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علم حقوق:
دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد که هدفش حفظ نظم جامعه و تنظیم روابط مردم و دادن امتیازی خاص به افراد(حق) در جامعه است.

معرفی شغل مسئول ابالغ :متصدیان آن تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کلیه امور مربوط به ابالغ و اجرا حسب پست مورد تصدی می باشند نمونه
–ابالغ اوراق قانونی به اشخاص تعیین شده و یا بستگان آنها
–تنظیم اعالمیه قانونی و الصاق آن در صورت نبودن و یا امتناع بستگان از دریافت اوراق قانونی و دعوت آنها به مراجع ذیصالح در تمام مواردی که قانون تعیین
نموده است.
– انجام مکاتبات الزم و ارجاع کار به مراجع انتظامی در صورت لزوم و تعقیب موضوع تا حصول نتیجه
– نظارت بر کلیه امور ابالغ و اجرا و مراقبت در حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات و خط مشی های تعیین شده
–مراقبت و نظارت در امر وصول مطالبات دولت که به اداره اجرا محول گردیده است.
فرازی از زیارت عاشورا:
سالم بر تو ای ابا عبد اللّه،و بر جانهایی که به درگاهت فرود آمدند،از جانتب من اَلسَّالَمُ عَلَیکَ یا أَبَا عَبْدِ اهللِ وَ عَلَی الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ عَلَیکَ مِنِّی سَالَمُ
سالم خدا بر تو باد همیشه تا هستم و تا شب و روز باقی است و خدا زیارت شما اهللِ أَبَداً مَا بَقِیتُ وَ بَقِی اللَّیلُ وَ النَّهَارُ وَ الجَعَلَهُ اهللُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّی لِزِیارَتِکُمْ
آخرین زیارت از سوی من قرار ندهد،سالم بر حسین و بر علی بن الحسین و (لِزِیارَتِکَ) السَّالَمُ عَلَی الْحُسَینِ وَ عَلَی عَلِی بْنِ الْحُسَینِ (وَ عَلَی أَوْالَ ِد الْحُسَینِ)
فرزندان حسین،و یاران حسین.

وَ عَلَی أَصْحَابِ الْحُسَینِ

ثواب خواندن این زیارت پس از سالم بر امام حسین و دو رکعت نماز ،این است که هزار هزار سیئه از مومن محو میشود و هزار هزار درجه باال میرود.

فرق رکن و غیر رکن :رکن اگر عمدا یا سهوا کم و یا زیاد شد نماز باطل است و واجب غیر رکنی اگر عمدا کم و زیاد شد نماز باطل است؛ ولی اگر سهوا کم و
زیاد شد نماز صحیح است.
 ارکان نماز بنابر قول مشهور عبارتند از :نیت ،قیام متصل به رکوع ،تکبیرة االحرام ،رکوع و دو سجده
 شکستن نماز واجب جز برای حفظ جان و اموال مهم حرام است ولی کفاره ندارد

ذکر سجده سهو :هر کم و زیادی در غیر ارکان نماز حاصل شود و نیز در کالم سهوی و سالم سهوی و شک در رکعت  4و .5بعد از سالم نماز به سجده رود(2بار
سجده کند) و بگوید ((بسم اهلل و باهلل السالم علیک ایها النبی و الرحمه اهلل و برکاته)) سپس بنشیند تشهد و سالم بخواند ،احتیاطا فقط سالم بگوید.
سجده شکر :با یک بار سجده کردن تحقق مییابد و در آن رو به قبله بودن و طهارت الزم نیست.
دیر رسیدن به نماز جماعت و تجافی (نیم خیز نشستن در نماز جماعت) :در هر رکعت ،تنها در بین قرائت و رکوع مى توان به «امام» اقتدا کرد ،پس اگر به
رکوع امام جماعت نرسد ،باید در رکعت بعد اقتدا کند ،و اگر تنها به رکوع امام جماعت هم برسد ،یک رکعت به حساب مى آید.حاالت مختلفی وجود دارد که اگر
در رکعت دوم به امام برسد در بین قرائت مأموم حمد و سوره را نمى خواند و با امام ،قنوت و رکوع و سجده را بجا مى آورد و آنگاه که امام جماعت تشهّد مى خواند،
بنابراحتیاط واجب باید به صورت نیم خیز ،بنشیند و اگر نماز دو رکعتى است بعد از سالم امام یک رکعت دیگر به تنهایى بخواند و نماز را تمام کند.
فلسفه نماز چیست و چرا نماز میخوانیم؟ پرستش جزء غرائز ذاتی و فطری بشر است ،پیامبران پرستش را ابتکار نکردند ،بلکه نوع پرستش را یعنی آداب و
اعمالی که باید پرستش به آن شکل صورت گیرد به بشر آموختند .راز آفرینش انسان نیز عبادت است و ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون (همانا جن و انس را
نیافریدیم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند.سوره ذاریات ایه  .)36نماز عالی ترین تجلی پرستش و عبادت است ،زیرا پرستش یا قولی است یا عملی.و نماز هر دو
را در بر دارد چون اذکار نماز مانند قرائت حمد و سوره  ،ذکر رکوع و سجود و تشهد ،عبادت قولی است و قیام و رکوع و سجود عبادت عملی است.نماز ستون
دین است ،منب ع تغذیه روح انسان وامداد الهی است انسان با نماز می تواند قوت بگیرد و انرژی در جهت نیل به کماالت حاصل کند.امام صادق(ع) فرمود :بعد از
معرفت و شناخت (خداوند متعال ) من بهتر از نماز نمی دانم.
فلسفه روزه چیست؟ فلسفه روزه داری تکامل جسم و روح است ،چرا که گفته اند :عقل سالم در بدن سالم است.دانشمندان اسالمی و غیر اسالمی برخی آثار
آن را بیان کردهاند :تقویت بهداشت عمومی و رفع بیماری ها و دفع چربی های زاید اشاره کرد.از مهمترین حکمتهای دیگر وجوب روزه میتوان به تقویت اخالص
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و اراده شخص و اُنس با عبادت اشاره کرد.روزه باعث می شود تا مردم درد گرسنگی و تشنگی را بچشند و به یاد معاد و زندگی جاودانه آخرت افتاده ،خود را برای
آن آماده کنند.روزه داری با صبر و تحملی که در انسان ایجاد میکند او را آماده تالش و ایستادگی در راه رسیدن به اهدافش میکند.
شرایط نماز و روزه مسافر :
مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند ،اگر تمام بخواند نمازش صحیح است.
مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر (ص)و مسجد کوفه و حرم و رواق حضرت سید الشهدا(ص) نمازش را تمام بخواند.
مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند،نباید روزه بگیرد.و مسافری که نمازش را تمام می خواند ،مثل کسی که شغلش مسافرت ،یا
سفر او سفر معصیت است ،باید در سفر روزه بگیرد.
سالم واجب در نماز کدام است؟ سالم سوم (السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته)
نماز جمعه :نماز جمعه ،نمازی دو رکعتی که در ظهر روز جمعه به جای نماز ظهر و به جماعت میخوانند.نماز جمعه با حضور دست کم پنج نفر برپا میشود که
یکی از آنها امام جمعه است.امام جمعه باید قبل از نماز دو خطبه برای نمازگزاران قرائت کند که دعوت به تقوا جزو مضامین آن است .نماز جمعه در زمان
حضور امامان معصوم واجب و در زمان غیبت واجب تخییری است.
ترتیب اعمال در نماز جمعه :تکبیرةاالحرام(گفتن اهلل اکبر پس از نیت) ،حمد و سوره ،قنوت ،رکوع ،دو سجده ،حمد و سوره ،رکوع ،قنوت ،دو سجده ،تشهد و
سالم.
اهمیت نماز جمعه :روایات ،نماز جمعه را چنین توصیف کرده اند :حج مستمندان و موجب آمرزش گناهان  -ترک آن مایه نفاق و فقر دانستهاند -خداوند آتش
را بر بدن او حرام میکند -کاهش دهنده سختیهای قیامت -امام علی(ع) برخی زندانیان را به واسطه شرکت در نماز جمعه ،آزاد میکرد.
 حداقل فاصله مکانی بین دو نماز جمعه یک فرسخ( 5تا  5/.5کیلومتر) است.
 خطبههای جمعه باید پس از ظهر شرعی ایراد شود.
 اولین نماز جمعه به امامت آیت اللّه سید محمود طالقانی بود.
 در فاصله  ۱35۸تا ۱36۱ش چند تن از امامان مشهور جمعه به شهادت رسیدند(شهدای محراب) :شهید سید اسداهلل مدنی در تبریز ،شهید دستغیب
در شیراز ،شهید محمد صدوقی در یزد.
چرا امام جمعه اسلحه دست میگیرد؟ این حکم استحبابی اختصاص به اسلحه ندارد ،بلکه تکیه بر عصا نیز کافی است.فلسفه آن نشان دادن آمادگی کامل
امام جمعه و نمازگزاران برای حضور در تمام صحنههای دفاع از اسالم ،بویژه پیکار و جهاد می باشد؛ ممکن است عصا برای حفظ و کمک به خطیبی باشد که
باید مدتی در حال ایستاده خطبه میخواند.
نماز مستحبی چی میخونی؟ مهمترین نماز مستحبی که  ۱۱رکعت دارد نماز شب است و وقت آن پس از نیمه شب شرعی تا طلوع فجر است.بنا بر آیه «وَمِنَ
اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ» نماز شب بر پیامبر اکرم(ص) واجب و بر سایر مؤمنان مستحب است.روایات آن را شرف مؤمن ،کفّاره گناهان روز ،برطرف کننده
وحشت قبر و ضامن روزی معرفی میکند.به این ترتیب خوانده میشود:
 -۱هشت رکعت به صورت چهار نماز دو رکعتی به نیت نافله شب.
 -2دو رکعت به نیت نماز شَفع (شفع یعنی زوج و وتر بمعنای فرد است.نمازی دورکعتی و جزئی از نماز شب ،در آخر نماز شب ،یعنی پس از خواندن چهار نماز
ل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ -مَلِکِ النَّاسِ -إِلَهِ النَّاسِ  -مِن شَرِّ
دورکعتی خوانده میشود)که مستحب است در رکعت اول آن سوره حمد و ناس(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ -قُ ْ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ  -الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ  -مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ) ،و در رکعت دوم سوره حمد و فلق (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ -قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(صبح)-
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ -وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ(از شر شب چون در آید) -وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ(شر جادوگرانی که در گرهها افسون کنند) -وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
حَسَدَ)خوانده شود.
 -3یک رکعت به نیت نماز وَتر(آخرین نماز یک رکعتی از یازده رکعت نماز شب) که بهتر است پس از سوره حمد ،سه مرتبه سوره توحید و یک مرتبه سورههای
فلق و ناس قرائت شود.به طوالنی کردن قنوت این نماز سفارش بیشتری شده است.
 الزم نیست همه یازده رکعت را پشت سر هم بخواند و در چند نوبت خواندن بهتر است ،انجام کم و زیادهای اشتباهی در نماز مستحب ،سجده سهو
ندارد.همچنین نمازهای مستحبی به جماعت خوانده نمیشوند مگر نماز طلب باران.
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نماز غفیله :از جمله نمازهای مستحب دو رکعتی که بین نماز مغرب و عشا تا هنگامی که سرخی خورشید از سمت مغرب به کلی ناپدید شود این نماز باید به
قصد رجا و به امید ثواب باشد.
در رکعت اول نماز غفیله باید پس از حمد به جای سوره ،این آیه خوانده شود:
الف“ -وَ ذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِیالظُّلُمَاتِ أَنْ لَاإِلَهَإِالَّأَنْتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کذَلِکَ
نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ”.
و در رکعت دوّم پس از حمد به جای سوره این آیه را بخواند:
ب“ -وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِالَّ هُوَ وَ یعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ االَّ یعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّهٍ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ الَ رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِالَّ فِی
کتَابٍ مُبِینٍ.
و در قنوت آن بگوید:
ح الْغَیْبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِالَّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِهِ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کذَا وَ کذَا» و به جای عبارت «کذَا وَ کذَا» حاجات خود را به
ج« -أَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْئَلُک بِمَفَاتِی ِ
زبان آورد و بعد از آن بگوید:
د« -أَللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقَادِرُ عَلَی طَلَبَتِی تَعْلَ ُم حَاجَتِی فَأَسْئَلُک بِحَقِّ مُحَمَّدٍوَآلِمُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامِ لَمَّا قَضَیتَهَا لِی«

بسیج  :در راستای اهداف انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن و نیز ایجاد توانایی رزمی ،دفاعی به فرمان امام خمینی(ره)  5آذر  ۱35۸به نام بسیج
نامگذاری شد و به سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعلق گرفت.
سپاه :وظیفه حفاظت از دستاوردهای انقالب بر عهده دارد( 2اردیبهشت  5۸سالروز تاسیس)
آیت الکرسی(در کدام سوره قرار دارد):
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ الَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَالَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األَرْضِ
مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَ ُم مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَالَ یُحِیطُونَ بِشَیْ ٍء
مِّنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَالَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ
الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ
أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (.آیه  255سوره بقره)
 امام باقر (ع)فرمود :کسی که بعد از وضو آیت الکرسی بخواند خداوند ثواب چهل سال عبادت را به او عنایت میفرماید و چهل درجه او را باال میبرد و
چهل حورالعین را به تزویج او درمیآورد و نیز پیامبر(ص) فرمود :آیتالکرسی از گنجینهای در زیر عرش به من عطا شدهاست و قبل از من به هیچ
پیغمبری چنین عطائی نشدهاست.
نماز احتیاط :نمازی یک یا دو رکعتی است که به سبب شک در تعداد رکعتهای نمازهای چهار رکعتی واجب میشود.
این نماز از قیام ،نیت نماز احتیاط ،تکبیر ،حمد ،رکوع ،دو سجده ،تشهد و سالم تشکیل شده است.
 نماز احتیاط اذان ،اقامه ،سوره و قنوت ندارد.

نمازاحتیاط به چه صورتی خوانده می شود؟  -۱نیت نمازرا نباید به زبان آورد - 2سوره وقنوت ندارد  -3احتیاط واجب آن است که حمد را آهسته بخوانند
نماز وحشت :نماز نخستین شب خاکسپاری مسلمان که توسط دیگران بر وی خوانده میشود تا دچار فشار قبر نشود.این نماز دو رکعت است.در رکعت اول
سوره حمد و آیة الکرسی و در رکعت دوم سوره حمد و ده مرتبه سوره قدر خوانده می شود.پس از پایان نماز گفته می شود:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلی قَبْرِ فُالن.
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نماز آیات :به واسطه چهار چیز واجب می شود -گرفتن خورشید -گرفتن ماه - ،زلزله -رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ
کیفیت نماز آیات :نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد :بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد،آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا
بیشتر از آن را بخواند وبه رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم
سوره را تمام نماید ،مثال به قصد سوره "قل هو اهلل احد" بسم اهلل الرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود ،بعد بایستد و بگوید" :قل هو اهلل احد "دوباره به رکوع رود
و بعد از رکوع بایستد و بگوید" :اهلل الصمد" باز به رکوع رود و بایستد و بگوید" :لم یلد و لم یولد" و برود به رکوع بازهم سر بردارد و بگوید" :و لم یکن له کفوا
احد" و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعداز سر برداشتن ،دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم ،تشهد بخواند و نماز را
سالم دهد.
 اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر از یکی اتفاق بیفتد باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات خواند ،مثال اگر خورشید بگیرد
و زلزله هم بشود باید دو نماز آیات بخواند.
 انسان باید فورا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا نموده است.
نماز میت :نماز مَیّت از نمازهای واجب است که بر جنازة شخص مسلمان خوانده میشود.نماز میت از پنج تکبیر تشکیل شده است و پس از هر تکبیر(جز آخرین
تکبیر) دعا و ذکرهای خاصی دارد.این نماز را باید ایستاده خواند و واجب کفایی است یعنی اگر فردی اقدام به این کارها کرد ،وجوب از بقیه ساقط میشود.
کیفیت نماز میت :پس از اینکه فوت شده را غُسل میت داده ،کفن کردند بدن او را در مقابل قبله به گونهای قرار میدهند که سر میت در سمت راست نمازگزار
قرار گرفته باشد.نمازگزار در حالت ایستاده (پس از نیت نماز میت) پنج تکبیر می گوید که پس از چهار تکبیر اول دعاهای خاصی خوانده شده ،با تکبیر پنجم نماز
پایان مییابد .این نماز را میتوان به جماعت خواند ولی مأموم باید همه تکبیرها و دعاها را خودش بخواند.
 نماز میت ،رکوع ،سجود ،تشهد و سالم ندارد و برای خواندن آن نیازی به وضو ،غسل ،تیمم یا پاکی بدن نیست هرچند رعایت شرایط سایر نمازهای
واجب بهتر است.
نماز عید فطر و قربان
عید فطر روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است.در این روز ،روزه حرام است و جامعه در جهت عاری شدن از فضای دو قطبی فقیر و غنی پیشروی میکند
به گونهای که اساس توزیع ثروت بر پایه عدل و انصاف خواهد بود که پرداخت زکات فطره به نوعی توجه دین به پیوند عبادت با روابط اجتماعی را نشان میدهد.
نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السالم واجب است و باید با جماعت خوانده شود ،و در زمان ما که امام علیه السالم غائب است ،مستحب
میباشد؛ و میشود آن را با جماعت یا فرادی خواند.
نیمه شعبان :روز تولد امام دوازدهم (مهدی عج) میباشد که در تقویم رسمی ایران تعطیل رسمی است و روز جهانی مستضعفان نام گرفته و در برخی روایات،
شب نیمه شعبان پس از شب قدر برترین شبها دانسته شده است.
اعمال این شب :غسل کردن که باعث تخفیف گناهان مىشود -احیاء این شب به نماز ،دعا و استغفار  -خواندن دعای کمیل.
روزه :نیت +انسان برای انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید.
 شرایط وجوب روزه :بلوغ -عقل -ضرری نبودن -مسافر نبودن
 روزههای مکروه :روزه روز عاشورا ،و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است(  ۹ذیالحجه ،یک روز پیش از عید قربان که حجگزاران باید از ظهر تا
غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف کنند.زیارت امام حسین(ع) نیز از اعمال این روز است) یا عید قربان.
 روزههای واجب :روزه ماه رمضان -روزه قضا -روزه کفاره -روزه قضای پدر و مادر
 روزه های حرام :روزه عید فطر و قربان و نیز روزی را که انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان ،اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد ،حرام
است.
 روزه های مستحب :روزه تمام روزهای سال غیر از روزه های حرام و مکروه و واجب ،مستحب است.
 کسانی که روزه بر آنها واجب نیست :پیر-مریض-زنی که روزه برای حملش ضرر دارد
 مبطالت روزه :خوردن و آشامیدن -جماع-دروغ بستن به خدا و پیغمبر -رساندن غبار غلیظ به حلق -فرو بردن تمام سر در آب.
 کفاره روزه رمضان  :یک بنده آزاد کند یا  60روزه بگیرد یا  60فقیر را سیر کند و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد ،یک مرتبه بگوید« :استغفراهلل»،
و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند ،کفاره را بدهد.
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 اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند ،چه آن چیز اصال حرام باشد مثل شراب و زنا ،یا به جهتی حرام شده باشد مثل نزدیکی کردن با عیال
خود در حال حیض ،بنا بر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود ،یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند.
 روزه قضا :مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد ،روزه های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید ،بعد از مرگ پدر ،پسر بزرگتر باید قضای نماز و
روزه او را بجا آورد ،اگر کسی روزه رمضان را عمدا نگیرد ،باید قضای آن را به جا آورد و برای هر روز 60روز روزه بگیرد یا به  60فقیر طعام بدهد یا یک
بنده آزاد کند.
 روزه مسافر :مسافرى که باید نمازش را شکسته بخواند ،چنانچه قبل از ظهر از شهر خارج شده باشد ،بعد از حد ترخص باید روزهاش را نیز افطار نماید
و بعد از ماه مبارک و اتمام سفر آن را قضا کند .اما اگر مسافرى در ماه مبارک رمضان ،بعدازظهر سفرش را آغاز نماید ،دیگر نمىتواند افطار کند ،بلکه
باید آن روز را همچنان روزه باشد ،زیرا این رخصت مخصوص کسانى است که قبل از زوال ظهر از موطن خود خارج مىشوند و چنانچه قبل از غروب
افطار نمایند ،عالوه بر قضاى آن ،باید کفاره آن را نیز بپردازند.
خمس :یکی از انواع مالیاتهای اسالمی است (یک پنجم) که شیعیان بدان معتقدند و به منظور رفع مشکالت مالی امت اسالمی وضع شده است و باید از مخارج
سالیانه خود و عیالش بیشتر باشد.تفاوت خمس و زکات در این است که زکات جزء اموال عمومی جامعه اسالمی محسوب میشود ،لذا مصارف آن عموماً در
همین قسمت میباشد ،ولی خمس از مالیات هایی است که مربوط به حکومت اسالمی است ،یعنی مخارج دستگاه حکومت اسالمی و گردانندگان این دستگاه از
آن تأمین میشود.
 در هفت چیز خمس واجب می شود :منفعت کسب  -معدن – گنج -مال حالل مخلوط به حرام-جواهری که به واسطه غواصی به دست می آید-
غنیمت جنگی -زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
زکات :بر نه چیز واجب است :گندم -جو -خرما-کشمش -طال -نقره -شتر -گاو -گوسفند.
ظهور یا مهدویت(وعدهی ظهور) :نمایان شدن امام مهدی(عج) پس از غیبت کبرا و پیش از قیام(حرکت به سوی عدل و داد) برای برپایی عدالت است و
مکان آن ذی طوی(مکانی در مکه) خواهد بود.زمان دقیق ظهور مشخص نیست؛ نشانههایی ظهور که به عالئم ظهور مشهور است :فراگیرشدن ظلم در جهان-
ندای آسمانی که توسط جبرئیل از آسمان شنیده می شود -به دنیا آمدن دجال که چشم چپش کور و چشم سالمش در پیشانی است-
 زمینه های ظهور :تکامل روحی  -2تکامل فرهنگی  -3تکامل وسایل ارتباط جمعی  -4تشکیل یک ارتش انقالب جهانی از یک جمعیت پاکباخته
غیبت امام زمان(فرزند امام یازدهم شیعیان [حسن عسکری (ع)] و دوازدهمین امام :غیبت صغری از سال 260ق آغاز گردید و در سال 32۹ق که سال
وفات آخرین نماینده اوست پایان یافت(6۹سال) و امام در غیبت صغرا بوسیله نواب اربعه(عثمان بن سعید ،محمد بن عثمان بن سعید ،حسین بن روح و علی بن
محمد سمری) با شیعیان در ارتباط بود.غیبت کبری از سال 32۹ق آغاز و تا آخر الزمان ادامه خواهد داشت ،امام از نظرها پنهان است ،اما موجودات از فیض
وجودش بهرهمندند و دعای ایشان شامل حال آنهاست .معنی غیبت امام (عج) این است که او در میان مردم زندگی می کند و مردم وی را می بینند ولی نمی
شناسند و از یک زندگی طبیعی برخوردار است.
نام پدر و مادر امام زمان(عج)؟ نام پدر امام حسن عسکری (ع) پیشوای یازدهم ونام مادر گرامیشان نرجس خاتون (س) میباشد.
دعای فرج)رهایی از غم و اندوه و گشایش( :امام زمان(ع) با خواندن این دعا از مرگ نجات یافت ،این دعا جزو تعقیبات نماز امام زمان است:
إِلَهِی عَظُمَ الْبَالءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْکشَفَ الْغِطَاءُ
وَ انْقَطَعَ الرََّجَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السََّمَاءُ
وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ ِإلَیک الْمُشْتَکی وَ عَلَیک الْمُعَوََّلُ فِی الشَِّدََّةِ وَ الرََّخَاءِ
اَللََّــهُمََّ صَلَِّ عَلَی مُحَمََّدٍ وَ آلِ مُحَمََّدٍ أُولِی الْأَمْرِ الََّذِینَ فَرَضْتَ عَلَینَا طَاعَتَهُمْ وَ عَرََّفْتَنَا بِذَلِک مَنْزِلَتَهُمْ
فَفَرَِّجْ عَنََّا بِحَقَِّهِمْ فَرَجا عَاجِال قَرِیبا کلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
یا مُحَمََّدُ یا عَلِی یا عَلِی یا مُحَمََّدُ
اِکفِیانِی فَإِنََّکمَا کافِیانِ وَ انْصُرَانِی فَإِنََّکمَا نَاصِرَانِ
یا مَوْالنَا یا صَاحِبَ الزََّمَانِ
اَلْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ
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أَدْرِکنِی أَدْرِکنِی أَدْرِکنِی
السََّاعَةَ السََّاعَةَ السََّاعَةَ
الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ
یا أَرْحَمَ الرََّاحِمِینَ بِحَقَِّ مُحَمََّدٍ وَ آلِهِ الطََّاهِرِینَ
خدایا بزرگ شد بال و گرفتاری و آشکار شد راز پنهانی و پرده از روی کار برافتاد و زمین (بر ما) تنگ شد و آسمان خودداری کرد و تو یاری دهنده
ای،و بدرگاه تو آوریم پروردگارا شِکوه را ،و بر تو اعتماد کنیم در سختی و آسانی خدایا درود فرست بر محمد و آل او آن بزرگانی که واجب کردی
بر ما فرمانبرداریشان را و بدینوسیله منزلت و مقامشان را به ما شناساندی به حق ایشان به ما گشایشی ده فوری و نزدیک مانند چشم بر هم زدن
یا نزدیکتر ای محمد ای علی ای علی ای محمد یاریم دهید که به حقیقت شمائید یاور من و کفایتم کنید که براستی شمائید کفایت کننده من
ای موالی من ای صاحب الزمان به فریادم برس به فریادم برس به فریادم برس مرادریاب ،مرا دریاب ،مرادریاب همین ساعت ،همین ساعت ،همین
ساعت االن ،االن ،االن ای خدا ای مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزهاش.
دعای سالمتی امام زمان(ع)
بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
اللََّهُمََّ کُنْ لِوَلِیَِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی
هَذِهِ السََّاعَةِ وَ فِی کُلَِّ سَاعَةٍ
وَلِیَّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ
دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتََّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ
طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیال
دعای توسل :شیعیان این دعا را شبهای چهارشنبه ،در مکانهای مذهبی و به صورت جمعی میخوانند(مفاتیح الجنان).بخشی از دعا:
اَللَّهُمَّ إِنّى أَسْئَلُکَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یا اَبَا الْقاسِمِ یَا رَسُولَ اللّهِ یَا اِمامَ الرَّحْمَةِ یا سَیِّدَنا وَمَوْلینا إِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا
وَتَوَسَّلْنا بِکَ اِلَى اللّهِ وَقَدَّمْناکَ بَیْنَ یَدَىْ حاجاتِنا یا وَجیهاً عِنْدَ اللّهِ إِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَهِ.
با چه دعایی مانوس هستی؟دعای جوشن کبیر :دعایی که در آن خدا به نامها و صفات گوناگون که در آیات و روایات اسالمی آمدهاست خوانده
میشود«.جوشن کبیر» توسط جبرئیل به پیامبر آموخته شد و خواندنش ،از اعمال مخصوص شبهای قدر محسوب میشود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سُبْحانَکَ یا ال اِلهَ اِالَّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النَّارِ یا رَبِّ
اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا کَرِیمُ یَا مُقِیمُ یَا عَظِیمُ یَا قَدِیمُ یَا عَلِیمُ یَا حَلِیمُ یَا حَکِیمُ...

دعای کمیل :دارای مضامین بلند و متعالی در شناخت خداوند و درخواست بخشش گناهان و در شب نیمه شعبان و شبهای جمعه میخوانند:
((فَهَبْنِی یَا إِلَهِی وَ سَیِّدِی وَ مَوْالَیَ وَ رَبِّی صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِکَ فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِکَ وَ هَبْنِی صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِکَ فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى کَرَامَتِکَ أَمْ کَیْفَ
أَسْکُنُ فِی النَّارِ وَ رَجَائِی عَفْوُکَ))
دعای ابی حمزه ثمالی :دعایی که امام سجاد(ع) آن را در تمام سحرهای ماه رمضان میخواندند.این دعا را ابوحمزه ثمالی از امام سجاد (ع) نقل کرده و شامل
صفات نیکوی خداوند ،اسم اعظم و همچنین دربردارنده مفاهیمی مانند دشواریهای قبر و قیامت ،سنگینی بار گناهان و لزوم اطاعت از پیامبر اکرم(ص) و
خاندان معصومش می باشد.
دعای ندبه :این دعا با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر(ص) و آل او آغاز سپس حکمت برگزیده شدن انبیاء بیان شده و تاکید گردیده که برای اینکه حق
پایدار بماند برای هر یک از آنان و چانشین از سوی خدواند تعیین گردید و مشتمل بر اِستِغاثه (زاری و کمکخواستن) از امام زمان(عج) و تأسفخوردن بر

www.e-estekhdam.com
غیبت آن حضرت و گریه از فراق ایشان است.خواندن دعای ندبه در چهار عید فطر(با رؤیت هالل ماه شوال در پایان روز  2۹ماه رمضان و یا گذشت  30روز از
اول ماه رمضان ،ثابت میشود که روزهدار دهانش را در وقت مغرب و روز عید فطر بر خوردنیها و آشامیدنیها باز میکند ،این روز روزه حرام و پرداخت زکات
فطره بر مسلمین واجب است) ،قربان ،غدیر و روز جمعه مستحب است.
دعای روز عرفه :دعای عرفه امام حسین(ع) در روز نهم ذیالحجه (روز عرفه) پس از نماز ظهر و عصر تا غروب خوانده میشود:
ک
اَللّهُمَّ اجْعَلْنى اَخْشاکَ کَانّى اَراکَ وَاَسْعِدْنى بِتَقویکَ وَال تُشْقِنى بِمَعْصِیَتِ َ
خدایاچنانم ترسان خودت کن که گویا مى بینمت و به پرهیزکارى از خویش خوشبختم گردان و به واسطه نافرمانیت بدبختم مکن
وَخِرْلى فى قَضآئِکَ وَبارِکْ لى فیقَدَرِکَ حَتّى ال احِبَّ تَعْجیلَ ما اَخَّرْتَ وَال تَاْخیرَ ما عَجَّلْتَ
و در سـرنـوشـت خود خیر برایم مقدر کن و مقدراتت را برایم مبارک گردان تاچنان نب اشم که تعجیل آنچه را تـو پـس انـداخته اى بخواهم و نه تاءخیر آنچه را
تو پیش انداخته.

شب قدر :بافضیلتترین شبِ سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است که در آن ،فرشتگان به زمین میآیند و مقدرات سال آینده بندگان را بر امام عرضه
میکنند.قرآن در سورههای قدر و دخان از این شب سخن گفته و ارزش آن را بیش از هزار ماه دانسته است.زمان دقیق شب قدر روشن نیست ،ولی بر اساس
بسیاری از روایات ،در ماه رمضان واقع شده است و به احتمال زیاد یکی از شبهای  2۱ ،۱۹و یا  23این ماه است.شیعیان در این شبها با الگوگیری از معصومان(ع)،
به شبزندهداری ،خواندن قرآن ،دعا و دیگر آیینها و اعمال این شب میپردازند.ضربت خوردن و شهادت امام علی(ع) در این شبها نیز به اهمیت آن نزد شیعیان
افزوده و سوگواری برای آن امام با آیینهای شب قدر همراه شده است.اِحیاء بهمعنی خاص ،شامل شبزندهداری و بیدار ماندن شبهای خاصی در رأس آن شب
قدر ( 2۱ ،۱۹و یا 23ماه رمضان) است.
ماه رجب :رَجَب یا رَجَب المُرَجَّب در کنار ذی القعده ،ذی الحجه و محرم ،از ماههای حرام محسوب میشود.در روایات ،به عبادت حج عمره و روزهداری در این
ماه تاکید گردیده است.از مناسبتهای این ماه میتوان به لیلة الرغائب(نخستین شب جمعه ماه رجب که فرشتگان بر زمین نزول میکنند تا رحمت الهی را به
جامعه بشری عرضه نمایند در اعمال این شب گفته شده روز پنجشنبه اول ماه رجب روزه گرفته شود و چون شب جمعه شد بین نماز مغرب و عشا نماز دوازده
رکعتی خوانده شود ).و سنت اعتکاف(روزهای  ۱3تا  ۱5ماه رجب ،که به ایام البیض معروفند) اشاره کرد.
از پیامبر(ص) نقل است" :رجب ماه خداست ،شعبان ماه من است و رمضان ماه مردم من است ".همچنین" :هرکس یک روز در ماه رجب روزه بگیرد مانند آن
است که یک ماه روزه گرفته است ".نخستین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب میگویند و اعمال و آدابی برای آن در روایات آمده است.سنت اعتکاف در روزهای
 ۱3تا  ۱5این ماه ،که به ایام البیض معروفند ،انجام میشود
نماز وتر :یک رکعتی که بعد از نماز عشا و قبل از نماز صبح خوانده میشود.
نماز وتیره از نافله های نماز عشاء است که به صورت نشسته خوانده می شود و هر کسی آن را کامل بخواند از غافالن نوشته نمى شود.
نماز احتیاط ،نمازی یک یا دو رکعتی است که به سبب شک در تعداد رکعتهای نمازهای چهار رکعتی واجب میشود.
 این نماز از قیام ،نیت  ،تکبیر ،حمد  ،رکوع ،دو سجده ،تشهد و سالم تشکیل شده است.
 اذان ،اقامه ،سوره و قنوت ندارد.
 در این نماز سوره حمد به صورت اِخفات (آهسته) خوانده میشود
روز قدس(نام عربی اورشلیم) :آخرین جمعه ماه رمضان در حمایت از ملت فلسطین.
انتفاضه :جنبشهای مقاومتی مردم فلسطین در مقابل حکومت اسرائیل.
چهارده معصوم :که به اهل بیت معروف اند از هر گونه گناه و اشتباه مبرّا هستند(عصمت) که این اعتقاد ناشی از آیه تطهیر ،آیه اولو االمر ،حدیث ثقلین و
برخی آیات است و شامل پیامبر اکرم(ص) و دخترش حضرت فاطمه زهرا (س) و امامان دوازدهگانه شیعه.
حضرت محمد (ص)
امیرالمؤمنین (ع)
حضرت زهرا (س)
امام حسن(ع)
امام حسین(ع)
زین العابدین امام سجاد(ع)
امام باقر (ع)
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امام صادق(ع)
امام کاظم(ع)
امام رضا (ع)
امام جواد (ع)
امام هادی(ع)
امام حسن عسکری(ع)
حجت ابن الحسن امام مهدی(ع)
باب الحوائج :درگاه نیازها یا راه رسیدن به حاجتها ،عنوانی است برای اشاره به سه نفر از خاندان اهل بیت؛ امام کاظم (ع) ،حضرت عباس (ع) و علی اصغر(ع).
والیت فقیه و والیت مطلقه فقیه  :والیت فقیه نظریهای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان میکند.مطلقه بودن
والیت فقیه یک اصطالح فقهی بیانگر اندیشه سیاسی امام خمینی ره است که در مقام بیان گستره فعالیت و وظایف ولی فقیه است و مقید به والیت فقیه بر
دیوانگان و ایتام و بی سرپرستان نیست  ،امام خامنه ای مطلقه بودن والیت فقیه را به معنای انعطاف پذیری می دانند و اینکه دستگاه والیت باید بتواند بهطور دائم
خودش را پیش ببرد و متحول کند.
یک آیه درمورد والیت فقیه؟ ( إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنین.آل عمران)6۸ ،
یک سخن از امام خمینی (ره) درباره والیت فقیه و حمایت از آن؟ والیت فقیه ،تَبَع اسالم است -براى شما یک هدیه الهى است -بهترین اصل در اصول
قانون اساسى است.
حکم حکومتی یا دستور والیی به منظور حفظ مصلحت نظام و حفظ جهات سیاسی کلی نظام طبق قانون اساسی و بر اساس والیت مطلقه فقیه از جانب ولی
فقیه صادر میشود.
وظایف و اختیارات رهبری:
رهبر با رأی دوسِوم نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بهمدت نامحدود برگزیده میشود(.اعضای مجلس خبرگان رهبری به وسیله انتخابات و توسط رأی
مستقیم و مخفی مردم برای  ۸سال انتخاب میگردند و وظیفه عزل یا تعیین رهبر را بر عهده دارند و ریاست این مجلس به ترتیب :علی مشکینی)  ۱36۱تا
 ( ۱3۸6علیاکبر هاشمی رفسنجانی ( ۱3۸6تا ( ۱3۸۹محمدرضا مهدوی کنی ) ۱3۸۹تا  ( ۱3۹3محمد یزدی ) ۱3۹3تا  ( ۱3۹5احمد جنتی ( ۱3۹5تاکنون)
همچنین انتخاب کنندگان باید دارای دوشرط تابعیت و  ۱۸سال سن باشند).
تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام(وظیفه اش حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان
و حل معضالت نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل  ۱۷۷قانون اساسی).اعضای این مجمع  44نفر ثابت و
 ۱نفر میهمان متناسب با موضوع جلسه است که اعضای ثابت هر  5سال یکبار و از طریق حکم رهبر انتخاب میشوند.ریاست این مجمع ابتدای تأسیس ،بر
عهده علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سپس محمدعلی موحدی کرمانی و اکنون سیدمحمود هاشمی شاهرودی است).
فرمان همهپرسی
فرماندهی کل نیروهای مسلح
اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی
نصب و عزل و قبول استعفای :
تعیین فقهای شورای نگهبان (تأیید تمامی قوانین مجلس شورای اسالمی پیشاز ابالغ تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد -تأیید صالحیت نامزدهای
تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا (هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا) -از دوازده
عضو تشکیل شده که شش تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب میشوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه
و رأی نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتخاب میشوند.دبیر شورا (اکنون احمد جنتی)باالترین مقام رسمی این شورا است.اعضا برای مدت شش سال
انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب
میشوند).
تعیین رئیس قوه قضاییه (قوهای است مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت.رئیس قوه قضائیه توسط رهبر به مدت
 5سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.وظایف قوه قضاییه  :رسیدگی و صدور حکم در مورد
تظلمات ،شکایات -احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع -نظارت بر حسن اجرای قوانین -کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر
مجرمین.وظایف رئیس قوه قضاییه :ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری -تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی -استخدام قضات عادل و شایسته
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و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان.از جمله دستگاههای زیر نظر قوه قضاییه ،دیوان عالی کشور(عالیترین مرجع
قضایی که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور تشکیل شده است و رئیس
آن(اکنون حسین کریمی) توسط رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور بمدت  5سال منصوب می شود) ،دادستانی کل کشور(یا مدعی العموم
نقض آزادی جامعه ،عالیرتبهترین دادستان ایران که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد و رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه و قانون جرایم رایانهای است ).دادسرا و دادگاههای عالی انتظامی قضات(نهاد نظارتی بر رفتار قضات) دیوان عدالت اداری(به منظور رسیدگی به
شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی ،صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض یا متشابه صادره از شعب دیوان
تشکیل شده و رئیس آن (اکنون محمد کاظم بهرامی) توسط رئیس قوه قضاییه منصوب میشود .سازمان قضایی نیروهای مسلح(تنها مرجع قضایی تخصصی
پیش بینی شده در قانون اساسی) سازمان بازرسی کل کشور (به منظور اجرای اصل  ۱۷4قانون اساسی یعنی حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان
امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شدهاست).
تعیین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تعیین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه
نظرت راجع به رهبری؟ رهبری یعنی توانایی برای نفوذ و ایجاد انگیزه در افراد برای انجام کاری که دستیابی به اهداف را ممکن میسازد.از پیشوا و
راهنما ،مساوات و عدالت خواسته شده است؛ اگر سخنی گفت راست باشد ،اگر حُکم نمود عادل باشد ،و نسبت به وعدههایش وفا نماید.
شورای عالی امنیت ملی  :شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران به ریاست رئیس
جمهور تشکیل میگردد.
جمعه سیاه :کشتار  ۱۷شهریور 5۷
حق وتو :رأی منفی هر یک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد) چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلستان و آمریکا (به قطعنامههای دارای آراء مثبت
شورای امنیت در مسائل ماهوی.
پنج +یک  :پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه کشور آلمان( ارائه بسته پیشنهادی توافق هسته ای در سال )200۸
برجام :مذاکرات رسمی توافق هسته ای بین ایران و اتحادیه اروپا و پنج  +یک در وین اتریش
موساد :سازمان اطالعات و وظایف ویژه اسرائیل (موساد) توسط نخست وزیر وقت داوید بن گوریون تاسیس شد و ریاست آن را یوسی کوهن بر عهده دارد.از
جمله وظایف :به دست آوردن اطالعات استراتژیکی ،سیاسی و عملی -گرد آوری مخفیانه اطالعات در خارج از خاک کشور اسرائیل -خنثی سازی عملیات
تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی -عملیاتها :دستگیری عبداهلل اوجاالن رهبر حزب کارگران کردستان – ترور دانشمندان هسته ای ایران -ترور شیخ
احمد یاسین بنیانگذار جنبش مقاومت فلسطین(حماس)
سی آی إی :سازمان اطالعات برون مرزی غیرنظامی آمریکاست ،که وظیفهاش جمعآوری ،تجزیه تحلیل و پردازش اطالعات امنیت ملی با استفاده از اطالعات
گردآوری شده توسط افراد از سرتاسر جهان است.اف بی ای :پلیس فدرال آمریکا که مسئول رسیدگی به جرایم در فدرال است و وابسته به وزارت دادگستری
آمریکاست.
وزارت دادگستری(سید علیرضا آوایی) :مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با مجریه و مقننه را عهده دار است و از میان کسانی که رئیس
قوه قضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد و تنها وزیری است که نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.رئیس قوه قضائیه میتواند
اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
روسای قوه قضاییه تاکنون :سید مهدی سجادیان -شهید بهشتی -سید عبدالکریم موسوی اردبیلی -محمد یزدی -سید محمود هاشمی شاهرودی -آملی الریجانی

اوقات فراغت :ورزش -اشپزی -اندیشیدن به معنویت و معنا بخشیدن به زندگی -سفر به کوه
((لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ)) به چه معناست؟ یعنی هیچ حرکت و قدرتی در جهان آفرینش جز به مشیت خداوند متعال و بزرگ وجود ندارد و
ذکری است که خداوند در شب معراج به پیامبر اکرم(ص) هدیه داده است.در روایت آمده پیامبر اکرم(ص) به على (ع) فرمود :چون در ورطهاى هولناک افتى ،بگو:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم ال حول و ال قوة الّا باهلل العلىّ العظیم» که خداوند به وسیله این دعا بال را بر میگرداند.امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل میکند که
هرکس این جمله را بگوید خداوند فقر را از او دور میکند.
(( کلکم راع و کُلکُم مسئولٌ عنِ الرَعیَه )) یعنی چه؟ پیغمبر اکرم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر این حدیث را فرمود :تمام افراد مسلمانان به منزله
حافظ و نگهبان دیگران هستید و تمام شما نسبت به تمام خودتان مسؤولید.
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پیامبران اولوالعزم :اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند.در روایات شرایطی دارند  :داشتن دعوت جهان شمول-داشتن
شریعت و دین-داشتن کتاب الهی.به طور خاص ،فقط  5تن از پیامبران االهی دارای چنین خصیصه هایی بوده اند؛ از جمله حضرت نوح ،ابراهیم ،موسی ،عیسی(ع)
و پیامبر اسالم (ص).
در زمان غیبت امام زمان عج نماز جمعه چه حکمی دارد؟ واجب تخییرى و افضل از ظهر است.کسى که نماز جمعه را بجای آورد واجب نیست نماز ظهر را هم
بخواند ،ولى احتیاط مستحب آن است که آن را نیز بجا آورد.بعد از انقالب خطبه های نماز جمعه به دو خطبه دینی(پند و اندرز) و سیاسی(خطبه دوم درمورد
مسائل منطقه ای و روز)تقسیم شد و دارای دو رکعت و رکوع است.
سوره عصر :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ -وَالْعَصْرِ -إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ -إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
در کدام نمازها مردها باید حمد و سوره را بلند بخوانند و اگر چنین نکنند چه حکمی دارد؟ بجز نماز ظهروعصر بقیه بلند بخوانند و اگر هر کدام از نمازها
را عمدا بلند یا کوتاه خواند نماز باطل است.
حقوق رهبر نسبت به مردم و حقوق مردم نسبت به رهبر؟ این فرموده امام علی(ع) در نهج البالغه است که فرمود(( :بزرگ ترین حقّی که خدا واجب کرده
است ،حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است))هن گامی که مردم ،وظیفه خود را نسبت به حاکم انجام دادند و حاکم نیز حق آنان را ادا کرد ،حق در میان
جامعه ارزشمند می شود.
مقدمات نماز :طهارت(وضو-تیمم-غسل)-مکان  ،لباس ،قبله نمازگزار -اوقات نماز.
ساعت طلوع و غروب خورشید برای نماز؟ بستگی به شهرتان دارد از اینترنت کمک بگیرید.
حجاب :پوشش گوناگون زنان مسلمان که قران کریم در سوره نور حدود پوشش را برای زنان مشخص نموده که باید روسری خود را بر روی سینه و گریبان
خویش قرار دهند .فلسه حجاب عبارت است از محافظت از نعمت زیبایی و ظرافت-جلوگیری از فروپاشی خانواده-حضور امن در فعّالیت های اجتماعی-شناخته
شدن زنان پاک
وظایف رئیس جمهور :عالیترین مقام رسمی بعد از والیت فقیه است که با رأی مستقیم مردم برای چهار سال انتخاب میشود.امضای عهدنامهها ،موافقتنامهها
و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی ،برنامهریزی ملی ،بودجه و وظیفه گماشتن وزیرها ،استاندارها و سفیرها تابع تصدیق مجلس شورای
اسالمی ،از جمله وظایف رئیسجمهوری است.همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی نیز هست ،پاسداری از مذهب رسمی
کشور در برابر تشکیک و تحریف – مسئوا اجرای قانون اساسی -پاسخگو بودن در برابر ملت و رهبر و مجلس -خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان
خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس و نیز خودداری از دادن هرگونه امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان -خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی
و داخلی و کمک بالعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس.
روسای جمهور به ترتیب :ابوالحسن بنی صدر -شهیدمحمد علی رجایی -سید علی خامنه ای -علی اکبر هاشمی رفسنجانی -سید محمد خاتمی -محمود
احمدی نژاد -حسن روحانی.
مالک انتخاب دوست :دوستی دو نوع است :دوستی حقیقی(دوستی با اولیای خدا و مومنان واقعی) و دوستی مجازی(محبت نسبت به غیر خدای تبارک و تعالی
و ائمه معصومین(ع).مالک انتخاب دوست مجازی یکی بودن ظاهر و باطن -یاریگر در مصائب و مشکالت -رسیدن به مال و مقام در رفتار دوستانه او تاثیر نداشته
باشد.
علمای شهرتان؟ ایت اهلل شیخ محمد رضا آدینه وند(فوت در  ،۹3کتاب کلمة اهلل العلیا را به درخواست رهبری همراه با تجزیه و ترکیب کالم اهلل مجید در 6
جلد به چاپ رساند) ،حجت االسالم والمسلمین شیخ ابراهیم طهماسی(امام جمعه)
وزیر اطالعات :سید محمد علوی
احادیث مشهور:
حدیث ثقلین :حدیثی مشهور و متواتر از پیامبر اسالم(ص) درباره جایگاه قرآن کریم و اهل بیت پیامبر(ص).بر اساس این حدیث ،پس از درگذشت پیامبر (ص)،
برای هدایت باید به قرآن و اهل بیت تمسک جست و این دو ،همواره در کنار یکدیگرند((.من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها میگذارم یکی کتاب خدا و
دیگری عترتم اهل بیت را .تا وقتی که از این دو تمسک جویید ،هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمیشوند.تا کنار حوض کوثر بر
من وارد شوند))
حدیث منزلت :پیامبر اسالم در این حدیث مقام و منزلت علی را نسبت به خودش همانند مقام و منزل هارون نسبت به موسی معرفی میکند جز آنکه پس از
وی پیامبری نیست.
حدیث کساء :حدیثی در فضیلت پیامبر(ص) علی(ع) فاطمه(س) حسن(ع)و حسین(ع)است.پیامبر اکرم(ص) هنگام نزول آیه تطهیر ،خود و خاندان خویش را با
پارچهای پشمین (کِساء) پوشانید.
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آیه تطهیر :بخشی از آیه  33سوره احزاب است که در آن به اراده خداوند بر پاکی اهل بیت(ع) از رجس و پلیدی تصریح شده است (إِمَّنَا یُِر ُ
ید(اراده کرده است) هللاُ
لِی ْذ ِهب عنْ ُکم ال ِرجس أَهل الْب ِ
یت َو یُطَ ِِّهَرُک ْم تَطْ ِهریا)
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ َ
حدیث سِلسِلَةُ الذََّهَب :حدیث قدسی(کالم منقول پیامبر(ص) از خداوند) منقول از امام رضا(ع) در باب توحید و شروط آن.راویان این حدیث همگی امامان
معصوماند تا به پیامبر(ص) و سرانجام به خداوند میرسد به همین دلیل این حدیث را «سلسلة الذهب» به معنای «زنجیرة زرّین» توصیف کردهاند.
روز مباهله :رویداد مباهله از رویدادهای صدر اسالم است.هنگامی که پیامبر اسالم و اهل بیتش (علی ،فاطمه ،حسن و حسین) در یکسو و مسیحیان نجران در
دیگر سو(روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال دهم هجری) آماده مباهله یا نفرین طرف دروغگو شدند.کیفیت مباهله به این گونه است که افرادی درباره مسئله
مذهبی مهمی گفتگو دارند در یک جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرّع کنند و از او بخواهند که دروغ گو را رسوا سازد و مجازات کند.مسیحیان وقتی دیدند که
محمد با عزیزترین کسانش یعنی علی ،فاطمه ،حسن و حسین میخواهد آنها را به چالش بکشد مطمئن شدند که پیامبر اگر به خودش مطمئن نبود جان خانواده
اش را به خطر نمیانداخت پس از مباهله کناره گرفتند.از عایشه نقل است که همان روز رسول خدا همان چهارتن همراهان خود را در زیر عبای موئی و مشکین
رنگ خود گردآورد و این آیه را تالوت نمود (( :إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً))
رویداد غدیر خم :از مهم ترین وقایع تاریخ اسالم که پیامبر اسالم(ص) هنگام بازگشت از حجة الوداع(اخرین حج پیامبر) در  ۱۸ذیالحجه سال دهم قمری در
مکانی به نام غدیر خم ،امام علی(ع) را ولی و جانشین خود معرفی کرد که در خطبهای عبارت معروف مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا علیٌ مَواله را ایراد فرمودند و نیز نزول
آیه تبلیغ.
شِعْب ابیطالب :در سال هفتم بعثت ،رسول خدا(ص) ،بنیهاشم و مسلمانان به سبب آزارهای مشرکان مکه به شعب پناه جستند و سه سال در محاصره اقتصادی
و اجتماعی در این مکان به سر بردند.
لَیلَةُ المَبیت :شبی که امام علی(ع) برای حفظ جان پیامبر(ص) در بستر ایشان خوابید.مشرکان قصد داشتند در این شب دستهجمعی به خانه پیامبر حمله کنند
و او را به قتل برسانند.
خطبه شِقشِقیَّه :علی(ع) در این خطبه عملکردهای خلفا را نقد میکند و اصل خالفت هر یک از آنان را زیر سؤال میبرد.
آیه اولی االمر(دوازده امام) :آیه اولی االمر یا آیه اطاعت ،آیه  5۹سوره نساء است که مؤمنان را به اطاعت از خدا و رسول خدا(ص) و اولو االمر دستور میدهدََ ((.ي
مِ
ِ
َطیعواْ اّلل وأ ِ
ول َوأ ُْوِِل األ َْم ِر ِمن ُك ْم))
َط ُیعواْ المر ُس َ
ین َآمنُواْ أ ُ َِّ َ
أَیُّ َها الذ َ
آیه مَوَدََّت :بخشی از آیه  23سوره شوری که بر فضیلت اهل بیت پیامبر(ص) داللت دارد و پاداش رسالت رسول خدا(ص) را دوستی و محبت اهل بیت(ع) میداند.
حدیث منزلت :پیامبر (ص) برای اثبات جانشینی حضرت علی(ع) و نیز برتری موقعیت ایشان بر دیگر اصحاب در مناسبتهای مختلف از جمله در جنگ تبوک
بدان اشاره کرده است((.أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی ،اِلّاأنـّه النَبیّ بَعدی))
آیه اکمال :اعالم رسمی والیت امیرالمومنین(ع) در واقعه خدیر خم(اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ)
حَجََّةُ الوِداع :تنها و آخرین حج پیامبر اکرم(ص) بعد از اسالم.
آیه تبلیغ :ابالغ پیام بسیار مهم پیامبر به مردم یعنی والیت امام علی(ع).به تصریح آیه ،اهمیت پیام چنان است که اگر پیامبر آن را ابالغ نکند ،رسالت پیامبریِ
خود را به انجام نرسانده است.
امامت در حال حاضر به چه شکل است؟ امامت(از اصول دین) همان ادامهی نبوت تنها با فرق عدم نزول وحی است و در حال حاضر که در عصر غیبت هستیم
امام عهدهدار جمیع وظایف نبوت است که مهمترین آن اقدام به برقراری حکومت اسالمی و رها نمودن مردم از سلطهی حاکمان جور است.
احکام چیست؟ به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم میشوند که احکام تکلیفی پنجگانه(واجب ،مستحب ،مکروه ،حرام ،مباح) را حکم تکلیفی و بقیه(طهارت،
نجاست ،مالکیت و زوجیت و )...را وضعی می گویند.
واجبات را نام ببرید؟ ا-تحقیق دراصول دین -2اجتهاد تحقیق یااحتیاط درفروع-3طهارت بدن لباس ومکان سجده درنماز-4طهارت مسجدوقرآن متنجس-5
طهارت نام خدا ومعصومین تربت ازنجاست-6وضو غسل یاتیمم برای نماز-۷غسل کفن حنوط دفن ونمازمیت-۸نمازهای یومیه-۹سایرنمازهای واجب(5مورد)-۱0
واجبات نماز(۱۱مورد)-۱۱-رعایت اوقات نماز-۱2روبقبله کردن محتضر-۱3سترعورت درنمازبرای مرد-۱4پوشش کامل زن درنماز-۱5شناخت قبله برای نماز-۱6
سجده های واجب وسهو-۱۷روزه ماه مبارک رمضان-۱۸خمس درمواردمذکوره-۱۹زکات مال-20زکات فطره-2۱یکبارحج درعمر-22نجات جان مسلمان-23
پیگیری شغل برای تامین معاش-24امربمعروف ونهی ازمنکر-25وجوب ازدواج درشرایط خطر-26اگاهی ازمسائل معامالت-2۷وفای بعهد
اقسام واجبات؟
واجب عینی :آن است که از همه مکلفین خواسته شده و با انجام یک یا چند نفر از دیگران ساقط نمیشود مانند نماز و روزه
واجب کفایی :آن است که اگر عدهای به قدر کفایت آن را انجام دهند ،از دیگران ساقط میشود.مانند نماز میت ،امر به معروف و نهی از منکر
واجب تعیینی :آن است که یک عمل مشخص از مکلَف خواسته شده است و بدل و جایگزین ندارد.مانند :نماز مغرب و عشا
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واجب تخییری :آن است که دو یا چند عمل از مکلَف خواسته شده و او اختیار دارد هرکدام را بخواهد انجام دهد.مانند اختیار در اقامه نماز جمعه یا نماز ظهر در
روز جمعه
احتیاط چیست؟ به موافقت قطعی با شارع در موارد عدم قطع به تکلیف واقعی اطالق میشود.
مناسبت های ماه رمضان :نزول قران مجید -معراج پیامبر(ص) -والدت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) -ضربت خوردن و شهادت امام علی(ع) -آغاز لیالی
پرفضیلت قدر
همکار شدن در یک اتاق با نامحرم؟ ضروری است ،با رعایت موازین دینی و شرعی در مکان های عمومی این کارها را پی گیری کرد تا راه سوء استفاده شیطان
بسته شود.
نظرت در مورد انتخابات و معیار انتخابات :شرکت در انتخابات حق قانونی شهروندان در نظام مردمساالری دینی و یک تکلیف است.رهبری فرمودند :انتخاب
فرد اصلح و داراى تقوا و تدبیر و منظور از اصلح این است که داری عدالت ،اسالم  ،پایبندی به منافع ملی ،دشمن شناس باشد و مالحظه ملت را بکند نه دشمن
را و همچنین باید دارای شجاعت ،علم و تخصص ،بصیرت سیاسی باشد.
فرق رهبر با ولی فقیه چیه؟ تنها در تشکیل و عدم تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیه است که در صورت تشکیل ،فقیه دارای والیت عهده دار منصب رهبری
خواهد بود و در صورت فراهم نبودن شرایط تشکیل حکومت اسالمی والیت فقیه ثابت است هرچند در عمل به دلیل عدم تشکیل حکومت ،به رهبری حکومت
اسالمی بر گزیده نشده است.
هنگام رکوع میشه به امام جماعت اقتدا کرد یا نه؟ اگر در رکوع باشد نیت میکنیم و بعد از تکبیره االحرام اقتدا میکنیم و صحیح است اما اگر در نماز جماعت،
امام در رکوع باشد و ما تکبیرة االحرام بگوییم و قبل از اینکه به رکوع امام برسیم امام از رکوع بلند شود؟ نیّت فرادا میکنیم و نماز صحیح است و اعاده ندارد.
مناسبت ها:
 9دی :تظاهرات  ۹دی  ۱3۸۸در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز در تاسوعا و عاشورای  ۱3۸۸انجام گردید و به حماسه  ۹دی -روز بصیرت و میثاق
امت با والیت مشهور است.
 13آبان :روز دانش آموز(کشتار جمعی دانش آموزان معترض در تهران توسط حکومت پهلوی) ،روز مبارزه با استکبار جهانی ،روز تسخیر النه جاسوسی آمریکا
توسط دانشجویان پیرو خط امام
 5آذر :روز بسیج مستضعفان.
 12فروردین :روز جمهوری اسالمی ،رأی اکثریت  ٪۹۸٫2مردم ایران به نظام جمهوری اسالمی
 12بهمن :بازگشت امام خمینی(ره) به وطن پس از  ۱4سال تبعید و آغاز دهه فجر
 3خرداد و عملیات آن؟ روز آزاد سازی خرمشهر( 3خرداد  )۱36۱به فرماندهی شهید علی صیاد شیرازی در عملیات بیت المقدس
هفته دفاع مقدس :هفته آغازین جنگ ایران و عراق که از  3۱شهریور 5۹تا  ۷مهر ادامه داشت.
هفته وحدت :فاصله میان  ۱2ربیع األول ( سالگرد والدت پیامبر اکرم (ص) بنا بر روایات أهل سنت) تا  ۱۷ربیع األول ( تاریخ والدت رسول) بنا بر روایات شیعه
از سوی امام خمینی (ره) ،به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است.
روزپاسدارچه روزی است؟  3شعبان والدت امام حسین(ع)
روز جانباز چه روزی است؟  4شعبان والدت ابوالفضل
والدت امام زین العابدین چه روزی است؟  5شعبان
 15شعبان چه روزی است؟ والدت امام مهدی(ع)
 28صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام حسن وحضرت محمد(ع)
 30صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام رضا(ع)
واقعه  15خرداد سال  42برای چه بود؟ امام دستگیرشد زیرا با الیحه انجمن های ایالتی ووالیتی مخالفت کرد وقتل عام کفن پوشان ورامین رخ داد
چه اتفاق مهمی درسال  68رخ داده است؟ رحلت امام خمینی
اول ذیقعده؟ تولد امام رضا
 29فروردین؟ روزارتش
 9ذیحجه؟ روزعرفه
 10ذیحجه؟ عید قربان
 18ذیحجه؟ عید غدیرخم
 5اردبیهشت؟ شکست حمله امریکا به طبس
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 12اردیبهشت؟ روز معلم وشهادت ا… مطهری
 3خرداد؟ آزادی خرمشهردرعملیات بیت المقدس 6۱
 9محرم؟ تاسوعای حسینی
 10محرم؟ عاشورای حسینی
 12محرم؟ شهادت امام سجاد
 14خرداد؟ رحلت امام خمینی سال 6۸
 15خرداد؟ قیام سال ( 42بازداشت امام در انتقاد به الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی)
 20صفر؟ اربعین حسینی
 28صفر؟ رحلت امام خمینی وشهادت امام حسن
 30صفر؟ شهادت امام رضا
 7تیر؟ شهادت دکتربهشتی و ۷2تن ازیارانش
 12تیر؟ سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا سال 6۷
 27تیر؟ سال  6۷پذیرش قطعنامه 5۹۸
 5مرداد؟ اولین نمازجمعه
 27مرداد؟ آتش بس رسمی بین ایران وعراق
 2شهریور؟ هفته دولت
 8شهریور؟ شهادت دکتررجائی وباهنر
 5جمادی الثانی؟ والدت حضرت زینب
 17شهریور؟ جمعه خونین تهران
 31شهریور؟ حمله عراق به ایران وآغازهفته دفاع مقدس
شهادت حضرت فاطمه درچه تاریخی است؟ به دو روایت  ۱3جمادی الثانی و 3جمادی الثانی
والدت حضرت فاطمه؟ 20جمادی الثانی ووالدت امام خمینی
هفته وحدت درچه تاریخی است؟ از ۱2ربیع االول تا  ۱۷ربیع االول
میالد حضرت رسول؟  ۱۷ربیع االول
میالد امام جعفرصادق؟  ۱۷ربیع االول
وفات حضرت خدیجه؟  ۱0رمضان
عامُ الحُزْن به معنای سال غم و اندوه ،دهمین سال بعثت است که در آن وفات حضرت خدیجه همسر پیامبر(ص) و ابوطالب عموی پیامبر(ص) روی داد
26مرداد سال  69مصادف با چه روزی است؟ بازگشت آزادگان
19شهریورسال 58؟شهادت آیت ا… طالقانی
 13آبان؟ روزدانش آموز
 16آذر؟ روزدانشجو
5آذر؟ روزبسیج مستضعفین
 27آذر؟ وحدت حوزه ودانشگاه
 26دی؟فرارشاه معدوم
اول شوال؟ عید غدیر
 12بهمن؟بازگشت امام خمینی به ایران سال 5۷
 29اسفند؟روزملی شدن صنعت نفت
روز معلم چه روزی است؟ ۱2اردیبهشت – استاد مطهری
هفته دولت مصادف با چه چیزی است؟ شهادت رجایی و باهنر
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14خرداد چه روزی است؟ فوت آیت اهلل خمینی
زیربنای انقالب اسالمی کدام واقعه است؟  ۱5خرداد ۱342
دعای توسل چه شبی درهفته خوانده می شود؟ سه شنبه شب برای  ۱2امام
دعای ندبه چه روزی خوانده می شود؟ صبح جمعه
دعای جوشن کبیرچه روزی خوانده می شود؟ احیای ماه رمضان شبهای نوزدهم ،بیست ویکم ،بیست وسوم
مادرحضرت ابوالفضل که بود؟ ام البنی
دعای کمیل درچه روزی خوانده می شود؟ شبهای جمعه
دعای سمات چه روزی خوانده می شود؟ دعای سِمات دعایی است از امام باقر(ع) ،خواندن آن در آخرین ساعات روز جمعه مستحب است.
مسائل سیاسی داخلی و جهان:
داخلی :تعامل با احزاب :بدلیل دوقطبی شدن انتخابات و پیروزی حسن روحانی و تاکیدی که ایشان بر شعار فراجناحی بودن دولت داشتند ،تعامل بیشتر با احزاب
احساس میشود -مشکالت اقتصادی و حمایت از کار و کاالی ایرانی -کنترل فضای مجازی -جبران ضعف در عدالت اجتماعی
خارجی :روی کار آمدن ترامپ و موضع گیری در مورد برجام -بحران سوریه و ظهور گروه های تکفیری چون داعش -تعامل با همسایگان بهویژه اعضای شورای
همکاری خلیجفارس و مباحث مربوط به عربستان مانند موضوعات حج ،تجاوز به یمن و...
دستاورد های جمهوری اسالمی؟ .۱سرنگونی رژیم استبدادی 2500ساله شاهنشاهی -2ارتقای مشارکت سیاسی و آگاهی مردم مانند انتخابات . 3کسب استقالل
و آزادی . 4اصل نه شرقی و نه غربی. 5 :تحقیر آمریکا . 6نفی مظاهر فرهنگی غرب و مبارزه با تهاجم فرهنگی ۷.عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه
. ۸دفاع قهرمانانه در مقابل رژیم بعث عراق . ۹تشکیل سپاه و بسیج ۱0.خودکفایی نظامی ۱۱.تجدید حیات اسالم در جهان .۱2پیشبینی فروپاشی شوروی سابق.

هدف آمریکا از حضور در منطقه:
تامین منافع خود و رژیم صهیونیستی-تالش برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسالمی ایران -پیگیری طرح خاورمیانه بزرگ مد نظر امریکا -تحکیم روابط استعماری
با کشورهای منطقه -غارت منابع انرژی
فصل الخطاب :یا یوم الفصل که در قران آمده بیانگر روزی است که سخن حق از باطل جدا می شود.سخن رهبر فصل الخطاب است یعنی جداکننده حق از باطل
است.
مراجع فعلی :صافی گلپایگانی -وحید خراسانی -مکارم شیرازی -شبیری زنجانی -جعفر سانی -جوادی آملی -سید جواد سیستانی.
کوچکترین سوره قران و شرح نزول آن؟ سوره کوثر کوچکترین سوره قرآن است و در پاسخ به سخن عاص بن وائل نازل شد که پیامبر را ابتر(بدون دنباله)
نامید.بسیاری از علمای شیعه ،حضرت فاطمه(س) را مصداق کوثر در این سوره دانستهاند؛ زیرا نسل پیامبر(ص) از دخترش فاطمه ادامه پیدا کرد.
چرا امام حسن با معاویه صلح کرد؟ خیانت برخی سرداران سپاه امام حسن(ع) ،حفظ مصلحت مسلمانان ،حفظ جان شیعیان و خطر خوارج از دالیل تن دادن
امام حسن(ع) به این صلح(واگذاری حکومت از امام حسن به معاویه که معاویه تعهد داده بود بعد از خود خالفت را به امام حسن بسپارد ولی به یزید فرزندش
سپرد و در نهایت قیام امام حسین را بدنبال داشت) بوده است.
هدف از قیام امام حسین چه بود؟ با به قدرت رسیدن یزید و غلبه دنیا گرایی بر روحیه جامعه اسالمی و به دلیل سلطه و تبلیغات تحریفآمیز امویان ،هدف
قیام امام حسین(دهم محرم سال  6۱هجری قمری) را باید امر به معروف و نهی از منکر -اصالح امت -احیای سنت پیامبر اکرم (ص) -مبارزه حق علیه باطل
دانست.قیام امام حسین زمینهساز حرکتهای اعتراضی بعدی مانند قیام توابین(در جنگی چهار روزه ،بسیاری از توابین کشته شدند) و قیام مختار(با هدف
خونخواهی از شهدای کربال که در آن بسیاری از عامالن شهادت امام حسین(ع) و یارانشان از جمله عبیداهلل بن زیاد ،عمر بن سعد ،شمر بن ذی الجوشن و سنان
بن انس کشته شدند) شد.
منظور از ((ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند)) چیست؟ به این معنی است که از نوعی بینش صحیح نسبت به دستورات و اندیشه اسالمی برخورداریم و
عناصر ظاهری نمیتوانند ما را نسبت به دستورات ولیامرمان بیاعتنا کرده فریبمان دهند و تاریخ صفین و نهروان را تکرار کنند.
مَبعَث :یا بِعثَت به معنای برانگیخته شدن محمد بن عبداهلل (ص) در 40سالگی در غار حراء به پیامبری است.
حشدالشعبی :بسیج مردمی عراق جهت مبارزه با داعش.ابوعزرائیل از فرماندهان معروف این گروه است.جنبش مقاومت اسالمی (نجبا) یکی از گروههای شبه
نظامی تشکیل دهنده حشد شعبی عراق است.جنبش نجبا از گروهی به نام عصائب اهل الحق منشعب شد و تا کنون با همین نام در صحنه سیاسی عراق حضور
دارد.
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عصائب اهل الحق :یا شبکه خزعلی ،از بزرگترین گروههای شبهنظامی شیعه فعال در عراق و سوریه است که در فعالیتهای زیر زمینی در عراق و در جنگ
داخلی سوریه نیز شرکت دارد.
قاسم سلیمانی :فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی است رهبر در تقدیر از عملکرد سلیمانی ،از او بهعنوان «شهید زنده» نام بردهاست.
لشکر زینبیون یک گروه شبه نظامی طرفدار دولت در جنگ داخلی سوریه است که از شیعیان پاکستانی تشکیل شده است.لشکر فاطمیونیک نیروی نظامی
وابسته به سپاه قدس متشکل از شیعیان افغانستان است.
اعضای شورای امنیت چه کشورهایی هستند؟ فرانسه ،ژاپن ،انگلیس ،چین ،امریکا
تصویب بودجه ساالنه کشور توسط کدام مرجع انجام می شود؟ الیحه بودجه ساالنه کل کشور حداکثر تا  ۱5آذر توسط دولت تهیه و به تصویب نمایندگان
می رسد.
چرا سوره ی توبه بسم اهلل ندارد و چرا سوره نمل  2بسم اهلل دارد؟ از آنجا که سوره توبه(برائت) حاوی اظهار برائت و بیزاری از مشرکین است و روشنگر
خشم خداوند نسبت به این گروه است ،حضرت علی (ع) در این مورد میفرماید :علت نیامدن بسم اللَّه آن است که «بسم اللَّه برای امان و رحمت است ولی سوره
برائت برای برداشته شدن امان ،نازل شده است».همچنین گفته شده ادامه سوره انفال است که در آن پیرامون پیمانها سخن گفته شده ،و در این سوره پیرامون
القای پیمانهای پیمانشکنان بحث شده است و نیز امام صادق(ص) فرمود :انفال و توبه یکی هستند.این که چرا در سورهی نّمل دو بار «بسم اهلل الرحمن الرحیم»
آمده است ،روشن است.یکبار به خاطر ابتدای سوره است و دیگری به خاطر ذکر نامهی سلیمان به بلقیس است که با بسماهلل الرحمن الرحیم آغاز شده است.
ارتباط نبوت با امامت؟ نبوت و امامت دو اصل از اصول دین است.نبی و امام در بسیاری از شئون همچون خالفت الهی ،واسطه فیض بودن ،عصمت ،حجت بودن،
علم لدنی ،مسئولیت رهبری جامعه با یکدیگر اشتراک دارند .نبوت و امامت گاهى جمع مى شود و یک فرد داراى هر دو منصب پیغمبرى و پیشوایى(اخذ شریعت
آسمانى و حفظ بیان آن) مى شود و گاهى از هم جدا مى شوند ،چنان که عدد پیغمبران خدا محدود و همیشه وجود نداشته اند.
نماز جماعت :از نظر تعداد رکعات و چگونگی خواندن آن مثل نمازی است که در حال فرادی انجام می شود؛ منتها در نماز جماعت باید قصد اقتداء به امام
جماعت باشد (( :دو رکعت نماز....اقتداء می کنم به امام جماعت قربة الی اهلل)).
الف :شرایط نماز جماعت :
مأموم از امام جلوتر نایستد -جایگاه امام جماعت باالتر نباشد -فاصله صفها ،زیاد نباشد.
ب :پیوستن به نماز جماعت (اقتدا کردن)
در هر رکعت ،تنها در بین قرائت و در رکوع مىتوان به «امام» اقتدا کرد ،پس اگر به رکوع امام جماعت نرسد ،باید در رکعت بعد اقتدا کند ،و اگر بعد از اقتدا به
رکوع امام جماعت هم برسد ،نماز جماعت صحیح است و یک رکعت به حساب مىآید.
حاالت مختلف اقتدا به نماز جماعت:
اگر در رکعت اول امام اقتداء کند:
در بین قرائت :مأموم حمد و سوره را نمىخواند و بقیّه اعمال را با امام جماعت بجا مىآورد.در رکوع :رکوع و بقیّه اعمال را با امام جماعت بجا مىآورد.اگر در رکعت دوم امام اقتدا کند:
 در بین قرائت :مأموم حمد و سوره را نمىخواند و با امام ،قنوت و رکوع و سجده را بجا مىآورد و آنگاه که امام جماعت تشهّد مىخواند ،بنا بر احتیاط واجبباید به صورت نیمخیز ،بنشیند و اگر نماز دو رکعتى است بعد از سالم امام یک رکعت دیگر به تنهایى بخواند و نماز را تمام کند و اگر سه یا چهار رکعتى است،
در رکعت دوم که امام جماعت در رکعت سوم مى باشد ،حمد و سوره را خودش آهسته بخواند و آنگاه که امام جماعت رکعت سوم را تمام کرد ،و براى رکعت
چهارم برمىخیز د ،مأموم باید پس از دو سجده ،تشهّد بخواند ،و براى خواندن رکعت سوم برخیزد و در رکعت آخر نماز که امام جماعت با تشهّد و سالم ،نماز را
به پایان مىبرد او نیمخیز مىنشیند ،سپس یک رکعت دیگر را خودش مىخواند.
 در رکوع :رکوع را با امام جماعت بجا مىآورد و بقیّه نماز را همانگونه که گفته شد ،انجام مىدهد.اگر در رکعت سوم امام اقتداء کند:
 در بین قرائت :زمانى که مىداند اگر اقتدا کند ،براى خواندنِ حمد و سوره و یا حمد تنها وقت دارد ،مىتواند اقتدا کند و باید حمد و سوره و اگر امام به رکوعرفت فقط حمد را بخواند ،ولى اگر مىداند فرصت ندارد ،باید صبر کند تا امام جماعت به رکوع رود ،سپس به او اقتدا کند.
 در رکوع :چنانچه در رکوع اقتدا کند ،رکوع را با امام بجا مىآورد و حمد و سوره براى آن رکعت الزم نیست و بقیه نماز را همانگونه که قبلًا بیان شد بجامىآورد.
اگر در رکعت چهارم اقتداء کند:
 در بین قرائت :حکم اقتدا در رکعت سوم را دارد ،و آنگاه که امام جماعت در رکعت آخر نماز براى تشهّد و سالم مىنشیند ،مأموم بطور نیمخیز بنشیند تا تشهّدو سالم امام جماعت تمام شود و سپس برخیزد و بقیّه نماز را خودش بخواند.
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 در رکوع :رکوع و سجدهها را با امام بجا مى آورد( ،اکنون رکعت چهارم امام و رکعت اوّل مأموم است) و بقیّه نماز را همانگونه که در مسئله قبل گذشت ،انجاممىدهد.
احکام نماز جماعت
 اگر امام جماعت یکى از نمازهاى یومیّه را مىخواند ،هر کدام از نمازهاى یومیّه را مىتوان به او اقتدا کرد ،بنا بر این اگر امام ،نماز عصر را مىخواند،
مأموم مىتواند ،نماز ظهر را به او اقتدا کند ،و اگر مأموم پس از آنکه نماز ظهر را خواند ،جماعت برپا شود مىتواند ،نماز عصر را به ظهر امام اقتدا
کند.
 مأموم مىتواند نماز قضاى خود را به نماز اداى امام ،اقتدا کند ،هرچند قضاى دیگر نمازهاى یومیّه باشد ،مثلًا امام جماعت نماز ظهر را مىخواند و او
قضاى نماز صبح را.
 مأموم نباید تکبیرةاإلحرام را پیش از امام بگوید.
 مأموم ،باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند ،ولى اگر رکعت اوّل یا دوم او ،همراه رکعت سوم یا چهارم امام باشد ،باید حمد و
سوره را نیز خودش بخواند
اگر در رکوع رکعت دوم به نماز رسیدیم چه باید بکنیم؟(توضیح کامل تمام حاالت)
– ۱اگر هنگام رسیدن شما  ،امام جماعت در رکعت اول است شما تا رکوع امام فرصت دارید( با گفتن تکبیر االحرام و نیت جماعت) رکوع کنید ،در این فرض
دیگر نیاز نیست حمد و سوره را بخوانید و اگر امام جماعت در رکوع است و ذکر رکوع را گفته تا زمانی که هنوز سر از رکوع بر نداشته متصل شدن به نماز
اشکالی ندارد.
 -2اگر امام در رکعت دوم است و حمد و سوره را می خواند ،شما در این صورت می توانید پس از تکبیراالحرام به جماعت متصل شوید و اقتدا نمایید.امام جماعت
در این رکعت پس از دو سجده تشهد می خواند اما چون رکعت اول شماست و تشهد ندارید باید به صورت تجافی (نیم خیز) بنشینید و می توانید همراه امام
تشهد بخوانید .امام جماعت برای رکعت سوم خود بلند می شود و تسبیحات اربعه می خواند شما باید حمد و سوره بخوانید( اگر امام زودتر به رکوع رفت و خوف
آن دارید که به رکوع امام نرسید می توانید سوره (پس از حمد مثل سوره توحید) را نخوانید)پس از همراهی امام و انجام دو سجده ،امام در نماز سه رکعتی تشهد
و سالم می دهد و یا اینکه برمی خیزد و رکعت چهارم را می خواند؛ شما در این صورت باید تشهد بخوانید و اگر نماز امام سه رکعتی بود شما بقیه نماز را فرادا
می خوانید و اگر چهار رکعتی بود برمی خیزید و همراه امام تسبیحات اربعه می گویید.
نکته :واجب است هنگام قرائت حمد و سوره آن را آهسته بخوانید.
-3اگر در رکعت سوم امام رسیدید و امام در حال خواندن تسبیحات اربعه بود.شما دو کار را می توانید انجام دهید.
الف :همانجا اقتدا نمایید و حمد و سوره را خودتان باید آهسته بخوانید .ب :صبر کنید تا امام به رکوع رود و پس از آن نیت کنید و تکبیر االحرام را بگویید و بدون
خواندن حمد و سوره وارد رکوع شوید.
 – 4اگر در رکعت چهارم رسیدید مانند قسمت سوم عمل می کنید در این قسمت امام پس از دو سجده تشهد و سالم را می خواند اما چون رکعت اول شماست
می توانید برای درک ثواب نماز جماعت نیم خیز بنشینید و ذکر تشهد را با امام بخوانید و یا اینکه برخیزید و به صورت فرادا بقیه نماز خود را بخوانید.
( مهم) در حال تشهد امام یا زمانى که امام مشغول سجده است نمىتوان اقتدا کرد.
منظور از سوره های سجده دار چیست؟ سوره هایی که واجب است هر انسانی بعد از تالوت کردن یا شنیدن ان سجده کند  4مورد است-۱ :سورة سجده (آیه
 -2 )۱5سورة فصلت (آیه  -3 )3۷سورة نجم (آیه  62آخر سوره)  -4سورة علق (آیه  ۱۹آخر سوره)
اگر تشهد رو فراموش کنی باید چیکار کنی؟ احتیاط آن است که بعد از نماز تشهّد را قضا کند و دو سجدة سهو نیز به جا آورد.
نقش زن در جامعه چیست؟ نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است زیرا عالوه بر این که خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند ،قشرهای فعال را در
دامن خودشان تربیت می کنند.جمله معروف امام(ره) که فرمود :اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود ،ملتها به شکست و انحطاط خواهند رسید.
انتخابات بر چه اساسی است؟ بر اساس اصل ششم قانون اساسی(( امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود ،از راه انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها ،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد))
منظور از العروه الوثقی چیست؟
"عروة الوثقی "از نظر لغوی به معنای "دستگیرة محکم" است و خداوند خواسته است از باب "تشبیه معقول به محسوس" چیزهایی که با حواس ظاهری حس
نمی شوند را به چیزی که با حواس ظاهری ما درک میشود ،تشبیه کند.واژه (عُروَة الوُثقَی)در قرآن مجید ،دو بار به کار رفته است" :فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَیَ;(بقره )256،کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد ،به دستگیرة محکمی چنگ زده است.وَ مَن یُسْلِمْ وَجْهَهُوَّ إِلَی اللَّهِ
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وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَیَ;(لقمان ) 22،کسی که روی خود را تسلیم خدا کند ،در حالی که نیکوکار باشد ،به دستگیرة محکمیچنگ زده در آیة
اول "ایمان به خدا" و در آیة دوم "توجّه به خدا" ،عروة الوثقی ،نامیده شده است.
فرق توکل و توسل؟ رسول اکرم(ص) در حدیثی توکل را مأیوس شدن از خلق می داند و در حدیثی دیگر میخوانیم »ال تخاف سواه» توکل این است که از غیر
خدا نترسی و در روایات شدیدا بر نفی مفهوم ترک استفاده از اسباب و وسایل عادی تاکید شده است.توسل یعنی به طور مستقیم حاجت خود را از اولیای الهی
طلب کنیم.
رد مظالم چیست؟و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟
حقوق الناس قطعى یا احتمالى است که صاحب آن دقیقاً شناخته شده نسیت ،که با اجازه حاکم شرع صرف نیازمندان مى گردد.اگر مظالم جنسى مانند روغن و
حبوبات و امثال آن بوده ،مى توان مثل آن را به فقیر داد ،ولى اگر پول بوده ،باید پول صدقه داد.
آیا انتقاد از رهبری صحیح است؟ نه تنها قانون اساسی با برابر دانستن رهبری در برابر قانون مانند همه شهروندان ایران امکان نقد رهبری را فراهم آورده است
بلکه هرگز قاعده ای حتی عرفی برای جلوگیری از نقد رهبری وضع نشده است.و حتی نهادی قانونی که کار ویژه نظارت و نقد و بررسی اعمال رهبری را به صورت
دائمی و توسط متخصصان و کارشناسان بر عهده داشته باشد ،پیش بینی شده که همان مجلس خبرگان رهبری است.
وظیفه ما در برابر والیت فقیه؟ التزام عملی به ولی فقیه و پیروی از قانون اساسی
معجزات پیامبر(ع)؟ معراج-قرآن مجید -شق القمر -گواهی درخت به رسالت پیامبر(بدستور پیامبر از جای خود به جای دیگر رفته و سپس برگشت)
نمایندگان لرستان در مجلس خبرگان رهبری؟ آیت اهلل احمد مبلغی و آیت اهلل هاشم نیازی
چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟ تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور
بر امور اجرایی کشور است که بر اساس ادلهی قرآنی و روایی برای فقیه است.بر همین اساس حضرت امام رحمهاهلل مینویسند :چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه
ولی امر باشد ،اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب نمودم زیرا اگر نصب فقیه نباشد ،طاغوت است.
تسبیحات حضرت زهرا(س)؟ ذکری ،شامل  34بار اهلل اکبر 33 ،بار الحمدهلل و  33بار سبحان اهلل.روایات فراوانی در اهمیت تسبیحات حضرت زهرا(س) پس از
نمازهای واجب روزانه آمده است.
مبدا تاریخ هجری چگونه است؟ اول ربیع االول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه است.
سید الشهید لقب چه کسی بود؟ امام حسین وحمزه عموی پیامبر
قبرحمزه درکجا وجود دارد؟ احد
حضرت علی بعد ازپیامبردرچند جنگ شرکت کردنند؟  3جنگ ( نهروان ،جمل وتبوک)
عاشیه که بود؟ همسرحضرت محمد (ع) و جنگ جمل را راه انداخت
فدک چیست؟ (ارثیه حضرت فاطمه) از وقایعِ پس از وفات پیامبر(ص) است که در آن ،ابوبکر ،فدک را از فاطمه(س) گرفت.
قرآن درچند سال نازل شد؟ در 23سال دارای  30جزء  ۱20حزب و  6666آیه و ۱۱4سوره و ۷۸کلمه دارد.
جعفرطیارکه بود؟ یاران حضرت علی
نام پدر و مادرحضرت علی که بود و در کجا بدنیا آمد؟ فاطمه بنت اسد و ابوطالب در کعبه
والدت فاطمه درچه روزی است؟  20جمادی الثانی همزمان با والدت امام خمینی
نام پدرومادر حضرت محمد چه بود؟ آمنه و عبدا…
فرزندان امام حسین را نام ببرید؟ علی اکبر ،علی اصغر ،ام کلثوم ،سکینه ،امام سجاد ،رقیه
جنگهای امام علی با چه کسانی بود؟ جنگ صفین(معاویه) نهروان(خوارج)
نمازباچه کلماتی آغازوبه پایان میرسد؟ ا… اکبرآغازوباسالم پایان می یابد
قتل عام برمکیان درچه زمانی رخ داده است؟ هارون رشید
جابربن عبدا… ازیاران چه امامانی بود؟ ازپیامبرتا امام پنجم
حدیث یوم الداردرچه وقتی بود؟ وقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان خود دعوت کرد
حدیث غدیردرچه وقتی نازل شد؟ حجه الوداع درسال دهم هجرت
نام همسران حضرت علی را نام ببرید؟ حضرت فاطمه،ام البنی،ام السلمه،
بعدازوفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای اوپیدا کنند؟ به برادرخود عقیل فرمودنند زنی پهلوان زاده،که ام
البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد
قبرام البنی در کجاست؟ قبرستان بقیع
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سال عام الفیل چه سالی است؟ سالی که ابرهه با سپاهی به خانه کعبه حمله کرد که خانه کعبه راخراب کنند که خداوند پرندگانی به نام ابابیل فرستاد که
لشگر ابرهه را نابود کرد
چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و  ۱2امام
پنج تن ال عبا را نام ببرید؟ حضرت محمد ،حضرت علی وفاطمه ،امام حسین ،امام حسن
پیامبران الولعزم را نام ببرید؟ حضرت محمد(کتاب قرآن) موسی(تورات) نوح(صحف) عیسی(انجیل) ابراهیم(زنوز)
اسم چند پیامبر در قرآن آمده است؟  2۷پیامبر
تابعین چه کسانی هستند؟ کسانیکه که پیامبرندیدند ولی یاران ایشان را دیدند
انصار چه کسانی هستند؟ به ساکنان یثرب و اطراف آن که به پیامبر ایمان آورده و مسلمان شدند
مهاجرین چه کسانی هستند؟ کسانیکه با پیامبراز مکه به مدینه هجرت کردنند
احزاب چه گروهی بودنند؟ گروهی ازقریش که برای مبارزه ونبرد با پیامبرهم پیمان شدند
لقب امام جعفرصادق(ع) چیست؟طاهر -کاشف الحقایق
لقب امام موسی کاظم(ع) چیست؟باب الحوائج-صابر
لقب امام رضا(ع) چیست؟ ضامن آهو
لقب امام تقی(ع) چیست؟ امام جواد
لقب امام نقی(ع) چیست؟ امام هادی
مواردی که درنمازخواندن مستحب است رانام ببرید؟  -۱نمازدرمسجد خواندشود  -2اذان واقامه  -3اذان گو عادل ووقت شناس باشد وصدای بلندی داشته
باشد
شکیات نمازکدامند؟  -۱شکهایی که نبایدبه آنها اعتناءکرد :الف -شک درنمازمستحبی ب -شک درنمازجماعت ج -شک درچیزهایی که محل به جاآوردنش
گذشته است
شکهای که نمازرا باطل می کند :الف -شک درنمازدورکعتی وسه رکعتی ب -درنمازهای چهاررکعتی( دررکعتهای نمازشک کنداصالنداندچند رکعت خوانده
است -یک رکعت خوانده یا بیشتر -پیش ازسجده دوم شک کند)  -3شکهای صحیح :الف -اگردرتعداد نماز 4رکعتی شک کند باید بالفاصله فکرکند اگربه یکی
یقین پیدا کرد همان را می خواند ونمازرا تمام می کند ب -اگردرنمازچهاررکعتی به یک ازدویقین پیدا نکرد بنا را به رکعت بیشترگذارده ونمازرا تمام می کند
ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نمازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام داده اگربعد ازسجده دوم شک کند که 2
رکعت خوانده یا  3رکعت بنا را بر 3میگذارد ویک رکعت دیگرمی خواند ونمازرا تمام می کند وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده یا دورکعت نمازاحتیاط
نشسته میخواند درشک بین 2و3و 4بنا بر 4گذاشته وبعد دورکعت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت نمازاحتیاط یشسته می خواند درشک بین 3و 4می گذارد
وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده می خواند
سجده سهودرچه مواردی خوانده می شود؟  -۱یک سجده رافراموش کند  -2دربین نمازسهوأ حرفی بزند ( درشک بین 4و 5درحالت نشسته باید بعد
ازسالم سجده برویم) و درچه صورت احتیاط واجب است؟  -۱تشهد را فراموش کند  -2فراموش کرده سالم بدهد
سجده سهوچگونه خوانده می شود؟ بعد ازسالم نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح است بگذارد وبگوییم بسم ا…وبا ا…الهم صلی
علی محمد وآل محمد ودوباره برود سجده وسپس بعد ازخواندن تشهد ،سالم بدهد
عادل چه کسی است؟ کسی که گناه کبیره نداشته باشد
وظیفه مأموم چیست؟ مأموم نباید تکبیره االحرام را قبل ازامام بگوید احتیاط واجب آن است که تکبیره امام تمام نشده تکبیرنگوید ومکروه است مأموم نمازرا
طوری بگوید که امام بشنود
نمازجمعه چند رکعت است وتوضیح دهید؟ دورکعت است وواجب نیست نمازظهررا بخواند وبجای دورکعت نمازدیگردوخطبه خوانده می شود.
نمازجمعه چگونه خوانده می شود؟ دورکعت است ودوقنوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم بعد ازرکوع دوم است ومانند نمازصبح دورکعت
ومستحب است حمد وسوره با صدای بلند خوانده شود ودررکعت اول بعد ازحمد سوره جمعه ودررکعت دوم پس ازحمد سوره منافقون خوانده می
شود.ودرخطبه ها باید سوره ای کوتاه ازقرآن خوانده شود و مردم را به پرهیزگاری وتقوی ازگناهان دعوت کرد وحمد وثنا بخوانند
نمازعید فطربه چه صورتی خوانده می شود؟ دورکعت است در رکعت اول پس ازحمد وسوره پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دارد و تکبیرپنجم را
گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسجده وسپس تشهد وسالم دارد ووقت
خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا ظهرودوخطبه دارد که بعد ازنمازایراد می گردد
نمازآیات چگونه خوانده می شود؟ دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع دارد وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسیم می
کند.یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند وبه کوع پنجم می رود وتاآخرعمر برانسان واجب است این

www.e-estekhdam.com
نمازرا بخواند.
نمازقضا درچه مواردی خوانده می شود؟  -۱وقت نمازگذشته باشد  -2بعد ازنمازبفهمد نمازش باطل بوده  -3کسی که یک نمازچهاررکعتی خوانده
ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء
چندتا ازنمازهای مستحب را نام ببرید؟  -۱نمازشب  -2نمازغفیله  -3وغیره
احکام مسافر؟ مسافری که باید نمازشکسته بخواند نباید درسفرروزه بگیرد ولی باید قضای آن را بگیرد ولی کسی که شغل اوسفراست باید روزه را کامل بگیرد
ونمازرا کامل بخواند
زکات فطریه چیست؟  3کیلو گندم ،جو ،خرما ،کشمش ،برنج ،ذرت
کفاره کسی که ازعمد روزه خود را قضا می کند چیست؟ آزاد کردن یک برده یا دوماه روزه گرفتن ویا سیرکردن  60فقیر
حکم روزه مسافرچیست؟ اگربعد ازظهر مسافرت کند روزه اوصحیح است.اگرپیش ازاذان مسافرت کند وقتی به حد رسید روزه اوباطل است وباید روزه را
بشکند وقبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود حق خوردن روزه را ندارد واگراین کارکرد باید کفاره بدهد ،واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید روزه اوباطل
است ولی اگرقبل ازاذان برسد روزه اوصحیح است واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود باید قضای آن را بگیرد
احکام وقت نمازچیست؟ به اندازه ای وقت تنگ است که بواسطه بجا آوردن بعضی مستحبات نماز اصلی مقداری ازآن قضا می شود نباید مستحبات را انجام
داد مثال با خواندن قنوت مقداری نماز قضا می شود نباید قنوت را خواند.
احکام قبله؟ اگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازخواند
رئیس شورای نگهبان؟ آقای جنتی
اولین شهید محراب چه کسی بود؟ شهید قاضی طباطبایی
غزوه های پیامبر؟ پیامبردر 2۷غزوه شرکت کردند اولین غزوه بواط وآخرین آن تبوک است
مجلس خبرگان چند نفرنند؟  ۸۸نفر
مسجد ضِرار :بنایی که منافقان در مدینه ساختند و به دستور پیامبر(ص) ویران شد.
مسجد قُبا :نخستین مسجدی است که در اسالم به دست حضرت رسول(ص) تأسیس شد
اعمال شبهای قدر؟ نمازقدر ،نمازصد رکعتی دعای جوشن کبیر ،زیارت عاشورا وقران سرگرفتن
غسلهای مشترک بین مرد وزن؟ جنابت ،میت ،مس میت
تنها با چه غسلی می توان نمازخواند؟ غسل جنابت
قمربنی هاشم لقب چه کسی است؟ حضرت عباس
حادثه کوی دانشگاه درچه سالی وروزی اتفاق افتاد وپیرامون آن توضیح دهید؟ ( ۱۸-23تیر  )۱3۷۸بدلیل توقیف روزنامه سالم و نیز  25خرداد ۸۸
در جریان اعتراض به نتایج انتخابات
در تعارض بین نظریه ولی فقیه و مرجع تقلید ،مقلَّد باید از نظر کدامیک تبعیت کند؟ اطاعت از ولی فقیه حتی بر مرجع صاحب آن فتوا واجب است
آیا درواجبات هم باید تقلید کرد؟در مسائل اعتقادی و اصول دین تقلید صحیح نیست ،بلکه باید مکلف آن ها را از روی دلیل  -به فراخور حال خویش -بداند
نهضت آزادی ایران :یک حزب سیاسی ایرانی است که در سال  ۱340پس از اختالف بین مهدی بازرگان ،یداهلل سحابی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران
ایجاد شد.نهضت آزادی همواره با پا فشاری بر اعتقادات ملی و مذهبی خود طرفدار دموکراسی بودهاست و خود را پیرو اندیشههای مصدق میداند و هم اکنون
فعالیت آن غیر قانونی است.
سازمان مجاهدین خلق ایران :سازمانی با ساختار شبهنظامی است ،رهبری این سازمان با یک زن و شوهر با نامهای مریم و مسعود رجوی میباشد و مهمترین
عملیات نظامی سازمان در سال  ۱36۷تحت عنوان فروغ جاویدان انجام شد.
مردم چقدر میتوانند در سرنوشت خویش نقش داشته باشند؟ آیه «انّ اهلل ال یُغیِّرُ ما بقوم حتّی یغیّرو ما بانفسهم.خداوند سرنوشت هیچ قومی و «ملّتی»
را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها خود تغییر دهند ،یک قانون کلی و عمومی را بیان می کند این قانون که یکی از پایه های اساسی جهان بینی و جامعه شناسی
در اسالم است ،به ما می گوید :مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کسی در دست خود شما است و هرگونه تغییر و دگرگونی در خوشبختی و بدبختی اقوام در
درجة اوّل به خود آنها بازگشت می کند و این یک سنّت تغییر ناپذیر الهی است.
واقعه هفت تیردرچه سالی وموضوع آن چیست؟ انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی واقعهای که در  ۷تیر  ۱360منجر به کشتهشدن هفتاد و پنج نفر
از اعضای این حزب شد.
اسراف ازچه نوع گناه است؟ گناه کبیره
واجبات نمازچند تا است؟ قیام ،تکبیراالحرام ،رکوع ،سجده ،قرائت ،ذکر ،تشهد ،سالم ،ترتیب ،مواالت
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ترتیب؟ تکبیره االحرام ،قرائت ،رکوع ،سجده ،دررکعت دوم بعد ازسجده ،تشهدوسالم
مواالت؟ پشت سرهم بودن اجزای نمازوفاصله نینداختن بین آنها
قرائت؟ خواندن حمد وسوره یا تسبیحات اربعه دررکعت سوم وچهارم را قرائت گویند وهمچنین حمد وسوره دررکعت اول ودوم نمازرا گویند
ذکر؟ سه مرتبه سبحان اهلل
تسبیحات حضرت فاطمه زهرا؟  34باراهلل اکبر 33 ،بارالحمداهلل 33 ،بارسبحان اهلل
نمازاحتیاط را برای چه مواردی می خوانند؟ درموقع شک کردن درنماز
چیزهایی که می توان برآن سجده کرد؟ برروی زمین ،سنگ مرمر ،سنگ سیاه ،سنگ گچ وآهک ،آجر ،کاغذ ،چیزهایی که غیرخوراکی که اززمین می روید
( چوب،برگ درخت،سنگهای معدنی) ،سجده برفرش وموکت وچیزهای خوراکی صحیح نیست
اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقالب در چه سالی بود؟پنجم بهمن ۱35۸
روز هفتم تیر به چه مناسبتی است؟شهادت دکتر بهشتی و  ۷2تن
روز قوه قضایه را به چه مناسبتی نام گذاری کردند؟ شهادت آیت اهلل بهشتی و  ۷2تن
روز زن و پرستار به چه روزی نام گذاری شده است؟حضرت زهرا – حضرت زینب
والدت حضرت قائم عجل اهلل چه روزی نام گذاری شده است؟ روز جهانی مستضعفان
مدت ریاست قوه مقننه چند سال است؟یک سال
عید رسمی اسالم و مذهب جعفری اثنا عشری را نام ببرید؟ جمعه – قربان – فطر
تعیین رهبر در نظام اسالمی بر عهده کیست؟خبرگان منتخب مردم
عضو شورای موقت رهبری را نام ببرید؟ رئیس جمهور – رییس قوه قضاییه – یکی از فقهای شورای نگهبان ( رئیس مجلس عضو شورا نیست)
از ارکان قوه مقننه را نام ببرید؟ شورای نگهبان و نماینده مجلس
استیضاح رئیس جمهور با درخواست چه تعدادی از نماینده ها صورت می گیرد؟ یک سوم
استیضاح وزرا با درخواست چه تعدادی از نمایندها صورت می گیرد؟ ده نفر
دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام مرجع انجام وظیفه می کند؟ مجلس شورای اسالمی
وظایف مجلس شورای اسالمی؟ شرح و تفسیر قوانین عادی – تصویب الیحه بودجه – تنظیم و تصویب نظام پارلمانی کشور
نحوه تعین و انتخاب شورای نگهبان چگونه است؟ شش نفر فقیه به انتخاب مقام رهبری و شش نفر به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجلس
وظایف شورای نگهبان را نام ببرید؟ تایید صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی – تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت
با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی – نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبری  ،ریاست جمهوری و قانون اساسی
عزل رئییس جمهور بر عهده چه مرجعی است؟مقام رهبری
مکانیسم عزل رئیس جمهور چگونه است؟ رای عدم کفایت  2سوم نمایندگان کل مجلس و تایید رهبری
در صورت فوت یا عزل یا استعفای رئیس جمهور کدام مقام به انجام مسئولیت های وی خواهد بود؟ معاون اول با تایید مقام رهبری
وظایف دادسرا؟ حفظ حقوق عامه – نظارت در حسن اجرای قوانین – تعقیب کیفی بزهکاران
دیوان عالی کشور؟ مرجع قضایی ناظر به اجرای صحیح قوانین در محاکم
امام خمینی در چه تاریخی به ترکیه تبعید شد؟  ۱3آبان سال 43
دو رکن اصلی قوه مقننه؟ مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان
قوه مجریه از چه بخشهایی تشکیل شده است؟هیات وزیران  ،رییس جمهور و معاونان رئیس جمهور
دیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی است؟ رئیس قوه قضاییه
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب می کند؟ رهبر
عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما بر عهده کیست؟رهبر
چه مقامی وظیفه حل اختالف بین قوای سه گانه را دارد؟ رهبر
امام جمعه را چه کسی انتخاب می کند؟ رهبر
چه تعداد از نمایندگان می توانند استیضاح یک وزیر را در مجلس طرح کنند؟  ۱0نفر
چه مرجعی وظیفه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را دارد؟ دیوان عالی کشور
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وزیر دادگستری چگونه انتخاب می شود؟ توسط رئیس قوه قضاییه چند نفر به رئیس جمهور معرفی و او انتخاب می کند
سفیر توسط چه کسی انتخاب می شود؟ وزیر امور خارجه
رییس دیوان عالی کشور چگونه انتخاب می شود؟ از طرف رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور
مالئک مقرب خداوند را نام ببرید؟ جبرائیل – اسرافیل – عزرائیل – میکائیل
نام کلیددار بهشت چیست؟ رضوان
آفرینش زمین و آسمان چند روز طول کشید؟مدت شش روز که هر روز آن برابر با پنجاه هزار سال است
روز قیامت برابر با چند سال است؟پنجاه هزار سال.
کدام کتاب به اخ القرآن (برادر قرآن) معروف است؟نهج البالغه.
کدام کتاب به اخت القرآن (خواهر قرآن) معروف است؟صحیفه سجادیه.
خداوند متعال ،دنیا را در چه روزی آفریده است؟روز یکشنبه.
اصول دین چندتاست؟پنج تا  ،توحید – عدل – نبوّت – امامت – معاد.
فروع دین چندتاست ؟
ده تا  ،نماز – روزه – خمس – زکات – حج – جهاد – امر به معروف – نهی از منکر – توّلی – تبرّی.
اصول مذهب کدامند؟ عدل – امامت
از مجموع پیامبران الهی چه تعداد از آنها اولوالعزم هستند؟پنج نفر  :حضرت محمد (ص) – حضرت عیسی (ع) – حضرت موسی (ع) – حضرت نوح (ع)
– حضرت ابراهیم (ع).
نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم آمده است؟2۷نفر
احکام بر چند قسم است؟ پنج قسم  :واجب – مستحب – حرام – مکروه – مباح.
آب ها بر چند قسم هستند؟ دو قسم  :آب مضاف – آب مطلق.
مطهرات چندتاست؟
 ۱0تا  :آب – زمین – آفتاب – استحاله – انتقال – اسالم – تبعیت – برطرف شدن عین نجاست – استبراء حیوان نجاستخوار – غائب شدن مسلمان.
نجاسات چندتاست؟
 ۱۱تا  :بول – غائط – منی – مردار – خون – سگ – خوک – کافر – شراب – فقاع (آبجو) – عرق شتر نجاستخوار.
غسل بر چند نوع است؟ دو نوع  :ترتیبی – ارتماسی.
غسل های واجب چندتاست؟
 ۷تا  :غسل جنابت – غسل حیض – غسل نفاس – غسل استحاضه – غسل مس میت – غسلی که به واسطه نذر و قسم واجب می شود.
تیمم بر چند قسم است؟ دو قسم  :بدل از وضو – بدل از غسل.
نمازهای واجب چندتاست؟
 6تا  :نمازهای یومیه – نماز آیات – نماز میت – نماز طواف واجب خانه خدا – نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ واجب است – نمازیکه به واسطه اجیر شدن،
نذر ،قسم و عهد واجب می شود.
واجبات نماز چند قسم است؟ دو قسم  :رکن – غیر رکن.
رکن نماز چند چیز است؟
پنج چیز  :نیت – تکبیرة االحرام – قیام – رکوع – دو سجده.
واجبات نماز چند چیز است؟
یازده چیز  :نیت – قیام – تکبیرة االحرام – رکوع – سجود – قرائت – ذکر – تشهد – سالم – ترتیب – مواالت.
مکانی که انسان در آن نماز می خواند باید دارای چه شرائطی باشد؟
مباح باشد(غصبی نباشد) – بی حرکت باشد – تنگ و سقف آن کوتاه نباشد – جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد – مکان اگر نجس است طوری تر نباشد
که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند – جایی که پیشانی را می گذارد از جا ی زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پایش از چهار انگشت بسته پایین
تر یا بلندتر نباشد.
لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد؟
پاک باشد – غصبی نباشد(مباح باشد) – از اجزاء مردار نباشد ،مثالً  :از پوست حیوانی که مطابق دستور اسالم ذبح نشده ،تهیه نگردیده باشد حتی کمربند و
کاله – از حیوان حرام گوشت نباشد مثالً از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد –اگر نمازگزار مرد است لباس او طالباف یا ابریشم خالص نباشد.
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آیا شکستن نماز واجب از روی اختیار حالل است؟ خیر ،حرام است.
شکیات چند نوع است و مجموعاً چند قسم می شود؟
شکیات سه نوع است  :شکهایی که نماز را باطل می کند ( ۸قسم) – شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد ( 6قسم) – شکهایی که صحیح است( ۹قسم) ،که
مجموعاً  23قسم می شود
قرآن چند«بسم اهلل» دارد؟ صد و پانزده
سوره ای از قرآن را که نام آن یکی از اصول دین است  ،نام ببرید؟توحید
کدام سوره از سوره های قرآن به اسم یکی از فروع دین می باشد؟حج
نام یک سوره یک حرفی را ذکر کنید؟ سوره ( ق )
نام دو سوره دو حرفی را ذکر کنید؟ سوره های یس و طه
نام سه سوره سه حرفی را ذکر کنید؟ سوره های نور و کهف و نمل
کدام سوره قرآن به مادر قرآن معروف است؟ سوره حمد
چه تعداد از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز می شود؟ 2۹سوره قرآن
زینت قرآن چیست؟ به فرمایش حضرت محمد(ص) صوت زیبا زینت قرآن است.
اولین سوره ای که بر پیامبر اسالم نازل شد؟ سوره علق
آخرین سوره ای که بر پیامبر اسالم نازل شد؟ سوره نصر.
سوره هایی که با قل شروع می شوند کدام است؟ سوره های جن،کافرون،اخالص،فلق،ناس
چه تعداد از سوره های قرآن “مکی” وچه تعداد “مدنی “هستند؟  ۸6سوره “مکی”و 2۸سوره مدنی.
کدام سوره به سوره “امام حسین” معروف است؟ سوره فجر
کدام سوره قرآن به “نسب نامه “قرآن معروف است؟ سوره اخالص
سوره هایی که به “عزائم” مشهور هستند کدامند؟ سوره های سجده،فصلت،نجم،علق
چند سوره “سجده واجب” دارد؟ سوره های سجده،فصلت،نجم،علق
کدام سوره معادل “یک سوم”قرآن است؟ سوره توحید
چه سوره ای همنام یکی از روزهای “هفته” است؟ سوره جمعه
کجای دنیاست که نمی شود نماز خواند؟ پشت بام خانه خدا
کدام پاک است که به پاک دیگر بخورد ،باطل کننده است؟ آب مسح سر اگر به آب پیشانی برسد ،وضو باطل می شود
کدام نماز است که در باال شروع می شود و در باال تمام می شود؟ نماز میّت
یک مؤمنی پانزده سال نماز نخوانده ،پانزده سال نماز بی وضو خوانده و پانزده سال هم نماز بدون سورة حمد خوانده ،چطور چنین عملی ممکن است؟ پانزده
سال به سن تکلیف نرسیده بود ،پانزده سال دوّم نماز میّت خوانده و پانزده سال سوّم نماز جماعت خوانده بود.
آن چیست که در وضو هست ،در غسل نیست و در غسل هست ،در وضو نیست؟ در وضو مواالت شرط است ،در غسل شرط نیست ،می شود عضوی را
شست ،عضو دیگر را بعد از مدتی فاصله کمتر یا بیشتر شست .در غسل اعضا را می شود به طرف باال و پایین شست ،ولی در وضو فقط باید از باال به پایین شسته
شود.
کدام نماز است که شک بین سی و دو و سی و سه دارد؟ نماز در موقعی که قبله مشخص نیست ،فرد مجبور است به چهار طرف نماز بخواند ،در آخرین
سمت که نماز می خواند ،در آخ رین رکعت شک کند شکِ بین سی و دو و سه خواهد بود که در واقع شک بین چهار و پنج است.
مومنی داشت نماز می خواند در رکعت اوَّل یک سجده فراموش کرده و بلند شد ،در رکعت دوَّم حمد و سوره را خواند ،رکوع یادش رفت ،سجده
اول را به جا آورد،متوجه شد که رکوع یادش رفته ،چه باید بکند؟ آیا نمازش باطل است ،یا نه؟ اگر باطل نیست ،راه حل چیست؟ سجده اوّل رکعت دوّم
را به جای سجده فراموش شده رکعت اوّل قرار می دهد ،بلند می شود ،رکعت دوّم را دوباره می خواند ،نماز را تمام می کند ،بعد از نماز به جای قیام و کالم بی
جا سجده سهو به جا می آورد.
آن چیست که در وضوگرفتن مستحب ،در نماز خواندن واجب و در دستشویی حرام است؟ قبله.
آن چه درختی است که پنج شاخه و هفده برگ دارد؟ نماز یومیه صبح و عصر و مغرب و عشا که مجموعاً هفده رکعت می باشد.
کدام نماز است که در هر رکعت پنج رکوع دارد؟ نماز آیات.
کدام نماز است که پنج قنوت در رکعت اوَّل و چهار قنوت در رکعت دوَّم دارد؟ نماز عید فطر و قربان
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منظور از ثقل اکبر و ثقل کبیر در وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)چیست؟ ثقل اکبر(قران) و ثقل اصغر(عترت)
در وصیت نامه امام (ره)کدام مذهب بعنوان مذهبی بی اساس و خرافاتی بیان شده است؟ وهابیت
پذیرش قطعنامه 598شورای امنیت از سوی ایران در چ سالی بود؟ از قطعنامههای شورای امنیت که در  2۹تیر  ،۱366برای پایان دادن به جنگ ایران و
عراق صادر شد
اولین برنامه ب اصطالح اصالحی رضاخان چه بود؟ کشف حجاب
شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای چند عضو دائمی و غیر دائمی است؟ پنج عضو دائم(دارای حق وتو :روسیه ،چین ،آمریکا ،بریتانیا ،فرانسه) و ده
عضو انتخابی دارد
ناتو چه سازمانی است و به چه منظور به وجود آمد؟ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو ( ۱5فروردین  )۱32۸با هدف دفاع جمعی در واشینگتن
دی.سی پایهگذاری شد و هماکنون  2۹عضو دارد.قلب پیمان ناتو ماده  5آن است که در آن کشورهای امضاکننده توافق کردهاند حمله نظامی علیه یک یا چند
کشور عضو در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی کنند و به مقابله آن برخیزند.این پیمان در حال حاضر بزرگترین پیمان
نظامی در جهان است و با پیوستن مونته نگرو به این پیمان دارای  2۹عضو خواهد شد.
القاب پیامبران:
ابراهیم؟ خلیل(مهربان) اهلل
موسی؟ کلیم اهلل
اسماعیل؟ ذبیح اهلل
بیداری اسالمی؟ عنوان سلسله قیامهایی است که در کشورهای عربی( مصر ،لیبی ،یمن و بحرین )رخ داد.
امام جمعه موقت و اصلی قم و تهران؟ در شهر قم ،سید محمد سعیدی امام جمعه اصلی و ابراهیم امینی ،رضا استادی ،سید هاشم حسینی بوشهری امامان
جمعه موقت هستند .در حال حاضر سید علی خامنهای ،امام جمعه تهران(از سال  5۸تاکنون با حکم امام ره منصوب شده اند) و سید احمد خاتمی ،محمد
امامی کاشانی ،کاظم صدیقی ،محمدعلی موحدی کرمانی و سید محمدحسن ابوترابیفرد ائمه جمعه موقت تهران هستند.

