
 :والیت فقیه

نظریه ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می کند و نظام 

 .جمهوری اسالمی نیز بر این نظریه تاسیس شده است

 : دالیل عقلی اثبات والیت فقیه

نیاز به حکومت داردالف(هر جامعه ای برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج   . 

ب(حکومت ایده ال و مطلوب ترین شکل ان حکومتی است که در راس ان امام معصوم باشد و جامعه را اداره 

 . کند

 .ج(وقتی بدست اوردن ایده ال میسر نباشد باید نزدیک به ان انتخاب شود

و شایستگی های روحی و د(نزدیک ترین کس کسی است که علم به موازین فقهی و احکام کلی اسالم داشته 

اخالقی به گونه ای که گرفتار هواهای نفسانی نگردد و کارایی در مقام مدیریت جامعه که صفات درک سیاسی 

 . و اجتماعی یا همان بصیرت و آگاهی از مسایل بین الملل و شجاعت در برخورد با دشمنان داشته باشد

ی است و تنها با اذن خداوند متعال مشروعیت می یابد و ه(والیت بر اموال و نفوس مردم از شئون ربوبیت اله

این حق از جانب خداوند به پیامبر و امامان داده شده است و در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم 

محرومند خداوند متعال اجرای آنرا به کسی که اصلح از دیگران است داده است که همان فقیه جامع الشرایط 

 . است

 :اجتهاد

ربردن کوشش و توانایی در راه پی بردن و استخراج احکام و قوانین شرعی از منابع و ادله استنباط بویژه بکا

قران و احادیث معصومین که پس از آموختن علوم اسالمی و سعی و تالش فراوان با عنایت الهی حاصل می 

 . شود

 :مرجع تقلید

ان اعلم بوده و کتاب توضیح المسائل یا استفتتائات به مجتهد جامع الشرایطی گفته می شود که نسبت به دیگر

 . داشته باشد

 :شرایط مجتهد

دانا-اعلم-عادل-شیعه دوازده امامی-حالل زاده–عاقل -بالغ-مرد-زنده–عادل   



 :راههای شناخت مجتهد

مشهور اعلم بودن او و تشخیص عده ای از اهل علم-گواهی دو نفر عالم عادل-یقین خود انسان  

ت آوردن فتوای مجتهدراههای بدس  : 

شنیدن از یک نفر عادل که به گفته او –دیدن در رساله مجتهد -شنیدن از دو نفر عادل-شنیدن از خود او

 .اطمینان شود

 : منابع اجتهاد

سنت)روایات پیامبر و امامان معصوم –قران  –اجماع  –عقل   ) 

 :مسائل تقلید

دین یقین و اعتقاد داشته باشد و تقلید در اصول دین جایز تقلید در فروع دین است و مسلمان باید به اصول 

 . نیست

 : ده مورد است : فروع دین

تبری-تولی -نهی از منکر –امربه معروف –جهاد –خمس –زکات -روزه–حج –نماز   

 : اصول دین

داراست عدل )صفت کمال است و خداوند تمام صفات کمال را -پنج مورد است :توحید )خداوند عالم یکتاست(

نبوت)با توجه به اینکه انسان خداجو است و درصدد تقرب -و از هر نقصی منزه است و ظلم و بدی نمی کند(

به خداست و احساس راهنمایی داردو بدین جهت راهنمایی ها از جنس خود انسان که برای رساندن پیام الهی 

ف خداوند انتخاب شود چون حافظ و بیان مبعوث شده و واسطه میان مردم وخداوند می باشد(امامت )باید ازطر

 (کننده دین است(معاد)وجود عالم آخرت

 : پیامبران اولوالعزم

حضرت محمد )پیامبرانی که کتاب آسمانی -حضرت عیسی–حضرت موسی -حضرت ابراهیم-حضرت نوح

 .(دارند

 : فرق مجتهد با ولی فقیه

ولی در مسائل مربوط به اداره امور کشور در مسائل فردی محض باید از فتوای مرجع تقلید پیروی کرد 

 .اسالمی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود



 :انواع آبها

آب مطلق)آبی که مضاف نباشد( که به پنج قسم است : کر)هر بعد –آب مضاف)آبی که آن را از چیزی بگیرند( 

-چاه-باران-قلیل)آبی که از زمین نجوشد و از کر کمتر است(–لوگرم( کی ۴۱۹٫۳۷۷ظرف سهوجب و نیم یا 

 (جاری)آبی که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد

 :انواع نجاسات

فقاع)از جو گرفته می -شراب-کافر-خوک-سگ-خون-مردار-منی-غائط)مدفوع(-یازده مورد است:بول)ادرار(

عرق شترنجاست خوار-شودو به آن آبجو گفته میشود(  

 :مطهرات

تبعیت)چیز -اسالم-انتقال-استحاله)عوض شدن جنس چیز نجس(-آفتاب-زمین-ده چیز نجاست را پاک میکند :آب

غائب -استبراء حیوان نجاستخوار-برطرفشدن عین نجاست-نجس بواسطه پاک شدن چیز نجس دیگرپاک شود( 

 شدن مسلمان

 :شرایط صحیح وضو

ظرف آب -ب وضو و محل وضو مباح باشد)غصبی نباشد(آ-مطلق باشد-سیزده چیز است : آب وضو پاک

وقت برای -اعضاء وضو موقع شستن و مسح پاک باشد-ظرف آب وضو طال و نقره نباشد-وضو مباح باشد

-وضو به ترتیب صحیح انجام شود-بقصد قربت باشد )برای انجام فرمان خداوند عالم(-وضو و نماز کافی باشد

استعمال آب برای او ضرر نداشته -اعمال وضو را خود انسان انجام دهد-کارهای وضو پشت سرهم انجام شود

در اعضاء وضو مانعی برای رسیدن آب نباشد-باشد . 

  : چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

اگر -طواف واجب خانه خدا-سجده و تشهد فراموش شده-شش مورد است:برای نمازهای واجب بغیر نماز میت

آب کشیدن قران نجس -اگر نذرکرده جایی از بدن بخط قران برساند-باشد که وضو بگیردنذریاعهدیاقسم خورده 

 .شده یا بیرون آوردن آن از مستراح

 :مبطالت وضو

چیزهاییکه عقل را -خوابیکه بواسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود-باد معده و روده-غائط-هفت مورد است:بول

کاریکه برای آن باید غسل کرد-استحاضه زنان-یاز بین می بردمانند دیوانگی و مستیو بیهوش . 



 :غسلهای واجب

بواسطه نذر و قسم واجب شود-استحاضه-مس میت-میت-نفاس-حیض–هفت مورد است:جنابت  . 

 : انواع غسل

ارتماسی)یکدفعه زیر آب رود-طرف چپ(-طرف راست-ترتیبی)سرو گردن ) 

 :غسل میت

آب خالص-به کافورآب مخلوط -سه غسل باید دهند:آب مخلوط به صدر  

پیراهن)سر شانه تا -سه پارچه است : لنگ)ناف تا زانو و بهتر است از سینه تا روی پا برسد( :کفن میت

نصف ساق پا(سرتاسری)بقدری که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن طوری باشد که یک طرف آن 

 (روی طرف دیگر بیاید

:احکام حنوط سر دو انگشت -سرزانوها-کف دستها-وط کنند یعنی به پیشانیبعد از غسل واجب است میت را حن

 .بزرگ پاهای میت کافور بمالند

 : تیمم

بواسطه پیری یا -در هفت مورد باید بجای غسل و وضو تیمم کرد:تهیه آب بقدر وضو یا غسل ممکن نباشد

-از تشنگی بمیرند اگر آب به مصرف برسد خانواده-از استمال آب بر جان خود بترسد–ترس از دزدو جانور 

غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام -کسیکه بدن یا لباسش نجس است و آب به اندازه پاک کردن است

وقت بقدری تنگ است که نماز به قضا می رود-است آب یا ظرف نباشد . 

 :چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

گل پخته مثل آجر و کوزه -سنگ-کلوخ–ریگ -خاک  

 :دستور تیمم

کشیدن هر دو دست به تمام پیشانی که از محل رویش موی -زدن کف دو دست به چیزهاییکه صحیح است-نیت

کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست بتمام پشت -سر تا ابروها

 .دست چپ

 :نماز



 : نمازهای واجب

آیات)دو -رکعت( ۴عشاء-رکعت ۳غربم-رکعت ۴عصر-رکعت ۴ظهر-رکعت ۲نمازهای یومیه)صبح

نمازی که -نماز قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر-طواف خانه خدا)دو رکعتی(-میت)پنج تکبیر(-رکعت(

 .بواسطه نذر و قسم و عهد واجب می شود

 :شرایط لباس نمازگزار

نمازگزار مرد  اگر-از حیوان حرام گوشت نباشد-از اجزاء مردار نباشد-مباح باشد-شش شرط دارد:پاک باشد

 .است لباس او ابریشم خالص و طال بافت نباشد

 :شرایط مکان نمازگزار

مکان نمازگزار نجس نباشد و یا اگر نجس است بگونه ای تر -سقف آن کوتاه نباشد-بی حرکت باشد-مباح باشد

پیشانی  جای-نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار برسد ولی محل پیشانی باید حتما پاک باشد

 .نمازگزار از جای زانوهای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد

 :واجبات نماز

-سالم-تشهد-ذکر-قرائت-سجود–رکوع-تکبیره االحرام )هللا اکبردراول نماز(-قیام)ایستادن(–یازده تاست :نیت

مواالت)پی در پی بودن اجزاء نماز-ترتیب ). 

 :ارکان نماز

قیام در اول نمازو قیام متصل به -تکبیره االحرام-یا زیاد شود نماز باطل است :نیت پنج مورد است که اگر کم

سجود–رکوع -رکوع . 

 :مبطالت نماز

-دوازده مورد است:یکی از شرطهای نماز و نمازگزار در بین نماز از بین برود)بفهمد مکانش غصبی است(

پشت -بعد از حمد آمین بگوید-روی هم بگذارددستها را -در بین نماز چیزی که وضو را باطل می کند پیش آید

برای کار دنیا عمدا با صدا -عمدا با صدا بخندد-عمدا کلمه ای یا سخنی بگوید-بقبله یا انحراف از جهت قبله کند

ارکان نماز کم یا زیاد شود-خوردن و آشامیدن-هوا پریدن( –صورت نماز بهم بخورد)دست زدن -بگرید  . 

 :( شکیات نماز )

باطلشکهای  : 



در نماز چهار -در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی–هشت مورد است:در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی 

در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند دو -رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر

–و شش یا سه و بیشتر از شش  شک بین سه-شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج-رکعت خوانده یا بیشتر

شک بین چهار و شش یا چهارو بیشتر از شش )چه –شک در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده است 

 .(بیش از سجده دوم یا بعد آن

 :شکهایی که نباید اعتنا کند

-رالشککثی-بعد از گذشتن وقت نماز-بعد از سالم نماز-شش مورد است :در چیزی که محل آن گذشته است

شک ماموم در صورتیکه امام -شک امام در شماره رکعتهای نمازدر صورتیکه ماموم شماره آنها را بداند

در نمازهای مستحبی -شماره رکعتهای آنرا بداند  

 : شکهای صحیح

نه مورد است که اگر در نمازهای چهار رکعتی شک کند باید انجام دهد :بعد از سر برداشتن از سجده دوم 

رکعت خوانده یا سه رکعت که بنا را بر سه گذاشته و یک رکعت دیگر می خواند و بعد از نماز  شک کنددو

شک بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم -یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

شک بین دو و سه -تاده بجا آوردباید بنا را بر چهار گذاشته و تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایس

و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که بنا را بر چهار گذاشته و بعد از نماز دو رکعت احتیاط ایستاده و 

بعد دو رکعت نشسته بجا آورد .)اگر بعد از سجده اول یا پیش از سربرداشتن از سجده دوم یکی از این سه 

شک بین چهار و پنج بعد از سربرداشتن از سجده دوم -کند و دوباره بخواند(شک پیش آید میتواند نماز را رها 

شک بین سه و چهار در هر جای نماز –که بنا را بر چهار گذاشته و تمام کند و بعد دو سجده سهو بجا آورد 

شک -اندباشد باید بنا را بر چهار گذاشته و تمام کند و بعد یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخو

بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته 

شک -شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و دو رکعت احتیاط ایستاده بجا آورد-بخواند

و تمام کند و بعد دو رکعت احتیاط ایستاده و دو رکعت بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند 

شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تمام کند و دو سجده سهو بجا آورد–نشسته بجا آورد   . 



 :نماز احتیاط

 بعد از سالم فورا نیت کرده و تکبیر بگوید و حمد را خوانده به رکوع رود و دو سجده نماید اگر یک رکعت

است تشهد و سالم بگوید ولی اگر دو رکعت است بعد از سجدتین یک رکعت دیگر خوانده و تشهد و سالم می 

 (گوید .)نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید آهسته خوانده شود

 : سجده سهو

ا فراموش یک سجده ر-برای سه چیز بعد از سالم انسان باید دو سجده سهو نماید :در بین نماز سهوا حرف بزند

در جاهاییکه احتیاط ) –در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت -کند

تشهد را فراموش کند –واجب است سجده سهو بجا آورد :در جائیکه که نباید را سالم دهد سهوا سالم دهد

سجده سهو انجام می دهد (. احتیاط مستحب اولقضای تشهد فراموش شده را انجام می دهد و بعد سالم داده و 

 .است برای نشستن و ایستادن بی جا بلکه برای هر زیادی و نقصی در نماز سجده سهو بجا آورد

 : نحوه انجام سجده سهو

بعد از سالم نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانی را بر چیزهایی که سجده بر آن صحیح است گذاشته و 

اهلل السالم علیک ایها النبی و رحمه هللا و برکاته یا بسم هللا و باهلل اللهم صلی علی محمد و آل بگوید بسم هللا و ب

 .محمد و بعد باید بنشیند و دوباره سجده رود و ذکر بگوید و بنشیند و تشهد و سالم دهد

 : نماز مسافر

برای شکسته خواندن نمازهای چهار رکعتی در مسافرت هشت شرط وجود دارد :سفر کمتر از هشت فرسخ 

از اول مسافرت قصد –کیلومتر (یا جایی که مسافرت می کند بیش از ده روز نماند  ۴۵شرعی نباشد)حدودا 

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

شغل او –از صحرا نشینهائی نباشد که در بیابانها گردش می کنند -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 -مسافرت نباشد

 .شود که دیوار شهر را نبیندو صدای اذان آنرا نشنود

مام جماعتشرایط ا : 

نمازش صحیح باشد.) برای نماز جماعت حداقل  –مومن  -حالل زاده-عادل-شیعه دوازده امامی-عاقل–بالغ 

 (باید دو نفر باشد یکی امام یکی ماموم



 :شرایط نماز جماعت

فها فاصله امام و ماموم و فاصله ص-جایگاه امام از جایگاه مامومین باالتر نباشد-ماموم از امام جلوتر نایستد

بین امام و ماموم و همچنین بین صفها مانعی مانند دیوار یا پرده نباشد)نصب -زیاد نباشد)بیش از یک گام نباشد(

گفتن تکبیره االحرام ماموم بعد از امام-پرده بین مردها و زنها مانعی ندارد( . 

 :نماز جمعه

ارد که قبل از نماز توسط امام جمعه ایراد می شود .مستحب است در رکعت اول دو رکعت است و دو خطبه د

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

مومقبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع)حداقل تعداد افراد پنج نفر است یک امام جمعه و چهار ما  ). 

 : موارد واجب شدن نماز آیات

رعد و برق و وزیدن بادهای زرد و سرخ و سیاه در -کسوف)خورشید گرفتگی(-خسوف )ماه گرفتگی(-زلزله

 .صورتی که بیشتر مردم بترسند

 :دستور نماز آیات

ند باز دو رکعت است در هر رکعت پنج رکوع دارد و انسان بعد از نیت تکبیر بگوید و یک حمد و سوره بخوا

به رکوع رود و بعد از بلند شدن دوباره حمد و سوره بخواند و به رکوع رود تا بعد رکوع پنجم دو سجده نماید 

و برخیزد و رکعت دوم را بخواند و تشهد داده و سالم دهد .) می شود بجای حمد و سوره یک سوره را پنج 

رکوع رود و قسمت دوم سوره را خوانده و قسمت کرده و بعد از حمد اول قسمت اول سوره خوانده شده و ب

برکوع رود و همین طور تا رکوع پنجم تمام شود و دو سجده نماید و مانند رکعت اول رکعت دوم را بخواند و 

 ( تشهد و سالم دهد

 : نماز عید

ه در که همان نماز عید قربان و فطر است که بعد از بلند شدن آفتاب بهتر است خوانده شود و دو رکعت است ک

رکعت اول بعد از حمد و سوره پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم 

تکبیر گفته و به رکوع رود و سجدتین را بجا آورده و برخیزد و در رکعت دوم بعد از حمد و سوره چهار 

ه رکوع رفته و دو سجده نماید و تشهد و تکبیر که بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بخواند و ب

 .(… سالم دهد ) اللهم اهل الکبریاء و العظمه و
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 : نماز شب

دو رکعت به  -یازده رکعت است: هشت رکعت بصورت چهار تا دو رکعتی مانند نماز صبح با نیت نافله شب

یک رکعت به نیت نافله وتر –نیت نافله شفع  . 

 : نماز میت

د از نیت باید تمام نمازگذاران بگویندپنج تکبیر دارد که بع . 

 :نماز وحشت

درشب اول قبر برای میت خوانده می شودو دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد یکمرتبه ایت 

 .الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر

 :چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

سنگهای معدنی مانند –زمین می روید مانند درخت،برگ درخت بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از 

کوزه گلی –آجر -سنگ گچ–سنگ آهک -تربیت سید الشهداء–سنگ مرمر و سنگ سیاه   

 : سجده واجبه قرآن

فصلت-سجده–علق –نجم   

 : مبطالت روزه : نه مورد است

دروغ بستن -ز او بیرون بیاید(استمناء)انسان با خود کاری کند که منی ا-جماع)نزدیکی(-خوردن و آشامیدن

باقیماندن بر جنابت و -فرو بردن تمام سر در آب-رساندن غبار غلیظ به حلق-بخدا و پیغمبر و امامان معصومین

قی کردن)استفراغ-اماله کردن با چیزهای روان-حیض و نفاس تا اذان صبح ). 

 : کفاره روزه

آورده و یکی از این کارها را انجام دهد :آزاد کردن که روزه بدون عذر باطل شده است باید قضای آنرا بجا 

سیر کردن شصت فقیر یا دادن یک مد -دو ماه روزه گرفتن که سی و یک روز آن پی درپی باشد-یک برده

گرم است که گندم یا جو و مانند اینها باید بدهد ۷۵۰طعام به هرکدام از آنها)مد طعام  ). 

 : روزه های حرام

ن حرام است و روزی را که انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان اگر بنیت روزه عید فطر و قربا

 . اول رمضان روزه بگیرد حرام می باشد



مواردی که انسان اگر چه روزه نیست مستحب است از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری کند: شش 

ند انجام داده ولی پیش از ظهر به وطنش برسد مورد است :کسی که در سفر کاری را که روزه را باطل می ک

مریضی که پیش از ظهر خوب شودو کاری که روزه را باطل می -مسافری که بعدازظهر به وطنش می رسد–

-زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود-مریضی که بعدازظهر خوب شود -کند انجام داده باشد

ودکافری که در روز ماه رمضان مسلمان ش . 

-برنج–کشمش -خرما-جو–مقدار زکات فطریه و جنس آن : برای هر نفر یک صاع )تقریبا سه کیلو( و گندم 

 . ذرت و مانند اینها

 : فرق خمس و زکات

زکات جزء اموال عمومی جامعه اسالمی محسوب می شود ولی خمس از مالیاتهایی است که مربوط به 

 .حکومت اسالمی و برای مخارج آن است

 : خمس

یکی از انواع مالیاتهای اسالمی است بمنظور رفع مشکالت مالی امت اسالمی و توزیع عادالنه ثروت و تقویت 

مثقال معمولی  ۱۰۵معدن)نصاب آن –بنیه مالی حکومت اسالمی در هفت مورد واجب می شود: منفعت کسب 

مخلوط به حرام)اگر  مال حالل-گنج)نصاب آن همان نصاب معدن است(-مثقال معمولی طال( ۱۵نقره یا 

جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می -صاحب مال حرام و مقدارش را نداند(

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد-غنیمت جنگی-نخود طال برسد( ۱۸آید)قیمت آن به  . 

مهریه ای -او ببخشند خمس برای بعضی مورد الزم نیست: اگر غیر از کسب مالی بدست آورد مانند چیزی به

مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته از  -ارثی که به انسان می رسد-که زن می گیرد

از کافر یا کسیکه به دادن خمس عقیده ندارد -مخارج سالش زیاد بیاید . 

نماینده او بدهد و مصرف خمس :باید دو قسمت کرد:نصف آن سهم امام زمان است که باید به مرجع تقلید یا 

نصف دیگرکه سهم سادات است را بنابر احتیاط واجب باید با اجازه مرجع تقلید به سید فقیر یا سید یتیم یا سیدی 

 .که در سفر درمانده است بدهند

 : زکات

-خرما)هنگام زرد یا قرمز شدن(-جو)وقت بستن دانه(-برای نه چیز واجب است: گندم)وقت بستن دانه(



گوسفند.) در -گاو-شتر-نقره)سکه خورده باشد(-طال)سکه خورده باشد(-بستن دانه های انگور(کشمش)هنگام 

 (صورتی که یازده ماه مالک آن باشد

با آب دلو و موتورپمپ و آب دستی بیست یک  –با آب باران ده یک  -کیلوگرم ۸۴۷حد نصاب زکات غالت : 

با هر دو آبیاری شود چهل سه است – . 

مثقال معمولی(چهل یک راباید  ۱۵نخوداست) ۱۸اول بیست مثقال شرعی که هرمثقال نصاب طال: نصاب 

نصاب دوم چهار مثقال شرعی که سه مثقال معمولی می شود-بدهد . 

مثقال است ۲۱نصاب دوم  -مثقال معمولی استچهل یک آنرا باید بدهد ۱۰۵نصاب نقره :نصاب اول   . 

شتر)چهار  ۲۰شتر)سه گوسفند(  ۱۵تر )دو گوسفند( ده ش –شتر )زکات: یک گوسفند(  ۵نصاب شتر: 

شتر)یک شترداخل سال دوم شده ۲۶گوسفند( ۵شتر) ۲۵گوسفند(  ) 

 : دو شرط زکات دامها

در تمام سال از علف بیابان بچرد و در ملک –حیوان در تمام سال بیکار باشد و بکار گرفته نشده و رها باشند 

 .مالک باشد

نصاب دوم چهل تاست که –ست و زکات آن گوساله ای که داخل سال دوم شده نصاب گاو : نصاب اول سی تا

 .زکاتش یک گوساله ماده ای که داخل سال سوم شده است

 ۴۰۰-تا و چهار گوسفند ۳۰۱-تا و سه گوسفند ۲۰۱-تا و دو گوسفند ۱۲۱-نصاب گوسفند: چهل تا یک گوسفند

 . تا و باالتر که هر صدتا یک گوسفند

 : مصرف زکات

مسکین -هشت مورد می توان بمصرف رساند: فقیر و آن کسی که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد در

کافرهایی که اگر به -نایب امام که مامور است زکات را جمع کند-و آن کسی که از فقیر سخت تر می گذراند

خریداری بنده ها و آزاد -نندآنها زکات برسد به دین اسالم روی می آورند یا در جنگ به مسلمانان کمک می ک

ابن -فی سبیل هللا یعنی کاری که منفعت عمومی دارد-بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد-کردن آنها

 .السبیل یعنی کسی که در راه مانده است

 

 :سواالت سیاسی



 : قانون اساسی

عالی قوای حاکم بر کشور و مجموعه قوائد و مقررات کلی است که شکل حکومت ، اصول بنیادین آن،سازمان 

ارتباط آنها با یکدیگر و وظایف و اقتدارات آنها و همچنین حقوق و آزادی های افراد را در مقابل حکومت 

 . مشخص می نماید

 : ویژگیهای قانون اساسی

-بنیان اصول بنیادین نظام )خدای یکتا( -تعیین شکل حکومت)مثال جمهوری اسالمی(-کلی بودن مقررات

تعیین حقوق و آزادیهای افراد )آزادی -قضائیه(–مجریه  –عالی سازمان قوای حاکم بر کشور)قوه مقننه ساختار 

مساوی حقوق ملت ایران در برابر قانون و حمایت یکسان قانون -توام با مسئولیت در برابر خدا  ) 

 :روشهای انتخاب رهبر

برای رهبری حضرت امام خمینی اعمال شد  احراز صالحیت و تعیین رهبر بطور مستقیم توسط مردم )که تنها

احراز و تعیین رهبر توسط خبرگان رهبری) درباره همه فقهای  -و پس از آن این روش امکان پذیر نیست (

واجد شرایط بررسی و مشورت می کنند و اعلم ترین به احکام و موضوعات فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی 

و را به رهبری انتخاب می کنندو دارای مقبولیت عامه تشخیص دهند ا  ) 

 : شرایط رهبری

عدالت و -صالحیت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلفه فقه)توانایی استخراج احکام اسالم از منابع فقهی(

تقوای الزم )باید عادل باشد تا ظلم را از غیر آن تشخیص دهد، با تقوا باشد و از انجام معاصی بویژه گناهان 

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی )اشرافیت و آگاهی کامل به شرایط و اوضاع جامعه و درک -بپرهیزد(کبیره 

-تدبیر )توانایی برای حل مسائل و مشکالت(-معضالت و مشکالت اجتماعی و هدایت جامعه از بحرانها (

مدیریت را داشته  مدیریت)علم اداره امور و قدرت-شجاعت)در مقابله با تهدیدات و قدرت نمایی های دشمنان(

قدرت کافی برای رهبری )توانایی جسمانی است-باشد( ). 

 :وظایف و اختیارات رهبر

نظارت بر -تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

ن جنگ و صلح و اعال –فرماندهی کل نیروهای مسلح  –فرمان همه پرسی –حسن اجرای سیاستهای کلی نظام 

حل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل  –حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه  –بسیج نیروها 



عزل  –امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم  –نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تخلف وی از وظایف قانونی  رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به

عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی  –یا رای مجلس شورای اسالمی بر عدم کفایت وی 

نصب و عزل و قبول استیفای : فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه  –پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه 

 –دا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، رئیس ستاد مشترک قضائیه )رئیس قوه قضائیه( ، رئیس سازمان ص

فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی)نیروی زمینی و هوایی  –فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 .( و دریایی ارتش و سپاه ، جانشین فرماندهی سپاه ، فرمانده کل نیروی انتظامی

 : شرایط برکناری رهبر

معلوم شود از  –یکی از شرایط و خصوصیات رهبری را از دست دهد  –ام وظایف قانونی خود ناتوان در انج

 . قبل برخی از خصوصیات را نداشته است

 : وظایف دولت

وقف  –پاسداری از قانون اساسی  –پاسداری از نظام جمهوری اسالمی  –پاسداری از مذهب رسمی کشور 

 –پشتیبانی از حق و گسترش عدالت  –ترویج دین و اخالق خود برای خدمت به مردم و اعتالی کشور و 

پیروی از پیامبر و ائمه اطهار در  –استعانت از خدا در انجام وظایف  –حراست از مرزها و تمامیت ارضی 

جلوگیری از ربا خواری و رشوه و  –پاسخگو بودن در مقابل ملت و رهبر و مجلس  –نگهداری از امانت 

فراهم کردن امکان اشتغال و کار –حقوق زنان و حمایت از آنان پاسداری از  –اختالس   – 

 : خصوصیات رئیس جمهور

سال و حق انتخاب یکبار دیگر توسط مردم و دومین مقام عالی کشور( رجال  ۴توسط مردم و به مدت  )

 –نت و تقوی اما –دارای حسن سابقه  –مدیر و مدبر  -دارای تابعیت ایران –ایرانی االصل  –مذهبی و سیاسی 

معتقد به مذهب رسمی کشور –معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران  –مومن   

 : وظایف و اختیارات رئیس جمهور

مسئولیت اقدامات وزیران  –نصب و عزل وزیران  –ریاست هیات وزیران  –مسئولیت اجرای قانون اساسی 

ان به خارج و دریافت اعتبارنامه های سفرای اعزام سفیر –امضاء قراردادهای بین المللی  –در مقابل مجلس 

مسئولیت اجرای فرمان  –ریاست شورای انقالب فرهنگی  –ریاست شورای عالی امنیت ملی  –سایر کشورها 



تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر برای  –رهبری در زمینه بازنگری در قانون اساسی 

پیشنهاد توقف  –پیشنهاد همه پرسی  –اعطای نشان های دولتی  –امضاء مصوبات مجلس  –مدت سه ماه 

درخواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس –انتخابات   

 : وظایف اصلی نمایندگان

نفر( قانونگذاری )پیشنهاد و پیش نویس قوانین ، قوانینی که  ۲۹۰سال و به تعداد  ۴توسط مردم و به مدت  )

امه ها و قراردادهای بین المللی ،تغییر خطوط مرزی،حالت فوق العاده جنبه تصویبی دارند :قانون بودجه،عهدن

و محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ ،اخذ وام و کمک های مالی ،استخدام 

کارشناسان خارجی ،انتقال بناها و اموال دولتی ،صلح دعاوی و و یا ارجاع به دعاوی مالی دولت به داوری 

طرف دعوا خارجی باشد، قرض یا استقراض یا کمک بالعوض،فروش یا انتقال به غیر در صورتی که 

نظارت مجلس )نظارت بر تشکیل دولت با رای اعتماد به  –تفسیر قانون عادی  –نفایسی که منحصر نباشند( 

ر وزراء ،نظارت بر عملکرد دولت از طریق تذکر و سوال و استیضاح ،رسیدگی به شکایات مردم از طرز کا

 .(قوای سه گانه ،حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور

 : زمان تعویق انتخابات مجلس

تایید شورای  –تصویب سه چهارم نمایندگان  –پیشنهاد رئیس جمهور  –بروز جنگ و اشغال بخشی از کشور 

 نگهبان

 : شورای نگهبان

ت مصوبات مجلس شورای اسالمی با به منظور پاسداری از احکام اسالمی و قانون اساسی از نظر عدم مغایر

آنها شورایی به نام شورای نگهبان )شش نفر توسط رهبر بصورت مستقل و شش نفر توسط مجلس شورای 

اسالمی با معرفی قوه قضائیه به مدت شش سال( با دوازده نفر که ، شش نفر آنها از فقهای عادل و آگاه به 

اب می شوند و شش نفر دیگر حقوقدان در رشته های مقتضیات زمان و مسائل روز که توسط رهبر انتخ

مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسالمی معرفی 

 .می شوند و با رای مجلس انتخاب می شوند

 : وظایف شورای نگهبان

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی و قوانین و مقررات موضوعه کشور با احکام اسالمی 



با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض و تطبیق آنها با قانون اساسی بر عهده همه اعضای 

لس شورای نظارت بر انتخابات )مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مج –شورای نگهبان است 

تفسیر قانون اساسی –نظارت بر همه پرسی  –اسالمی (   . 

 : وظایف قوه قضائیه

( سال و عالی ترین مقام  ۵توسط رهبری یک مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر به مدت 

 قضایی کشور می باشد ( رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات،حل و فصل دعاوی و

احیای حقوق  –رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند 

کشف جرم ،تعقیب و مجازات و  –نظارت بر حسن اجرای قوانین  –عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع 

پیشگیری از وقوع جرم و  اقدام مناسب برای –تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم 

 اصالح مجرمین

 : وظایف رئیس قوه قضائیه

تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی  –ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری  –اداره امور قوه قضائیه 

معرفی  –پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان  –استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها  –

تعیین نماینده در  –رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی  –جهت تصدی مقام وزارت دادگستری شخصی 

پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان –صدا و سیما   

 : سازمان و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه

هین به مقام تو –دادسراها و دادگاهها)کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افسادفی االرض 

توطئه علیه نظام یا اقدام مسلحانه ،ترور و تخریب موسسات بمنظور مقابله  –بنیان گذار و مقام معظم رهبری 

دیوان عالی کشور)نظارت بر  – –جرایم مربوط به موادمخدر و قاچاق  –جاسوسی به نفع اجانب  –با نظام 

رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم  –اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی 

دیوان  –سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد بالمانع است(  ۵با مشورت قضات دیوان به مدت  –درباره آن 

عدالت اداری)رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات 

سازمان بازرسی  –تشکیالت و نهادهای انقالبی و موسسات وابسته به آنها(  و شرکتهای دولتی ،شهرداری ها ،

سازمان ثبت اسناد  –سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی  –سازمان قضایی نیروهای مسلح  –کل کشور 



سازمان پزشکی قانونی –و امالک کشور   

 : وظایف شورای عالی امنیت ملی

هماهنگی فعالیتهای سیاسی  –از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی پاسداری  –تامین منافع ملی 

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

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

 . محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری

 :اعضای شورای عالی امنیت ملی

( مسئول امور  –رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح  –به ریاست رئیس جمهور( روسای قوای سه گانه 

حسب مورد وزیر  –دو نماینده به انتخاب رهبری وزرای امور خارجه و اطالعات و کشور  –برنامه و بودجه 

 . مربوطه و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

وظایف دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسالمی ( اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور 

مصرف هر گونه  –عدم تجاوز هر گونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کشور  –پاسداری از بیت المال 

کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه  –ور در محل مصرف قانونی تعیین شده وجهی از بودجه کل کش

 –وزارتخانه ها ،موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها که از بودجه کل کشور استفاده می کنند 

تعیین نحوه حفظ و نگهداری و –بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها ی دستگاههای مربوطه 

تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی  –ورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها بایگانی ص

عضویت در سازمان بین المللی موسسات عالی حسابداری –کشور   

 : وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

ظر ارائه ن –حل معضالت نظام با پیشنهاد راه حل به رهبر  –حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان 

انتخاب یکی از  –مشورتی در مورد سیاستهای کلی نظام و بازنگری یا اصالح یا تتمیم قانون اساسی به رهبر 

تصویب مصوبات شورای موقت رهبری –فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری   

 : اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

( ابت : رئیس جمهور ،رئیس مجلس ،رئیس قوه قضائیه رئیس مجمع توسط رهبر انتخاب می شود ( اعضای ث

اعضای موقت : وزیر یا وزرایی که موضوع مورد  -،فقهای شورای نگهبان و افراد معرفی شده توسط رهبر



 . بحث به حوزه وظایف آنهاست

سال انتخاب می  ۸وظایف مجلس خبرگان رهبری متشکل از فقیه های واجد شرایط و توسط مردم و بمدت 

 –نظارت بر رهبری  –نفراست با ریاست محمدرضا مهدوی کنی ( تعیین رهبر  ۸۶و تعدادشان فعال شوند 

عضویت پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان در شورای بازنگری قانون اساسی –عزل رهبر   

 : ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی

پنج نفر از  –تشخیص مصلحت نظام اعضای ثابت مجمع  –روسای قوای سه گانه  –اعضای شورای نگهبان 

سه نفر از قوه قضائیه  –سه نفر از هیات وزیران  –ده نفر به انتخاب رهبر  –اعضای مجلس خبرگان رهبری 

سه نفر از دانشگاهیان -ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی –  

 : مواردی که غیر قابل تغییر است

جمهوری بودن  –اهداف جمهوری اسالمی  –ه های ایمانی پای –محتوای مربوط به اسالمی بودن نظام 

دین و مذهب رسمی –اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی  –والیت امر و امامت امت  –حکومت   

 : اسامی چند مرجع تقلید

جوادی –سیستانی –علوی گرگانی  –مکارم شیرازی –نوری همدانی –وحید خراسانی  –آیت اله خامنه ای 

موسوی اردبیلی –شبیری زنجانی  –آملی   . 

 : اسامی اعضای شورای نگهبان

سید محمود هاشمی شاهرودی  –غالمرضا رضوانی  –محمد مومن  –فقها ) احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان 

حجت  –دکتر محسن اسماعیلی  –محمدرضا مدرسی یزدی . حقوقدانان ) محمدرضا علیزاده  –محمد یزدی  –

دکتر سیامک ره پیک –حسینعلی امیری  –دکتر عباسعلی کدخدایی ، سخنگو –می االسالم محمد سلی  . 

 : اسامی وزراء

اطالعات ، حیدر  –ارتباطات و فناوری اطالعات ، رضا تقی پور  –آموزش و پرورش ،حمیدرضاحاج بابایی 

بهداشت و  –حی امور خارجه ، علی اکبر صال –امور اقتصادی و دارایی ، سید شمس الدین حسینی  –مصلحی 

دادگستری ، سید  –جهاد کشاورزی ، صادق خلیلیان  –درمان و آموزش پزشکی ، مرضیه وحید دستجردی 

 –راه و شهرسازی ، علی نیکزاد  –دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، احمد وحیدی  –مرتضی بختیاری 

فرهنگ و ارشاد  –رن دانشجو علوم و تحقیقات و فناوری ، کام –صنعت و معدن و تجارت ، مهدی غضنفری 



کشور ، مصطفی  –کارو تعاون و رفاه اجتماعی ، عبدالرضا شیخ االسالمی  –اسالمی ، سید محمد حسینی 

ورزش و جوانان ، محمد عباسی –نیرو ، مجید نامجو  –نفت ، رستم قاسمی  –محمد نجار   . 

 

 : وقایع تاریخی انقالب

و در پی آن تظاهرات تهران و قم اتفاق افتاد که خمینی و  با بازداشت امام خمینی ۱۳۴۲خرداد  ۱۵

هوادارانش به عنوان نقطه عطف در آغاز انقالب اسالمی می شمارند و در ایران امروز یکی از تعطیالت 

 .رسمی به شمار می آید

معروف به جمعه سیاه به کشتار تظاهرکنندگان در محالت فقیر نشین  ۱۳۵۷شهریور  ۱۷کشتار  : جمعه سیاه

شود که در جریان جنوبی و میدان ژاله تهران، توسط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران گفته می

هایی که به پیروزی انقالب اسالمی در این سال انجامید، رخ داد. اغلب به عنوان آغاز پایان کار رژیم ناآرامی

طلبان را از میان شود که هر گونه امید به مصالحه میان انقالبیون و سلطنتشاهی ایران در نظر گرفته میشاهن

 .برد

۵۷بهمن  ۱۲ ایران است که طی آن  ۱۳۵۷ای در جریان انقالب هللا خمینی به ایران واقعهبازگشت سید روح : 

به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال  سال تبعید ۱۵هللا خمینی پس از سید روح ۱۳۵۷بهمن سال  ۱۲در 

قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفت. این روز در تقویم رسمی ایران با عنوان آغازین روز دهه فجر، 

استمشخص شده . 

تصرف سفارت آمریکا یا همان تسخیر النه جاسوسی آمریکا با حمله تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام و 

آغاز گردید و  ۱۳۵۸آبان  ۱۳دیپلمات آمریکایی در  ۶۶یکا در تهران و به گروگان گرفتن تصرف سفارت آمر

ها پایان های ایران و آمریکا و آزادی گروگانبا پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت ۱۳۵۹دی  ۳۰در 

بین ببرند،  یافت.در جریان اشغال سفارت، کارمندان سفارت تالش کردند مدارک و اطالعات محرمانه را از

سند محرمانه توسط ایران منتشر شد ۷۰اما ایرانیان توانستند بخشی از آن اطالعات را بازیافت کنند و حدود  . 

ای از رویدادهای مرتبط با نظام آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران به مجموعه :انقالب فرهنگی ایران

سازی استادان و دانشجویانی که از شود که با هدف پاکخورشیدی( گفته می ۱۳۶۲تا  ۱۳۵۹)به ویژه سالهای 

رفتند، صورت پذیرفت. از انقالب فرهنگی شمار میبه« زدهغرب»دید حکومت جمهوری اسالمی ایران ، 



گرددها یاد میسازی دانشگاهایران به عنوان اسالمی . 

باره هیأت نجرانی نازل شده استدر روز مباهله بنا بر این سوره آل عمران است که در  ۶۱آیه  : رویداد مباهله

بود که مسلمانان و مسیحیان نجران یکدیگر را نفرین کنند، تا خدا آن طرف که دروغگوست، عذاب کند و 

شیعه و سنی متفقند که محمد پیامبر اسالم، علی، فاطمه، حسن و حسین را با خود به میعادگاه برد و مسیحیان 

دند وی به قدری مطمئن است که تنها نزدیکترین خویشانش را با خود آورده، بیمناک شدند و نیز وقتی دی

 .پذیرفتند که جزیه بپردازند

 

پس از خود « ولی»ای میان مکه و مدینه است که پیامبر اسالم در حجهالوداع، علی را نام ناحیه :غدیر خم

عیان به عید غدیر خم شهرت داردروز این واقعه میان شیالحجه، سالذی ۱۸اعالم کرد.  . 

» : حدیث ثقلین گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می

اهل بیت خودم. مادام که شما به این دو دست بیازند هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ گاه از 

شوندهم جدا نمی .» 

از دیدگاه تاریخی در پیش از اسالم و در اوایل اسالم، اهل بیت لقب قریش بود و منظور بیت  : اصحاب کساء

همان خانه کعبه در مکه بود. در تعبیر فوق منظور از اهل بیت خانواده پیامبر و بطور خاص علی، فاطمه، 

یافت از جمله حدیث پنج  حسن و حسین است. بدنبال این تعبیر احادیثی به نقل از محمد در مورد این آیه رواج

تن آل عبا. از دیدگاه شیعه اصحاب کساء عبارت اند از محمد پیامبر مسلمانان، علی،فاطمه،حسن و حسین که 

لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً )خداوند فقط میخواهد پلیدی وگناه را از شما هللا آیه انما یرید ا

سازداهل بیت دور کند و کامال شمارا پاک  ) 

از سوره احزاب قرآن کریم است. شیعیان معتقدند که این آیه درباره اصحاب  ۳۳بخشی از آیه  :آیه تطهیر

کساء است. چنان که ابوسعید خدری از پیامبر )ص( روایت کرد که فرمود این آیه درباره پنج تن: خودم، 

 .علی،فاطمه ،حسن و حسین است

ترین ترین و مفصلالقرآن که بیشتر به تفسیر المیزان شهرت دارد از جامعالمیزان فی تفسیر  : تفسیر المیزان

تفاسیر شیعی قرآن به زبان عربی است که در قرن چهاردهم هجری به قلم عالمه سید محمدحسین طباطبایی 

استهـ. ش( نگاشته شده ۱۳۶۰ – ۱۲۸۱) . 



سط ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی )معروف به َمجمُع البَیان فی تفسیِر القُرآن تفسیر قرآن تو : مجمع البیان

استشیخ طبرسی( به زبان عربی است که به زبان فارسی نیز ترجمه شده . 

: مفاتیح الجنان ای از دعاها، مناجات، زیارات، اعمال مخصوصه ایام سال و ماه و روزها است که به مجموعه

و توسط شیخ عباس قمی جمع آوری و تدوین  باور شیعیان از طرف پیامبر اسالم و ائمه شیعیان صادر شده

استشده . 

آن به زبان فارسی جلد به زبان عربی که تمامی جلد های ۲۰ست به قلم عالمه امینی در نام کتابی : الغدیر

هجری در حج  ۱۰است. موضوع عمده کتاب واقعه غدیر خم به روایت اهل تسنن است. در سال ترجمه شده

ای علی بن ابی طالب را پس از خود به عنوان ای به نام غدیر پیامبر اکرم در خطبهالوداع در نزدیکی برکه

روز بعد از واقعه غدیر میان  ۷۰کنند اما پس از رحلت محمد موال و پیشوای مسلمین]امام[ به مردم معرفی می

بنی بر جانشینی مسلمین بر سر جانشین ]پیامبر[ اختالف افتاد. از آن تاریخ کسانی که به دستور پیامبر م

خلیفه قبل از علی  ۳]امیرالمومنین علی[ اطاعت کردند و از علی و پسرانش پیروی کردند را شیعه و پیروان 

]ابابکر، عمر، عثمان[ را اهل تسنن ]سنت[ خواندند. عالمه امینی از شیعیان بوده و با استناد به کتب معتبر 

 ۳ه و والیت مسلمین بعد از رسول خدا بر عهده علی بوده و نه اهل سنت ثابت کردند که واقعه غدیر اتفاق افتاد

 خلیفه قبل

اختصار بِحاُراألنوار از بزرگترین منابع بحار األنوار الجامعه لدُرر اخبار االئمه االطهار یا به : بحاراالنوار

هجری( است ۱۰۳۷-۱۱۱۰حدیث در تشیع به زبان عربی به تألیف عالمه مجلسی ) . 

 ۲۰ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه اثر ثقهاالسالم کلینی است. وی در مدت یکی از مهم : کتاب الکافی

باشداست. موضوع این کتاب حدیث است که در سه بخش میسال این کتاب را گردآوری کرده : 

 اصول، شامل روایات اعتقادی

 فروع، حاوی روایات فقهی

 روضه، شامل احادیث متفرقه

ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین است. به انجیل اهل مجموعه :کتاب صحیفه سجادیه

 . بیت و زبور آل محمد و اخت القران معروف است

البالغهنهج طالب، امام اول شیعیان و ها( علی ابن ابیها و اندرزهای )حکمتها، نامهای از خطبهمجموعه : 



البالغه، ابوالحسن محمد بن حسین اه اهل سنت است.گردآورنده نهجخلیفه چهارم از خلفای راشدین در نگ

البالغه عنوانی است که سید رضی برای منتخبی از موسوی معروف به سید رضی و شریف رضی است. نهج

استطالب برگزیدهها، و کلمات کوتاه و قصار علی بن ابیها و عهدنامهها و مواعظ، نامهخطبه . 

 

 : مناسبتهای تاریخی

فروردین روز ارتش و  ۲۹ –فروردین روز ملی فناوری هسته ای  ۲۰ -فروردین روز جمهوری اسالمی ۱۲

اردیبهشت شکست  ۵ –اردیبهشت سالروز اعالم انقالب فرهنگی و تاسیس سپاه پاسداران  ۲ –نیروی زمینی 

اردیبهشت شهادت استاد مرتضی  ۱۲ –اردیبهشت روز ملی خلیج فارس  ۱۰ –حمله نظامی آمریکا به طبس 

 –اردیبهشت لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزا حسن شیرازی  ۲۴ –مطهری و روز معلم و روز کار و کارگر 

خرداد روز مقاومت و  ۴ –خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ،ایثار و پیروزی  ۳

 ۱۵خرداد قیام خونین  ۱۵ –اب ایت اله خامنه ای به رهبری خرداد رحلت امام خمینی و انتخ ۱۴ –پاسداری 

تیر شهادت آیت اله دکتر بهشتی و  ۷ –خرداد روز شهادت مصطفی چمران و روز بسیج اساتید  ۳۱ –خرداد 

مرداد سالروز عملیات  ۵ –تیر شهادت آیت اله صدوقی چهارمین شهید محراب  ۱۱ –تن از یاران امام  ۷۲

مرداد  ۲۸ –مرداد آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی  ۲۶ –وز مقاومت اسالمی مرداد ر ۲۳ –مرصاد 

شهریور روز شهادت رجایی و باهنر  ۸ –شهریور آغاز هفته دولت  ۲ –کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه 

 ۱۹ –ه شهریور و گشتار جمعی از مردم بدست ماموران شا ۱۷شهریور قیام  ۱۷ –و روز مبارزه با تروریسم 

شهریور شهادت آیت اله مدنی دومین شهید  ۲۰ –شهریور وفات آیت اله طالقانی اولین امام جمعه تهران 

مهر شهادت آیت اله اشرفی  ۲۳ –شهریور آغاز جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس  ۳۱ –محراب 

آبان  ۱۳ –ید محراب آبان شهادت آیت اله قاضی طباطبایی اولین شه ۱۰ –اصفهانی پنجمین شهید محراب 

آذر روز بسیج مستضعفان  ۵ –روز تسخیر النه جاسوسی و روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز 

آذر روز دانشجو  ۱۶ –آذر روز تصویب قانون اساسی  ۱۲ –آذر شهادت آیت اله مدرس و روز مجلس  ۱۰ –

دی  ۹ –سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی  دی ۷ –آذر شهادت آیت اله دستغیب سومین شهید محراب  ۲۰ –

بهمن  ۱۲ –دی شهادت امیرکبیر  ۲۰ –دی قیام خونین مردم قم  ۱۹ –روز بصیرت و میثاق با رهبری 

بهمن قیام مردم  ۲۹ –بهمن پیروزی انقالب اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی  ۲۲ –بازگشت امام به میهن 



اسفند روز  ۱۵ –اسفند روز احسان و نیکوکاری  ۱۴ –تبریز بمناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم 

اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ۲۹ –درختکاری   . 

محرم روز  ۱۲ –محرم عاشورای حسینی و شهادت امام حسین و یارانش  ۱۰ –محرم تاسوعای حسینی  ۹

صفر  ۲۸ –صفر روز اربعین حسینی  ۲۰ –صفر والدت امام موسی کاظم  ۷ –شهادت امام زین العابدین 

ربیع االول هجرت پیامبر از مکه  ۱ –صفر شهادت امام رضا  ۲۹ –رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی 

ربیع االول والدت پیامبر و والدت امام جعفر  ۱۷ –ربیع االول شهادت امام حسن عسگری  ۸ –به مدینه 

جمادی  ۵ –حضرت معصومه ربیع الثانی وفات  ۱۰ –ربیع الثانی والدت امام حسن عسگری  ۸ –صادق 

جمادی  ۲۰ –جمادی الثانی شهادت حضرت فاطمه زهرا  ۵ –االول والدت حضرت زینب و روز پرستار 

رجب  ۳ –رجب والدت امام محمد باقر  ۱ –الثانی والدت حضرت فاطمه و روز زن و تولد امام خمینی 

 –رجب والدت امام علی  ۱۳ –الئمه رجب والدت امام محمدتقی جوادا ۱۰ –شهادت امام علی النقی الهادی 

شعبان  ۳ –رجب مبعث پیامبر  ۲۷ –رجب شهادت امام موسی کاظم  ۲۵ –رجب وفات حضرت زینب  ۱۵

شعبان والدت امام زین  ۵ –شعبان والدت حضرت عباس و روز جانباز  ۴ –والدت امام حسین و روز پاسدار 

رمضان والدت امام حسن  ۱۵ –فات حضرت خدیجه رمضان و ۱۰ –شعبان والدت امام قائم  ۱۵ –العابدین 

 ۱ –شوال شهادت امام جعفر صادق  ۲۵ –شوال عید سعید فطر  ۱ –رمضان شهادت امام علی  ۲۱ –مجتبی 

ذی القعده شهادت  ۲۹ –ذی القعده والدت امام رضا  ۱۱ –ذی القعده والدت حضرت معصومه و روز دختران 

ذی الحجه شهادت  ۷ –لحجه روز ازدواج علی و فاطمه و روز ازدواج ذی ا ۱ –امام محمد تقی جواد االئمه 

ذی الحجه والدت امام علی النقی  ۱۵ –ذی الحجه عید قربان  ۱۰ –ذی الحجه روز عرفه  ۹ –امام محمد باقر 

ذی الحجه روز مباهله پیامبر با مسیحیان نجران ۲۴ –ذی الحجه عید غدیر خم  ۱۸ –الهادی   
 


