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 الت مربوط به آناصول دین و سوا

است  که از آن بر خواسته فروعی ها ایمان آورد و سپس بهاست که نخست باید به آن دین های اعتقادیپایه اصول دین صول دین:ا

و از  معادو  نبوت ،توحیداصول دین از نظر اهل سنت،  عمل.مربوط به  فروع دین بند بود. اصول دین مربوط به اعتقاد است وپای

 در اصول دین تقلید جایز نیست.  .گرددنیز اضافه می امامت و عدلنظر شیعه 

 .است خداوند متعال به معنای یگانگی: وحیدت

کند و هر چیزی را در ایستگی است و به هیچ کس ستم نمیاز سر دادگری و ش خداوند متعال ه معنای آن است که افعال: بعدل

 .کنداست رفتار می دارد و با هر موجودی، چنانکه شایستهجای خویش نگه می

 .و دیگر پیامبران الهی است محمد بن عبداهلل ه معنای پیامبری: بنبوت

  .هستند خداوند را بر عهده دارند و آنان منصوب امامت منصب خالفت و امامان پیامبر اسالم ین معنا که پس ازبد: امامت

آیند و هر کس به پاداش و به معنای آن است که روزی همه مکلفان برای بازخواست و حساب در پیشگاه الهی گرد هم می: معاد

 .در واقع این روز همان قیامت است رسد.کیفر خویش می

بعد معرفتی انسان نسبت به خداوند )از جهت ذات، صفات و افعال( می باشد و مستقیماً به وظایف این بخش، ناظر به  :توحید نظری

 .شودباشد و شامل توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، خالقی و... میعملی انسان در برابر خدا مربوط نمی

توحید عبادی، اطاعتی، استعانی، حبّی و... باشد که شامل این بخش ناظر به وظایف عملی انسان در برابر خداوند می :توحید عملی

 شود. می

 : از بارزترین صفات خداست و دارای دو شاخه است: توحید ذاتی

 اً ولم یکن له کفو» آیه شود کهتعبیر می واحدیاز این معنا به توحید  .خداوند مثل و مانندی ندارد، یگانه و بی همتاست

 .معنی اشاره دارد به همین )و هیچ کس او را همتا نیست( «احد

 ن به همی« قل هو اهلل احد»آیه که  شودمعنا به توحید احدی تعبیر میاز این  .خداوند جزء ندارد، بسیط و غیر مرکب است

 معنی اشاره دارد. 

فهوم میعنی خداوند هر چند صفات متعدد دارد مانند، علم، قدرت، خالقیت، رازقیت و... ولی این صفات فقط از نظر  :توحید صفاتی

گوییم خدا عالم و قادر است و مانند ذات او ازلی و ابدی هستند. مثال وقتی می مصداق و وجود خارجی عین خدایند متعددّند و از نظر

یعنی خدا عین علم و قدرت است در حالیکه در مورد انسان صفات علم و قدرت خارج از ذات و حقیقت اوست زیرا انسان در زمانی 

 مان دیگری دارای آنهاست. فاقد آنها و در ز

یعنی در جهان یك مؤثر بالذات داریم. فقط یك وجود است که اثر گذاری و انجام کار ذاتاً مال خود اوست و تأثیر  :توحید افعالی

ر ثیعلل مادی و طبیعی و غیر خدایی همه و همه در پرتو وجود او و به اتکاء او صورت می گیرد. البته این سخن به معنای انکار تأ

منظور از این که فاعلی در کنار فاعلیت خداوند نیست، فاعل عرضی است نه طولی. فعلی که در خارج صورت  .علل طبیعی نیست

کنند، دهند. مثالً یك سنگ را که پنج نفر در کنار یکدیگر از زمین بلند میگیرد، گاهی چند فاعل در کنار یکدیگر آن را انجام میمی

؛ هم قرار گیرند و فعلی انجام شوددر عرض و در رتبه دیگران است. اما گاه ممکن است چندین فاعل در طول  هر یك از آنها فاعلی

برای مثال، چندین توپ که در طول هم قرار دارند اگر با ضربه پا توپ اول به حرکت در آید و به توپ دوم و سوم و... برخورد کند 

رسد که حرکت پا صرفاً فاعل حرکت توپ اول است و توپ اول فاعل چنین به نظر می آیند. در این مثال ظاهراًهمه به حرکت در می

اما در حقیقت، فاعل حقیقی حرکتهای دوم و سوم همان نیروی پا است و فاعلیت و محرک بودن توپهای اوّل و دوم  ؛حرکت دوم و...

ود، فاعلهای طبیعی و انسانی در جهان، در عرض فاعلیت شباشد. پس از بیان مثال فوق، معلوم میدر طول و در اثر فاعلیت پا می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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خداوند نیستند یعنی خود آنها مستقل در تأثیر نیستند و گرنه خداوند محتاج آنها خواهد بود. پس این فاعلها در طول فاعلیت خداوند 

 . دهدم میهستند و خداوند هر کاری را که بخواهد انجام بدهد با آفرینش فاعل و اسبابش آن کار را انجا

یعنی عبادت و پرستش فقط از آن خداست و هیچ فردی جز خدا گرچه از نظر شرف و کمال در مقام باالیی باشد عبادی: توحید 

 . شایسته پرستش نیست

 وکند که پس از امروز فردایی باشد تا هرکس نتایج تلخ و شیرین اعمال خود را بنگرد : عدالت خداوند ایجاب میرابطه عدل و معاد

)آیا پرهیزکاران را همچون فاجران  أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ: فرمایدسوره ص می 83خداوند در آیه پاداش و کیفری شایسته ببیند. 

 قرار میدهیم؟(

  تفاوت نبوت و امامت:

  گیرد. شود اما بر امام وحی صورت نمینبی وحی میبه 

 اصطالح ارائه کننده طریق است. اما امام افزون بر آن، دارای هدایت تکوینی هم هست.  نبی تنها دارای هدایت تشریعی و به

کند. و لذا مقام امامت تابد او را هدایت میامام از نظر تأثیر باطنی و نفوذ روحانی که اثر وجودیش در قلب انسان می یعنی

  .یکنوع والیت بر اعمال مردم است

 یعنی عالوه بر رهبری اجتماعی، رهبری معنوی به سوی خدا  است. ست. ولی امامت، رهبرینبوت راهنمایی، ابالغ و اخبار ا

 هم هست. 

 ها به مردم است، اما امام عالوه بر آن پیشوایی است که شخصا دارای نبی تنها مأمور به ابالغ رسالت و دادن نویدها و بیم

 د.مدیریت صحیح به حد کمال رسان سمَت امر و نهی و تکلیف و دستورات است. و جامعه بشری را با

ای آفریده که شود، یعنی خداوند هر موجودی را به گونههدایت تکوینی که شامل همة موجودات می: هدایت تکوینی و تشریعی

تواند بسوی هدف نهائی و کمال مطلوب خود حرکت کند. مثال به حیوان یاد داده که چگونه به او بطور غریزی و غیر اکتسابی می

 .هدایت تشریعی عبارت است از هدایت انسان بوسیله پیامبران الهی. نبال غذا روانه شود و یا از فرزند خود نگهداری کندد

 توحید و نبوتدر تشهد نماز به چه اصولی از دین اشاره می شود؟ 

 توحید و معاد در سوره حمد به چه اصولی از دین اشاره می شود؟

نظام اجتماعی مسلمانان؛ برقراری عدالت اجتماعی؛ تکالیف اجتماعی؛ اجرای حدود الهی؛  حفظ فلسفه و حکمت وجود امامان:

 شود؛ بیان تفاصیل شریعت. شود؛ شریعت تنها با امام معصوم حفظ میامامت باعث لطف الهی می

 دالیل اثبات خدا

 انسان. ، پیچیدگی مغزپیچیدگی سیاره ما :آن( مانند و وجوب و امکان برهان )مثل عقلی راه 

 ساعت دور خود 42زمین طی چرخش  ،جاذبه زمین :نظم( )برهان تجربی راه.  

 هب بازگشت با انسان که باشدمی دل( راه از شناسی )خدا فطرت برهان ها،راه بهترین و ترین آسان .فطرت( )برهان دل راه 

 .رسدمی یار کوی به دل راه از و یابدمی را خویش خدای تجربی مشاهده یا عقلی استدالل گونه هر از نیازیب خویش، درون

 فطرت خداخواهی و خداجویی؛ راه علم و طبیعت؛ راه عقل خالص و فلسفی. های خداشناسی:راه

 حی، قادر، رحیم، کریم، هادی، خالق، حکیم، غفور، عادل ... صفات خدا:
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ه سزاوار ذات متعالی خداوند است؛ مانند: صفاتی است که دارای معنای وجودی است و در حقیقت کمالی است ک صفات ثبوتی:

 علم، قدرت، وحدت، حیات، اراده، ادراک، سمیع و بصیر بودن.

گویند صفاتی است که دارای معنا و مفهوم سلبی و نفی است و در حقیقت نفی صفات جاللی یا تنزیهی نیز میبه آن  :صفات سلبی

 . دننبو ظالم و  کب نبودن، جسم نداشتن، حلول نکردن، محسوس نبودنو سلب نقص و عیب از ساحت قدس خداوند است؛ مانند: مر

 گویند، که یك مسلمان بایدهای اصلی اعتقادات دینی است، و فروع دین احکام اسالمی را میاصول دین، پایه تفاوت اصول دین و فروع دین:

ه زندگی انسان، از جمله فروع دین است؛ یعنی کسی تا ملتزم بینی ای است که زیربنای هماصول دین اصول اعتقادی و جهان به آن عمل کند.

ید من نماز تواند بگومثال کسی که توحید و نبوت را قبول ندارد نمی تواند در مورد فروع دین موضع مشخصی اتخاذ کند.به اصول دین نباشد نمی

 .خوانم یا نماز بر من واجب استمی

 والیت، زکات، روزه، حج و نماز سالم بر پنج پایه استوار شده است:ا

اه ها به ربه معنی رهبری است و در اصطالح یعنی کسی یا چیزی که با فرمان الهی، راهنما و هدایتگر انسانامامت منظور از امامت: 

و  شناسیك مسلمان برای شناخت وظایف خود و برای هدایتمندی در هر زمان نیاز به رهبر و امام دارد، که راه. زیرا راست است

 .درستکار باشد و او را به سوی خدا راهنمایی کند. این پیشوا حجتی است که توسط خدا انتخاب شده است

آنجا عالم مجردات است لکن به صراحت آخرت هم نیست در جهان برزخ آثار ماده مثل گرمی و سردی و  زندگی در عالم برزخ:

اموات با بدن برزخی )بدن مثالی و نوری( در برزخ  .د ماده وجود نداردشیرینی و تلخی و شادمانی و غمگینی وجود دارد هر چند خو

یعنی از لحاظ شکل به عین همین بدن است ولی دیگر جسم و ماده نیست بلکه لطیف . رند، نه با این بدن و جسم مادیببه سر می

مند هستند. یا براساس کارهای زشت و رههای بزرخی بهها نیز بر حسب اعمال و کردار نیك آنها از نعمتبدن برزخی انسان .است

توان رشد نمود. منظور تعالی علم فرد است. به طوری بهشتیان بیشتر با در برزخ می .ناپسند خود در عذاب آتش برزخی، معذبند

زخ نماز و ... خواند توان در برابد و جهنمیان با جزای کارهای خود. اما نمییشوند و آگاهیشان افزایش میپاداش اخروی و ... آشنا می

در آنجا امکان کمال وجود دارد، وضعیت فرد در عالم برزخ الزاماً ثابت و یکسان باقی و کارهایی کرد که باعث جبران گناهان ما شود. 

ت اماند، ممکن است بهتر یا بدتر شود و این بستگی دارد به آنچه که در این دنیا بر جای گذاشته است.) اموری همانند: باقینمی

 .الصالحاتی مثل حفر چاه آب، درختکاری، جوی سازی، ساختن و تعمیر کردن کوچه، خیابان و مدرسه و...(

 احکام

)دشمن  تبری)دوست داشتن دوستان خدا(،  تولی، نهی از منکر، امر به معروف، جهاد، حج، زکات، خمس، روزه، نماز فروع دین:

 داشتن دشمنان خدا(.

 اقسام احکام:

 حکمی که حتما باید انجام داد. :واجب .3

 تر است.کاری که انجامش پسندیده :مستحب .2

 کاری که نباید آن را انجام داد. :حرام .3

 خروی ندارد.کاری که ترک آن بهتر است. ولی انجام آن عذاب ا :مکروه .3

 کاری که انجام دادن و ترک آن از نظر دین مساوی است و بستگی به میل انسان دارد مثل خوردن و ... :مباح .5

 .ستا هااری صادره از خدای متعال برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانذگقانون ؟حکم شرعی چیست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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 متخصص است.  متخصص بهغیر رجوع  .عمل کردن به دستور مجتهد است تقلید در احکام چیست؟

 .افراد عاقل و بالغ مکلفند یعنی نسبت به احکام وظیفه دارند و باید به واجبات عمل کنند و از محرمات بپرهیزد مکلف کیست؟

 : واجبات نماز

 یّتن .1

 قیام .4

 تکبیرة االحرام .8

 رکوع .2

 سجود .5

 قرائت .6

 ذکر .7

 تشهد .3

 سالم .9

 رتیبت .11

 .مواالت، یعنى پى در پى بودن اجزاى نماز .11

 ن:بعضى از واجبات نماز، رکن است و بعضى دیگر غیر رک

 سجود/  رکوع/  تکبیرة االحرام/  قیام/  نیّت :ارکان نماز

 مواالت/  ترتیب/  سالم/  تشهد/  ذکر/  رائتق :غیر ارکان نماز

 ،ولى غیر ارکان را اگر اشتباهاً کم یا زیاد  اگر انسان ارکان نماز را بجا نیاورد و یا اضافه کند، عمداً باشد یا اشتباهًا، نماز، باطل است

 . کند، نماز باطل نیست

 چیزهایی هستند که انجام دادن آنها باعث ثواب است ولی ترکشان اشکالی ندارد و آنها عبارتند از:مستحبات نماز: 

اذان و اقامه، آداب قبله، حضور های مقدس، آداب وضو، لباس نمازگزار، نماز جماعت، نماز اول وقت، نماز در مکان افعال مستحبی:

 قلب، نیت

 دعای روزه، دعای قنوت، تعقیبات نماز، صلوات. اذکار مستحبی:

 :مستحبات قبل نماز

 م. هنگام وضو رو به قبله بایستیم و قبل آن مسواک بزنیم و دعاهایی که در حال وضو وارد شده را بخوانی .1

 .ق دست کنیم و جامه سیاه نپوشیمانگشتر عقی در حال نماز لباس سفید و معطر بپوشیم. .4

 .لباس مخصوص و سجاده یا فرش مخصوص انتخاب کنیم ،برای نماز جای مخصوص .8

 .نماز را به جماعت بخوانیم و مردان طرف راست امام بایستند .2

 .پیش از نماز یومیه اذان و اقامه بگوییم .5

 .باشد همانگونه که صورت و بدن روبه قبله است قلبمان هم به سمت قبله متوجه .6

 :مستحبات و آداب بین نماز
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 .های نماز با حضور قلب باشیمدر تمام ذکر .1

 .در نیت اخالص داشته باشیم و نماز خود را از هر عمل و نیت غیر خدایی پاک کنیم .4

 .را تا مقابل گوش باال ببریم هاول نماز و تکبیرهای بین نماز دستموقع گفتن تکبیر ا .8

ها را پائین بیندازیم و سر خود را پائین افکنیم و به مهر نگاه نگه داریم و شانها راست است در حال ایستادن بدن رمستحب  .2

 .کنیم و به آسمان و راست و چپ نگاه نکنیم

 .ها بگذاریمدر قیام دست ها را روی ران .5

 .بحول اهلل و قوته و اقوم واقعد: این ذکر را بگوییمدر حال برخاستن  .6

 .کنیم و به اعراب کلمات اهمیت دهیمدر قرائت سوره ترتیل را رعایت  .7

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم: در رکعت اول پیش از خواندن حمد بگوییم .3

 شود.کند و بعد از رکوع گفته مییعنی خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی را که او را ستایش می سمع اهلل لمن حمده:

 استغفراهلل ربی و اتوب الیه››و ‹‹ اهلل اکبر››کوع نماز و همین طور ذکرهای بعد از ر‹‹ سمع اهلل لمن حمده››و ‹‹ اهلل اکبر››کرهای ذ› ›

 .بعد از سجده نماز مستحب است و نگفتن آنها هم اشکالی ندارد. و اگر فقط یکی از آنها را نیز بگویید اشکال ندارد

کون بدن باشند )به استثنای ذکر بحول اللّه و ذکرهای واجب و مستحب نماز، اگر به نیت ورود )ذکر نماز( گفته شود، باید در حال س

تواند در آنها نیّت مطلق ذکر و ثواب نماید؛ زیرا اگر ذکرهای مستحبی را کسی بخواهد در حال حرکت بگوید، می .قوته اقوم و اقعد(

ماز مطلق در حال حرکت بگویید ن گونه ذکری در هر کجای نماز به نیّت ثواب اشکال ندارد. بنابراین اگر اذکار را به نیت ذکرگفتن هر

اند در دستور داده را به قصد ذکری که در نماز وارد شده بعنی از طرف شرع له انهائعمدا و از روی اگاهی به مس اما اگر اشکال ندارد.

حیح خوانده ص له بوده نمازیکهئاشکال دارد و باید نماز را دو باره بخوانند ولی اگر سهوا یا بخاطر ندانستن مس یندوحال حرکت بگ

 . است

 اگر سهوا آهسته  .واجب است مردان، حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند، و حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند

 بخوانند نماز صحیح است ولی اگر از روی عمد باشد نماز باطل است.

 ند نماز صحیح است؛ لیکن تاکید شده است که قنوت در نماز ترک قنوت در نماز مستحب است و اگر در نماز قنوت را عمدا هم نخوا

قنوت  2قنوت و در رکعت دوم  5قنوت دارد. نماز عید فطر و قربان در رکعت اول  5نماز آیات  .نشود و دعای قنوت ثواب زیاد دارد

 ها در نماز عید فطر و قربان ترک نشود. دارند و احتیاط واجب آن است که قنوت

 الفاصله بدون توقف بعد از سجده اول اشکال دارد و اندکی باید مکث کنیم.سجده دوم ب 

 انواع واجب:

 :الزاما خواسته شده و اگر بعضی آن را انجام دهند از گردن دیگران ساقط  واجبی است که از همه مکلفین، واجب عینی

 . مثل نماز و روزهنمیشود

 :مثل کفن و دفنستای از عهده دیگران ساقط ابا عمل عده واجب کفایی . 

 :باید عین عمل خواسته شده را انجام داد. مثل نماز واجب تعیینی 

 :روز روزه به  61فقیر را سیر کرد یا  61توان کاری را جایگزین آن کرد. مثل کفاره روزه که میتوان یا می واجب تخییری

 جا آورد.

کوع )قبل از رکوع(، جزء ارکان نماز هست. یعنی چه عمدا و چه قیام موقع تکبیرة االحرام و قیام متصل به ر :قیام متصل به رکوع

مراد از قیام متصل به رکوع این هست که نمازگزار از حالت ایستاده به رکوع برود و در این زمان،  .سهوا ترک شود، نماز باطل هست
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بدن آرام بوده و سپس به رکوع ها اگر موجب حرکت بدن نشود، مبطل نیست. گرچه بهتر هست تمام آرام باشد. حرکت دستبدن 

ضمنا، تنها موردی که ممکن است قیام متصل به رکوع فراموش شود، جایی هست که فرد رکوع را فراموش کرده و مستقیم به  .برود

ن حالت ی. در ا، این فرد از حالت ایستاده به رکوع نرفته استبرود برگردد و به حالت رکوع برودو پیش از اینکه به سجده  سجده برود

  .است قیام متصل به رکوع ترک شده

 شکیات نماز:

 .کند، به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح استقسم است؛ هشت قسم آن، نماز را باطل مى 48شکیات بر 

 :هاى مبطل نمازشک

 :ها براى نمازگزار پیش آمد، نمازش باطل استاگر یکى از این شك

 ى نمازهاى دو رکعتىهاشك در شماره رکعت .1

 هاى نماز سه رکعتىشك در شماره رکعت .4

همیشه یك پای شکیات باشد؛ مانند  "یك"در میان باشد )یعنی عدد  "یك"هاى نمازهاى چهاررکعتى که پاى در شك .8

 شك بین یك و دو، یك و سه، یك و چهار و ...(

 اگر در نمازهاى چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شك کند .2

 بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنجشك  .5

 شك بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش .6

 شك بین چهار و شش و یا چهار و بیشتر از شش .7

 هاى نمازی که نداند چند رکعت خواندهشك در رکعت .3

 :هایى که نباید به آنها اعتنا کردشک

 کند که آیا حمد و سوره را خوانده یا نه شك در چیزى که نمازگزار از محل آن گذشته است؛ مثل اینکه در رکوع شك .1

 شك بعد از سالم نماز .4

 شك بعد از گذشتن وقت نماز .8

 گویندکند که به او کثیرالشك مىشك کسى که زیاد در نماز شك مى .2

هاى نماز در صورتى که هاى نماز در صورتى که مأموم آن را بداند و یا شك مأموم در رکعتشك امام در شماره رکعت .5

کند و در صورت دوم، مأموم، با رجوع را امام بداند که در صورت اول، امام با رجوع به مأموم رفع شك از خود مى شماره آن

 .دهدبه امام وظیفه خود را انجام مى

 شك در نمازهاى مستحبى .6

 :هاى صحیح شک
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 تکلیف بنا بر در حال شک بین

8و  4 رکعت احتیاط ایستاده 1 8 نشسته   

2و 4 رکعت احتیاط ایستاده 4 2 نشسته   

2و  8و  4  2 نشسته 
رکعت احتیاط ایستاده 4  

رکعت احتیاط نشسته 4  

5و  2 سجده سهو 4 2 نشسته   

2و  8 رکعت احتیاط ایستاده 1 2 نشسته و ایستاده   

5و  2 رکعت احتیاط ایستاده 1 2 ایستاده   

5و  8 رکعت احتیاط ایستاده 4 2 ایستاده   

5و  2و  8  2 ایستاده 
رکعت احتیاط ایستاده 4  

رکعت احتیاط نشسته 4  

6و  5 سجده سهو 4 2 ایستاده   

رکعت  4رکعنی صحیح است درحالیکه نماز مسافر یا  2شود. شك فقط در نمازهای باعث باطل شدن نماز میشک در نماز مسافر: 

  رکعت. 8است یا 

ند که نماز خوانده یا نخوانده، خواندن نماز الزم نیست اما اگه بعد از گذشتن وقت نماز شك کشک در خواندن یا نخواندن نماز؟ 

  اگر پیش از گذشتن وقت نماز شك کند باید نماز را بخواند.

 به سهو سجده وجوب موارد است؛ واجب نماز، در عمدى غیر  )کاستی( نقصان و زیادی برای سهو سجده کلی، طور بهسجده سهو: 

 :است زیر شرح

 نماز اثنای در سهوی گفتن سخن .1

 سالم دادن سهوی بی مورد .4

 تشهد سهوی ترک .8

 سجده یك سهوی ترک .2

 دوّم سجده از بعد رکعتى چهار نماز در 5 و 2 بین شك .5

این است که بعد از سالم نماز فوراً نیت سجده سهو کند، و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است  :دستور سجده سهو

و احتیاط اختیار قسم سوم است، بعد باید بنشیند و دوباره  شود انجام دادرا به سه نحو میبگذارد، و ذکر بگوید، و ذکر سجده سهو 

 .به سجده رود و ذکر را بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سالم دهد
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 بِسْمِ اهللِ وَِباهلِل وَصَلَّی اهللُ عَلی مُحَمَّد وَآلِه .1

 حَمَّد وَآلِ مُحَمَّدبِسْمِ اهللِ وَِباهلِل اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُ .4

 بِسْمِ اهللِ وَِباهلِل السَّالَمُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکَاتُه .8

 مطهرات:

 آب .1

 زمین .4

 آفتاب .8

شده  استحاله گویندمی و شودمی پاک آید، در  اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی) استحاله .2

 .(چوب نجس بسوزد و خاکستر گرددمثل آن که . است

اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند، خون از آن ) انتقال .5

گردد، و این کند، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حیوان حساب شود پاک میجستن می

 .(گویند انتقال را

 (.شود، و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک استمسلمان می، بگوید شهادتین گر کافرا) اسالم .6

کسی که چیزی را با دست خود  .آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر، پاک شود تبعیت) تبعیت .7

 (.شودشدن آن چیز، دست او هم پاک میکشد، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، بعد از پاک آب می

 برطرف شدن عین نجاست .3

. و اگر بخواهند پاک نجاست انسان عادت کرده ، نجس استبول و غائط حیوانی که به خوردن ) استبراء حیوان نجاستخوار .9

 (دشود باید آن را استبراء کنن

و فرش دراختیار او است نجس شود و آن اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف ) غایب شدن مسلمان .11

مسلمان غایب گردد، اگر انسان احتمال بدهدکه آن چیز را آب کشیده یا به واسطه آنکه مثال آن چیز در آب جاری افتاده 

 .(آن الزم نیست پاک شده است، اجتناب از

 ر. خوانجاستعرق حیوان /  راب/ ش افر/ ک خوک/ گ ن / سخو/  مرداری / ن/ مغائط /بول  نجاسات:

 شرط الزم است: 2برای اینکه چیز پاکی نجس شود راههای انتقال نجاسات: 

 .ا چیز نجس مالقات کندبچیز پاک  .1

 .هر دو یا یکی از آن دو رطوبت داشته باشد .4

 .رطوبت به قدری باشد که سرایت کند .8

 .مالقات در داخل بدن نباشد .2

 انواع آب ها

 . د یا از چیز دیگری گرفته شده باشد مثل آب هندوانهبا چیز دیگری مخلوط شده باشآب  :مضاف .3

 .تی نجاست نگرفته باشد پاک استا زمانی که بر اثر برخورد با نجاست، رنگ یا بو یا مزهآب مطلق به جز آب قلیل،  ق:مطل .2

 (کندب باران اگر به چیزی که نجس شده است ببارد آن را پاک می. )آبارداز آسمان می :آب باران. 

 کند و خود نجس اگر چیزی را که نجس شده در آب جاری فرو ببرند آن را پاک می. )جوشداز زمین می :اریآب ج

شود و در ی آن تغییر کند، نجس میآب جاری اگر با ریخته شدن چیزهای نجس در آن، رنگ یا بو یا مزه .شودنمی

 (.کنداند، پاک نمیاین صورت چیزهایی را که نجس شده
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 مانند آب جاری است(احکامش . )لیتر است 832تقریبًا  ر:آب راکد ک 

  شود و چیزی را که اگر چیز نجسی در آب قلیل فرو برده شود نجس می. )کمتر از این مقدار است :قلیل آب راکد

 کند، ولی آناگر آب قلیل را بر روی چیزهایی که نجس شده است بریزند آنها را پاک می. / کندنجس شده پاک نمی

آب قلیلی که به طور سرازیر و /  .شود، نجس استه پس از ریخته شدن بر روی نجس، از آن سرازیر میمقدار آبی ک

یی کند، در صورتی که سرازیری آب به گونهریزد و قسمت پایین آن با نجاست برخورد میبدون فشار به پایین می

آب قلیل اگر به کر یا جاری متصل /  .ستباشد که جریان از باال به پایین بر آن صدق کند قسمت باالی آن پاک ا

 (.باشد در حکم کر و جاری است

 شرایط وضو:

 آب وضو پاک باشد .1

 .. مضاف نباشدآب وضو مطلق باشد .4

 .مباح باشد یعنی دزدی یا غصبی نباشدآب وضو  .8

 ...(نباشد غصبی) باشد مباح وضو آب ظرف .2

 نباشد نقره و طال وضو آب ظرف .5

 باشد پاک کردن مسح و شستن موقع وضو اعضای .6

 .باشد کافی نماز و وضو برای وقت .7

 .قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد به .3

 .ترتیب .9

 .مواالت .11

 .مباشرت در اعمال وضو .11

 ..استعمال آب ضرر نداشته باشد .14

 یدن آب نباشددر اعضای وضو مانعی از رس .18

 مبطالت وضو:

ه به خوابی ک /ه زنان ضاستحا/  برد مانند دیوانگی و مستی و بیهوشیچیزهایی که عقل را از بین می/  باد معده و روده / غائط / بول

 .کاری که برای آن غسل کرد مانند جنابت/  واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود

 اجب است و احتیاط واجب، ترک مرتبه دوم است و امّا سوم و بیشتر حرام است. ها مرتبه اوّل ورای وضو، شستن صورت و دستب

منظور از مرتبه اوّل آن است که تمام عضو را بشوید خواه با یك مشت آب باشد یا چندین مشت، وقتی که تمام شد یك مرتبه حساب 

 .شودمی

 وضو برای شش چیز الزم است:

 نماز واجب )غیر از نماز میّت( .1

 شهّد فراموش شده.سجده و ت .4

شود هرچند اصل حج و عمره هایی که جزء حج یا عمره است طواف واجب حساب میطواف واجب )باید توجّه داشت طواف .8

 مستحب باشد(.

 هرگاه نذر یا عهد کرده، یا قسم خورده که وضو بگیرد و با طهارت باشد. .2
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تی که این نذر شرعاً رجحان داشته باشد مثل این که هرگاه نذر کرده جایی از بدن خود را به خطّ قرآن برساند )در صور .5

 خواهد از روی احترام خطّ قرآن را ببوسد(.می

برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از محل آلوده، هرگاه مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود  .6

 را به خطّ قرآن برساند.

 شرایط لباس نمازگزار:

 .آن که پاک باشد .1

 .ن که مباح باشدآ .4

 .آن که از اجزاء مردار نباشد .8

 .آن که از حیوان حرام گوشت نباشد .2

 .شودآن که اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طال بافت نباشد و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می .5

 شرایط مکان نمازگزار:

 .(مباح باشد )غصبى نباشد .1

 .(در حال حرکت نباشدحرکت باشد )مانند اتومبیل بى .4

 از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است. .8

 جلوتر از قبر پیغمبر و امامان نایستد. .2

 .جاى آن تنگ و سقف آن کوتاه نباشد تا بتواند قیام و رکوع و سجود را به طور صحیح انجام دهد .5

 .گذارد )در حال سجده (، پاک باشدجایى که پیشانى را مى .6

 .(نجس است، تر نباشد که به بدن یا لباس وى سرایت کند )و اگر خشك باشد، مانعى ندارد گزار اگرمکان نماز .7

ر یا تهاى او بیش از چهار انگشت بسته، پستگذارد، از جاى قدمجایى که پیشانى را در حال سجده مىمسطح باشد یعنی  .3

 .بلندتر نباشد؛ ولى اگر شیب زمین کم باشد اشکال ندارد

 :های واجبغسل

 سل جنابتغ .1

 غسل حیض .4

 غسل نفاس .8

 غسل استحاضه .2

 غسل مّس میت .5

 ل میتغس .6

 ود.شو قسَم و مانند اینها واجب میغسلی که به واسطه نذر  .7

 انواع غسل:

 :در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سرو گردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشوید ترتیبی. 

 :رتماسی بتدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود، غسل او صحیح در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ا ارتماسی

 .است و احتیاط آن است که یك دفعه زیر آب رود

 اش میشود چون مصداقی از بردن تمام سر در آب است. دار باشه باعث باطل شدن روزهتماسی در ماه رمضان اگر فرد روزهغسل ار 
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لمس  .کند غسل ا پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن او لمس کرده، واجب استای ربر کسی که بدن مردهغسل مس میت: 

 .داشته باشد، موجب غسل است استخوان ده، در صورتی که، اعم از مرده و زنانسان قطعه جدا شده از

 شود:مواردی که غسل مس میت واجب نمی

 شهیدی که غسل ندارد. 

  اشدبغسل کرده  م یا قصاص واجب شده و قبالً خودشجرکسی که کشتن او به خاطر. 

 است ای که هنوز چهار ماهش تمام نشدهچه سقط شده. 

 موارد تیمم به جای وضو یا غسل:

 .در جایی که آب در اختیار نداشته باشد .1

 .وقت کافی برای غسل نداشته باشد و غسل کردن موجب قضا شدن نماز او شود .4

 .آن مریض شده یا بیماری او طوالنی گردد آب برای بدن او ضرر داشته باشد یا بترسد که به واسطة استعمال .8

 .اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدرى مشقّت داشته باشد که مردم آن را تحمّل نکنند .2

 .اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا بستگانش از تشنگى بمیرند یا مریض شوند .5

 .ماندبراى آب کشیدن بدن یا لباسش آبی نمىکسى که بدن یا لباسش نجس است و اگر وضو یا غسل کند،  .6

 . نداشتن آب مباح .7

 چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است:

 یمّم به خاک و ریگ و کلوخ )اگر همه جای کف دست را بگیرد مثل خاک بهم چسبیده ریز( و سنگ و هر چه از زمین ت

باشد، به چیز دیگر تیمّم نکند، و اگر خاک  شود، صحیح است. ولی احتیاط مستحبّ آن است که اگر خاک ممکنحساب می

 .نباشد، با ریگ و اگر ریگ نباشد، با کلوخ و چنانچه کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمّم نماید

  تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر و سیاه و دیگر سنگها و همینطور به گل پخته مثل آجر و سُفال صحیح

بر آن صحیح است، احوط آن است که به گچ و آهك پخته تیمّم نکند ولی به جواهرات  است، و با بودن این چیزها که تیمّم

 .باشدتیمّم باطل می -مثل سنگ عقیق و فیروزه  -و سنگهای گران قیمت معدنی که جزء جواهرات حساب می شوند 

 اینها نشسته، اگر ظاهر است گر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که در فرش و لباس و مانندا ،

خیزد، احتیاط جمع بین تیمّم به زنند گرد برمیتیمّم کند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نیست، ولی وقتی دست به آن می

آن و تیمّم به گل است، و چنانچه اصال گرد پیدا نشود، باید به گل تیمّم کند و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط آن است که 

 .بدون تیمّم، بخواند. ولی واجب است بعدا قضای آنرا بجا آورد نماز را

 گر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیّه کند، تیمّم به گرد باطل است و اگر بتواند گل را خشك کند و از آن خاک ا

 .باشدتهیّه نماید، تیمّم به گل باطل می

 نچه ممکن است، باید آنرا آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید، و سی که آب ندارد، اگر برف یا یخ داشته باشد، چناک

اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمّم به آن صحیح است ندارد، باحتیاط واجب نماز را بدون طهارت بخواند و باید بعدا 

 .قضا کند

  توان به آن تیمّم کرد ولی اگر آن که تیمّم به آن باطل است مخلوط شود، نمی -مانند کاه  -اگر با خاک و ریگ، چیزی

 .چیز بقدری کم باشد، که در خاک یا ریگ، از بین رفته حساب شود، تیمّم به آن خاک و ریگ صحیح است

 دستور تیمم:

 نیت .1

http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B3%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B3%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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زدن تمام کف دو دست، با هم، بر چیزى که تیمم به آن صحیح است و بنابر احتیاط واجب، همراه با ضربه باشد و گذاشتن  .4

 .زمین کافى نیستدو دست بر 

روید تا ابروها و باالى بینى و بنابراحتیاط کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى .8

 .واجب باید دستها روى ابروها هم کشیده شود

 . کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ .2

 رای تیمم باید انگشتر را بیرون آورد.ب 

وی وض“کنند به وضویی که در آن به جای شستن و مسح کردن محل زخم و شکستگی بر جبیره روی آن مسح میوضوی جبیره: 

 گویند. می "جیره

 "رهتیمم جی“کنند به تیممی که در آن به جای مسح کردن محل زخم و شکستگی بر جبیره روی آن مسح میتیمم جبیره: 

 گویند. می

 ویند. گمی "جیره غسل“کنند محل زخم و شکستگی بر جبیره روی آن مسح می غسلی که در آن به جای شستنبه جبیره:  غسل

 خمس:

گیرد که یك سال در نزد شخص مانده و به مصرف نیازهای زندگی شخص نرسیده باشد. به طور کلی خمس به پس اندازی تعلق می

و منظم دارد، باید برای خود سال خمسی تعیین کند، یعنی یك روز را قرار دهد که در آن روز ببیند چقدر کسی که درآمد تدریجی 

اندازش از سال گذشته اضافه شده است )در سالهای بعد( و خمس یعنی یك پنجم انداز دارد )در سال اول( و یا چه مقدار بر پسپس

شود طبق اعتقاد بسیاری از فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم مید، بدهد. آن را به مرجع تقلیدش و یا کسی که او مجاز بدان

 یو است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهکه یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده

 مس بر هفت چیز واجب می شود:خ ،شود داده

 منفعت کسب .1

 مثقال نقره باشد( 115مثقال طال یا  15عاید شده بیشتر از )در صورتی که چیز  عدنم .4

 مثقال طال باشد( 15)در صورتی که بعد از کم کردن مخارج آن بیشتر از  گنج .8

)اگر نه صاحب مال و نه مقدار ان را بداند باید خمس کل مال را بدهد و بعد از ان حالل است  مال حالل مخلوط به حرام .2

 مال حرام است و صاحب مال را نداند باید از طرف آن فرد مال را صدقه دهد( ولی اگر بداند که چقدر از

 نخود طال باشد( 13)در صورتی که بیشتر از  آیدجواهری که به واسطه غواصی به دست می .5

 غنیمت جنگ .6

 بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد .7

که بدست می آوریم زمان آن را مد نظر داشته باشیم تا یك سال  اولین درآمدی را می شود؟خمس چه موقعی از سال پرداخت 

 مقدار خمس محاسبه شده و پرداخت میشود.  از آن زمان بگذرد وقتی سر سال فرا رسید

 التجاره بنا بر احتیاط الزمال/ م گوسفند / گاو/  شتر/  نقره / طال / کشمش/  خرماو / ج/  گندمچیز واجب است:  7زکات بر 

 کات:مصارف ز

 فقیر )نیازمند( .1

 سکین )کسی که در نهایت نیازمندی است(م .4

 عاملین )مامورین جمع آوری زکات( .8
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 ی از اسالم دارند(کدورت احتماالً که کسانی کردن نزدیك برای) قلوبمؤلفه  .2

 آزادسازی بردگان .5

 مقروضین .6

 در راه خدا .7

 نماندگادرراه .3

شود، ود دارد که زکات جزء اموال عمومی جامعه اسالمی محسوب میمیان خمس و زکات این تفاوت مهم وج تفاوت خمس و زکات:

هایی است که مربوط به حکومت اسالمی است، یعنی مخارج باشد، ولی خمس از مالیاتلذا مصارف آن عموماً در همین قسمت می

یابی به زکات در حقیقت برای  شود. محروم بودن سادات از دستدستگاه حکومت اسالمی و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین می

ای به دست مخالفان نیفتدکه پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومی دور نگه داشتن خویشاوندان پیامبر از این قسمت است تا بهانه

رای باست، ولی از سوی دیگر نیازمندان سادات نیز باید از طریقی تأمین شوند. در حقیقت خمس نه تنها یك امتیاز مسلط ساخته

 .اشدبسادات نیست، بلکه یك نوع کنار زدن آنها، به خاطر مصلحت عموم و به خاطر این که هیچ گونه سوء ظنی تولید نشود می

بر کسی که خودش فقیر نباشد  .شودپرداخت می عید فطر اسالم است که در فروع دین یکی از فطریه و یا زکات فطره فطره:زکات 

افراد تحت تکفل را شامل  مراجع تقلید واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند زکات فطره بپردازد. برخی

اند. اگر کسی که فطره بر او واجب است آن را پرداخت نکند بر خود انسان میهمان شخص هستند نیز دانسته عید فطر کسانی که شب

زکات فطره بر عموم واجب است حتی افراد نابالغ یا نوزاد.  .شوندشود. کارمندان و سربازان تحت تکفل دولت محسوب نمیواجب نمی

 و متولد نشده واجب نیست. بر بچه ای که در شکم مادر است

 ای واجب:نمازه

 نمازهای روزانه .1

 نماز آیات .4

 نماز میت .8

 واف واجب خانه کعبهنماز ط .2

 تر ـ بنا بر احتیاط واجب ـ استپدر که بر پسر بزرگ نماز قضای .5

 .شود، و نماز جمعه از نمازهای روزانه استزی که به واسطه اجاره و نذر و قسَم و عهد واجب مینما .6

البته اگر سالم دهنده وارد بر جمعی شود و  .دادن جواب سالم واجب می باشد حتی اگر انسان در نماز باشد م در نماز:جواب سال

سالم بدهد. اگر یك نفر جواب او را بدهد از دیگران ساقط می شود و وقتی که دیگران جواب سالم را دادند نماز گزار نباید جواب 

ردن سالم ک. ه ای باشد که سالم دهنده بشنود بنابراین جواب دادن در قلب و ذهن کافی نیستجواب سالم باید به گون .سالم بدهد

 واجب سالم کند، جواب نمازگزار سالم به اگر دیگری یم.به شخص نمازگزار کراهت دارد. گناه نیست. ولی بهتر است که سالم نکن

 :با رعایت چند نکته است

 وید.بگ السالم ، و نباید علیکمعلیکم یا سالم علیك باشد، مثالً بگوید: السالم مقدّم سالم دهد که جواب باید طوری 

  )به همان مقداری که او سالم کرده اکتفا کند. )در غیر نماز مستحب است که جواب سالم را بهتر از خود سالم برگردانیم 

 را فوراً بدهد سالم جواب 

 د.نوبش کننده سالم بگوید که طوری 

همچنین سالمتی و  .پس فلسفه اصلى وجوب روزه تقویت تقواى الهى و ایجاد رابطه بین بنده و خالق استگیریم؟ چرا روزه می 

 همدردی با فقرا و مهم تر از آن استفاده و تقویت قدرت اختیار.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
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 :هاى واجب روزه

 روزه ماه رمضان .1

 .رمضان و کفاره نذرروزه کفاره؛ مانند کفاره قتل، کفاره ابطال روزه ماه  .4

 قضا؛  روزه .8

روزه بدل از قربانى؛ اگر حاجى در منا بر قربانى قدرت نداشته باشد، باید ده روز )سه روز در سفر حج و هفت روز پس از  .2

 .مراجعت از آن( روزه بگیرد

 روزه روز سوم اعتکاف .5

 .قضاى روزه پدر که بر پسر بزرگتر واجب است .6

 .روزه نذر و امثال آن .7

 :ى حرامهاروزه

 روزعید فطر، .1

 ،روز عید قربان .4

ایّام تشریق و آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه است براى کسى که در مِنا باشد چه براى اعمال حج چه  روزه .8

 ،غیر آن بنا بر اقوى

 آخر ماه شعبان به نیت اول ماه رمضان،یا یوم الشك  روزه .2

 حرام روزه ، نذر کند، آن روزه ، حرام است(،روزه نذر معصیت )اگر شخصی برای انجام کار  .5

 روزه سکوت )شخصی نیت کند که از سحر گاه تا مغرب سکوت اختیار کند(، .6

 روزه وصال )کسی نیت کند که روزه را تا سحر ادامه دهد یا دو روز و یك شب را پیوسته روزه باشد( .7

 وهر او را نهی کند،روزه مستحبی زن در صورتی که موجب از بین رفتن حق شوهر شود یا ش .3

 .هی کنندروزه مستحبی فرزند در صورتی که موجب آزار پدر و مادر یا جد شود، یا پدر و مادر او را ن .9

 وزه مسافر با شرایط سفرر .11

 .روزه کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد .11

 :هاى مکروهروزه

اهل بیت به شکرانه شهادت امام حسین )ع( بوده است. اما اگر به جهت روزه )چون سنت بنی امیه و دشمنان دین و  روز عاشورا روزه

 داری نبوده و تنها برای حزن و اندوه باشد اشکالی ندارد.(

آن  روز عرفه براى کسى که بترسد که روزه، باعث ضعف او شود از دعایى که افضل از روزه است و هم چنین مکروه است روزه روزه

 حجه داشته باشد که مبادا در واقع آن روز عید قربان باشد.  اگر شك در هالل ذى

 میهمان بدون اذن میزبان،  روزه

فرزند بدون اذن پدر بلکه احوط ترک آن است خصوصاً با نهى او بلکه اگر روزه باعث اذیت پدر باشد حرام است و ظاهر آن است  روزه

 .ر مراعات اذن مادر است و اگر باعث اذیت او باشد حرام استپسر است. و بهت پسرِ پسر نیز به حکم روزه که روزه

 به چهار نوع روزه مستحبی سفارش بسیار شده است:

 های ماه رجب و ماه شعبانتمام روز .1

 های پنجشنبه اول و آخر هر ماه.روز .4

 و اول و سوم محرم ر()عید غدی الحجهذی 13الحجه و و اول تا نهم ذی )شهادت امام محمد تقی )ع( القعدهذی 49روز های  .8
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 42االرض( روز القعده )دحوذی 45االول( روز ربیع 17) رجب( روز میالد پیامبر اکرم)ص( 47روز مبعث پیامبر اکرم)ص( ) .2

 هر ماه )ایام البیض( 15و  12و  18الحجه )روز مباهله( تمام روزهای پنجشنبه و جمعه های سال و روزهای ذی

 مبطالت روزه:

 خوردن .1

 نآشامید .4

 دروغ بستن به خدا و پیغمبر )ص( و جانشینان پیغمبر علیهم السالم .8

 جماع .2

 استمنا .5

 باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح .6

 رساندن غبار غلیظ به حلق .7

  فرو بردن تمام سر در آب .3

 با چیزهاى روان اماله کردن .9

 قى کردن .11

 شود:مواقعی که کفاره جمع واجب می

 ،ودکسی مرتکب قتل عمد شاگر  .1

 ،دار به چیز حرامى روزه خود را باطل کندشخص روزهاگر  .4

 ص( نسبت دهد. دار دروغى را به خدا و پیغمبر )روزه اگر .8

  فقیر و آزاد کردن یك بنده است.  61منظور از کفاره جمع دو ماه روزه، اطعام 

 کفاره خوردن عمدی روزه ماه رمضان:

ه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یك مدّ )که تقریباً ده سیر است( این است که یك بنده آزاد کند، یا دو ماه روز

طعام، یعنی گندم یا آرد یا نان یا خرما و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد بنابر احتیاط واجب بین تصدق به هر 

حتیاط واجب و ا« استغفراهلل»وید گد استغفار کند، اگرچه یك مرتبه بق نبوتواند و استغفار جمع نماید، و اگر امکان تصداندازه که می

 .آن است که هر وقت بتواند کفاره بدهد

 کّفاره واجب نیست: شود و مواردی که فقط قضای روزه بر فرد واجب می

 .دار در روز ماه رمضان عمداً قی کندآنکه روزه .1

 .بیدار نشود از خواب سوم تا اذان صبح و که در شب ماه رمضان جنب باشدآن .4

اری که شد یا قصد کند کعملی که روزه را باطل میکند بجا نیاورد ولی نیّت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند که روزه نبا .8

 روزه را باطل میکند انجام دهد.

 رد. روزه بگی آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یك روز یا چند روز .2

کند انجام دهد، بعد معلوم شود ، کاری که روزه را باطل مینهآنکه در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا  .5

 است.   صبح بوده

 وده است. صبح بشود صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، بعد معلوم  آنکه کسی بگوید .6

و کاری که روزه را باطل می کند  ه و انسان به گفته او یقین نکند یا خیال کند شوخی میکندآنکه کسی بگوید صبح شد .7

 .انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است
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 .بعد معلوم شود مغرب نبوده استکند  آنکه به گفته کسی دیگر که عادل باشد افطار .3

 در ولی اگرت، ر کند بعد معلوم شود مغرب نبوده اسکه مغرب شده و افطاکند آنکه در هوای صاف بواسطه تاریکی یقین  .9

 . به گمان این که مغرب شده افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا الزم نیست هوای ابری

ولی اگر فراموش  ،یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رودکند جهت مضمضه یا بیتشنگی و  آنکه برای خنك شدن، .11

 . و بی اختیار فرو رود، قضا براو واجب نیست و آب را فرو دهد، یا برای وضو مضمضه کندکند که روزه است 

 .دار از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کندآن که روزه .11

 کسانی که روزه بر آنها واجب نیست:

برای هر روز یك مد گندم  ولی در صورت دوم باید. )تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت داردکه به واسطه پیری نمی کسی .1

ی کسی که به واسطه پیر. یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد بلکه در صورت اول نیز بنابر احتیاط الزم، یك مد طعام بدهد

 .(هایی را که نگرفته، بنابر احتیاط مستحب به جا آوردروزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، قضای روزه

ولی در صورت دوم . )شقت داردتواند تشنگی را تحمل کند، یا برای او مشود و نمیان مرضی دارد که زیاد تشنه میاگر انس .4

و بلکه در صورت اول هم بنابر احتیاط الزم باید برای هر روز یك مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. و احتیاط 

هایی را که نگرفته ست آب نیاشامد، و چنان چه بعد بتواند روزه بگیرد روزهمستحب آن است که بیشتر از مقداری که ناچار ا

 .(قضا نماید

صورت اول باید برای هر روز بنابر احتیاط الزم یك . )در است و روزه برای حملش یا برای خودش ضرر دارد باردارزنی که  .8

هایی حتیاط الزم نیست اگر چه بهتر است و روزهمد طعام به فقیر بدهد. ولی اگر روزه برای خودش ضرر دارد رعایت این ا

 .(را که نگرفته باید قضا نماید

اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه یا برای دهد و شیر او کم است چه مادر بچه، یا دایه او باشد، یا بیزنی که بچه شیر می .2

نگرفته هایی را که و در هر دو صورت روزه در صورت اول باید برای هر روز یك مد طعام به فقیر بدهد. )خودش ضرر دارد

 .(باید قضا نماید

 مسافرت در ماه رمضان به قصد فرار از روزه مکروه است، اما حرام نیست. 

 :سافر با هشت شرط باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جا آوردم

 کیلومتر 25یا  او روی هم هشت فرسخ یعنی رفتن یا برگشتن و یا رفت و برگشت)سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد  .1

 .(باشد مشروط به این که رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد

مودن قصد پیپیمودن هشت فرسخ را نداشته و  اگر از ابتدا قصد) د پیمودن هشت فرسخ را داشته باشداز اول مسافرت قص .4

متر از ک فعلیی آن با مکان ی برود که فاصلهجای کمتر از آن را داشته باشد و بعد از رسیدن به مقصد تصمیم بگیرد به

 د(.ی مسافت شرعی است، باید نمازش را تمام بخوانمسافت شرعی است، ولی از منزل تا آنجا به اندازه

اگر در بین راه، پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد )در بین راه از قصد خود مبنی بر پیمودن مسافت شرعی برنگردد،  .8

هر چند نمازهایی که قبل از عدول از قصد خود به  شود،یا مردد شود، حکم سفر بعد از آن بر او جاری نمیخود برگردد 

 (.صورت شکسته خوانده، صحیح است

خواهد ده روز یا بیشتر در آن جا بماند قصد قطع سفر در اثنای پیمودن مسافت شرعی با عبور از وطن خود یا جایی که می .2

 .نداشته باشد

بنابراین اگر سفر او معصیت و حرام باشد، اعم از این که خود سفر حرام باشد، مثل ) ظر شرعی برای او جایز باشداز ن سفر .5

 (.فرار از جنگ یا هدف از سفر، کار حرامی باشد، مثل سفر برای راهزنی، حکم سفر را ندارد و نماز تمام است

 .انی که خانه به دوش هستند، نباشدمسافر از کس .6
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 .شغل خود قرار نداده باشدمسافرت را  .7

شود و دیوارهای شهر هم دیده به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص، مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی .3

 .شود. هرچند بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای تعیین حد ترخص کافی باشدنمی

 :صورت بایستی نمازش را تمام بخواند مسافر در دو

 .بماند روز داند و یا قصد دارد دهکه میدر جایی  .1

رود و تا سی روز به حالت تردید مانده و جایی ماند یا میدر جایی که سی روز با تردید مانده است؛ یعنی معلوم نبوده، می .4

 .و یکم باید نماز را تمام بخواند هم نرفته است که در این صورت از روز سی

 بخواند تمام را نمازشو حرم حضرت سید الشهدا  کوفه مسجد و تمام دو شهر مکه و مدینه در تواندمی مسافر. 

  خواند؛ب تمام عمداً شد گفته پیش مسأله در که مکانی چهار غیر در اگر بخواند، شکسته را نماز باید و است مسافر داندمی کهکسی 

 وقت زا بعد اگر و بخواند، دوباره را نماز باید بخواند تمام و است شکسته مسافر نماز که کند فراموش اگر نیز و. است باطل نمازش

 .ر احتیاط واجب باید قضا نمایدبناب بیاید، یادش

 هک  صحد ترخ فت و برگشت داشته باشد، ازاگر کسی بخواهد حداقل تا مسافت شرعی رتفاوت مسافت شرعی و حد ترخص: 

که  "حد ترخص" فر نماید ازس چناران به مقدس مشهد از بخواهد که کسی مثال. نماید رعایت باید را مسافر به مربوط احکام گذشت

اش است تردد نماید، نمی تواند روزه "مسافت شرعی" ه روستا یا باغی که قبل ازتواند روزه اش را باز نماید و اگر بخواهد بگذشت می

 .را باز کند

 : ى که باید نمازش را شکسته بخواندسافرموزه مسافر: ر

 ماید.را نیز افطار ناش قبل از ظهر از شهر خارج شده باشد، بعد از حد ترخص باید روزه اگر  

  باید آن روز را همچنان روزه باشدتواند افطار کند، بلکه ظهر سفرش را آغاز نماید، دیگر نمى از بعداگر. 

 اگر قبل از آن عملى )خواهد ده روز در آنجا بماند رسید، باید آن روز را روزه بگیرد، یا محلى که مى از ظهر به وطن قبل اگر

 (.ل روزه است، از وى سر نزده باشدکه مبط

 اش باطل است.روزهخواهد ده روز در آنجا بماند رسید، از ظهر به وطن یا محلى که مى بعد اگر 

 ل )شب عید فطر( به شهر دیگرى سفر نماید که در آنجا هالل ماه رؤیت نشده گر کسى در شهرى پس از رؤیت هالل شواا

شود، وى نیز باید مطابق مردم آن دیار، این روزه را روز آخر ماه رمضان محسوب نموده و شب آخر ماه رمضان محسوب مى

 .و روزه بگیرد

ردم و بر م دهدکند و طبق آن فتوا میی استنباط میی را از منابع اسالممجتهد جامع الشرایطی است که احکام شرع مرجع تقلید:

ی ای باشند. یعنی از مجتهدتوانند مرجع تقلید باشند که دارای شرائط ویژهز بین مجتهدین کسانی میا .الزم است از وی تقلید نمایند

. و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حالل زاده و زنده و عادل باشد

تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر 

 . باشد

 :اه های تشخیص مرجع تقلیدر

 .د و بتواند شخصا أعلم را تشخیص بدهدخواهد تقلید کند( خودش اهل علم و خبره باشاین که انسان )شخصی که می .1

به شرط اینکه دو نفر  توانند مجتهد أعلم را تشخیص بدهند، أعلم بودن کسی را تصدیق کنند،دو نفر عالم عادل که می .4

 .ی آنان مخالفت نکنندعالم عادل دیگر، با گفته

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
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أعلم بودن کسی  شود،آنان اطمینان پیدا میی را تشخیص دهند، و از گفتهتوانند مجتهد أعلم ای از اهل علم که میهعد .8

 .را تصدیق کنند

 :فرق والیت فقیه با مجتهد جامع الشرایط

ینی و شجاعت و مدیریت کافی برای دباید دارای احاطه بر سیاست های  گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهادولی فقیه 

رهبری و اداره « منصب»والیت فقیه به عنوان در واقع  .اسی روز آگاه باشدرهبری جامعه اسالمی بوده و از مسائل اجتماعی و سی

 .ط الزم رهبری و والیت فقیه استاجتهاد، شر د.باشتصدی آن می« شرایط »بودن یکی از جامعه اسالمی در عصر غیبت، و مجتهد 

بر این اساس تفاوت اصلی میان اه نباشد. به عبارتی تنها فردی که مجتهد باشد صالحیت رهبری دارد خواه مرجع تقلید باشد خو

دستورات مرجع تقلید صرفا برای مقلدان او، الزم   .اوت یك منصب با شرایط تصدی آن اسوالیت فقیه با مجتهد، در حقیقت تف

اشد و از است. اما دستورات یك ولی فقیه، برای تمام افراد ساکن در آن جامعه الزم است. چونکه جامعه باید وحدت رویه داشته ب

 .هرج و مرج به دور باشد

در صورت مرد بودن همه یا بعضى  و زادهحالل ،عادل ،امی(دوازده ام شیعه) مؤمن ،بالغ ،عاقل امام جماعت بایدشرایط امام جماعت: 

ممیز دیگر جایز نیست، و احتیاط واجب آن است  فهمد به بچهو اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را مىد از نمازگزاران، مرد باش

 .که امام جماعت زن نیز مرد باشد

 انند. توتوانند اقتدا کنند و در غیر این صورت نمیدر احراز این شرایط نظر مأمومین شرط است و اگر امام را دارای شرایط بدانند می

ه تجسس نیست. در صورتی که شك کند امام از شرایطش مانند کند و نیازی بدر احراز این شرایط عمل به ظاهر افراد کفایت می

 تواند اقتدا کند و به شك خودش نباید اعتنا کند. عدالت دور شده یا نه باز هم می

 دعای کمیل دعای شب جمعه:

 دعای ندبه دعای صبح جمعه:

 دعای سمات دعای عصر جمعه:

« جمع و پیوستنِ حروف و کلمات»باشد و مقصود از آن در سخن، می« وستنجمع کردن و به هم پی»به معنی « قَرَءَ»از ریشه  قرائت:

 .شودباشد که با به هم پیوستنِ حروف، کلماتِ با معنی و با پیوستنِ کلمات و حروف با هم، جمالتِ مفید ساخته میمی

اسد باید به او برگرداند یا حاللیت شنمنظور از رد مظالم اموالی از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می رد مظالم:

شناسد، چه خود آن اموال باقی باشد و یا توسط شخص مصرف شده باشد و تا بطلبد. و اگر به هیچ وجه انسان صاحبان آن ها را نمی

 ن ها ممکن نیست،تواند صاحبان آن ها را پیدا کند و اموال شان را به آنها بازگرداند، و اگر پیدا کردن صاحبان آجایی که انسان می

 .اموال و یا قیمت آن ها را )در صورتی که اموال از بین رفته باشد( به فقرا صدقه بدهد ،در این صورت با اجازه مرجع تقلید

 داند همان مقدار را در صورت نومیدی از یافتن صاحبان آن با اجازه مرجع تقلید،در محاسبه رد مظالم، اگر شخص مقدار آن را می

داند باید یك داند به هر مقداری که یقین دارد، آن را صدقه بدهد. اگر مقدار را به هیچ وجه نمی، اگر مقدار آن را نمیصدقه بدهد

 .پنجم مالی که در آن حرام قرار دارد را به نیت ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه با اجازه مرجع تقلید صدقه بدهد

 محارم:

 :ربزرگ، مادربزرگ، عمو، خاله، عمه، داییپدر، مادر، خواهر، برادر، پد نسبی 

 :شوند. همسر، فرزندان، پدر و مادر همسربه واسطه ازدواج محرم می سببی 

 :شود.به واسطه شیر خوردن فرد، با سایر فرزندان آن زن که شیر داده، محرم می رضائی 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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ز جماعت که ماموم حمد و سوره نمیخواند اگر به نیت اخالص گفته شود. در نما مستحب است بعد از خواندن سورة :کَذَلِکَ اهللُ ربّى

 ذکر مطلق بگوید اشکال ندارد. 

 چطور باید فهمید که یک حکم از مرجع تقلید ما بوده است؟

 شنیدن از خود مجتهد .1

 شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. .4

 شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگو است. .8

 جتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد. دیدن در رساله م .2

در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمی واموری  اگر بین نظرات مرجع تقلید و ولی فقیه اختالف بود کدام را باید عمل کرد؟

فردی محض، باید از مرجع تقلیدش پیروی که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطالعات شود ولی در مسائل 

 کند. 

گر ]در رکعت دوم[ نمازگزار تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد ا حکم فراموش کردن تشهد؟

اگر در  و. را تمام کند را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز

د فراموش تشه برای و بنا بر احتیاط واجب رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را تمام کند و بعد از سالم نماز، تشهد را قضا کند

 .شده دو سجده سهو به جا آورد

 نماز باطل نیست و سجده سهو نیاز نیست.حکم اضافه خواندن تشهد مثال در رکعت اول؟ 

توان فقط یکبار سوره حمد یا سه مرتبه تسبیحات اربعه بخواند، و در رکعت سوم و چهارم نماز، می د به جای تسبیحات اربعه؟حم

اگر یك مرتبه هم تسبیحات اربعه گفته شود، کافى است. خواندن حمد و سوره به جاى تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم 

 آخر رکعت دو در اگر اماکه قرائت قرآن در نماز جایز است. خواند و سوره را به قصد اینمی اشکال ندارد، حمد را به جاى تسبیحات

که دو رکعت اوّل است حمد و سوره خوانده شود، ]هر چند[ نماز صحیح است، ولى دو سجده سهو براى زیادى سوره این خیال به نماز

 به جا آورده شود. 

اربعه از مجموع تسبیح، تحمید، تهلیل و تکبیر برآمده است که همه به نوعی از خانواده  تسبیحاتاربعه؟  چرا می گویند تسبیحات

؛ ستندهتسبیح  و تهلیل و تکبیر هم تسبیح به معنای منزّه دانستن خدا از عیب و نقص است؛ از این حیث، تحمید .تسبیح می باشند

تکبیر تنزیه خدا از هر گونه . ا از هر گونه شریك و همتاستتنزیه خد تهلیل زیرا تحمید منزه دانستن خدا از هر ناپسندی است،

 . محدودیت و توصیف ناقص است

اگر دو سجده از یك رکعت فراموش شود نماز باطل است ولی اگر از هر رکعت یك سجده فراموش  جده؟حکم فراموش کردن س

 آورد.و سجده سهو بجا می شود نماز باطل نیست و پس از نماز قضاء می کند

اگر قصد رکوع داشتید ولى به سجده رفتید، چنانچه به سجده نرسیده یادتان آمد، باید تا سر حدّ  م فراموش کردن رکوع؟حک

رکوع بلند شوید و ذکر رکوع را بگویید و نماز را ادامه دهید ولى اگر اصالً رکوع یادتان نبود و به سمت سجده رفتید و به سجده 

 اما اگر کال رکوع را فراموش کردید نماز باطل است.  .وید و از قیام به رکوع برویدنرسیده یادتان آمد، باید بلند ش

راز مشترک رکوع و سجود تسلیم و فروتن بودن در آستان حضرت معبود است و تفاوت رکوع و سجود در این سجده؟ فرق رکوع و 

ن بنده هر اندازه به تر است، چوسبحان نزدیک زى است که به خداونداست که سجود، چون فروتر از رکوع است، نماد و تمثل چی

 .شودتر شود، احتمال رسیدنش به خدا بیشتر مىتواضع نزدیک
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 پیامبر، مومنان و بندگان صالح خدادر سالم نماز به چه کسی سالم میدهیم؟ 

 در وضو هم ترتیب و مواالت وجود دارد.

 و سالم اول مستحب است. فقط سالم آخر کافی است  کدام یک از سه ذکر سالم واجب است؟

مستحبات مانند قنوت، سالم اول و دوم، یك بار گفتن تسبیحات  اگر وقت تنگ باشد کدام قسمت های نماز را میشود نخواند؟

 اربعه و ...

 .هیچ سوره ای نیست که مانند سوره حمد، جامع تمام خیرات و حکمتها باشدبله زیرا  آیا سوره حمد واجب است؟ چرا؟

فرض حکمی است که با دالئل قطعی به ثبوت رسیده، با انجام آن ثواب و با ترک آن عذاب بوده و با انکار آن، و واجب: ض فرق فر

شخص کافر خواهد بود همچون خواندن نمازهای پنجگانه ـ دادن زکات اموال ـ گرفتن روزه ماه رمضان ـ اداء حج یك بار در عمر. 

بوت رسیده، با انجام آن ثواب و با ترک آن عذاب بوده اما با انکار آن، شخص کافر نخواهد واجب، حکمی است که با دالئل ظنی به ث

بود. همچون خواندن نماز وتر ـ قربانی کردن در عید قربان ـ خواندن سوره فاتحه در نماز ـ دادن زکات فطریه ـ سنگ انداختن به 

 .تهر فرضی واجب است ولی هر واجبی، فرض نیس. شیطان در موسم حج

 هرگونه نام خدا را به عظمت و تسبیح و تقدیس او نمودن است.  منظور از ذکر مطلق در نماز؟

مکروه است ولی حرام نیست. مگر اینکه تنها راه رسیدن به حضور قلب  آیا بستن چشم در هنگام خواندن نماز اشکال دارد؟

 باشد. 

 .و و فساد است حرام و غیر آن حالل استاسب مجالس لهمن که هایى کلیّه صداها و آهنگ موسیقی مجاز؟

وکل یعنی اعتماد بر خدا و واگذاری امر به او، ولی توسل به معنای استفاده از وسیله برای ارتباط با خدا ت تفاوت توکل و توسل:

د ن به خداوناست. این دو کلمه در عرض هم نیستند، بلکه در طول همند. به عبارت دیگر توسل در راستای اعتمادی است که انسا

اگر به آیاتی که واژه توکل در آنها استعمال شده نظر بیندازید درمی یابید که توکل تنها در مورد خداوند به کار می رود؛ ولی  دارد.

 توسل در مورد انبیاء و اولیاء نیز به کار رفته است.

 ود هر چند در وطن آن را بجای آورند و نماز نمازی که در سفر به صورت شکسته قضا شده است به همان صورت باید بجا آورده ش

 .قضای تمام را به صورت کامل باید خواند اگر چه بخواهیم در سفر بخوانیم

  کیلومتر 4425مسافت شرعی؟ 

  .امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است 

 ساعت های اذان و نیمه شب شرعی روز مصاحبه 

 نمازها

الیترین و ع ره ساالنه حج که بزرگترین کنگره اسالمی می باشد، یك کنگره عظیم هفتگی استنماز جمعه بعد از کنگ :نماز جمعه

به تقوا جزو مضامین  برای نمازگزاران قرائت کند که دعوت خطبه امام جمعه باید قبل از نماز دو خداپرستان است. عبادت سیاسی

این اجتماع عظیم و پرشکوه است.  درباره مسائل اجتماعی و دیگری در مورد مسائل روز و سیاسی جامعهیکی از خطبه ها  .آن است

 می تواند منشاء برکات زیر شود: 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87
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 های مهم اجتماعی و سیاسیی معارف اسالمی و رویدادآگاهی بخشیدن به مردم در زمینه. 

 ای که دشمنان را به وحشت افکند و پشت آنها ی و انسجام هر چه بیشتر در میان صفوف مسلمین به گونهایجاد همبستگ

 .را بلرزاند

 ی مردم مسلمانتجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده. 

 جلب همکاری برای حل مشکالت عمومی. 

خوانند. نماز جمعه با حضور دست کم پنج نفر برپا می جماعت و به نماز ظهر به جای عهجم که در ظهر روز است رکعتی دو نمازی

نماز جمعه را حج مستمندان  روایات ست.آمده ا سوره جمعه در نماز برگزاری این فقهی حکماست.  امام جمعه هاشود که یکی از آنمی

امامان  اند. نماز جمعه در زمان حضورو فقر دانسته نفاق اند و برخی روایات، ترک آن را مایهشمرده هانگنا و موجب آمرزش

در حال خواندن خطبه امام جمعه مستحب است که  .است واجب تخییری مراجع تقلید بنابر بیشتر غیبت و در زمان واجب معصوم

معه اسالمی در همه حال حتی در حالت ایراد خطبه تا اعالم کند که جا کندصالح به دست بگیرد و یا بر اصلحه یا عصایی تکیه ها 

های نماز آمادگی رزمی خود را حفظ می کند. او سالح خود را آماده در دست می گیرد و بر آن تکیه می زند تا اعالم کند که همواره 

و سرکشی و ستم می کنند با منحرفان و کّفار و منافقان که سخن حق را نمی پذیرند « ارزش های الهی»آماده است در راه تحقّق 

ها گوش دهند، و سخن است، به خطبه واجب کنندگانخواند، بر شرکتهای نماز جمعه را میوقتی که امام جمعه، خطبه .جهاد کند

اگر کسی به خطبه اول یا هر دو خطبه نرسد، بازهم، شرکت در نماز جمعه فضیلت دارد و  .است مکروه هاگفتن به هنگام ایراد خطبه

  .شودجایگزین نماز ظهر می

، حمد و سوره، رکوع، قنوت، دو سجده ، دورکوع ،قنوت ،سوره و حمد ،تکبیرةاالحرامت: اعمال در نماز جمعه بدین شرح اس ترتیب

، حمد سوره پس از و در رکعت دوم جمعهه ، سورحمدسوره  است در رکعت اول پس از مستحب در نماز جمعه .سالم و تشهدسجده،

  .انده شودخو منافقونه سور

 قتدای نمازهای روزانه به نماز جمعه جایز نیست. ا 

 اگر چه کسی هم) لرزهزمین(، اگر چه مقدار گرفتگی کم باشد و کسی هم نترسد) خسوفو  کسوفنماز آیات در حوادث  آیات:نماز 

د(، واجب شت اکثر مردم شودر صورتیکه موجب رعب و وح)و حوادث طبیعی دیگر  بادهای سرخ و سیاه، آذرخش و صاعقه(، نترسد

از وقتی که  .در صورتی که دو یا چند حادثه با هم اتفاق افتاد، برای هر یك از آن ها باید جدا گانه نماز آیات را ادا کردشود. می

د که شروع ازخورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند انسان باید نماز آیات را بخواند و بنا بر احتیاط واجب باید به قدری تأخیر نیند

افتد، انسان باید فورا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می .به باز شدن کند

چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم . کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است

آیات نماز  .اگر در نماز آیات شك کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد، نماز باطل است .واجب و مستحب می باشد

اما پیش از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم ، اذان و اقامه ندارداین نماز  .دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد

 توان خواند:این نماز را به دو صورت می .تو دهم؛ خواندن قنوت مستحب اس

: بعد از نیت و تکبیرة االحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و صورت اول

کوع بردارد و همین طور رود و سپس سر از رسوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع 

ادامه دهد تا یك رکعت پنج رکوعى که قبل از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده 

 .کند و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سالم دهد

اى اهلل به عنوان یك آیه خالف احتیاط است(، از سوره: بعد از نیت و تکبیرة االحرام، حمد و یك آیه )البته احتساب بسمومصورت د

 و به رکوع رود و بعد سر )نباید حمد بخواند( را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند

اى که پیش از هر رکوع، یه دیگرى از همان سوره را قرائت کند و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سورهاز رکوع برداشته و آ
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یك آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود، سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، 

 . ه دهد تا تشهد بخواند و سالم دهدول ادامبراى رکعت دوم قیام نماید و مانند رکعت ا

بروز این پدیده ها که معموالً غیر عادی و خارج از روند زندگی انسان هاست، موقعیتی مناسب برای رو علت وجودی نماز آیات: 

ی امور خرافی است. نماز آیات مانعی برای پناه بردن برخی مردم به بعضت. آوردن به خداوند و به یاد آوردن علت واقعی همه چیزهاس

دارد و افکار آنان را به نقطه ای که اسالم با واجب کردن نماز آیات به هنگام وقوع این پدیده ها، مردم را از توجه به خرافه ها باز می

 .سرچشمه تمام رخدادهای گیتی است، متوجه می سازد

 4است. این نماز روز جمعه ثوابش افزون های شریف مانند شب و  ر زماناما د دخوان تواندر هر زمانی می ین نماز راانماز امام زمان: 

اِیّاکَ نَعبُدٌ و اِیّاکَ "آیه د. شومیدر هر رکعت یك حمد و یك توحید خوانده شود. خوانده می نیت امام زمان )عج(رکعت است که به 

یك  نماز پایان از بعدد. شومیمرتبه خوانده  7کر های رکوع و سجده هر کدام . ذشودمینده امرتبه خو 111در سوره حمد،  "نَستَعین

اللهم صل على "رفته؛ سجده  بهسپس . شودمییك بار تسبیحات حضرت زهرا )علیها السالم( خوانده  .شودمیگفته ” ال اله اال اهلل“بار 

 .شودمیمرتبه خوانده  111 "ل محمدآ محمد و

این نماز در زمان حضور امام)علیه السالم( واجب است و باید به جماعت خوانده شود، ولی در زمان ما که  نماز عید فطر و قربان:

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است، در  ی توان آن را به جماعت یا فرادی خواند.باشد و مامام)علیه السالم( غایب است مستحب می

رکعت اوّل بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری 

ت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر بگوید و به رکوع رود، بعد دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکع

 پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده به جا آورد و تشهّد بخواند و سالم گوید.

خوانده میشود. نماز غفیله دو رکعت است، که بعد از  عشا و مغرب است که بین نمازهای شیعیان مستحب نمازهای از :نماز غفیله

میشود خوانده  ی األنبیاءسوره 33و  37ی آیهباید پس از حمد به جای سوره، از غفیله در رکعت اول نم. شودنماز مغرب خوانده می

 خوانده میشود. ذکر قنوت هم دارد.  ی األنعامسوره 59ی و در رکعت دوّم پس از حمد به جای سوره آیه

که سوره حمد و بسم اهلل آن را هم آهسته  احتیاط واجب آن استسوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد.  نماز احتیاط:

 گویند.

 پنج تکبیر دارد. رکوع و سجده ندارد.  نماز میت:

  :احکام دیر رسیدن به نماز جماعت

 کنیدتکبیره االحرام گفته و نماز را با امام تمام می :اگر در رکعت اول تا رکوع امام رسیدید. 

 همراه امام به رکوع و سجده بروید و در حال  :ر رکوع اقتدا کردیداگر در رکعت دوم در حال حمد و سوره امام یا د

هسته خواند و شما آو تشهد بخوانید و همراه امام بلند شوید، امام تسبیحات می )حالت تجافی( تشهد امام نیم خیز بنشینید

شما واجب نیست و در رکوع  پس از تمام شدن حمد، امام به رکوع رفته باشد خواندن سوره برای)اگر  بخوانید سوره حمد و

شوید تسبیحات را یك مرتبه گفته خوانید و بلند میشما تشهد می، و با امام به رکوع و سجده بروید (به امام ملحق شوید

بلند شوید و رکعت  خیز بنشینید و سپساحتراما نمیخواند و شما روید، امام تشهد میو همراه امام به رکوع و سجده می

 ن بخوانید.بعد را خودتا

 صبر کنید تا امام به رکوع برود و در رکوع اقتدا کنید و به رکوع بروید و سپس به  :اگر در رکعت سوم امام رسیدید

 برخیزید و دو خیز بنشینید و سپس؛ هنگام تشهد و سالم امام نیمعت بعد حمد و سوره و ادامه نمازو در رک سجده بروید

 .رکعت دیگر را فرادا بخوانید
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  کنید و بقیه نماز رانیت فرادا می سپسنیم خیز و و سالم در رکوع اقتدا کرده در تشهد  :در رکعت چهارم رسیدیداگر 

 .خودتان بخوانید

شود و با اینکه گناه کرده است نمازش باطل نمی اگر نمازگزار تجافی را سهوا یا عمدا انجام ندهد نمازش چه حکمی دارد؟

 جماعتش صحیح است. 

  حالت ها زمانی میتوان اقتدا کرد که امام جماعت به رکوع نرفته باشد.در تمامی 

 نماز ظهر عاشورا:

شود، نماز خوف نامیده می« نماز خوف»امام حسین)ع( ظهر عاشورا در میدان جنگ نماز خواندند، نمازی که در اصطالح فقه اسالمی 

وطن هم باشد باز باید دو رکعت بخواند برای این که مجال نیست  است نه چهار رکعت. یعنی انسان اگر در رکعت دو مثل نماز مسافر

خورد، سربازان موظف هستند در حال نماز، نیمی شان بهم میو آنجا باید مخفف خواند. چون اگر همه به نماز بایستند وضع دفاعی

ان کند تا آنها رکعت دیگرشواند صبر میدر مقابل دشمن بایستند و نیمی به امام جماعت اقتدا کنند. امام جماعت یك رکعت را که خ

گیرند در حالی که امام همین طور منتظر نشسته یا ایستاده است. سربازان روند پست را از رفقای خودشان میها میرا بخوانند. بعد آن

 .خوانندآیند و نماز خودشان را با رکعت دوم امام میدیگر می

از  و بعد (أنزلنا إنّا) قدر ٴسوره مرتبه ده حمد از بعد ،در رکعت دوّمو  (الکرسى آیت) رتبهم یك حمد از بعد ،در رکعت اول نماز میت:

نماز . (بگویند را میّت اسم (فُالن) ٴبه جاى کلمه) (.فُالنٍ قَبْرِ إلى ثَوابَها ابْعَثْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ و مُحَمَّدٍ عَلى صَلِّ اللّهُمَّ : )بگویند سالم نماز

 .از نماز عشا خوانده شود شود خواند، ولی بهتر است در اول شب بعدوقع از شب اول قبر میوحشت را در هر م

توان آن را هم نشسته و هم ایستاده خواند. ولی بهتر است نماز گزار دو رکعت یم .است مستحبی نماز همان نافله نماز نافله: نماز

نافله ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند شانزده رکعت  خواهدنافله نشسته را یك رکعت حساب کند. مثالً کسی که می

 .بخواند

 نافله صبح: وقت آن قبل از نماز صبح و دو رکعت است. 

 :وقت آن قبل از نماز ظهر و چهار نماز دو رکعتی است نافله ظهر. 

 نافله عصر: وقت آن قبل از نماز عصر و چهار نماز دو رکعتی است . 

  ت.نماز مغرب و دو نماز دو رکعتی اساز نافله مغرب: وقت آن بعد 

 نافله عشاء: وقت آن بعد از نماز عشاء و دو رکعت نماز نشسته است . 

 نماز و رکعت( شفع)دو نماز همچنین .افله شب: هشت رکعت است و وقت آن بعد از نیمه شب شرعی تا اذان صبح استن 

 .رکعت( وتر)یك

 عید فطر و عید قربان کدام اعیاد نماز دارد؟

 چرا نماز میخوانیم؟

 رستشپکنبم تا آنگاه فلسفه نماز نیز روشن گردد. نماز از ارکان عبادات حق است، بنابراین اول باید بدانیم چرا خداوند را عبادت می

. دا گرایش دارد که یك چیز را تقدیس و تنزیه کند و خویشتن را به او نزدیك کنفطرت بشر یعنی است بشر فطری و ذاتی غرائز جزء

، انسان در حال پرستش از وجود محدود خویش ه کمالی برتر که در او نقصی نیستاحساس نیایش، احساس و نیاز غریزی است ب

ه رستش نوعی رابطه خاضعانپ. خواهد پرواز کند و به حقیقتی پیوند یابد که در آنجا نقص و کاستی و فنا و محدویت وجود نداردمی

. عبادت و پرستش عالوه براینکه نیاز فطری بشر است، راز کندکه انسان با خدای خود برقرار می و ستایشگرانه و سپاسگرانه است
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بادت ع. ست که انسان در روز ازل با خدای خود پیمان عبودیت بسته استا الهی پیمان یك عبادتاست. آفرینش انسان نیز عبادت 

 . ماموریت انسان است

 ندمان نماز اذکار چون دارد بر در  ست، زیرا پرستش یا قولی است یا عملی. و نماز هر دو راترین تجلی پرستش و عبادت انماز عالی

 با و ترینرفیع نماز است عملی عبادت سجود و رکوع و قیام و است قولی عبادت تشهد و سجود و رکوع ذکر سوره، و حمد قرائت

 تواندمی نماز با انسان است الهی امداد و انسان روح تغذیه منبع نماز .باشد می آنها راس در ویگاه را در عبادات دارد جا تریناهمیت

از امام  . شخصیکند. نماز بنیان اعتقادی انسان را به مبداء و معاد تقویت میکند حاصل کماالت به نیل جهت در انرژی و بگیرد قوت

ودند: ، حضرت فرمشوند چیستجویند و نزدیك میصادق )ع( پرسید: برترین چیزهایی که بندگان با آن به پروردگارشان تقرب می

 دانم. وند متعال ( من بهتر از نماز نمیبعد از معرفت و شناخت )خدا

 دعاها

 زیارت عاشورامال چه دعائیه؟  «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن واالکم و عدو لمن عاداکم»

ای امام! ما با دوستان تو دوست و با دشمنان  " یعنی داره؟ مفهومی و معنی چه "حاربکُم لمن حرب  و سالمکم لمن سلم   نّیا"

 )مفهوم تولی و تبری(ا باشد. برای خدباید های ما نیز دوستی ما برای خدا باشد و دشمنی . درواقع یعنی باید"تو دشمن هستیم

 نماز غفیله و ذا لنون اذ ذهب مغاضب و ... رو کجا شنیدی؟

 تعقیبات نماز مغربه ولی تو مساجد بعد از همه نمازا میگن. یصلون علی نبی ... رو چی؟ان اهلل و مالئکه 

 ده ( است که صد بند دارد و هر بند حاویوسلمو آلهعلیهاللّهاز پیامبر اکرم )صلی منقول کبیر، دعاییجوشنجوشن کبیر: دعای 

 متعال و صفت خدای نام هزار و یك حاوی. این دعا است آمده باریتعالی در آن اسم یازده که 55جز بند ، بهخداست از اسمای "اسم"

 و سازدتوجه دقیق و عمیق به اسماء حضرت باری تعالی، به طرز عمیقی نور معرفت را در ظاهر و باطن ذاکر پراکنده می. باشدمی

 » .زیرا صحبت هیچ چیز جز محبوب در آن نیست گردد؛ این دعا خیلی خالص و ناب است؛موجب نزدیك شدن دل به خدا می

 «سبحانك یا ال اله اال انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب

 اِشْفَعْ لَنا عِنَْد اللّهِ ا یا وَجیهاً عِنْدَ یا سَیَِّدنا وَمَوْلینا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّهِ وَقَدَّمْناکَ بَیْنَ یَدَىْ حاجاتِن: دعای توسل

 اللّهِ،

 فرازهایی از دعای کمیل:

 .ببخش آن گناهانی را که پرده عصمتم را می درد خدایا:  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَهْتِكُ الْعِصَمَ

 .کنداهانى را که بر من کیفر عذاب نازل مىخدایا ببخش آن گن:  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ

 .بنددخدایا ببخش آن گناهانى را که در نعمتت را به روى من مى:  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ

 .شودکه مانع قبولدعاهایم مىخدایا ببخش آن گناهانى را : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ الدُّعَاءَ 

 .فرستدخدایا ببخش آن گناهانى را که بر من بال مى:  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ الْبَالَءَ

 جاش میگن یارب یا رب یا رب4 قسمت پرتکرار دعای کمیل:

 کمیل دعای آمده است؟« یا من اسمه دواء و ذکره شفاء»کدام دعاست که در آن 

 سجده زیارت عاشورا:
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رْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لِی اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاکِرِینَ لَكَ عَلَى مَُصابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عََلى َعظِیمِ رَزِیَّتِی اللَّهُمَّ ا»

 «مدُونَ الْحُسَیْنِ علیه السال وَ َأصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْقَدَمَ صِْدقٍ عِنْدََک مَعَ الْحُسَیْنِ 

ه ب زدگى آنان، خداى را سپاس بر بزرگى عزایم، خدایا شفاعت حسین را در روز ورودخدایا سپاس تو را سپاس شکرگزاران بر مصیبت

که جانشان را در دفاع از حسین )درود بر و یاران حسین، آنان اه حسینقیامت نصیبم کن، و ثابت بدار قدم صدق مرا نزد خود به همر

 .او( بخشیدند

ى شعبان است، مناجات شعبانیه هم که از ائمه نقل شده، اش مال شب نیمهدعاى کمیل که اصالً ورود اصلى دعای ماه شعبان:

 .متعلق به ماه شعبان است

دعای عروف / دعای شهر رمضان / دعای قبل از نمازهای فریضه )یا علی یا عظیم( / دعای افتتاح / دعای سحر م دعاهای ماه رمضان:

 / دعای افطار / دعای توسل دعای بعد از هر نماز واجب به نقل از رسول اکرم )ص(/ دعای نور /  عظم البال

 یا ولی العاقیه کجای نماز است؟

توان آنها را برگرفته از روایاتی دانست د، در روایات وجود ندارد، ولی میشواین دعاها که معموالً در سجده پایانی نمازها خوانده می

رو؛ خواندن شود. از اینهای مختلف این دعاها به صورت پراکنده در احادیث یافت میکه به محتوای این جمالت اشاره دارند؛ و بخش

 .آن در سجده پایانی نماز به عنوان یك دعا اشکالی ندارد

های دهه آخر ماه رمضان وارد بخش ابتدایی این عبارت )یا لطیف( در دعای مخصوص شب : «ارحم عبدک الضعیفیا لطیف »الف. 

توان در دعای روز عرفه که از امام صادق)ع( روایت شده، مشاهده و بخش دوم این دعا را می "... َیا اللَّه ...یَا عَلِیمُ َیا اللَّهُ یَا لَطِیفُ"شده: 

 "...عََملًا الْجَسِیم الضَّعِیفَ عَْبدَکَ حَمْ... َفارْ"کرد: 

 :های مختلف این دعا در ادعیه زیر آمده: بخش «یا ولیّ العافیة أسئلك العافیة عافیة الدنیا و اآلخرة»ب. 

در هنگام طواف  را هنگام قرار گرفتن در محاذات با حجر األسودبخش اول این دعا )یا ولی العافیة( در دعایی از امام رضا)ع( که آن

بخش دیگر این دعا نیز در دعای استهالل ماه محرم  "...الْعَافِیَةِ وَ یَا خَالِقَ الْعَافِیَةِ وَ یَا رَازِقَ الَْعافِیَة ... یَا اللَّهُ َیا وَِلیَ"خوانده، وجود دارد: 

 ."، شافِیَةٌ کافِیَةٌ، عاِفیَةَ الدُّنْیا وَ االخِرَةاللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ الْعافِیَةَ عافِیَةً تَتْبَعُها عافِیَةٌ"آمده: 

 :ذکر روزهای هفته

 ای پروردگار جهانیان: ا رَبَّ الْعالَمین: یشنبه 

 ی صاحب جالل و بزرگواریا:  یا ذَالْجَاللِ وَالْاِکْرامه: یکشنب 

 ای برآورنده ی حاجت ها:  یا قاضَِی الْحاجاته: دوشنب 

 ی مهربان ترین مهربانان: ا ا اَرْحَمَ الرّاحِمین: یسه شنبه 

 ای زنده،ای پایندهم : یا حَیُّ یا قَیّوه: چهارشنب 

 نیست خدایی جز اهلل فرمانروای حق و آشکارین : هللُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبلهَ اِلّا اال اِه: پنج شنب 

 خدایا برمحمدوآل محمد درود فرست و در فرج ایشان تعجیل :  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْه: جمع

 .فرما

 هاروزهای مذهبی مهم و اعمال آن

 از هزار ماه بهتر است های قدر: شب

http://doaonline.ir/post/%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C
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 :اعمال مشترک شب های قدر

 مقارن غروب آفتاب شب قدر غسل شود. 

  در شب قدر دورکعت نماز اقامه شود، در هر رکعت بعد از حمد ، هفت مرتبه سوره توحید خوانده شود. بعد از نماز هفتاد

 .گفته شود "استغفراهلل و اتوب الیه "بارذکر 

 ر شب قدر و خدا را به چهارده مصوم سوگند دادنقرآن به سرگرفتن د . 

 خواندن زیارت امام حسین علیه السالم در شب قدر. 

 احیای این شبها. 

  یکی دیگر از اعمال شب قدر اقامه صد رکعت نماز به صورت دورکعتی وافضل آن است که درهر رکعت بعد از حمد ، ده

 ز غذا بهتر است نماز شش روز خوانده شود()در صورت داشتن نما.مرتبه سوره توحید خوانده شود

 خواندن دعایی از امام زین العابدین علیه السالم که درمفاتیح الجنان آمده است.اللهم انی  شب قدر کی دیگر از اعمالی

 ...امسیت لك عبداً

 ی جوشن کبیر در شب قدررائت دعاق. 

 طلب آمرزش از خدای متعال . و در خواست از خدا جهت نیازهای دنیا و آخرت. 

 ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السالم. 

منظور از قرآن به سر گرفتن در این شب عزیز این است که قرآن در رأس همه امور ما قرار بگیرد و تمام  دلیل قرآن سر گرفتن؟

عمل بر سر گذاشتن قرآن و واسطه قرار دادن آن و چهارده معصوم، به سبب عظمت آن ها در پیشگاه . ن زندگی ما قرآنی شودشؤ

 و رعایت حدود بندگی -جل و عال  -الهی و تواضع در مقابل ثقلین است و در حقیقت ادب در مقابل ثقلین، ادب در برابر حضرت حق 

 .انده ما آموختهاست که این عمل را خود ائمه)ع( ب

سال آینده انسان مشخص میشود،  1اتفاق وجود دارد: نزول یکباره قرآن، تقدیر  8)در این شب  :عمال مخصوص شب نوزدهما

 ضربت خورد امام علی )ع((

  استغفراهلل ربی واتوب الیه "صد بار ذکر ". 

  اللهم العن قتلة امیرالمومنین "صد بار ذکر" 

 ضی و تقدر من االمر المحتومدعای اللهم اجعل فیما تق ... 

 :اعمال مخصوص شب بیست و یکم 

 دعای اللهم صل علی محمد وال محمد و اقسم لی حلما یسد عنی باب الجهل ... . 

 لعن بر قاتل امیرالمومنین. 

 حضرت علی علیه السالم زیارت. 

 :اعمال مخصوص شب بیست و سوم 

 که امام صادق علیه السالم فرمود: که تالوت کنند که این دو سوره دراین شب  و دخان تالوت سوره های عنکوبت و روم

 .شت استاز اهل به

 هزار مرتبه سوره قدر. 

 خواندن و تکرار دعای اللهم کن لولیك حجة ابن الحسن ... . 

 دعای اللهم امددلی فی عمری واوسع لی فی رزقی ... . 

 تالوت قرآن کریم به هر مقدار که توانستی . 

http://www.beytoote.com/fun/sms/night-sms-ghadr.html
http://www.beytoote.com/fun/sms/night-sms-ghadr.html
http://www.beytoote.com/religious/grateful/actions-21-ramadan.html
http://www.beytoote.com/religious/grateful/actions-21-ramadan.html
http://www.beytoote.com/religious/grateful/doing23ramadan.html
http://www.beytoote.com/religious/grateful/doing23ramadan.html
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  یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهراً فی بطونه "دعاوی... . 

 اعتکاف:

 :روز سیزدهم رجب

زدهم ماه رجب مصادف با والدت امیرالمؤمنین حضرت على)ع( است؛ و اوّلین روز از ایّام البیض است. روزه گرفتن در این روز، روز سی

 را به جای آورد، باید این روز را روزه بگیرد. "امّ داوود"و دو روز بعد، ثواب فراوانى دارد. و هر کس که بخواهد عمل 

 روز چهاردهم رجب:

 روزه را رجب ماه چهاردهم روز که هرکس": خوانیماین روز پاداش فراوانى دارد. در روایتى از رسول خدا )ص( مىروزه گرفتن در 

 ."!...باشد کرده خطور قلبى بر نه و شنیده گوشى نه و دیده چشمى نه که کند عنایت وى به پاداشى خداوند بگیرد،

 ست:عمل در آن وارد شده ا چند که است ارزشمندى شب شب، این

 غسل 

 .احیاى آن شب به عبادت که فضیلت بسیار دارد 

 .زیارت امام حسین )ع( که زیارت آن حضرت در شب و روز نیمه رجب مورد تأکید قرار گرفته است 

  را بخواند "توحید"و  "ملك"و  "یس"و  "حمد"شش رکعت نماز بگذارد )هر دو رکعت با یك سالم( و در هر رکعتى. 

 را بخواند، در روایتى از رسول  "توحید"و ده مرتبه سوره  "حمد"ز، که در هر رکعت یك مرتبه بجا آوردن سى رکعت نما

 خدا )ص( پاداش فراوانى براى این نماز ذکر شده است.

  پایان از پس و خوانىمى را "سوره"و یك بار  "حمد"دوازده رکعت نماز )هر دو رکعت به یك سالم( و در هر رکعت یك بار 

 مرتبه چهار را "قدر" سوره همچنین و "الکرسى آیة" و "توحید" ،"ناس" ،"فلق" ،"حمد" هاى سوره از یك هر نمازها

 أللّهُ هُأللّ: گویى اَکْبَر. سپس مى وَاهللُ اهللُ  إِالَّ اِلهَ الَ وَ لِّلهِ الْحَمْدُ وَ اهللِ سُبْحانَ: گویىمى مرتبه چهار آن، از پس و خوانىمى

( ع)دقصا امام از "اقبال" در "سیّد" را نماز این .الَْعظیمِ الْعَِلىِّ بِاهللِ إِالَّ قُوَّةَ ال وَ حَوْلَ ال وَ اهللُ  شاءَ ما شَیْئاً، بِهِ أُشْرِکُ ال رَبِّی،

 .است کرده روایت

 روز پانزدهم رجب:

 روز مبارکى که در آن چند عمل وارد شده است:

 غسل کردن 

  زیارت ماهى چه در": کردم سؤال( ع) رضا امام از که است شده نقل نصر محمّد بن ابىزیارت امام حسین )ع(. در روایتى از 

 "شعبان نیمه و رجب نیمه در": فرمود "است؟ بهتر( ع) حسین امام

 و « حمد»ده رکعت نماز کند هر دو رکعت به یك سالم، و در هر رکعت یك مرتبه سوره ) سلمان جناب نماز آوردن بجا

بخواند، و بعد از هر سالم دست به سوى آسمان بلند « قُلْ یا اَیُّها الکافرون»و سه مرتبه سوره « یدتوح»سه مرتبه سوره 

*  یَمُوتُ  ال  حَی    َوهُوَ وَیُمیتُ یُحْیی*  الْحَمْدُ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ*  لَهُ  شَریكَ  ال  وَحْدَهُ   اللّهُ   اِالَّ   اِلهَ  : الکند و بگوید

 الْعَلِیِّ  ِباللّهِ  اِالّ   قُوَّةَ  وَال  حَوْلَ   وَال*  الطّاهِرینَ   هِوَآلِ  مُحَمَّد  عَلى اللّهُ وَصَلَّى*  َقدیرٌ   شَْیء  کُلِّ   عَلى  وَهُوَ*  لْخَیْرُ ا  بِیَدِهِ 

 را رساله این و است بسیار شریف ماه این اعمال و بطلبد، را خود حاجت و بمالد خود روى بر را ها پس دستس .الْعَظیمِ

 .(نیست ها آن تمام ذکر گنجایش

  دعای مخصوص را بخواند.چهار رکعت نماز بگزارد )هر دو رکعت به یك سالم( و پس از سالم دستهاى خود را بگشاید و 

  ّظهر زوال  روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیرد. و در روز پانزدهم نزدیك ظهر غسل کند و وقتداوود:عمل ام، 

 او چیزى که بگیرد قرار خلوت مکانی در و دهد انجام نیکو را سجودشان و رکوع که حالتی در آورد بجا را عصر و ظهر نماز
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د ص مد،ح سوره مرتبه صد و کند بنشیند قبله به رو رسید اتمام به نماز وقتی. ننماید سخن او با کسی و نسازد مشغول را

اسرائیل، کهف، لقمان، یس، صافّات، های انعام، بنىکرسى را قرائت کند. سپس سورهمرتبه سوره اخالص، و ده مرتبه آیة ال

اتمام در حَّم سجده، حَّمعَّسَّق، حَّم دخان، فتح، واقعه، مُلْك، نَّ َو اِذَا السَّماَّءُ انْشَقَّتْ و تا آخر قرآن را قرائت کند و پس از 

 .را نجوا کند آن حالی که رو به قبله است دعای

که اعتکاف در غیر از مساجد چهارگانه )اعم از جامع و غیر آن( به قصد رجاء مطلوبیت )به امید اینتکاف در کدام مسجدها؟ اع

 .مطلوب خداوند واقع شود( مانعی ندارد

 مسجد الحرام، مسجد النبی )صلی اهلل علیه وآله وسلّم(، مسجد کوفه و مسجد بصره مساجد چهارگانه:

 ن شب جمعه ماه رجب است که در آن فرشتگان برای رحمت الهی نزول می کنند. اولیلیلة الرغائب: 

 اعمال لیلة الرغائب: 

  روزه 

 شود و که هر دو رکعت به یك سالم ختم می شد مابین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز اقامه شود شب جمعه چون

چون دوازده رکعت به  .در هر رکعت یك مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر، دوازده مرتبه سوره توحید خوانده شود

در سجده هفتاد بار ذکر  گفته شود. پس از آن« اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ االْمِِّیّ َوعَلی آلِهِ»اتمام رسید، هفتاد بار ذکر 

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمّا »گفته شود. پس از سر برداشتن از سجده، هفتاد بار ذکر « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَالئِکَةِ وَالرُّوحِ »

گفته  «سُبُّوحٌ قُدّوُسٌ رَبُّ الْماَلئِکَةِ وَالرُّوحِ»ذکر  گفته شود. دوباره به سجده رفته و هفتاد مرتبه« تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیُّ ااَلعْظَمُ

 .شود

مسیحیان وقتی دیدند که محمد با عزیز ترین کسانش ذی الحجه روز مباهله پیامبر )ص( با مسیحیان نجران است.  42 روز مباهله:

می خواهد آنها را به چالش بکشد مطمئن شدند که محمد اگر به خودش مطمئن نبود جان  حسین و حسن ،فاطمه ،علی یعنی

به آنان "سوره آل عمران در مورد آن نازل شده است:  61آیه  .خانواده اش را به خطر نمی انداخت پس از مباهله انصراف دادند

کنیم شما هم کنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت می)مسیحیان نجران( بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت می

کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار کنیم شما نیز از نفوس خود را؛ آنگاه مباهله میزنان خود را، ما از نفوس خود دعوت می

  ."دهیممی

  اعمال روز مباهله:

 غسل 

 روزه 

 شود و بعد از نماز هفتاد مرتبه ه توحید، ده آیت الکرسی، ده سوره قدر خوانده میدو رکعت نماز )در هر رکعت یك حمد، د

 شود(استغفار می

 دعای مباهله 

سوره نازعات نیر به آن  81روز بیست و پنجم ذی القعده می باشد. به معنی بسط و گسترش زمین می باشد که در آیه  دحواالرض:

 در ان روز روزه بگیرد مانند کسی است که شصت روز روزه گرفته باشد. اشاره شده است. فضیلت بسیار دارد و هرکس 

 اعمال شب و روز دحواالرض:

 قیام به عبدت و شب زنده داری 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86


31 
 

 روزه گرفتن 

 خواندن دعای مخصوص دحوالرض 

 .دو رکعت نماز هنگام ظهر که در هر رکعت یك بار سوره حمد و پنج مرتبه سوره شمس خوانده شود 

 . ، هرچند به اسم عید نامیده نشدهستروز عرفه و از اعیاد عظیمه ا الحجهنهم ذی روز: روز عرفه

 اعمال روز عرفه:

 غسل 

 السالم ـ که مقابل هزار حجّ و هزار عمره و هزار جهاد بلکه باالتر است و احادیث در کثرت فضیلت ـ علیه زیارت امام حسین

زیارت آن حضرت در این روز متواتر است و اگر کسی توفیق یابد که در این روز در تحت قُبّه مقدّسه آن حضرت باشد، 

 .در عرفات باشد نیست، بلکه زیاده و مقدّم استثوابش کمتر از کسی که 

 که مشغول به خواندن دعاهای عرفه شود دو رکعت نماز بجا آورد در زیر آسمان و اعتراف و س از نماز عصر، پیش از آنپ

و  لاقرار کند نزد حق تعالی به گناهان خود تا فایز شود به ثواب عرفات و گناهانش آمرزیده شود پس مشغول شود به اعما

 .ادعیه عرفه که از حُجَج طاهره ـ صلوات اللّه علیهم ـ روایت شده و آنها زیاده از آن است که در این مختصر ذکر شود

به جای محمد در بستر آن  علی را به قتل برسانند، ولی محمد تصمیم گرفتند در آن شب سران قریش شبی است که :لیلة المبیت

 .به سرانجام نرسید قریش حضرت خوابید و نقشه

یکی از جنگهای بزرگ در تاریخ اسالم، جنگ صفین است. این جنگ بسیار طول کشید و تعداد کشته  :و یوم الهریر لیلة الهریر

هجرت و بر اساس برخی  87های دشمن و شهدای نیروهای علی)ع( بیش از حد متعارف بود. روز سه شنبه دهم ربیع االول سال 

یات دهم صفر، نیروهای علی)ع( و نیروهای معاویه، بسیار سخت با هم درگیر شدند با اینکه تا آن روز بسیار جنگیده بودند و کشته روا

ها و شهدا و خسارات بیش از اندازه شده بود. روز سه شنبه از صبح تا شب جنگیدند و شب را هم تا نصف شب با هم درگیر شدند. 

د و به رسیبود که نیروهای طرفین نتوانستند نماز بخوانند. آن شب از همه جا ناله زخمی ها به گوش می این درگیریها آنچنان شدید

اریخ در ت. روز سه شنبه را هم که از صبح تا شب در جنگ بودند یوم الهریر می گویندد. نامنمی« هریرلیله ال»خاطر همین، آن شب را 

ارد، لیله الهریر دیگری هم هست و آن، شب چهارم جنگ قادسیه است. نیروهای مسلمان اسالم به عالوه جنگ صفین که لیله الهریر د

 .نامندو نیروهای ایران در قادسیه چهار روز جنگ کردند و مسلمانان پیروز شدند. شب چهارم جنگ قادسیه را لیله الهریر می

 اطالعات قرآنی

 آیه دارد.  6486سوره،  112حزب،  141جزء،  81قرآن 

اللّه و قاسم را از دست داد و دشمنان آن حضرت، هاى عبد( دو تن از فرزندان خود به نامص)زمانى که رسول زول سوره کوثر:شأن ن

 شود.اطالق می« مقطوع النسل»به  خواند،که در لغت عرب« ابتر»براى تضعیف او، زبان طعن و شماتت، گشودند، عاص بن وائل او را 

 و مراد از کوثر خیر فراوان است. شود که شأنیت کثرت در او باشدر چیزى اطالق میوثر از ریشه کثرت است و بک

  .کندمی محمدعد ازب علی برای علی نازل شده و داللت بر والیت سوره مائده است که 55آیه  آیه والیت:

  .ُهمْ رَاکِعُونَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ  رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ 

دارند و زکات میدهند در حالی که در اند همان کسانی که نماز برپا میآورده ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان

 .رکوع نمازند

http://www.beytoote.com/religious/grateful/arafeh-doings.html
http://www.beytoote.com/religious/grateful/arafeh-doings.html
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ده است ش تصریحاز پلیدی  اهل بیت گردانیدن پاک بر خداوند اراده که در آن به است سوره احزاب 88 آیه بخشی از آیه تطهیر:

 . کنندمیاستناد به آن عصمت امامان برای اثبات علمای شیعه و

مُ رَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُْذهِبَ عَنکُ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ  اَة وَ آتِینَ الزَّکَ أَقِمَْن الصَّلَاَة وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى وَ  قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ  وَ

 یْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًاالرِّجْسَ أَهْلَ الْبَ

و  های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید، و نماز را بر پا دارید و زکاة را ادا کنید، و خداو در خانه

 .خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت دور کند و کامال شما را پاک سازدرسولش را اطاعت نمائید خداوند فقط می

این آیه  .است ائمه معصومین و علی امامت و عصمت بر اثبات شیعه از ادله مذهبمی باشد که  سوره نساء 59 آیه آیه اولی االمر: 

وعی اختالف پیدا کردند، فرد یهودی گفت: موضوع با یك مرد یهودی بر سر موض( منافقن )فردی به ظاهر مسلمازمانی نازل شد که 

پذیرد، اّما مرد به ظاهر مسلمان گفت: حَکَم میان من رشوه نمی محمد دانست کهرا نزد محمد بن عبداهلل ببریم، زیرا مرد یهودی می

کند. در این ماجرا آیه اولی گیرد و به نفع رشوه دهنده داوری میمی رشوه دانست که اون اشرف یهودی باشد، زیرا میو تو کعب ب

 .االمر و آیه پس از آن نازل گردید

نَ الرَّسُول إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُو أُولی األمرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی َشیء فَرُدُّوهُ إِلی اللّهِ وَ أَطیعُوا الرَّسُول وَ وا اللّهَ وَیا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أَطیعُ

 .أَحْسَنُ تَأْویالً الْیَومِ اآلخر ذلِكَ خَیرٌ وَ بِاللّهِ وَ

اید! از خدا و پیامبر خدا و اولی االمرتان پیروی کنید، پس، اگر در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و آورده ایمان ای کسانی که

 .تدارید، این، برای شما بهتر و پایانش نیکوتر اسپیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

 سه آیه از قرآن در مورد نماز:

 َگروند به آنچه پنهان است و برپای می دارند نماز راآنانکه می: اَلَّذیِن َیُومِنُونَ بِالْغَیبِ وَ یُقیمُونَ الصَّلواةَ وَمِمّارَزَقْنَاهُم یُنْفِقُون 

 (6)بقره آیه و آنچه روزی دادیم ایشان را انفاق می کنند.

 َبقره ) و برپای دارید نماز را و بدهید زکات را و رکوع کنید با رکوع کنندگان.: وَءَاتُواالزَّکواةَ وارْکَعُوامَعَ الرَّاکِعیِنَ وَاَقیِمُواالصَّلواة

 (21آیه 

 َآن نماز دشوار  هواستعانت جوئید به شکیبایی و نماز و بدرستیک: واسْتَعیِنُوا بِالصَّبروَالصَّلواةِ وَاِنَّها لَکَبیِرَةٌ اِالّعَلیَ الْخاشِعین

 (25) بقره آیه  است مگر بر صاحبان خشوع.

 دو آیه قرآن به صورت صریح بحث حجاب را مطرح کرده اند آیه از قرآن در مورد حجاب:

  ندامشان را محفوظ دارند ا می فرماید: و بگو به زنان مومن تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و سوره نور: 33آیه

و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود آشکار نسازند و باید خود را بپوشانند و جمال خود را آشکار نسازند 

برادر و پسران خواهر خود و زنان و جز برای شوهران خود و پدران شوهر و پسران و پسران شوهر و برادران خود و پسران 

کنیزان ملکی و اتباع و اطفالی که هنوز بر مسائل زنان آگاه نیستند و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان 

  …پاهایشان معلوم شود و

  ن را )به چادر( بپوشانند می فرماید: ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مومن بگو که خویشت سوره احزاب: 57آیه

که این کار برای اینکه شناخته شوند )به ایمان دار بودن( و اذیت و آزار نکشند )از تعرض و جسارت آزار نکشند( بر آنان 

 …بهتر است و

القرآن  فاتحة القرآن، اساس، شافیه، وافیه، حمد، سبع المثالی، ام قرآن، ،ام الکتاب فاتحة الکتاب، سوره حمد؟ دیگر نام های

 ،تعلیم السئوال، المناجاة، الشافیه، الراقیه، الحمد القصری، الصالة، الدعا، الحمد االولی، کنز، نور، العظیم،

 ء. الشفا الشکر، التفویض، المسئله،
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 (.64(، نجم )87(، فصلت )19(، علق )15سجده )آیه  سوره هایی که سجده واجب دارند:

 راف، رعد، بنی اسرائیل، مریم، حج، فرقان، نمل، ص، انشقاق.انح سوره هایی که سجده مستحب دارند:

در شنگام شنیدن یا خواندن این آیات باید بالفاصله سجده کند و اگر فراموش کند هر موقع به یاد آورد باید  شرایط سجده واجب:

ی سایر شرایط سجده را که در بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد، ول باالفاصله سجده کند. در سجده واجب قران نمی شود

 .نماز است، الزم نیست مراعات کنند

  نوح، ابراهیم، یونس، یوسف، هود و محمّدسوره هایی که به نام پیامبران است؟. 

  سوره بقره. 457و  456، 455آیة الکرسی: آیات 

 عروس قرآن: الرحمن 

 کدام سوره دو بسم ا... دارد؟ سوره نمل 

 سوره توبه کدام سوره بسم ا... ندارد؟ 

 سوره زلزال به چه اشاره دارد؟ زلزله قیامت 

 اولین سوره قرآن؟ علق 

 آخرین سوره قرآن؟ نصر 

 کوچکترین سوره؟ کوثر 

 بزرگترین سوره؟ بقره 

 سوره قدر و عصر رو از حفظ بلد باش 

 احادیث

پس از آن  اهل بیت پیامبر)ص( و قرآن کریم )ص( درباره لزوم پیروی ازپیامبر اسالم از متواتر مشهور و حدیثی حدیث ثقلین:

خودم. مادام که شما  اهل بیت و عترت و دیگری قرآن گذارم یکی کتاب خدامن در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می" ت.حضر

 ".شوند مگر بر سر حوض کوثرگاه از هم جدا نمیهید شد و این دو یادگار من هیچبه این دو دست بیازید هرگز گمراه نخوا

)ع(،  امام علی به معرفی جایگاه و منزلت حدیث است. این سنّی و شیعه و مورد قبولِ عالمان نبوی مشهور احادیث از حدیث منزلت:

و از  متواتر عالمان شیعی از احادیثپرداخته و از نظر  اصحاب )ص( و برتری موقعیت آن حضرت بر دیگر پیامبر اکرم نسبت وی با

اما اهل سنت بر این باورند که این حدیث  .جمله دالیل حقانیت امام علی)ع( برای جانشینی پیامبر اکرم )ص( به شمار آمده است

و امامت علی ندارد چون پیامبر حرفی در مورد خالفت و یا امامت علی در این حدیث نزده. همچنان هارون در زمان ربطی به خالفت 

های مختلفی از پیامبر )ص( شنیده شده این حدیث بارها و به مناسبت .حیات موسی فوت نمود و جانشین موسی شخص دیگر بود

که بعد از من پیغمبری نخواهد تو برای من در مقام و منزلت هارون از موسی هستی جز این"د: بو جنگ تبوک در ترین آنهاکه مهم

 ".بود

جویند. نام این حدیث به آن تمسك می امتام برای اثبات و تعیین شیعیان مشهور است که حدیث یك حدیث جابر: حدیث جابر

پیامبر  از جابر بن عبداهلل انصاری ،آیه اطاعت پس از نزول .است مپیامبر اسال صحابه، یکی ازاهلل انصاریجابر بن عبد برگرفته از نام

 :پیامبر اسالم پاسخ داد« را نیز بشناسیم. اولوااالمر ایم، الزم استاهلل، ما خدا و رسول او را شناختهیا رسول»پرسید:  اسالم

حسین  ،حسن بن علی :است و سپس به ترتیب علی ابن ابیطالب امامان بعد از من اند. نخستین آنان ای جابر، آنان جانشینان من و

معروف است و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و هر وقت او را  "باقر"به  تورات ، که درمحمد بن علی ،علی بن حسین ،بن علی
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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محمد بن  ،علی بن موسی ،موسی بن جعفر ،جعفر بن محمد دیدی، سالم مرا به او برسان. پس از محمد بن علی نیز به ترتیب،

کنیه من )ابوالقاسم( است. اوست که از نام )محمد( و همباشد که هممی فرزندش و پس از ایشان حسن بن علی ،علی بن محمد ،علی

 .انندممی باقی او بهدارند، بر عقیده  ایمان راسختا آن جا که فقط افرادی که گرددغیبت او طوالنی می شود ونظر مردم پنهان می

، الذهبة حدیث سلسل نقل کند؛ ولی به طور خاصشود که معصوم به اسناد از پدرانش گفته می حدیثی به :الذهبة سلسلحدیث 

کالم "ت. اس طال هزنجیر الذهب به معنی ةسلسل است.شده نقل  نیشابور به هنگام ورودش به علی بن موسی الرضا حدیثی است که از

من داخل شود از عذاب  دژ و حصار من )خدا( است پس هر کس به دژ و حصار« ال إلهَ إلّا اللّهُ یعنی هیچ معبودی بجز اهلل نیست»

 ".ها هستممن امنیت خواهد یافت، و این شروطی دارد و من )علی بن موسی الرّضا( یکی از آن شرط

)ع( است. واقعه حدیث کساء در حسین )ع( وحسن ،س() فاطمه)ع(،  علی ،)ص( پیامبر در فضیلت حدیثی قدسی حدیث کسا: 

کشد و با دست راست به آسمان دختر و فرزندانش میرا بر سر داماد و  ء)ص( کسارسول خداد. روی دا همسر پیامبر ،ام سلمه خانه

. "من هستند. پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاماًل پاکشان گردان اهل بیت خدایا! اینان" فرماید:کند و میاشاره می

بزداید و شما را پاک و  خواهد آلودگى را از شما خاندان ]پیامبر[دا فقط مىخ"اند: را خو آیه تطهیر امین، نازل شد و جبرئیل گاهآن

اصل واقعه در حدیث کساء و نزول آیه تطهیر، بنا بر اتّفاق شیعه و سنّى، امرى قطعى  سوره احزاب(. 88آیه بخشی از د )پاکیزه گردان

ل از حضرت فاطمه به نق« حدیث کساء»ه تحت عنوان حدیثى ک ولی اى در آن وجود نداردو روشن است و جاى هیچ شكّ و شبهه 

این ماجرا در ماه ذی الحجه و پیش از روز  .کتاب ها آورده شده است، قابل اعتماد نبوده و سند معتبرى ندارد خیزهرا )س( در بر

 مباهله اتفاق افتاده است ولی زمان دقیق آن مشخص نیست. 

خطبه غدیر  ای به نامدر منطقه حجة الوداع هنگام بازگشت از هجرت 11سال  الحجهذی 13 در پیامبر اسالم)ص( غدیر: حدیث 

برای اثبات سرپرستی و  شیعیان این خطبه یکی از دالیلکردند. معرفی  مانانمسل عنوان موالی را به علی)ع( وای بیان کردند 

هر کس من " :نام بخشی از این خطبه است که پیامبر فرموده است است. حدیث غدیر اسالم بعد از پیامبر امام علی)ع( والیت

 ."سرپرست اویم، علی)ع( سرپرست اوست

ن، که در آاست  نیز مشهور است، روایتی از پیامبر اکرم)ص( حدیث عشیره و حدیث یوم اإلنذار که به این حدیث :ومُ الدّارحدیث یَ

)ع( علی بن ابی طالب خالفت بالفصل و وصایت خواهد دعوت او را بپذیرند و اسالم بیاورند و در ضمن آن بهاز خویشاوندان خود می

، بعثت پس از آن بود که در سال سومکند. بنابر منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری، ماجرای این سخن پیامبر اکرم)ص( تصریح می

 .آن حضرت مامور شد تا خویشاوندان نزدیك خویش را به اسالم دعوت کند ،آیه انذار به مشهور سوره شعراء 412طبق آیه 

 سه حدیث از پیامبر در مورد نماز:

 ید بهشت استنماز کل: لصَّالة مِفتَاحُ الجَّنَّها. 

 نماز، معراج مؤمن است: الصَّالة مِعرَاجُ المُؤمِن. 

 نماز نور مؤمن است: الصَّالة نُورُ المُؤمِن. 

 ند حدیث از پیامبر )ص( راجع به امام حسین )ع(:چ

 ت. بى گمان حسین درى از درهاى بهشت اس 

 ن ممتازى که همواره گنبد اسالم بوده است، شود که به آن کربال گویند، زمیپسرم حسین در سرزمینى به خاک سپرده مى

 .چنانکه خدا یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد

 ند حدیث امام علی )ع( راجع به امام حسین )ع(:چ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_(%D8%B3)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_(%D8%B3)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B8_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B5%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B5%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1
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  حضرت على علیه السالم روزى گذرش از کربال افتاد و فرمود: اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است. شهیدانى که

 .رسنده شهداى گذشته و نه شهداى آینده به پاى آنها نمىن

 بویى اى خاک! در روز قیامت قومى از تو به پا خیزند که امیرالمومنین علیه السالم خطاب به خاک کربال فرمود: چه خوش

 .درنگ به بهشت روندبدون حساب و بى

 سخنی از امام علی )ع( در نهج االبالغه:

  راست بگویی، آنگاه که تو را زیان رساند، و دروغ نگویی که تو را سود رساند و آن که بیش از مقدار نشانة ایمان آن است که

 (253حکمت . )عمل سخن نگویی، و چون از دیگران سخن گویی، از خدا بترسی

  گردد. همانا پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگ تر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی

 (272حکمت . )عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته هاست

 حکمت است. 231نامه و  79خطبه،  421توسط سید رضی گردآوری شده است که دارای  نهج البالغه:

 از حوادث زندگی پیامبر و امامان مختصری

 اول ربیع الول هجرت رسول اکرم از مکه به مدینه است. مبدا تاریخ اسالم:

 

 شهرت کنیه نام
 پدر

 مادر
 زمان تولد محل تولد

مدت 

 امامت
 محل دفن زمان شهادت

 ابوالقاسم 1محمد
 رسول خدا 

 امین

 عبداهلل

 آمنه
 مکه

 االولربیع 17

 4میالدی 157
48 

 صفر 43

 هجری 11
 النبیمسجد

 8فاطمه

 ام االئمه

 الحسنینام

 ام ابیها

زهرا، زهره، 

 صدیقه، بتول

 محمد

 خدیجه
 مکه

 الثانییجماد 41

 بعثت 5
 

 االولجمادی 18

 الثانیجمادی 8

 جریه 11

 بقیع

 خانه خود

 مسجدالنبی

 ابوالحسن علی
 مرتضی

 امیرالمومنین

 ابوطالب

 2فاطمه
 کعبه

 رجب 18

 5میالدی 611

81 

 خ 5

 رمضان 41

 هجری 21
 نجف

 مجتبی ابو محمد حسن
 علی

 فاطمه
 مدینه

 رمضان 15

 هجری 8
11 

 صفر 43

 هجری 51
 بقیع

 سیدالشهدا اباعبدهلل سینح
 علی

 فاطمه
 مدینه

 شعبان 8

 هجری 2
11 

 محرم 11

 هجری 61
 کربال

                                                           

 از مکه به مدینه. فرزندان: فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، قاسم، عبداهلل، ابراهیمبعثت: هجرت  18سال  1 

 عام الفیل 4 

 فرزندان: زینب، ام کلثوم، حسن، حسین، محسن 8 

 بنت اسد 2 

 ده سال قبل از بعثت 5 
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بن علی

 6حسین
 ابو محمد

 العابدینزین

 سجاد

 حسین

 شهربانو
 مدینه

 شعبان 5

 هجری 83
85 

 محرم 45، 13، 14

 هجری 92
 بقیع

بن محمد

 7علی
 باقر ابو جعفر

 سجاد

  3فاطمه
 مدینه

 رجب 8، 1

 هجری 57
41 

 الحجهذی 17

 هجری 112
 بقیع

جعفربن 

 9محمد
 صادق ابو عبداهلل

 باقر

 11ام فروه
 مدینه

 ربیع االول 17

 هجری 38
82 

 شوال 45

 هجری 123
 بقیع

 بنموسی

 11جعفر

 ابوابراهیم

 ابوالحسن

 کاظم

 الحوائجباب

 صادق

 حمیده

روستایی بین 

 مکه و مدینه

 صفر 7

 هجری 143
85 

 رجب 45

 هجری 138
 کاظمین

ن بعلی

 موسی
 رضا ابوالحسن

 کاظم

 نجمه
 مدینه

 القعدهذی 11

 هجری 123

17 

 و 8

 صفر 81

 هجری 418
 مشهد

محمدبن 

 علی

 ابو جعفر

 مختار

 جواد

 تقی

 رضا

 سبیکه
 مدینه

 رجب 11

 هجری 195
19 

 ذی القعده 81

 هجری 441
 کاظمین

بن علی

 محمد

ابوالحسن 

 سوم

 هادی

 نقی

 جواد

 سمانه
 مدینه

 الحجهذی 15

 ریهج 441
46 

 رجب 8

 هجری 452
 سامرا

بن حسن

 علی

 ابو محمد

 رضالاابن

 عسگری

 زکی

 هادی

 سلیل
 مدینه

 االولربیع 42، 3

 هجری 484
6 

 ربیع االول 3

 هجری 461
 سامرا

محمدبن 

 حسن

هم نام و 

هم کنیه با 

 پیامبر

 الزمانصاحب

 امام عصر

 مهدی

 عسگری

 نرجس
 سامرا

 شعبان 15

 هجری 455
   

 

 رتحض نوح، حضرت :نفرند پنج. اندپیغمبرانی که دارای کتاب آسمانی و قانون مستقل بوده :)تشریعی( والعزمپیامبران ال

 )بقیه پیامبران تبلیغی هستند( .)ص( محمد حضرت و عیسی حضرت موسی، حضرت ابراهیم،

 )ص(: پیامبر جنگهای

 جنگ بدر 

در سال دوم هجرت، نخستین جنگ میان مسلمانان و کفار مکه در زمین بدر اتفاق افتاد. در این جنگ، کفار نزدیك به هزار نفر با 

 فتحو مسلمانان، معادل یك سوم آنان افراد داشتند و فاقد ساز و برگ و مرکب و توشه بودند، ولی عنایت خدایی،  هیز کاملتج

 .مسلمانان فرموددرخشانی نصیب 

                                                           

 به تحریك هشام بن عبدالملك مسموم شد. 6 

 اس بود.امامتش متقارن با حکومت خلفای بنی امیه و بنی عب 7 

 دختر امام حسن )ع( 3 

 به دستور منصور دوانیقی مسموم شد. 9 

 دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر 11 

 به دستور هارون الرشید در زندان هارون مسموم شد. 11 

http://tahoor.com/fa/Article/View/24711
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 جنگ احد 

تاختند و در بیرون مدینه، در بیابان احد، با مسلمانان مصاف  مدینه با سه هزار نفر به ابی سفیان در سال سوم، کفار مکه به ریاست

دادند. در این جنگ، پیغمبر اکرم )ص( با هفت صد نفر از مسلمانان، در برابر دشمن صف آرایی کرد. در آغاز جنگ، غلبه با مسلمانان 

از مسلمانان، شکست به لشکر اسالم افتاد و کفار از هر طرف ریخته، شمشیر در میان بود ولی پس از ساعتی، در اثر اشتباه بعضی 

 اکثرشان که –)ع( عموی پیغمبر اکرم )ص( تقریبا با هفتاد نفر از یاران آن حضرت  حضرت حمزه آنان گذاشتند. در این جنگ

 از ییک و شکست حضرت آن پیشین های دندان از یکی و برداشت زخم( ص) اکرم پیغمبر پیشانی و شدند شهید –بودند  انصار از

یجه، لشکر اسالم پراکنده شدند. تنها علی )ع( با که ضربتی به شانه وی وارد ساخت، فریاد کشید که محمد را کشتم و در نت کفار

قاومت نموده، از آن چند نفر در گرد پیغمبر اکرم )ص( پابرجا ماندند و همه شان به قتل رسیدند جز علی )ع( که تا آخر جنگ، م

ند ولی لشکر دشمن، کرد. آخر روز، دوباره فراریان لشکر اسالم دور پیغمبر اکرم )ص( گرد آمده، مهیای جنگ شدحضرت دفاع می

 .همان اندازه از موفقیت را غنیمت شمرده، از جنگ دست برداشته، راه مکه را پیش گرفتند

 یا احزاب جنگ خندق 

اند و آخرین جنگی بود که به رهبری اهل مکه واقع شد و جنگ سختی بود، با پیغمبر اکرم )ص( کرده عرب جنگ سومی که کفار

 که بودند فکر در – داشت قرار ابوسفیان ها آن رأس در که –شود. پس از جنگ احد، سران مکه جنگ خندق و احزاب نامیده می

 کرده، تحریك را عرب قبایل منظور، این برای. کنند خاموش کلی به را اسالم نور ساخته، وارد اکرم پیغمبر بر را کاری ضربت آخرین

نیز با این که با اسالم پیمان عدم تعرض بسته بودند، پیمان خود را نقض  یهود کردند. طوایفدعوت می خود، کمك و همکاری به

و قبایل متفرقه عرب و طوایف یهود با  قریش کرده، با کفار پیمان همکاری بستند. در نتیجه، سال پنجم هجرت، لشکری سنگین از

 .ساز و برگ کامل به سوی مدینه تاختند

 در و کندند خندقی مدینه شهر دور –که یکی از صحابه اکرام بود  – سلمان فارسی به اشاره پیامبر اسالم پس از گفت و گوی زیاد،

 ردندک محاصره را شهر ناگزیر یافته، شهر داخل به راهی رسیدند مدینه به که این از پس دشمن، لشکر و شدند متحصن شهر داخل

ی از نامی که یک عمروبن عبدود ر این جنگ بود که. دانجامید طول به مدتی جنگ، و محاصره و پرداختند جنگ به نحو همان به و

ترین سواران و مشهورترین شجاعان عرب بود، به دست علی کشته شد. باالخره در اثر باد و سرما و خسته شدن اعراب از طول محاصره 

 .و اختالف و جدایی که میان یهود و عرب افتاد، محاصره درهم شکست و لشکر کفار، از دور مدینه متفرق شدند

 جنگ خیبر جنگ با یهود و 

 دبودن کرده نقض اسالم با را خود پیمان علنا کرده، همکاری عرب کفار با و بوده یهود آن اصلی محرکین که –پس از جنگ خندق 

یی کرد که همه با فتح و ظفر مسلمانان ند، پرداخت و جنگ هابود مدینه در که یهود طوایف مالی گوش به خدا امر به اکرم پیغمبر

های مستحکمی در دست داشتند و عده قابل توجه و جنگجویان ، جنگ خیبر بود. یهود خیبر، قلعههاخاتمه یافت. مهم ترین این جنگ

، پهلوان نامی یهود را کشته، لشکر یهود را مرحب خیبری زبردست و ساز و برگ کافی در اختیارشان بود. در این جنگ، علی )ع(

ا کنده، با لشکر اسالم، داخل قلعه گردید و پرچم فتح را بر فراز آن به متفرق ساخت و پس از آن، به سوی قلعه تاخته، در قلعه ر

 .یکسره شد حجاز دیهو کار – یافت خاتمه هجرت پنجم سال در که –اهتزاز در آورد. و با همین جنگ ها 

 فتح مکه 

و  مصر و سلطان روم و قیصر ایران شاه مانند –اکرم )ص( نامه هایی به ملوک و سالطین و فرمانروایان  در سال ششم هجرت، پیغمبر

به ذمه اسالم در آمدند و آن حضرت با کفار مکه  مجوس و نصارا نوشته، آنان را به اسالم دعوت فرمود. گروهی از – حبشه نجاشی

پیمان عدم تعرض بست و از جمله شرایط آن، این بود که کفار به مسلمانانی )که( در مکه هستند آزار و شکنجه ندهند و دشمنان 

ض نمودند و در اثر آن، پیغمبر اکرم )ص( تصمیم به اسالم را به ضرر مسلمانان یاری نکنند. ولی کفار مکه پس از چندی پیمان را نق

http://tahoor.com/fa/Article/View/211529
http://tahoor.com/fa/Article/View/24746
http://tahoor.com/fa/Article/View/24746
http://tahoor.com/fa/Article/View/27778
http://tahoor.com/fa/Article/View/27778
http://tahoor.com/fa/Article/View/24748
http://tahoor.com/fa/Article/View/24748
http://tahoor.com/fa/Article/View/24755
http://tahoor.com/fa/Article/View/24755
http://tahoor.com/fa/Article/View/211531
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%B1%D8%A8&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%B1%D8%A8&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/24710
http://tahoor.com/fa/Article/View/24710
http://tahoor.com/fa/Article/View/24950
http://tahoor.com/fa/Article/View/24950
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/24813
http://tahoor.com/fa/Article/View/24813
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%20%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%20%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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فتح مکه گرفت و سال ششم هجرت با ده هزار )نیرو( به مکه تاخته، مکه را بدون جنگ و خونریزی فتح نمود و بت های بسیاری که 

سال، آن همه  41ون ساخته و شکست. عموم اهل مکه اسالم را پذیرفتند و سران مکه را که در ظرف بود، همه را سرنگ کعبه در خانه

دشمنی با وی نموده، رفتارهای غیرانسانی در حق او و پیروانش روا داشته بودند، احضار فرموده، بی آن که کمترین تندی و ترشرویی 

 .دادکند، با نهایت بزرگواری، همه را مشمول عفو خود قرار 

 جنگ حنین 

 اباعر با متعددی هایجنگ و پرداخت – بود جمله آن از نیز طائف شهر که –پیغمبر اکرم )ص( پس از فتح مکه به تصفیه اطراف 

 یکم حنین، وادی در جنگ، این. است اکرم پیغمبر مهم هایجنگ از یکی حنین جنگ. باشدمی حنین جنگ ها، آن از یکی که کرد

 – بودند سوار هزار چندین که –اتفاق افتاد. لشکر اسالم با دوازده هزار مرد جنگی در مقابل هوازن  طایفه هوازن با مکه فتح از پس

( ع) علی جز که طوری به دادند، مسلمانان به فاحشی شکست جنگ، ابتدای در هوازن،. گرفت در آنان میان سختی جنگ و ایستاد

ز ا پس ولی کردند فرار همه شمار، انگشت نفر چند و جنگیدمی( ص) اکرم پیغمبر پیشاپیش و اشتد دست در را اسالم پرچم که

ساعتی چند، اول، انصار و پس از آن، سایر مسلمانان به مراکز خود بازگشته، با جنگ سختی که نمودند، دشمن را شکست دادند. در 

ی بنا به درخواست پیغمبر اکرم )ص( مسلمانان همه اسیران را آزاد کردند این جنگ، پنج هزار اسیر به دست لشکر اسالم افتاده بود ول

 .و چند نفری که ناراضی بودند، آن حضرت نصیب آنان را با پول خریداری نموده، آزاد فرمود

 جنگ تبوک 

)تبوک جایی است در مرز میان حجاز و شام( کشید،  تبوک هجرت به قصد جنگ با روم، لشکری به پیغمبر اکرم )ص( در سال نهم

نیز پیش از آن با روم، در  جنگ موته دهد وها و اعراب، لشکری تمرکز میود که قیصر روم، در آن حدود از رومیزیرا شایع شده ب

شده بود. پیغمبر  عبداهلل بن رواحه و زیدبن حارثه و جعفربن ابی طالب :همان حدود، اتفاق افتاده و منجر به شهادت سرداران اسالم

اکرم )ص( با سی هزار لشکر، متوجه تبوک شد ولی با رسیدن لشکر اسالم، جماعتی که آن جا بودند، متفرق شده بودند. سه روز در 

 .تبوک توقف نموده، به تصفیه آن نواحی پرداخت و پس از آن به مدینه مراجعت فرمود

 وم یهودی که پیامبر از مدینه بیرنشان کرد؟اولین ق

ضرت محمّد)ص( وقتی وارد مدینه شدند، با یهودیان مدینه قرارداد صلح و دوستی امضا کردند، و این قرار داد تا بعد از جنگ بدر ح

د. ردنشود، پیمان شکنی کپابرجا بود، ولی بعد از این جنگ یهودیان که گویا انتظار داشتند که به زودی اسالم توسّط کافران نابود 

پس از جنگ بدر، به گزارش تمامی تواریخ، سر ناسازگاری با پیامبر را گذاشتند و بعد از جنگ بدر پیمان پیامبر  بنی قیناق یهودیان

تی ح را شکستند، پیامبر آنها را نصیحت فرمودند و از آنها خواستند که از سرنوشت قریش عبرت بگیرند ولی آنها دست برندارشتند و

به پیامبر گفتند خیال نکن که چون بر اعراب چیره شدی، بر ما نیز چیره می شوی! و سپس از قدرت شمشیر خود سخنها گفتند و 

با این سخنان قدرت خود را به رخ پیامبر کشیدند. بعد از این ماجرا و در همین حالی که دشمنی و پیمان شکنی نشان می دادند، 

دیان به یك زن مسلمان هتك حرمت کرد، که یك مرد مسلمان به خشم آمد و او را کشت، یهودیان بنی روزی در بازار یکی از یهو

قینقاع هم او را کشتند و اعالن جنگ کردند و به درون حصار خود رفتند و حالت جنگی گرفتند، و پیامبر نیز متقابالً آنها را محاصره 

 . نند بار شترهایشان بکنند بروند، اخراج شدندکرد، و بعد از مدتی با اجازة اینکه هر چه می توا

 : جنگ های امام علی)ع(

 )جنگ جمل )جهاد با ناکثان 

اولین جنگ حضرت با گروهی از پیمان شکنان به رهبری طلحه و زبیر و عایشه اتفاق افتاد که در تاریخ، به دلیل نقض پیمانشان، از 

ز خروج از مرکز خالفت حضرت و شکستن بیعت خود، با همراهی و تشویق عایشه شود. طلحه و زبیر پس اتعبیر می« ناکثین»آنان به 

ق اتفاق افتاد که در مدت یك روز با  86اولین جنگ را بر حضرت تحمیل کردند. جنگ جمل در منطقه ای نزدیك بصره در سال 

http://tahoor.com/fa/Article/View/24713
http://tahoor.com/fa/Article/View/24713
http://tahoor.com/fa/Article/View/24754
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/211535
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AA%D8%A8%D9%88%DA%A9&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AA%D8%A8%D9%88%DA%A9&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/25913
http://tahoor.com/fa/Article/View/25913
http://tahoor.com/fa/Article/View/26880
http://tahoor.com/fa/Article/View/26880
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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شهادت تنها ده نفر از جبهه امام علیه السالم کشته شدن ده هزار تن و به روایت دیگر، سیزده تا بیست هزار تن از جبهه ناکثین و با 

 با پیروزی حضرت به پایان رسید.

 )جنگ صفین )جهاد با قاسطان 

نام صفین که در بادعای خالفت کرده بود، در محلی که در شام  قمری( نبردی سنگین میان حضرت علی و معاویه) 87صفر  1در 

آغاز خالفت حضرت علی، معاویه را از کارگزاری شام معزول و سهل بن حنیف را ناحیه غربی عراق میان بالس و رقه است رخ داد. در 

جانشین وی کرد. معاویه نپذیرفت و شام را زیر فرمان خود گرفت. پس از پایان جنگ جمل، حضرت علی، حریر بن عبداهلل را به شام 

ای جنگ با حضرت علی آماده کرد. حضرت علی هم از خواهی عثمان لشکری برفرستاد تا از معاویه بیعت بگیرد. معاویه نیز به خون

پس از چند روز نبرد،  روز طول کشید. 111کوفه عازم جنگ شد و در صفین جنگ سختی میان سپاه شام و عراق درگرفت. این نبرد

روهی یدن این صحنه گها را بر سر نیزه کردند. با دسپاه حضرت علی در شرف پیروزی بود که با پیشنهاد عمروعاص، سپاه معاویه قرآن

انتخاب نمود؛ اما  حکمیتحضرت علی مالك اشتر و یا عبداهلل بن عباس را برای نمایندگی و  از سپاه عراق جنگ را ترک کردند.

 بنابراین تعیین خلیفه به حکمیت میان عمروعاص و گروهی که جنگ را ترک کرده بودند، نپذیرفتند و ابوموسی اشعری را برگزیدند.

کفایتی ابوموسی و زیرکی عمروعاص خالفت به معاویه سپرده و حضرت علی از آن عزل شد و اشعری سپرده شد، لکن با بیابوموسی 

 شد. برگذار  "الجندل ةدوم"م در منطقه ای بنام داوری این دو حک فت.علناً قدرت را از دست حضرت گر

 )جنگ نهروان )جهاد با مارقان 

آغاز شد. « نهروان»ز جنگ صفیّن، سومین و آخرین جهاد حضرت با گروه خوارج در منطقه ق و به فاصله یك سال ا 83در سال 

خوارج یا مارقان از مسلمانان ظاهربین، قشری و سطحی نگر و به اصطالح خشك مقدّس و متحجّر بودند که به اعمال ظاهری شریعت 

ین و احکام آن و همچنین مسائل سیاسی و اجتماعی را نداشتند. دادند، اما قدرت تحلیل گوهر دمانند نماز و روزه، اهتمام بیشتری می

شاهد آن فریب خوردن آنان از حیله معاویه در جنگ صفیّن در باال بردن قرآن بر سرنیزه ها در لحظه شکست است که امام علیه 

ه شروع شد و طولى نکشید که آنگرو بارى جنگ السالم را تهدید کردند که باید با معاویه صلح کند، وگرنه جانش در خطر خواهد بود.

گمراه مقتول و نه نفر نیز از آنان فرار کردند و هفت نفر هم از سپاه على علیه السالم بدرجه شهادت نائل آمده بودند و بدین ترتیب 

خوارج  از جمله فراریان کوفه مراجعت نمودند،ه حضرت صد در صد صورت واقع بخود گرفت و پس از خاتمه جنگ ب پیش بینى آن

 مکه گریخته بود.ه عبد الرحمن بن ملجم از قبیله مراد بود که ب

 صلح امام حسن )ع(:

 به حسن سرشپ )ع( علی شهادت از بعد کرد؛ یریگجلو کوفه و شام نگج از که بود صلحی واقع در معاویه با حسن امام صلح

 به ایهنام در حسن امام فرستاد کوفه بهگ جن برای را لشکری و ذیرفتپن را او خالفت شام فرماندار معاویه ولی رسید جانشینی

 حکومت در بیشتری تجربه هم او که فتگ اسخپ در معاویه و دارد بیشتری استحقاق است محمد نوه او که نمود یاداوری معاویه

 ونچ بدهد او به ار حکومت شگمر از بعد که میدهد قول او و اردپبس معاویه به را داری حکومت خواست حسن امام از او. دارد

 صلح حس خاطر به و نداشتند یدنگجن به تمایلی امام سربازان جون نمود قشون تجهیز به شروع معاویه نداد اسخیپ امام

 دالیل از.ذیرفتپ را معاویه با صلح متعاقبش های خونریزی و شدن یگنددستچ از یریگجلو و سیاست از بیزاری و امام دوستی

 امام اهیانپس رگدی و سست عنصری تمایل عدم و و دسیسه های آنهامعاویه های رشوه علت به امام اهپس سرداران خروج ان اصلی

  .است بوده

 اهداف امام حسین )ع( از قیام خود:

 اقامه و حفظ ارزش های راستین اسالم 

 انگیزه اجتماعی و اصالح فرهنگی اوضاع و شرایط حال جامعه 
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 پیام های قیام امام حسین )ع(:

 زیر بار ظلم نرفتن( آزادگی( 

 )عزت نفس )رهایی از فرومایگی و برای خویش شرافت قائل شدن 

 )ایثار و از خودگذشتگی )مقدم دانستن اهداف جمعی به فردی 

 وفاداری به عهد و پیمان 

 خصوصعالوه بر از خودگذشتگی های امام حسین )ع( در به ثمر رساندن این قیام، زنان ب وقایع کربال؟ نقش حضرت زینب در

حضرت زینب)س( در آن شرایط نقش موثری را ایفا نمودند، چرا که اگر صبر و استقامت این زنان در هنگام ازدست دادن جوانان و 

 (حضرت زینب)س. طفل هایشان نبود، چگونه امام حسین و لشکر آنها می توانستند با شجاعت تمام، سپاه دشمن را شکست دهند

عی کرد؛ بلکه جماین بانوی بزرگوار در عصر روز عاشورا، نه تنها از امام سجاد)ع( پرستاری می .ستنقش آفرین اصلی نهضت عاشورا ا

از زنان و کودکان داغدار، گرسنه، تشنه، مجروح و کتك خورده را که شدیدا به سر پرستی و نوازش های عاطفی نیاز داشتند، تحت 

خطبه حضرت زینب)س( در مسجد کوفه و بیان است.  عه کربالان واقپیام رسحضرت زینب)س( . دادحمایت معنوی خویش قرار می

بازگویی واقعه کربال در کوفه در سخنرانی حضرت زینب)س( . های آن، اولین ضربه را بر پیکر حکومت جعلی اموی وارد کردواقعیت

 یر کشیدن واقعه عاشورا و تداوم وحضرت زینب)س( با سخنرانی کوبنده خویش، در واقع در به تصو. یی یزید و امویان شدسبب رسوا

روش امام حسین)ع( نقش بسزایی را ایفا نمود، چرا که این بانوی شجاع، صبور، با تقوا و با ایمان در صحرای کربال، در مقابل امواج 

 . خروشان سختی ها مقاوم بود و توانست رسالت عظیم حسینی را به پایان رساند

 کرد؟ قیام )ع( حسین امام و کرد صلح )ع( حسن امام چرا

 به وجهت با اما بود، معاویه خطر و کشی لشکر با مقابله برای سپاهی تهیه رسیدن، حکومت به از بعد )ع( حسن امام اقدامات اوّلین از

 معاویه مقابل در حکومتش مینظا قدرت و توان گرفتن نظر در با و اسالم جهان مسائل جانبه همه بررسی و جامعه اوضاع و شرایط

 امام واّلً:ا که دهدمی گواهی تاریخ نمودند. پرهیز ریدرگی ادامه از و دادند صلح به تن نبود، صالح به شرایط این با جنگ ادامه کهاین و

 نچنی در ثانیاً: نداشتند. را اطرافیانش و معاویه بر نظامی پیروزی توان مخلص، هان فرمانده و یاران نداشتن دلیل به )ع( حسن

 به ضرتح آن شدن کشته و معاویه با )ع( حسن امام درگیری ثالثًا: نبود. اسالم دنیای نفع به معاویه با جنگ و نبرد نتیجه شرایطی

 مدت این در مردم که چرا میکرد. فرق کامالً آن شرایط و )ع( حسین امام زمان اما بود. مسلمانان خالفت مرکز شکست معاویه دست

 مچنینه بود، حکومت تشکیل برای آماده کوفه شهر و بودند حضرت آن با بیعت وخواستار ودند،ب آمده ستوه به امویان ستم و ظلم از

 شناختن، رسمیت به یعنی او؛ با امام بیعت و نبود پایبند اسالمی آداب و احکام از یك هیچ به که بود یزید )ع( حسین امام مقابل طرف

 هر بود.ن منفور مسلمانان از بسیاری نظر در و میکرد حفظ را اسالم ظواهر همعاوی حالیکه در ،اسالم رفتن بین از و فساد ستم، ظلم،

 کاری همان رسیدند،می امامت به )ع( علی امام جانشین عنوان به )ع( حسین امام اگر و انداشتباه و خطا از معصوم و امام هاآن دوی

 .کردند انتخاب )ع( حسن امام برادرش که دادندمی انجام را

 هجری پیان یافت. 849سال در سال  69هجری آغاز شد و بعد از  461سالگی و در سال  5از  غیبت صغرا:

 هجری و بعد از از دنیا رفتن آخرین نائب ایشان آغاز شد. 849از سال  غیبت کبرا:

 علل و فلسفه غیبت:

 :موضوع تاکید شده استبه باور پژوهشگران شیعه، همه اسرار و علل غیبت بر ما روشن نیست؛ اما در روایات بر سه 

 آزمایش مؤمنین . 3
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رت مهدى، حضبنابر منابع دینی اسالم، از سنتهاى ثابت الهى، آزمایش بندگان و انتخاب صالحان و گزینش پاکان است. بر اثر غیبت 

نى که ایمان در گردند و کساشوند: گروهى که ایمان استوارى ندارند، باطنشان ظاهر و دستخوش شك و تردید مىمردم آزمایش مى

گردند و به تر مىتر و شایسته اعماق قلبشان ریشه دوانده است، به سبب انتظار ظهور آن حضرت و ایستادگى در برابر شدائد، پخته 

 ترین آزمایشهاى الهىآید که آزمایش در روزگار غیبت، از سختاز روایات بر مى. گردنددرجات بلندى از اجر و پاداش الهى نائل مى

 :و این سختى از دو رو است است

 گردند. برخى در اصل تولد و برخى در دوام عمر شود، بسیارى از مردم دستخوش شك و تردید مىچون غیبت طوالنى مى

کنند و جز افراد آزموده و مخلص و داراى شناخت عمیق، کسى بر ایمان و عقیده به امامت آن حضرت آن حضرت شك مى

 ماند. باقى نمى

 طورى که حفظ سازد، بهدهد و مردم را دگرگون مىها و فشارها و پیشامدهاى ناگوار که در دوران غیبت رخ مىتیسخ

 .گیردگردد و ایمان مردم در معرض خطرهای شدید قرار مىایمان و استقامت در دین، کارى سخت دشوار مى

 حفظ جان امام .2

کند؛ زیرا اگر آن حضرت از همان آغاز سیله غیبت، امام دوازدهم را از خطر قتل حفظ میآید که خداوند، به واز برخی روایات بر می

 افتد وکشتند. بر این اساس اگر پیش از موعد مناسب نیز ظاهر شود، جان او به خطر مىمى شد، او رازندگى در میان مردم ظاهر مى

 .گرددبه انجام ماموریت الهى و اهداف بلند اصالحى خود موفق نمی

 هاى زمانبا طاغوتآزادى از یوغ بیعت . 3

 شناسد. او مامور به تقیه از هیچ، به رسمیت نمىتقیه ، پیشواى دوازدهم، هیچ حکومتی ستمگری را حتی از روىروایات به نقل برخی

حکومت و سلطنت هیچ ستمگرى در نخواهد آمد و احکام دین خدا را به طور کامل و بى هیچ پرده  حاکم و سلطانى نیست و تحت

کند، عهد و پیمان و بیعت هیچ حاکم ب است تا وقتی قیام میکند. به عبارت صریح روایت، او غایاى اجرا میپوشى و بیم و مالحظه

 .اش نباشدو حکومتی بر عهده

 :های دیگری نیز دارد از جملهها و حکمتغیبت امام عالوه بر حفظ جان امام مهدی)عج( علت

 .یجاد زمینه اجرای احکام الهی در جامعه. ا1

 امیدبخشیدن به مؤمنان و منتظران. 4

طور مداوم مراقب حال پیروان خویش سازى؛ در روایات زیادی بیان شده است که؛ امام زمان)عج( در دوران غیبت بهتربیت و خود . 8

 .است

 .ها و افکار شخصىپاسدارى آیین خدا در جلو گیری از آمیختن آن با سلیقه. 2

های پنهان و آشکار امام زمان )عج( مام زمان)عج( در زمان غیبت همچون خورشید پشت ابر است که مردم از برکات و هدایت. 5

 .مند هستندبهره

 وظیفه شیعیان در زمان غیبت:

 .تالش در جهت شناخت هر چه بیشتر و بهتر امام زمان )عج( .1

شناخت و شناساندن امام زمان ؛ دسازی و دیگر سازیاز طریق خو تکاپو و کوشش در جهت زمینه سازی ظهور آن حضرت .4

شناخت و معرفی هر چه بهتر  بزرگ تاریخی و ارمغان الهی ایشان به جهان بشریت؛ نقش ، اهداف واالی آن حضرت،()عج

 .اسالم به جهانیان

 .تالش و جهاد در جهت دفاع از اسالم و حفظ کیان اسالمی .8

 .پیروی از نائبان امام عصر )عج( یعنی عالمان و فقیهان عادل و شایسته .2

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87
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 .دعا برای فرج آن حضرتانتظار فرج و  .5

 .قه دادن برای سالمتی آن حضرتدعا و صد .6

 امام حسین )ع( و حمزه عموی پیامبر سید الشهید لقب چه کسی بود؟

 در احد قبر حضرت حمزه در کجاست؟

 از یاران حضرت علی )ع( جعفر طیار که بود؟

 از پیامبر تا امام پنجم. جابربن عبداهلل از یاران چه امامانی بود؟

 هارون الرشید داده است؟قتل عام بر مکیان در چه زمانی رخ 

شد و باغی بود که پیامبر از یکی از جنگ ها به غنیمت ارثیه حضرت فاطمه )س( که در آن سرزمین پنبه کاشته می فدک چیست؟

  گرفته بود.

 حضرت علی )ع( شهید محراب صدر اسالم؟

مدفون است  شیعیان دیگر ماما کنار سه بقیع در قبرستان مدینه آرامگاه محمد باقر در شهر امام پنجم؟ ضریحشون کجاست؟

 .ندارد ضریح و گنبد آرامگاه او برخالف بیشتر امامان شیعه هم اکنون

دوازده هزار ر، است. تعداد حاضران را ده هزار نفف نظر اختال غدیر خم درباره تعداد افراد حاضر در تعداد افراد حاضر در غدیر خم؟

، سال دهم هجری در مدینه با توجه به گنجایش جمیعت در فضای غدیرخم و جمعیتاما  .اندگفته هفتاد هزار نفر هفده هزار نفر، نفر،

توان گزارش مبنی بر حضور ده هزار نفر در غدیر خم را می حجة الوداع در هنگام مکه همچنین با در نظر گرفتن جمعیت حاضر در

 .مستندتر دانست

در اشاره به چهار شخصی که پس از  سنی اناناست که از سوی مسلم اصطالحی خلفای اربعه یا خلفای راشدین خلفای راشدین:

 .علی و عثمان ،عمر ،ابوبکرز: اند این چهار تن به ترتیب عبارترود. ارسیدند، به کار می خالفت به )ص( محمد حضرت مرگ

 عهده بگیرد مولی و ولی آن است.  سرپرست، یاور، هر کس امری را بر ولی یعنی چه؟

سالگی به شهادت  65امام زمان )عج( و بعد ازون هم امام جعفر صادق )ع( که در  امامی که بیشتر از همه امام عمر کردند؟

 رسیدند. 

 امام صادق )ع( کدام امام شاگردان زیادی داشت؟

 نفر 142111 تعداد پیامبران؟

 یا ثروت:مام علی )ع( به علم بهتر است پاسخ ا

 .علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد

 .کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنیعلم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می

 !علم بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار

 .شودشود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده میعلم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می

 .کننددانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد میعلم بهتر است؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می

 ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. علم بهتر است؛ زیرا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
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 .شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شدعلم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می

این دنیا و هم پس از مرگ همراه ماند، ولی علم، هم در هنگام مرگ با صاحبش می تا علم بهتر است؛ برای اینکه مال و ثروت فقط

 .انسان است

 .شودکند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان میعلم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می

 اند. کنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضععلم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند، تا آنجا که گاه ادعای خدایی می

 ارکان جمهوری اسالمی ایران

 اصولدیگر است. قانون اساسی تعریف کننده  قوانین و راهنمایی برای تنظیم کشور حقوقی یك سند ترینعالی :قانون اساسی

کشور  شهروندان حقوق یك کشور، و تعیین و تضمین کننده ولتد یسیاس قدرت حدود و جایگاه مراتب، سلسله ساختار، سیاسی،

 تدوین شده است.  مجلس خبرگانتوسط  .است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد

قوه (، شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی) قوه مقننه ،لت(دو) قوه مجریه، )فرمانده کل قوا( رهبر می:ارکان جمهوری اسال

  شوراهای شهر و روستا ، ومجلس خبرگان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، قضاییه

 دالیل اثبات عقلی و نقلی والیت فقیه:

 :دلیل عقلی

لوگیری از حرج و مرج و فساد و اختالفات نظام، و با توجه با توجه به ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندی های اجتماعی و ج

 توانمان علیهم السالم، با دو بیان میبه ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پیامبر )ص( و اما

 والیت فقیه را اثبات کرد:

 سر نشد؛ باید نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. آن که هنگامی که تحصیل مصلحت کامل در حد مطلوب و ایده آل می

پس در مسئله مورد بحث هنگامی که مردمی از مصالح حکومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبه بعد از آن را تحصیل کنند، یعنی 

 متبلور می شود:حکومت کسی را که نزدیکتر به امام معصوم باشد بپذیرند، و این نزدیك بودن در سه امر اصلی 

 «فقاهت»علم به احکام کلی اسالم  .1

 «تقوی»شایستگی روحی و اخالقی  .4

 کارآیی در مقام مدیریت جامعه .8

 و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود.

  یابد و مینصب و اذن خدای متعال مشروعیت آن که والیت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با

عمالً از وجود رهبر  چنانکه معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر )ص( و امامان علیهم السالم داده شده است، اما در زمانی که مردم

اند، یا باید ملتزم بشویم که خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسالم صرف نظر کرده و یا اجازه اجرای آن را به معصوم محروم

 طل بودن فرضاصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خالف حکمت الزم نیاید و با توجه به با کسی که

 .شوداول فرض دوم ثابت می

 :دلیل نقلی

یا  «مناا»دلیل نقلی عبارت است از روایاتی که داللت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد، یا فقهاء را به عنوان 

 معرفی کرده است، در میان این روایات:  پیامبر )ص( و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است« وارثان»و « خلفاء»

 مقبوله عمر بن حنظله .1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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 مشهوره ابو خدیجه .4

 توقیع شریف .8

ات مزبور ت. به هر حال، روایبهتر قابل استناد است و تشکیك در سند چنین روایاتی که از شهرت روایتی و فتوایی برخوردارند روا نیس

 مؤیدات بسیار خوبی برای ادله عقلی به شمار می رود.

ای ترین نیازهای جامعه اسالمی تشکیل حکومت اسالمی است که در زمان پیامبر از پایه چرا والیت فقیه برای جامعه الزم است؟

عهده داشتند. در زمان غیبت امام زمان هم جامعه اسالمی  ایشان بود و بعد از پیامبر امامان معصوم این وظیفه را بربر عهده خود 

باید به نواب عام و خاص اشاره کرد که نواب خاص همان برای تشکیل حکومت اسالمی و حل مشکالت جامعه نیاز به حاکم دارد که 

ظیفه را بر عهده دارد. همچنین یه این وفقوالیت نواب اربعه بودند و مصداق کامل نایب عام هم والیت فقیه است. پس در زمان غیبت 

برخی از ملزومات جامعه اسالمی مانند اجرای قوانین اسالمی )خمس(، اجرای حدود، اتحاد قوا و تامین نیروی دفاعی برای مقابله با 

 باشد. دشمنان فقط از طریق ولی فقیه قابل اجرا می

رجع در حالت عادی مسئول کشف دستورات دینی و در خصوص وجود ولی فقیه در کنار مراجع آن است که م فلسفه والیت:

فروعات فقهی از منابع دینی است. در حلیکه رهبر و ولی فقیه عالوه بر توانایی این امر، داری صالحیت و کیاست و قدرت اداره جامعه 

 ا ندارد. نیز میباشد. ضرورتا هر فردی که دلرای مرجعیت باشد، توانایی رهبری و ولی فقیه به معنای حاکم شدن ر

الیت از آن خداوند متعال است و خداوند این والیت را به و: نسبت والیت فقیه با والیت پیامبر اعظم و ائمه معصوم علیه السالم

رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و امامان معصوم اهل البیت علیهم السالم اعطا فرموده است و در دوران غیبت این والیت از سوی 

 .ین)علیهم السالم( به فقهای عادل دارای کفایت اعطا شده استمعصوم

بی باشد. یعنی همان والیت تشریعی که به نبا این وصف، والیت فقیه امتداد والیت امامان معصوم و نبی خاتم صلی اهلل علیه و آله می

است، در دوران غیبت برای فقیه عادل با کفایت  خاتم)صلی اهلل علیه و آله( و امامان معصوم)علیهم السالم( از سوی خداوند اعطا شده

 ثابت است. )آیت اهلل هادوی تهرانی(

والیت فقیه امری مطلقه است و بر اساس نظریه والیت مطلقه فقیه الزمه پذیرش حکومت اسالمی، روا داشتن  والیت فقیه مطلقه:

تیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا والیت مطلق، به است. فقیه، حاکم علی االطالق است و همه اخ اختیارات مطلق برای فقیه

گیرد، بدون والیت مطلق است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه

انون اساسی اضافه گردید بدین نیز به ق 63و این اصل که در بازنگری سال  .برپایی حکومت اسالمی و اجرای احکام دین ممکن نیست

 .قانون اساسی محدود میگردد 111جهت است تا سوء تفاهمی پیش نیاید که وظایف رهبری تنها به اصل 

منظور از والیت مطلقه2 هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست که اگر چنین معنایی برای والیت 

عدالت در والیت فقیه سازگار نیست. در یك کالم مراد از والیت مطلقه فقیه این است که ولی فقیه در تأمین ه تصور شود2 با شرط یفق

 .تواند وی را از این مهم منع نمایدمصالح الزم االستیفای جامعه اسالمی کاماًل مبسوط الید بوده هیچ امری نمی

تعالی فرجه(، در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت  در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عجل اهللقانون اساسی:  5اصل 

 .گردددار آن میبر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده

 اساسی(:  قانون 3۰7صل شرایط و صفات رهبری )ا

 فقه در ابواب مختلف افتاء صالحیت علمی الزم برای. 

 عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم. 

  قدرت کافی برای رهبریبینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
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 تر باشد مقدم استدرصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی. 

 (:قانون اساسی 33۰اصل وظایف و اختیارات رهبری )

 مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با. 

 نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. 

 پرسیهمه فرمان. 

 های مسلحنیرو فرماندهی کل. 

 اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی. 

 نصب و عزل و قبول استعفای مسئوالن کشور. 

 شورای نگهبان تعیین فقهای. 

 قوه قضاییه تعیین رئیس. 

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تعیین رئیس. 

 ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ن رئیستعیی. 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعیین فرمانده کل. 

 تعیین فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 

 گانهحل اختالف و تنظیم روابط قوای سه. 

 نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل. 

 جمهوری پس از انتخاب مردم امضاء حکم ریاست 

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

 .ه عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهمب مجلس شورای اسالمی رأی

 عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. 

 .تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کندرهبر می

کالمی است. همانگونه که در نبود پیامبر باید دین خود  والیت فقیه مانند امامت از عقاید و مسائل حدیثی در مورد والیت فقیه:

ان مرا از امام بگیریم و اداره دنیای خود را به او بسپاریم، در دوران غیبت هم باید احکام دین را از مجتهدان عادل که نایبان عام امام ز

قیه مجتهدان توان اداره کشور را دارد بسپاریم. )عج( هستند بگیریم. اداره دنیای خود را به مجتهدی عادل و توانمند که بهتر از ب

کنند باید به کسانى از شما )شیعیان( که حدیث و سخنان ما را روایت مى"بنابراین بر طبق روایتی از امام صادق )ع( در زمان غیبت: 

ه کنند و او را به عنوان حاکم شناسند )عالم عادل(، مراجعنگرند و احکام ما را به خوبى باز مىو در حالل و حرام ما به دقت مى

بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچك شمرده 

 ".شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است

مردم عالوه بر وظایف دینی که نسبت به جامعه و حکومت و حساسیت در قبال سرنوشت  در برابر والیت فقیه؟ وظیفه مردم

دانند تا در روندهای مختلف نظام سیاسی از قبیل انتخاب مسئولین مختلف حکومتی و نمایندگان خویش دارند، خود را موظف می

ه هر چه بهتر جامعه  فرآیندهای مختلف آن بیشترین همکاری را با مجریان مجلس و شوراها و ... مشارکت داشته باشند و در ادار

قانون بنمایند و در مواقعی که حفظ نظام، منافع ملی، عزت، امنیت و استقالل کشور نیازمند حضور در صحنه است، بیشترین حضور 

ثیر جو قرار نگرفتن و تنها نگذاشتن ایشان در شرایط موثر را ایفا کنند. وظیفه ما اطالعات از دستورات ایشان در هر شرایطی و تحت تا

 حساس هست. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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مشکالتی که امروز مسلمانان با آن مواجه هستند این است که پیروی از والیت  مشکلی دارن؟ کشورایی که والیت فقیه ندارن ایا

پیش گرفت و روز به روز به پیشرفت در  فقیه نداشتند و رهبری را اشتباه انتخاب کردند اما ملت ایران پس از انقالب راه درست را

 .کنندهای مختلف دست پیدا میزمینه

 اجرای احکام اسالمی در کشور 

 استقالل کشور از وابستگی به غرب و شرق و اینکه مسئوالن رده اول تصمیم گیرنده مسائل مهم هستند نه کشورهای بیگانه 

 ی و ...پیشرفت های عظیم علمی، صنعتی، هسته ای، فضایی و درمان 

 پیشرفت های عظیم نظامی و تبدیل شدن به یك قدرت منطقه ای 

 ها به طوری که جرات نزدیك شدن به ایران را ندارند. های محارب و تکفیری و تروریستایجاد سدی محکم در برابر گروهك

در آنها بوده است. این  اند به دلیل عدم حاکمیت والیت فقیههایی در کشورهای همسایه داشتهها اگر موفقیتاین گروهك

 کشورها دولت و ارتش دارند اما والیت فقیه ندارند. 

شرط ولی فقیه عدالت است و عادل کسی است که گناه کبیره نکند و به گناه صغیره  گر ولی فقیه کار گناه بخواد چکار میکنید؟ا

واقع والیت فقیه برای سعادت جامعه و رساندن جامعه  اصرار نداشته باشد پس ولی فقیه هیچ گاه انسان را امر به حرام نمیکند و در

به سرمنزل مقصود است. ممکن است دارای حکمتی شرعی باشد که از ذهن عوام بدور است و اطالعات ازون واجب است مثال 

 خودکشی حرام است اما اگر وضعیت به گونه ای باشد که ولی اذن به عملیات استشهادی دهد موجب جنت خواهد بود. 

کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد. قوه مقننه از دو است که  نظام جمهوری اسالمی ایران بخشی از :وه مقننهق

 :نهاد اصلی تشکیل شده است

 .کنندکه در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می :مجلس شورای اسالمی. 3

در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. مصوبات  گذاریقانوننهاد  رکن اصلی مجلس شورای اسالمی

مجلس ایران از سایر قوا  .شوندابالغ می قوه قضائیه و قوه مجریه برای اجرا به شورای نگهبان مجلس شورای اسالمی در صورت تأیید

 3دوره مجلس شورای اسالمی .طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشدمستقل است و به

 است. سال

ه شش عضو است کز دوازده عضو تشکیل شدهکه ا است نظام جمهوری اسالمی ایران از جمله نهادهای نظارتی :شورای نگهبان. 2

قوه  هستند که با معرفی رئیس حقوقدانانیشوند و شش عضو دیگرعزل و نصب می رهبر از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم

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

 است. شش سالطول دوره شورای نگهبان  .دبیر کنونی آن است احمد جنتی ضرحا

 ایف شورای نگهبان:وظ

 تفسیر قانون اساسی 

 اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسالمی و مجلس شورای اسالمی نظارت بر تدوین قوانین در 

 پرسیمی و مراجعه به آراء عمومی و همهوری، مجلس شورای اسالظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهن  

وزارت کشور است اما مسئول  مجلس شورای اسالمیو  جلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوریانتخابات ممسئول برگزاری نکته: 

  نظارت بر این انتخابات شورای نگهبان است.

 :(3375تا  3357)یا دوره کنونی دوره ششم اعضای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_(%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_(%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 :فقها

 )دبیر( احمد جنتی .1

 محمد مؤمن .4

 (سه سال دوم) دار جهرمیزندهمهدی شب ---( 1894فروردین  81درگذشت: ) غالمرضا رضوانی .8

 هاشمی شاهرودی .2

 یزدیمحمدرضا مدرسی .5

 محمد یزدی .6

 :حقوقدانان

 سیامك ره پیك .1

 ر(مقام دبیقائم) محمدرضا علیزاده .4

 محسن اسماعیلی .8

 محمد سلیمی .2

 م(سه سال دوو( )سخنگ) اهلل ابراهیمیاننجات ---گو( سخن) عباسعلی کدخدایی .5

 م(سه سال دو) سام سوادکوهی --- حسینعلی امیری .2

مصوب کرده دارد. رئیس قوه  قوه مقننه است که وظیفه اداره کشور بر اساس قوانینی را که گانهقوای سه یکی از :قوه مجریه

بط خارجه، بهداشت و درمان، اداره، سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور، آموزش و پژوهش، روا .است رئیس جمهور مجریه

کشاورزی و صنعت، امنیت و تامین نیازهای دفاعی و تامین نیازها و ملزومات سایر قوا مانند قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان و 

  .است ... بر عهده قوه مجریه

 رئیس جمهور، وزرا و معاونین او قوه مجریه از چه بخش هایی تشکیل شده؟

 .دار استرا عهده ایران ل تحقق بخشیدن به عدالت درئوفردی و اجتماعی و مس حقوق است مستقل که پشتیبان ایقوه :قوه قضائیه

عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر  مجتهد که بایدشود به این سمت منصوب می سال 5رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت 

 .بر عهده دارد صادق الریجانی ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر .و مدبر باشد

 وظایف قوه قضائیه: 

 سیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و ر

 .ندکاقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می

 های مشروعاحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی 

 نظارت بر حسن اجرای قوانین 

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

 ناقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمی 

 وظایف رئیس قوه قضائیه:

 دادگستری ایجاد تشکیالت الزم در 

 تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی 

 ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنانشایسته و عزل و نصب آن عادل و قضات استخدام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D9%87_%D9%BE%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C_(%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 117واجد شرایط است که بر اساس اصل  هایفقیه مجلسی متشکل از :مجلس خبرگان

و  اتانتخاب وسیله به آن اعضای که مجلس اینرا دارد. مدت هر دوره ( رهبر جمهوری اسالمی) ولی فقیه یت تعیین و نظارت برمسئول

انتخابات دوره بعدی باید شش ماه به پایان هر دوره آغاز  .باشدمی هشت سالگردند، مخفی مردم انتخاب میتوسط رأی مستقیم و 

 داخلینامه آیین 4و  1مجلس خبرگان نیز در ماده گردد به طوریکه سه ماه به پایان هر دوره انتخابات دوره بعدی پایان یافته باشد. 

 نفر افزایش یافته است.  99که این تعداد به  .استم کردهنفر اعال 36 را خبرگان تعداد نهاد، این

 :وظایف مجلس خبرگان 

  تعیین رهبر یا عزل وی است. یعنی اگر رهبری به دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر، نتواند وظایف خود را بخوبی انجام

ین صورت خبرگان باید او را عزل دهد، یا به فراموشی مبتال شود، یا اینکه صالحیت اخالقی خود را از دست بدهد، در ا

کنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا یا سایر شرایط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل می شود، اما تشخیص این مورد 

 .باشدو اعالم آن به وسیله ی خبرگان است که مقام رسمی می

 نظارت  نترل وکار ک« هیأت تحقیق»رگان با تعیین نظارت بر کارهای رهبر است تا کار به عزل وی کشیده نشود. مجلس خب

 .کنداز بروز اختالل در فعالیت های رهبری جلوگیری میو  را انجام می دهد

 ه ک توانند والیت مسلمین را بعهده بگیرند تا همیشه افرادیمطالعه دقیق و جدی افرادی که می رایتشکیل کمیسیونی ب

 و در مواقع الزم برای رهبری معرفی شوند. ه باشند شرائط تصدی والیت را دارند شناسایی شد

 ریاست و هیئت رئیسه:

اکبر  این پست به 1836مرگ وی در سال  پس از .بود علی مشکینی به عهده 1861ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال 

این پست  1898در سال  جانشین وی شد. پس از فوت او، محمدرضا مهدوی کنی 1839در سال  .رسید هاشمی رفسنجانی

 .رسید محمد یزدی به

 :هیئت رئیسه دوره چهارم )کنونی(

 (نایب رئیس اول) سید محمود هاشمی شاهرودی .1

 (نایب رئیس دوم) محمدعلی موحدی کرمانی --- محمد یزدی .4

 (منشی) آبادیعلی دری نجفقربان .8

 (منشی) سید احمد خاتمی .2

 (کارپرداز) یم رئیسیسید ابراه .5

 )کارپرداز(  سید هاشم حسینی بوشهرید --- صادق الریجانی .6
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 :قانون اساسی 3۰2اصل 

پس از رهبر کبیر انقالب جهانی اسالم و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به 

عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه  مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به

گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و کنند هربررسی و مشورت می اصول پنجم و یکصد و نهمفقهاء واجد شرایط مذکور در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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صل مذکور در اموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات 

کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می

های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با نمایند. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه مسوولیتمی

 .ور مساوی استسایر افراد کش

 :قانون اساسی 3۰5اصل 

نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله انون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیینق

ر گونه هفقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد. از آن پس 

 .تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صالحیت خود آنان است

 :قانون اساسی 333اصل 

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم 

است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل اقد بعضی از شرایط بودهشود از آغاز ف

باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی یکصد و هشتم می

 .رهبر جدید اقدام نمایند

  مجلس خبرگان رهبری برای دوره پنجمانتخابات  دهم مجلس شورای اسالمیبه همراه دوره  92سال اسفند  7در انتخابات 

 برگزار خواهد شد. 

در ساختار  امام خمینی به فرمان 1866 است که در سال نظام جمهوری اسالمی ایران نهادهای از :مجمع تشخیص مصلحت نظام

رسمًا وارد قانون اساسی شد و جزء  1863می ایران قرار گرفت و بعدها در بازنگری قانون اساسی در سال حقوقی نظام جمهوری اسال

بود  شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی بدیل این قانون گشت. انگیزه اولیه در تاسیس چنین نهادی، ایجاد نقش میانجی بینبی

نفر  1نفر ثابت و  22هایی شده بودند. تعداد اعضای این مجمع نظرها و تعارض ه اول انقالب اسالمی ایران دچار اختالفکه در ده

شوند. ریاست این انتخاب می رهبر ایران سال یکبار و از طریق حکم 5است که اعضای ثابت هر  مان متناسب با موضوع آن جلسهمیه

  .بوده است اکبر هاشمی رفسنجانی مجمع از ابتدای تاسیس رسمی تا به حال بر عهده

 :تشخیص مصلحت نظام مجمع چهار وظیفه عمومی

 تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 

 های کلی نظام ستنویس سیاتهیه و پیشنهاد پیش 

 م رهبریحل معضالت نظام با ارجاع از سوی مقا 

 های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظاماعالم نظر در مورد استفساریه 

 :مصلحت نظام مجمع تشخیص چهار وظیفه مقطعی

  کنبه مجمع ارجاع میمشاوره در اموری که رهبر ایران. 

 نفره جهت رسیدگی  8، تشکیل یك شورای مجلس خبرگان رهبری در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط

 امور تحت اختیار رهبر

 ویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا و یا فوت رهبر وقتتص 

 انون اساسی جمهوری اسالمی ایرانشارکت در شورای بازنگری قم 

 :گانههیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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سید محمود  اکنون ریاست هیئت راکند. همتعیین می رهبر ایران است که رئیس آن را جمهوری اسالمی ایران یکی از ارکان نظام

است که آن هم تحت نظارت رهبر جمهوری  مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده دارد. این هیئت جدای از هاشمی شاهرودی

اعضای آن که  .استتصریح شده قانون اساسی ایران ایجاد و در شورای نگهبان بین دولت، مجلس واسالمی و با هدف رفع اختالف 

 ساله تعیین می شوند عبارتند از: 5برای دوره 

 سید محمود هاشمی شاهرودی .1

 حجت االسالم سیدمحمد حسن ابوترابی .4

 سیدمرتضی نبوی .8

 عباسعلی کدخدائی .2

 سیدصمد موسوی خوشدل .5

 وظایف شورای عالی امنیت ملی: 

 ملی تامین منافع 

 پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 

  امنیتی –هماهنگی فعالیت های سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی 

 بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی 

 :لی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسیاعضای فعلی شورای عا 

 شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوررئیس: حسن روحانی .1

 مجلس شورای اسالمی رئیس: علی الریجانی .4

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران رئیس: صادق الریجانی .8

 کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی ن رئیس جمهور و رئیس: معاومحمدباقر نوبخت .2

 و نماینده رهبر ایران در شورا منیت ملیدبیر شورای عالی ا: علی شمخانی دریابان .5

 اینده رهبر ایران در شورا: نمسعید جلیلی .6

 وهای مسلح جمهوری اسالمی ایراننیر رئیس ستاد فرماندهی کل: سید حسن فیروزآبادی سرلشکر .7

 ارتش جمهوری اسالمی ایران فرمانده کل: عطاءاهلل صالحی سرلشکر .3

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی مانده کل: فرمحمدعلی جعفری سرلشکر .9

 شورای امنیت کشور و رئیس وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی .11

 وزیر امور خارجه: محمدجواد ظریف .11

 وزیر اطالعات: سید محمود علوی .14

 وط به موضوع در حال بررسی در شوراوزیر یا مسئول مرب .18

 :دولت حسن روحانی اسامی وزیران

 (وزارت آموزش و پرورش) علی اصغر فانی 

 (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) محمود واعظی 

 (وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران) سید محمود علوی 

 (وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران) محمدجواد ظریف 

 (وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیاعلی طیب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) زاده هاشمیسید حسن قاضی 

 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) علی ربیعی 

 (وزارت جهاد کشاورزی) محمود حجتی 

 (وزارت دادگستری جمهوری اسالمی ایران) مصطفی پورمحمدی 

 (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) حسین دهقان 

 (وزارت راه و شهرسازی) عباس احمد آخوندی 

 (وزارت صنعت، معدن و تجارت) زادهمحمدرضا نعمت 

 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) محمد فرهادی 

 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) علی جنتی 

 (وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران) عبدالرضا رحمانی فضلی 

 (وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران) بیژن زنگنه 

 (وزارت نیروی ایران) چیانحمید چیت 

 (وزارت ورزش و جوانان) محمود گودرزی 

 اسامی معاونان حسن روحانی:

 اسحاق جهانگیری: جمهورمعاون اول رئیس 

 محمد شریعتمداری: جمهورمعاون اجرایی رئیس 

 محمدباقر نوبخت: یت و برنامه ریزیمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیر 

 سورنا ستاری: رئیس بنیاد ملی نخبگان و جمهورمعاون علمی و فناوری رئیس 

 فرمسعود سلطانی: جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمعاون رئیس 

 علی اکبر صالحی: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی 

 معصومه ابتکار: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

 الهام امین زاده: جمهورمعاون حقوقی رئیس 

 مجید انصاری: جمهورمعاون پارلمانی رئیس 

 شهیندخت موالوردی: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 

 سید محمد علی شهیدی محالتی: هید و امور ایثارگرانجمهور و رئیس بنیاد شمعاون رئیس 
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تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای ایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میهر کس شک

اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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نها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعالم نماید و در موردی که و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آ

 مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند.

 قانون اساسی: 33اصل 

 .ریزی منظم و صحیح استوار استنظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه

 یع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها بخش دولتی شامل کلیه صنا

مانند  آهن وهای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهو شبکه

 .اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

  ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی شامل شرکتبخش تعاونی

 .شودتشکیل می

 های شود که مکمل فعالیتبخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

 .اقتصادی دولتی و تعاونی است

 و رشد موجب و نشود خارج اسالم قوانیندیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده  مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط  .حمایت قانونی جمهوری اسالمی است مورد نشود جامعه زیان مایه و گردد کشور اقتصادی توسعه

 .کندهر سه بخش را قانون معین می

 سران مملکت و مقامات عالی رتبه:

وسطانتخاب ت  نام مقام 

 مجلس خبرگان

امام  ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ، فرمانده کلرهبر جمهوری اسالمی دومین

بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ، رئیستهرانجمعه   
ایسیدعلی خامنه  

انتخابات مردمی رئیس جمهور هفتمین   حسن روحانی 

سه
ی 

قوا
نه
گا

 

مردمی انتخابات مجلس شورای اسالمی رئیس نهمین   علی الریجانی 

شورای نگهبان ، از اعضای فقهایقوه قضائیه رئیس رهبر  صادق الریجانی 

تهران موقتامام جمعه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس رهبر  اکبر هاشمی رفسنجانی 

تهران موقتامام جمعه  ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ، دبیرشورای نگهبان دبیر رهبر  احمد جنتی 

قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور رئیس   احمد محسنی گرکانی 

 رهبر

، شورای نگهبان ، عضوگانههیات عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه رئیس

، نماینده مجلس خبرگان رهبری ، نایب رئیس اولمصلحت نظام مجمع تشخیص عضو

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مجلس، عضو  

 محمود هاشمی شاهرودی

ستاد مشترک کل نیروهای مسلح رئیس رهبر  حسن فیروزآبادی 

ی
ظام

ن ن
ها
ند
رما

 ف

ارتش جمهوری اسالمی ایران فرمانده کل رهبر  عطاهلل صالحی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران فرمانده رهبر  محمدعلی جعفری 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران هفتمین فرمانده رهبر  حسین اشتری 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%94_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%94_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%94_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%94_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%94_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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رئیس جمهور مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر دفاع ،رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی   حسین دهقان 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران رئیس رهبر  محمد سرافراز 

ام
مق
ر 
سای

هم
ی م

ها
شورای سیاستگذاری امامان جمعه رئیس رهبر   رضا تقوی 

تهرانشورای شهر دانشگاه تهران جغرافیا، عضو هیات علمی دانشکده شهردار تهران   قالیباف 

مجمع تشخیص مصلحت نظامدبیر رهبر  محسن رضایی 

رئیس جمهور شورای عالی امنیت ملیدبیر   علی شمخانی 

رئیس جمهور فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس   غالمعلی حداد عادل 

 تفاوت طرح و الیحه:

 به پیشنهاد نمایندگان مجلس گفته می شود: طرح. 

 ق می شودبه پیشنهاد دولت اطاله: الیح. 

  در کشور ما مقدمه تصویب یك قانون، ارایه یك پیشنهاد به مجلس شورای اسالمی است. که ممکن است این پیشنهاد به طورکلی یا

درصورتی که یك الیحه یا طرح در بررسی های کمیسیون مجلس و رأی  .از طریق دولت باشد یا تعدادی از نمایندگان مطرح کنند

چنانچه این مصوبه مورد تأیید شورای  .تصویب قرار گیرد، بعنوان مصوبه مجلس تلقی خواهد شد گیری در صحن مجلس، مورد

در صورت وجود اختالف بین قوه مقننه)مجلس( و شورای نگهبان  .نگهبان نیز قرار گیرد آن مصوبه، شکل قانون پیدا خواهد کرد

 .د شدواهخ کار وارد نهادی بنمام مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختالف

  است. سال 3دوره شورای شهر  :دوره چهارم اسامی شورای شهر

1. ..................................... 

4. ..................................... 

8. ..................................... 

2. ..................................... 

5. ..................................... 

6. ..................................... 

7. ..................................... 

 
 مردم به ان رای دادند.  % 9324که  1853فروردین  11و  11در روزهای  همه پرسی نظام جمهوری اسالمی؟ 

 1824خرداد سال  15 ؟نقطه آغاز شکوفایی انقالب اسالمی 

  انیزبدولت و ملت همدلی و هم ؟92شعار سال 

 زرتشتی، کلیمی، مسیحی ده در قانون اساسی جمهوری اسالمی؟اقلیت های دینی به رسمیت شناخته ش 

 نظیم روابط قوای سه گانه بر عهده چه کسی است؟ رهبرحل اختالف و ت 

 .شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است 

 لتتهیه بودجه ساالنه کشور به عهده چه مقامی است؟ دو 

 شود؟ مجلس شورای اسالمیتصویب بودجه ساالنه کشور توسط کدام مرجع انجام می 

 پس از رهبر عالی ترین مقام سیاسی کشور؟ رئیس جمهور 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
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 طرح از طرف کدام مرجع به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد میشود؟ نمایندگان مجلس 

 الیحه از طرف کدام مرجع به مجلس پیشنهاد میشود؟ دولت 

 یران یا هریك از وزرا بر عهده کیست؟ نمایندگان مجلساستیضاح وز 

 ر وقت ه استوارنامه:پذیرد؟ رئیس جمهور. )کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میچه کسی استوارنامه سفیران را امضا می

 گویند.(مه میدهد که به آن استوارنافرستد، اعتبارنامه ای به او میرئیس کشوری، سفیری به خارج از کشور می

  امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها پس از تصویب مجلس بر عهده کیست؟ رئیس جمهور یا

 نماینده قانونی او

 رئیس شورای عالی امنیت ملی کیست و مصوبات آن در چه صورت قابل اجراست؟ رئیس جمهور و پس از تائید مقام رهبری 

 ان بازرسی کل کشور زیر نظر چه مقامی تشکیل می گردد؟ رئیس قوه قضائیهسازم 

 نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده کیست؟ قوه قضائیه 

 نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده کدام است؟ دیوان عالی کشور 

 وه قضائیهرئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل توسط چه مقامی انتخاب می شود؟ رئیس ق 

 مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور مستقیما بر عهده کیست؟ رئیس جمهور 

 به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی چه مرجعی پاسخگو میباشد؟ دیوان عدالت اداری 

  قضائیهدیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی اداره می شود؟ رئیس قوه 

 تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کیست؟ رهبر 

 امام جمعه از طرف چه کسی انتخاب می شود؟ رهبر 

 مهم ترین وظیفه رئیس جمهور؟ اجرای قانون اساسی 

  اصل 177قانون اساسی جمهوری اسالمی مشنمل بر چند اصل است؟ 

 ر و وزرا قبل و بعد از آمدن روی کار بر عهده چه مقامی است؟ رئیس قوه قضائیهرسیدگی به دارایی های رهبر، رئیس جمهو 

  همراه با خبرگان است. 95و اردیبهشت  92انتخابات دهمین دوره مجلس شوراس اسالمی؟ در دو دوره برگزار خواهد شد: اسفند . 

  برگزار شد. دوره های قبلی در سال های  94خرداد  42چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا؟ همزمان با ریاست جمهوری در

 برگزار شده بود.  35و  31، 77

 جایگاه رهبری نسبت به سه قوا؟ ناظر و مافوق سه قوا 

  انتخاب فرماندهان سپاه با کیست؟ فرمانده کل سپاه مستقیما توسط رهبری انتخاب می شود و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک

 رمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می شوند. و نیروها به پیشنهاد ف

 کر نام )علیهم السالم( با ذ بنابر احتیاط باید خطبه دوم مشتمل بر صلوات بر ائمّه اطهار؟ اسامی ائمه در کدام خطبه نماز گفته میشود

 باشد.  آنان و استغفار براى مؤمنین نیز

 انجام گرفت. 1894خرداد  42که در  االن دوره چندم ریاست جمهوری است؟ دوره یازدهم 

  .دوره چندم مجلس شورای اسالمی؟ االن دوره نهم است که در اسفند دوره دهم برگزار میشود 

  .دوره چندم مجلس خبرگان؟ االن دوره چهارم است که در اسفند ماه دوره پنجم برگزار میشود 

  .دوره چندم شورای شهر؟ االن دوره چهارم است 

 یت فقیه؟ عمل کردن به احکام حکومتی صادره از سوی والیت فقیه .التزام به وال 

  63خرداد  12روز و سال رحلت امام خمینی )ره(؟ 

  شروع هفته دفاع مقدس( 59شهریور  81روز و سال شروع جنگ تحمیلی؟( 

 رئیس شورای عالی امنیت ملی؟ رئیس جمهور، حسن روحانی 
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 مخانیدبیر شورای عالی امنیت ملی؟ دریابان علی ش 

  سال  5به صورت سنتی توسط رهبر و به مدت چند سال انتخاب میشود؟ توسط چه کسی و رئیس سازمان صدا و سیما 

 رئیس صدا و سیما چه کسی است؟ محمد سرافراز 

 محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت؟ 

 سازمان حفاظت محیط زیست ایران معاون رئیس جمهور و رئیسابتکار؟  معصومه 

  (انیوحید خراس/  صافی گلپایگانی/  مکارم شیرازی/  شبیری زنجانی/  سیستانی/  خامنه ایآیت اهلل )مراجع تقلید؟ چند تن از 
 امام جمعه دائم استان :......................................................... 

  :امام جمعه موقت استان..................................................... 

 :امام جمعه شهر....................................................................... 

  :امام جمعه موقت شهر....................................................... 

 نام نماینده شورای نگهبان در شهر و استان؟........................................... 

 شخصیت های مهم انقالب اسالمی

 راب انقالب اسالمی:شهدای مح

بود. وی پس  پهلوی در دوران هشیع و یکی از مبارزان تبریز متولد :آیت اهلل سید محمد علی قاضی طباطبایی .1

 بازگشت راه در مسجد در عشا و مغرب نمازاز اقامه  پس 1853آبان  11در که  بود تبریز امام جمعه اولین انقالب از

 .ترور شد گروه فرقان توسط منزل به

 41جمعه، که  دبو تبریزو امام جمعه  مجلس خبرگان اولنماینده دوره  تبریزی: آیت اهلل سید اسداهلل مدنی .4

 . های نماز جمعه به پایان رسید توسط منافقین به شهادت رسیدپس از آنکه خطبه 1861شهریور سال 

امام  ،استان فارس در نماینده ولی فقیه فارس، رئیس حوزه علمیه :ت اهلل سید عبدالحسین دستغیبای .8

هنگام رفتن به نماز  1861آذر  41بود که در   مجلس خبرگان قانون اساسی در فارس استانو نماینده  شیراز جمعه

 جمعه به دست منافقین به شهادت رسید. 

بود  و امام جمعه این شهر مجلس خبرگان قانون اساسی ماینده مردم یزد درن :ایت اهلل حاج شیخ محمد صدوقی .2

پس از ادای نماز به  سازمان مجاهدین خلق توسط 1861 تیرماه 11روز   مطابق با رمضان ماه مبارک 11در در که 

 شهادت رسید. 

در حالی که برای  1186 مهرماه 48 دره بود که اامام جمعه کرمانش  :آیت اهلل حاج آقا عطاءاهلل اشرفی اصفهانی .5

  به شهادت رسید.  مسجد جامع کرمانشاه در د،شاقامه نماز جمعه آماده می

ایرانی، فعال سیاسی و اجتماعی، از فعاالن نهضت ملی شدن نفت و  شیعه روحانی  سید محمود عالئی طالقانی :اهلل طالقانیآیت

مجلس  ، عضوشورای انقالب و رئیس 57، از رهبران انقالب نهضت آزادی ایران و جبهه ملی دوم نهضت مقاومت ملی، از بنیادگذاران

ابوذر  و پدر طالقانی بود. او در بین شاگردان و طرفدارانش به 57انقالب  تهران پس از امام جمعه و نخستین خبرگان قانون اساسی

 . معروف بود زمان

و  هیئت موتلفه اسالمی ، عضوتفسیر قرآن و کالم اسالمی و فلسفة اسالمی ، استادشیعه روحانی: مرتضی مطهری

دانشگاه  استاد 57انقالب  وی قبل ازترور شد.  تهران در 1853اردیبهشت  11که در  بود نظام جمهوری اسالمی ایران پردازاننظریه از

بود،  آیت اهلل خمینی های سیاسی در کناررتضی مطهری در فعالیتم .منصوب شد شورای انقالب از انقالب به ریاستبعد ود. ب تهران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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های او و یارانش اهلل خمینی را مرهون تالشدر تهران و هماهنگی آن با روح 1824خرداد  15قیام  توان سازماندهیطوری که میبه

 من عمر حاصل و اسالم تنمطهری پاره » :عالقه زیادی به وی داشت، تا بدانجا که بعد از مرگش گفت اهلل خمینیسید روح. دانست

 «. بود

، اولین 1857ر سال انقالب ایران د پس از دیوان عالی کشور و اولین رئیس ایرانی مدار و فقیهسیاست :سید محمد حسینی بهشتی

پرداز والیت فقیه نام بود. گاهی از وی به عنوان نظریه مجلس خبرگان قانون اساسی و نایب رئیس حزب جمهوری اسالمی دبیرکل

اهلل خمینی و هواداران تشکیل حکومت اسالمی در ایران بوده و نقش بسیار مهمی در جمله افراد نزدیك به آیتشود. او از برده می

 به شهادت رسید.  تهران در تن از یارانش 74با 1861 تیر 7که در  استقرار جمهوری اسالمی در ایران داشته است

 1861شهریور  3 درسازمان مجاهدین خلق بود که توسط اعضای 1857انقالب  پس از راننخست وزیر ای دومین :محمدجواد باهنر

بود  دانشگاه تهران ترور شد. وی دارای فوق لیسانس علوم تربیتی و دکترای الهیات از وزیریدفتر نخست گذارییك بمبدر  تهران در

التحصیلی، به حرفه معلمی روی آورد و در دوران پهلوی به تدوین کتب درسی دینی و قرآن پرداخت. باهنر پیش از که پس از فارغ

گران نتوان از نخستین تدویوزیری، به عنوان سومین وزیر آموزش و پروش ایران مشغول به کار بود. باهنر را میکسب سمت نخست

 . دانست انقالب اسالمی ایران و مولفان کتب مذهبی مدارس ایران قبل و بعد از

ترور  وزیریدفتر نخست گذارییك بمبدر  تهران در 1861شهریور  3 بود که در رئیس جمهور ایران دومین: مدعلی رجاییمح

 سپس و معلمی جمهور، به حرفهعنوان رئیسبوده و پیش از انتخاب به دانشسرای عالی از ریاضیات کارشناسیشد. وی دارای درجه 

 43شهریور همان سال، یعنی به مدت  3تا  1861مرداد  11محمدعلی رجایی از تاریخ است.  داشته اشتغال پروش و آموزش وزیر

 .جمهوری بودریاستروز، در مقام 

از دیگر شخصیتهای فرهنگی و متفکر در انقالب اسالمی است . وی همراه با مبارزات سیاسی امام خمینی، به بستر  شهید مفتح:

سازی فکری و فرهنگی توجه خاص ورزید . آیت ا... مفتح عالوه بر حضور فعال در صحنه مبارزه علیه رژیم پهلوی، دارای سوابق 

در مقابل و هدف گلوله قرار گرفت  گروه فرقان توسط دانشگاه تهران هنگام ورود به 1853آذر  47وی در بود.  درخشان فرهنگی

 .با رگبار گلوله کشته شد شگاه تهراندان دانشکده الهیات

نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی، برادران ذوالقدر.  فدائیان اسالم چه کسانی بودند و در چه روزی به شهادت رسیدند؟

 1882دی  47

 های مهمجنگ تحمیلی و عملیات

و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شهرهای با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران  1859هریور ش 81در  جنگ تحمیلی:

 .پایان رسیدبه  1867 مرداد 49 در در و ساله حکومت صدام حسین علیه ایران آغاز شد 3غرب و جنوب ایران، جنگ 

جنگ ایران و  ، برای پایان دادن به1866 تیر 49 است که در های شورای امنیتقطعنامه یکی از :شورای امنیت 575قطعنامه 

انت ترین و از نظر ضمترین و از نظر محتوا اساسیگرفته شده مفصلهای به کار صادر شد. این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه عراق

از  پذیرفته شد، ولی بعد عراق ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است. این قطعنامه بالفاصله از سویاجرایی قوی

 1867 تیر 49 )رهبر وقت ایران( در نیاهلل خمیسید روح پذیرفته شد و ایران از سوی 1867تیر 47 سال و هفت روز درگذشت یك

معروف شد. پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای « نوشیدن جام زهر»به  که کرد منتشر قطعنامه پذیرشپیامی درباره 

به حمالت خود ادامه داد و مجدداً داخل خاک ایران شد تا نقاط مهمی از  عراق از سوی ایران بود، ولی بسآتش پذیرش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DB%B1%DB%B5_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
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 49 دست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد، اما موفقیتی بدست نیاورد و نهایتاً جنگ دررا به  خرمشهر جمله

  . پایان یافت 1867 مرداد

 - آبادان در محور نصر من اهلل و فتح قریب است که با رمز ران و عراقجنگ ای های مهم در طییکی از عملیات :عملیات ثامن االئمه

و بازپس  آبادان به فرماندهی مشترک انجام شد و منجر به شکسته شدن حصر 1861 مهر 5 به صورت گسترده در تاریخ نکارو شرق

 . شد ایران از خاکلومتر مربعکی 151گیری بیش از 

در  جبهه جنوبی در یا زهرا علیها السالم با رمز 1861 فروردین 4 در ساعت سی دقیقه بامداد روز دوشنبه :عملیات فتح المبین

 1861ریزی عملیات فتح المبین از اواسط آبان . طرحشودکیلومتر مربع انجام می 4511با وسعت حدود  دزفول و شوش منطقه غرب

است که سرانجام منجر به بیرون راندن نیروهای  نگ ایران و عراقج آغاز شده بود. بسیاری بر این باورند که این عملیات نقطه عطف

 .ترین عملیات جنگ ایران و عراق میدانندرا تعیین کننده عملیات بیت المقدس عراقی از خاک خوزستان شد. هر چند برخی دیگر

 

در  المقدسعملیات بیت ترین هدفبعنوان مهم (روز اشغال 573پس از  1861)در سال سوم خرداد در روز :آزادسازی خرمشهر

ه ب) میسپاه پاسداران انقالب اسال و( یعلی صیاد شیراز به فرماندهی) ارتش جمهوری اسالمی ایران توسط جنگ ایران و عراق دوره

 1861خرداد  2تا  1که از  المقدسعملیات بیت گیری خرمشهر در پی مرحله چهارمانجام گرفت. بازپس( محسن رضایی فرماندهی

نفر نیروی  هزار 19هزار نیروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنین  16در جریان آزادسازی خرمشهر حدود . روی داد، برآورده شد

کشته  6٬111المقدس که به آزادی خرمشهر انجامید روزه بیت 46ایران در جریان عملیات  .عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند

از این  ایران در. شودشناخته می جنگ ایران و عراق آزادسازی خرمشهر از لحاظ نظامی نقطه عطفی در تاریخ. هزار مجروح داد 42و 

سوم خرداد  شورای عالی انقالب فرهنگید. شواز پیروزی، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن یاد می عملیات و روز به عنوان نمادی

 . استنامگذاری کرده روز مقاومت، ایثار و پیروزی را در تقویم رسمی ایران به عنوان

انقالب  وی پیش از. بود جنگ ایران و عراق های نامنظم درنظامی ایرانی و بنیانگذار ستاد جنگ-فعال سیاسی: مصطفی چمران

را  سازمان اَمل امام موسی صدر ریزی کرد، سپس به لبنان رفته و در آن جا به همراهانجمن اسالمی دانشجویان آمریکا را پایه 57

به  مهندس بازرگان سال به ایران باز گشته و پس از آموزش نیروهای سپاه، از سوی 41یران وی پس از تشکیل داد. با انقالب در ا

مسئولیت وزارت دفاع را به  اهلل خمینیروح پاوه در امور انقالب منصوب شد. بعد از موفقیت در دولت موقت وزیریمعاونت نخست

اهلل روح و نماینده مجلس شورای اسالمی توان به نمایندگی تهران در اولین دورههای وی میوی سپرد. از دیگر مسئولیت

گذاری کرد. از دیگر کارهای های نامنظم را بنیانبه اهواز رفت و ستاد جنگ جنگ با شروع .شاره کردا شورای عالی دفاع در خمینی

ماهنگی بین نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی بود که در منطقه حضور داشتند. مصطفی چمران در مهم وی ایجاد ه

 . سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پشت سرش کشته شد-در مسیر دهالویه 1861خرداد ماه  81

است. وی بوده شورای عالی دفاع و عضو نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران فرمانده اسبق: علی صیاد شیرازی سپهبد

 41در دمت در یگانهای مختلف نیروی زمینی ارتش سال خ 84بود. صیاد شیرازی پس از  جنگ ایران و عراق یکی از فرماندهان

 شد.  ترور ،سازمان مجاهدین خلق و مقابل درب منزلش، به دست نیروهای مسلح تهراندر 1873 فروردین
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%8E%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%8E%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1
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 مسائل روز کشور

توانایی یك ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و این که کشورها چگونه سیاست امنیت ملی: 

بایست در دیدگاه اسالمی، میند. کنداخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ میها و تصمیمات الزم را برای حمایت از ارزش های 

امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقالل، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسالمی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در 

امروزه هیچ کشوری در  .و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری کردبرابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه پرستان 

کند، بلکه انواع تهدیدات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه تامین امنیت ملی، تنها به مقابله با تهدیدات نظامی بسنده نمی

 .گیردایی و... را در نظر می

ا شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه نیست، بلکه وحدت به وحدت اسالمی به معنای یکی شدن مذاهب و یوحدت اسالمی: 

معنای اتحاد و هم بستگی پیروان مذاهب مختلف اسالمی است. همه مسلمانان در عین حال که با هم اختالف دارند می توانند با 

ر مسلمانان نگان و تسلط آنان بتکیه بر مشترکات بسیاری که دارند در برابر دشمنان اسالم صف واحدی را تشکیل دهند و از نفوذ بی گا

 .جلوگیری نمایند

 مفهوم بصیرت و تعریف آن از دید رهبری:

ایمان است از این رو موجب هدایت و حرکت است در حالیکه علم همواره  صیرت دانایی صرف نیست بلکه دانایی همراه با باور وب

 .ستمقرون باور قلبی نبوده و در نتیجه لزوما مایه عمل به مقتضاتش نی

تفاده از آن اس، اینکه به مضرات آن باور ندارند دانند سیگار برای انسان زیان بار است ولی به دلیلبه عنوان نمونه خیلی از مردم می

و آنجا یك یك اعمالش  به عالم برزخ و حساب سفر خواهد کرد داند روزی این جهان را ترک وتقریبا هر انسان الهی می. کنندمی

ر بسیاری از مردم از ساحت ذهن به ساحت یرد اما از آنجایی که این بینش دگقرار گرفته و جزا و پاداش به آن تعلق میمورد ارزیابی 

شود ولی علم مقرون با اعتقاد قلبی مایه حرکت قلب رسوخ نکرده و به ایمان باطنی تبدیل نگردیده موجب تقوی و پرهیزگاری نمی

  .کندیرت موجب هدایت بوده انسان را از غفلت بیدار میاز این روست که بص گردد وو عمل می

بصیرت را در دو سطح میتوانیم تعریف کنیم. یك سطح، سطح اصولى و »فرماید: رهبر فرزانه انقالب در توضیح دقیق بصیرت می

ه جهان طبیعت، یك بینى و فهم اساسى مفاهیم توحیدى، با نگاه توحیدى بى زیرین بصیرت است. انسان در انتخاب جهانالیه

این بصیرت خیلى چیز الزمى است؛ این را باید ما در خودمان تأمین کنیم.  .ى اساسى معرفت استکند. ... این، پایهبصیرتى پیدا می

 ز این سطح وسیع بصیرت و. بجى تالشها و مبارزات انسانى در جامعه است. این یك سطح بصیرتى همهبصیرت در حقیقت زمینه

بصیرتى عارض انسان شود. انسان باید بصیرت پیدا کند. این یق بصیرت، در حوادث گوناگون هم ممکن است بصیرت و بىى عمالیه

بصیرت به چه معناست؟ یعنى چه بصیرت پیدا کند؟ چه جورى میشود این بصیرت را پیدا کرد؟ این بصیرتى که در حوادث الزم 

روى آن تکیه و تأکید شده، به معناى این است که انسان در حوادثى که پیرامون او است و در روایات و در کلمات امیرالمؤمنین هم 

کند، تدبر کند؛ سعى کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحى عبور میگذرد و در حوادثى که پیش روى اوست و به او ارتباط پیدا می

سائل فکر کند و بر اساس این فکر، اعتبار کند. یعنى با تدبر م ؛«فاعتبررحم اللَّه امرء تفکّر »نکند؛ به تعبیر امیرالمؤمنین، اعتبار کند: 

با این سنجش، بصیرت پیدا کند. حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجیدن، در آنها تدبر کردن،  -« و اعتبر فأبصر» -را بسنجد 

 شود.ت باز میکند و انسان چشمش به حقیقکند؛ یعنى بینائى ایجاد میدر انسان بصیرت ایجاد می

در دین اسالم، زن جایگاه بسیار واالیی دارد؛ هم در اجتماع و هم در خانواده. زن  در جامعه و نظر رهبری در مورد آن:نقش زن 

توان گفت که زن سازنده جامعه است و قادر است باشد؛ لذا میسازنده خانواده است و خانواده کوچك ترین واحد اجتماعی جامعه می

قویت نهاد خانواده واحترام رهبری در فرمایشاتشان ت .انحراف و فساد سوق دهدبه سمت سعادت و تعالی و یا به سمت جامعه را 
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وتکریم زن درمحیط خانه را دونیاز مهم وفوری جامعه دانستند وخاطرنشان کردند زنان فعال وکارآمد درجبهه انقالب اسالمی باید 

. اما نباید این حضور در اجتماع مانع از وظایف همسرداری و مادری ایان تر وپررنگ تر کنندحضور خود را درصحنه دفاع از انقالب نم

 آنها شود. 

 .و تا کنون ادامه دارد آغاز شده 1884مرداد  43زمان کودتای  با امریکا ازمبارزه  دالیل دشمنی امریکا:

 پذیری، وابستگی سیاسی و سکوالریزم اخالقیفی سلطهن .1

 های علمیویت ملی و اسالمی، دفاع از مظلومان و فتح قلهپافشاری ما بر ه .4

 پایبندی به اسالم ناب و ارزشهای اسالمی .8

 استقالل طلبی جمهوری اسالمی .2

 عدالت طلبی و پیشرفت نظام جمهوری اسالمی .5

 آگاهی بخشی و موج بیداری اسالمی نظام جمهوری اسالمی .6

ى ى دشمنى در اوقات مختلف متفاوت است. از وقتى مسئلهبکنم؛ بهانه من این نکته را عرض در این مورد؟ فرمایشات حضرت آقا

اى است. البته میدانند و اعتراف هم میکنند که ایران دنبال سالح ى هستهها مسئلهى دشمنىاى مطرح شده است، بهانههسته

ى ر بهانه است، یك روز فالن مسئلهاى نیست. واقع قضیه هم همین است. یك روز این مسئله بهانه است، یك روز حقوق بشهسته

ى نظام اسالمى از ثروت ى اصلى، حراست مقتدرانهى اصلى چیست؟ مسئلهى اینها بهانه است. مسئلهداخلى بهانه است؛ اما همه

توقف نظامى، ماقتدار اقتصادى و سیاسى و به تبع آن، اقتدار علمى و  -مثل دیروز  -عظیم نفت و گاز در این کشور است. امروز و فردا 

ها سال دیگر، دنیا محتاج نفت و گاز است؛ این یك مطلِب مسلّم است. استکبار و قدرتهاى استکبارى است به انرژى، به نفت. تا ده

میدانند که رگ حیاتشان به نفت و گاز وابسته است. آن روز که نتوانند این نفت ارزان را به دست بیاورند، آن روز که مجبور باشند 

 .بار استى نفت و گاز امتیاز بدهند و از زورگوئى دست بردارند، آن روز براى آنها مصیبتتهیهبراى 

 های دشمنی امریکا:ابزار 

 رهبر انقالب بروز جریان تکفیری در عراق، سوریه و برخی کشورهای دیگر را حاصل برنامه ریزی مستکبران برای  :یاسیس

مقابله با جمهوری »و افزودند: آنها القاعده و داعش را برای تفرقه انگیزی و ایجاد اختالف در میان مسلمانان خواندند 

کوشد تا روابط کشور ایران در حوزه بین المللی میهمچنین  .ایجاد کردند اما اکنون دامن خودشان را گرفته است« اسالمی

ن طریق متحدان ایران را در منطقه از با روسیه، چین و هند را نیز کاهش دهد تا این کشورها به هم نزدیك نشده و از ای

 .کشورمان جدا کند

 کاهش درآمد نفتی ایران از طریق تحریم ها و همچنین :اقتصادی. 

 های وقت از جمله تلویزیون، سینما و ماهواره نفوذ بیشتری پیدا کرد اما با روی کارآمدن استفاده از رسانه با :فرهنگی

سبك ا گرفت تتعامالت، فرصت بسیار بزرگ دیگری در اختیار این کشور قرار اینترنت و فضای سایبری و افزایش سرعت 

 د. های آمریکایی کننزدیك به سبك زندگی و ارزش قرار داده ومورد هدف را زندگی کشورها 

 توصیه رهبر به جوانان:

 شرح صدر سیاسی داشته باشید .1

 با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشید .4

 ستی و مارکسیستی باشیدهای سوسیالیمراقب نگاه .8

 ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید .2

 جریان دانشجویی موضع انتقادی خودش را حفظ کند .5
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 اعالم نظر کارشناسی متفاوت با رهبری، مخالفت با رهبری به حساب نیاید .6

 نیروی جوانی خود را کشف کنید .7

 آرمانگرایی را در دانشگاه زنده نگه دارید .3

 شیدهای علمی بابدنبال قله .9

 محیط دانشگاه باید پاکیزه و معنوی باشد .11

 آرمانگرایی را با پرخاشگری اشتباه نگیریم .11

 گیری کنیددر مسائل اجتماعی موضع .14

 ها مطالعه عالمانه داشته باشیدگیریدر تصمیم .18

 در تصمیمات مصلحتها را در نظر بگیرید .12

 گیری کنیدها ارائه کنید و موضعنظرات خود را به دستگاه .15

 ات نسنجیده پرهیز کنیداز تصمیم .16

 های تصمیم و اقدام تشکیل دهیدکانون .17

 از قول بدون علم بپرهیزید .13

 مراقب رقابت بر سر پست و مقام باشید .19

 ها قرار ندهیدها و روزنامهسقف معرفت خود را سایت .41

 با قرآن و نوشتجات شهید مطهری و دیگر فضال، معرفت دینیتان را باال ببرید .41

 باشیدستفسرانه داشتهبه اوضاع کشور نگاه م .44

 باشیدنسبت به اوضاع کشور نقد مستمر و منصفانه داشته .48

 های دانشجویی جهان اسالم ارتباط داشته باشیدبا تشکل .42

 امید را زنده نگه دارید.  .45

 نامه اول رهبری:

ر تصاویر موهنی از پیامب بود که سلسله حوادث تروریستی در فرانسه اتفاق افتاد و حمله به مجله شارلی ابدو که 98سال دی ماه 

هراسی را ها و افکار عمومی جهان را تحت تاثیر قرار داد و موجی از تفکرات ضد اسالمی و اسالماسالم )ص( منتشر کرده بود رسانه

نان اروپا جوا»ای خطاب به نامه 98در اروپا و آمریکا ایجاد کرد. پس از دو هفته از این اتفاق رهبر معظم انقالب در تاریخ یك بهمن 

ان علیه اسالم نامیده و از جوان« نمایی گستردهسیاه»ی تصویری ترسناک از دین مبین اسالم را ارائه و نوشتند «و آمریکای شمالی

 .منتشر شد 98 بهمن 4در تاریخ  . این نامهبه دست بیاورند «واسطه از اسالمشناخت مستقیم و بی»غربی خواستند 

 :نامه دوم رهبری

ی اول رهبر انقالب به هدف نامهرهبری نامه دوم خود را منتشر کرد.  92آذر  3در پاریس در  92الت تروریستی در آبان بعد از حم

ی دوم یادآوری این رسد هدف از نگارش نامهواسطه از اسالم بود. اما به نظر میجوانان غربی، درخواست و دعوت برای شناخت بی

ی دوم شاید بیان این مطلب است جهان اسالم و غرب است. هدف دیگر نگارش نامه« مشترکتروریسم، درد »ی مهم است که نکته

 خصوصهای غربی بههای افراطی توسط قدرتی تروریستی پاریس را رقم زدند اما همین گروهگرایان اسالمی حادثهکه اگرچه افراط

امروز کمتر کسی از نقش ایاالت متحده آمریکا در ایجاد »ند: ایجاد و تقویت شدند. رهبر معظم انقالب در این خصوص نوشت« آمریکا»

 .«اطالع استهای شوم آنان بییا تقویت و تسلیح القاعده، طالبان و دنباله

 مهم تریت شاخصه های اصولگرایی از دید رهبری:
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 عدالت خواهی و عدالت گستری .1

 یفساد ستیز .4

 ماعتزاز به اسال .8

 ساده زیستی و مردم گرایی .2

 لتیدن در گرداب غرورتواضع و نغ .5

 اجتناب از اسراف و ریخت و پاش .6

 خردگرایی و تدبیر و حکمت در تصمیم گیری و عمل .7

 مسئولیت پذیری و پاسخ گویی .3

 اهتمام به علم و پیشرفت علمی .9

 عه صدر و تحمل مخالفس .11

 تناب از هواهای نفساج .11

 شایسته ساالری .14

 نظارت بر عملکرد زیر مجموعه .18

 تتالش بی وقفه برای این خدما .12

 قانون گرایی .15

 شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال آن چه حق است .16

 از دید رهبری: الح طلبیمهم تریت شاخصه های اص

  ارزش محوری و رعایت ارزشها و اصول اسالم و انقالب .1

 تعریف دقیق اصالحات .4

زان کار با می.یگی نشوددایت بشود تا دچار بی رواصالحات باید از یك مرکز مقتدر و خویشتندار ه. سامان مندی اصالحات .8

 . و به طور صحیح انجام بگیرد

 داشته باشد. جامعیتو  اصالحات باید در همه مناطق مربوط به زندگی جامعه صورت بگیرد .2

 تحمل و پرهیز از خشونت  .5

و  اصالح طلب بنده دعوای» البته مقام معظم رهبری این صف بندی اصالح طلب و اصولگرا را قبول نداشته و در این باره فرمودند: 

دانم نقطه مقابل اصولگرا، اصالح طلب نیست، نقطه مقابل اصالح طلب، اصولگرا را هم قبول ندارم من این تقسیم بندی را غلط می

اصول و الابالی است آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست آدم هرهری مذهب است ... نقطه نقطه مقابل اصولگرا آدم بی .اصولگرا نیست

ح طلبی افساد است بنده معتقد به اصولگرای اصالح طلبم اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسالم برخاسته با مقابل اصال

 . اصالح روش ها به صورت روز به روز و نو به نو

 ربعینرهبر معظم انقالب درباره ی جایگاه ویژه ی زیارت ا این مورد چی بود؟ رهبردر پیاده روی اربعین چه هدفی داشت نظر

های منحصر از ویژگی« عقل و عاطفه»و « عشق و ایمان»ترکیب «. تشروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعین اس»فرموده اند: 

دون سابقه، بالسالم است و حرکت عاشقانه و مؤمنانه مردم از کشورهای مختلف جهان در این پدیده بیبیت علیهمفرد مکتب اهلبه

ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت شما مالحظه کردید در اربعین حسینی میلیون. الهی استتردید از جمله شعائر 

که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل  -ها هم بودند البتّه مخصوص شیعه نبود، سنّی -ها عظیم یك جمعی از مسلمان

حادثه  .کننداب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسالمی را رصد میترین گردهمایی عالم به حسکردند؛ آن را بزرگ

بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه الِ اربعین کربال. این راه را دشمنان اسالم و دشمنان اهلامس حادثه بود عجیبی
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کند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای جور انعکاس پیدا میاین گیرد،ها در کنار هم قرار میحرکت عظیمی اتّفاق افتاد! وقتی حتّی جسم

وءظن هایشان صاف باشد، نسبت به یکدیگر سبا یکدیگر دل -سنّی و شیعه و فِرَق مختلف تسنّن و تشیّع  -اسالمی، ملّتهای مسلمان 

درست  اقی خواهد افتاد؛ چه عزّتی برای اسالمنداشته باشند، سوءنیّت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتّف

 . خواهد شد! وحدت؛ وحدت

باشد یاثر کردن آن تاثیرها مهای فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بیاقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه اقتصاد مقاومتی:

ارجی های خقتصاد مقاومتی باید وابستگیو در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به ا

 د. کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تاکید گرد

یعنی سرمایه گذاری همه ی هزینه و توان مملکت در تولیدات داخلی و براورده کردن همه نیازهای داخلی توسط تولیدکنندگان 

مافیای واردات که بعضا واردکننده محصوالت مخصوص کشور خود ما هستند مثل داخلی و ممانعت از واردات کاالهای خارجی و 

باید برای پیشرفت مملکت تالش کنیم و محصوالت داخلی رو حتی اگه گاهی کیفیت مدلهای خارجی رو نداشته  چادر مشکی و ...

ا و صنایع دستی و تولیدات ما در حال باشه ارجح بدونیم چون حداقلش اینه که حاصل کار بچه های همین مملکته. خیلی از هنره

نابودیست تشکیل گروه هایی برای شناسایی این هنرها و صنایع دستی در روستاها و مناطق دورافتاده و انتقال و تدریس این هنرها 

ی از راههای در شهر و توسعه و زنده نگهداشتن این هنرها و مدرنیزه کردن آنها و همراه کردن انها با محصوالت جدید میتونه یک

 عملی باشه...

 سیاست های اقتصاد مقاومتی؟

و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر  انسانی هایسرمایه سازی کلیه امکانات و منابع مالی وأمین شرایط و فعالت

 .های اقتصادیآحاد جامعه در فعالیت رساندن مشارکت

 .وریدر جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره هایارانه سازیهدفمند استفاده از ظرفیت اجرای

با هدف  وارداتی کاالهای ایجاد تنوع در مبادی تأمینو رداتی(، )بویژه در اقالم وا ها و کاالهای اساسیافزایش تولید داخلی نهاده

 .کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

  .و خدمات کاالها صادرات هدفمند از حمایت همه جانبه

 .افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز

 .های زایدو هزینه یهای موازی و غیرضرورهای عمومی کشور با حذف دستگاهصرفه جویی در هزینه

 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

اد نشان اقتصمولد و اعطای  اشتغال وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری ودر ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره جهادی فرهنگ تقویت

 .مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

 .های نظارت بر بازارگذاری و روزآمدسازی شیوهشفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت

 فضای مجازی در کشور ما باید چگونه باشد؟

استگذاری صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ و اید با استفاده از تواناییها و استعدادهای جوان کشور و با سیبه فرموده رهبری: ب

بدون از دست دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال در عرصه فضای مجازی، و حضور فعال و تأثیرگذار و تولید محتوای اسالمی 

 .تعرصه فرهنگی عرصه جهاد اس و فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی اهمیت داردچون  .متقن و جذاب حرکت کنیم

. اگر از فضای مجازی غافل شویم اگر نیروهای مؤمن و انقالبی این میدان را خالی یافت حضور باید "نرم جنگ"اکنون نیز در میدان 

 . کنند مطمئنا ضربه خواهیم خورد

 اخبار روز کشور؟ برجام، راهپیمایی اربعین، انتخابات مجلس و ...

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#20
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
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 یه، یمن، انتفاضه فلسطین و ...اخبار روز منطقه و جهان؟ داعش، عراق، جنگ سور

 ماه اخیر؟ 3بیانات رهبر در سه 

 رئیس جمهور االن کجاست؟

 آقا امسال کدام استان سفر کرد؟ سال گذشته کجا؟

 ایمسائل هسته

 پرسش هسته ای از دید رهبری 33پاسخ به 

  اند؟موافقت کرده« ایمذاکرات هسته»چرا رهبر انقالب با انجام . 3

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

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

مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهند . 1898/11/41 شد.

ت ما این تجربه ظرفیّت فکری ملّای در اختیار ملّت ایران است که...اهلل ضرری نمیکنیم. یك تجربهمذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذن

طور نیست[. ما قبالً هم میگویند ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاید پای میز مذاکره، نه، ]این. 1894/13/14 را باال خواهد برد.

ی موضوعات خاصّی که مصلحت بداند، با این شیطان فتیم ]که[ نظام جمهوری اسالمی دربارهاعالن کردیم، قبل از این حرفها هم ما گ

 1894/11/19 برای رفع شرّ او و برای حلّ مشکل، مذاکره میکند؛ معنای این آن نیست که این ملّت مستأصل شده است، ابداً.

 هستند یا مخالف آن؟« ایتوافق هسته»رهبر انقالب موافق  . 2

گان کنندی با آمریکا، با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکرهبین نبودم به مذاکرهبا وجود اینکه من خوش

ین کند و عزّت مّلت ایران را حفظ کند، صددرصد از رسیدن به یك توافقی که منافع ملّت ایران را تأم .ی وجود حمایت کردمهم با همه

 تتوافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین برود، ملّ .من حمایت میکنم و استقبال میکنم

 1892/11/41د، بهتر است. ایران با این عظمت، تحقیر بشو

  ای ایران چیست؟ی هستهنظر رهبر انقالب درباره تیم مذاکره کننده . 3

طور که عرض کردم بنده به مجریان امر اعتماد دارم؛ این را شما بدانید؛ این آقایانی که مشغول کار هستند، اینها افرادی هستند مانه

ی شامل آمریکا کنندگان ما را با مجموعهی مذاکرهکس نباید این مجموعههیچ. ی ]ندارم[مورد اعتماد ما، من در مورد آنها هیچ تردید

کار بداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهوری اسالمی ایران سازش -ی یك اصطالح پنج بعالوههمان شش دولت، به -

 1894/13/14. های انقالبندهستند، بچّه

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

هد و ع]درباره مذاکره با آمریکا[ جدًّا دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی از آن است که طرف مقابل بشدّت اهل فریب و دروغ و نقض

ی ما نشان های گذشتهمن به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ چون تجربه ...1892/11/41. ت صحیح استحرکت در خالف جه

ـ منظورشان نمیدهد که گفتگو در منطق حضرات آمریکائی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یك راه حل منطقی دست پیدا ک یم ـ

از گفتگو این نیست ــ منظورشان از گفتگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول کنید! گفتگو نیست؛ این، تحمیل 

 1894/11/11 ود. ست و ایران زیر بار تحمیل نمیرا
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  کند؟ای هم مذاکره میان با آمریکا بر سر موضوعات غیرهستهیا ایر. آ5

ای است؛ ی با طرفهای آمریکایی است ــ فقط در موضوع هستهاین مذاکراتی که دارد انجام میگیرد ــ که بخشی از آن هم مذاکره

 1892/11/41 م.ری فعالً با آمریکا مذاکره نداریفقط. ما در هیچ موضوع دیگ

  ای چگونه باید باشد؟ها در توافق هستهرانجام تحریم. س2

به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. چرا ما اصالً مذاکره کردیم؟ اصالً مذاکره و نشستن  تحریمها اتّفاقی که باید بیفتد این است که

 1892/11/41. و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریمها برداشته بشودپشت میز مذاکره و بحث کردن 

  ای چیست؟کردن فناوری هستهحفظ و صنعتیرورت . ض2

ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل وهای هستهای برای یك کشور یك ضرورت است؛ هم برای انرژی، هم برای دارصنعت هسته

ای در دنیا، یك ی کشاورزی و غیر کشاورزی. صنعت هستهآب دریا به آب شیرین، و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه

و  ی درونیظرفیّتها های ما خودشان به دست آوردند؛ این انفجارصنعت پیشرفته است، یك صنعت مهم است؛ این را هم بچّه

 1892/11/41. های ما بوداستعدادهای درونی بچّه

  ای ایران باید چگونه باشد؟و شیوه نظارتها بر فعالیتهای هستهحدود . 5

ی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور ی نظارت، اینها به حریم امنیّتوجه اجازه داده نشود که به بهانههیچبه

ی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی ی نظارت و به بهانهوجه مأذون نیستند که به بهانههیچبه

تعارف که جمهوری اسالمی را به یك کشور ی نظارتی غیر مهیچ شیوه ی دفاعی کشور را متوقّف کنند؛هکشور راه بدهند، یا توسع

ی دنیا معمول است، وجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همههیچاختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به

 8921/11/41. اینجا هم همان نظارتها ]باشد[، و نه بیشتر

  رهبر انقالب درباره مذاکرات لوزان چیست؟وضع . م7

است؟ جواب این است که جایی برای ای موضع نگرفتهی هستهی مسئلهها سؤال کردند و میکنند که چرا فالنی دربارهبعضی

چ هنوز کاری انجام نگرفته، هی ای، مباشرین کار به ما دارند میگوینداست. مسئولین ما، مسئولین هسته گیری وجود نداشتهموضع

ای؟ اگر از من بپرسند شما موافقید یا مخالف، میگویم نه موافقم، نه گیریآوری بین دو طرف نگذشته است؛ چه موضعچیز الزام

نها آ ی مشکل بر سر آن جزئیّاتی است که بنا است بنشینند و یکایكِمخالف؛ چون هنوز اتّفاقی نیفتاده است؛ هنوز کاری نشده. همه

بعد  ی مشکلاند؛ همههایشان به مردم این را گفتهاند، هم در مصاحبهاند؛ هم به ما گفتهرا بحث کنند؛ این را خود مسئولین هم گفته

وچانه کردن، اهل از پشت از این است. ممکن است طرف مقابل که یك طرِف لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل دبّه در آوردن، اهل چك

ای کنندگان مارا در یك دایرهها است، سرِ جزئیّات بخواهد کشور ما را، ملّت ما را، مذاکرهکاریجور کارها و سیاهاهل اینخنجر زدن و 

وجود نیامده است. اینکه حاال تبریك میگویند، به بنده تبریك میگویند، محصور کند؛ ما هنوز هیچ چیز در اختیار نداریم، هیچ الزامی به

ی به توافق را ی منتهمعنی است، چه تبریکی؟ آنچه تا کنون انجام گرفته است نه اصل توافق و مذاکرهمیگویند، بی به دیگران تبریك

تضمین میکند، نه محتوای توافق را تضمین میکند؛ هیچ کدام را؛ حتّی تضمین نمیکند که این مذاکرات تا به آخر برسد و به یك 

 1892/11/41. جوری است؛ همه چیز مربوط به بعد از این استگرفته، این توافق منتهی بشود؛ اینکه تا االن انجام

 ای تحت نظر رهبری است؟یا جزئیّات مذاکرات هستهآ . 3۰

های مهم و خطّ قرمزها را به لی، چهارچوببنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمیکنم؛ من مسائل کالن، خطوط اص

ام؛ عمدتاً به رئیس جمهور محترم که ما با ایشان جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر مسئولین کشور همواره گفته

؛ توجّه نیست محترم خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئیّات کار، خصوصیّات کوچك که تأثیری در تأمین آن خطوط کالن ندارد، مورد
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اینها در اختیار آنها است، میتوانند بروند کار کنند. اینکه حاال گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف 

 1892/11/41. دقیقی نیست

  باید رفتار کند؟ ای چگونهبا منتقدین هستهدولت . 33

با  این مصداق همدلی. لع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریممسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّ

 همند بای اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان عالقهای مخالفند، یك عدّهیك عدّه. مردم است

اند، بسیار خب، یك جمعی از مخالفین را ــ از آن افرادی را که شاخصند ــ دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا منافع مّلی

ها را قانع ای هم نبود، آنای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکتهدر حرفهای آنها یك نکته

حاال ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حاال سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به . ن میشود همدلیکنند؛ ای

 1892/11/41.آید؛ چه اشکالی داردزمین نمی

 هفرانسو  انگلستان، چین، روسیه، آمریکایعنی  متحدای امنیت سازمان ملل عضو دائم شورپنج  ؟چه کشور هایی هستن 5+3

 آلمان+ فاتحان جنگ جهانی دوم ( )

دهنده، فارغ از گیری نظر مخالف یك یا چند رایاگر در یك نظام رای ؟وتو؟ کشورهای حق وتو چه کشور هایی هستند حق

نامه ه آیینآید که بر پایویژه وقتی پیش میاین حالت به«. استرای وتو شده» گویندنتیجه شمارش آرا، بتواند نتیجه را ملغی کند می

باشد. در این حالت هریك از رای دهندگان حق وتو دارند، چون اگر رای مخالف دهند اتفاق « توافق به اتفاق آرا»رای گیری نیاز به 

حق وتو در شورای امنیت  معاصر استفاده ازوتو در دوران  از مشهورترین موارد. رسدشود و پیشنهاد به تصویب نمیآرا حاصل نمی

بر اساس . چین و انگلستان ،فرانسه ،روسیه ،ایاالت متحده آمریکا: است. کشورهایی که حق وتو دارند عبارت اند از سازمان ملل متحد

« وتو»عضو دایم است. اعضای دایم شورا دارای حق  5عضو غیر دایم و  11ی امنیت دارای منشور اساس سازمان ملل متحد، شورا

هستند. از ابتدای تأسیس سازمان تا کنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتی اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق 

استحقاق برخورداری از حق وتو هستند. عالوه بر ایرادهای  ها شدت یافته، برخی از کشورها مدعیاند. اکنون، که این مخالفتبوده

حقوقی و تناقضات نظری و عملی، حق وتو از دیدگاه اسالم نیز پذیرفته نیست؛ زیرا این حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و 

 در قالب یك قانون، به پنج کشور اعطا شده و موجب تسلط و تفوق بر سایر کشورها گردیده است. 

)"Proliferation Treaty -Nuclear Non (ایمعاهده منع گسترش هسته"مخفف نام انگلیسی  "ان.پی.تی" عاهده ان پی تی:م

تنها کشورهای پاکستان، هند و رژیم صهیونیستی عضو این پیمان  .هستندکشور جهان عضو این معاهده  139در حال حاضر  .است

ی کشورهای دارندهاین پیمان  .ز این پیمان را هنوز به رسمیت نشناخته استنیستند؛ کره شمالی از آن خارج شد و چین نی

کشورهای غیر اتمی را متعهد ، کند که از گسترش آن به سایر کشورها ممانعت به عمل آورندای را متعهد میافزارهای هستهجنگ

مکاری ه میزآای صلحصنایع هستهی جهت توسعه ردهرا متعهد کهمه اعضاء د، ها خودداری کننکرده که از دستیابی به این گونه سالح

 کنند. 

 اگر و داشت خواهد خوبی نتیجه حتما بشه عمل رهبری های راهنمایی و فرمایشات طبق اگر میده؟ جواب مذاکرات نظرت به

 و بده هنتیج شورمونک نفع به مذاکرات این که امیدوارم والبته! بود امیدوار بهش نمیشه خیلی بندازن گوش پشت رو رهبری حرفای

 !نبوده بد جوابم که فهمیدم.شما به آفرین گفت آقاهه

 :3+5عوامل چالش زا در مذاکرات هسته ای با گروه 

 کنند که تحریم ها باید به تدریج و در ازای اقدامات ایران برداشته شود در حالیکه ایران به دنبال کشورهای غربی بیان می

 و در روز اول توافق برداشته شود.  ها به یکبارهاین است که تحریم
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 ای و همچنین ای و مصاحبه با دانشمندان هستهایران حاضر به تحویل اسناد حساس مربوط به اماکن نظامی و غیر هسته

 اشخاص با نفوذ لشکری و کشوری نیست. 

 ای است. ای در زمان اجرای توافق هستهایران خواستار تداوم تحقیقات هسته 

چنانچه بارها از سوی بزرگان نظام و شخص  تواند باعث حل مشکالت اقتصادی شود؟ آیا می ت را چگونه می بینید؟آینده مذاکرا

رهبر معظم انقالب بر آن تاکید شده است، مشکل اصلی اقتصاد کشور فقط تحریم ها نیست بلکه اقتصاد دولتی، غیر مردمی و مبتنی 

در برخی بخش ها از سوی دیگر است. لذا انتظار معجزه پس از توافق احتمالی و  بر خام فروشی نفت از یك سو و سوء مدیریت ها

رفع تحریم ها انتظاری غیر وقعی است و تا زمانی که مجموعه داخل نظام اعم از مردم و مسئولین نخواهند اتفاق خاصی در این 

 خصوص رخ نخواهد داد.

فق منطقی و عادالنه و منصفانه دارد. اینکه طرف مقابل از موضع قدرت بستگی به یك توا آینده توافقات بستگی به چه چیز دارد؟

به این مسئله نگاه کند به جایی نخواهد رسید. از طرف دیگر مذاکرات برای هر دو طرف هم یکسری مزایا دارد. در سخنان مقام معظم 

وافق نیست به شرطی که عزت نفس ملت رهبری در دیدار با مقامات کشوری و لشکری ایشان تاکید کردند که هیچ کسی منکر ت

ایران حفظ شده و تحریم ها به طور کلی برداشته شود که این خواسته مورد قبول غربی ها نیست و این مسئله روند توافقات هسته 

ماسی دیپل ای را طوالنی تر خواهد کرد. اما در مورد تیم هسته ای میتونیم به صراحت بگیم که واقعا کسانی هستند که از مذاکره و

فهمند امیدوارم که در نهایت بتونیم به حقمون برسیم چون با توجه به معاهده ان پی تی و سایر اسناد نه تنها به مراتب بیشتر می

 حق ما بلکه حق دیگر کشورها هم هست که به نیروی صلح آمیز هسته ای دست یابند و مورد استفاده قرار دهند. 

مذاکرات هسته ای تا زمانی خوبه که اقتدار ملت عزیزمون حفظ  ای چیه؟ به نتیجه میرسیم؟نظرتون راجع به مذاکرات هسته 

خون شهدای هسته ایمون هم پایمال نشه اگر مذاکره کننده های محترم به فرمایشات رهبری گوش بدن مطمئنا نتایج خوبی بشه و 

رعایت شود هرچند از جزئیاتی ممکن است صرف نظر شود طبق نظر حضرت آقا هر نوع توافقی که درآن اهداف کلی نظام میگیریم. 

هیچ کس از پیشرفت کشورش ناراحت نمیشه ماهم امیدواریم این مذاکرات به بهترین سمت کشیده بشه و . مورد تائید ایشان است

  بهترین نتیجه ممکن به نفع ملتمون ازش گرفته بشه.

 برای برداشته شدن تحریم ها چرا رفتیم پای مذاکره؟

ق ای و تولید بربرای ما چرخه سوخت هستهامنیت ملی اما نه به معنای فیزیکی. ؟ ی برا کشورر دارهتای چه منفعه نرژی هستا

 . ای، هم از جهت تنوع در منابع انرژی کشور اهمیت دارد و هم از جهت عزت و اقتدار ملی و جایگاه ایران در جهانهسته

 توان دگی شده است. چون حساسیت استفاده از نیروی برق باال رفته است، میبرق امروز تبدیل به یك مسأله اساسی زن

ت ها از کار افتاده و امنیگفت که این نیرو یکی از اصول مهم امنیت ملی یك کشور است، زیرا بدون آن بسیاری از دستگاه

ا نخست امنیت ت مانرژی داشته باشیسلم برای تولید های مباید منابع مختلف با پشتیبانیبنابراین  افتدکشور به خطر می

 .کشور و دوم رفاه و مصارف مردم تأمین شود

 ها نیروگاه های اصلیتوان از نیروگاه اتمی عالوه بر تولید برق در شیرین کردن آب استفاده کرد. زیرا اکنون یکی از کاربریمی

د که چهار تا پنج برابر مصرف داخلی خودش شیرین کردن آب دریاها برای مصارف کشاورزی است. ایران این توان را دار

 . تولیدات کشاورزی داشته باشد

 تواند به عنوان سوخت به کار رود. بازده این سوخت بخار آب ای که میتولید هیدروژن فشرده مورد استفاده قرار گیرد، ماده

 .است و هیچ گونه منبع آالیندگی نیست، منبعی که برای شهرهای ایران ضروری است
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ای ایران حاکی از آن است که غرب به راحتی همکاری با ی هستهنگاهی تاریخی به مسئله ؟غربی مخالف هستندا کشورهای چر

ای را آغاز کرد اما با وقوع انقالب اسالمی تغییر رویه داده و موضع مخالف با آن را در هسته یابی به انرژیحکومت پهلوی برای دست

که ایرانی که قبل از انقالب پیرو اوامر جهان غرب و  ستو سیاست نه شرقی و نه غربی به این معنا ستقالل همه جانبه. اپیش گرفت

کرده است، بعد از انقالب موضعی ضد آمریکایی اتخاذ کرده و با می آمریکا بوده و نقش ژاندارم منطقه را در راستای منافع آنان بازی

ورهای ی با ارزشی برای کشماید. بدیهی است که تحمل از دست رفتن چنین مهرهنهرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه مخالفت می

های زیادی برای بازگشت ایران به جایگاه گذشته انجام دادند و از هر اقدامی برای نابودی و تسلیم غربی گران آمد بنابراین تالش

ای جمهوری اسالمی هم در همین چارچوب ی هستههها با مسئلها و مخالفت آنکردن ایران اسالمی فروگذار نکردند. کارشکنی

 ای جمهوری اسالمی، این است که ایران یك کشور اسالمی و مخالفی هستهدلیل دیگر مخالفت غرب با مسئله یابد.می مفهوم

 زی اورانیومگرایانه است. اضافه شدن این کشور به جمع معدود کشورهای دارای فناوری غنی ساجانبههای استعماری و یكسیاست

های شدید غرب، ایران را تبدیل به یك الگو برای تمامی کشورهای اسالمی، در حال توسعه رغم تحریمای، علیو تولید سوخت هسته

الملل است و جهان غرب و به ویژه کند. این چیزی است که به معنای چالش کشیده شدن نظم موجود در روابط بینو جهان سوم می

 د آن را تحمل کند.توانآمریکا نمی

نباید به این توافق دامن زد که شق القمر بوده و نه هم اینکه بگیم کار اشتباهی صورت گرفته و  نظرت در مورد توافق هسته ای؟

این کارو کوچك شمرد. باید تعادل رو رعایت کرد و توجه داشت که هنوز توافق کامل صورت نگرفته و ابتدا باید به تصویب مجلس 

سال مذاکره از دوران جلیلی تا ظریف و  14سنای امریکا برسه. از طرف دیگه این مذاکرات فقط کار این دولت نبوده. زحمت ایران و 

همینطور ایستادگی مردم سلحشور ایران و حمایت های مقام رهبری بوده. در نتیجه باید از همه این عزیزان تشکر نمود و ممنون 

می امام زمان )عج( ایستاده و یقینا ما نباید نگران چیزی باشیم. چون امام بزرگوار مارو تنها بود. از همه مهم تر پشت ایران اسال

 نمیگذاره. 

 (2۰33نوامبر  23) 3372آذر  3است که در  ای ایرانهستهبرنامه  پیرامون ماهه و قابل تمدید 6 یانامهتوافق: ای ژنوتوافق هسته

حل جامع بلندمدت و مورد رسیدن به یك راه»بر اساس این توافقنامه که برای  .امضا شد 5+1گروه  و جمهوری اسالمی ایران میان

متعهد  «به صورت داوطلبانه»فین امضا گردید، طر« ای ایرانبرنامه هسته بودن آمیزنمودن صلح تضمین»ا هدف و ب« توافق طرفین

سازی غنی ای خود وبنا بر این توافق، ایران برنامه هسته. حل جامع انجام دهندشوند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یك راهمی

را بر تأسیسات خود تسهیل خواهد نمود. در  المللی انرژی اتمیآژانس بین را به شکلی محدود ادامه خواهد داد و نظارت اورانیوم

المللی، چندجانبه های جدید اعم از بینکند و از وضع تحریمرا تعلیق می شده علیه ایرانهای وضعتحریم عوض، طرف مقابل بخشی از

 .جانبه خودداری خواهد نمودو یك

 33) 73تیرماه  23 ه جامع اقدام مشترک )برجام(، توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران است که در تاریخبرنام برجام:

قدرت جهانی  6مذاکرات طوالنی مدت میان ایران و  .در شهر وین صورت گرفت 5+1میان ایران و کشورهای گروه  (2۰35ژوئیه 

پس از توافق ژنو، دو طرف مذاکرات  .آغاز شد 4118نوامبر  42 در "توافق موقت ژنو"، همزمان با "برجام"برای دستیابی طرفین به 

به عنوان چارچوبی برای توافق  "تفاهم لوزان"به  (2۰35آوریل  3) 73فروردین  33 ماه ادامه دادند تا سرانجام در 41را به مدت 

  .وین دست یافتند

درصد قطع و همچنین  93اکسازی، ذخیره سازی اورانیوم با غنای کم را تا ایران ذخایر غنی سازی متوسط خود را پ :متن برجام

همچنین بر اساس برجام، ایران غنی  .سال کاهش خواهد داد 15تعداد سانتریفیوژهای خود را تا حدود دو سوم به مدت حداقل 

عالوه بر  .نگین نخواهد ساختدرصد را متوقف کرده و هیچ تاسیسات غنی سازی جدید و یا رآکتور آب س 8،67سازی بیش از 

محدودیت هایی در بخش های فنی و هسته ای تاسیسات هسته ای کشورمان، به منظور بررسی، نظارت و تایید اعمال این محدودیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B5%2B%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بر اساس  .ای کشورمان دسترسی منظم خواهد داشتها از سوی ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمامی تاسیسات هسته

در ازای اجرای تمامی این تعهدات، ایران از ذیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا خارج خواهد برجام و 

 .شد

 طبق توافق برجام ؟نحوه ی لغو تحریم ها

 در شهر وین (4115ژوئیه  12) 98تیرماه  48 تاریخدر  ؟کجا و در چه تاریخی امضاء شد

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی اشتون؟

  باراک اوباما در کابینه اول آمریکاوزیر سابق امور خارجه  هیالری کلینتون؟

  شهدای هسته ای:

 ،شهید دکتر علی محمدی 

 ،شهید دکتر شهریاری  

 ٬ هید مهندس احمدی روشنش 

 دکتر رضایی نژاد 

 : 73سخنرانی رهبر در اول فروردین 

 معروفی بزرگتر از ایجاد )نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر( که فرمودند  یین چهار شاخص از وظایف امت مسلمانتب

 .و حفظ نظام اسالمی نداریم

 تبیین شعار سال: دولت و ملت، همدلی و هم زبانی 

 نه با کمك بیرون مرزها. مکنی تأمین مردم درون ظرفیتهای از باید را پیشرفت اقتصادی که فرمودند مسائل اقتصادی 

 مسائل هسته ای 

 فروردین یا روز فناوری هسته ای: 2۰روز سخنان مهم رهبر معظم انقالب اسالمی در 

ایت می کنم/ دغدغه جدی دارم چون طرف مقابل متقلب باره مسئله هسته ای و تحوالت یمن؛ از توافق عزتمندانه صددرصد حمد

است/ تحریمها باید در همان روز توافق بطور کامل لغو شوند/ جنایت سعودی در یمن مشابه جنایت صهیونیستها در غزه است/ هشدار 

 .می دهم که دست از حرکت جنایت آمیز در یمن بردارند

 مسائل روز منطقه

شمسی شروع شد.  1839ها از نیمه دوم سال هایی است که در کشورهای عربی رخ داد. این قیامیامعنوان سلسله ق :بیداری اسالمی

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

ها با تحلیل ماهیت این قیام ایران رهبر ایآیت اهلل خامنه. چنان ادامه داردحکومت شد و در بحرین، نبرد میان مردم و حکومت هم

هستند و مبنای حرکت خود  اسالم های خود بر اساسزیرا مردم این کشورها به دنبال تحقق خواسته آن را بیداری اسالمی نامیدند

 .کنندیاد می بهار عربیاند. چهره های سکوالر از این حرکت ها با تعابیری همچون را اسالم قرار داده

مبارزان  همچنین) جریان حوثی که بهاین جنبش  ؟مؤسسین این جنبشو  انصاراهلل جنبشی خالصه ای از تاریخچه

جنبش  .است یمن شیعیان زیدی نام داشت، جریانی سیاسی و نظامی از المؤمننیز معروف است و پیشترشباب( هاحوثی یا حوثی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
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انتساب دارد که در سال  حسین بدرالدین حوثی به رهبرشان« حوثی»است. نام میالدی تشکیل شده 31های دهه حوثی در سال

از آن پس این گروه خود را انصاراهلل نامید و در هر جنگی پیروزتر . کشته شد ارتش یمن توسط نیروهای آنهادر اولین جنگ م.  4112

است.  عبدالملک الحوثیرهبری فعلی جنبش انصاراهلل  .از قبل بیرون آمد و به این ترتیب به بازیگر صحنه سیاسی یمن تبدیل شد

رئیس کشور فعلی یمن نیز از  مدعلی حوثیمح همچنین. دارد تسلط یمن مناطق اکنون بر عمدهانصاراهلل در کنار ارتش یمن هم

استان  باختری یمن وو حوزه کاری ایشان بیشتر در شمال مبارز است 111٬111شمار نیروهای این گروه حدود  .همین جنبش است

ورت ص ها و در مخالفت با افزایش قیمت سوخت و گسترش فساد در دولت یمنمتمرکز است. اعتراضاتی که به رهبری حوثی صعده

ان آنان تاکنون برای گرفتن حقوق شیعی. های زیادی از پایتخت یمن در اختیار هواداران این گروه بیفتدگرفت موجب شد کنترل بخش

نفره برای  5ها با منحل اعالم کردن پارلمان یمن و تشکیل یك شورای حوثی 1898بهمن  17در  .اندبار با حکومت یمن جنگیده 6

 .را در این کشور به دست گرفتند جمهوری، قدرتریاست

 عبدالملك الحوثی ؟رئیس جنبش انصاراهلل

جنبش انصاراهلل نزدیك به دو دهه پیش برای مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی و مبارزه با  ؟انقالب یمنی شکل گیری نحوه

 ر یمن، عربستان سعودی و القاعده یمن باتوسعه طلبی عربستان در شمال یمن در این کشور تشکیل شد و در این دوره نظام حاکم ب

حمایت غرب با بهانه تروریسم و وابستگی به جمهوری اسالمی ایران بارها برای از بین بردن این جنبش دست به اقداماتی نظامی تمام 

ب حمله نظامی بر یمن مسلط شود که همین امر موج 4112اما جنبش انصاراهلل با حمایت مردمی توانست در سال . اندعیاری زده

  .به این کشور شد 4115عربستان سعودی و همپیمانان عربی و غربی در اواخر مارس 

خیزترین مناطق شبه جزیره عربی بشمار رفته و به علّت دارا بودن موقعیّت خاّص یمن یکی از حاصل ؟غرافیایی سیاسی یمنج

رگران بوده و صفحات تاریخ این کشور را حوادث گوناگون پر کرده جغرافیایی و بنادر و جزایر مهم، در طول تاریخ مطمح نظر استعما

 "دبباب المن"ای است، زیرا یمن جنوبی در بخش شمال غربی و شامل شرقی است. این کشور از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیّت ویژه

ور یکی باشد. این کشبین شرق و غرب می ترین آبراهقرار گرفته و این تنگه بین دریای سرخ و اقیانوس هند واقع شده است و نزدیك

ی قادر به کنترل دریای سرخ بوده و حتّ "المندبباب"از نقاط حساس استراتژیکی مورد نظر شرق و غرب است. یمن با تسلط بر تنگة 

بخش آبراه شرقی به نام  4را به  "المندبباب"ببندد. این جزیره، تنگه  "بریم"تواند آنجا را با دارا بودن جزیرة مهم و استراتژیکی می

کیلومتری یمن  49که در فاصلة  "زقر"، جزیرة "بریم"عالوه بر جزیرة . تقسیم کرده است "میون"و آبراه غربی به نام  "االسکندرباب"

ت استراتژیکی جزایر دیگری نیز هستند که دارای اهمیّ .سازدهای دریایی آن نقطه را میسر میقرار دارد، امکان کنترل و مراقبت فعالیت

توان از آنها برای مقاصد نظامی و جهت کنترل باشند. به طور کلّی با توجّه به موقعیت تاکتیکی و استراتژیکی این جزایر میمی

 :افزاید عبارتند ازکشتیرانی در دریای سرخ استفاده نمود. عوامل دیگری که بر اهمیّت این کشور می

ها در این منطقه بر حساسیت های ابرقدرتر نیمة دوم قرن حاضر به علّت کشمکشنزدیکی این کشور به شاخ آفریقا که د .1

 .موقعیت آن افزوده است

یك تجربة تاریخی برای رژیم اشغالگر  1926روزة سال  5از سوی نیروهای ارتش مصر در جنگ  "المندبباب"محاصرة  .4

 .قدس بود، لذا امنیّت یمن برای آن رژیم دارای اهمیّت حیاتی است

یمن که از قسمت شمال با عربستان دارای مرزهای مشترک است، امنیّت آن برای عربستان سعودی از نظر تولید و صدور  .8

 .باشدنفت دارای اهمیّت می

را بودن سواحل طوالنی در دریای سرخ و دریای عرب و نیز به عّلت وجود بنادر مهمّی مانند عدن، حدید و فحاء که به د .2

 .افزایدمن میاهمیّت استراتژیکی ی

 ؟بازیگران خارجی سهیم در یمن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%DB%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%DB%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%87_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%87_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%87_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
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 یمن را ضعیف و قدرت نمایی کرده و حوثی ها را سرکوب و ریاض قصد دارد در منطقه خلیج فارس : عربستان سعودی

ی بلکه نیروهای یمناز آنها حمایت می کنند  ها هستند و ایرانی شیعه که این خاطر به فقط نهدر کنترل خودش نگه دارد. 

 ای منفی از این هستند که دیگر تحت کنترل پادشاهی سعودی ها قرار ندارند. نشانه 

 وقتی شیعیان تحت ظلم قرار می گیرند، ایران از د و ایران واقعاً خودش را قدرتی اسالمی و نه قدرتی شیعه می دان: ایران

 به کشور اینن و مردمی بودن آن است. تهدید ایران مربوط به انقالبی بودن، نیمه دموکراتیك بود .آنها حمایت خواهد کرد

 است. سیاسی فصل و حل خواستار و عربستان توسط یمن بمباران یافتن پایان دنبال

 ر تا نقش استراتژیکش د کندبه عربستان سعودی مشاوره تاکتیکی می دهد و از آنها حمایت اطالعاتی می: ایاالت متحده

 این کشور را از دست ندهد. 

 دنبال این بود تا بلوکی سنی و گسترده علیه ایران تشکیل دهد و حتی پاکستان هم جزء آن باشد.  ریاض به: پاکستان

کمك های مالی ریاض به پاکستان در طول چند سال گذشته موجب روابط نزدیك دو کشور شده است. این کشور همچنین 

ت پاکستان از ریاض در یمن حمایت کند، اما با ایران مرز مشترک دارد و به خط لوله گاز این کشور نیاز دارد. ممکن اس

 خواهد در ائتالفی ضد ایرانی سهیم باشد.تقریباً معلوم است که نمی

 به نظر می رسد ترکیه تصمیم گرفته است روابطش با عربستان، رقیب ایدئولوژیك بالقوه اش را بهبود ببخشد. اما : ترکیه

اش، را از بین ببرد. قصد آنکارا از همکاری با ریاض به مهمترین همسایه در نهایت ترکیه قصد ندارد روابط مهمش با ایران،

 رسد به خاطر هدف مشترک سرنگونی اسد در سوریه است.نظر می

 با وجود تفاوتی که در سبك و روش میان دو کشور وجود دارد، هر دو کشور دارای یك خواسته مشترک : چین و روسیه

ظامی یك جانبه ایاالت متحده در منطقه است. در این مورد، با وجود این که ایاالت هستند که محدود کردن اعمال قدرت ن

اند براساس منافع کلی خودشان عمل کنند و وارد متحده در یمن مداخله نظامی ندارد، اما مسکو و پکن تصمیم گرفته

 کنند.ای نشوند، همان طور که از ائتالف گسترده عربستان هم حمایت نمیهای منطقهدرگیری

نیست زیرا هم سنی کشته  شیعه وسنی() جنگ عربستان علیه یمن جنگ مذهبیاوال  درمورد حمله عربستان نجس به یمن:

خواهد اینطور وانمود کند که ایران در حال ایجاد یك امپراطوری در ثانی عربستان میبلکه یك جنگ سیاسی است.  شود هم شیعهمی

ایستد در حالی که به هیچ عنوان این مطلب صحت ندارد زیرا نظرات حضرت آقا در این ایران میبا این کار جلوی  در منطقه است و

 قدرت نمایی سیاسیون جوان و. ثالثا گذارنداستقالل همه کشورها احترام می ایشان به تمامیت ارضی و موارد کامال روشن است و

 محمد بن سلمان( وزیر دفاع تجربه )مخصوصابی

چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم، تحت سلطه و حاکمیت عربستان بوده است. گاه به طور مستقیم )زمان صدر یمن از دیرباز 

عربستان از  .…خود ی نشانده دست حکومت کمك به گاه و بریتانیا استعمار کمك به مستقیم غیر صورت به گاه و( …اسالم و 

هرچند یمن دارای منابع اقتصادی خاصی نیست و عمده مردم این کشور، در  یمن دارای منافع استراتژیك بسیار زیادی است؛ القِب

اما از نظر ژئوپلتیك، باید گفت یمن گلوگاه تجارت دریایی است و با داشتن مهمترین بنادر و کانال های دریایی، موقعیتی  .زیندفقر می

قدرت ی قدرت بین دو تعادل و معادلهشد یمن باعث میو از این گذشته،  …بی نظیر دارد. از جمله تنگه باب المندب و بندر عدن

ن سعودی که دید حکومت دست با شروع انقالب یمن، عربستا .ای ایران و مقاومت و همچنین عربستان سعودی، حفظ گرددمنطقه

ایران دارد، بر آن بدتر اینکه، حکومت آتی در یمن، گرایش سیاسی و مذهبی شدیدی با  و داد ی خود را هم در یمن از دستنشانده

 .شد که قدرت منطقه ای رو به زوال خود را، جانی دوباره بخشد

تو جنگ یمن و عربستان کامال مشخصه که مردم بی  در جنگ یمن و عربستان حق با کیه؟ اینکه کمکشون میکنیم موافقی؟

مظلومی را بشنود و به فریادش نرسد دفاع یمن مظلوم واقع شدن و طبق روایتی که از پیامبر داریم که فرمودن هر کس صدای 

مسلمان نیست وظیفه دولت اسالمیه ماست که در حد توانش به مردم بی دفاع یمن کمك کنه. همونطور که کمك هم میکنه. تاثیر 



71 
 

 ده و کال کشورهای منطقه دارن باهم متحیگزارترین رژیم شاهنشاهی در منطقه عربستان است و چون در سال های اخیر عراق و سور

رو زیر سر ایران میدونه ترس از این داره که  میشن عربستان احساس خطر شدید میکنه. از طرفی امریکا هم که همه این اتحادها

همه کشورهای منطقه تحت جمهوری اسالمی قرار بگیرن و این میشه یك خطر کامال جدی برای امریکا و عربستان. از طرف دیگه 

مریکا بود و چون تحت فشارهای اخیر مجبور به عقب نشینی شد عربستان و امریکا باهم برای یك رییس جمهور قبلی یمن موافق با ا

هدف مشترک متحد شدن تا بتونن جو یمن رو طوری به نفع خودشون تغییر بدن که بتونن رئیس جمهور قبلی یمن یعنی همون 

د شدن یمن با سایر کشورهای منطقه جلوگیری کنن. منصور هادی رو به عنوان دست نشانده خودشون برگردونن تا بتونن از متح

عربستان با پرداخت هزینه های هنگفت به کشورهای مثل اردن، کویت و امارات اونارو راضی کرده تا اسمشون توسیاهه کشورهای در 

 حال جنگ با یمن باشه ولو اینکه هیچ کمکی هم تو این جنگ نکنن. 

است.  فلسطینی نظامی -سیاسی گرایاسالم یك سازمان حماس با نام اختصاری میحرکت مقاومت اسال :گروه مقاومت فلسطین

تاسیس  المسلمیناخوان به عنوان شاخه فلسطینی شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی به رهبری 1937این سازمان در سال 

حکومت  را قبول ندارد اما با های اسلوپیمان حماس اگرچه. استاعالم کرده« آزادی تمامی خاک فلسطین»شده و هدف خود را 

انتخابات شورای  با پیروزی در 4116همکاری کرده، وارد مهمترین نهادهای وابسته به آن شده و حتی در سال  خودگردان فلسطین

وزیر از رهبران حماس به عنوان نخست اسماعیل هنیه تبدیل شدند و گذاری فلسطینمجلس قانون به حزب حاکم قانونگذاری فلسطین

وارد جنگ مسلحانه با سازمان  جنگ داخلی فلسطین در 4117اما یك سال بعد در تابستان  .حکومت خودگردان فلسطین معرفی شد

شکست خورده و فعالیت  کرانه باختری را به دست گرفت اما در نوار غزه پیروز شده و کنترل کامل نبرد غزه فتح شدند. حماس در

اند و از لی ترتیب دادهیروهای حماس بارها حمالتی را علیه نظامیان و شهروندان اسرائی. نآن در این منطقه غیرقانونی اعالم شد

حماس را  کانادا و ،اسرائیل ،آمریکا. اندبهره برده راکتی های انتحاری و حمالتگذاریهایی چون بمبتاکتیك

های را در فهرست گروه های عزالدین قسامگردان فقط شاخه نظامی حماس یعنی بریتانیا و استرالیا. دانندمی تروریستی گروهی

ت حماس علیه غیرنظامیان . حمالاستنونی اعالم شدههم غیرقا اردن در 1999اند. فعالیت حماس از سال تروریستی خود قرار داده

 .است توصیف شده جنایت علیه بشریت بشر بان حقوقدیده های حقوق بشری همچوناز سوی گروه

بزار اصلی در آن بوده است، همچنین کودکانی که سنگ گذاری شده چون سنگ ابه انتفاضه سنگ نیز نام :انتفاضه اول فلسطین

انتفاضه شکلی از اشکال اعتراض غیرارادی مردم فلسطین علیه اوضاع نابسامان . اندکردند با اسم کودکان سنگ شناخته شدهپرتاب می

هدایت  .است اسرائیل دولت دست به فلسطین مردمها و افزایش بیکاری و تبعیض نژادی و سرکوب روزانه مردم فلسطین در اردوگاه

سازی فلسطین به آن ملحق شد، انتفاضه مان آزادیساز ادامه در که گرفتمی صورت موحد ملی رهبری انتفاضه در ابتدا به وسیله

 انتفاضه در سال های فلسطینی انتقال یافت.ردوگاهدر نواز غزه آغاز شد و سپس به تمام شهرها، روستاها و ا 1866یا  1937پائیز 

 .م آرام شد و با امضای قرارداد اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادسازی فلسطین به پایان رسید1991

 نخستین موافقتنامه رودروی های موقت دولت خودگردانبیانیه اعالم اصول اولویت با نام رسمی :پیمان اسلو

به امضای دو طرف رسید. پیمان اسلو تالشی برای  1998)ساف( بود که در سال  دیبخش فلسطینسازمان آزا و اسرائیل کومتح

 .وفصل کامل منازعه اسرائیل و فلسطین بینجامدتعیین یك چارچوب مشخص بود که به حل

لگر قدس به نخست وزیر وقت رژیم اشغا« آریل شارون»و در پی ورود  4111سپتامبر سال  43در روز انتفاضه دوم فلسطین: 

مسجد مبارک االقصی به همراه تعداد زیادی از نظامیان ارتش صهیونیستی، انتفاضه دوم فلسطین موسوم به انتفاضه اقصی شعله ور 

ها ها فلسطینی شد و این درگیریدهدر آن زمان درگیری های شدیدی در شهر اشغالی قدس درگرفت که منجر به زخمی شدن  .شد

انتفاضه دوم  .گرفت خود به  "االقصی انتفاضه"رهای کرانه باختری و باریکه غزه نیز سرایت پیدا کرد و نام خیلی زود به تمامی شه

 شرم"و با توافق آتش بسی که میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی در اجالس  4115فوریه سال  3فلسطین باالخره در تاریخ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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د که با توجه به عدم دستیابی طرفین به هیچ گونه راه حل سیاسی و تداوم امضا شد، خاموش شد، اما ناظران بر این باورن "الشیخ

 .درگیری ها در شهرهای کرانه باختری، این انتفاضه همچنان ادامه دارد

مهمترین عامل اثرگذار مستقیم در بروز درگیری ها، ورود وزیر کشاورزی اسرائیل به همراه شهرک نشینان انتفاضه سوم فلسطین: 

ه داخل مسجد األقصی به منظور برگزاری مراسم عید غفران یهودی بود که با عید قربان مصادف شده بود و با مقاومت صهیونیست ب

نمازگزاران مسجد األقصی به منظور جلوگیری از هتك حرمت مسجد توسط صهیونیست ها مواجه شد که از سوی نظامیان صهیونیست 

اشك آور قرار گرفتند به گونه ای که منجر به زخمی و مجروح شدن تعداد زیادی  مورد حمله وهدف گلوله های پالستیکی و گازهای

اما عوامل غیر مستقیم عبارتند از سیاست های قلع و قمعی که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو نسبت به  .از نمازگزاران فلسطینی شد

 ها،صادره زمین های فلسطینی ها و ویران ساختن خانهغزه و کرانه باختری در دستور کار خود قرار داده است که در شهرک سازی، م

بروز  بازداشت های مستمر و محاصره همه جانبه غزه در طول سالهای گذشته ظهور و نیز قتل و ترور و بازرسی های مکرر و ایست و

 انتفاضه سوم حدود سه ماه پیش یعنی مهرماه شروع شده است.  .یافته است

  الد مشعلخرئیس گروه مقاومت فلسطین؟ 

ایدئولوژی اسالم  و باالهام از 1931های اهلل در اوایل سالاست. گروه حزب لبنان نظامی در-سازمانی سیاسی :اهلل لبنانحزب

 گرایان، اسالم از متشکل آن تشکیالتی ساختار و اهللحزب اولیههسته د. ظهور کر لبنان در اهلل خمینیآیت اهلل روح سیاسی

، جنبش امل ، شاخه دانشجویی حزب الدعوه، مسئوالناهللمحمدحسین فضل عالمه سیدبه رهبری  حزب الدعوه نیروهای

اهلل آیت اهلل روح انقالب اسالمی ایران وهایی که از و جریان به رهبری ابوجهاد )خلیل الوزیر( و تمام گروه ها جنبش فتح اعضای

هدف اصلی را به عنوان آرمان خود اعالم کرده که عبارتند از: محو آثار  8اهلل لبنان حزب .فته بودند شکل گرفتتاثیر گر خمینی

، بحرین، هلند ،ایاالت متحده آمریکان. و برپایی حکومت اسالمی در لبنا فاالنژهای لبنان امپریالیستی غربی در لبنان، مجازات

بخش نظامی . اندبندی کردههای تروریستی طبقه را در فهرست گروهاهللحزب اسرائیل و اتحادیه اروپا، کانادا ،اتریش ،بریتانیا ،مصر

اهلل لبنان پس از سالها جنگ چریکی موفق به آزاد کردن جنوب لبنان از اشغال حزب .در لبنان است مقاومت اسالمی اهلل شاخهحزب

ی داده و به کابینه و مجلس لبنان راه شد. این گروه پس از آن به فعالیت های سیاسی خود تحرک بیشتر 4111اسرائیل در سال 

میالدی به مقام  1994سال در  اسرائیلی به دست نیروهای نظامی سید عباس موسوی پس از ترور شدن سید حسن نصراهلل .یافت

 .اهلل لبنان رسیددبیرکلی حزب

در  اسامه بن الدنط توس جنگ شوروی در افغانستان است که در دوران بنیادگرای اسالمی المللی نظامی وتشکیالت بین :القاعده

ناگون فراملی و به عنوان یك جنبش رادیکال اسالم سنی فعالیت های نظامی گوتاسیس شد. این سازمان در قالب شبکه پیشاور شهر

ریّت داند. اکثو گسترش اسالم در جهان می اسالم های غیرمسلمانان بر دنیایکند و هدف خود را مبارزه با تأثیرات و دخالتمی

های ها و سازمانبسیاری از دولت تروریستی هایدانند. این سازمان در فهرست سازمانمی سلفی اعضای شبکه القاعده را پیرو مسلك

اسامه بن الدن رهبر القاعده در سال  .استقرار گرفته ایاالت متحده و پااتحادیه ارو ،ناتو ،ای امنیت ملل متحدشور المللی از جملهبین

است.  رهبری این شبکه را بر عهده گرفته ایمن الظواهری س از آندر عملیات نظامی ارتش آمریکا در پاکستان کشته شد و پ 4111

از  در یمن انصارالشریعه و در سوریه جبهه النصره. تندهای مختلف این شبکه در کشورها و مناطق متفاوتی فعال هسشاخه

القاعده حمالت متعددی را علیه اهداف نظامی و  .هایی از این دو کشور را در اختیار دارندهای القاعده هستند که کنترل بخششاخه

را  جنگ با تروریسم ها بود که آمریکا در پاسخ به آنمهمترین آن سپتامبر 11حمالت . اندنجام دادهغیرنظامی در کشورهای مختلف ا

 .با حمله به افغانستان آغاز کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
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 سلفی گرایگروهی اسالمم( جبهة النصرة ألهلِ الشا: عربی به) شامیان یاریجبهه  با نام رسمی تنصرجبهه  یا :جبهةالنُصرة

 سُنی ، در حمایت از اکثریتجنگ داخلی سوریه بهه نصرت با گسترش. جپیمان استهم القاعده در سوریه است که با شبکه تروریستی

است. از این نام چنین  "جبهه النصرة ألهل الشام"نام این گروه تروریستی د. ش نیروهای دولتی سوریه وارد جنگ علیه مذهب

اند در پی حمایت از شامات )سوریه، اردن، فلسطین و لبنان( شود که مبارزان این جبهه که از کشورهای دیگر آمدهاستنباط می

جبهه در سوریه وجود دارد، اما بیشتر فرماندهان آن اردنی هستند و به هیچ وجه در پی حمایت از  اقعیت این است که این. وهستند

اهالی شام در فلسطین نیستند. باید پرسید فلسفه شکل گیری، خاستگاه و ساختار آن چگونه است و چه کسانی در طی بیست ماه 

 اند؟گذشته از آن حمایت کرده

و نیز  "جبهه مبارزه و اتحاد"، "جبهه مبارزه در عراق"کرد به آن را فرماندهی می ابو مصعب زرقاویدر عراق نام گروه القاعده که 

مان گ های غربی و عربی چنینتغییر پیدا کرد. در آن زمان به دلیل حضور پررنگ این جبهه، مخاطبان رسانه "دولت اسالمی عراق"

ور را در عراق به دست خواهد گرفت. با رفتن آمریکائیها این گروه، مدت زمان کردند با خروج نیروهای آمریکایی، زرقاوی زمام اممی

 .زیادی غایب ماندند تا اینکه با نام جبهة النصرة در سوریه موجودیت یافت

ترین برنده تحوالت سوریه و حضور جبهه النصره و رسد امریکا بزرگگذشته از کشورهای حامی جبهه النصره در منطقه، به نظر می

گاه با آنها امریکا در عین حال که نام این جبهه را در لیست سیاه خود قرار داده است اما هیچ است.ا همان القاعده در این کشور ی

های آغازین بحران با سند و مدرک در خصوص حضور القاعده )مادر این در حالی است که دولت سوریه از ماهت. برخورد نکرده اس

بود و نه تنها سوریه بلکه کوفی عنان فرستاده سازمان ملل برای حل بحران سوریه نیز چنین نظری داشته  جبهه النصره( هشدار داده

ها در منطقه خاورمیانه است تا به است. واشنگتن در حقیقت خواهان برقراری هرج و مرج مستمر همراه با نابودی امکانات و ظرفیت

ور های لیبرالی و نه هیچ کشالمسلمین و نه گروهداند که نه القاعده و نه اخوانمی همان اندازه رژیم صهیونیستی تقویت شود. امریکا

اهلل نچه موجب ناخرسندی امریکا شده، پیوند ایران، حزب. اروندعربی در منطقه در شرایط فعلی تهدیدی برای اسرائیل به شمار نمی

با  که هدف غایی امریکا از بازییك پی برده است. سخن آخر اینو سوریه است و بنابراین به اهمیت گسستن پیوند میان این سه شر

 ها و ایجاد هرج و مرج در این کشور و برخی از همسایگان آن مانند لبنان و عراق است و جبههالقاعده در سوریه نابودی زیر ساخت

 نظارت همیشگی بر فعالیت جبهه النصره ضروریداند که در این میان النصره بهترین عامل برای تامین این هدف است. البته امریکا می

چه در غیر این صورت برخورد الزم را با آن خواهد کرد همچنانکه با نوکر خود صدام  است و نباید به رژیم صهیونیستی آسیب برساند

 کرد.

 ابومحمد الجوالنیالنصره؟ رئیس جبهه 

 بشار اسد رئیس جمهور سوریه؟

را  سوریه و شرق عراق های بزرگی از شمالبخش وسازمان شورشی است  ه یكک( ی العراق والشامالدولة االسالمیة ف) مخفف داعش:

قدان امنیت در عراق و سوریه است. هدف آن بی ثباتی و ف شدهتاسیس  ابوبکر البغدادی تصرف خود دارد. این گروه به رهبریدر 

 که شیعیان را از بین ببرند و سنی سازی کنند و دولت سنی بسازند. 

اگر از شما در حفظ دین)خود( طلب یاری کردند برشما الزم است  :طبق آیات قرآن وظیفه ما در مقابل سوریه فلسطین و یمن؟

اند، راه( مردان و زنان و کودکانى که )به دست ستمگران( تضعیف شده  چرا در راه خدا، و )درسوره انفال(.  74آنها )آیه  یاری کردن

سوره نسا(. پس گذشته از وظیفه انسانی، این وظیفه دینی ما است که به این کشورها کمك کنیم. عالوه بر  75)آیه  !نمی جنگید؟

 اب دشمن و دادیم دست از رو  حامی خودمونطرفداران و کشورهای  ،در مقابل دشمنان حفظ کنیماین اگر ما نتونیم این کشورهارو 

 میشه.  ما با نبرد عرصه وارد اونها سرزمین فتح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
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متعهدی ندارند نمی توانند دولتی اسالمی سر کار  چون رهبری قوی، فراگیر و چرا مردم مصر مسلمان هستند اما دولتش خیر؟

 بیاورند. 

 لیست رویدادهای مهم شمسی و قمری

ربیع األول که تاریخ  17ربیع األول که سالکَرد والدت بیامبر اکرم )ص( بنا بر روایات أهل سنت تا  14 فاصله میان هفته وحدت:

والدت رسول اهلل محمد صلى اهلل علیه و آله بنا بر روایات موجود در شیعه است، از سوی امام خمینی ره، به عنوان هفته وحدت 

 .نامکَذاری شده است

 :دلیل نام گذاری هفته وحدت

 به دلیل این که دین اسالم دین کامل و تحریف نشده یکتاپرستی است. 

 نظر ندارند اتفاق …برای حفظ وحدت میان اهل سنت وشیعه که در زادروز رسول ا. 

 برای این که قرآن کتابی است آسمانی و جامع که برای راهنمایی همه بشریت نازل شده. 

 مت اسالمی استبه دلیل پیروزی انقالب اسالمی که مدیون وحدت ا. 

که با فراخوان شورای هماهنگی به ریاست احمد جنتی، در واکنش به  1833دی ماه  9راهپیمایی  روز بصیرت یا نهم دی ماه:

اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد،  نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زریّن 

 آید.مرد و زن ایرانی به حساب می دیگری در افتخارات

، پس از بمباران جنوب لبنان توسط نیروهای دفاعی اسرائیل، امام خمینی)ره( از مسلمانان جهان 1853مرداد 16در روز قدس: 

وز جهانی قدس، مناسبتی رسمی در جمهوری اسالمی رند. انتخاب کن« روز قدس»خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان 

روز قدس فقط روز فلسطین "شود. امام خمینی)ره( درباره روز قدس فرمودند: ران است که در حمایت از ملت فلسطین برگزار میای

، جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با نیست، روز اسالم است. روز قدس

به نمایش  فلسطین مردمهایی از مسلمانان در نقاط مختلف جهان حمایت خودشان را از روهچنین در این روز، گهم ".مستکبرین است

  .گذارندمی

ب اسالمی، شهید محمدعلی رجایی )رئیس جمهور( هفته اول شهریورماه، به مناسبت شهادت دو دولت مرد بزرگ انقال هفته دولت:

علت نام گذاری چنین هفته ای  .و شهید حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر )نخست وزیر( هفته دولت نام گرفته است

ن گردید. ایاین است که دولت شهید رجایی، نخستین دولت و مکتبی بود که پس از حاکمیت لیبرال ها بر کشور، عهده دار امور 

دولت در آن دوره بحرانی، بیش ترین حد تالش و کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقالب از خود نشان داد، تا آنجا که جان 

 .خویش را سر آن نهاد

 نیز و « ما ملت این برای بود ملت یك» خود که بهشتی شهید ایران، ملت که است روزی چه اگر 1861 ماه تیر هفتم روز هفت تیر:

 شده آشکار همگان برای پیش از بیش کوردل منافقین چهره که است روزی حال عین در اما داد، دست از را انقالب یاران از تن 74

 دفتر در اسالمی جمهوری حزب اعضای از زیادی تعداد و بهشتی شهید روز این در ساخت. ترمستحکم را اسالمی انقالب صفوف و

 دشهی گذاری، بمب با نداشتند خشونت و ترور جز منطقی که منافقین اما داشتند. ایجلسه هرانت سرچشمه در حزب این مرکزی

 شهید رساندند. شهادت به داشتند ... و وزارت مجلس، نمایندگی همچون هاییمسؤولیت دارای که ایشان یاران از نفر 74 و بهشتی

 رهنگی،ف سنگرهای در همواره داشت روز مسائل و اسالم از که عمیقی بینش و درک با و بود اسالمی نهضت پیشتازان از بهشتی مظلوم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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 جمهوری نظام اساسی قانون تهیه در مهمی نقش که بودند اسالمی نظام معماران از ایشان نمود. ایفا مهمی نقش مبارزاتی و علمی

 ریانهایج و روحانیت جریان الیتهایفع به بخشیدن نظم جهت که شد باعث ایشان برای کار و عمیق بینش همچنین داشتند. اسالمی

 از همواره و داشت عهده بر را کشور عالی دیوان ریاست همچنین ایشان کنند. تأسیس را « اسالمی جمهوری حزب » اسالمی اصیل

 اسالمی جمهوری نظام و امام حضرت اسالمی اهداف راه در اما گرفتمی قرار افترا و تهمت مورد ناپاک جریانهای و انقالب ضد سوی

 و زیست مظلوم بهشتی شهید فرمود: ایشان شهادت مناسبت به خود پیام در امام حضرت چنانکه ننشست. پای از هیچگاه ایران

 .بود اسالم دشمنان چشم خار و بود مظلوم

که هنگام اعتراض به ( جبهه ملی ایران و یك هوادار حزب توده ایران این روز، به یاد سه دانشجو )دو هوادار: روز دانشجو یا آذر 32

، در تاریخ بریتانیا و همچنین از سرگیری روابط ایران با ایاالت متحده آمریکا معاون رئیس جمهور وقت ریچارد نیکسون دیدار رسمی

 .شودکشته شدند، گرامی داشته می دانشگاه تهران همان سال( در مرداد 43کودتای  حدود چهار ماه پس از) 1884آذر  16

حکومت  تهرانی است که به نشانه اعتراض به آموزاندانش روز، واقعه کشتار جمعی علت نامگذاری این آبان یا روز دانش آموز: 33

جمع شده بودند. در این اعتراض که با همیاری اقشار دیگری از مردم  راندانشگاه ته در محوطه 1857آبان  18در صبح روز  پهلوی

ه ب .کنندگان کشته شدند و صدها تن دیگر مجروح شدندز تجمعنفر ا 56و سپس گلوله،  آورگاز اشك نیز همراه بود، با شروع شلیك

 .آموز نامگذاری شده استبه عنوان روز دانش جمهوری اسالمی ایران آبان در تقویم 18داشت این روز، منظور گرامی

 47حضرت محمد مصطفی در روز ) روزی است که حضرت محمد، پیامبر گرانقدر اسالم، به درجه پیامبری برگزیده شد. :روز مَبْعَث

، در غار حرا، توسط )جبرئیل( و از سوی خدا به پیامبری پیش از هجرت پیامبر اسالم 18عام الفیل، همزمان با سال  21رجب( سال 

در  .پرستی را از زمین بردارد و خداپرستی را رواج دهد و پیام وحی را به مردم برساندخداپرستی و بت نایل آمد و مأمور شد که چند

ان بوده است. به دلیل نامعلوم ماه رمض 41نزد اهل سنت تاریخ دقیق بعثت مشخص نیست ولی بعضی معتقند که این واقعه در شب 

 شود.بودن تاریخ، مبعث در نزد اهل سنت جشن گرفته نمی

 رویداد های مهم تقویم شمسی

 :لیست رویداد های مهم اردیبهشت ماه

 (1824)  تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم –( 1861آغاز عملیات فتح المبین ) –فروردین : عید نوروز  4

 وز جمهوری اسالمی ایرانفروردین : ر 14

 فروردین : شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی 41

 فروردین : روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 49

 :لیست رویداد های مهم اردیبهشت ماه

 (1859)  اردیبهشت : شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس 5

 (1861)  اردیبهشت : آغاز عملیات بیت المقدس 11

 روز جهانی کارگر –روز معلم  –( 1853یبهشت : شهادت استاد مطهری ) ارد 14

 :لیست رویداد های مهم خرداد ماه

 و روز مقاومت و پیروزی( 1861خرداد : فتح خرمشهر درعملیات بیت المقدس ) 8

انتخاب حضرت آیت  – (1863خرداد : رحلت حضرت امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ) 12

 (1863اهلل خامنه ای به رهبری )

 (1824)  خرداد 15خرداد : قیام خونین  15

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


76 
 

 (1861)  خرداد : شهادت دکتر مصطفی چمران 81

 :لیست رویداد های مهم تیر ماه

منافقین در دفتر مرکزی تن از یاران امام خمینی )ره( با انفجار بمب به دست  74تیر : شهادت مظلومانه آیت اهلل دکتر بهشتی و  7

 روز قوه قضاییه –( 1861حزب جمهوری اسالمی )

 (1861)  تیر : شهادت آیت اهلل صدوقی چهارمین شهید محراب به دست منافقین 11

 (1867)  شورای امنیت از سوی ایران 593تیر : اعالم پذیرش قطعنامه  47

 :لیست رویداد های مهم مرداد ماه

 (1869آزادگان به میهن اسالمی )مرداد : آغاز بازگشت  46

 (1884)  مرداد : کودتای آمریکا برای باز گرداندن شاه 43

 مرداد : روز جهانی مسجد 81

 :لیست رویداد های مهم شهریور ماه

 شهریور : آغاز هفته دولت 4

 روز مبارزه با تروریسم( 1861)شهریور : انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و با هنر  3

 (1853)  شهریور : وفات آیت اهلل سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران 19

 (1861)  شهریور : شهادت دومین شهید محراب آیت االه مدنی به دست منافقین 41

 آغاز هفته دفاع مقدس –( 1859شهریور : آغاز جنگ تحمیلی ) 81

 :ماهلیست رویداد های مهم مهر 

 (1861)  مهر : شکست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه )ع( 5

 روز نیروی انتظامی –( 1857مهر : هجرت امام خمینی )ره( از عراق به پاریس ) 18

 روز جهانی استاندارد –( 1861مهر : شهادت پنجمین شهید محراب آیت اهلل اشرفی اصفهانی توسط منافقین ) 48

 :بان ماهلیست رویداد های مهم آ

 روز بسیج دانش آموزی –روز نوجوان  –ساله(  18آبان : شهادت محمد حسین فهمیده ) بسیجی  3

 (1853آبان : شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی اولین شهید محراب به دست منافقین ) 11

روز دانش  –رزه با استکبار جهانی روز ملی مبا –( 1853آبان : تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام ) 18

 آموز

 :لیست رویداد های مهم آذر ماه

 (1853)  آذر : روز بسیج مستضعفین، تشکیل بسج مستضعفین به فرمان امام خمینی )ره( 5

 آذر : روز بزرگداشت شیخ مفید 9

 روز مجلس –( 1816آذر : شهادت آیت اهلل سید حسن مدرس ) 11

 (1853جمهوری اسالمی ایران ) آذر : تصویب قانون اساسی 14

 آذر : روز دانشجو 16

 (1861)  آذر : شهادت آیت اهلل دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقین 41

 روز وحدت حوزه و دانشگاه –( 1853آذر : شهادت آیت اهلل دکتر محمد مفتح ) 47
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 :لیست رویداد های مهم دی ماه

 (1857)  دی : فرار شاه معدوم 46

 (1882)  : شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فدائیان اسالمدی  47

 :لیست رویداد های مهم بهمن ماه

 (1857)  باز گشت حضرت امام خمینی )ره( بهمن : 14

 (1857بهمن : شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضزت امام خمینی)ره( ) 41

 (1857) ران و سقوط نظام شاهنشاهیبهمن : پیروزی انقالب اسالمی ای 44

 :لیست رویداد های مهم اسفند ماه

 (1866اسفند : بمباران شیمیایی حلبچه توسط ارتش بعث عراق ) 45

(1849اسفند : روز ملی شدن صنعت نفت ایران ) 49

 

 رویداد های مهم تقویم قمری 

 :لیست رویداد های مهم ماه محرم

 محرم : آغاز سال هجری قمری 1

 حرم : تاسوعای حسینیم 9

 1878خرداد 81هجری قمری( برابر با 1215انفجار در حرم امام رضا)ع( توسط ایادی آمریکا) -محرم :عاشورای حسینی 11

 هجری قمری( 95محرم : شهدارت حضرت امام زین العابدین )ع( ) 14

 هجری قمری( 4محرم : تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه ) 13

 به روایتی -هجری قمری( 95محرم : شهادت حضرت امام زین العابدین )ع( ) 45

 :لیست رویداد های مهم ماه صفر

 صفر : اربعین حسینی 41

 هجری قمری( 51شهادت حضرا امام حسن مجتبی )ع( ) -هجری قمری( 11صفر : رحلت حضرت رسول مکرم اسالم )ص( ) 43

 ری(هجری قم 418صفر : شهادت امام رضا)ع( ) 49

 :لیست رویداد های مهم ماه بیع االول

 ربیع االول : هجرت سول مکرم اسالم )ص( از مکه به مدینه ) مبدا تاریج هجری( 1

 هجری قمری(4691ربیع االول : شهادت حضرت مام حسن عسگری )ع( ) 3

 آغاز هفته وحدت –ربیع االول : میالد حضرت رسول مکرم اسالم )ص( به روایت اهل سنت  14

میالد حضرت امام جعفر صادق )ع( موسس  –سال قبل از هجرت(  58ربیع االول : والدت حضرت رسول مکرم اسالم )ص( )  17

 هجری قمری( 38مذهب جعفری)

 :لیست رویداد های مهم ماه ربیع الثانی

 هجری قمری( 484ربیع الثانی : والدت حضرت امام حسن عسگری )ع( ) 3

 هجری قمری( 411صومه سالم اهلل علیها )ربیع اثانی : وفات حضرت مع 11

 :لیست رویداد های مهم ماه جمادی االول
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 روز پزستار و بهورز –هجری قمری(  5جمادی االول : والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها ) 5

 هجری قمری( به یك روایت 11جمادی االول : شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها)  18

 :هم ماه جمادی الثانیلیست رویداد های م

 هجری قمری(11جمادی الثانی : شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها) 8

تولد حضرت امام خمینی)ره(  –جمادی الثانی : والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ) هشتم قبل از هجزت( و روز زن  41

 هجری قمری( 1841رهبر کبیر انقالب اسالمی)

 :مهم ماه رجب لیست رویداد های

 هجری قمری( 57رجب : والدت حضرت امام محمد باقر )ع( ) 1

 هجری قمری( 452رجب : شهادت حضرت امام علی النقی الهادی )ع( ) 8

 هجری قمری( 195رجب : والدت امام محمد تقی )ع( ) جواد االئمه( ) 11

 ) اعتکاف(آغاز ایام البیض -رت(سال قبل از هج 48رجب : والدت حضرت امیر المومنین امام علی )ع( ) 18

 هجری قمری( 64رجب : وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها )  15

 هجری قمری( 138رجب : شهادت حضرت امام موسی کاظم )ع( ) 45

 سال قبل از هجرت( 18رجب : مبعث حضرت رسول مکرم اسالم )ص( ) 47

 :لیست رویداد های مهم ماه شعبان

 روز پاسدار -هجری قمری( 2ن )ع()شعبان : حضرت امام حسی 8

 روز جانباز –هجری قمری(  46شعبان : والدت حضرت ابوالفضل )ع( )  2

 هجری قمری( 83شعبان : والدت حضرت امام زین العابدین )ع( ) 5

 روز جوان –هجری قمری(  88شعبان : والدت حضرت علی اکبر )ع( ) 11

 هجری قمری( و روز جهانی مستضعفان 455رجه)شعبان : والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالی ف 15

 :لیست رویداد های مهم ماه رمضان

 سال قبل از هجرت(8رمضان : وفات حضزت خدیجه سالم اهلل علیها ) 11

 هجری قمری( 8رمضان : والدت حضرت امام حسن مجتبی )ع( ) 15

 رمضان : شب قدر 13

 هجری قمری( 21)ع( )رمضان : ضربت خوردن حضرت امیر المومنین امام علی  19

 رمضان : شب قدر 41

 هجری قمری( 21رمضان : شهادت حضرت امیر المومنین امام علی )ع( ) 41

 رمضان : شب قدر 44

 :لیست رویداد های مهم ماه شوال

 شوال : عید سعید فطر 1

 شوال : فتح اندلس به دست مسلمانان 41

 یشوال : شهادت امام جعفر صادق )ع( موسس مذهب جعفر 45

 :لیست رویداد های مهم ماه ذی القئده
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 ذی القئده : والدت حضرت معصومه)س( 1

 : والدت حضرت امام رضا )ع(  ذی القئده 11

 «جواد االئمه»: شهادت امام محمد تقی)ع(   ذی القئده 49

 :لیست رویداد های مهم ماه ذی الحجه

 ذی الحجه : شهادت حضرت امام محمد باقر )ع( 7

 عید سعید قربانذی الحجه :  11

 ذی الحجه : والدت حضرت امام علی النقی الهادی )ع( 15

 ذی الحجه : عید سعید غدیر خم 13

 متفرقه

دین با سیاست همگرایی دارد. دین به صورت مجموعه قوانین الهی، براساس نیازهای دنیوی و اخروی انسان رابطه دین با سیاست: 

ها را یاسی و اجتماعی و... حضور دارد. اگر دین نتواند نیازهای دنیا و آخرت انسانهای ستشریع شده است و دین در تمام صحنه

مرحوم سید حسن مدرس این جمالت را  این موضوع است.ناظر به « سیاست ما عین دیانت است» جمالت  .تأمین کند، ناقص است

ست مانند برخی واژگان دیگر از معنای اصلی خود بیان کرده و او از طرفداران همگرایی دینی و سیاست است. متأسفانه واژه سیا

، که نه تنها دین با آن همگرایی ندارد تحریف و به معنای خدعه و نیرنگ تفسیر شده است. پس از تحریف، سیاست بدین معنا است

ست. های جامعه ای از بایستهمشروع آن با دین همگرایی دارد و یک کند. اما سیاست به معنایبلکه با آن تضاد دارد و با آن مبارزه می

الم در السامام علی علیه. گرفتنداند و اولیای خدا از آن بهره میزندگی دانستهسیاست به معنای مشروع را اندیشمندان از ضروریات 

دوران حکومت خود از سیاست مشروع بهره گرفت. از این رو یکی از مشکالت حضرت، صداقت در سیاست بود، که دشمنان حضرت 

ن آیا به م"برخی از اصحاب به ایشان عرض نمودند که در سیاست این قدر صداقت شرط نیست. امام فرمود: . تابیدندآن را برنمی

کنم، استمداد جویم؟! به خدا قسم! تا خورشید ها حکومت میدهید که برای پیروزی خود از ظلم در حق کسانی که بر آندستور می

گیری علی)ع( از سیاست غیر مشروع به خاطر عدم بهره ".کنمزنند چنین کاری نمیسمان چشمك میها در آکند و ستارهطلوع می

ه قسم به خدا! معاوی"کردند معاویه از علی)ع( سیاست مدارتر است. امام علی)ع( در برابر چنین تصوری فرمود: بود که مردم تصور می

شود. اگر نیرنگ خصلت زشتی نبود، من سیاستمدارترین مردم ب گناه میزند و مرتکاز من سیاستمدارتر نیست، ولی او نیرنگ می

 ".بودم

ر تعالیم دینی صیانت و دفاع از کیان سرزمینهای اسالمی و جان و نوامیس مسلمانان با اینکه از دمنظور از جهاد اکبر و اصغر: 

یها و انحرافات به جهاد اکبر. چرا که شرط پیروزی اوجب واجبات است اما به جهاد اصغر تعبیر شده است و حفظ و صیانت نفس از کژ

 .در صحنه نبرد، دلدادگی و مطیع محض موال بودن، پیروزی در صحنه جهاد اکبر و تزکیه نفس است

مورد  1722بنیان گذاشت و از سال  عربستان نجد در قرن هجدهم در محمد بن عبدالوهاب جنبشی مذهبی است کهوهابیت: 

در اسالم معتقد است و زیارت قبور و تقدیس برخی افراد را  قرار گرفت. دیدگاه وهابی به یك پاالیش اساسی خاندان سعودی پذیرش

اند، و هرکسى را که از مکتب طول دوازده قرن گذشته کافر بوده آرى او بر این باور بود که تمام مسلمانان درداند. می شرک داللتی بر

 .است مذهب حنبلی وهابیت پیرو .کردکرد او را مشرک دانسته و خون و مال او را مباح مىابیّت پیروى نمىوهّ

 معتقدند که بنیان گذاشت. بهائیان ایران میالدی در 19در قرن  بهاءاهلل به ملقب علی نوریمیرزا حسین که است دینی: بهائیت

بهاءاهلل در  .است محمد و مسیح و زردشت و بودا و موسی ،ابراهیم جدیدترین فرستاده الهی در سلسله پیامبران پیشین چون بهاءاهلل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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با اینکه این  .استهزار نفر برآورد شده 311میلیون و  7این دین جدید را اظهار کرد. شمار پیروان این آئین بیش از  1368 سال

. شودمی دومین دین جهان شمرده مسیحیت بعد از پراکندگی در کشورهای مختلف جمعیت دنیاست ولی از نظر ٪4٫1شمار کمتر از 

عباس . بعد از بهاء اهلل فرزند ارشدش استواقع شده (ترین شهر در شمال فلسطین اشغالیبزرگ) حیفا مرکز جهانی بهائیان در

 1821در سال  نیزبعد از مرگ عباس افندی ) عبدالبهاء ( وی رسید. به جانشینی  است،شناخته شده عبدالبهاء که به نام افندی

  .اولین ولی امر در بهائیت معرفی گردید شوقی افندیمعروف به  شوقی ربانینوه دختری او به نام 

 (است.بوده ابوجعفر و کنیه هر سه محمد نامند؛ زیرا اسامی هر سهمی محمدین ثالثه اولها رامؤلفان آن: )کتب اربعه یا اصول اربعه

 .حدیث دارد 16199 که محمد بن یعقوب کلینی گردآوری شده توسط: الکافی .1

حدیث  5968 که شیخ صدوق آوری شده توسط ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ملقب به: گردمن الیحضره الفقیه .4

 .دارد

 .حدیث دارد 18591 که شیخ طوسی حمد بن الحسن طوسی معروف بهگردآوری شده توسط ابوجعفر م: تهذیب االحکام .8

 .حدیث دارد 5511است و  شیخ طوسی گردآوری شده توسط: االستبصار فِیَما اختُلف ِمن االخبار .2

 امام خمینی در مورد بسیج: از یجمالت

 خواهم تا با بسیحیانم محشور گرداندخورم و از خدا میخلوص و صفای بسیجیان غبطه می من همواره به. 

 نمایی است باید همة پرستی و تحجرگرایی و مقدسملیت که در خط اسالم ناب محمدی)ص( و مخالف با استکبار و پول

 .افرادش بسیجی باشند

 آیت اهلل خامنه ای در مورد بسیج: از جمالتی

 علی که تمام وجودش وقف اسالم بودسیجی یعنی ب. 

 بسیج2 یعنی نیروی کارآمد کشور برای همة میدانها 

ر داست. زنان بیشتر تمایل به خودنمایی دارند و مردان تمایل به نگاه کردن.  زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگیفلسفه حجاب: 

و  در برابر هواهای نفسانی و همچنین جلوگیری از مزاحمتهمین راستا و بخاطر جذابیت زنان برای مردان، زود تسلیم شدن مردان 

شود. بنابراین پوشیده بودن محدودیت نیست مصونیت زن و همچنین مصونیت جامعه از آلوده شدن به گناه مسئله حجاب مطرح می

ناهایی دلیل آن هم استثرد. و با دیانت سر و کار ندا مسئله ی حجاب مسئله ای اخالقی استبلکه موجب کرامت و احترام بیشتر اوست. 

واجب نیست. حال آنکه اگر حجاب مانند نماز و روزه وجوب  پیراناست که در این زمینه وجود دارد. در واقع در اسالم حجاب برای 

 .دینی داشت پیر و جوان نمی شناخت و حکم آن بطور یکسان برای همه واجب و الزم االجرا بود

 سه سخن از سه شهید راجب حجاب:

 هید محمدحسن جعفرزاده: ای خواهرم قبل از هر چیز استعمار از سیاهی چادر تو میترسد تا سرخی خون من. ش 

  .شهید حمیدرضا نظام: از بی حجابیست اگر عمر گل کم است. نهفته باش و همیشه گل باش 

 اید. ن خیانت کردهشهید احمد پناهی: حجاب شما سنگریست آغشته به خون من، که اگر آن زا حفظ نکنید به خون م 

 عضویت در بسیج به معنای تشکیل پرونده نیست بلکه تربیت انسانی و اسالمی است. 

/ برنامه های فرهنگی برای جذب  انس با قرآن / امر به معروف و نهی از منکر و گسترش ایجاد چکار کنیم گناه در جامعه کم شود؟

 کودکان و نوجوانان به مساجد و اماکن مذهبی

 یوم الحسرت، یوم الدین، یوم الحساب و... رادف برای قیامت؟چند مت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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منظم و وقت شناس، مسئولیت پذیر، دارای انگیزه باال، روابط عمومی خوب، با وجدان و خداترس، وفاء به  ویژگی کارمند خوب؟

 ا در اولویت قرار دهد و ...عهد و پیمان، انتقادپذیر، خالق و نوآور، احاطه به کارهای تخصصی و غیر تخصصی، منافع سازمان ر

 .46/ 92/18شهید دیگر در تاریخ سه شنبه  111غواص + 171

 خالصه ای از وصیت نامه امام خمینی )ره(:

 مجلس و دولت قدر ملت را بدانند. 

 استادانی که ارشاد نشوند را طرد کنید. 

 وی کم ندارد و اگرخودی خود را بیابد و یاس را از بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شور نژاد آریا و عرب

 .خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد

  از جوانان ، دختران و پسران ، می خواهم که استقالل و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج ، فدای

و عشرتها و بی بند وباریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود  تجمالت

 نکنند؛

 است.  ملت نجات دانشگاه از انحراف ، نجات کشور و 

 صدمات غم انگیز کشور از مجالس منحرف با اکثریت قالبی. 

 هر کس با دسیسه وارد مجلس شد اعتبارنامه اش را رد کنید. 

 اید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ، شایسته و متعهد به اسالم و دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری ب

از مشکالت پیش نمی آید؛ ومشکالتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری 

 د؛یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شو

 روحانیون از سیاست کناره نگیرند 

 ملت از سیاست کناره نگیرد 

  وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور

که خود را به جمهوری اسالمی و درحقیقت به اسالم است در پوشش جمهوری اسالمی و در عصرهای آینده ، آن است 

 .وقف در خدمت به اسالم و جمهوری اسالمی و محرومان ومستضعفان بنمایند

  وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که درتعیین عالیترین مقام قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که

 .داشخاص متعهدسابقه دار و صاحبنظر در امور شرعی و اسالمی و در سیاست را نصب نماین

  وصیت اینجانب به وزارت ارشاد در همه اعصار خصوصا عصر حاضر که ویژگی خاصی دارد، آن است که برای تبلیغ حق

 .مقابل باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسالمی کوشش کنند

  وی که بازوان ققوای مسلح ، از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا کمیته ها و بسیج وعشایر ویژگی خاص دارند. اینان

 .و قدرتمند جمهوری اسالمی می باشند

 وصیت اکید به قوای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیجی: خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. 

 نگذارید مطبوعات منحرف شوند 

 با خدا و وجدان خود خلوت کنید. 

 حدود مالکیت و سرمایه داری در اسالم. 

 ان و پولداران مشروع وصیت می کنم که ثروتهای عادالنه خود رابه کار اندازیدو به ثروتمند. 
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 سواالت ریز و شخصی

 توفیقات نظام؟

 سال از انقالب چرا هنوز پابرجاست؟ 81بعد از گذشت 

 اگر یك روزی نظام اسالمی ما دچار مشکل بشه و مردم دیگه ازش حمایت نکنن به نظرت چه مشکلی پیش میاد؟

 رابطه مردم با والیت فقیه بنظرت چطوره؟ دوسش دارن؟ در محبوبیت داره؟ رهبر چق

 چند تا از ویژگی ها رهبری از دید خودت و خارجی ها؟نظرت در مورد والیت فقیه چیه؟ 

 تا حاال با مخالفان رژیم و رهبری برخورد داشتی؟

 اگه کسی والیت فقیه رو زیر سوال ببره چیکار میکنی؟

 ام؟نظرت در مورد برج

 جوان ها در جریان حوادث سیاسی و اجتماعی باشن خوبه؟ از چه طریقی؟

 و نظرت راجع به اون؟ 33وقایع 

 احزاب فعلی رو توضیح بده

 دو جریان اصلی سیاسی کشور؟

 نقاط قوت و ضعفش؟ از عملکرد دولت راضی هستی؟

 زمینه هایی نفوذ در کشور چه هست؟ 

 راهکارهای مقابله با نفوذ دشمنان؟ 

 بسیجی هستی یا نه؟ چه کارا و فعالیت هایی انجام میدین؟

 نماز جمعه میری؟ رنگ فرش و موکت مصالی شهر و مسجد محل؟

 امام جماعت محل؟

 مراسم بعد از راهپیمایی؟ ؟آخرین راهپیمایی که رفتی، مسیرش رو بگو، چه شعاری میدادین، سخنران کی بود

 انتخابات ها رو شرکت میکنی؟

 سال؟ مالکت واسه انتخاب چیه؟انتخاب اخر 

 به کی رای دادی و چرا؟

 ؟اسم رسالش چیه چه طور انتخابش کردی؟تقلیدت کیه؟ مرجع 

 تو چه مسائلی از مرجع تقلیدت پیروی میکنی؟

 فتوای مرجع تقلیدت در مورد موسیقی؟

 آموزه های دین رو از کی یاد گرفتی؟

 از کی چرا چادری شدی؟ چرا؟ 

 دونی؟ به نظرت بهترین عبادت چیه؟ عبادت رو تو چی می

 یه سوره از قران رو بخون؟ مفهومش چیه و به چی اشاره میکنه؟

 چه سوره ای از قران برات جالبه و روت تاثیر میزاره؟ چرا؟
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 چقدر با قرآن مانوسی؟ آیاتی از قرآن یادت هست که بهش عمل کرده باشی و عمال تاثیرش رو تو زندگیت دیده باشی؟

 ران در زندگیت؟جایگاه ق

 چطور میشه تعالیم قران رو وارد زندگی عملی کرد؟

 ازچند سالگی نماز خوندی؟

 اخیرا جز نمازای یومیه چه نماز واجب دیگه ای خوندی؟

 به نظرت نماز چطور برگزار بشه بهتره؟ نماز اول وقت چه تاثیری تو زندگیت داشته؟

 نماز رو ترک کنی؟تا حاال شده تو یه برهه از زمان به دالیلی کال 

 یه دعا که در نماز میخونی با معنی؟ دلیل خوندنش؟

 بیشتر دوس داری تو چه جمعهایی حضور داشته باشی؟

 شرکت در مراسم مذهبی؟ مناسبت سیاسی؟

 ؟چه شبیه؟ کجا رفتی؟ اسم مداحش رو بگو شب قدر

 اعتکاف؟ رفتی حاال تا چندبار

 چند روز مونده به ماه رمضون؟

 شاغل بشی؟چرا میخوای 

 اوغات فراغتت با چی پر میکنی؟

 از صبح تا شب چه کارایی میکنی؟

 مطالعاتت بیشتر تو چه زمینه ایه؟

 آخرین کتابی که مطالعه کردی چی بوده؟

 چی از این کتاب یاد گرفتی؟

 یه صفت خوب و یه صفت بد خودتو بگو؟

 ! ویژگیهای کارمند خوب رو داری؟ مصداق بیار براشون

 رن؟دوستات چطو

  معیارت برای انتخاب دوست؟

 چند تا از دوستاتو بالفاصله نام ببر!!!! چه کاره هستن؟

 دوست صمیمیت کیه؟ چه ویژگی هایی داره؟

 بنظرت فالن کارمند )اسم مسئول واحد پشتیبانی(چه جور آدمیه؟

 نظرت در مورد حجاب در جامعه امروز؟

 حجاب؟ 

 میکنی؟  اعدف کشورت از فرهنگی جنگ این تو چطور شما

 برخوردت با نامحرم چطوره؟

 یه توصیه به جوونای امروز بکن؟
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