفاده می باشند بلکه به عنوان وسیله فرهنگ صحیح است یا غلط و اصال در فکر اصالح آن فرهنگ نمی

 شوند. جائیکه اگر دیدند این ابزار قدیمی شده، آنرا رها کرده و دست به دامان ابزارهای دیگری می

مذهب . دریس اززمان امام جعفر صارق آغازشدچرا شیعه را جعفری می گویند؟ چون ت: شیعه یعنی چی  .164

 . شیعه را چه کسی در ایران رسمی کرد؟ شاه اسماعیل

  : با کدام امام مانوسی و چقدر در مورد امامان اطالعات داری .165

عدل به معنای صرورت رعایت استحقاق های مکلفان در مقام جزا )پاداش و عقاب ( : عدل الهی چیه  .166

معنای میانه روی و اجتناب از تفریط و افراط است این واژه به معنای مثل و هم اندازه به کار است. عدل در لغت به 

رفته است. و گاه به معنای فدیه و جانشین است. در اصول دین چنین معنای دارد: موزون بودن، عدل ، تساوی و نفی 

 استحقاق ها است.هر گونه تبعیص است. رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق. رعایت 



از آیات و روایات استفاده مى شود که مقام امامت ، باالتر از مقام نبوت و رسالت :  امامتنبوت باالتره یا  .161

مقام نبوت و رسالت ، یعنى مقام دریافت وحى الهى و تبلیغ و نشر آن در بین مردم ، و تربیت انسان ها از  . است

بخشیدن به آن ها . بنابراین ، رسول موظف است در حوزه مأموریت خود ، طریق [انذار و تبشیر ]و تعلیم و آگاهى 

مردم را به سوى خدا دعوت کند و فرمان الهى را به آن ها برساند ، و براى یک انقالب فرهنگى و فکرى و عقیدتى ، 

سى است که با تشکیل ، یعنى مقام رهبرى و پیشوایى مردم . امام ، ک« امامت »امّا مقام  ;از هیچ کوششى دریغ نکند 

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

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

 و ابالغ دستورها است« تبشیر»و « انذار»در حالى که وظیفه رسول فقط  ;امام اجراى دستورهاى الهى در جامعه است 

 . به همین جهت ، مقام امامت از مقام نبوت و رسالت باالتر و نیازمند شایستگى و لیاقت بیش ترى است .

ده خداوند ، ابراهیم را با وسایل گوناگون آزمود و او از عه» : سوره بقره مى فرماید 22۲قرآن کریم در آیه 

 « آن وقت ، مقام امامت را به او داد ;آزمایش ها به خوبى برآمد 

ولى برخى دیگر ، به جهت شایستگى بیش تر ، عالوه بر  ;انبیا ، فقط داراى مقام نبوت و رسالت بوده اند   از  برخى

لیه السالم( ، پیامبر مانند : حضرت ابراهیم ، حضرت موسى)ع ; مقام نبوت و رسالت ، داراى مقام امامت نیز بوده اند

 . ..خاتم )صلى اهلل علیه وآله(و

به خاطر آورید هنگامى که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده این آزمایشها 

 .می باشددر نتیجه امامت شانی باالتر از نبوت . من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم»برآمد. خداوند به او فرمود: 

شورا، احیا داشتن، فار، قران بر سر گرفتن، زیارت عاغسل، دو رکعت نماز و استغ : شب های قدر اعمال .168

 .ی قدر هزار مرتبه خواندن سوره، های مبارک عنکبوت، روم و دخان خواندن سورهصد رکعت نماز، جو شن کبیر، 

 .)ادغام ، اخفا و انواع وقف –ابداع )قواعد تجوید قران:   .26۴

 عالئم وقف در قرآن

 ت(م:عالمت وقف الزم)وصل به عبارت بعد صحیح نیس

 (ط:عالمت جواز وقف و وصل)وقف بهتر است

 ج:عالمت جواز وقف و وصل

 (ز:عالمت جواز وقف و وصل)وصل بهتر است

 ال:عالمت ممنوع بودن وقف یا صحیح نبودن ابتدا از کلمه بعد

مقام معظم رهبری که هدف ان نگهبانی از انقالب اسالمی و  بسیج نهادی است تحت فرماندهی: تعریف بسیج  .270

دستاوردهای ان و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و 

تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بال و 

، عزم و اراده آماده سفر شدن و رمرقبه می باشد. از نظر لغوی به معنای سامان و اسابا ساز و سازمان جنگحوادث غی



آماده ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ می باشد. که شما عامیانه اش رو بگید ، هر چی ازاین متن 

 فهمیدید .

ذکرهاش رو بلد باشه شما هم اگه میدونید که هر بچه مسلمونی باید نماز و : معنی نماز و ذکرهای ان .111

  خوب خدا روشکر اگه برید بخونید.

 سال سن و در غار حرا. ۲0 : سن پیامبر در زمان بعثت و مکان .111

 رسید. شهادت. درنجف بدست ابن ملجم مرادی به رمضان22: تاریخ شهادت حضرت علی  .113
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