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 الرحمن الرحيم هللابسم

 نعلى محمد و آله الطيبين الطاهري هللالحمد رب العالمين و صلى ا

  و              گونااگونى روبار                                                       از آنجا که انسان در حیات اجتماعى خود همیشه باا ساواالت  

                        نکارده، کاه یکاى از راههااى                                               بوده و در جهت حل آن از هیچ کوششى فروگذار

  ه                 گونه مسائل مراجع               بشرى جهت حل این                     شده بین تمامى جوامع               مطمئن و پذیرفته

      عزیاز                                                        و یکى از مهمترین ابوابى که انسان مومن و متعهد به اساالم                    به متخصصین فن است

     گوناه     ایان                     ا جهت پاسخ یاابى باه                                             به آن نیاز دارد احکام و مسائل دینى است و لذ

               دساتور ائماه هادى                کناد کاه طباق                                        سواالت به فقهاى جامع الشرائط مراجعه ماى 

 »       فرماود:                                     علیهم باید به آنان مراجعه گردد که   هلل ا   سالم

   از    «

        باشد که            استفتأات مى                        ْ                            این رو کتاب حاضر، اجوبْ المسائل یا پاسخ به جدیدترین

   به              شده و ایشان   اء                   علوى گرگانى  استفت        العظمى   هلل                     ْ  از محضر مبارک حضرت آىْ ا

    تاا           ار گرفته                                           اختیار شما مومنان و استفاده کنندگان عزیز قر          اند و در              آنان پاسخ داده

             مأجور باشید    هلل            نموده و عندا             به آنها عمل   هلل     انشأا
 

 دفتر حضرت آیت اهلل العظمى علوى گرگانى دام عزه
 

 

 

 

 



 

 

  



 

 
 

 
 

 مسائل تقليد

 تقليد و شرايط مرجع تقليد

 يا خير؟ تواند از خودش تقليد كندمى مجتهدهآيا زن  - 1س

 زن،  باشد يا مايد، مردانسان وقتى مجتهد شد، بايد به فتواى خودش عمل ن - 1ج

 كند.فرقى نمى

  تواند از زن تقليد كند يايا زن در مسائل مخصوص خودش، مثل حيض مىآ - 2س
 خیر؟

 ن مقل دفرقى بي كى از شرايط جواز تقليد آن است كه مرجع بايد مرد باشد وي - 2ج        

 نيست.زن و مرد و مسائل زنانگى 

يايد آيا شياع بايد از اهل خبره بدست ب واز شياع مفيد علم چيست اء مراد فقه - 3س 
 از عموم مردم هم مکفى است؟ يا

 حج ت است  صحيح و ه مفيد علم است از هر راهى و در هر صورتشياعى ك - 3ج         

 يست.     ج ت نباشد ح ولى اگر مفيد علم نباشد، اگر چه هم از اهل خبره حاصل شده

 چه صورتى كه انسان يقين دارد ديگران از او اعلم هستند مرجعىترويج از  - 4س 
 دارد؟

 ر اين مذكو ز كسى كند كه تقليد اعلم را واجب ميداند در فرضاگر تقليد ا - 4ج

 كار جايز نيست.

ج نمىت - 5س   ت يا                                       داند اعلم است يا نه يا مشكوك به اعلمي                            رويج از مرجعى كه مرو 
ز باشد چه صورت دارد؟ اگر يقين دارد ديگرى به جهاتى امىمساوى با ديگران 

ج بهتر است يا طبق شهادت چند نفر كه گفته مرجع اند از فالنى                                                     مورد نظر مرو 
كند                                                                  شود تقليد كردو شخص مبل غ هم طبق شهادت چند نفر از آن مرجع تبليغ مىمى

 تكليفى چيست؟ در تمامى صور حكم
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 ا باين صورت                              لمي ت و احراز آن مشكل است درحقير، چون تشخيص اع بنظر - 5ج

ايز دند جمورد تائي احراز جواز تقليد از شخصى كه توسط اهل خبره و با تقوى

                    است. وال له العالم.

 توان تقليد كرد؟مى يا تقليد از مجتهد اعلم واجب است يا از غير اعلم نيزآ - 6س 

 محتمل  د از مجتهد                                          ون تشخيص اعلمي ت بنظر ما مشكل است لذا تقليچ - 6ج

اط احتي اينصورت االعلميه افضل است مگر اينكه كسى مدعى احراز باشد كه در

 در تقليد اعلم است.

تهد مج                                                         بتدايى از مجتهد مي ت نظير امام جايز است؟ در صورت اعلمي تآيا تقليد ا - 7س 
 اند چيست؟                                                          مي ت نسبت به مجتهدين حى  وظيفه كسانى كهتازه به تكليف رسيده

 قليد ابتدايى بايد از مجتهد زنده باشد.ت - 7ج 

لى نفسه مقبول است يا نه يعنى آنكه شخصى بگويد من مجتهد آيا شهادت ع - 8س 
ق، ه طالاعلم هستم و يا امام جماعت بگويد، من عادل هستم يا در مقام شهادت ب يا

 گويد من عادلم؟شاهد مى شخص

 در  كالمش به اين صفت بشناسند،                                    گر شخص، مهذ ب و باتقوى باشد و او راا - 8ج

 است.                                              حق  خودش هم قبول است، چون موجب اطمينان شنونده

 قليد از زن مجتهده چه حكمى دارد؟ت - 9س 

 قليد از زن مجتهده حت ى براى مثل خود او هم جايز نيست.ت - 9ج                                                     
 مر يا فتواى او در صورت مخالفت با رأى مرجع تقليد كدامحكم واليت ا - 10س 

 دارد؟رجحان 

 د هر     مقل  فتواى مجتهد با فتواى واليت فقيه متفاوت باشد در صورتى كه - 10ج

كم ه با ح فقي           حكومتى ولى  كدام بايد به فتواى مجتهد خود عمل نمايد ولى اگر حكم

           مقد م است.                                     مجتهد شخص متفاوت باشد، حكم ولى  فقيه

 ن واجب است كهگر اعلم بودن مجتهدى ثابت شود، آيا بر ديگر مجتهديا - 11س 
                         اعلمي ت او را اعالم كنند؟

 افتد.                        زم نيست و اين ات فاق نمىال - 11ج 

 يا زن در انتخاب مرجع تقليد خود تابع شوهر بايد باشد؟آ - 12س 

 ن در انتخاب مرجع تقليد مستقل  است.ز - 12ج                                   



   33            مسائل تقلید

 التعيين اعلم ازدر اكثر مسائل ال على اى گواهى دهد كه زيد         اگر بي نه - 13س 
 و آيا صورت آيا واجب است در تمام مسائل از زيد تقليد كنيماست در اين  يگراند

 ديگرى تقليد كرد يا خير؟ شود ازمى

 ل مام مسائت                                                ى اعلمي ت در بقي ه مسائل را ننمايد، واجب است دراگر خبره نف - 13ج

 از مجتهد مذكور تقليد شود به احتياط واجب.

 چجع تقليد يا امام جماعت شود و حال آنكه هيتواند مرچرا ولدالزنا نمى - 14س 
 گناهى نكرده است؟

 تواند اين دونمى                                                     ين ظلم از پدر و مادرش در حق  او صورت پذيرفته و اينكها - 14ج 

 است.               پيش شارع مقد س منصب را متصدى شود، از باب عظمت اين دو منصب در

التعيين اعلم از                                               قتى بي نه گواهى داد كه زيد در اكثر مسائل ال علىو - 15س 
ه مسئل                                           اى خاص  احتمال اعلمي ت بكر را بدهيم در ايناست اگر ما در مسئله ديگرى

 تقليد كنيم يا از بكر؟ بايد از زيد

 م لكه بكر اع اىدانيم در مسئلها فرض اينكه ما تبعيض در تقليد را جايز مىب - 15ج

 توان از او تقليد كرد.است مى

 مسائل تقليد و احتياط
 گويند نياز به تقليد ندارد؟                                       ه فرقى بين ضروري ات و يقينيات است كه مىچ - 1س 

 روري ات مربوط به دين و مذهب و يقينيات اعم  است.ض - 1ج                                                

                                                       ز دنيا برود و مرجع تقليد ديگرى نباشد وظيفه مقل د چيست؟اگر مرجعى ا - 2س 

 بود ممكن ن ر صورت امكان، عمل به احوط اقوال مراجع گذشته كند و اگرد - 2ج

به  سترسىدبعد از  به هر طرف كه مطابق با احتياط بنظرش ميرسد انجام دهد تا

 مجتهد اگر صحيح بود كفايت كند و اگر نه اعاده نمايد.

 چيست؟اء راد از لفظ احتياط در كلمات فقهم - 3س 

 نگام عمل است.ه منظور، احتياط در - 3ج 

 توانند در بعضى مسائل تقليد كنند يا خير؟فرادى كه محتاط هستند آيا مىا - 4س 

 ه كاست  تقليد را اختيار نكرده باشد در هر مسئله مختار در صورتى كه - 4ج

 تقليد كند و يا عمل به احتياط نمايد.

 ود را بايد به مجتهد اعلم بدهد يا به هرخوجوهات خمس  شخص محتاط ، - 5س 

 كند؟مجتهدى بدهد كفايت مى
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 اعلم                                                  اعلمي ت را احراز كرده باشد بايد وجوه را به مجتهد در صورتى كه - 5ج

 پرداخت كند زيرا از مصاديق عمل به احتياط است.

 جوع كنيم؟حتياط حضرتعالى را به كداميك از مراجع را - 6س 

 جايز سى كه واجد شرايط باشد با رعايت االعلم فاالعلمكرجوع به هر  - 6ج 

 است.

                                                  يد بوده، مد ت پنج سال بعد از رحلت او رجوع كرده به ز           شخصى مقل د  - 7س 

 ى استسه سال بعد از رحلت او هم رجوع كرده به بكر و به تقليد زيد باق عمرو،

ه، ند يا                                  احتياط واجب دارد مقل د غير بكر شو شود در يك مسئله كه زيدمى حال آيا

 ؟ست                                                    اعلمي ت زيد، ضمنادر جواز تقليد غير بكر بي نه موجود ا              البت ه بر فرض

 ير غرجوع به  ر احتياطهاى زيد بايد به بكر رجوع كند در صورت تمايل ود - 7ج

 جايز نيست اگر آن غير با بكر در اجتهاد مساوى باشد.

                           و مستحب  را توضيح فرمائيد؟ جبمفاهيم احتياط وا - 8س 

 ب احتياط واج تواند در آن مسئله كه مرجعش                     احتياط واجب، مقل د مى در - 8ج

ا رغير                                                              كرده به مجتهد ديگر رجوع كند ولى در احتياط مستحب ،حق  رجوع به

 ندارد و بايد به فتواى مرجع خود عمل كند.

 تاط، آيا حدود دائره احتياط ، در احكام بين فتاواى فقهابراى شخص مح - 9س 

 موجود است؟ و آيا واجب است داخل كردن فتاواى فقهاى گذشته؟

 ل ه با عماين ك ياط، تحصيل علم در انجام تكليف واقعى است و لومدار در احت - 9ج

 به فتاواى فقهاى گذشته باشد.

 توان ازرساله استفاده شده در كداميك از موارد مىه در كدر عبارات ذيل  - 10س

 مجتهد ديگر تقليد كرد:

 شودآيد احتياط مستحب گفته مىاحتياطى كه در كنار فتوامى به - الف

 آيد.واجب كه معموالمطلق مى احتياط -ب 

 فرمايد اشكال دارد.كه مجتهد مى موردى -ت 

 فرمايد مورد تأمل است.موردى كه مجتهد مى -ث 

 فرمايد اين مورد مشهور است.كه مى موردى -ج 

 فرمايد اين چنين گفته شده.كه مى موردى -ح 

 فرمايد اين مطلب اشهر است.كه مى موردى -خ 
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 فرمايد اقوى اين است.موردى كه مى -د 

 فرمايد اظهر اين است.كه مى موردى -ذ 

 جايز است. -ز نيست.ب جاي -لف ا - 10ج 

  ايز است.ج -جايز است.ث  -ت 

  جايز است. -يست.ح جايز ن -ج 

  جايز نيست. -نيست.د  جايز -خ 

  جايز نيست. -ذ 

                                                 رمت تقليد، شامل طال ب و فضالئى كه در بعضى از مسائلآيا مسئله ح - 11س 

 شود؟مجتهد هستند هم مى

 كند. ه اجتهاد كرده باشد جايز نيست از ديگرى تقليددر مسائلى ك - 11ج 

 ن صورت واجب است احتياط كند يا                    حد  احتياط است در اي كسى كه در - 12س 

 د؟د كنتواند بعضى از مسائل را احتياط و بعضى را تقليتواند تقليد كند و يا مىمى

 تواند احتياط كند.تواند تقيلد نمايد و مى             مخي ر است، مى - 12ج 

انجام  طبق احتياطتواند وظايفش را بر يا فرد عامى بايد تقيلد كند يا اينكه مىآ - 13س 

 دهد؟

 ط براى احتيا توانند احتياط كنند زيرا بدست آوردن مواردافراد عامى نمى - 13ج

 امكان ندارد لذا بايد تقليد نمايد. معموال عامى

 بارت "افضل اين است" چيست؟عو  لزومىفرق بين احوط  - 14س 

 ه اين ك اين استگر در كنار قيد احوط لزومى قيد فتوايى نباشد دليل بر ا - 14ج

 كند.مى احتياط بايد عمل شود و عبارت افضل هم داللت بر استحباب

 در تقليد تبعيض

 ش از دو مجتهد تقليد كند؟اعمال درتواند آيا انسان مى - 1س 

 ايد بباشد  مل متفاوت باشد اشكال ندارد ولى اگر در يك عملاگر در دو ع - 1ج

 هدو مجتدصورت بايد  ضمنا در هر دو طورى عمل نمايد كه مستلزم بطالن نباشد

 مساوى باشند.
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                             تهدين حى  و وجوب تقليد از وى                     مجتهد مي ت نسبت به مج        اعلمي تدر فرض  - 2س 
                                              توان در بعضى از مسائل از مجتهد حى  تقليد كرد؟آيا مى

 در بعضى                                       بر ميت هستيم، لذا رجوع به حى  غير اعلماء جواز بق چون قائل به - 2ج 

 جايز است. از مسائل هم

 ت قسمتى از مسائل خود را از يك مجتهد و قسمت ديگر را ازآيا جايز اس - 3س 
 مجتهد ديگر تقليد كرد؟

 هر  هم چنين ر صورتى كه مستلزم بطالن عمل به نظر مجتهد ديگر نگردد ود - 3ج

 كند. دو مجتهد را مساوى بداند اشكال ندارد كه در تقليد تبعيض

 يگر از دو مجتهد تقليد كرد؟دب نماز و روزه و مسائل در با شودآيا مى - 4س 

 عمل است ر صورتى كه در يك عمل نباشد اشكال ندارد و يا اگر در يكد - 4ج 

 طورى نباشد كه عمل به هر دو مستلزم بطالن باشد.

و خوئى هللايت بوده پس از ارتحال ايشان از آ               مقل د حضرت امام شخصى - 5س 

ن حال، با عي تقليد نموده و دراهلل اراكى يتو بعد از آى هللا گلپايگانۀیپس از آ

ه به اين كه همه مراجع بزرگوار ياد شده بنحوى بق        ي ت را م تهدبر تقليد از مجاء                                                   توج 

ست؟ چي دانستند بر مجتهد قبلى نيز باقى مانده است در حال حاضر تكليفجايز مى

 ؟كند و از همه آنها تقليد تواند در عمل به مسائل شرعى تبعيض قائل شودآيا مى

 اى بفتواى مسئله بعيض در صورتى جايز است كه در حال حيات مجتهدى درت - 5ج

در  ما اگراشد ابميت مانده                                                    او عمل كرده باشد و با اجازه مجتهد حى  بعدى باقى بر

ئله آن مس نكرده و يا عمل كرده ولى در حال حيات آن مجتهد به آن مسئله عمل

قى بلى باجتهد قتواند در آن مسئله به منموده ديگر نمى زنده بعدى رجوع به مجتهد

ه جتهد بمشود كه چه بسا انسان در چهار مسئله از چهار مى بماند، نتيجه آن

 ابيات و حر حال                                                  بماند يعنى مسئله او ل از مجتهد او ل كه عمل كرده د ترتيب باقى

از  اءبق رجازه دامجتهد دوم با                                                اجازه مجتهد بعدى باقى مانده و در مسئله دو م از 

 لعالم.له ا    وال  .                                                       مجتهد سو م نسبت به هر دو مسئله و همچنين در مسئله چهارمى

 ظر است تا به اعلمندانيم در چه مسائلى بين فقهاى اسالم اختالف دقيقانمى - 6س 

 رجوع شود؟

 ا فرض مذكور تقليد از مجتهد جايزالتقليد اشكال ندارد.ب - 6ج 
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            ليد از مي تبر تقاء بق

ايم الزم نيست ه فتواى حضرت امام رضايت از كسى كه غيبت او را كردهب - 1س 

 قليد رابر تاء باشيم حال در اين مسئله كسى كه بق داشتهآنكه به او دسترسى  و لو

 توان تا آخر عمر بر او باقى ماند يا خير؟آيا مى داندجايز مى

 وع به نيز رج بر ميت باشد و مقلداء ز بقر صورتى كه مرجع حى، قائل به جواد - 1ج

 نمايد. عمل مرجع ميت خود تواند در اين مسئله به فتواىمرجع ديگرى نكرده باشد مى

ده بعد از مدتى مرجع مرجوع فوت            حى  رجوع كر مرجعشخصى كه به  - 2س 

لى ا                                                              آيا بايد دوباره به حى  ديگرى رجوع كند يا اين كه به فتواى مرجع  كرد،  و     و 

مى مى  عمل كند؟ تواند        دو 

 ه نظر ما بايد به احوط قولين عمل نمايد.ب - 2ج 

 آنها توان در مسائلى كه انسان به                   تقليد مجتهد مي ت مى براء آيا در مسئله بق - 3س 
                 ّ            عمل ننموده از می ت تقلید کرد؟

 ه است.عمل شد واز بقأ، فقط در مسائلى است كه در زمان حيات مجتهد به آنهاج - 3ج 

 جب                                                      علمي ت مجتهد مي ت نسبت به مجتهدين حى  تقليد از مي ت وااآيا در فرض  - 4س 

                                         است، در فرض تساوى مي ت و حى  وظيفه چيست؟

 است.              ر رجوع به حى جايز است و اگر مساوى باشند، احتياط داء بق - 4ج 

 
                  بر مي ت جايز است؟اء آيا بق - 5س 

 فقط در  توانيدداند مىرا جايز مىبر ميت اء ا اجازه از مجتهد زنده كه بقب - 5ج

 ايد باقى باشيد.مسائلى كه به فتواى مجتهد ميت عمل كرده
 هللايت بوده و پس از ارتحال ايشان، با تقليد از آضرت امام             شخصى مقل د ح - 6س 

ر صورتى د                                              بر تقليد از مجتهد مي ت بر امام باقى مانده است اء در مسئله بق اراكى

مجتهد  بر تقليد ازاء به جز مسئله بقهللا اراكى يت زمان حيات آاين شخص در  كه
ر اضر دحتواند در حال در مسئله ديگرى از ايشان تقليد ننموده باشد، آيا مى     مي ت

د در ليد كنهللا اراكى تقيت ديگر، نظير تمام بودن نماز شخص كثير السفر از آ مسائل

 ى باشد؟نيز باقاصل تقليد خود از امام  صورتيكه بر

 ات حي                                          تواند به مجتهد دو م باقى باشد، چون در حالمىدر مسائل ديگر ن - 6ج

                                      مجتهد دو م به آن مسائل عمل نكرده است.

زيد و )                                                     شخصى پس از رسيدن به سن  تكليف، در ميان دو مرجع تقليد  - 7س 

زيد را اعلم تشخيص داده و از وى تقليد نموده ولى پس از فوت هر دو  (عمرو



 

 
   

 

38    

اين نتيجه رسيده كه تشخيص وى در آن زمان صحيح نبوده و عمرو  تقليد بهمرجع 

                                                           است بفرمائيد با فرض وجوب تقليد از مجتهد مي ت اعلم تقليد از  اعلم بوده مستدعى

                                                        تقليد از عمرو در صورتى كه مقل د در زمان حيات عمرو از او  زيد واجب است يا

 تقليد ننموده است؟

 مرو عبه  صحيح نيست زيرا نسبتاء ايد و براى او بق        ه حى  نمبايد رجوع ب - 7ج

 غير صحيح است.اء تقليد ابتدائى است و نسبت به زيد بق

 ند؟ل مستحدثه چگونه بايد عمل ك                               بر تقليد مي ت باقى باشد در مسائ انساناگر  - 8س 

 ايز      حى  ج                                             ئلى كه فتواى مجتهد مي ت معلوم نيست، به مجتهدبايد در مسا - 8ج

 ع كند.التقليد رجو

 يا يكى از                                                        خصى بدون تقليد و اجازه از مجتهد حى  تاكنون بر امام راحلش - 9س 

تقليد   به                                                                     مراجع مي ت باقى مانده است آيا در حال حاضر ميتواند با فتواى مراجع حى  

    حى                                                                  از مجتهد مي ت ادامه دهد و وضعيت اعمال سابقش كه بدون اجازه مجتهد خود

 چگونه است؟                مي ت تقليد كرده  از مجتهد

 تقليد  او                                         عملش مطابق با فتواى مجتهد حى  كه بايد از واء در صورتى كه بق - 9ج

ت      ه صح بمقرون  كند بوده، از لحاظ خصوصيات و حدود كه اختالفى است اعمالش

                      صورت، صح تش مشكل است. است در غير اين

 ل                                                     ت براى كسى كه بر تقليد از مي ت باقى مانده است در مسائآيا جايز اس - 10س 

 ستا بد                      تواند نظر مجتهد مي ت رمستحدثه به فتواى مجتهدش عمل كند در حاليكه نمى

 خت اعلمشنا بياورد و آيا در اينگونه مسائل هم بايد از اعلم تقليد كند و اگر امكان

 وظيفه چيست؟ نباشد

 ر و لذا د است                                 توان باقى بر مي ت بود كه عمل شدهه آنكه در مسائلى مىنظر ب - 10ج

ت ز شناخ            صورت تعذ ر ا                                                كل  مسائل مستحدثه بايد از مجتهدش تقليد كند و در

 شود. اعلم بايد از كسى كه جايزالتقليد است، تقليد

 تقليد بدوناعمال انجام شده 
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 سائل روشنفكرى، تقليد ازضعيت جوانان مسلمانى كه بواسطه گرايش به مو - 1س 
 جتهدممجتهدين را قبول ندارند چگونه است در حالى كه اعمال آنها بدون تقليد از 

 باشد؟مى

 واى مطابق فت عمالشان در صورتى صحيح است كه يا موافق احتياط باشد ياا - 1ج

مور ات در قصد قرب مجتهدى كه وظيفه دارند از او تقليد نمايند، در صورتى كه

 از آنها متمشى شود.عبادى 
ه عنوان تقليد نبوده ام ا مسئلهش - 2س  آمده از اى كه برايش پيش مى                                       خصى متوج 

 ليد وكرده آيا اين مقدار براى تحقق تقنموده و عمل مىمجتهد وقت اخذ مى رساله
 فوت او كافى است يا خير؟ پس ازاء بق

 بوده تقليد كند بايست از اوگر عملش مطابق با فتواى مجتهدى كه مىا - 2ج 

 د.هم بايد نظر همان مجتهد را مالحظه نماياء اشكالى ندارد و در بق

 مسائل تكليف

ه ممي ز و رشيد مىد - 1س   گردد؟                              ر چه سن ى بچ 

 و لذا  كندين يك امر عرفى است كه نسبت به افراد و محيط تفاوت مىا - 1ج

                                           هرگاه خوب را از بد تشخيص دهد او ممي ز است.

ر به چه كسى گفته مى جاهل - 2س   شود؟                              قاصر و مقص 

 مقابل       مقص ر                                             سى است كه تمك ن از تعل م مسائل نداشته و جاهلجاهل قاصر ك - 2ج

 ست.ارفته و ياد نگ توانسته ياد بگيرد و كوتاهى كردهآن است يعنى كسى كه مى

 رقفراى انجام فرايض دينى با احكام امضائى و معامالتى با هم            تعيين سن  ب - 3س 

و  ضائى                                                                   دارد و آيا بين سن  انجام فرايض دينى از قبيل نماز و روزه با احكام ام

سران فرقى قائل هستيد يا هر دو را در دختران نه سالگى تمام و در پ معامالتى

 دانيد؟مى پانزده سالگى تمام

 تفاوتى بين  به نظر ما اگر توان بدنى و بعبارت ديگر قدرت و رشد كامل باشد - 3ج

ندارد، البته در احكام عقود                                           حكام عبادى و صح ت در احكام غير عبادى وجودوجوب ا

است و لذا اگر رشد كافى وجود نداشته  العام اضافه بر بلوغ، رشد هم الزمبه معنى

همچنان كه در احكام عبادى اضافه بر بلوغ، توان                           باشد، صح ت عقد مشكل است و
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ت وجود نداشته باشد بسيارى از عمل است و لذا اگر قدر بدنى و قدرت هم شرط

                                                            واجب نيست مگر در وصي ت كه روايتى وارد است كه قبل از بلوغ در احكام عبادى

                 تواند وصي ت كند.سالگى مى 10پسران يعنى 

ه تعبير لوغ جنسى فرقى قائليد يا نه و يا بعقلى و بلوغ دينى و ب بلوغآيا بين  - 4س 

ل و جع (سالگى در دختران9)            ف سن  واحدى به نظر جنابعالى براى همه تكالي ديگر

 كند؟مىاء                                    شده يا اينكه هر تكليفى سن ى را اقتض تشريع

 اشته وجود د اى بر خالفته باشد مگر قرينهرسد فرقى وجود نداشبه نظر مى - 4ج

 باشد كه مثالبلوغ عقلى نيست.

هبا  - 5س   سيرىشده و تف هاى بلوغ تأكيدنه                                  به اينكه در قرآن و سن ت فقط بر نشا      توج 

ده هاى خارجى بلوغ شمراز آن ارائه نشده حيض و قاعدگى و موى زهار از نشانه

غ نه بلواند، و موى زهار در دختران نشاو بزرگان بدان فتوا دادهاء و فقه اندشده

ه به اينكه روايات  شمرده نشده و سالگى  9                                                      اد له اختصاص به پسران دارد و با توج 

                                         سالگى است نظر مبارك حضرتعالى در سن  بلوغ  13و  10 معارض با روايات

 دختران چيست؟

 موى زهار                                              سال تمام، عالمت براى بلوغ دختران است و عالمي ت 9به نظر ما  - 5ج

 بلوغ ندارند. دختران زهار بمعناى عالمت مخصوص پسران است زيرا اصال

 سال تمام 9رسند و آيا                                            ه نظر حضرتعالى دختران در چه سن ى به بلوغ مىب - 6س 

 آنرا اماره براى (4ص  26در ج )                                      موضوعي ت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر 

اح، مطبيعى مى بلوغ      حق ق                                                       دانيد چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن بر 

ل نيز اين مسئله استفاده مى            حل ى و شهيد له ك مسئيشود. خالصه اينكه آيا بلوغ                              او 

شده  است يا اينكه يك موضوع خارجى است و عالئم و امارات بيان              تعب دى و فقهى

، احتالم، حيض و از طرف شارع                  موضوعي ت ندارند؟ ...                               مقد س از قبيل سن 

 يكى از                                                           بلوغ يك امر طبيعى و واقعي ت خارجى است كه اماراتى دارد، كه - 6ج

نيست بلكه شارع                                            سال تمام قمرى براى دختران است و امر تعب دى 9عالئم، گذشت 

بلوغ طبيعى دانسته كه                                              سال را براى دختران حد  آخر و آخرين عالمت براى 9
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عالئم ديگر هم نيامده ولى شارع  ممكن است توأم با عالئم ديگر هم باشد و گاه

 گردد.تأمين مىطبيعى مورد نظر شارع  سالگى بلوغ 9                        ا خبار كرده كه با اتمام 

ه به  - 7س                            سال در بلوغ موضوعي ت دارد 9آيا روايات  باب رواياتو  آيات            با توج 

 خير؟ يا

 وضوعي ت ندارد و عالمت و اماره است.م - 7ج                                  

 دانيد يا خير؟                                سالگى را در بلوغ اماره تعب دى مى 9يا آ - 8س 

 ماره است در فرا رسيدن بلوغ طبيعى و واقعى.ا - 8ج 

ه به تعارض روايات ب - 9س   سال 13سالگى و  10سالگى با روايات  9                        ا توج 

و با  (12ج  4باب  32ص  1الشيعه ج وسائل)خصوصابا موثقه عمار ساباطى 

ه به ظر ن (سالگى 9حيض نشدن دختر در )                                عدم تطابق آنها با واقعي ت خارجى          توج 

 فرمائيد؟ صورت مصلحت صريحادر باب بلوغ دختران بيان مبارك را در

 سالگى محمول  10وايت عمار ساباطى مورد اعراض اصحاب است و روايت ر - 9ج

 كند.ىم           تحق ق پيدا  سال تمام 9سال تمام است و لذا بلوغ دختران با  9به 

 مسائل متفرقه تقليد

اند زيد جايز د عادل كه گفته                               اساس بي نه شرعي ه، يعنى دو مجته برشخصى  - 1س 

اى اين عد بر                                                 س همين بي نه افراد زيادى را ارجاع به زيد داده و باست بر اسا التقليد

م ا الزدهد كه عمرو اعلم است حال آيحاصل شده و يا احتمال مى                  مبل غ علم يا ظن  

 مرجوع اعالم كند يا نه؟ است كه به آن افراد

 شدن شخص مجتهد را به نقل دو خبر عادل بيان كرده عوض            اگر قابلي ت - 1ج 

ن ه ايشامردم را ب                           گردد ولى اگر خودش مستقيما اعالم نمى موجبعقيده خودش 

 .ر باشد    تذك  كه الزم به                                                   ارجاع داده بدون ذكر دو بي نه در اين صورت بعيد نيست

 ه عادل                                                       نه شرعي ه مقل د بكر شده است به اعتقاد اين كه اين دو خبر            زيد طبق بي   - 2س 

 يد زيد چه صورتى دارد؟هستند ولى بعداكشف شد كه آنان عادل نبودند تقل

 باشند.عادل هم ن گر خبر دو خبره موجب وثوق و اطمينان باشد كافى است و لوا - 2ج 

اذا بقى على تقليد » فرمايند:مى 52مرحوم صاحب عروه در بحث تقليد مسئله  - 3س 

از طرفى  «تقليد                                                              المي ت من دون أن يقلد الحى  فى هذه المسأله كان كمن عمل من دون
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همين مسئله  . حال در..                   ايد اگر مكل ف مد تىفرموده 14حضرتعالى در رساله مسئله 

يعنى دو                                                               عروه نظرتان با صاحب عروه مطابق است پس اگر اين مقل د طبق بي نه 52

تقليد  شود تقليد كرد و يا جايز التقليد است از همين آقاعالم عادل بگويد از فالنى مى

صحیح  فتواى اين مرجع انتخاب شده باشد آيا اعمال او كند و اعمال گذشته او مطابق

 است یا خیر؟

 يد كند تقل عملش مطابق با فتواى مجتهدى باشد كه بايد از او در صورتى كه - 3ج

                                            عمل گذشته او صحيح است و اال  بايد اعاده كند.

 ايدخواهد اعمال عبادى را انجام دهد آيا بردى هنوز به تكليف نرسيده و مىف - 4س 

 مطابق فتواى مرجعى باشد يا خير؟

 قائل شويم اگر وب است عملش را با فتواى مرجعى تطبيق دهد، مخصوصاخ - 4ج 

 كه اعمال نوجوانان عبادى و شرعى است نه تمرينى.

 ن و شوهرى با هم فرق دارد كه اين دو مجتهد در مسئله شستنزمرجع تقليد  - 5س 

 دامكشوى لباس شوهر، بايد طبق فتواى لباس با هم اختالف دارند، زن هنگام شست

 مجتهد عمل نمايد؟

 وهر شكند و به  واى مرجع خود عملتواند به وظيفه خود يعنى طبق فتزن مى - 5ج

 خود اعالم نمايد.

 ه هر طريقى براى او ثابت شد كه اعلم است آيا بر او معرفىباگر مجتهدى  - 6س 

 اعالم واجب است يا خير؟ و

 ت كرده اس شناسائى قرار دهد بوظيفه خود عمل را در معرضهمين كه خود  - 6ج

 كند.و كفايت مى

 فرمود: يجب التقليد فى الواجبات ومرحوم سيد  29ر عروه مسئله د - 7س 

مات                                          . او العادي ات حال مراد از عادي ات چيست؟..         المحر 

 است آن غير معمولى روزانه انسان، اعم از خوردن و آشاميدن و مراد كارهاى - 7ج 

 كه در اين موارد بايد از نظر حكم، تقليد نمايد.

 ئىبق فتواى مجتهدى مسائلى را انجام داده و مجتهد بعدى فتواچنانچه بر ط - 8س 

ل دارد آيا بايد آن اعمال اعاده گردد؟ خالف                                                     فتواى مجتهد او 

 اعاده الزم نيست. - 8ج 



  3 4            مسائل تقلید

 ين دود مطلق بگويند فالن مرجع تقليد اعلم است و ما با اينكه ااگر دو مجته - 9س 

 فرماييدطفاب                                               دانيم شك  داشته باشيم كه خبره هستند يا نيستند لنفر را مجتهد مطلق مى

 آيند يعنى آيا هرچون مجتهد مطلق هستند لزوماخبره به حساب مى اين دو نفر آيا

ره شود كسى مجتهد مطلق باشد ولى خبره است يا مىحتماخب مجتهد مطلق باشد كس

 نباشد؟

 ديگر كافى عات آنها در مورد شخصباشند گرچه ممكن است اطالخبره مى - 9ج 

 باشند.نباشد ولى اهل خبره مى

 يك معنا دارد؟ (حرام است)با  (جايز نيست)بارت آيا در فتاوى ع - 10س 

 كند.ر بيشتر موارد تفاوت نمىد - 10ج 

 از مجتهدى به مجتهد ديگر عدول

مرجعى تقليد كند سپس عدول به مرجع ديگرى نمود كه  اگر شخصى از - 1س 

ل باشد آيا اعمال گذشته را بايد اعاده ك فتواى  ند؟                                                             او مخالف فتواى مرجع او 

 اعاده الزم نيست. - 1ج 

 ىماه عمل به فتوا 6واجب به اعلم مراجعه كردم حال بعد از  در احتياطات - 2س 

م، مى  نبود توانم برگردم يا خير و در صورت اعلمخواهم برگردم آيا مى              مجتهد دو 

ل يا مساوى بودن چطور؟                               مرجع او 

 م لى اعل   او                                                مرجع دو مى اعلم از مرجع او ل بوده و كشف شود كه در صورتى كه - 2ج

 تواند برگردد.نيست، نمى

 مجتهدى ديگر كه اودول از مجتهدى كه اعلم بودنش ثابت شده نيست به ع - 3س 

                                    هم اعلمي تش ثابت نشده چه حكمى دارد؟

 دول از مجتهد مساوى به مجتهد ديگر اشكال ندارد.ع - 3ج 

 يا عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر در صورت تساوى جايز است؟آ - 4س 

 ر صورت تساوى عدول جايز است.د - 4ج 

 نقل فتواى مجتهد

كند عمل تاوائى كه در منبر نقل مىداند كه مردم به فاگر سخنران مى - 1س 

 آيا واجب است مشخص نمايد كه فتواى كيست تا مردم قبل از عمل به كنند،مى

ه نمايند و اگر كسى سئوالى را مطرح كند آيا بايد  فتواى مجتهد ه كپرسد ب                                                       خود توج 

 كنيد؟را سئوال مى فتواى چه مجتهدى
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 كنند بايد مى نقل شده مردم عمل به فتاواىداند يا گمان قوى دارد كه اگر سخنران مى - 1ج

 اند.ودهئوال نمى را سفتواى چه مجتهد                                                 تذك ر بدهد و هم چنين در سئوال دو م بايد بداند كه

 واليت فقيه

 طفاواليت مطلقه فقيه را توضيح دهيد؟ل - 1س 

 شود اين مى ين مسئله جاى بحث بسيار دارد لكن آنچه از روايات فهميدها - 1ج

 ست فقيهدمسلمين به             م جارى امور (عج)                           در زمان غيبت حضرت ولى  عصر است كه 

دهد،  انجام 7 زمان حضور، بايد امام مى شود تا امورى كه در جامع شرايط سپرده 

                           ولى  فقيه آن را انجام دهد.

 يه در زمان غيبت امام معصوم واليت مطلقه دارد و اگر چنين           آيا ولى  فق - 2س 

ارد وخللى  مطلقه فقيه را قبول ندارند آيا به مسلمان بودنشانكسانى كه واليت  باشد

 شود؟نمى

 نظرى است  ه نظر ما واليت فقيه واليت مطلقه است ولى چون يك بحثب - 2ج

 شود.مىنيجاد مشكلى ا كسى كه اين مطلب را قبول نداشته باشد بر مسلمان بودن او

                                 يا هر مرجع تقليدى ولى  فقيه است؟آ - 3س 

 الشرايطى واليت                                                  مراد از ولى  فقيه اصل واليت فقهاست، هر مجتهد جامع اگر - 3ج

 دارد ولى نه بعنوان واليت فقيه اصطالحى.
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 احكام آبها

ه به - 1س   اينكه درصد نمك آب خليج فارس و درياى عمان در هر متر            با توج 
 است، آيا حكم آب مضاف را دارند؟كيلوگرم  3/200مكعب 

 كند گرچه مى ون عرف به آب مثل خليج فارس و درياى عمان آب اطالقچ - 1ج

 داراى درصد باالئى از نمك است حكم آب مطلق را دارد.

 شود چه حكمى دارد؟بهاى مخلوط با كلر كه از  شير خارج مىآ - 2س 

 ق را دارد.حكم آب مطل - 2ج 

                         ا آب كر  امتزاج شرط است؟بآب قليل               آيا در ات صال  - 3س 

 امتزاج شرط نيست. - 3ج 

 نجس است؟ آب غساله آيا - 4س 

 ولى در                                                    ساله نجس در شستشوى او ل نجس است و بايد اجتناب گرددغ - 4ج

 شستشوهاى بعد پاك است.

                                          يا قول صاحب منزل در كر  بودن آب حج ت است؟آ - 5س 

 بلى حج ت است. - 5ج              

كشى كلر بزنند بطورى كه آب سفيد شود آيا مضاف است اگر به آبهاى لوله - 6س 
 نه و غسل و وضو با آن چگونه است؟ يا

 گر عرفاصدق آب مطلق كند، مضاف نيست.ا - 6ج 

 كند آيا پاك است يا نجس؟                                    بى كه در هنگام طهارت به بدن ترش ح مىآ - 7س 

 كشى با لوله والدر توالتهايى كه آبستگى به شرايط دستشوئيها دارد و معمب - 7ج

 باشد.                            شيلنگ نصب است ترش حات پاك مى

 شود آيا رافع حدث و خبث است؟             كولر مقط ر مى آبى كه از - 8س 

 باشد و هم  تواند رافع حدثگر جمع شود و آب مضاف صدق نكند، هم مىا - 8ج

 رافع خبث.
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        مطه رات

 شود؟روى برف پاك مى گر كفش آدم نجس باشد، آيا با راه رفتنا - 1س 

 شود.ا راه رفتن روى برف، نجاست كفش پاك نمىب - 1ج 

 شود با فرض آنكهباسهائى كه به لباسشوئى براى شستشو و اطوكشى داده مىل - 2س 
 شوند چه حكمىشوند و شسته مى                                            همه گونه لباس از متنج س و پاك با هم مخلوط مى

 دارد؟

 رتى كه صو شوند، بايد اجتناب كند و درر نمىگر كسى بداند كه لباسها تطهيا - 2ج

 گرى نباشند، پاك است.                             يقين نداريم و مت هم به الابالى

 شود؟مى يا ته كفش يا پاى نجس، با راه رفتن روى موزائيك و آسفالت پاكآ - 3س 

 كند.                       شود ام ا آسفالت پاك نمىا راه رفتن روى موزائيك پاك مىب - 3ج 

ظر نبر زا در آسمان ايجاد باران شود آيا باران آن از ا اگر بواسطه بمبهاى - 4س 
 بودن مانند بارانهاى طبيعى است؟ طاهر

 قتى صدق عرفى باران بر آن بنمايد حكم آن را دارد.و - 4ج 

 شود؟فشى نجس شده آيا در حال راه رفتن پاك مىك - 5س 

 شود.ا مالحظه شرايط زمين پاك مىب - 5ج 

 يمموزائيك و يا سيمانى است اگر نجس شد و با آب قليل خواست كف اتاقى كه - 6س 
 پاك كنيم بايد چند بار آب بريزيم و حكم غساله آن را بيان فرمائيد؟

 آن  نيست مگر مكان پاك شدن كف اتاق موزائيكى و يا سيمانى با آب قليلا - 6ج

شود، آب ىفعه كه شسته مد كه محدوده پخش شده نزديك راه فاضالب باشد تا هر

 آن داخل فاضالب هدايت شود.

 ؟است                                                    ه شئ متنج س احتياج به تعد د شستن دارد آيا مواالت الزمدر مواردى ك - 7س 

 شود.مىحاصل ن يست ولى تا زمانى كه مرتبه اخيره نيامده، طهارتنمواالت شرط  - 7ج 

 روش تطهير

 سيمان است اگر به بول و غيره نجسف اتاق يا حياط منزلى كه موزائيك و يا ك - 1س 
 شود يا خير؟                                                               شود آيا با يكبار شستن شيلنگ آبى كه به لوله شهر مت صل است پاك مى

 كند كفايت مى كشىگر عين نجس برطرف شود، يكمرتبه شستن با آب لولها - 1ج

 و غساله آن هم پاك است.

قات مطه رات                  متفر 
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رف دو ماه نگهدارى كنند و ترش شود گر تفاله انگور و غيره را در يك ظا - 1س 
 پاك و حالل است يا خير؟ آيا

 خوردنش هم  شود اگر سكرآور نباشدفاله انگور به ترش شدن نجس نمىت - 1ج

 حالل است.

ه به - 2س   استفاده چند نفر از يك لباس در مأموريتهاى مختلف، حكم            با توج 
 طهارت لباس مذكور جهت اقامه نماز چگونه است؟

 ا يقين به نجاست پيدا نشده، پاك است.ت - 2ج 
 جد در حرمت نجس نمودن و لزوم تطهير فورى مانند مسجدآيا منبر مس - 3س 

 است؟

 ك آن ظاهراحكم مسجد را ندارد، اما اگر موجب نجس شدن مسجد يا هت – 3ج

 آن الزم است. گردد تطهير

 را از كالژينگر بخواهيم پروتئين موجود در پوست و استخوان حيوانات ا - 4س 
 زاپس  مشتق كنيم بايد آن را با جوشاندن بشره و پوست، استخوانها و بافت حيوانات

 احتىقليايى كردن يا اسيدى كردن استخراج كنيم، پروتئينهاى غذايى خالص كه به ر
شود از نظر ارزش غذايى در امينو اسيدهاى خاص نارسا و پروتئين آن مى هضم

 باشد.ناقص مى

 نگرتا  باشد. از زرد پريدهبو مىمزه و بىطعم و خرد شده كه تقريبابىبى رنگ ژالتين
 باشد كهكند. ژالتين همچنين زمينه آميفره مناسب در دسترس مىكهربايى تغيير مى

 ورتتوان آن را با شكر، اسانس، اسيدها و رنگها تركيب نمود. اگر آن را به صمى
    د تمر آن هوا نفوذ نكند ذخيره كنيم به خشك در دماى معمولى اطاق با ظرفى كه د

 آن وردنطوالنى تغيير نخواهد كرد حال آيا اين ژالتين با وصفيات باال پاك است و خ
 چه صورتى دارد؟

 ژالتين و                                حالت وجود دارد، حالت او ل آنكه دوايد در بحثى كه مطرح كرده - 4ج

باشد كه پاك است و  هكالژين از حيوانات مأكول اللحم گرفته شود و تذكيه هم شد

ژالتين و كالژين از استخوان حيوانات                       باشد، حالت دو م اينكهخوردن آن هم جايز مى

تذكيه نيز شده باشد كه به نظر ما پاك و خوردن آن  شود ومأكول اللحم گرفته مى

حيوان غير مأكول اللحم گرفته شود و يا از اء                سو م اگر از اجز جايز است و حالت

 اللحم گرفته شده ولى تذكيه شرعى نشده باشد، اگر به نظر كارشناسان حيوان مأكول

نه آنكه )شده باشد                                                                  فن ، آن موارد استحاله شده يعنى تبدل حقيقي ه نوعي ه انجام پذيرفته

خوردن آن هم اشكال ندارد ولى  در اين صورت پاك و (تغيير شكلى پيدا كرده باشد
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                                    ذكر شد و يا آنكه شك  در استحاله شدن  هاگر استحاله نشده باشد به همان معنا ك

 رسد.باشد كه اين به نظر أقرب مىمى باشد، خوردن آن حرام و نجس



 

 

 

 

 مسائل نجاسات

 خون

ه شد كه مقدارى از خمير به سه كيسه آرد - 1س                                                        را نانوا خمير كرد، سپس متوج 
آيا همه خمير نجس است يا مقدارى كه خون آمدن دستش خونى شده است  سبب
 شده؟ خونى

 مه آمده ه خون                                              بداند يا اطمينان داشته باشد از او ل خمير كردن در صورتى كه - 1ج

پاك       بقي ه خونى شده بردارد باشد در غير اين صورت مقدارى را كهآنها نجس مى

 كه خمير سفت باشد.                    است البت ه در صورتى

 شود آن را خورد؟آيا نجس است يا پاك و آيا مى م مرغ،خون در زرده تخ - 2س 
 هچهان آيد و نيز خون پس از كشيدن دندان در دخونى كه از الى دندانها بيرون مى

 حكمى دارد؟

 دندان اگر  ون در زرده تخم مرغ نجس و خوردنش حرام است و خون الىخ - 2ج

وردنش و خنجس                                                      بقدرى كم باشد كه با آب دهان مستهلك شود پاك است و اال 

 حرام است.

                                آيد و معموالاز خون و ترش حات زخميا پوششى كه روى زخمها بوجود مىآ - 3س 
 تشكيل شده حكم نجاست را دارد يا خير؟

 صورتى كه  ر صورتى كه يقين دارد خون است بايد اجتناب نمايد و درد - 3ج

 است پاك است. پوشش سفت شده و حالت پوست خشك شده پيدا كرده

صنوعى به خون دهان نجس گردد آيا با زوال عين نجاست اگر دندان م - 4س 
 شود يا احتياج به تطهير دارد؟مصنوعى پاك مى دندان

 ير كرد و تطه                                                      ر صورتى كه دندان مصنوعى متحر ك باشد بايد از دهان خارجد - 4ج

 نمود.

 ماس با خون خشك شده روى زخم بعد از طهارت چه حكمى دارد؟ت - 5س 

 خشك  گر جنس خون باشد نجس است ولكن اگر تبديل به حالت پوستا - 5ج

 شده باشد بعد از تطهير پاك است.
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                    ون، محل  زخم را فرا خاى كه پس از طهارت و برطرف كردن خونابه - 6س 
 چه حكمى دارد؟ گيردمى

 جس است در صورتى كه صدق خون كند و اال  پاك است.ن - 6ج                                              

آيد شود و بيرون مىون جمع مىاى كه از زخم بعد از قطع شدن خخونابه - 7س 
 صورت دارد؟ چه

 و همراه  جس است در صورتى كه پاك نشده باشد ولى اگر پاك شده استن - 7ج

 آن زرد آب، خون نباشد پاك است.

صى به منى، خون يا غائط نجس گردد سپس اين شخص لباس اگر لباس شخ - 8س 
ن هايى ببيند آشد بعد از طهارت به وسيله آب در محل نجاست لكه يا لكهآب بك را

 اش چيست؟باشد يا رنگ آن وظيفهكه اين عين نجاست مى        شك  كند وقت

 عين نجس ايد وارسى كند اگر رنگ نجاست در آن باقى مانده باشد ولىب - 8ج 

جس نانده مى نجاست باق هايى ازوجود ندارد، پاك است ولى اگر سفت باشد و لكه

 است.

 كافر

 شود با آنها محشور و هم غذا شد؟يا اهل كتاب نجس هستند و آيا مىآ - 1س 

 ودتناب نماج                                                  ست ذاتي ه دارند و از مباشرت با آنها با رطوبت بايدبنظر ما نجا - 1ج. 

التى كه عمدانماز نمىآ - 2س   خواند كافر و نجس است؟                               يا تارك الص 

 نكند مسلمان و پاك است.نكار تا زمانى كه ا - 2ج 

 ه:                       ال لهى هستند بفرمائيد كاى از مردم آن منطقه على       طق عد هدر بعضى از منا - 3س 
 نها نجس هستند يا نه؟آيا آ -الف 
 فتن به منازل آنان و استفاده از غذايشان چه صورت دارد؟ر -ب 
 سل و وضو در منازل آنها چه صورت دارد؟غ -ج 
 كنند چگونه است؟ىمگرفتن پولى كه هديه  -د 

 غير اين  را خدا بدانند نجس هستند در 7ضرت على اگر حقيقتاح -لف ا - 3ج

 باشند.                                   صورت جزو متجاوزين از حد  آن حضرت مى

  ون چ ست، رفتن به خانه آنها بايد با اجازه حاكم شرع باشددر صورت نجا -ب

 مالك نيستند.

  گردد.و و.. روشن مىز پاسخ به دو سئوال فوق جواب غسل و وضا -ج و د 
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                                                       كم طهارت و نجاست كف ار اعم  از اهل كتاب و غير اهل كتابحبه نظر شما  - 4س 
 چگونه است؟

 ه نظر ما كف ار نجس هستند چه كتابى و چه غير كتابى.ب - 4ج                                                  

دانيد و حكم نجاست يا                                        جوس و صائبين را در چه گروهى از كف ار مىم - 5س 
 آنان چيست؟ طهارت

 هستند. دانيم و هر دو گروه نجسصائبين را از اهل كتاب مى مجوس و - 5ج 

                             نظور از نجس بودن كف ار چيست؟م - 6س 

 راد، نجاست حكمى است يعنى حكم نجس را دارند.م - 6ج 

 اند جايز است؟                                                        يا هم غذا شدن با كف ار و خوردن غذايى كه آنان تهي ه نمودهآ - 7س 

 به نظر ما نجس هستند. باشد وا فرض نجس بودن، جايز نمىب - 7ج 

 كم وضو با نيم خورده آنان چگونه است؟ح - 8س 

 ايز نيست و موجب نجاست است.ج - 8ج 

                                                   يا نجس بودن كف ار در جوامع امروزى را چگونه ارزيابى طرح بحث پاك - 9س 
 فرمائيد؟مى

 ى هم لزوم                                             از ادل ه بدست آمده و ما موظ ف به عمل هستيم و حكمى است كه - 9ج

 كه خيلى به اين مطلب پرداخته شود.ندارد 

 گوينداى بنام غالت موجودند كه خود را اسماعيليه مىفهدر افغانستان طاي - 10س 
با  اكحهشان طاهر است و نيز منآيا مباشرت با آنان جايز است يا خير و آيا ذبيحه

 حكمى دارد؟ آنان چه

 در  ولى اگر حالل استباشند و ذبيحه آنها گر اسماعيليه هستند پاك مىا - 10ج

 دنجس هستن باشند،كنند ومعتقد به الوهيت آنها مى       غلو  مى 7        حق  ائمه

 باشد؟                                                 يا از نظر عقل پاك يا نجس بودن كف ار قابل اثبات مىآ - 11س 

 ينگونه مسائل، حكم نقلى است نه عقلى.ا - 11ج 

 كند تا احكام كافر حربى بر اور زمان كنونى كافر بر چه كسى صدق مىد - 12س 
 جارى شود؟

 حربى  ر                                               ى كه در ذم ه اسالم نيستند از نظر فقهى مصداق كف ا           البته كف ار - 12ج

مى ى اسالجمهور كنند و با                                              هستند ام ا كف ارى كه در كشورهاى مختلف زندگى مى

 ود.با آنها ش                     يد معامله كف ار حربىايران قراردادهاى صلح دارند، نبا
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 بول

 دنى به بول نجس شود آيا دوبار بايد شسته شود و آيا فشار دااگر پاى شخص - 1س 
 الزم است؟

 شار الزم نيست و با آب قليل دو مرتبه بايد شسته شود.ف - 1ج 

 شراب

داخل طعام يا روغن نفخ كند و پاره شود خوردن آن چه  اگر مويز در - 1س 
 دارد؟ صورت

 ا رشده  شكال ندارد ولى خود كشمشى كه غليان كرده و پارهخوردن غذا ا - 1ج

 توان خورد.نمى

داند كه اگر كند ولى خودش مىمصرف مى (مشروبات)                 شخصى مواد  الكلى  - 2س 
 ميرد تكليف چيست؟                         عل ت بيماريش مصرف نكند مى به

 ر حد  دارد د آن بستگى ر حرام شفا نيست ولى اگر يقين دارد كه حياتش بهد - 2ج      

 لزوم، اشكال ندارد. اضطرار و

 باشد نجس و حرام است؟ اى كه در آن الكلآيا هر ماده - 3س 

 آنكه  گر مخلوط با الكلى باشد كه مست كننده است نجس است و لوا - 3ج

 باشد. شده باشد كه مست كنندگى آن را از بين برده مخلوط به چيزى

 آيا الكل نجس است؟ - 4س 

 صنعتى اشكالى  باشد ولى الكللكل طبيعى چون مست كننده است نجس مىا - 4ج

 ندارد.

 يا ادكلن پاك است يا نجس زيرا كمى الكل اتيليك دارد؟آ - 5س 

 ى طبيع كل                                                 ه الكل اتيليك مخلوط دارد پاك است و ام ا اگر با الادكلنهايى ك - 5ج

تفاده از اسجو دليل بر مخلوط شده باشد بايد اجتناب شود و كم بودن مقدار آن،

 گردد.نمى

                        روش تطهير چيزهاى متنج س

 . فرو كنند)اى از قبيل سيب و خيار وگر چاقو و يا سوزن نجس را در ميوها - 1س 
 توان پاك كرد؟چگونه آن را مى

 ايد كارى كند كه آب كر  يا جارى به جاى متنج س برسد.ب - 1ج                                                   
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                              است در اين كه آيا مطلق ات صال  ر تطهير آب قليل بين مراجع اختالفد - 2س 
د از                                                              است و يا ات صال با قيد امتزاج الزم است در صورت لزوم امتزاج مرا كافى

ردن ليتر آب قليل در يك ظرفى است آيا به محض باز ك 4مثالوقتى  امتزاج چيست
 شود يا نه؟حاصل مى                  شير آب كر  امتزاج

 ر با          البت ه اگ خلوط شده استمتزاج آن است كه عرفابگويند آبها با هم ما - 2ج

به  دانند حصول آنمى پس كسانى كه امتزاج را شرط ،بهتر است بزند دست به هم

                                  محض ات صال آب شير محل  اشكال است.

                                                   يفي ت تطهير موكت نجسى كه به زمين چسبيده چگونه است؟ك - 3س 

 ه ب چيزى كه                                                     عد از ريختن آب كر  بوسيله شيلنگ و جمع كردن آن بوسيلهب - 3ج

 شود.نداشته باشد، پاك مى اگر عين نجاست ،آورد زمين فشار

 اك                                                      لى چيز نجس با چند مرتبه شستن بوسيله آب قليل و آب كر  پبنظر جنابعا - 4س 
                                                  شود و مقدار آب كر  طبق نظر شما دقيقاچه مقدار است؟مى

 ر قليل دو با ستگى به آن شئ نجس دارد اگر مثل بول باشد شستن در آبب - 4ج

بارت ع       آب كر   كند و مقدارزم است ولى در نجاسات ديگر يكبار كفايت مىال

 مق.عسه وجب و نيم  طول در سه وجب و نيم عرض در است از سه وجب و نيم

 شودب و آبهاى زائد به آب زالل كه در بعضى از مراكز انجام مى           تصفي ه فاضال - 5س 
 س هم                       آب مضاف و چه بسا متنج  آيا پاك هستند با فرض اين كه در بسيارى از موارد 

 بوده است؟

 شود.                                                 ا فرض سئوال اگر با آب كر  مطلق ممزوج گردد، پاك مىب - 5ج 

 وسيله ماشينهاى لباسشوئى تمام اتوماتيك چه صورتى دارد؟شستن لباس ب - 6س 

 ك پا          كند و اال                                                 گر در حال حركت گردونه به آب كر  متصل باشد پاك مىا - 6ج

 وسيله اين نوع ماشينها مشكل است.شدن لباس نجس به 

 احكام نجاسات

                   دانيم از چه مواد ى كنند و نمىستعمال ادكلنهايى كه از خارج وارد مىا - 1س 
 شده چه حكمى دارد؟ ساخته

 پاك است. - 1ج 

 ر مسلمان چه حكمى دارد، گوشتها و كفش چرمى يا لبنياتى كهتجارت با غي - 2س 
 شود آيا محكوم به نجاست است؟ىكشورهاى غير مسلمان وارد م از
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 شود حرام جارت با غير مسلمان اگر موجب تقويت كفر و تضعيف مسلمينت - 2ج 

ته فر گرفمستقيم از كا شود اگرگوشت و چرمهايى هم كه از خارج وارد مى است،

دارد رسد، اشكال نبه فروش مى شود، حرام و نجس است ولى اگر در بازار مسلمين

 و پاك است.

هاى عسل قرار دارد در اشكرى كه در وسط شانهدر كندوى زنبور عسل ج - 3س 
باشد و گردد در نتيجه آن شكر مايع موجود نجس مىفضله موش مشاهده مى آن

كنند و قسمتى را هم خود مصرف را با عسل مخلوط مى آن شكر نجس زنبورها
ن عسل چنين آب نجس را از بيرون به كندو براى درست كرد كنند و هممى
 چيست؟ آورند حكم آن عسلمى

 ى نباشد ول رود پاى زنبور يا دهانش حامل نجاست مايعگرچه احتمال مى - 3ج

ه را ب است و عسل اطمينان به آن مشكل است لذا احوط، اجتناب از خوردن آن

 مصرف ديگرى برسانند.

 ه الك پشت چه حكمى دارد؟فضل - 4س 

 پشت پاك است. فضله الك - 4ج 
 فش و امثال آن بكاركيا پوستهائى كه از خارج وارد مى شود و در ساختن آ - 5س 

 رود پاك است يا خير؟مى

 و  پاك است ر صورتى كه كفش و امثال آن در بازار مسلمين فروخته شود،د - 5ج

 استفاده كردن از آن اشكال ندارد.
 رودبكار مىيا الكل كه در انواع ادكلنها و عطرها و برخى رنگها و داروها آ - 6س 

 پاك است؟

 زوده آن اف جاست پيدا نشده، پاك است و ظاهراالكل صنعتى بهنتا يقين به  - 6ج

 شود كه اين قسم از الكل پاك است.مى
ه به - 7س                                                      اينكه اخيرااز سگهاى تربيت شده براى تجس س مفقودين در            با توج 

 ن چيست؟گردد حكم شرعى نفس سگ و برخورد با امدادگراحوادث استفاده مى

 بتى اگر رطو ستفاده از سگ اشكال ندارد ولى در برخوردهاى سگ با انسانا - 7ج

 ر صورتداجتناب گردد و                                               هست بايد اجتناب شود و از ترش حات دهان سگ بايد

 شود. نجاست بايد تطهير
 عرق باشد و يك جائى از بدن نجس گردد آيا تمام بدن نجس اگر بدن خيس - 8س 

 شود؟مى
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 جس ن ريان پيدا كرده و از روىعرق جريان پيدا كند، تا هر جا كه جاگر  - 8ج

    ج س نجس متن نجس است ولى اگر جريان پيدا نكرده، فقط اطراف عبور كرده

 است.
شود كه از اهى برخى حيوانات غير معمول براى معاينه نزد ما آورده مىگ - 9س 

 خلوطى است كه ازنجاست و پاكى مورد سئوال است از اين جمله نژادهاى م نظر
به  گرگ و سگ ايجاد شده است انواعى از اين نوع حيوان كه شباهت زيادى اختالط

ه به پاك بودن گرگ بفرمائيد اين نژاد مخلوط از نظر نجا گرگ دارد ست                                                            با توج 
 خواهد داشت؟ وپاكى چه حكمى

 گ گر                                               تول د از دو حيوان است و مخلوطى از نژاد مثالسگ وحيوانى كه م - 9ج

لو وشود  ناميده است، حكم آن تابع اسم آن حيوان است اگر عرفاآن حيوان گرگ

باشد و ىدارد و پاك م آنكه بعضى از خصوصيات سگ را دارا باشد، حكم گرگ را

يات ولو آنكه بعضى از خصوص اگر عرفاآن حيوان سگ ناميده شود نجس است

 ست.هم پاك ا                   سو مى باشد اين قسم گرگ را داشته باشد و اگر عرفاحيوان

 حيوان نجاستخواراء استبر

ل انعقاد نطفه او تا والچنانچه بخوا - 1س  ه حيوانى را كه مادرش از او   دتش                                                        هند بچ 

 ه خوردنبد يا نمايند، آيا الزم است از شير غير مادر به او داده شواء                جال ل بوده استبر

با             ر جال ل، آياشود و در صورت لزوم دادن شير غيحاصل مىاء مادر هم استبر شير

ه باء برشود يا بايد استخورد حاصل مى                     بچ ه كه شير او را نمىاء مادر استبراء استبر     چ 

 مادر و يا از غير شير مادر باشد حكم چيست؟اء           مد ت استبراء انقض پس از

 ر دلكن  خورد بعيد است                    اى كه شير جال ل را مى               دق جال ل بر بچ هگرچه ص - 1ج

اى ه   بچ اء رلذا استب باشد و                           بچ ه بوسيله شير غير مادر مىاء فرض مزبور، احوط استبر

 شود بعبارت ديگرحاصل نمى مادراء خورد با استبرمى كه شير چنين مادرى را

 از والدت مشكل است. پساء                                 تبعيت بچ ه از مادر در حصول استبر

 ل؟حال بدنيا بيايد گوشتش حرام است يااء                                چ ه حيوان جال ل اگر قبل از استبرب - 2س 

 جال ليت بوده  اش در حال                                                اين مسئله چند صورت دارد: او ل اين كه انعقاد نطفه - 2ج            

                     گوشت آن شود دو م اين  به دنيا آمده بعيد نيست حكم به حرمتاء و قبل از استبر
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بدنيا آمده، احوط اجتناب اء از استبر                                          كه انعقاد نطفه قبل از جال ل شدن بوده و پيش

بدنيا آمده يا اء                                         د نطفه قبل ازجال ل شدن بوده و پس از استبر                     است سو م اين كه انعقا

مادر بدنيا آمده و يا از نطفه اء                            جال ليت بوده ولى پس از استبر انعقاد نطفه در حال

                                                به رحم ماد ه غير جال ل منتقل شده اقوى حلي ت گوشتاء پيش از استبر        نر جال ل

 همه اينهاست.

            احكام تخل ى

نمايد سپس چند كند و خود را تطهير مىمىاء راستب شخصى بعد از بول - 1س 

ار بشود آيا بايد هر شود و اين عمل تكرار مىبول يا ترى از او خارج مى قطره

اگر                                                        كند و آب بكشد؟ و اگر مشق ت داشته باشد، چه حكمى دارد؟ و لباسش را عوض

 دانسته نمازهائى را كه خوانده چه صورتى دارد؟نمى حكمش را

 محل  ج نباشد بايداگر بداند بول است در صورتى كه مستلزم عسر و حر - 1ج     

بندد بآلت  به تواند چيزى راتطهير و لباسش را پاك كند و در غير اين صورت مى

ه كستورى داگر به  نشود  و نماز بخواند و نمازهائيكه خوانده كه موجب سرايت

 گفته شد عمل نكرده باشد بايد اعاده نمايد.

 ياآشود پاك است خارج مى ها آمده آبى كه بعد از مالعبه از انسانرساله در - 2س 
                                                         مراد بازى كردن با همسر است يا مطلق بازى حت ى با آلت خود؟

 است.                                              ست گرچه دو مى از نظر شرع، مذموم و چه بسا حراممراد مطلق ا - 2ج 

 احكام نجاسات

 دهند و آن شئعاريه مىيا اين مطلب صحيح است كه اگر چيزى را به كسى آ - 1س 
                                           شود كه شرطش طهارت است بايد به آن شخص تذك رمعموالدر كارهائى استفاده مى

 داده شود؟

 كه  ين صورت است كه تقرير گرديده است و در كارهائىمسئله به هم - 1ج

 .شود                                                         طهارت شرط است بايد نجاست آن شئ عاريه داده شده اط الع داده

 ؟جس استآيا بخار بول ن - 2س 

 ا تبديل به قطره آب نشده پاك است.ت - 2ج 
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 یا غذائى که گربه از آن خورده نجس است؟آ - 3س 

 پاك است. - 3ج 

 باشد آيا نجس است و خوردن آنها چه صورتها مىل ميوهكرمهايى كه داخ - 4س 
 دارد؟

 ت.باشند ولى خوردنش حرام اسنجس نمى - 4ج 

                                                       ى در ظرف آبى كه كمتر از كر  است بيفتد و به بدن يا لباساگر چيز نجس - 5س 
 شود؟كند آيا بدن يا لباس هم نجس مى ترشح

 باشد.مى                                                     ر صورتى كه به كر  وصل نباشد ترشحات آن مثل خود آب نجسد - 5ج 

 كند ياگر نجس شود آيا لباس و بدن را نجس مىا (سفيد و سياه)كود شيميايى  - 6س 
 هاى گذشتهدانسته آيا نمازها و روزهخير؟ و در صورت نجاست اگر تا به حال نمى

 اعاده دارد يا خير؟ نياز به

 ود و نجس ش . در صورتی كه كود شيميائی از عين نجس گرفته شده باشد يا1 – 6ج

اشته نده ندلباس تماس پيدا كند در حالی كه هيچيك رطوبت سرايت كن با بدن يا

 نجس نمی شود. بدنباشد لباس و 

 2شود. س نمی. در صورتی كه يكی از آنها دارای چنين رطوبتی باشد با تماس نج 

 3اس يا لب ت بدن. روزه هايی كه گرفته اشكال ندارد، و در صورتی كه علم به نجاس

 اعاده د گرچهنداشته باشد نمازهائی كه خوانده نيز صحيح است و اعاده ندار خود

 است.  استحبابی مطابق احتياط

 خارج                                                    شترى هللا  نوشته شده باشد و به چاه توالت بيفتد و امكاناگر روى انگ - 7س 
ارج يا خ                                                                   كردن آن و جود دارد ولى آن را خارج نكنند ام ا توالت را تعطيل كنند، آ

 آن الزم است؟ كردن

 است. يرون آوردن انگشتر در فرض مذكور در صورت امكان واجبب - 7ج 

 كمى دارد؟ح             الكل طب ى چه تماس دست با  - 8س 

 گر از جنس الكل طبيعى باشد نجس است و اال  پاك است.ا - 8ج                                                 

 ماس با عرق جنب و نجس چه حكمى دارد؟ت - 9س 

 رق جنب از حالل پاك و از حرام نجس است على االحوط.ع - 9ج 

 يا تخم پرنده نجاستخوار نجس است؟آ - 10س 

 جس و خوردن آن حرام است.ن - 10ج 
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    ر  زده يا خورد كه از ك                                            رف آبى است به اندازه كر  بعد سگى به آن دهانظ - 11س 
 شود؟كمتر شد آيا نجس مى

 شود.نجس مى - 11ج 

 



 

 

 

 

 مسائل وضو

 طريقه وضو

 نا زير شير آب گرفته، يا در آب فرو ببريم و بقصد وضو بيرواگر دستها ر - 1س 
 بياوريم آيا بدون دست كشيدن، وضو صحيح است؟ 

 كند.سانيدن آب به عضو مالك است و اين عمل كفايت مىر - 1ج 

د دستها از پائين به باال شسته شود چه حكمى دار رفتن سهوااگر در وضو گ - 2س 
 از نوك انگشتان به طرف آرنج شسته است؟      مثال  

 دست  ام گيرد بشرط آن كه آب را دوباره از طرف آرنج به سراگر سهواانج - 2ج

 برساند، وضو صحيح است.

 وضوى قطع عضو

 او سى كه دست چپ او از باالى آرنج قطع است آيا مسح پاى چپ ازك - 1س 
 است؟ ساقط

 ايد با دست راست هر دو پا را مسح نمايد.ب - 1ج 

 نجانب فقط داراى يك انگشت است آيا براى مسح سر و پاهادست راست اي - 2س 
 فقط با همان انگشت مسح كنم؟

 ا كف دست يا با يك انگشت بصورت عرضى مسح نمايد.ب - 2ج 

 سانى كه دو دست آنها در جنگ قطع شده چگونه بايد وضو بگيرند؟ك - 3س 

 ده است مان ئين تر از آرنج قطع شده باشد بايد همان مقدار كهاگر قسمت پا - 3ج

اشد شده ب ج قطعآرن بايد شسته شود و با همان مقدار باقى مانده مسح كند و اگر تا

 د.نائب انجام ده ا رابايد در وضو گرفتن نائب بگيرد كه مسح سر و پ

 مسح

 ضافى دست يا پا الزم است شسته شود؟ در صورت لزوم آياآيا انگشت ا - 1س 
 شود فقط با همان انگشت مسح كرد و در پا در صورت كفايت مسح روى يكمى

 انگشت آيا همان انگشت اضافى براى مسح كافى است يا نه؟
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 غسل قرار  در وضو و نگشتى كه اضافى است چون در بين حدود شستنا - 1ج

ميك زايد و كدا گرفته بايد شسته شود و در مسح اگر معلوم باشد كداميك

و مسح دنيست بايد با هر  كند و اگر معلوماست مسح با اصلى كفايت مىاصلى

ز آنها اانگشتها باشد و به يكى  اكثربكشد و در پا احتياطابايد مسح روى 

 كند.خصوصاانگشت زايد كفايت نمى

 ائين به باال چه صورت دارد؟كشيدن مسح سر از پ - 2س 

 ه احتياط واجب بايد از باال به پائين سر مسح شود.به نظر ما ب - 2ج 

شويد، قبل از مسح كشيدن خصى به قصد وضو دستها و صورت را مىش - 3س 
كند كشد و بعد مسح مىدست چپ را از آرنج دست راست بطرف انگشتان مى كف

 صحيح است يا اشكال دارد؟وضو  آيا اين

 با آب  شكال دارد زيرا مسح پاى چپ بايد به آب كف دست چپ باشد وا - 3ج

 مخلوط نشود. دست راست

 كشدرود آنگاه مسح مىقدم راه مى 20خصى صورت و دستها را شسته و ش - 4س 
 وضوى او چه صورت دارد؟

 ى دستها برا كه زياد نباشد بطورىاء ر صورتى كه فاصله بين شستن اعضد - 4ج

 شود وضو صحيح است. مسح خشك

 اشد آيا مسح كشيدن صحيح است يا خير؟مسح كمى ترى باء اگر روى اعض - 5س 

 بر پا غالب شود اين مقدار رطوبت اشكال ندارد. اگر ترى دست - 5ج 

 كرد؟ توان روى سر و پاها را دوبار مسحآيا مى - 6س 

 باشد.                      شك  در وقوع مسح داشته                              ه قصد ورود محل  اشكال است مگر ب - 6ج 

و  باشد، ببنددگر كسى قبل از مسح سر شير آب را كه مقدارى آب روى آن مىا - 7س 
 بعد مسح كند و رطوبت روى شير هم زياد باشد وضويش چه صورت دارد؟

 صورت  برای مسح پا بايد از قسمتی از دست استفاده كند كه با خيسی – 7ج

 تياطا بايد دوباره وضو را بگيردباشد و اال اح برخورد نكرده

 گر هنگام مسح كشيدن سر، رطوبت دست با صورت تماس پيدا كند چها - 8س 
 صورت دارد؟

 دوباره وضو بگيرد. احتياطا – 8ج 
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 تواند مسح پاها را                                              گر كسى به عل ت مشكل مفاصل كمر به هيچ طريقى نمىا - 9س 
 ست وبنشيند و با دست چپ پاى راتواند انجام دهد البته با سختى و درد تمام مى

 بالعكس را مسح بكشد البته ممكن است مواالت بهم بخورد تكليف چيست؟

 عد ب تياطااح                                               مشق ت فراوان دارد بايد نايب بگيرد تا مسح كند و اگر براى او - 9ج

                        از وضو تيم م هم بنمايد.

 يركند كه مسح پا كرده است يا خ                           خصى بعد از گرفتن وضو شك  مىش - 10س 
 تكليف چيست؟

 انجام                                                      گر مسح پاى راست را شك  كند وضو صحيح است و اگر شك  درا - 10ج

ا ه و يكرد                                                          مسح پاى چپ نمايد، اگر مد ت زيادى از وضو گرفتن گذشته و شك 

 ست.اصحيح  گرچه زمان زيادى هم نگذشته باشد، وضو آنكه وارد نماز شده،

 باشد و چقدر تأخيراندازه مى                                  د  راه رفتن در وضو و مسح كشيدن چهح - 11س 
 انداختن اشكال ندارد؟

 رد.بهم نخو اى باشد كه عضو قبلى خشك نشود و مواالت همبايد به اندازه - 11ج 

يدن مسح سر، آيا برخورد دست با خيسى موهاى جلوى سر در هنگام كش - 12س 
 شود اشكال دارد؟معموالدر اثر شستن صورت خيس مى كه

 قسمتى از رت خيس شود بايد براى مسح پا ازيله ترى صواگر دست بوس - 12ج 

 دست كه ترى صورت به آن نرسيده مسح نمود.

ر بر باالى موهائى كه هنگام شانه زدن به مسح ساء به فرمايش فقه - 13س 
، افتد جايز نيست لطفاحدود دقيق آن را بيان فرمائيد كه آيا منظورمى صورت

ل  ها مالك است؟ه ابروها و يا به وجنات و گونهپيشانى و يا ب                 رسيدن مو به او 

 ر كه اگ لو سر مسح گردد و اگر موها به صورتى بلند استبايد قسمت ج - 13ج

 مقدار ولى اگر يك شده، مسح باطل استى آن مسح شود نگويند جلو سر مسح رو

ين ار است سو عرفاموى جلو  شودكمى كه شانه زده شود به روى پيشانى ريخته مى

 شكال ندارد.مسح ا

 ز اتمام شستن دست چپ در وضو و قبل از اينكه مسح كنداكسى كه بعد  - 14س 
 دست چپ او به دست راست تماس حاصل كند يا دست راست به دست چپ، آيا

 تواند با آن دست مسح كند؟مى
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 ولى اگر گر آب سر دست غلبه كند به آب دست ديگر مسح اشكال نداردا - 14ج 

واجب  احتياط دست ديگر غلبه كند، مسح اشكال دارد و بهآب دست بر آب سر 

 نبايد آب دست به دست ديگر برسد.

 وضو گرفتن قبل از وقت

گرفته و يا غسل جنابت و يا حيض نموده سپس نماز  شخصى كه وضو - 1س 
ه شده كه نمازش در غير از وقت شرعى بوده حال  خوانده                                                             بعد از نماز متوج 

و  ن وضو                                           دن نماز، وضو يا غسل مجد د الزم است يا با همانمو بفرمائيد براى اعاده
 توان نماز خواند؟غسل مى

 ل عم وضو يا غسل را براى داشتن طهارت گرفته كه بتواند در صورتى كه - 1ج

ن نماز هما ه                                                           مشروط به طهارت را انجام دهد، اعاده الزم نيست ولى اگر مقي د ب

ل يا و غس اعاده ه، بايد نماز راخاص كرده و يك ركعت آن هم در وقت درك نكرد

 وضو را دوباره انجام دهد.

ساعت قبل از نماز براى خصوص نماز چگونه  3الى  2رفتن وضو گ - 2س 
 است؟

 وضو صحيح است. - 2ج 

 كمك كردن به ديگرى در وضو

ريزد تا او وضو بگيرد، آيا اين وضو كسى آب به دست ديگرى مى اگر - 1س 
 است؟ صحيح

 و اال  مايد، اشكال داردنصورتى كه عرفاصدق كمك و يارى در وضو در  - 1ج      

 مانعى ندارد.

 وضو گرفتن در مقابل نامحرم

بعضى خانمها در كنار حوض در  (س)ضرت معصومه در صحنهاى ح - 1س 
 گيرند آيا وضوى آنها صحيح است؟نامحرم وضو مى حضور

 باطل ايز نيست و وضوبيند، جضو گرفتن در محلى كه نامحرم زن را مىو - 1ج 

 است.

بيند وضو بگيرد، چه صورت گر مرد در جائى كه زن نامحرم او را مىا - 2س 
 دارد؟
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 اشكال ندارد. - 2ج 

 گر وضو گرفتن زن منحصر به حضور نامحرم باشد تكليف چيست؟ا - 3س 

 د.               بايد تيم م نماي - 3ج 

 شرايط وضو

 تى وضوى او تمام شد خادمخصى وارد يكى از مساجد شده وضو گرفته وقش - 1س 
 زشود با اين وضو برود به جاى ديگر نمادرب مسجد را بست در اين صورت آيا مى

بخواند در صورتى كه آب و وضوخانه هم براى مسجد و نمازگزاران همان مسجد 
 گرديده است؟ وقف

 ار اختي ل خواندن نماز با آن وضو اشكالى ندارد و در حالدر فرض سئوا - 1ج

 توان چنين كارى كرد.نمى

                                                           ر صورت عدم صح ت در سئوال فوق، آيا بدون ابطال اين وضو، وضوىد - 2س 
 ديگرى گرفته شود صحيح است يا نه؟

 د بخودى خو                                                     گر فرض، عدم صح ت وضو شود، احتياجى به ابطال نيست زيراا - 2ج

كه  متعرض شديم باطل است و بايد وضوى ديگرى بگيرد گرچه در مسئله قبل

 وضو صحيح است.

 شود چند قدم راهس از شستن صورت و دستها و كشيدن مسح سر آيا مىپ - 3س 
 رفت و بعد مسح پاها را كشيد؟

 گر مواالت عرفى به هم نخورد اشكالى ندارد.ا - 3ج 

 ضو در مسجد ديگر نمازوتوان در مسجدى وضو گرفت و با آن آيا مى - 4س 
 خواند؟

 رداشكالى ندا خصوص نماز خواندن در آن مسجد نباشدقف در اگر آب مسجد و - 4ج. 

 ايد وضوفرموده 227ضرتعالى در رساله احكام در باب طهارت مسئله ح - 5س 
گرفتن در نهرهاى بزرگ يا كوچك اگر چه انسان نداند كه صاحب آنها راضى 

شود، اشكال ندارد حال آيا اين حكم درباره وضو است يا شامل غسل هم مى است،
ر آن نفر سهم دارند، شخصى هم نياز به آب دارد و د 500اى حدود رودخانه      مثال  

 كند هيچگونه علمى ندارد درباره رضايت وعدم رضايت تكليفشغسل مى رودخانه
 چيست؟
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 رضايت  ن در مثل آن مكانها موجب عدماى باشد كه غسل كرداگر بگونه - 5ج

كم غسل هم ح اين صورت آلود شدن آب و امثال آن درصاحبش نباشد مثل گل

                                  وضو را دارد و اال  محل  اشكال است.

 خصى كنتور آب را دست كارى كرده شماره كنتور كمتر از ميزان مصرفش - 6س 
ه به اين كه علم داشته كه اين كار حرام است دشده را نشان مى ن ر اي                                                       دهد، با توج 

 الزم است؟وضو و غسل او چه حكمى دارد؟ و آيا جلب رضايت مسئولين  صورت

 ا نمود و ب طالن وضو و غسل در فرض مذكور مشكل است ولى بايد احتياطب - 6ج

ول ت مسئرضاي چنين وضو و غسلى نماز خوانده نشود و اگر قائل به فساد شويم

گر ارد، اايده دنسبت به آينده ف اى ندارد بلكهنسبت به صحت عمل انجام شده فايده

 در حدود اختيارات او باشد.

 ت؟اگر خون مردگى زير پوست جمع شود چگونه بايد وضو گرف - 7س 

 سوراخ شده زم نيست خون را از زير پوست خارج كند، مگر آنكه پوستال - 7ج 

رت كه در اين صو باشد كه خون زير پوست موجب گردد، اطراف آن نجس شود

 د.جبيره بگير بايد خون را خارج كنند و اگر امكان نداشته باشد وضوى
ه شد كه در يكى ااگ - 8س  وضو پولك اء ز اعض                                           ر كسى وضو گرفته و بعد متوج 

 چسبيده، آيا مانع از رسيدن آب است يا نه؟ ماهى

 ز رسيدن آب به عضو است و بايد دوباره وضو بگيرد.ظاهرامانع ا - 8ج 
 باشد بعضى ازنطقه ما جويبار است از اين جويهايى كه بين مردم مشترك مىم - 9س 

 كمىحاند آيا وضو گرفتن از اين آب كه مشترك است چه تكليف نرسيده       به سن  اء شرك
 دارد؟

 ه باضرار  گويند كه موجب                                        ون عرف معموالاينگونه موارد را تصر فات نمىچ - 9ج

ونه اينگ مردم دراء                                                    صغير شود، اشكال ندارد و اگر هم تصر ف صدق كند چون بن

 ندارد.                  تصر فات است اشكال
 يك دفعه به صورت (صورت يا دستها)عضو  ن هرآيا در وضو، شست - 10س 

 ارتماسى و يك دفعه به صورت ترتيبى جايز است و آيا چنين وضويى صحيح است؟

 اشكال ندارد. - 10ج 
مشت آب  گرفته كه يكسال بدين صورت وضو مى 15         خصى مد ت ش - 11س 

دارد              شسته ولى شك  مى ريخت روى آرنج و با همان يك مشت آب، همه دست رامى
 شده آيا اين وضودست هم كشيده مى شده يابعضى از قسمتهاى دست فقط خيس مى

 صحيح است؟
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 ضوها صحيح است و لو آنكه فقط تر شده باشد.و - 11ج 
 ر وضو از پائين ناخنها جايى كه ظاهر است مسح گردد يا ازدآيا مسح پا  - 12س 

 كند؟ناخنها كفايت مى سر

 نجام ا       علمي ه                                   كند ولى مقدار بيشتر از باب مقد مهمىا كفايت از سر ناخنه - 12ج

 .شودمى
شود اى بسته مىعد از زخم معموالروى پوست و در مكان زخم زردآبهب - 13س 

ده گردد آيا اين زردآبه سفت شگردد و با كندنش خون جارى مىمعموالسفت مى كه
 ؟كندپوست را دارد و به گرفتن وضو و غسل اشكالى وارد نمى حكم

 ندارد ست، پاك و با آن وضو گرفتن يا غسل كردن اشكالااگر زردآبه  - 13ج. 
 ضو مانعى ببيند آيا بايد مانع را برطرف كند و وضو را ازواگر در بين  - 14س 

 تواند مانع را برطرف كند و وضو را ادامه دهد؟بگيرد و يا اينكه مى سر

 وضو  كند و با رعايت ترتيب طرف خورد مانع را براگر مواالت به هم نمی– 14ج

ر سرا از  خورد مانع را بر طرف كند و وضورا ادامه دهد، و اگر مواالت به هم می

 بگيرد.
 يا وجود اثر خودكار در اعضاى وضو مانع از رسيدن آب است؟آ - 15س

 نگ ر                                                ن مانع است ولى بعد از آن كه جرم او ليه پاك شد وآ           جرم او ليه  - 15ج

 اشكال ندارد. مختصرى باقى ماند،
 كند ورود و تطهير مىين راه به مسجدى مىبآيد انسان در گاهى پيش مى - 16س 

 رضو دتواند با آن وگيرد آيا بدون تحقيق از وقفى بودن آب آن مسجد ، مىوضو مى
 جاى ديگر نماز بخواند يا خير؟

 مخصوص ه نظر ما تحقيق الزم نيست مگر اينكه قرائنى باشد كه آبب - 16ج 

 نمازگزاران، وقف شده باشد.
 ضو يك نفر آفتابه را بگيرد و روى دست ما آب بريزد ولىاگر هنگام و - 17س 

 خودم دستم رابشويم آيا وضو اشكال دارد؟

 وضو  اعانت در گر صدق اعانت در وضو را بكند، اشكال دارد ولى اگر صدقا - 17ج

 بعيد نيست. را نكند اشكال ندارد گرچه در فرض مزبور صدق اعانت

 بودن زخم در محل وضو
 زخم خون بيايد و قطع نشود و از طرفى آب هم براى آن ضرر             اگر از محل   - 1س 

 ندارد چگونه بايد وضو گرفت؟
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 يد بيايد، با تواند صبر كند تا خون بندگر وقت وسيع است بطورى كه مىا - 1ج

م       حل  زخا از مر خون                                                       منتظر باشد تا خون بند بيايد و بعد وضو بگيرد و اال  بايد 

 ند  ياك    كر   داخل آب                                                      پاك كند  و با دست فشار دهد تا خون نيايد و به ني ت وضو

دست  كند و زخم درمى خون جريان پيدا زير شير آب بگيرد و در صورتى كه

 بعد مسح نمايد. باشد دست را باال بگيرد تا سر دست نجس نگردد
 پارچه بسته شده است آيا وضوى جبيره                                گر محل  زخم بيش از حد  معمول با ا - 2س 

              ّ          احتیاج به تیم م هم دارد؟

 عد از وضوى جبيره بايد تيم م هم انجام دهد.ب - 2ج                                          
در اعضاى وضو بيش از يك مورد زخم وجود دارد و  در صورتى كه - 3س 

 امكان
 آب رساندن به آنها نیست، وظیفه چیست؟

 كند.د نمىايجا                  د د زخم تفاوتى رااى عمل كند و تعيد به وظيفه وضوى جبيرهبا - 3ج 

                                                           گر زخم در محل  مسح سر باشد و امكان پاك كردن آن نيست، وظيفها - 4س 
 چيست؟

 ند كطرف مسح  ر صورتى كه در طرفين سر امكان مسح وجود دارد بايد بر آند - 4ج

 د.مسح نماي (گذاردپارچه يا چيز پاكى كه روى سر مى)               و اال  بر جبيره 

 وضو با غير آنمخلوط شدن آب 
                                                            خصى در وضو بعد از شستن صورت و دست راست يك مقدار آبى مجددا  ش - 1س 

شويد و سپس مسح سر و پاها را ريزد و بعد دست چپ را مىصورت مى روى
 دهد آيا اين وضو صحيح است؟مى انجام

 بيايد،  ضو صحيح است ولى اگر آب دست براى مسح به هر عنوان كمو - 1ج

 ب صورت استفاده كرد.توان از آنمى
 گيرد در حال شستن دست راست وخصى زير باران با شير آب وضو مىش - 2س 

ن شست                                    ريزد آيا اگر آن قطرات را هم با ني تچپش قطرات باران هم بر دستهايش مى
 چپ و راست بشويد وضوى او اشكال دارد؟ دست

 اران ب يا اگر آبگر آب وضو غلبه بر آب باران كند، وضو اشكال ندارد و ا - 2ج

                                                        فراوان باشد و ني ت كند كه جز آب وضو باشد، وضو صحيح است.
شخصى صورتش را شست و مشغول شستن دست راستش بود كه بادى از  - 3س 
خارج شد وضو را بايد از سر بگيرد ولى هنوز رطوبت و آب بر صورتش  او
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ورت را دوباره                                                تواند بدون ريختن آب مجد د به ني ت وضوى دوباره صمى هست آيا
 آب قبل؟ بشويد با همان

 بشويد وضو رااء                                               ايد از او ل به ني ت وضو آب به صورت بريزد و اعضب - 3ج. 
ن دست چپ براى وضو، دست چپ يا راست را بدون اختيار اگر حين شست - 4س 
 هم بزنند آيا وضو اشكال دارد؟ به

 اشكال ندارد. - 4ج 

قات وضو              متفر 

                                             رم هللا  دارد و بنحوى است كه اگر مقابل نور قرارآ پولهاى اسكناس كه - 1س 
                                   گردد آيا مس  آن بدون وضو جايز است؟معلوم مى بگيرد

 گر روكش نداشته باشد مس آن بدون طهارت، اشكال دارد.ا - 1ج 
ل  اگر در زمان - 2س                                                    وضو گرفتن دو نفر كنار هم باشند و آب وضوى شخص او 
م بريزد آيا وضوى ش به م صحيح است يا خير؟                             دست شخص دو                           خص دو 

 مستهلك با  ر صورتى كه آب خارجد - 1ضو در دو صورت صحيح است و - 2ج
 هنگام مسح باشد.                                    ب خارج زمانى به دست متوض ى نريزد كهآ - 2آب وضو شود. 

هر بوجود آيد كه ديگر پاك نشود وضو بوسيله جواء اى در اعض        اگر لك ه - 3س 
 گرفتن چه صورت دارد؟ وضو

 مان با ه ردن آن نباشد                                             در صورتى كه لك ه داراى جرم باشد و امكان پاك ك - 3ج
دن اك كرامكان پ حالت وضو بگيرد و وضوى او حكم وضوى جبيره را دارد و اگر

 نگ آنرنداشت ولى                                                    هست بايد پاك كند و ام ا اگر لك ه را پاك كرد و جرمى
 زند.باقى باشد ضررى به وضو نمى

ه به تر بودن شير آب، پيش از تمام شدن شستن دستآيا بستن شي - 4س                                                         ر با توج 
 كند يا خير؟                          در صح ت وضو اشكالى وارد مى چپ

 خالف  آب دست غلبه بر آب شير كند اشكالى ندارد گرچه در صورتى كه - 4ج
 احتياط است.

 رد يا خير؟تواند وضو بگي                                           ردى كه بعد از تخل ى طهارت ننموده است آيا مىف - 5س 

 يرد.تطهير بگ                                                     شكال ندارد ولى احتياط مستحب  آن است كه وضو را بعد ازا - 5ج 
ر صورت و دستها بايد بر غير آب وضو غلبه نمايد، يا اين دآيا آب وضو  - 6س 

ا بايد مواضع شستن وضو خشك باشد، مثالبنده چند مرتبه براى خنك كردن ي كه
توانم شويم، آيا مىو دست يا صورت را مىريزم كردن گرد و غبار آب مى برطرف

م تا وضو كرده و آب بريزم و وضو بگيرم يا اين كه بايد صبر كن             بالفاصله ني ت
                                                  صورت خشك شود، بعد ني ت كرده آب بريزم و وضو بگيرم؟ مواضع يعنى دست و
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 دست و  شك بودن الزم نيست ولى بايد آب وضو بحدى باشد كه بر آبخ - 6ج
 به آن وضو مشكل است.اء و اال اكتف صورت غلبه كند

 در وسعت و ...                                               ضو گرفتن قبل از غسل مس  مي ت و غسل حيض و نفاس وو - 7س 
 تنگى وقت جايز است يا خير؟

 مستحب   وضو گرفتن قبل از هر غسلى بجز غسل جنابت جايز است، بلكه - 7ج       
 ر است.دهد، بهت                                                      است، گرچه اگر در غسل مس  مي ت وضو را بعد از غسل انجام



 

 

 

 

 مسائل غسل

 شرايط غسل

   ق  حاند و از پول همين زمينها داران را گرفتهاى از مردم زمين سرمايه    عد ه - 1س 

دهند، حال اگر فرد غريبى از اين آب وضو گرفت و غسل نمود مصرفى مى آب

 صورتى دارد؟ عملش چه

 يون و مد                                    پول، حرام نيست بلكه ذم ه آنها مشغولدارد چون عين اشكالى ن - 1ج

ر اين د، كه انجام دهد است مگر آنكه بخواهد در زمين غصبى نماز يا غسل يا وضو

 صورت باطل است.

                                       مي ت سر و گردن را شست بعد يادش آمد غسل  سم                 شخصى به ني ت غسل - 2س 

     ني ت  راست و چپ بهتواند قبل از شستن طرف                             ديگرى هم به ذم ه دارد آيا مى واجب

واجب ديگر سر و گردن را غسل دهد هم چنين طرف راست و چپ بعد غسل  غسل

ل را                                            تمام كند يا نه هم چنين اغسال مستحب ه ديگر؟        او 

 الزم نيست، واجب واء ون در غسل مواالت و پى در پى بودن شستن اعضچ - 2ج 

 ر سايرن است دهم چني و                             را بعد از غسل دو م انجام دهد اء                    تواند غسل بقي ه اعضمى

                       اغسال واجبه و مستحب ه.

ام عمومى مىآ - 3س  رود اگر پول حمام را نداد                                     يا كسى كه براى غسل به حم 

 باطل است؟ غسل او

 تصميم داشته كه پول حم امى را ندهد غسل باطل است            اگر از او ل - 3ج                                               

د با احتمال شوناى است و همه افراد داخل آن مىمها خزينه            بعضى از حم ا - 4س 

 كه ممكن است بدن بعضى نجس باشد حكم غسل چگونه است؟ اين

 ه نجاستبوسيل انسان يقين نداشته باشد كه رنگ يا بو يا مزه آب تا زمانى كه - 4ج 

 سل كند.غتواند در آن آب مى تغيير كرده و آب هم از مطلق بودنش خارج نشده باشد،
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 ننكردند و از آاء تركه دين او را ادگر شخص بدهكار فوت كرد و ورثه از ا - 5س 

 تركه خانه خريدند غسل، وضو و نماز در آن خانه چه صورت دارد؟

 ال خريده، وضو و غسل و نماز در آن خانه باطل است.ماگر به عين  - 5ج 

پردازد اگر پسرش گر كسى ملكى را اجاره كرد و خود او پول آبش را مىا - 6س 

 غسل كند آيا غسلش باطل است؟خانه او بيايد و در آنجا  به

 اشكال ندارد. - 6ج 

باشد و به همين جهت بيش كشى شده كم مىر يكى از شهرها فشار آب لولهد - 7س 

نازل مكنند بطورى كه اگر از پمپ آب در نيمى از مردم از پمپ آب استفاده مى از

شود ساعت آب يافت نمى (10تا  9)نشود در طول روز ساعتهاى مديدى  استفاده

قبضهاى آبى كه براى صورتحساب آب به منازل توسط اداره آب  حال در پشت

ه به (استفاده از پمپ ممنوع است)نوشته شده است  فرستاده مى شود در  اينكه            با توج 

د رمائينمائيم لطفابفپمپ آب پول آب را تمام و كمال پرداخت مى صورت استفاده از

 باشد و به تبع آن نماز و روزه؟مىما درست و صحيح  آيا غسل و وضوى

 فرض مذكور                                                 الف مقر رات حكومت اسالمى عمل كردن حرام است ولى باخ - 7ج

 غسل و وضو ظاهرااشكال ندارد.

كند چه صورت خصى با هيزم غصبى آب گرم كرده و غسل جنابت مىش - 8س 

 دارد؟

 سل صحيح است ولى در مورد هيزم ضامن است.غ - 8ج 

 غسل مسائل

 آب غساله بدن نجس در حال غسل چه صورتى دارد؟ - 1س 

 است. ساله بدن در صورتى كه در غير آب قليل غسل داده شود، پاكغ - 1ج 

 شود،هاى شب محتلم مىخصى ناچار است در مسجد بخوابد سپس در نيمهش - 2س 

 ر      يم م دتواند با تآيا بايد فورااز مسجد خارج شود و غسل كند؟ اگر عذر دارد، آيا مى

 مسجد بخوابد يا خير؟

 ايد چونننم                                               ان، بايد فوراخارج شود حت ى براى تيم م هم توق فدر صورت امك - 2ج 

سجد مت در         عذر موق                                                      توق ف به همان مقدار هم حرام است، خوابيدن با تيم م در

 كند.اء مگر ضرورت اقتض خالى از اشكال نيست،
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 شود غسل جنابت واجباختيار از او منى خارج مىى كه بى              آيا بر ذم ه كس - 3س 

 شود؟مى

 ج شوداگر علم به منی بودن دارد بايد غسل كند ولو بی اختيار خار – 3ج. 
 اى دارد؟                                                         سى كه شك  دارد آيا غسلش را صحيح انجام داده يا نه چه وظيفهك - 4س 

 ايد بباشد اء غسلش صحيح است و اگر در اثنگر بعد از فراغ از غسل باشد ا - 4ج

 تدارك كند.
 كند كه بولى از او خارج                 يا ارتماسى شك  مى وغسل ترتيبى اء انسان در اثن - 5س 

 يا نه بايد چه كند؟ شده

 اعتنا نكند. - 5ج 
 شود منىكرده كه رطوبتى كه بعد از مالعبه خارج مىشخصى مدتها گمان مى - 6س 

 هده كخوانده بعد براى او معلوم شنموده و با آن نماز مىت مىاست و لذا غسل جناب

 د؟داد حال نمازهائى كه با آن اغسال خوانده چه صورتى دارغسل نبايد انجام مى

 كند.اء ر نمازى را كه يقين دارد بدون وضو بجا آورده بايد قضه - 6ج 
 منى را گرهگيرد مجارى خروج                                     خيرادر مردان با عمل طب ى كه انجام مىا - 7س 

ى زنند بطورى كه در هنگام مقاربت فقط مقدارى آب لزج كه هميشه همراه منمى

شود ىشود بفرمائيد حكم احتالم اين افراد كه منى از آنها خارج نمخارج مى است

 آيا غسل بر آنها واجب است؟ چيست و

 ى نمشده  ه سبب دخول نباشد و احراز هم نكند كه مايع خارجاگر جنابت ب - 7ج

اين  اشد درشهوت داشته ب است معذلك شرايط منى را از سستى بدن و خروج آن با

 .براى نماز هم وضو بگيرد صورت احتياط واجب اين است كه غسل كند و
 كند از او منى خارج شده و جذب رحمردى با زنش بدون دخول مالعبه مىم - 8س 

 است؟شود آيا زن جنب گردد و بدينوسيله زن حامله مىزن مى

 ا شود، اگر چه بنمى خول منى در فرج زن بدون نزديكى موجب جنابت زند - 8ج

 جذب منى حامله شده باشد.

 م بدل از غسل كرد و نماز صبح را خواند و براى نماز ظهر             اگر كسى تيم   - 9س 

ضو قض ودسترسى به آب پيدا كند و غسل نمايد آيا بايد وضو بگيرد با فرض آنكه نا

 غسل واقع شده است؟        تيم م و  بين

 نبايد  واال وضو وضو بگيرد بايداگر بعد از غسل ناقض واقع شده است  – 9ج

 بگيرد.
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ه شد كه طرف چپ  اگر كسى غسل - 10س                                                     جنابت انجام داد و بعد از مد تى متوج 

مانعى از رسيدن آب داشت و بعد از غسل حدث اصغرى هم از او سر زده  او

 چيست؟ وظيفه

 شويد و براى نماز وضو هم بگيرد.            ه ني ت غسل ب          بقي ه را ب - 10ج 

شود و امكان غسل كردن هم دارد خصى كه بعد از نماز صبح جنب مىش - 11س 

 اندازد آيا تأخير آن حرام است يا خير؟تا ظهر غسل را به تأخير مى ولى

 اجب نيست كه فوراغسل را انجام دهد.و - 11ج 

                          گر همان ساعت به ني ت نماز شود اصبح جنب مى 10كه ساعت  كسى - 12س 

 غسل كند آيا صحيح است يا خير؟ ظهر

 غسل او صحيح است - 12ج. 

د                                                تواند ادعي ه و زيارات و توس الت را بخواند يا بايآيا شخص جنب مى - 13س 

 غسل نمايد؟ ابتدا

 ه أفمن مثل آي) شكالى ندارد ولى آيات سوره سجده واجبه اگر در دعا باشدا - 13ج

وانده دعا خ ا غسلب           البت ه اگر  در آن حال قرائت نشود و (. در دعاى كميل)          كان مومنا 

 شود بهتر است.

 اختيار و بدون جستن و سست شدنيا بيرون آمدن منى بدون شهوت و بىآ - 14س 

 بدن غسل دارد؟

 می  احتمال اگر علم به منی بودن دارد غسل دارد و اگر شك دارد چنانچه – 14ج

ا اال ب وارد، دی در مچری مانده باشد، قبل از استبراء غسل دهد بعد از جنابت من

 فرض مزبور غسل ندارد.

 هاى منى راگر از آلت تناسلى شخصى آبى خارج گردد كه هيچكدام از نشانها - 15س 

 سلغدهد كه اين منى است آيا بايد نداشته باشد ولى شخص علم دارد يا ظن قوى مى

 كند؟

 د.كن دارد حكم منى را دارد و بايد غسل جنابت منى بودن اگر علم به - 15ج 

 توان نماز جمعه را خواند؟ىمآيا با غسل جمعه  - 16س 

 كند.نمى شود نماز خواند و از وضو كفايتسل جنابت نمىبا غير غ - 16ج 

ود حركت كرده ولى خارج نشده در اين صورت بعد از خمنى از محل  - 17س 

 آيد در اين صورت جنب هست يا خير؟ون مىهمراه بول مستهلك شده بير      مد تى
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 شود.مىنبار  نى بودن نيست و عالئم منى را ندارد، حكم جنابتمتا يقين به  - 17ج 

ثر ندانستن مسئله يا اهمال كارى، غسلهاى واجب خود را كسى كه در ا - 18س 

 اش چه صورتى دارد؟نداده عبادات او مانند نماز و روزه انجام

 نمايد. قضا ه ياده از قبيل نماز و روزه را بايد اعاداتى كه انجام داتمام عباد - 18ج 

وسط غسل بول كرد آيا غسل او صحيح است يا خير و  اگر شخصى در - 19س 

اگر شود نماز خواند يا بايد وضو گرفت ضمناصحيح است آيا با همان غسل مى اگر

م انجام داد آيا مى دوباره اند از خوسل بدون وضو نمتوان با آن غ                                  غسل براى بار دو 

 يا خير؟

 ام دهد وانج                                              مام كند و يك غسل ديگر به ني ت تمام و يا اتمامآن غسل را ت - 19ج 

 وضو هم بگيرد.

                                        صبح غسل جنابت كند و نيز چند غسل مستحب ى  9عت اگر شخصى سا - 20س 

 آن انجام دهد و قصدش خواندن نماز ظهر و عصر باشد چه صورت دارد؟ همراه

 صحيح است. - 20ج 

مات و مكروهات جنابت                         محر 

از دستكش استفاده كنند با اين وصف اء زن حائض و نفس اگر جنب و - 1س 
                       حروف قرآن را مس  كنند؟ توانندمى

 ا فرض مذكور مس  قرآن اشكال ندارد.ب - 1ج                                  

 توانند وارد حياط و صحن مسجد شوند؟آيا حائض وجنب مى - 2س 

 اغلب  ام مسجد را نداشته باشد كما اينكهمسجد نيست و احك اگر جز - 2ج

 باشد، ورود و مكث جنب و حائض اشكال ندارد.مساجد اينگونه مى

 توانند اسم جالله را بنويسند؟آيا حائض و جنب مى - 3س 

 دارد.نوشتن اشكال ن - 3ج 

 تواند سر خود را حنا بگيرد يا رنگ كند؟آيا زن حائض مى - 4س 

 اي ام عادت مكروه است.ر خضاب نمودن زن د - 4ج                      

 ارد مسجد شد؟و                               توان با تيم م بدل از غسل جنابت آيا مى - 5س 
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 ض پيدا به مح                                     توان با تيم م بدل از غسل وارد شد ولىدن آب مىدر صورت نبو - 5ج

ز ام بدل             كمى وقت تيم  شدن آب بايد خارج شود و غسل نمايد ولى اگر به جهت

 نشود. وارد مسجدغسل كرده، احتياط واجب آن است كه 

 غسل بانوان

 شود يا نه؟ و در صورت مثبت بودن،يا زن بدون عمل آميزش هم جنب مىآ - 1س 

 آيا غسل جنابت بر او واجب است؟

 ه اوج مالعبه ب ا يقين به جنابت نكند محكوم به طهارت است و اگر در حالت - 1ج

 رد.هم بگي غسل جنابت نمايد و براى نماز، وضو لذت رسيد احتياطا

اء خوانده و در همين اثننى جنب بوده است و فراموش كرده و نماز مىز - 2س 

 حيض نمود حال تكليف او نسبت به نمازهائى كه خوانده چيست؟ غسل

 وكند  يقين دارد قبل از غسل حيض انجام داده بايد قضا نمازهائى كه - 2ج 

 ت.اس حيحنمازهائى كه بعد از غسل حيض انجام داده و وضو هم گرفته، ص

كند يا ن در حال حيض يا نفاس اگر غسل جنابت كند آيا رفع جنابت مىز - 3س 

 خير؟

 خوابيدن  ثارى كه مخصوص به جنابت باشد مثل كراهت غذا خوردن ياآ - 3ج

 شود.برطرف مى

             غسل مس  مي ت

ه                                                       الغ مس  مي ت كند و انسان او را ببيند آيا واجب است كه باگر شخص ناب - 1س 

 بگويد يا اين كه واجب است بعد از بلوغ به او بگويد؟        ولى  او

 ر هر دو صورت تذكر دادن به آن فرد الزم نيست.د - 1ج 

ه مم - 2س   لوغب                                                    ي زى مس  مي ت كند و غسل كند آيا كفايت از غسل بعد از            اگر بچ 

 كند يا خير؟مى

 وغ هم احتياطاغسل كند.كند، اگر چه بعد از بلكفايت مى - 2ج 

 زيدا شده آيا اين قطعه نيپاى از استخوان وى از دفن و كفن مقتول قطعهپس  - 3س 

 ينفن ا                                                             خواهد و آيا مس  كننده آن، بايد غسل مس  مي ت كند و حكم دفن و كغسل مى

 قطعه چگونه است؟
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 نين چو هم                                              ده شود و مس  كننده احتياطاغسل مس  مي ت نمايدبايد غسل دا - 3ج

قبر  ا نبشدر صورتی كه مستلزم هتك يپيچيده و                            بايد آن را در يك تك ه پارچه

 .نباشد به بدن ملحق شود

                                                   مس  مي تى به عهده اوست و فراموش كرده، و در اين بين  اگر كسى غسل - 4س 

 كند؟                                                  واجبى انجام داده است، آيا كفايت از غسل مس  مي ت مى غسل

 نيست كه كفايت كند. بعيد - 4ج 

 د از                                                      رد كه غسل مس  مي ت بر او واجب شده و به حم ام رفته و بعاگر يقين دا - 5س 

 كند كه آيا غسل انجام داد يا خير وظيفه چيست؟            مد تى شك  مى

 است،  داشته                                            يقين به التفات و توجه در زمان حم ام رفتن را در صورتى كه - 5ج

ين ه در ارتى كصو كند، در                                          كند، و اال  بايد نمازهائى را كه خوانده قضاكفايت مى

 بين غسل واجب ديگرى انجام نداده باشد.

                                                        ت مسلمان فقط موجب غسل است يا هر مي تى و لو كافر يا مشرك            آيا مس  مي   - 6س 

 باشد؟

 نيست.                                                   سل مس  مي ت واجب است و فرقى بين ميت مسلمان وغير آنغ - 6ج 

 دارد؟                                              يا دست زدن به عضو قطع شده ديگران غسل مس  مي تآ - 7س 

 وجب غسل است در صورتى كه عضو داراى استخوان باشد.م - 7ج 

                                                   ير مسلمان حت ى دشمنان اسالم جهت نجات جان او چه حكمىغدست زدن به  - 8س 

 دارد؟

 ش و بدن كند ولى اگر غير مسلمان است                             ز نظر غسل مس  مي ت تفاوتى نمىا - 8ج

 خيس است هر جا كه به بدن تر او تماس داشته نجس است.

 اى از بدن يكگر امدادگرى در حين انجام مأموريت با عضو قطع شدها - 9س 

ر ب    ي ت                                                                    مصدوم يا مي ت برخورد نمايد و عضو قطع شده را لمس نمايد آيا غسل مس  م

 واجب است يا خير؟ او

 شود.مى                                                   گر عضو قطع شده داراى استخوان است غسل مس  مي ت واجبا - 9ج 

 

 غسل جبيره
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 باشد وده است كه سفت شده و خونى مىى اينجانب حادث شزخمى روى پا - 1س 

 ينجانبيابد حال اگر ا                                                        كندنش نيز مشق ت دارد تا اينكه بعد از مد تى خودش بهبود مى

 بخواهم غسل كنم چگونه بايد غسل كنم؟

 برداشتنش  گر امكان پاك شدن و برداشتن خون خشك شده نيست وا - 1ج

ن روى آ پالستيك پاك يعنى يك پارچه و يا                               مشق ت دارد بايد جبيره غسل كنيد 

 باشد ونخشك شده عرفاديگر خون  ببنديد و دست تر روى آن بكشيد و اگر خون

 ل كند.گويد، ظاهر آن را بشويد و غسخون نمى طورى سفت شده كه عرف آن را

ت اس                                                       فت و خونى باشد و سفت شده باشد و يا اينكه شك  كنيم خونىساگر زردآبه  - 2س 

 ؟(شودكه در اين صورت خون هم جارى مى)آيا بايد از روى پوست كنده شود 

 ولى  ندارد و روى خون از زردآب گرفته باشد كندن آن اشكال اگر سفت شده - 2ج

ن ست خواممكن  اگر خون روى زردآب است بايد شسته شود و اگر امكان ندارد و

 اى انجام شود.بيايد بايد وضو و يا غسل جبيره

قاتم         تفر 

                              رسد قبل از شهادت وصي ت كند كهگر شهيدى كه در معركه به شهادت مىا - 1س

 كه اين                                                                    جنب است و بايد او را غسل جنابت داد آيا عمل به اين وصي ت واجب است يا

 غسل از او ساقط است؟

 ر ظاه كه، غسل از او ساقط است اگر چه جنب باشد، چرا كهشهيد در معر - 1ج

دن به پس غسل دا سقوط غسل از شهيد عزيمت است نه رخصت،كه              ادل ه آن است

 ست.مشروع نافذ ا                                  مشروعي ت ندارد و وصي ت فقط در امر              ني ت جنابت هم

 

                                              يا قاعده تجاوز در وضو و غسل و تيم م جارى است؟آ - 2س 

 غسل خالف                                                     ر وضو جارى نيست و جارى بودن آن در غسل و تيم م بدل ازد - 2ج 

 احتياط است.

 شود؟يا ارتداد موجب بطالن غسل مىآ - 3س 
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 از  اگر بعد                                                      ون مرتد  بدنش نجس است لذا امكان غسل براى او نيست ام اچ - 3ج

                                                  غسل كردن مرتد  شود، ارتداد موجب بطالن غسل او نيست.

 كند؟يا غسل واجب از غسل واجب ديگر كفايت مىآ - 4س 

 هم بگيرد. احتياج دارد بايد وضوكند ولى در اغسالى كه وضو بلى كفايت مى - 4ج 



 

 

 
 

 مسائل حيض

 احكام حيض

               كند و ترش حاتىسى كه عادتش مثالشش روز است بعد از پاك شدن غسل مىك - 1س 
 نبيند، آيا در اين صورت غسل واجب و روزه باطل است؟ اگر در روزه ماه رمضامى

 (چه قبل از حيض چه بعد از حيض)اش باطل است يا خير؟ لك ببيند آيا روزه

 وز قطع ر زرد ببيند و قبل از ده                                      عد از پاك شدن اگر ترش ح متمايل به رنگ ب - 1ج

 باقى وحيض است                                                      شود، همه آن حيض است و اگر از ده روز بگذرد مد ت عادتش

شود، حكم و قطع مى بيند                                           استحاضه و ام ا لكهائى كه قبل از شروع حيض مى

 كم حيضاگر خون ديده شده ح شود واستحاضه را دارد، پس حكم غسل معلوم مى

 است. را داشته باشد روزه باطل

 ردن با زنى كه از حيض پاك شده ولى غسل نكرده جايز است؟كآيا نزديكى  - 2س 

 اشكال ندارد. - 2ج 

                                                      ز پنج روز اي ام عادتش پاك شده و غسل كرده، روز هشتم يكخانمى بعد ا - 3س 
 بيند اين خون چه حكمى دارد؟قطره خون مى

 شود. حساب                                              لحق به اي ام عادت است و بايد كل  هشت روز، حيضم - 3ج 

احى برداشتهر - 4س   بيند، چهاند، خونهايى كه بعدامى                                حم زنى را طى  عمل جر 
 حكمى دارد؟

 ه را داشت گر بداند خون جراحت است، حكم آن را دارد و اگر صفات حيضا - 4ج

 دك دارشگر هم ا باشد، حكم حيض را دارد و در غير اين صورت استحاضه است و

 احتياط كند و جمع بين اعمال مستحاضه و تروك حائض نمايد.

                                                         نى كه غسل حيض را فراموش كرده و نماز خوانده البت ه وضو هم ز - 5س 
 آيا نماز او صحيح است؟ گرفته،مى

 بايد قضا كند. - 5ج 
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                                                    ي ام عادت كه معموالشش يا هفت روز است پاك شده ولى بعد زنى پس از ا - 6س 
 ه روزد                                          بيند، شك  دارد خون حيض است يا نه و آيا تا د رنگى مىآن باز خون زر از

 اش چيست؟شود يا نه، وظيفهمى تمام

 حيض  ده                                                 ام عادت است و بايد كل  روزها را تا ده روز تمام نش           ملحق به اي  - 6ج

د كه شعلوم م حساب كند ولى نماز و روزه خود را احتياطا بجا آورد و اگر بعدا

 باره احتياطاروزه را قضا كند.اين مدت حيض بوده دو

تواند قبل از پاك نى جنب بوده و قبل از غسل جنابت حيض شده آيا مىز - 7س 
 از حيض غسل جنابت كند؟ شدن

 ند          هم ني ت ك شكال ندارد ولى در هنگام غسل حيض احتياطاغسل جنابت راا - 7ج

 و براى نماز، وضو هم بگيرد.

حيض و استحاضه دقيقاانجام نداده  نى كه وظايف خود را، در موردز - 8س 
 اى دارد؟الابالى بوده و نماز هم خوانده چه وظيفه          وتقريبا  

 الن آن بط فش عمل نكرده، هر مقدار از عبادات را، كه يقين بهاگر به وظاي - 8ج

 دارد، قضا كند.

ك ماه، چند مرتبه خون ببيند و در هر مرتبه، ده روز پاك ياگر زنى در  - 9س 
رد، بيند صفات حيض را ندااش، خونى را كه مىماه آينده موعد قاعدگى در است و

يض حنسبت به چند مرتبه خون ديدن در يك ماه و خون ديدن بدون صفات  وظيفه او
 چيست؟

 ر دو بوده ه كه دو مرتبه خون ديده، اگر بين آن دو خون ده روز پاك            در ماه او ل - 9ج

لكه حيض نيست ب فات حيض را ندارد،را حيض قرار دهد و در ماه آينده كه ص

 ست.عادت او تغيير كرده ا شود كه وقتاستحاضه است و از اينجا معلوم مى

 كند اگرنى براى جلوگيرى از حاملگى از دستگاه آ يو دى استفاده مىز - 10س 

 خونريزى داشته باشد چه حكمى دارد؟

 شود. يد عملگر شرايط و عاليم حيض را دارد، طبق احكام حيض باا - 10ج 

كنند كه از خيراخانمها براى جلوگيرى از باردارى آمپولى را تزريق مىا - 11س 

ست ونى اخشود بفرمائيد چه تا پايان تأثير آن به تدريج از آنان خون جارى مى آغاز

 نماز و روزه آنان چگونه است؟ و حكم

 حيض  داراستبيند و صفات حيض را                               گر در اي ام عادت ماهانه خون مىا - 11ج

                                           است و اال  بايد وظيفه مستحاضه را انجام دهد.
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روز بعد از عادت ماهانه ديده  8ندازه چند قطره است و اخونى كه به  - 12س 

 چه حكمى دارد؟ شودمى

 ده  از مام شدن ده روز است حكم حيض را دارد ولى اگر بعدتاگر قبل از  - 12ج

 باشد.است استحاضه مى از آغاز عادت ماهانه روز

                                             ل ت مرض زنانگى چند سالى عادت نشود و بعد براى عاگر كسى به  - 13س 

او  دكتر مراجعه كند و دكتر او را از رحم معاينه كند و خون از رحم مرضش به

 دارد يا خير؟ خارج شود آيا غسل

 گر يقين ندارد كه خون حيض يا استحاضه است، غسل ندارد وا - 13ج 

 احتمال دهد كه خون زخم باشد. مخصوصااگر

مه بر زن حائض                         مسائل محر 

 گر زن در مسجد حيض شود تكليف چيست؟ا - 1س 

 ر چه سريعتر از مسجد خارج شود.ه - 1ج 

 جايز است يا (س)يا دخول زن حائض و نفسأ، در حرم حضرت معصومه آ - 2س 

 خير؟

 ون كه بير ن استگر در قسمت مسجد آن نباشد، اشكالى ندارد ولى بهتر آا - 2ج

 حرم بماند.

و ا                                                  باشد، آيا آويختن گردنبندى كه نقش هللا  دارد و با بدن  اگر زن حائض - 3س 
 دارد، جايز است؟ تماس

 جايز نيست. - 3ج 

 واندن قرآن، براى زن حائض چگونه است؟خ - 4س 

 های سجده دار حرام و غير آنها مكروه است.خواندن سوره – 4ج 

 احكام استحاضه
 يا خون است                                                        اگر زنى بعد از ده روز ترش حى زرد رنگ ببيند كه شك  دارد آ - 1س 
                     ترش ح وظيفه او چيست؟ يا

 اين  و بعد                                             طع شده باشد يعنى زمانى هيچگونه ترش حى نداشته           اگر ترش ح ق - 1ج

ارت كند محكوم به طهمى                               آيد و شك  در ترش ح بودن يا خونحالت برايش پيش مى

 است.
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 اى خون ببيند اين چه خونى است؟اى لحظههاگر زن حامل - 2س 

 استحاضه است. - 2ج 
استحاضه  یا زن مستحاضه کثیره و متوسطه، هنگام غسل کردن، الزم است قصد نوعآ - 3س 

 را که از کدام قسم است بنماید؟

 زم نيست كه قصد نوع شود.ال - 3ج 
اى به او وارد شد، سپس چند روزى خون گر زن حامله ترسيد و يا صدمها - 4س 

 سقط جنين كرد خونى كه ديده محكوم به چيست؟ ديد و

 اس بعد از آن نف ون قبل از سقط جنين، استحاضه است و خون همراه جنين وخ - 4ج

 است.
                                              يا در اي ام استحاضه هم نزديكى با زن حرام است؟آ - 5س 

 لى ندارد.اشكا - 5ج 
 وز خون ديد و قطع گرديد سپس روز پنجم خون ببيند اگر يكراگر زنى دو  - 6س 

 روز باشد چه صورت دارد و اگر سه روز باشد وظيفه چيست؟

 نى كه خو                                               خون روز پنجم يك روز بيشتر ادامه پيدا نكند، كل  در صورتى كه - 6ج

ين ند، اكپيدا  دامهديده استحاضه است و اگر خون روز پنجم بيش از سه روز ا

                                    باشد و روز او ل و دو م استحاضه است.           مد ت حيض مى

ل ماه تا هفتم هر ماه است يك ماه تا روز سيزدهم ماه ادكسى عادتش ا - 7س   امه                                                      و 
 پيدا كرد حال از روز هشتم تا روز سيزدهمش چه حكمى دارد؟

 مل به وظيفه استحاضه كند.ع - 7ج 

 شود چه حكمى دارد؟ه مى                     اي ام عادت ماهانه ديدهاى خونى كه قبل از لكه - 8س 

 ه را دارد.حكم استحاض - 8ج 

 احكام نفاس

توانند، مفعول براى حيوانات مثل سگ و گوسفند واقع آيا مرد و زن مى - 1س 
گردند يا خير؟ و در صورت وطى، اگر زن                                شوند؟ در صورت تحق ق، آيا جنب مى

 يند، آيا نفاس است؟بدر وقت وضع حمل خونى كه مى حامله شد،

 حاصل  مفعول شدن، به هر صورت حرام است و در صورت وقوع، جنابت - 1ج

حامله شود، خونى كه  شود ولى احتياطابايد با غسلش، وضو هم بگيرد و اگر زنمى
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                            آنكه متول د شده بصورت انسان  بيند خون نفاس نيست، مگردر هنگام والدت مى

 باشد.

 عمل جراحى از شكم خارج كنند و خون از رحم خارج يلهاگر نوزاد را بوس - 2س 
 شود، آيا حكم نفاس را دارد؟

 د.حكم نفاس را دار - 2ج 

كم زن خارج كنند و هيچ خونى شثالثه، مثل نفاس و حيض را از اء اگر دم - 3س 
ن شود؟ وطى اين زمجراى طبيعى خارج نشود، آيا احكام حيض و نفاس بار مى از
 غسل بر او واجب است يا خير؟صورت دارد و آيا  چه

 رض فلو در  باشد به هر صورت باشد و                                  ر مثل نفاس كه خون به همراه بچ ه مىد - 3ج

بايست ه مىكخون حيض  مزبور، نفاس صادق است و بايد غسل آن را انجام دهد ولى در

ر به ه وصدق حيض در اينجا مشكل است  سه روز متوالى خون در مجرى ديده شود،

ه كاست  مخصوصادر صورتى كه بداند، اين همان خون حيضى ترك نشود حال احتياط

 شد.كرد، از مجرى خارج مى          جر احى نمى اگر عمل

قات حيض، نفاس و استحاضه                              متفر 
مرى و شمسى دوران يائسگى در زنان قرشيه و غير قرشيه            تفاوت سن  ق - 1س 

 سال است؟ چند

 در  است و از پنجاه سال كمتر ر غير قرشيه يكسال و چهار ماه و ده روزد - 1ج

 است. قرشيه يكسال و هفت ماه و بيست روز كمتر از شصت سال

 به باشد و نسل آنها                                                  يا مراد از زنان قرشيه همان زنانى كه سي ده هستند مىآ - 2س 

ريش له ق                                         شود يا اعم  از آنها و شامل زنانى كه از سالعبدالمطلب و هاشم منتهى مى

 شود؟هم مى هستند

 عالى ا         نانه جد مراد از زنان قرشيه همان زنهايى هستند كه به نضر بن ك - 2ج

دات رسند و جز سامى رسند گرچه اكنون كسانى كه به هاشممى 9حضرت رسول

اشند لنسب باديگر قريش هم معلوم  هستند معلوم النسب هستند ولى اگر از اقوام

 است. حكم آنها در يائسه بودن همان

 ست؟ارشيه چند سال             سن  يائسگى ق - 3س 

 سال تمام قمرى 3 - 60ج. 
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                                                       ونى كه دختر پس از شب عروسى به مد ت يك يا دو روز مشاهده خ - 4س 

 غسل دارد؟ كندمى

 ظاهراخون بكارت است و غسل ندارد. - 4ج 



 

 

 مسائل اموات

                           غسل، كفن، دفن و تيم م مي ت

 دشليدى فوت كرد، آيا غسل و كفن و نماز را بايد به فتواى خواگر مرجع تق - 1س 
 عمل كرد؟

 باشد.                               اش عمل كند و لو خالف فتواى مي ته بايد بوظيفهغسل دهند - 1ج 

ه يرد و اصالتقليد نكرده است، احكام بعد از مرگش را بايد باگر فردى بم - 2س 
 چه كسى انجام داد؟ فتواى

 مثل مسئله فوق است. اين هم - 2ج 

ا رفته و معلوم نيست، مرد است يا زن وضعيت نماز اين فرد شخصى از دني - 3س 
 غسلش چگونه است؟ و

 ث يا مون                                               ز، ضماير را به تناسب لفظ جنازه و يا مي ت بصورتدر مورد نما - 3ج

هر     اال  ودهد  مذكر بياورد و در غسل اگر محرم براى غسل وجود دارد، او غسل

                      تواند، مباشر غسل دهد.مىفردى 

                                                   ي ت، ترتيب غسل از آب سدر، كافور و خالص رعايت نشود،ماگر در غسل  - 4س 
                                                       وظيفه چيست و اگر مي ت را دفن كرده باشند، چه صورت دارد؟

 ترتيب هببدن از هم پاشيده نشده، بايد او را نبش قبر كرد و  در صورتى كه - 4ج 

 الزم، غسل داد.

ه از رحم خارج شده، فوتوضع حمل، در حا خانمى در حين - 5س                                     لى كه سر بچ 
ه، چگونه بايد عمل  ه هم مرده است، براى غسل و كفن مادر و بچ   رد؟ك                                                                     نموده و بچ 

 معي ن  اى كهكنند و نسبت به هر كدام، به وظيفهرا از رحم، خارج مى     بچ ه - 5ج      

 كنند.شده عمل مى

 كردند، بعد ازر، در محلى كار مىخص مسلمان، با افراد غير مسلمان ديگش - 6س 
 حادثه آتش سوزى و سوختن همگى، جنازه هيچ يك تشخيص داده نشد، كه كداميك

 مسلمان است، در مورد نماز و غسل چگونه عمل شود؟

 د و خوان ازاحتياط شود و لذا، همه را بايد غسل و كفن كرد و نم بايد عمل به - 6ج

 دفن نمود.
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 سل، با سدر و كافور چه بايد كرد؟غدر صورت عدم امكان  - 7س 

 ايد با آب خالص، سه مرتبه غسل داد.ب - 7ج 

                                                        ر صورت نبودن محرم و مماثل، درباره غسل مي ت چه بايد كرد؟د - 8س 

 ا ل غسل راعما                                              ز دستكش استفاده كند و نگاه به بدن مي ت نكند وا           غس ال بايد  - 8ج

 انجام دهد.

 الاى پيدا شود و معلوم نباشد، معضو قطع شده اى مثل زلزله،اگر در حادثه - 9س 
 مرد است يا زن وظيفه چيست؟

 آن نظير غسل و دفن عمل كند. تواند، به وظايفهر فردى مى - 9ج 

 ود، تكليف چيست؟اى براى كفن يافت نشاگر پارچه - 10س 

 ير پارچه، كفن شود.با غ - 10ج 

                    دهد، بايد ني ت كند؟سل مى                         ى كه كمك غس ال، مي ت را غآيا شخص - 11س 

 ريزد، احتياطاني ت كند.              آب روى مي ت مى كسى كه - 11ج                       

 س ناف طفل كه بريده شود موجب غسل است يا خير؟م - 12س 

 غسل ندارد. - 12ج 

                                     فن و نماز مي ت مسلمان در حوادث چگونهدغسل، كفن و  حكم احتضار، - 13س 
 مين،مصدو بايد به مسائل فوق بپردازد يا به خدمات امدادرسانى بهاست آيا امدادگر 

 كداميك برتر است؟

 ا ر          واجب مي ت  ر صورتى كه مزاحمت با امدادرسانى نداشته باشد، مسائلد - 13ج

 د.سانى شودادربايد ام                                                       بايد انجام دهد و اگر مزاحمت دارد امدادرسانى اهم  است و

 باشد كه او را غسل دهد و محرم هم نباشد كه                   ي ت زن باشد و زنى ناگر م - 14س 

 تواند غسل دهد؟دهد آيا نامحرم مى غسل

 امحرم بايد از زير لباس و بدون نظر، مي ت را غسل دهد.ن - 14ج                                                    

 اد يا خير؟د                            شود مي ت را با لباس تنش غسل آيا مى - 15س 

 اشد و مالحظه نجاست و پاكى گردد، اشكال ندارد.باگر ضرورتى  - 15ج 

 آيد و                                       دهد قبل از اتمام غسل از گوش مي ت خون مىمى                 كسى مي تى را غسل - 16س 

 شود تكليف چيست؟قطع نمى

 شود اى داخل سوراخ گوش را مسدود نمايد و غسل دادهبايد با وسيله - 16ج. 
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                                                     ميرد و چند ماه جسد او در سردخانه بماند به حد ى كه زن بهرگاه شوهر  - 17س 

ت        سل مي  تواند شوهر خود را غ                           زن بعد از اتمام عد ه خود مى                  عد ه خارج شود آيا از

 خير؟ دهد يا

 ه نظر ما به احتياط واجب ترك شود.ب - 17ج 

 تكش استفاده كرد؟                            شود در تيم م دادن مي ت از دسآيا مى - 18س 

 الى از شبهه نيست و بايد با دست تيم م داده شود.خ - 18ج                                               

                                     مام غسل مي ت زوجه باشد آيا غسل جنابت گر مقاربت با زوجه بعد از اتا - 19س 

ا                                                    گردد يا خير، اصالفرض تحق ق جنابت در مي ت وجود دارد يزوجه واجب مى بر

 خير؟

 حتياط آن است كه زوجه را دو مرتبه اغسال ثالثه بدهند.ا - 19ج 

 هليتر آب خالص به اندازه يك گرده سدر و به انداز 20اگر             در غسل مي ت - 20س 

 ر باشد كافى است يا خير؟يك گرده كافو

 كافى است. - 20ج 

 

 

 

 

 غسل مجروحين و مصدومين

وى قابل تشخيص اء اى بسوزد، بطورى كه اعضاگر شخصى در حادثه - 1س 

ا ماز رنمشتى استخوان سياه شده، آيا واجب است بر اين استخوانها، غسل و  نباشد،

                                     و نيز كفن مخصوص مي ت الزم است يا خير؟ بجا آوريم

 ورت صدر  ه باشداگر استخوانهاى باقى مانده، از قبيل استخوان قفسه سين - 1ج

گر ادد و دفن گر اى كفن نمود و پس از نمازامكان، بايد غسل داد و در پارچه

 ندارد. استخوان غير سينه باشد غسل و كفن دارد ولى نماز

و از رحم كنند نينى كه بيش از چهار ماه داشته، به ناچار قطعه قطعه مىج - 2س 

 كنند، وظيفه چيست؟مى خارج
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 ورت صدر                                                و دميده شده باشد، مادر بايد غسل مس  مي ت كند وااگر روح در  - 2ج

 الستيكىپدر  ار                                                            امكان، بچ ه را غسل يا تيم م دهند و اگر امكان ندارد، بايد آن 

                                        پيچيد و احتياطااز روى پالستيك تيم م داد.

شود، نسبت به غسل او متالشى مى خصى در حادثه رانندگى، بدنشش - 3س 

 عمل شود؟ چگونه

ه شود          تيم م داد                                                         ر صورتى كه امكان غسل دادن باشد، بايد غسل داد و اال ، بايدد - 3ج

 ساقط است.                                               و در صورتى كه، هيچكدام مقدور نيست، غسل و تيم م

                                                      رق شده و بعد از مد تى از آب بيرون آورده شده، اكثر بدنغشخصى در آب  - 4س 

 شود ازىاند، آيا م                                                         را ماهى خورده و بدن او متعف ن شده، او را در پالستيك گذاشته او

                            روى پالستيك او را تيم م داد؟

 دست                                               يم م بر صورت و دست او باشد، بر روى همان صورت واگر امكان ت - 4ج 

                                                     تيم م شود و اال  احتياطااز روى پالستيك تيم م داده شود.

 شود؟ت قطع نشود تكليف غسل او چه مى          راحات مي  اگر خون از ج - 5س 

 اگر  دهند و اى جلوى جراحات را ببندند و غسلر امكان دارد، با وسيلهاگ - 5ج

 د.اده شو     م م دنيست، تي اى انجام گردد و اگر اين هم ممكنامكان ندارد غسل جبيره

آمد به هيچ وجه بند نمى شستند خونريزى داشته كهاى را وقتى مىمرده - 6س 
 چيست؟ كليفت

 ببندند و  كنداى كه از خونريزى جلوگيرى مىايد روى زخم را با وسيلهب - 6ج

 بعد غسل دهند.

نقل شده كه اگر يكى از اعضاى بدن انسان قطع شود و  از حضرتعالى - 7س 
 ر و ياداشته باشد غسل و كفن و دفن و نماز دارد آيا صحيح است يا خي استخوان

 تفصيل دارد؟

 در  وشود  ن است، بايد غسل داده                                 قطعه جدا شده از مي ت داراى استخوااگر  - 7ج

ينه سى از يا قسمت اى پيچيده شده و دفن گردد و اگر قطعه جدا شده سينهپارچه

نده از خواشده و بر آن نم است كه قلب در آن جا دارد بايد هم غسل و هم كفن

 شود.
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د و منجر به فوت سوزخصى در حادثه رانندگى تمام جسد او مىش - 8س 
ساق                                                             بنابراين جسد او تحم ل غسل را ندارد منتهى فقط يك دست او و يا شودمى

يز يف تجهاست و يا اينكه قسمتى از دست و يا پاى او سالم باشد تكل پاى او سالم
                  غسل است يا تيم م؟ او چگونه است،

 گر امكان غسل دادن نيست، تيم م داده شود.ا - 8ج                                        

          نماز مي ت

ه شده                                     ردى مد ت طوالنى بر اموات، نماز مي ت مىف - 1س   ايم كه                     خوانده بعد متوج 
 قرائت او درست نيست، حكم اموات و نماز آنها چيست؟

 علوم كه م ت، همين كه تكبيرات صحيح باشد، كافى است مگر آن           در نماز مي  - 1ج

، براى جمعى دسته                                                         شود، آن هم غلط بوده است كه در اين حال، بايد يك نماز مي ت

                                             تمام اهل قبرستان بخواند، انشأال له كافى است.

                                                     ريا برده است، حكم نماز مي ت او چگونه است و اگر در يكدشخصى را آب  - 2س 

 نقطه خاص فرو رفته باشد، حكمش چيست؟

 ست و ني ى باشد كه از بين رفته حساب شود، نماز بر او واجباگر عرفاطور - 2ج

 ه بايدشود، كمعلوم مى                             نده شود، پس حكم صورت دو م هم                      اال  واجب است، نماز خوا

 قايق و كشتى. در همان نقطه كه فرو رفته، نماز خوانده شود مثل

 قرائن                                                       اهااذن ولى  را در مورد نماز مي ت گرفت، يا رضايتى كه ازآيا بايد شف - 3س 

 آيد كافى است؟بدست مى

 حتياط آن است كه اذن شفاهى گرفته شود.ا - 3ج 

                                     يا در نماز مي ت، اجازه وصى  الزم است؟آ - 4س 

 راى ب       وصي ت،                                                       ز ولى  بايد اجازه گرفت، مگر خود مي ت، شخص خاص ى را درا - 4ج

                     اذن معي ن كرده باشد.

 اند، چه صورت دارد؟ماز خواندن، بر پيكر افرادى كه خودكشى كردهن - 5س 

 اشكال ندارد. - 5ج 

 باشد؟گفتن جايز مى                           يا در نماز مي ت شهادت واليت آ - 6س 

 اشكال ندارد. - 6ج 
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 ازاء                                                    تواند نماز مي ت بخواند و بر فرض جواز آيا نمازش اكتفآيا فرد الل مى - 7س 
 كند؟                     نماز مي ت فرد صحيح مى

 كند.نمىاء                                مازش از نماز مي ت فرد صحيح اكتفن - 7ج 

را غين اء فردى كه ر)                                             يا نماز مي ت شخصى كه زبانش عيب دارد مثل الثغ آ - 8س 
ا كند و حروف راليغ كسى كه كالم را واضح ادا نمى)يا (كند        تلف ظ مى يا الم

 صحيح است يا خير؟ (آوردصحيحانمى

 كند.مازش از نماز صحيح كفايت نمىن - 8ج 

                              آمده اگر مي ت وصي ت كرده باشد  612رت آقا در مسئله در رساله حض - 9س 
    ي ت                           آن است كه آن شخص از ولى  م                                     معي نى بر او نماز بخواند احتياط واجب شخص

خواهد در                                                    تا آخر حال اگر وصي ت نكرده باشد آيا باز هم اجازه مى.... اجازه بگيرد
دختر  5پسر دارد و  5واجب باشد در هر دو صورت كسى كه  صورتى كه اجازه

 بگيرد و اگر اصالپسر نداشته باشد چطور؟ از چه كسى بايد اجازه

 ز او                                         نماز مي ت الزم است گرچه وصي ت نكرده باشدجهت               اجازه از ولى  - 9ج

 پسرها بايد اجازه بگيرد.

                      كنند نماز مي ت دارند؟ادى كه خودكشى مىآيا افر - 10س 

 گردد.اء                                   مام واجبات مي ت بايد در حق  او اجرت - 10ج 

شود قبل از                                                    عد از اتمام غسل مي ت خونى از بدن او جارى شود آيا مىب - 11س 
                           كفن نماز مي ت بر او خواند؟بدن و  تطهير

 به مي ت                                                 اجب قبل از نماز، بدن و كفن مي ت تطهير گردد و بعدبه احتياط و - 11ج        

 نماز خوانده شود.

 مسائل دفن، نبش و تعمير قبر

براى احداث مسجد در نظر گرفته شده است اگر هنگام كندن  در قسمتى كه - 1س 
 يست؟خوان برخورد كرديم، تكليف چساختمان مسجد، به قبر پوسيده مؤمن و است پى

 است،  شده                                              ث ه كامل است، نبش قبر ننمائيد و اگر بدن متالشىاگر بدن و ج - 1ج

 استخوانها در جاى مناسب ديگرى دفن شود.

                                                      كردند، بعد معلوم شد كه طبق وصي ت بايد در اعتاب مقد سه شخصى را دفن - 2س 
 دفن شود، آيا نبش قبر او جايز است؟

 است نبش قبر گردد. جايز - 2ج 

 گراى را دفن كردند بعد بازماندگان او، در شهرستان دي                 مي ت مجهول الهويه - 3س 
                      توانند مي ت را ببرند؟شود، آيا مى        مشخ ص مى
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 جايز نيست. - 3ج 

ست كه كه رو به قبله نبود، برخورد كنيم، آيا جايز و يا واجب ا اگر به قبرى - 4س 
 به قبله دفن كنيم؟                      قبر كرده و مي ت را رو  نبش

 مي ت نشود،  ر صورتى كه از هم پاشيده نشده باشد و موجب هتك حرمتد - 4ج           

 نبش نمودن جهت رو به قبله نمودن جايز است.

 بش قبر تا چند وقت، پس از دفن حرام است؟ن - 5س 

 گردد، نبش مى ا زمانى كه بدن از هم پاشيده نشده و موجب هتك حرمتت - 5ج

                             ال  در موارد مقر ره جايز است.قبر حرام است و ا

 اند، وظيفه چيست؟                             دون اذن ولى  مي ت را دفن كردهب - 6س 

 يست.ننبش قبر جايز  - 6ج 

 طلاند، بعد معلوم شد كه غسل يكى از آنها با                       مان سه مي ت را غسل دادههمز - 7س 
 اند وظيفه چيست؟بوده و حال آنكه همه را دفن كرده

 ها حرمت آن غسل دادن را داشته باشند و موجب هتكقابليت  در صورتى كه - 7ج

 نباشد جايز است نبش قبر نموده و همه را غسل دهند.

ه شدهب - 8س   شدهاند كه رو به قبله دفن ن                                          عد از گذشت دو روز از دفن مي تى، متوج 
 است، وظيفه چيست؟

 و به ا رت ودبتوان او را مقابل قبله قرار داد، بايد نبش قبر نم در صورتى كه - 8ج

 قبله قرار داده شود.

ه به حرمت طال براى مردان، اگر مردهب - 9س  د، اى را با حلقه طال دفن كنن                                       ا توج 
 نبش قبر واجب است يا خير؟ آيا

 شود.رفابراى مرده دفن شده، حلقه طال زينت حساب نمىع - 9ج 

 ه                                                 ن مي ت، در جائى كه معلوم نيست صاحبش راضى است يا نآيا دفن كرد - 10س 
 جایز است؟

 جايز نيست. - 10ج 
كنند                                                         قدارى گوشت و يا غد ه بر اثر عمل جراحى از بدن شخصى جدا مىم - 11س 
شود سپس بعد اى كه الكل دارد نگهدارى مىها در شيشه                     اين مقدار گوشت و غد ه و

ه                                كند تكليف اين مختصر گوشت و غد  روز و يا چند ماه اين شخص فوت مى از چند
دفن  ا جسدباند چيست و آيا بايد آن را غسل داد و حيات از او جدا كرده            كه در اي ام

 كرد؟
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 غسل الزم                                                     فن آن با بدن واجب نيست گرچه مستحب  است كه دفن شود ود - 11ج

 ندارد.
ه شدند كه غس ال كافر بوده 3ا غسل داد بعد از ر           شخصى مي تى  - 12س                                     روز متوج 
 نبش قبر كنند يا خير؟ آيا

 حرمت نمى  دن سالم است و هتكرتى كه متالشى نشده باشد و بدر صو - 12ج

 شود باید نبش قبر شود.

                                                  لمي ه بنا نهاده و از سهم امام و كمكهاى مردمى زمين عشخصى مدرسه  - 13س 
ه مدرس                                                        تواند محل  دفن خود را مدرسه علمي ه قرار دهد، البته زمينآيا مى خريده

 وقفى نيست؟

 ه صرف نمود موال خود براى ساختن اين مدرسه مقدارىادر صورتى كه از  - 13ج

    م ا دارد انشكال دفن گردد، ا خواهد                                            كه شرعادر زمينى كه از اموال خود تهي ه شده مى

 مدرسه ه و يا                     اموال ديگران تهي ه شد در صورتى كه خواسته باشد در زمينى كه از

 اشكال نيست. وقف است دفن شود، خالى از
 ر امانت جايز است؟        مي ت بطوآيا دفن كردن  - 14س 

 ا ضرورت ايجاب نكند بصورت امانت دفن نشود.ت - 14ج 
باشد جايز                                                    يا نبش قبر به جهت خارج كردن انگشتر كه همراه مي ت مىآ - 15س 

 است؟

 مي ت نباشد  گر انگشترى است كه قابل اعتناست و موجب هتك حرمتا - 15ج           

 اشكال ندارد.
اند در السالم قم مدفون گرديدهدر قبرستان وادى نكه امواتى كهنظر به اي - 16س 

ه ته شددفن زمين قبر به اولياى اموات فروخته نشده است و فقط وجهى كه گرف زمان
ا رتوان قبور الدفن گرفته شده حال بعد از سى و چند سال آيا مى          عنوان حق   است به

 كسانى ديگر را در آن دفن كرد؟ باز كرد و

 دن به رسي شند كه بدن پوسيده است و يا اينكه قبل ازه بااگر يقين داشت - 16ج

 ارد.اشكال ند اى نداشته باشدلحد قبر بسازند و صاحب قبر مراجعه كننده
 طتوان او را نبش قبر كرد و حنوگر كسى مرد و او را حنوط نكنند آيا مىا - 17س 

 ير؟ا خيرار شود شود بايد دوباره تككرد و آيا مثل نماز كه بعد از حنوط انجام مى

 قبر كنند و شود، نبشر صورتى كه بدن متالشى نشده و هتك حرمت نمىد - 17ج 

 حنوط نمايند و الزم نيست نماز را تكرار نمايند.
ه پشت كمر مادر، يك زن حامله - 18س  ه هم در شكم او مرده است بچ                                                       مرده و بچ 

 پشت به قبله است تكليف دفن چيست؟
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 رع، مادر دفن شود.شبايد طبق دستور  - 18ج 
         مس  مي ت

 و ت قبل از اينكه سرد شود غسلش بدهند آيا بعد از اتمام غسل            اگر جسد مي   - 1س 
                                                        سرد شدن بدن كسى به او دست بزند بايد غسل مس  مي ت نمايد؟

 س  مي ت واجب نيست.مغسل  - 1ج                   
 تغيير شكل قبرستان

 اى دفنالدر آن هيچ مردهاى وجود دارد كه فعنطقه ما قبرستان مخروبهمدر  - 1س 
شد شود و سندى و مدركى راجع به اين كه وقف يا ملك شخصى است يا مرتع بانمى
تع دسترس نيست، ولى نظر اهالى قاطبه، اين است كه قبرستان از اراضى مرا در
دولت وقت در وسط اين قبرستان سه باب مدرسه احداث نموده است،  باشد،مى

ح       ي ه طردو بخش تقسيم شده و نيز در نظر دارد كه در بقعمالبه  بنابراين قبرستان
،  است                                              اين زمين از نظر موقعي ت براى اهالى بسيار مهم   خيابان كشى قرار گيرد و

 مى ازو هيچ اثر دفن جديدى و يا آثار و عالئ                               زيرا در وسط محل ه واقع شده است
ز اكنند و برخى ىآن قسمت، فوتبال بازى م قبور احتمالى وجود ندارد و جوانان در
توان در ريزند، آيا از نظر شرعى، مىمى                                       مردم در آنجا زباله و مواد  زائد خود را

 خير؟ اين قبرستان قديمى متروكه، مسجد ساخت يا

 ص يا شخ                                               دليلى در دست نيست، كه قبرستان وقف يا متعل ق به اگر مدركى و - 1ج

 ب هتكموج اين كارها اشخاصى باشد و آثار قبرى هم باقى نمانده كه انجام

 كم شرعذن حااالمنفعه، با                                                  حرمت باشد، ساختن امثال مسجد و يا ساير اماكن عام 

 در آن زمين، اشكال ندارد.

 سئوال باال گفته شد در اثر احداث سه باب مدرسه قبرستان همچنانكه در - 2س 
ست اا مذكور به دو بخش تقسيم شده است، در قسمتى آثار و عالئم قبور كامالپيد

ا شود، اين قسمت قرار است توسط دولت به پارك و ياى آنجا دفن نمىمرده ولى
 توان مسجد بنا كرد؟آموزشى تبديل شود آيا در اين قسمت مى فضاى

 ندارد. اسخ داده شد كه اگر واجد شرائط است، ساختن مسجد اشكالپ - 2ج 

 شهيد

برد رند، لكن بوسيله توپ دور                                          فرادى كه در چند كيلومترى خط  مقد م قرار داا - 1س 
رت رسند، آيا غسل دارند يا خير، و در صويا هجوم هوائى دشمن به شهادت مى و

                               بدنها، بايد غسل مس  مي ت نمود؟     مس  

 كفن بايد شود و لذا احكام غسل و                               ط  دو م، عرفامعركه جنگ حساب نمىخ - 1ج 

 گردد.       مي ت مى                  موجب لزوم غسل مس اء                                  انجام گيرد، و مس  بدن اينگونه شهد
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 يم، شهيدى در معركه شهيد شده يا در پشت جبهه، تكليف غسل           اگر شك  دار - 2س 
 و كفن او چيست؟

 ايد غسل و كفن انجام شود.ب - 2ج 

 توان شهيد را با لباس خودش دفن كرد؟در چه حالتى مى - 3س 

 ر صورتى كه در معركه شهيد شده باشد.د - 3ج 

قه اموات                     مسائل متفر 

 نسى انجام دهد؟تواند با او عمل جا فردى كه زنش فوت كرده، مىآي - 1س 

 ثابت نيست. رچه عمل بسيار زشتى است، ولى دليل بر حرمت اين موضوعگ - 1ج 

 گر شخص مرده عرق كند، آيا پتو و رختخواب او نجس است؟ا - 2س 

 از  كه قبل ان غسل محكوم به نجاست است و وسائلیبدن ميت تا قبل از پاي – 2ج

ن ت به آا كند در صورت سرايت رطوبت بدن ميتماس پيد با بدن او اتمام غسل

 شود.می نجسوسيله 
ام قبض روح شهادتين را بر زبان جارى نكرد، آيا از نظر اگر كسى هنگ - 3س 

 محكوم به كفر است؟ فقهى

 كه حكم به                                                   ضعيت چنين شخصى در اختيار حضرت حق  است، بر ما نيستو - 3ج

 نمائيم.كفر او 
اال ح                                         تواند بعد از اتمام عد ه وفات ازدواج كند، همسر، زن مى قبل از دفن - 4س 

ل قرار است دفن شود، آيا زن مى بعد د ست بزنتواند به او د                                                از چند ماه شوهر او 
 ؟خاك بسپارد و يا او را به

 گر ضرورتى نباشد، احتياط در ترك است.ا - 4ج 
ص اعدامى يا منافقين در قبرستان مسلمين غسل و نماز و دفن اشخا آيا - 5س 

 است؟ چگونه

 ن دفن مسلمي ارتداد آنها ثابت نشده باشد، بايد در قبرستان در صورتى كه - 5ج

 شوند.
 كند، بايد عمل كرد؟                                           يا احكام مي ت مسلمان را بر كسى كه خودكشى مىآ - 6س 

 لى بايد احكام مي ت مسلمان را بر او عملى كرد.ب - 6ج                                             
كنند، فن را صادر نمىد                                           ئولين تا مبلغى از صاحبان مي ت نگيرند، مجوز مس - 7س 

 اين وجه چه حكمى دارد؟ گرفتن

 شود، اشكال ندارد.ون پول در مورد خدماتى است كه ارائه مىچ - 7ج 
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ا ي را غيناء كسى كه ر)                                              يا تلقين مي ت فردى كه زبانش عيب دارد مثل الثغ آ - 8س 
 صحيح است يا خير؟ (كند        تلف ظ مى الم

 نيست.                                                     شكالى در جواز تلقين مي ت توسط فردى كه زبانش عيب داردا - 8ج 
 دهد بعنوان يك امدادگر مسلمانگر با فردى روبرو شويم كه دارد جان مىا - 9س 

 شرايط برخوردمان با محتضر چگونه بايد باشد؟

 هاى دكمه نبله و باز كردقشهادتين و كشيدن پاى محتضر به طرف اء الق - 9ج

 پيراهن مخصوصاقسمت سينه.
شود                نما شدن مي ت مى                                     گر برداشتن دندان مصنوعى مي ت موجب بدنا - 10س 

                                           دندان مصنوعى در دهان مي ت جايز است يا خير؟ برنداشتن

 اشكال ندارد و برداشتن آن هم لزومى ندارد. - 10ج 



 

 

 

            مسائل تيم م

 م           كيفيت تيم  

                                                               سى كه دو دست او تا مچ قطع گرديده، تكليف او در مورد تيم م چيست؟ك - 1س 

 ن مسح كرد ورت را به خاك بمالد و احتياطابين صورت به خاك ماليدن وص - 1ج

 صورت بوسيله ساق دستش جمع كند.

                            تيم م، موجب بطالن تيم م است؟اء آيا تكان خوردن اعض - 2س 

 باشد كه خالف وظيفه انجام نگردد.يفيت حركت بطورى بايد ك - 2ج 

            شرايط تيم م

 رر زمينهايى كه زمين شهرى از صاحبانشان ميگيرد و در اختيا           آيا تيم م د - 1س 
 گذارد، صحيح است؟ديگران مى

 ر صورتى كه با شرايط شرعى واگذار گرديده، اشكال ندارد.د - 1ج 

است زيرا باعث  سى بدليل رماتيسم از وضو گرفتن با آب سرد، معذورك - 2س 
 شود، در صورتى كه آب گرم در اختيار او نباشد آياوى مىاء درد اعض تشديد
 نماز بخواند؟               تواند با تيم ممى

 گرم  دارد، با نبودن آب ر صورتى كه وضو گرفتن با آب سرد براى او ضررد - 2ج

                بايد تيم م كند.

                              گام تحقيق كرد، آيا براى تهي ه 200ب جهت غسل و وضو بايد آ           براى تهي ه  - 3س 
ااز اى كه عرف                                                             چيزى كه تيم م با آن صحيح است همين مقدار الزم است، يا به اندازه

 شدن آن مأيوس شود؟ پيدا

 صحيح                                              حص كند كه عرفااز پيدا شدن چيزى كه تيم م به آنفبايد بقدرى  - 3ج 

 است، مأيوس شود.
                                                          يا غلو  سهم، يا سهمين براى فحص موضوعي ت دارد، يا طريقي ت؟آ - 4س 

 بدينوسيله  ر سابقجستجو است كه د اين امور براى تعيين مقدار حدود - 4ج
 است. شد ولى آنچه الزم است اصل مقدار و مسافتفهميده مى

                           يا در تيم م مواالت شرط است؟آ - 5س 

 تيم م مواالت شرط است. در - 5ج                     
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      تيم م احكام
 شود، امام جماعت شد؟               آيا با تيم م مى - 1س 

 مشكل است. - 1ج 
                       ن ضرر دارد، و هم تيم مآكه چشمش را عمل كرده كه هم آب براى شخصى  - 2س 

 اى دارد؟                  مضر  است، چه وظيفه

 ا قض عد همبكند، بايد نماز را بخواند و                         تواند، وضو و حت ى تيم ماگر نمى - 2ج
 نمايد.

                                                       جديد وضو كه مستحب  است، آيا تجديد تيم م هم مستحب  است؟ت - 3س 

 مانعى ندارد آورده شود،اء اگر بقصد رج - 3ج. 
 اى انجام دهد و پس از نماز                                       گر بيمارى به جهت خوف از ضرر تيم م جبيرها - 4س 

 معلوم شود، خوف او بى مورد بوده، چه تكليفى دارد؟

 ا         رد و ام بگي كه خوف او بى مورد بوده، بايد وضو                         گر قبل از نماز متوج ه شدا - 4ج
                                                     اگر بعد از نماز متوج ه شد، نماز و تيم م او صحيح است.

 شود، قرآن را لمس كرد و وارد مسجد شد؟                      با تيم م بدل از غسل مى آيا - 5س 

 جد مس                                                ى يك روز باقى است، احتياطااز مس  كتاب و ورود دراگر عذر برا - 5ج
 دار باشد، اشكال ندارد.ر عذر او ادامهاجتناب نمايد و اگ

      تيم م  تواند جهت نماز شبخص جنب كه در شب دسترسى به آب ندارد، آيا مىش - 6س 
 كند؟

 ندارد كند اشكالر صورتى كه بداند تا صبح به آب دسترسى پيدا نمىد - 6ج. 
                                                       اطر بيمارى ناگزير از تيم م شده است، اگر قبل از شروع بهكسى كه به خ - 7س 

 بتواند وضو و يا غسل كند تكليف چيست؟ نماز

 براى آنها ايد وضو و غسل كه وظيفه اوست انجام دهد، مگر آنكه وقتب - 7ج 
 كافى نباشد.

 هاى خود را قضازهكرده آيا بايد نماز و رو                                سى كه تا به حال اشتباهى تيم م مىك - 8س 
 كند؟

 كه با آن تيم مهاى باطل انجام گرفته قضا نمايد. بايد اعمالى - 8ج                                              
 اي                                                      زش را با تيم م بخواند و بعدامعلوم شود كه وقت براى وضو اگر كسى نما - 9س 

 غسل داشته نمازش چه صورت دارد؟

 حتياط واجب آن است كه نماز را اعاده كند.ا - 9ج 
 ز                                          تنگ است و با تيم م نماز خوانده است و بعد ا د كه وقتشخصى معتقد بو - 10س 

 ندهخواندن نماز پى برده كه وقت براى وضو ساختن داشته است آيانمازى كه خوا
 صحيح است يا خير؟
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 ماز نا بايد و اگر در وقت است حتم نماز را قضا كند بنابر احتياط واجب – 10ج
 را اعاده كند.

 آوار                                              ادگران براى خارج كردن مي ت يا مي تهايى از زيرافتد امد             بعضاات فاق مى - 11س 
جات ن شوند و معموالبيش از يك روز يا يك هفته جهتمجبور به دست زدن به آنها مى

 زلهجان مصدومين و رفع نياز و گرفتاريهاى آسيب ديدگان در منطقه حادثه مثل زل
 ينهاندارد حكم نماز ا                                                     حضور دارند و هيچگونه آب اضافى براى غسل مس  مي ت وجود 

 ه بايداگان                                             بايست تيم م كنند و همچنين براى مس  هر مي ت جدچيست آيا براى هر نماز مى
            تيم م كنند؟

 بعد هم ى                                                يم م او ل دوباره مس  جديدى انجام شود براى نمازهاتاگر بعد از  - 11ج 
آب  ىت يعناس                                                          تيم م الزم است ولى اگر مس  جديدى انجام نشده، هنوز عذر باقى

 تواند نماز بخواند.                                    براى غسل پيدا نشده، با همان تيم م مى
                              تيم م بدل از غسل در ماه رمضان

                                                    در ماه مبارك رمضان در تنگى وقت تيم م كند آيا با اين  اگر شخص جنب - 1س 
ت اب وقتواند نماز صبح بخواند و حال آنكه بيش از يك ساعت تا طلوع آفتمى      تيم م
 مانده است؟ باقى

 صيت كردمع غسل كند و اگر وتواند نماز بخواند و بايد برود                با آن تيم م نمى - 1ج 
                                                    و غسل نكرد تا وقت تنگ شد، بايد يك تيم م ديگر بگيرد.

                                 توان بجاى غسل تيم م نمود يا خير؟يا به جهت كسالت و تنبلى مىآ - 2س 

 حيح نيست مگر آنكه وقت تنگ شود.ص - 2ج 
ل از اذان صبح در شبهاى ماه مبارك رمضان نگى وقت، قبكسى كه در ت - 3س 

ن آتواند با كند و در صورت عدم وجود آب و غسل تا طلوع آفتاب، آيا شرعامى      تيم م
                                                             كه كرده است نماز بخواند، و يا بايد يك تيم م ديگرى هم بنمايد؟      تيم م

 ه، آن مفقود شد                                                     گر در حال تيم م، در تنگى وقت جهت روزه آب داشته و بعدا - 3ج
 م پيداز آن هانداشته و بعد  كند، ولى اگر در همان حال هم، آب               تيم م كفايت نمى

                                       نكرده، همان تيم م براى نماز، كافى است.
                               كند، تا وقت تنگ شود، سپس تيم مر ماه رمضان فردى عمداغسل نمىد - 4س 

نگى تدهد، آيا با كند و تا طلوع آفتاب كارى كه مبطل طهارت باشد انجام نمىمى
                                     شود با همين تيم م نماز خواند يا خير؟مى قتو

 كردن  تواند نماز بخواند و بايد غسل كند و اگر از غسل               با آن تيم م نمى - 4ج
 تا وقت كرده                                                             معذور است، مجد داتيم م نمايد، مگر آنكه عذرش از او ل كه تيم م

 تنگى نماز باقى بوده باشد.
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 كند تا وقت تنگ شود، سپسمىسى كه در ماه مبارك رمضان، عمداغسل نك - 5س 
 جدتواند وارد مسكند آيا با بودن آب حكم غسل جنابت دارد يا خير و مى        تيم م مى
 شود؟

 ست، اكرده                                              بت را ندارد، بجز در آن جهتى كه براى آن تيم محكم غسل جنا - 5ج
 تواند برود.مثل روزه لذا داخل مسجد هم نمى

                                  چيزهائى كه تيم م بر آنها صحيح است
                                            يا تيم م بر خاك كرات ديگر، جايز و كافى است؟آ - 1س 

 كند.گر صدق خاك كند مانعى ندارد و كفايت مىا - 1ج 
                      تيم م كند، چگونه است؟ 7اء خص جنب بر تربت حضرت سيدالشهدش - 2س 

 اشكال ندارد. - 2ج 
                                            يا تيم م بر موزائيك و يا سنگ مرمر صحيح است؟آ - 3س 

 ام ا تيم م بر موزائيك صحيح نيست.مر اشكال ندارد، سنگ مر - 3ج                                 
 



 

 
 

 

 مسائل نماز

            اهمي ت نماز

 ب نشينى و يا مطالعه در شب باعثشداند يا احتمال دهد كه كسى كه مى - 1س 
 شود چه صورت دارد؟شود كه نماز صبحش قضا مىمى

 ز امطالعه بيش  نشينى و شود شبگر علم دارد كه موجب قضا شدن نماز مىا - 1ج

               حد  جايز نيست.

 وقت نماز

 گر وقت براى خواندن نماز كم است، چه كنم تا نماز قضا نشود؟ا - 1س 

 ا وضوبماز را در وقت بخواند و اگر                            تواند با تيم م تمام ركعات ناگر مى - 1ج 

 گرورت اص مينه                            افتد، بايد تيم م نمايد و در مقدارى از نماز در خارج از وقت مى

 نماز را بعد از قضا شدن با وضو اعاده نمايد، بهتر است.

                                                    رتعالى در ليالى مقم ره، تأخير در نماز صبح واجب است؟آيا بنظر حض - 2س 

 ه ب يقين                                                  بهاى مقم ره و غيره نيست، پس تأخير در حد  احتياط وفرقى ميان ش - 2ج

 دخول وقت، مطلوب است.

كه خورشيدى غير از خورشيد منظومه كند اى زندگى مىكسى كه در كره - 3س 
، يا كند، آيا اعمالش را بايد طبق حركت همان خورشيد انجام دهدطلوع مى بر آن

 خورشيد كره زمين؟ طبق حركت

 باشد.                                                 كل ف در هر جا كه باشد خورشيد همانجا مالك كار او مىم - 3ج 

 الش را طبق                         اشته باشد، مكل ف بايد اعمداى چند خورشيد وجود اگر در كره - 4س 
 كدام خورشيد انجام دهد؟

 گيرد. ه عرفانور، مستند به اوست، بايد مالك عمل قراركهر خورشيدى  - 4ج 

كشد، تا نور خورشيد به زمين برسد، آيا مالك قيقه طول مىتقريباهشت د - 5س 
 شدن نماز صبح طلوع خورشيد است، يا رسيدن نور آن به زمين؟ قضا

 شود.مى د، خورشيد طلوع كرده، نماز صبح قضارف بگويعهر زمان كه  - 5ج 
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ه اء كند و در اثنخصى در آخر وقت، نماز ظهر را اقامه مىش - 6س              نماز متوج 
يد كه نماز ظهرى را كه شروع كرده، تمامادر وقت نماز عصر است آيا با شودمى

 كند، يا آن كه عدول به عصر نمايد؟ نماز ظهر را رها

 است و دليلى                                 او باطل است چون در وقت مختص  عصرماز نبر حسب ظاهر،  - 6ج 

ت وت وقفمستلزم  بر جواز عدول هم نداريم و ادامه نماز هم جايز نيست، چون

كند، ا مىعصر ر اء            ظهر، ني ت اد شود، و لذا پس از رها كردن نمازمى براى نماز عصر

ند، كم تما و در غير اين صورت نماز را چون يك ركعت يا بيشتر آن در وقت است

 هر دو را قضا نمايد. و احتياطا

 قبله

 ااى خريدم بعداطبق نظر خودم قبله رينجانب هشت ماه قبل، در تهران خانها - 1س 
 ه باام در تشخيص قبله و حدود هفت ماتشخيص دادم، سپس فهميدم كه اشتباه كرده

 ام لطفاتكليف مرا روشن فرمائيد؟غلط نماز خوانده قبله

 ورتى در ص تجو و تالش كرده و اشتباه نمودهبدست آوردن قبله جساگر براى  - 1ج

خارج  باشد و درمى كه انحراف از قبله به راست و چپ به مقدار يك چهارم دايره

گر ست و اعاده ابفهمد، احتياط در ا وقت فهميد، اعاده الزم نيست ولى اگر در وقت

ر ، چه ده كندزها را اعادفرض مزبور بايد نما تحقيق نكرده براى تشخيص قبله، در

 وقت بفهمد يا در خارج آن.

 ار                                                      ازده سال، به يك جهت نماز خوانده، البت ه آن جهت و قبله ي           شخصى بمد ت  - 2س 
نما بله                                                                   از طريق مساجد اهل سنت آن منطقه معي ن كرده، بعد از يازده سال، توسط ق

ت در اين صور درجه منحرف از قبله صحيح بوده است، 90شده كه قبله آن  معلوم
ماز نگذشته او چه صورت دارد و افرادى كه بعنوان ميهمان در منزل او  نمازهاى
ود خاز كشف خالف، آيا صاحبخانه وظيفه دارد كه به ميهمانهاى  اند، پسخوانده

                  تذك ر دهد يا خير؟

 ى در خارج ول درجه اگر در وقت بفهمد، بايد اعاده كند، 90ه مقدار در انحراف ب - 2ج

حصيل تدر  صورتى است كه اعاده ندارد، گرچه احتياط در اعاده است و اين در وقت

داخل  ، چه درباشد نمايد، چه در خارج وقت                                        قبله كوتاهى نكرده باشد و اال  بايد اعاده

 د.                                      ديگران شده باشد، بايد به آنها تذك ر ده وقت واگر او موجب اشتباه

 يا به شخصى كه در جهت مخالف، مشغول نماز است، اعالم واجب است؟آ - 3س 
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 لى ونيست  ب                                                ان بايد ميزبان اعالم كند، ام ا در اماكن عمومى واجدر باب ميهم - 3ج

 اعالمش احسان است.

بام كعبه نمازهاى واجب بخواند نماز او چگونه است آيا  اگر شخصى بر - 4س 
ى دارد؟معمولى است يا كيفيت  بطور             خاص 

 پشت  به                                                ، نمازهاى واجب خوانده نشود و در نمازهاى مستحب ىبر بام كعبه - 4ج

 ديوار لو اوج بخوابد، ركوع و سجود را ايمأانجام دهد و يا طورى بايستد كه در

 باشد. كعبه قرار بگيرد مثل موردى كه ديوار كعبه بلندتر از سقف

 است؟                                 يا قبله سي ارات منظومه شمسى زمين آ - 5س 

 بله اهل كرات ديگر، زمين است.ق - 5ج 

 سى كه وارد خانه خدا شده قبله آن چگونه است؟ك - 6س 

 ماز بخواند قبله است ولى نماز واجب خوانده نشود.به هر طرف ن - 6ج 

 باشد؟                                نحراف از قبله تا چه حد ى جايز مىا - 7س 

 ز طرف راست و چپ كمتر از چهل درجه انحراف اشكال نداردا - 7ج. 

 بدن و لباس نمازگزار

 يا بودن طال از هر نوع در جيب نمازگزار مبطل نماز است؟آ - 1س 

 شود.مل طال در جيب و امثال آن موجب بطالن نماز نمىح - 1ج 

 دانسته بيش ازدن كسى خونى بوده و با آن نماز خواند، در حالى كه نمىب - 2س 
ه شده تكليف چيست؟                                               مقدار يك درهم است، بعد متوج 

 فلت ولى غ ،ملتفت به خونى بودن بدن بوده (وع به نمازقبل از شر)            اگر از او ل  - 2ج

ى ند، ولاده كبايد اع كرده است و نماز را بدون جستجو از مقدار خون خوانده است

 نيست.                                                  اگر متوج ه نشده تا بعد از خواندن نماز، اعاده الزم

 شود؟كى زنان هم مىيا كراهت لباس سياه، در نماز شامل چادر مشآ - 3س 

 نشده است.اء ظاهرااستثن - 3ج 

                                                      راى مردان، كه هم براى طب ى و هم براى زينت باشد، در چه دندان طال ب - 4س 
 كند؟نماز را باطل مى صورت

 گر صدق زينت كند، محل  اشكال است و لو طب ى باشد.ا - 4ج                                                
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 و تطهير اى در جائى جنب شود و آب براى غسل   د هاگر شخصى همراه ع - 5س 
يرون ده ب                                                                  ندارد، براى نماز تيم م كرد آيا الزم است لباسى كه بر تن بوده و نجس ش

 يا خير و آيا بايد برهنه نماز بخواند؟ آورد

 را به  يد نماز                                                 ا از تن بيرون آورد و برهنه نماز بخواند، البت ه بابايد لباس ر - 5ج

                                     اى كه براى برهنه معي ن شده بجا آورد.وظيفه

             اهد با تيم م ر فرض فوق، شخص جنب كه وقت براى غسل ندارد و بخود - 6س 
اگر  رد؟ وبخواند، آيا لباسى كه بر تن او بوده و نجس شده الزم است بيرون آو نماز
 نجس شده و وقت تطهير دارد، آيا بايد تطهير كند؟ بدن

 كند امكان تطهير هست، بايد لباس و بدن خود را تطهير در صورتى كه - 6ج. 

 ىگويند آيا براهاى پالتين مردانه، كه به آن طالى سفيد مىبدست كردن حلقه - 7س 
 ىه حكمبراى مردان چ (طالى زرد)هاى نامزدى، مرد جايز است و آيا استفاده از حلقه

 دارد؟

 نكند  راى مرد جايز نيست ولكن اگر پالتين، صدق طالبهر دو قسمش  - 7ج

 اشكال ندارد.

ل وقت فريضه نماز تا آخر وقت اد اگر خونريزى - 8س  امه                                                      از دهان يا بينى، از او 
 باشد، نماز چه حكمى دارد؟ داشته

 گر و ا ان كارى كند كه لباس او نجس نگردد و نماز بخوانددر صورت امك - 8ج

 امكان ندارد، با همان حال نماز بخواند.

ا آب قليل دو بار تطهير كند تا گويد بايد ب                   قل د كسى است كه، مىمشخصى  - 9س 
شود، ولكن او يكبار تطهير كرده، در حالى كه فتواى مجتهد خويش را  پاك
 نمازهاى او چيست؟ دانسته، حكمنمى

 ده خوانده اعا اهر اين است كه واجب است نمازهايى را كه با آن نجاستظ - 9ج

 دانسته،نمىاست اگر چه  كند، زيرا بر حسب فتواى مجتهدش نجاست باقى بوده

 مگر اين كه جاهل قاصر باشد.

 ست؟ا ماز، از دهان يا بينى نمازگزار خون بيايد، آيا نمازش باطلناگر در حال  - 10س 

 ه به چنانچ ى وقت، با آن حال نماز بخواند و اگر وقت دارددر صورت تنگ - 10ج

 ند.بخوا نماز لباس يا بدن سرايت كرد نماز را بشكند و تطهير نمايد، آنگاه

ن م نماز، يا پس از آن دريابد كه برخى از اندامش كه پوشيداگر زن هنگا - 11س 
 الزم بوده، عريان مانده، تكليفش چيست؟ آن
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 شود. ماز است، گرچه احتياط در آن است كه نماز اعاده           اقوى صح ت ن - 11ج 

 وشيدن پاها براى زنان در نماز چه حكمى دارد؟پ - 12س 

 ده پوشي ايدب                                         الزم نيست بپوشاند ام ا كف پا بنابر احتياط  اظاهر و روى پا ر - 12ج

 شود.

؟آ - 13س                                                   يا ستر وجه و كفين، براى زنان واجب است يا مستحب 

 نابر احتياط پوشاندن صورت و كفين، واجب است.ب - 13ج 

 با انگشتر و لباسى كه داراى صورت و عكس جاندار و غيره نماز خواندن - 14س 
 دارد، همچنين در مكانى كه مجسمه يا عكس هست چه صورتىاست، چه حكمى 

 دارد؟

 ر دو مورد، از موارد مكروهه است.ه - 14ج 

 توان نماز خواند؟يا با خون همورئيد بواسير داخلى يا خارجى مىآ - 15س 

 ت، اشكال اس                                                   گر صدق خون جروح و قروح كند، اشكال ندارد و اال  محل ا - 15ج

               مگر مضطر  شود.

ت ه با فرض اين كه وق                              تواند برهنه نماز بخواند البت                    آيا زن در حم ام مى - 16س 
 است؟ ضيق

 است  اين ى كه بايد عريان نماز بخواند، عمل كند و احتياطبه وظيفه كس - 16ج

 كه قضا هم بنمايد.

 ماز خواندن با كفش و دستكش، چه حكمى دارد؟ن - 17س 

 د مگر نماز خوان توانكفشهاى معمولى نمىا دستكش اشكالى ندارد، ولى با ب - 17ج

 باشد. اينكه كفشى باشد كه مثل جوراب سر انگشتانش صاف

 اشدبگويند مگر خداوند به زنها نامحرم است كه زن گرچه در اطاق هفتم مى 18س 
 و خواست نماز بخواند بايستى خود را بپوشاند؟

 ن ندارد.ز شرايط نماز است و ربطى به محرم و نامحرم بودا - 18ج 

 ر حال نماز اگر زير چانه زن پوشيده نباشد چه حكمى دارد؟د - 19س 

 ير چانه بايد پوشانده شود.ز - 19ج 

 تمااليؤكل لحمه اساء دانست كه از اجزگر كسى با لباسى نماز خواند و نمىا - 20س 
 ؟تنه اسمااليؤكل بوده نماز او چگواء                                          و بعد از نماز متوج ه شد كه لباس او از اجز

 گر جهل به موضوع داشته است نماز صحيح است.ا - 20ج 
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 ده داده شد به كسى بشويد اعم از محرم و نامحرم و انسان هملباسى نجس ش - 21س 
ت شود نماز خواند در صورنگويد كه لباس نجس است آيا بعد از شستن با لباس مى

 ير؟ه كند يا خبودن بفرمائيد نمازهايى را كه تا به حال خوانده بايد اعاد منفى

 مگر آنكه  كنندشويند و پاك مىباس پاك است زيرا معمواللباس رامىل - 21ج

كنند و پاك مى انسان بداند كه اگر نگويد فقط از حيث چركى آن را تمييز

 كنند كه در اين صورت هنوز هم نجس است.نمى

 خصى جنسى به صورت نسيه خريده كه هر وقت پول داشت بدهد سپسش - 22س 

ن مگويد                                                                   پيراهن را هديه كرده به بكر مد تى گذشت پول را به بايع نداده بايع مى

واند ماز خ                                                              نيستم كه از پيراهن استفاده كنيد حال مد تى گذشت و بكر با لباس ن راضى

                                                      صحيح است يا نه در صورت عدم صح ت اعاده الزم است يا خير؟ آيا نمازش

 ه موقع چ                          از نظر زمان معي ن نشده كه لبته اين نحوه نسيه باطل است زيراا - 22ج

تى در توانسناگر                                                          بايد پرداخت شود ولى اگر معي ن شده ولى بايع به مشترى گفته

     ذم ه  واست  معامله صحيح                                                  زمان مقر ر پرداخت نمايى هر وقت كه امكان داشت بده،

 د.ل ندارپيراهن به او هديه شده اشكا مشترى مشغول است و نماز كسى كه اين

                                                 حد  حجاب خانمها در نماز و غير آن رابيان فرمائيد؟ - 23س 

 ر وضو كه د م بدن زن بايد پوشيده باشد مگر صورت به مقدارىدر نماز تما - 23ج

باطن  ست كهاواجب آن  بايد شسته شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ گرچه احتياط

تياط به اح وشود  هزن بايد پوشيد پاها در نماز پوشيده شود و در غير نماز تمام بدن

 بپوشاند. واجب صورت و كفين را هم بايد

 يا ديده شدن كف پا در حالت سجده اشكال دارد؟آ - 24س 

 ه احتياط واجب بايد پوشيده شود.ب - 24ج 

وقت شرعى نماز تنگ  )گر در مأموريتى مثل امدادرسانى در زلزله وا - 25س 

 ماز چگونه است؟و لباس امدادگر نيز نجس است شرايط خواندن ن است

 رد امكان ندا گر امكان تعويض لباس هست بايد لباس را عوض كند و اگرا - 25ج

 .خواندبنماز  عريان نماز بخواند و اگر اين هم امكان ندارد با همان لباس

دادگر در مأموريت آلوده به خون و نجس گردد و فقط اگر لباس ام - 26س 

ونه نماز خواندن با لباس مذكور چگيك دست لباس در دسترس باشد تكليف  همان

 است؟
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 ن از خواندنم س نماز بخواند زيرا در مقام اضطرار با همان لباسبا همان لبا - 26ج

 انجام دهد. اشكال ندارد به شرط آنكه نتواند وظائف شخص برهنه را

 يا پوشش زينت و زيورهاى صورت و دست در نماز جائى كه نامحرمىآ - 27س 
 نيست الزم است؟

 ند.بپوشا دست و صورت رازینت بيند الزم نيست ى كه نامحرم نمىدر جائ - 27ج 

اى از بدن يا موى او نمايان اى است كه سايهاس زنانه به گونهگاهى لب - 28س 
 چنين حالتى براى نماز اشكال دارد؟ آيا است

 شود. ايه بدن اشكال ندارد مگر آنكه بطورى باشد كه بدن ديدهس - 28ج 

 با مانتو و لباس خانگى بدون چادر در حالى كه پوشش كامل نماز خواندن - 29س 
 است چه صورت دارد؟

 اشكال ندارد. - 29ج 

 همراه داشتن چيز نجس در نماز
ده، آيا نجس است يا پاك؟ در صورت پيوند زدن آيا عضو بريده ش - 1س 

 آن نماز خواند؟ توان بامى

 ن پيوند زد جب نجاست آن عضو است و اگر باطع عضوى كه حيات دارد، موق - 1ج

 جزو بدن شود، خواندن نماز با آن اشكالى ندارد.

 مكان نمازگزار

 باشد يا وظيفه ديگر دارند؟                                      حكام مكل فين در كرات ديگر مانند، ما مىا - 1س 

 رد.            موضوعي ت ندا                                                 حكام شرعي ه براى همه بشر على السوي ه است و مكان،ا - 1ج 

 كزازگزار است، آيا خواندن نماز در مراايط قبولى نماز مكان نميكى از شر - 2س 
                                       هاى متعل ق به آنان، اشكال دارد يا خير؟                     تجم ع دراويش و حسينيه

 ين ادر  رفتن به اين مراكز، موجب تقويت آنها گردد، شركت در صورتى كه - 2ج

 است. جلسات جايز نيست و جواز خواندن نماز در اين مراكز مشكل

 جايز است؟ ا نماز خواندن در مكانى كه نجس، ولى خشك است،آي - 3س 

 پاك  جاى ده نباشد، اشكالى ندارد ولى بهتر آن است كه دراگر مكان سج - 3ج

 نماز بخواند.
 ىكنند چه صورتگيرند و واگذار مىماز خواندن در زمينهايى كه از مالكين مىن - 4س 

 دارد؟
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 فته گر                                مسل مى دارد، بايد از مالك اجازه                           ر زمينهايى كه مالك مشخ ص و د - 4ج

 شود.
كه سرمايه است و متعلق خمس، فى الحال فروخته شده و  زمين مزروعى - 5س 

ا مسكونى خريده شده نمازهايى كه در آن خوانده شده چه صورتى دارد آي منزل
 است؟ اعاده الزم

 شود، نماز اعاده ندارد                               ون معامالت معموالبه ذم ه انجام مىچ - 5ج. 
 خصى فرش منزلش نجس است حال شخص مهمان كه پاى او خيس استش - 6س 

 ؟خواهد نماز بخواند آيا اعالم به او واجب است و آيا مسئله اختالفى استمى

 سئله اختالفى است و به نظر ما بايد اعالم نمايد.م - 6ج 
ها - 7س  دهد ها اجازه خروج نمى                                        گر خانه كسى غصبى بود و شوهر به زن و بچ 

 بيرون نماز بخوانند تكليف چيست؟ كه

 م ا اگرا مجبور باشند كه در خانه نماز بخوانند اشكال ندارد در صورتى كه - 7ج        

ه        او توج  منع هبتوانند در خارج از خانه نماز بخوانند فقط منع كرده ولى آنها مى

 كنند و در خارج از منزل نماز بخوانند.ن
داند صاحبش رضايت دارد يا نه ماز خواندن در مكانى كه امدادگر نمىن - 8س 
 چگونه است؟ (مأموريتهاى امدادرسانى در زلزله مثل)

 ندن صحيح است.نماز خوا - 8ج 

 جا گرفتن براى نماز

اده                                                يا حكم بطالن نماز در جائى كه قبالشخص ديگر آن محل  آ - 1س   اى به              را با سج 
 خود اختصاص داده مخصوص مسجد است يا خير؟

 ر صدق غصب، فرقى بين امكنه نيست.د - 1ج 

ساله نوشته شده اگر كسى در مسجد جاى ديگرى را غصب اين كه در ر - 2س 
اقل عالغ، ب                                                              آيا فردى كه جا گرفته هر كس باشد فرقى ندارد اعم  از بالغ و غير  )كند

                                                 مرد، شيعه يا سن ى يا اين كه بايد بالغ شيعى باشد؟ يا و ديوانه، زن

 فرقى بين                                                  ر تصر ف جاى ديگران به طورى كه موجب صدق غصب باشد،د - 2ج

 افراد نيست.

مه در مسجد                      مسائل محر 

 ، شعر خواندن و كف زدن در مسجد چه صورت7مه طاهرين در مواليد ائ - 1س 

 دارد؟



 1 07   

 زده نشود.                              عر خواندن اشكال ندارد ام ا كف ش - 1ج 

                                                            ذرى دادن در داخل مسجد، در اي ام عاشورا و غيره چه صورت دارد؟ن - 2س 

 است و  بهتر يگر، مثل حسينيه و اماكن عمومى اطعام داده شود،داگر در جاى  - 2ج

 .مانعى ندارد بنمايند، اگر با عبادت مزاحمت نداشته باشد و رعايت آداب مسجد را

ه  - 3س   نگردد و زنان هم در ايترحيم در مساجد منعقد مى ه اين كه مجالسب         با توج 

 لكنند و اگر آنها شركت نكنند، چه بسا موجب اختالف بين فاميمجالس، شركت مى

 شود و از طرف ديگر انعقاد اينگونه مجالس در مساجد موجب هتك حرمت مسجدمى

اميل فين نى بگردد، زيرا ممكن است خانمها با علم به مسئله بخاطر ايجاد نشدن نگرامى

 جالسىحالت حيض وارد مسجد شوند، مستدعى است بيان فرمائيد، آيا اقامه چنين م با

 مسجد با صدق هتك حرمت جايز است يا خير؟ در

 جايز  رگزارى اينگونه مجالس اگر موجب هتك حرمت مساجد باشد،ب - 3ج

كه  د،اشنبمكانهايى  نيست و بايد سعى شود از مساجدى استفاده گردد كه داراى

 جز شبستان مسجد از نظر شرعى نباشد.

ه - 4س   ير وختواند داخل مسجد گردد يا اى لواط انجام گرفت، آيا مى               اگر با پسر بچ 

 اگر غسل كرد سپس بالغ شد، آيا بايد دوباره غسل كند؟

 ى ندارد ول                                                     ون بچ ه تكليفى ندارد، اگر خودش داخل مسجد شود، اشكالىچ - 4ج

و  ز بودهه مميبچ                                        بود، حق  ندارد او را به مسجد ببرد و اگر                   شخص ديگر اگر مكل ف

 بعد از بلوغ هم غسل غسل كرد غسلش صحيح است گرچه احوط آن است كه

 د.از بلوغ غسل كن نمايد و اگر قبل از بلوغ غسل نكرد واجب است بعد

                                                      با نق اشى و كاغذ ديوارى عكس دار و منظره چه صورت دارد؟ تزئين مساجد - 5س 

 زئين مساجد، مكروه است و نق اشى كردن مناظر، اشكال ندارد.ت - 5ج                                                        

                                                     ف ار اعم  از اهل كتاب و غير اهل كتاب به مسجدالحرام و كاحكام ورود  - 6س 
                          مقد سه و ساير مساجد چيست؟ اماكن

 جد و مسا اب به مسجدالحرام جايز نيست و ورود آنان به سايرورود اهل كت - 6ج
 ه موجب هتك نشود، اشكال ندارد.                       اماكن مشر فه در صورتى ك

 يابد                         عنوان مسجد به چه تحق ق مى
 يا ساختن مسجد نياز به صيغه مخصوص دارد؟آ - 1س 

 كند.مى                                                   يغه خواندن و يا نماز خواندن در تحق ق مسجدي ت كفايتص - 1ج 
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 است مسجد نمود؟ 7اء لشهدشود، زمينى را كه وقف عزادارى سيداآيا مى - 2س 

 ز خواندن در آن اشكال ندارد.توان قرار داد اما نمامسجد نمى - 2ج 

قه مسجد                    مسائل متفر 
 يا نمايش دادن فيلم و غيره، در مسجد جايز است؟آ - 1س 

 ز نمايش اينگونه امور، در مسجد اجتناب شود.ا - 1ج 
 دن عكسهاى رجال مملكتى و شهدا و ديگر عكسها در مسجد چه صورتز - 2س 

 دارد؟

 دارد. مسجد كراهتزدن عكس، در  - 1ج 
 سجد، مثل منبر در لزوم تطهير هنگام نجاست حكم خود مسجد راآيا اموال م - 3س 

 دارند؟

 اما اگر نجس بودن آن ها موجب نجاست مسجد يا دارندحكم مسجد را ن - 3ج 
 مسجد باشد تطهير آن الزم است. هتك حرمت

گويند ما راضى نيستيم                                          انيان مسجدى بعل ت ناراحتى شخصى با فردى مىب - 4س 
 در مسجد نماز بخواند، وظيفه چيست؟ فالنى

 ضايت آنها شرط نيست، چون مسجد وقف عموم است.ر - 4ج 
 شود نهار يا شام نذرى و يا ترحيم را درر صورت نبود جا و مكان، آيا مىد - 5س 

 مسجد داد؟

 ه مسجد داشت داشته باشد و مناسبت باكه مزاحمت با عبادت ن در صورتى - 5ج
ست كه غذا در اگرچه بهتر آن  مانعى ندارد، 7اء                              باشد مثل روضه خوانى سي دالشهد

 جاى ديگرى مثل حسينيه داده شود.
صورت  همسايگان باشد چهاء خش اذان از بلندگوى مسجد، چنانچه موجب ايذپ - 6س 

 دارد؟

 د چنان بلن ن نشوند و از طرفى هم بلندگو را آنپخش اذاخوب است مانع  - 6ج
 شود.اء نكنند كه موجب ايذ

 موزش رزمى در مساجد، چه حكمى دارد؟آ - 7س 

 ر مقام ضرورت اشكال ندارد.د - 7ج 
ت و                                                      اينكه مسجد متعل ق به همگان است، ممانعت از انجام عبادا با عنايت به - 8س 
 ه صورت دارد؟                             كارهاى فرهنگى، توسط يك عد ه چ يا

 از و براى نم                                                      سجد از اماكن عمومى است و هيچ كس حق  ندارد مانع ديگرانم - 8ج
د، ن مسجشأ اى باشد كه با                                             عبادت گردد و ام ا كارهاى فرهنگى، بايد به گونه

 منافات نداشته باشد.
 احداث، توسعه و تخريب مسجد
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 براى مصارف مسجدخت و شود، از بناى مسجد و زمين آن مغازه ساآيا مى - 1س 
 اجاره داد؟

 ست، امسجد                                              ف براى مسجد شده، جايز نيست ولى اگر متعل ق بهاگر زمين وق - 1ج
 اشكال ندارد.

ى رعايت حال روحانى محترمى شود، از زمين مربوط به مسجد، براآيا مى - 2س 
 اى ساخت؟آيد، خانهجهت تبليغ مى كه

 ه ب       متعل ق                    جايز نيست ام ا اگر ر صورتى كه زمين براى مسجد وقف شده،د - 2ج
 مسجد است، اشكال ندارد.

 ر كنار خيابان و تصميم به تعريض خيابان است حال ابالغمسجدى است د - 3س 
 نشينى آمده است، تكليف چيست؟عقب

 ى         امر اهم  خريب مسجد و امثال آن جايز نيست و در صورتى كه مزاحم بات - 3ج
 د.گردد، بايد حاكم شرع اجازه بفرماي

 توان مسجد بنا كرد؟يا روى زمين اصالحات ارضى، مىآ - 4س 

 دارد.اشكال ن                                                        ر صورتى كه مالك اصلى آن مشخ ص نباشد، با اجازه حاكم شرع،د - 4ج 
نى كه سابقامرتع و چراگاه بوده و بعد به صورت زراعت در در قطعه زمي - 5س 

 ساختن مسجد چه صورت دارد؟ آمده،

 ء اآن احي                                       ك شخصى نبوده و متصر فين بزراعت و امثالچنانچه زمين در مل - 5ج
ن مكان در آ مسجد كننده، ساختناء                                       اند، در اين صورت با اجازه متصر فين احينموده

 اشكالى ندارد.
 يا براى ساختن مسجد، رضايت همسايگان الزم است؟آ - 6س 

 حصيل رضايت، لزومى ندارد.ت - 6ج 
 



 

 

 

 

 واجبات نماز

     ني ت

                                                   عه را خواند، بعد نماز عصر را، چون جاهل بود به ني ت كسى نماز جم - 1س 
 دو ركعتى نماز را شروع كرد ولى چهار ركعتى خواند، نمازش چه صورت جمعه،
 دارد؟

 د، لى نداراشكا                                             نماز عصر بوده، ولى اشتباهابه جمعه ني ت كرده، اگر در ذهنش - 1ج

 اعاده نمايد. نماز باطل است و بايد عصر را ولى در غير اين صورت

شود، حكم نماز و روزه                            سال سن ى بوده و بعد شيعه مى 40            خصى به مد ت ش - 2س 
                                                               زكا  و معامالت و ديگر عبادات او كه به نظر شيعه صحيح نبوده چيست؟ و

 مال اعاده اع                                                     گر به مذهب اهل سن ت صحيح به جا آورده باشد احتياجى بها - 2ج

                                 گر در زكا ، كه بايد دوباره بدهد.نيست م

                                                    واندن حمد يا سوره شك  كند كه ني ت كرده يا خير وظيفهخاگر در حال  - 3س 
 چيست؟

 ه شك  خود اعتنا نكند و در همان حال توج ه به نيت كند.ب - 3ج                                                     

          عدول ني ت
 ر كداميك از موارد ذيل عدول جايز است:د - 1س 

 از فريضه به فريضه  -الف 
 فله به نافله از نا -ب 
 از فريضه به نافله  -ج 
 از نافله به فريضه  -د 

 ر براى ساي شود كهو مورد از موارد جواز عدول، از فريضه به فريضه بيان مىد - 1ج

 يم:سخ دهپا                                                           موارد بايد به كتب مفص ل مراجعه و يا اين كه سئوال نمائيد تا

 1 - مغرب  بهاء ظهر و از عشكه از عصر به اء در نماز ظهر و عصر، مغرب و عش

شده اء عصر يا عش تواند عدول كند، در صورتى كه فراموش كرده و وارد در نمازمى
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كه وارد ركوع ركعت چهارم  به مغرب در صورتى امكان دارداء البته عدول از عش

 نشده باشد.

 2 - ه تواند عدول بمى خواند و سهواوارد نماز بعدى شده،تى كه نماز قضا مىدر صور

ا صبح ر آيد كه نمازيادش مى خواند، بعدماز سابق نمايد، مثالقضاى نماز ظهر مىن

ح تواند به صب               سو م نرسيده، مى قضا نكرده، در اين صورت اگر به ركوع ركعت

 ست.ايز نينماز سابقه به نماز الحقه ج عدول كند، قابل ذكر است كه عدول از

 3 - جايز ضهنين عدول از نافله به فريدول از نافله به نافله جايز نيست، هم چع 

روع به ش سان                                                         باشد، ام ا عدول از فريضه به نافله در جائى جايز است كه، اننمى

ماز نند و كعدول  تواند به نافلهفريضه نموده و نماز جماعتى بر پا شود كه مى

 جماعت را درك نمايد.

 آيد آياخصى مشغول نماز واجب است، در بين نماز، امام جماعت مىش - 2س 

 تواند نيت را به قضا برگرداند و نماز را تمام كند، يا خير؟مى

 تواند به نافله عدول كند و نماز را تمام ترسد به جماعت نرسد میاگر می – 2ج

 .را به جماعت برساند نموده و خود

              تكبير  االحرام
ار بچند  این که صحیح بگوید                 ْ                          که در گفتن تکبیر  االحرام، وسواس دارد و براى کسى - 1س 

 کند آیا نمازش صحیح است؟آن را تکرار مى

 ر، به امو سواس حرام است و لذا نبايد انسان كارى كند كه دروعمل از روى  - 1ج

     بير  به تكمرت                                                   گرى منجر گردد و ام ا در مورد تكبير  االحرام اگر چندوسواسى

 كبيرى،تز هر كه بعد ا االحرام بگويد، موجب بطالن نماز است و لذا راهى جز اين

، مى استر حراو اين هم كا صورت را از قبله برگرداند و بعد تكبير بگويد، ندارد

 صحيح باشد.                           گردد كه تكبير  االحرام بعدىلكن موجب مى

                                             ك  در درست گفتن تكبير  االحرام، چه حكمى دارد؟ش - 2س 
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 شده نماز ن عدىاگر از روى وسواس نباشد و در صورتى كه هنوز وارد جز ب - 2ج

كه  ر صورتىد د وباشد، بايد نماز را تمام كند و احتياطادوباره نماز را اعاده كن

 اعتنا نكند.                                                وارد جز بعدى مثل بسم ال له و حمد شده به شك  خود

ه ام يقين پيدا كند كگر مأموم در بين نماز جماعت، قبل از ركوع رفتن اما - 3س 

 ا خير؟يگويد ب                                                          االحرام را نگفته آيا واجب است در اين حالت تكبير  االحرام را         تكبير  

 ويد حرام بگاال                                              دا كند كه تكبير  االحرام را نگفته، بايد تكبير اگر يقين پي - 3ج

 چون هنوز وارد نماز نشده است.

االحرام نماز، در حالىك - 4س   رهكه هنوز وارد خواندن سو                                          سى بعد از گفتن تكبير 

ت تلف ظ تكبير شك  كند وظيفه ا رماز ناش چيست آيا بايد                                                   حمد نشده است اگر در صح 

 هم بزند و دوباره تكبير بگويد؟ به

 اجب بايد نماز را تمام كند و دوباره اعاده نمايد.به احتياط و - 4ج 

االحرام نماز را به اآيا مى - 5س   خفات خواند؟                              توان تكبير 

 خفات تكبير االحرام اشكال ندارد.ا - 5ج                               

 قيام
                                                   راد از قيام مت صل به ركوع كداميك از موارد زير است:م - 1س 

 ز حالت ايستاده به ركوع رفتنا -الف 

 ادن قبل از ركوع پس از تمام شدن خواندن حمد و سوره يا گفتنمقدارى ايست -ب 

 تسبيحات اربعه

 است.                            ورد او ل قيام مت صل به ركوع م - 1ج 

 

 

 قرائت

 ب                                                       بيحات اربعه سه مرتبه همچنين دو سالم او ل پس از تشه د واجآيا گفتن تس - 1س 
 است؟
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 بهتر  كند، گرچه سه مرتبه گفتنفتن يكبار تسبيحات اربعه كفايت مىگ - 1ج

ياط ر احتبناب                                                       است و گفتن سالم او ل مستحب  است ولى اگر سالم دو م را گفت

 ويد.                         واجب، بايد سوم ى را هم بگ

 زه او جايب                                                 سالم نماز أشهد أن  علي اولى  هللا  بخواند، آيا اقتدا  اگر شخصى در - 2س 
 است؟

 اقتدا جايز نيست. - 2ج 

قرائت بعضى از آيات را اشتباهى و بدون قصد بخواند، آيا  اگر در حالت - 3س 
 تكرار كند يا خير؟ بايد

 موع اعاده مج بلكه احوط اى كه اشتباهى خوانده واجب استتكرار آن كلمه - 3ج

 آيه است، تا معناى آن كامل شود، نه اصل سوره.

واعد تجويدى و مخارج حروف در نماز واجب است و اگر آيا رعايت ق - 4س 
 آنها را رعايت نكرد، نماز او چه حكمى دارد؟ كسى

 تجويد  بصورت                                            اشد كه به آن قرائت صحيح گفته شود و لو كامال بايد طورى ب - 4ج

تش ط رعاياحتيا يرملون بنابر                                          البت ه در بعضى از موارد مثل ادغام در حروف نباشد

 اشكال نيست.                               واجب است، پس صح ت نماز خالى از

                                         ك  در تعداد تسبيحات اربعه، چه حكمى دارد؟ش - 5س 

 وردبدست آ                                                  حال ايستاده شك  كند، بايد تكرار كند تا عدد الزم را اگر در همان - 5ج. 

هماز، نبايد طال به دست كند و حاال متوندانسته، مرد در حال كسى كه نمى - 6س      ج 
 شده نمازهائى كه خوانده چه صورت دارد؟

 اهل مقص ر، بايد نماز را اعاده كند.ج - 6ج                                   

 توان خواند و در چه صورت اشكال دارد؟سبيحات اربعه را، با چند نفس مىت - 7س 

 حركت نشود و تسبيحات، وقف به                                  فس موضوعي ت ندارد، بايد در خواندن ن - 7ج 

 .بيان شده است 1013حكم اين مسئله در توضيح المسائل مسئله شماره 

د گويد، در قرائت نماز بنابر احتياط واجب نباياى مرجعى كه مىبنابر فتو - 8س 

                                                              به حركت كرد، اگر مكل فى مرتكب وقف به حركت شد، نماز او چه صورت  وقف

 دارد؟

 تياط اين اح كند، يعنى به مرجع ديگر در خواهد به احتياط عملمىفردى كه  - 8ج

 نمايد.                                                  رجوع نكرده، صح ت نماز محل  اشكال است و بايد اعاده



 

 
   

 

114     

 يا دعا كردن به فارسى، در قنوت و سجده نمازهاى واجب جايز است؟آ - 9س 

 ر نمازهاى واجب جايز نيست.د - 9ج 

 ملك يوم الدين گفت؟ يا جايز است بجاى مالك يوم الدين،آ - 10س 

 ايز است، ام ا احوط مالك يوم الدين است.ج - 10ج                                       

م نماز بعد از قرائت حمد اشتباهاش - 11س  ل يا دو   بجاى قرائت                                                       خصى در ركعت او 

                                              سوره توحيد، مجد داحمد را خواند، چه صورت دارد؟

 گر لى او نرسيده، بايد يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود اگر به ركوع - 11ج

 به ركوع رسيده، نمازش اشكال ندارد.

 شنود،و صبح وقتى مأموم صداى امام را مىاء غرب، عشمآيا در نماز  - 12س 

 تواند ذکر بگوید؟مى

 رك ذكر بهتر است، گرچه گفتن تسبيح اشكالى ندارد.ت - 12ج 

حيم جز سوره است كه بقصد آيا بنظر حض - 13س  حمن الر   نآ                                                  رتعالى بسم هللا  الر 

 ره گفته شود؟سو

 بلى جز سوره است - 13ج. 

 تواند قرائت را درست بخواند آياسى كه دندانش افتاده يا كشيده و نمىك - 14س 

 الزم است دندان مصنوعى بگذارد، تا بتواند نماز را صحيح بخواند؟

 ر صورتى كه موجب عسر و حرج نباشد، واجب است بگذارد.د - 14ج 

 است؟ گفته آيا نمازهاى او باطل                   جاى رب نا، رب نا مى زيادى به             فردى كه مد ت - 15س 

 كم به بطالن مشكل است، گرچه احتياط در اعاده است.ح - 15ج 
 ايم، تكليف چيست؟گر ندانيم چند بار تسبيحات اربعه گفتها - 16س 

 بياورد.اء تسبيح بقصد رج 3دن به                                     تواند بنا را بر اقل  بگذارد و تا رسيمى - 16ج 
 ايحمد يا سوره اء حال در اثن نماز، ادامه نماز يادش رفتهاء ى در اثنشخص - 17س 

 ، وقت                                                       سجود يا تشه د و سالم هر چه فكر كرد ادامه نماز يادش نيامد ذكر ركوع و
 ا كندضيق است، آيا هر چه يادش آمد ادامه دهد، بعد قضا كند يا نماز را ره هم

 د؟ضا كنبراى يك ركعت نماز را ق                                 در وقت نمايد واگر وقت نداشت حت ىاء دوباره اد

 ادش يكه  رائت يا ذكر يادش آمد بخواند ولى اگر مطمئن هستقاگر دنباله  - 17ج

وباره دكند و  قطع اتواند نماز ر                                  اى هم ندارد كه او را تذك ر دهد، مىآيد و وسيلهنمى

 بخواند و لو بصورت قضا بخواند.
 جمعه جايز است؟ يا بلند خواندن قرائت نماز ظهر روزآ - 18س 
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 ايز است ام ا تركش بهتر است.ج - 18ج                            
خفات در قرائت واجب است يا در تمام اذكار نماز واجب آيا جهر و ا - 19س 

 است؟

 ر ، و دنماز واجب است                                          هر و اخفات در حمد و سوره ركعت او ل و دو مج - 19ج

 ود.نده شخواركعت سوم و چهارم نيز قرائت يا تسبيحات اربعه بايد با اخفات 
 ف كه در نماز حكم سوره                                 هاى والض حى و الم نشرح و فيل وايالسوره - 20س 

 واحده دارد آيا در غير نماز هم داراى همين حكم است مثل خطبه جمعه چرا؟

 بلكه  ندارد، الف است و اخبار هم داللت بر وحدت در غير نمازخمسئله مورد  - 20ج

 در مثل نيست لذا بعيد كند،در نماز كفايت نمىهمين قدر وارد است كه يكى از آنها 

 .ه استدر خواندن هر دو سور نذر سوره واحده، يكى كفايت كند، گرچه احتياط
 فتن تسبيحات اربعه، چهار بار سهواچه صورت دارد؟گ - 21س 

 اشكال ندارد. - 21ج 
م و چهارم حكم گفتن بي - 22س                                                  ش از سه مرتبه تسبيحات اربعه در ركعت سو 

 چيست و حكم خود نماز چيست؟اء واجب به قصد ورود يا رج هاىنماز

 ارده وتسبيح  طلق بيش از سه مرتبه اشكال ندارد ولى بعنوانمبعنوان ذكر  - 22ج

 بيش از سه مرتبه گفته نشود.

 (جماعت نماز فرادى و)واندن بيش از يك سوره بعد از حمد در نماز واجب خ - 23س 
 دارد؟ چه حكمى دارد و خود نماز چه حكمىاء                           و مستحب  به قصد ورود يا رج

 و به نظر  گويند                                                 واندن بيش از يك سوره بعد از حمد را اصطالحاق ران مىخ - 23ج

ر با و اگ اشكال ندارد                                                  ما در نمازهاى واجب حرام است ولى در نمازهاى مستحب 

 شود. دانستن مسئله در نماز واجب بخواند، نماز بايد اعاده

لط بگويد تكرار آن واجب است                            كر مستحب ى را در نماز سهواغاگر كسى ذ - 24س 
      ّ مستحب ؟ يا

 صحيح آن واجب نيست بلكه مستحب  است.ت - 24ج                                   

دانسته و كسى سى كه چندين سال قرائت نمازش اشتباه بوده است، نمىك - 25س 
ى خواند نمازهايش چه حكمكرده صحيح مىاو نگفته است يا اينكه فرض مى هم به
 دارد؟

 توانسته مى اگر يقين دارد قرائتش به شكلى انجام شده كه نماز باطل بوده و - 25ج

صحيح است و در صورتى                                                       ياد بگيرد، بايد نماز را اعاده كند و در صورت شك ، نماز
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معلوم شده صحيح نبوده بايد نمازها  كرده قرائتش صحيح است و بعدكه خيال مى

 را قضا يا اعاده نمايد.

م نمازهاى واجب به  خواندن سوره - 26س  م و چهار                                                    بعد از حمد در ركعات سو 
 باشد؟چه حكمى دارد و حكم خود نماز چه مىاء ورود يا رج قصد

 ز هم نما اگر با دانستن مسئله كه جايز نيست انجام داده، جايز نيست و - 26ج

 باطل است.

و سوره و غير ركن مانند حمد اء سالمى چيزى از اجز اگر شخص - 27س 
ين را عمدايا احتياطاچند مرتبه بگويد نمازش چه حكمى دارد، هم ذكرهاى نماز

 وسواس چه حكمى دارد؟ مسئله براى شخص

 اگر از  ولى وره را نبايد عمداو بدون حالت احتياط تكرار كند           كل  حمد و س - 27ج

د ايد و بكه تكرار كن باب احتياط باشد، اشكال ندارد و شخص وسواس حرام است

 كند.اء به همان صورت كه انجام داده اكتف

باشد قاعده غلظت جهت احترام و تكريم كلمه مباركه مى»    هللا  «در كلمه  - 28س 
اطل باگر شخصى رعايت قاعده تغليظ الم را در كلمه مباركه نكند آيا نماز  حال

ل تفا                                                        اين در حالى است كه قاعده كل ى حرف الم در فن  تجويد صفت اس است و آيا
 باشد؟مى

 خيم تف كم مخصوص به خود را دارد ولى اگر مراعات تغليظ ولفظ جالله ح - 28ج

 نشود موجب بطالن نماز نيست.

                                                      لي ه آمده يكى از واجبات نماز ذكر است آيا مراد از ذكر،در رسائل عم - 29س 
 تسبيحات اربعه است يا غير از حمد و سوره؟

 ر اربعه د راد از ذكر در واجبات اذكار ركوع و سجود است و تسبيحاتم - 29ج

ر هم ذك تسبيحات اربعه شود گرچه از نظر لغوى بهضمن مسائل قرائت مطرح مى

 گويند.مى

 ركوع و سجود

 د                                                      جده اگر غير از انگشت بزرگ بقي ه انگشتها هم به زمين برسسآيا در حال  - 1س 
 اشكال ندارد؟

 باشد. يه گاهش به انگشت بزرگ پابايد تك - 1ج 

تواند آن را بر سجده بگذارد، اش مجروح است و نمىكسى كه پيشانى - 2س 
 سجده كند؟ چگونه



 1 17   

 طراف پيشانى را به زمين بگذارد.ا - 2ج 

 گر هنگام سجده دو مرتبه سر به مهر بخورد، چه حكمى دارد؟ا - 3س 

 ا ارادهبرفتن  انچه دوباره به سجدهگر سر به زمين بخورد و قهرابلند شود، چنا - 3ج 

سجده  اختيار بهدوباره بى باشد، بايد بنشيند چون يك سجده محسوب شده، ولى اگر

 شود.سجده حساب مى رفته، سپس ذكر سجده را بخواند همان يك

 تى نماز خوانده در حالى كه هنگام سجده چادر بين پيشانى و            اگر زنى مد   - 4س 
 دانسته، وظيفه او چيست؟حكم مسئله را نيز نمىحائل بوده و  مهر او

 نيستنماز او صحيح  - 4ج. 

 گر براى سجده كردن، مهر و امثال آن پيدا نشود تكليف چيست؟ا - 5س 

 ت دس اى كه از كتان و پنبه هم يافت نشود، بر پشتچهدر صورتى كه پار - 5ج

 سجده كند.

 ، نماز چه حكمى دارد؟گر در حال سجده، كف دست از زمين بلند شودا - 6س 

 د.ندار دارد، ذكر نخواند، اشكالىگر زمانى كه دست را از زمين بر مىا - 6ج 

 موارد سجده سهو

سجده                                                             گر كسى در حالى كه نشسته شك  كرد دو سجده بجا آورده است يا يكا - 1س

 ستو طبق دستور يك سجده انجام داد و بعد يقين كرد كه سه سجده انجام شده ا

 صورتى دارد؟ نمازش چه

 مازش صحيح است و بعد از نماز دو سجده سهو انجام دهد.ن - 1ج 

                                                       ر تعداد سجده شك  كند، كه يك سجده بجا آورده يا دو يا سهاگر انسان د - 2س 

 سجده، حكمش چيست؟

 جده سسه  ه دو سجده انجام داده است و اگر بعدايقين كرد كهكبنا بگذارد  - 2ج

جام جده انساگر يك  است و دو سجده سهو بجا آورد وانجام داده، نماز او صحيح 

 سهو بجا آورد. داده، بعد از نماز يك سجده را قضا كند و دو سجده

ا يدر تعداد سجده شک کند که يک سجده به جا آورده است يا دو  انسان اگر_3س

 ؟حکمش چيست سه سجده
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 جده سه سه ك بنا بگذارد كه دو سجده انجام داده است و اگر بعدايقين كرد_ 3ج

جده سگر يك ااست، نماز او صحيح است و دو سجده سهو به جا آورد و  انجام داده

 .ا آوردجنماز يك سجده را قضا كند و دو سجده سهو به  انجام داده، بعد از

                                                                گر كسى در ركوع بجاى سبحان رب ى العظيم و بحمده، سبحان رب ى االعلىا -4س 
 بگويد نمازش چه صورت دارد؟

 كر ذ ت، بايد                                                  ر در حال ركوع متوج ه شد كه ذكر را اشتباه خوانده اساگ -4ج

و  ح استصحي                                                          صحيح را بخواند و اگر بعد از ركوع يا سجده متوج ه شد، نمازش

                                               مستحب  است بعد از نماز، دو سجده سهو انجام دهد.

ركعت آخر را فراموش كرده است و بعد از اتمام سالم  شخصى سجدتين - 5س 
 يف چيست؟آمد تكل يادش

 اره را دوب سالم                                              نجام نداده است دو سجده را انجام دهد و تشه د واگر منافى ا - 5ج

ايد ست و باطل اداده نماز ب انجام دهد و سجده سهو انجام بدهد و اگر منافى انجام

 دوباره بخواند.

اء سال نماز خوانده و در نماز ظهر، عصر و مغرب، عش 50     مد ت  شخصى -6س 
م نماز، سالم داده يعنى هر سه سالم را گفته، بعد           از تشه د ر پس اده و ددامه ا                                                    كعت دو 

 را خوانده، حال بفرمائيد نمازهاى او چه صورتى دارد؟           بقي ه نماز

 نمازها را قضا بنمايد. احتياطا – 6ج 

ل نماز، خيال كند كه ركعت آخر است وا -7س                                                                   گر بعد از ركوع و سجود ركعت او 
ل است چه حكمى دارد؟                      تشه د خواند، سپس يادش                                     آمد كه ركعت او 

 ش نماز ه،نماز را تمام نكرده و منافى نماز را هم انجام نداد در صورتى كه - 7ج

 صحيح است و بايد بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.

ل اشتباهاقنوت بجا آورد، سجده سهو واجب است؟اگ -8س                                                             ر كسى در ركعت او 

 نيست. سجده سهو واجب - 8ج 

ا شک کند که يک سجده به جا آورده است ياگر کسی در حالی که نشسته است -9س
ه دو سجده و طبق دستور يک سجده ديگر به جا آوردو بعد يقين کند که سه سجد

 ؟انجام داده است نمازش چه حکمی دارد

 و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آوردنمازش صحيح است  - 9ج 

 قنوت
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                                     س ي ئات نا گفتم تكليف نمازهايم چيست؟                   مد تى در قنوت نماز - 1س 

 مازهاى گذشته اشكال ندارد.ن - 1ج 

اهاى ديگر نماز دعا خواندن با لغتهاى غير عربى چه حكمى در قنوت و ج - 2س 
 رد؟و اگر از نظر ادبى لغات را غلط بگويد جهاليا سهوانماز چه حكمى دا دارد

 لط غ جهال د و اگر سهواو يار نمازهاى واجب دعا بايد با لغت عربى باشد - 2ج

 شود.بخواند نماز باطل نمى

ب ى را بعد از سوره توحيد در نمازهاى اخفا            آيا جمله ك   - 3س   توانتيه مى                                                   ذل ك  هللا  ر 
 بلند گفت؟

 د.بلند خوان توان                                                     ذل ك  ال له ر ب ى را بعد از خواندن سوره شريفه اخالص مى  ك  - 3ج 

ل نماز چگونه است؟ق - 4س                                          نوت خواندن در ركعت او 

 گر سهواباشد، اشكال ندارد.ا - 4ج 

 يا قنوت را به فارسى بگوئيم، اشكال دارد؟آ - 5س 

 ر نمازهاى واجب احتياطابه فارسى دعا خوانده نشود.د - 5ج 

            تشه د و سالم
   ّ    صح ت دو باعتقاداش گفتن سه سالم و یا یک سالم بوده لکن فردى در نماز وظیفه - 1س 

 داده آیا نمازش صحیح است؟سالم بیشتر نمى

 ه             خصوصابا توج  كم بوجوب اعاده همه نمازهاى خوانده شده، مشكل است،ح - 1ج

                                            به اعتقاد صح ت آن، ولى احتياط در اعاده است.

                                                      يا در تشه د نماز أشهد أن  علي اولى  هللا  گفتن جايز است؟آ - 2س 

 رى است        شه د امت                                         أشهد أن  علي اولى  ال له گفته نشود، زيرا واجب              در تشه د نماز - 2ج

ى از ااجازه شهادت ثالثه، كه بايد از جانب شرع، نحوه آن بيان شود و در مورد

صد قگر به ن هم ا                  نمازهاى مستحب ى، آ                                          جانب ائمه معصومين داده نشده است و ام ا در

 ورود نباشد، اشكال ندارد.

م نماز يقين پيدا كرد كه ذكر صلوات تشه د راكعركسى در حال قيام  - 3س                                                  ت سو 
 فراموش كرده، تكليف چيست؟

 آورد و جبران كند و دو سجده سهو براى قيام بيجا بجا بايد برگردد - 3ج. 

                                        واندن تشه د اضافى در نماز چه حكمى دارد؟خ - 4س 

 ند.كمى د سجده سهو بجا آورد و اگر عمداباشد نماز را باطلاگر سهواباش - 4ج 
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                                                    ظيفه، خواندن تشه د است فراموش كرده، بعد از بلند شدن ودر جائى كه  - 5س 
 آمده وظيفه چيست؟ يادش

 بعد از                                                 ركعت بعد نرسيده، بايد بنشيند و تشه د را بخواند و اگر به ركوع - 5ج 

 ومه دهد ادا ارنماز دو سجده سهو بجا آورد و اگر به ركوع ركعت بعد رسيده نماز 

                                         تشه د را قضا كند و دو سجده سهو بجا آورد. بعد از نماز،

را  ماز را فراموش كرد، آيا بعد از قضاى آن بايد سالم نماز           اگر تشه د ن - 6س 
 بخواند؟ هم

 ده باشدش                                                و ل باشد، سالم واجب نيست و اگر تشه د دو م فراموش           اگر تشه د ا - 6ج ،

 سالم را بگويد. احتياطا

ت ه بعد از تشه                        ن جمله و  ت ق ب ل  ش فگفت - 1س  ج  ف ع  د ر   دنبر حال آرامى د بايد د                                        اع ت ه و  ار 
 توان گفت؟خوانده شود يا در حال بلند شدن مى

 شود                                              ن و آرامى بدن بعد از خواندن تشه د بايد خواندهدر حال نشست - 1ج. 

            نماز مضطر  

احى كردند و محل  خروج مدفوع آنان بسته شده وا - 1س                                                              شخاصى كه عمل جر 
شود در موقع نماز آورى مىاى كه همراه آنان است، جمعتوسط كيسه مدفوع

 چيست؟ تكليفشان

 يرى جلوگ امكان دارد در موقع نماز جلوگيرى از خروج شود، در صورتى كه - 1ج

 كسى كه)لبول اسلس  كند و بوظيفه                                           كند و اال  با آن حالت نماز بخواند و كفايت مى

له رسا 319ر مسئله توضيح آن د -عمل كند  (شودبى اختيار از او بول خارج مى

 بيان شده است.

                                                رفتن به ركوع و سجده برايش مشق ت دارد، چگونه عمل  زن حامله كه - 2س 
 نمايد؟

 رد امكان دا                                                     ر صورتى كه مشق ت، غير قابل تحم ل باشد، به هر صورت كهد - 2ج

 انجام دهد.

خواهد نماز ت و مىگر انسان در جائى قرار گرفت كه نيم متر آب اسا - 3س 
 رود آيا نمازش صحيح است؟كند سرش زير آب مىوقتى كه سجده مى بخواند

 و  عى نداردمان سجده را بخوبى انجام دهد با ذكر آن،اء تمامى اجز اگر بتواند - 3ج

 نمايد. در غير اين صورت، به وظيفه شخص معذور از سجده عمل
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 تعقيبات نماز

به اين است كه بعد از نماز و رو به  (س)هرا ذكر حضرت ز آيا استحباب - 1س 
 توان خواند؟باشد و يا در حال راه رفتن و يا با فاصله هم مى قبله

 و غيره عد از نماز و رو به قبله باشد، ولى در حال راه رفتنب           مستحب  است  - 1ج 

 هم اشكالى ندارد.

            شكي ات نماز

                        اند، مصل ى شك  در ركعاتر كنار او نشستهخواند و چند نفشخصى نماز مى - 1س 
ه مىكند در حالى كه آن افراد تعداد ركعات را مىمى  ياآكنند،                        دانند و او را متوج 
ه بدل، تواند ترتيب اثر بدهد يا خير و آيا فرقى بين زن و مرد، عادل و غير عامى     چ 

                      غير ممي ز هست يا خير؟        ممي ز و

 است چنانچه اطمينان              راى شخص مصل ىاطمينان، بظن يا مالك حصول  - 1ج 

اشد، ب نهاحاصل گردد و لو گوينده زن باشد و يا شخص ثقه غير عادل و غير اي

       ه شك شوظيف به                                                         تواند ترتيب اثر بدهد و اگر اطمينان حاصل نشود، مصل ى بايدمى

 عمل نمايد.

كند،                             اند كه عدد ركعات را مشخ ص مىخيرامهرى براى نماز درست كردها - 2س 
يت دارد؟براى  آيا                                  اثبات عدد ركعات، شرعاحج 

 ارد.            كند، حج يت داطمينان حاصل مىظن يا اگر  - 2ج 

كند كه نماز مغرب                         است و در بين نماز شك  مىاء ماز عشكسى كه مشغول ن - 3س 
 خوانده يا نه تكليف چيست؟ را

 دول را ع                                             ركعت چهار م نرسيده و در وقت مشترك است، ني تش اگر به ركوع - 3ج

 ه نمازذارد كبگ             شك  كند، بنااء                                     نماز مغرب و اگر در وقت مختص  نماز عش دهد به

 مغرب را آورده است.

                                                       ر نماز چهار ركعتى يكى از شك هاى صحيح برايش پيش آيد ولىاگر انسان د - 4س 
 داند كدام بوده است، وظيفه او چيست؟بعد از نماز نمى

 ا مسجده سهو  يستاده و دوك ركعت احتياط ايستاده و همچنين دو ركعت اي - 4ج

                     فى الذم ه انجام دهد.

                                                              حضرتعالى در رساله شريفه در باب احكام نماز راجع به شك هاى صحيح - 5س 
م بايد بنا بگذارد كهفرموده                                                                          ايد: شك  بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دو 

يستاده چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و سپس دو ركعت نماز احتياط ا
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تواند حاال شخصى بعد از تمام كردن نماز عذرى برايش بوجود آمده كه نمى بخواند،
احتياطى ايستاده را بخواند، آيا دو ركعت نشسته كافى است و اگر نشسته  دو ركعت

بخواند، بايد خوابيده بخواند، آيا همان دو ركعت كافى است يا بايد در  هم نتوانست
 ه دو تا دو ركعتى بخواند؟نشسته و خوابيد صورت عذر

 ند و ك ند و نماز را اعادهكتواند دو ركعت نشسته بخواند، ولى احتياط مى - 5ج

ه و يستادا تواند نشسته بجا آورد، دو ركعت خوابيده بخواند مثل حالاگر نمى

 احتياط مذكور را رعايت كند.

 بعد از ركوع حكمش چيست؟ 5و  3       ك  بين ش - 6س 

 كند ادهارد و نماز را تمام كند، سپس نماز را اعرا بر سه بگذاحتياطابنا  - 6ج. 

لى گذاشت و در حا 3                                بعد از سجده شك  كرد و بنا را بر  4و  3 اگر كسى بين - 7س 
                                                                ايستاده بود شك  كرد كه آيا هر دو سجده انجام شده يا نه حكم چيست؟ كه

 جام دهد ان جده ديگرو بايد بنشيند و يك س 3گذاشت نه مى 4بر  بايد بنا را - 7ج

 و نمازش را تمام كند.

                                               گر كسى شك يات نماز را رعايت نكند آيا مجزى است؟ا - 8س 

 وباره دنماز را                                                        جزى نيست و بايد به دستور شك  عمل كند و اگر خواسته باشدم - 8ج

 كار است.نهگشكستن نماز                                                     بخواند بايد نماز او لى را بشكند و در هر حال به خاطر
 ركعتى چه حكمى دارد؟ 3بعد از سالم در نماز  3و  2        ك  ميان ش - 9س 

  نماز صحيح است. - 9ج 

 كيگذاشت و بعد از نماز  4كرد و بنا را بر  4و  3        شك  بين اگر كسى مثال - 10س 
هت جبه  ركعت احتياطابجا آورد و بعد از بجا آوردن احتياط يقين كرد كه اصل نماز

 اش چيست؟نماز احتياط، وظيفهشدن ركن باطل است يا  كم

 د.نماز احتياط را بخواند و احتياطانماز را اعاده كن بايد دوباره - 10ج 

 مبطالت نماز

 يا حركت دادن دست وانگشتان در نماز اشكال دارد؟آ - 1س 

 گر موجب فعل كثير نباشد، مانعى ندارد.ا - 1ج 

ه خود را كه گل نماز مادر مىآيا در حا - 2س   كند بغل كند؟ريه مى                      تواند بچ 

 بچ ه  نيايد و ر صورتى كه فعل كثير صدق نكند و از حالت نمازگزار بيروند - 2ج     

 نجس هم نباشد اشكال ندارد.
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مرد در كنار يكديگر براى نماز خواندن بدون اينكه مانعى  وايستادن زن  - 3س 
دم عرت در صو (چه محرم چه نامحرم)پرده مابين آنها باشد چه حكمى دارد  مانند
 فاصله به چه مقدار بايد باشد؟ جواز

 ايد حد اقل نيم متر فاصله باشد.ب - 3ج                               
                                               كستن نماز مستحب ى بدون هيچ دليلى چه حكمى دارد؟ش - 4س 

 اشكال ندارد. - 4ج 

 جاهائى كه نماز خواندن در آنجا مكروه است

 ماز خواندن روبروى حيوانات خشك شده چه صورت دارد؟ن - 1س 

 ه كراهت دارد.خواندن در مقابل حيوانات خشك شدنماز  - 1ج 

قات نماز               متفر 
 شود؟گر هنگام نماز زن حائض از جلو نمازگزار بگذرد نمازش باطل مىا - 1س 

 شكال ندارد و نماز صحيح است.ا - 1ج 

 باداتع                                                      غ و مستقل  شده، آيا اذن والدين در نماز مستحب ى و ديگر فردى كه بال - 2س 
 دانيد؟و مسافرت را شرط مى                 مثل روزه مستحب ى

 رزند فكرد، بر  تواند پدر اذن ندهد و اگر نهى                        ذن، شرط صح ت نيست ولى مىا - 2ج

 است. الزم است، عمل كند و اگر هر كارى با اذن پدر باشد، بهتر

ه شدچبنظر مبارك  - 3س                                                     گونه در نماز حضور قلب پيدا كنيم واگر كسى متوج 
 ست نماز را تكرار كند؟حضور قلب نداشته، آيا جايز ا

 بقصد  زتوان، حضور قلب پيدا كرد و اگر تكرار نماياضت و زهد مىاز راه ر - 3ج

 باشد، اشكال ندارد.اء رج

 ماز و روزه كسانى كه با يكديگر سالها قهر هستند آيا صحيح است؟ن - 4س 

 شود.كند، لكن مقبول واقع نمىاز صحيح است و كفايت مىنم - 4ج 

 ات بررا شنيد، آيا استحباب صلو 9قتى نمازگزار اسم يا لقب يا كنيه پيامبر و - 5س 
 آن حضرت فورى است يا خير؟

 باشد.بلى فورى مى - 5ج 

 نوافل
مده آ                                                      ماز غفيله بعد از نماز مغرب در وقتى كه در رساله عملي ه نآيا خواندن  - 1س 
                   مستحب  و صحيح است؟اء قصد ورود يا رج به
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 د ورود مستحب  است.بقص - 1ج                   

            مستحب  است؟اء به قصد ورود و رجاء يا خواندن نماز غفيله بعد از نماز عشآ - 2س 

 آورده شود.اء ه قصد ورود كه جايز نيست بلكه به قصد رجب - 2ج 

 شود بعد از فريضه بجا آورد؟يا نافله صبح و ظهر و عصر را مىآ - 3س 

 ورده شودآاء                              بجا آورده شود ام ا به ني ت رجشكال ندارد كه بعد از فريضه هم ا - 3ج. 

 احكام جماعت

 مام جماعت اقتدا كرد و حمد و سوره را خواند و حال آن كهااگر كسى به  - 1س  
                                                          دانسته، نبايد بخواند، يا آن كه اط الع نداشته، حكم او چيست؟مى

 كه غير صورتى ستن مسئله احتياطابايد نماز را اعاده كند و دردر صورت دان - 1ج 

 عمدى بوده است، نماز او صحيح است.

                          خواند واجب است يا مستحب  گر انسان نداند نمازى را كه امام جماعت مىا - 2س 
، حكم به عدم جواز اقتدا كرده) وم معل و اقتدا كرد، بعد (اند                                             كه در صورت مستحب 

ند يا كعاده اكه نماز واجب بوده و با نماز مأموم مطابقت داشت، آيا بايد نماز را  شد
 خير؟

 ايد نماز را دوباره بخواند و اكتفا به آن، مشكل است.ب - 2ج 

 از جماعت بر پا است، آيا نماز خواندن بصورت فرادى جايززمانى كه نم - 3س 
 است؟

 سا بنيست و چه  نگام اقامه جماعت نماز فرادى خواندن در آن مكان جايزه - 3ج

 خواند.مى ى نمازشود كه فرادموجب بطالن نماز شخصى مى

نفر يا  3امامى است ولى در طرف راست آن  12مام جماعت ادر جايى كه  - 4س 
ل اقتدا مى 2 ا كنند، افرادى كه در كنار آنه                                      نفر اهل سن ت هميشه در صف او 
                                             نمازشان چه حكمى دارد، ضمناجاى تقي ه هم نيست؟ ايستندمى

 د نباش عنوان تقيه در كارر صورتى كه فاصله بيش از حد مجاز باشد و د - 4ج

 تحقق اتصال محل اشكال است.

ست ا                                                        مام جماعت اقتدا كرد به خيال اين كه او مشغول نماز يومي ه ااگر كسى به  - 5س 
 فهست وظيفريضه آيات ااء                                                     بعد از حمد و سوره و ركوع متوج ه شد كه امام در حال اد و

 چيست؟

 ر لبته اگاست ا زى كه خوانده صحيحعد از التفات، بايد قصد فرادى كند و نماب - 5ج

 اشد.بانجام نداده  چيزى را كه باعث باطل شدن نماز است مثل زيادى ركن
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 ايد: احتياط واجب است كه،ضرتعالى در بحث ركوع رساله شريفه فرمودهح - 6س 

 كنيم كه طبق                                                                هنگام رفتن به ركوع هللا  اكبر گفته شود و ما به امام جماعتى اقتدا مى

ر داند و لذا تكبي                                             ودش و يا مرجع تقليدش، تكبير گفتن را مستحب  مىخ فتواى

وم ز مأماقتدا به چنين امام جماعتى با فرض مذكور جايز است، و نما گويد، آيانمى

گويد و                                                   اگر امام جماعت مقل د حضرتعالى باشد، و تكبير را نمى چه صورت دارد و

 چه صورت دارد؟ كند نمازهم تقليد نمى در اين احتياط از ديگرى

 باشد.ر هر دو فرض نماز مأموم صحيح است و اقتدا جايز مىد - 6ج 

 راند كه آن نماز جماعت از نظ                                      فرادى به مد ت طوالنى نماز جماعتى خواندها - 7س 

 امام و مأموم هر دو كثير السفر، ولى يكى كامل و)حضرتعالى صحيح نبوده، 

ت ن (كنندد جداگانه تقليد مىشكسته، زيرا هر كدام از مرجع تقلي ديگرى ماز           عدم صح 

 ت استگردد، به چه معناست، آيا بطالن و عدم كفايكه اينگونه برگزار مى جماعتى

 نمازهاى گذشته قضا شود يا خير؟ و بايد

 رد عمل منف يفهر حال اقتدا، علم به بطالن نماز امام نداشته يا بوظاگر مأموم د - 7ج

 شود. قضا                              حيح است و اال  باطل است و بايد                           كرده و لو غفلتا ، نماز او ص

                                                   نماز مي ت به جماعت خوانده شود، آيا مأموم بايد ني ت  در صورتى كه - 8س 

 نمايد و دعاها و تكبيرها را با جماعت بخواند؟ جماعت

 بخواند را ت و لو به جماعت خوانده شود بايد مأموم تكبير و دعا           در نماز مي  - 8ج. 

م امام كه ركعتاگر شخصى رك - 9س  م امام رسيد و اقتدا كرد و ركعت سو                                                         عت دو 

م مأموم است، اگر مأموم بداند چنانچه سوره يا قنوت را بخواند، به ر  ماماكوع                                                                    دو 

كوع ررسد، آيا اگر سوره يا قنوت را خواند و به رسد و در سجده به امام مىنمى

 نرسيد، نمازش صحيح است يا خير؟ امام

 رسد، ىنم داند به ركوع                                              گر به سجده او ل برسد، نماز صحيح است ولى اگر مىا - 9ج

 سوره و قنوت را نخواند.

اى از مجتهدين، نماز تمام و بنابر نظر                           ر مواردى كه بنابر نظر عد هد - 10س 

را  انمازديگر، قصر است اگر در چنين شرايطى، امام جماعت اجتهادايا تقليد اى    عد ه

 ست؟اأموم شكسته بخواند، يا بالعكس، آيا در چنين صورتى اقتدا صحيح م تمام و

 قتدا در فرض مزبور، در صورت علم مأموم صحيح نيست.ا - 10ج 

 نخواند و مأموم به او اقتدا كند، حكم چنيگر امام جماعت نماز قضا مىا - 11س 

 نمازى چيست؟ و اگر امام جماعت نماز قضاى ديگرى را بخواند، چطور؟
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 ز قضاى نما اى يقينى خودش باشد، اشكالى ندارد ولى اقتدا بهاگر نماز قض - 11ج

                                                    احتياطى امام يا نيابتى يا استيجارى، محل  اشكال است.

 اقتداى خواند كه،خواند يا نمازى مىگر امام جماعت نماز قضاى احتياطى مىا - 12س 
 اعالم كند؟ و در                                                      مأمومين به او صحيح نيست، آيا شرعاموظ ف است به مأمومين 

 صورت عدم اعالم آيا معصيت كرده و نماز خودش و مأمومين باطل است؟

 رچه ندهد گ ر امام معلوم نيست، ولى خود را در معرض قراربوجوب اعالم  - 12ج

ه بعالم  مومينما اگر اعالم كند، بهتر است و چنانچه اعالم نكرد و نماز خواند و

 صحيح است. دارد و نماز امام هموضعيت نباشند، نماز آنها اشكالى ن

 توان بهيا نمازهايى كه بواسطه عهد، نذر و قسم بر انسان واجب شده مىآ - 13س 
                                           نمازهاى يومي ه اقتدا كرد و به جماعت خواند؟

 ز نيست.جاي                                                 ام جماعت در مورد نمازهايى كه بالذ ات واجب نباشنداقتدا به ام - 13ج 

 مسجدى داند امام نمازى را كه درت كه، جايز مى                   ماعت مقل د مرجعى اسامام ج - 14س 
    ل د م مق         مسجد دو   خوانده، همان را در مسجد ديگر با جماعت ديگر بخواند، ولى مأمومين

 و اقتدااتوانند به مى                                      داند، بفرمائيد: آيا مأمومين مسجد دو ممرجعى ديگرند كه، جايز نمى
 كنند؟

 ايز نيست به او اقتدا شود.ج - 14ج 

 ره امام جماعتى كه وسواس دارد و بعضى از كلمات را چند باآيا اقتدا ب - 15س 
 كند، صحيح است؟تكرار مى

 موجب رجع تقليد مأموم، اينگونه تكرارهاى وسواس گونهماگر به نظر  - 15ج 

 بطالن نماز است، اقتدا اشكال دارد.

 يد، در صورتتواند در دو مكان اقامه جماعت نماآيا امام جماعت مى - 16س 
م چگونه است؟                                جواز ني ت نماز دو 

 حتياطاامام براى بار دوم امام جماعت نشود.ا - 16ج 

 ون                                                       اعت از روى اجتهاد يا تقليد نماز با غسلهاى مستحب ى را بداگر امام جم - 17س 

 قتدااشود به او داند، آيا مى                                        داند و مأموم مقل د مرجعى است كه جايز نمىوضو جايز مى

 كرد؟

 ست.ني خواند، اقتدا كردن به او صحيحگر بداند با چنين غسلى نماز مىا - 17ج 

ايد: كه اگر مأموم بعد از نماز فهميد حضرتعالى در نماز جماعت فرموده - 18س 

امام باطل بوده است، نماز مأموم درست است، چنانچه مأموم در جماعت  نماز
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بعد از نماز بفهمد كه نماز امام  از امام يك ركن اضافه بجا آورد و بقصد متابعت

 نماز صحيح است؟ باطل بوده، آيا اين

 محل  اشكال است. - 18ج                

هم  اعتتوانند با جماند، آيا مى                                           مام و مأمومى كه نماز يومي ه را فرادى خواندها - 19س 

 بخوانند؟

 به امام نمازش را فرادى خوانده است خواندن آن نماز در صورتى كه - 19ج 

                          ى ديگران، محل  اشكال است.جماعت برا

 تواندشنود مىو صبح كه انسان صداى امام را مىاء غرب و عشمآيا در نماز  - 20س 

 ذكر بگويد؟

 رك ذكر بهتر است، گرچه گفتن تسبيح، اشكال ندارد.ت - 20ج 

 قتدا كردن زن به شوهر عادل چگونه است؟ا - 21س 

 شود.نوشته مى                                  ستحب  است و ثواب جماعت براى هر دو م - 21ج 

 ادوبار يا سه بار به جهت متابعت از امام ركوع كرده، حكماگر كسى سهو - 22س 

 نماز او چيست؟

 اشكال ندارد. - 22ج 

م به جماعت ملحق مىش - 23س   تواند همراه باشود، آيا مى                                    خصى كه در ركعت دو 
 امام جماعت قنوت بخواند؟

 ت ى در قنوت.                                  ستحب  است كه از امام متابعت شود، حم - 23ج             

 يا رسيدن صداى امام جماعت به مأمومين واجب است؟آ - 24س 

 واجب نيست. - 24ج 

م ذكر بگويآيا مأموم مى - 25س  ل و دو   د؟                                                    تواند در نماز جهري ه در ركعتهاى او 

 جب وا شنود ولو همهمه را به احتياطگر مأموم صداى قرائت امام را مىا - 25ج

م را اى اماگر صدا ه اگر تسبيح بگويد اشكال ندارد ولىنبايد قرائت بخواند ولو آنك

 بگويد. تواند قرائت يا تسبيحشنود ولو همهمه را مىنمى

جود منع شوهر از حضور او در جماعت باز هم شركت كند واگر زنى با  - 26س 
 صورت دارد؟ چه

 كال نيست.خالى از اش - 26ج 
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 مد براى امام جماعت چه صورتفتن ذكر الحمدهلل بعد از قرائت سوره حگ - 27س 
 دارد؟

 انجام ندهد. - 27ج 

 ر طبق تقليد يا اجتهاد خودش خواندن سوره را بعد از حمداگر مأموم ب - 28س 
 آيا داندواجب بداند و امام جماعت بر طبق تقليد يا اجتهادش خواندن آن را واجب ن

 يا قبل از جايز و صحيح است كه چنين مأمومى به چنين امام جماعتى در ركوع
م باشد)اقتدا كند؟  ركوع ل خواه در ركعت دو   (                                        خواه در ركعت او 

 قتدا در فرض مذكور جايز نيست.ا - 28ج 

 القول فى احكام 4لخمينى فى كتاب تحريرالوسيله مسئله اقال االمام  - 29س 
 ك و كذاط ذلالجماعه ال يجب على المأموم الطمانينه حال قرأه االمام و ان كان االحو

ه يل سجودن يطا تجب عليه المبادره الى القيام حال قرائته فى الركعه الثانيه فيجوز ال
 ظريا با نآائيد يقوم ان قرا االمام بعض القرأه لو لم ينجر الى تاخر الفاحش بيان فرم و

 قومباشيد آن را مرباشيد و اگر قائل به نظر ديگرى مىمبارك امام راحل موافق مى
 نمائيد؟

 ما هم مثل نظر حضرت امام خمينى  نظر - 29جت.اس 

مأموم صداى حمد و سوره امام را اء گر در نماز جماعت مغرب و عشا - 30س 
 تواند ذكر بگويد يا خير؟مى بشنود

 بايد ساكت باشد. - 30ج 

ب ى«باب گفتن آيا در استح - 31س  ب نا«و »                 ك ذل ك  هللا  ر   ام شدنبعد از تم»                  ك ذل ك  هللا  ر 
 ير؟سوره توحيد در نماز جماعت، فرقى بين امام و مأموم وجود دارد يا خ خواندن

 ت كه اس                                               ه سوره قل  هو  ال له ا ح د  رامى خواند، مستحب كامام جماعت  - 31ج

                                                 ك ذل ك  اهلل ر ب ى را بگويد ولى مأموم نبايد بگويد.

م كه ا - 32س  م و چهار   امام                                                          گر كسى در نماز جماعت شركت كرده و در ركعت سو 
 زكشد وقت دارد چهار مرتبه تسبيحات را بگويد آيا جايجماعت تسبيحاتش طول مى

 است؟

 گر به ني ت ذكر مطلق بگويد اشكال ندارد.ا - 32ج                                       

م خود باشد در حينرامام جماعت  - 33س  ل يا سو  م و مأموم ركعت او                                                       كعت چهار 
                                                    خواندن تشه د وظيفه مأموم تجافى است يا نشستن معمولى؟

 نجام دهد.به احتياط واجب تجافى ا - 33ج 

 پيدا شدن خلل در نماز جماعت
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 عت شخصى به تنهايى پشت آخرين صف ايستاده و نماز را بهدر نماز جما - 1س 
گويد: كه شما ركعت آخر خواند، بعد از نماز به شخص جلو خود مىجماعت مى

يا آبجا آوردم،  گويد به نظرماى، ولى آن شخص مىبدون ركوع تمام كرده نماز را
 و علم كدام مالك است؟ حرف كدام

 ر كدام به علم خود عمل كنند.ه - 1ج 

ه فوق، حرف شخص عقبى درست بود و نفر جلو ركوع را اگر در مسئل - 2س 
رت كرده بود، و لذا به نظر شخص عقبى نماز جلويى باطل است و در اين صو ترك

                         ص به جماعت مت صل است آيا هم باطل است چون فقط بواسطه آن شخ نماز عقبى
 عقبى باطل نيست و مالك نظر خود شخص است؟ باز هم نماز

 ماز شخص عقبى صحيح است و فقط جماعت باطل شده است.ن - 2ج 

 گر در نماز جماعت امام در ركن و غيره اشتباه كند، تكليف چيست؟ا - 3س 

 ايد مأموم ني ت فرادى كند و خود نماز را تمام كند.ب - 3ج                                                 

 قنوت را فراموش كرده و بعد از ركوع قنوت را خواند، حاال امام جماعتى - 4س 
 شود در حال قنوت به امام اقتدا كرد؟مى آيا

 نيست  بعيت از امام است در قنوت، متابعت در اين صورت الزماگر مراد، ت - 4ج

اين  كه در م است                                                            بلكه تأم ل كنند و به سجده بروند و اگر مراد آغاز اقتدا به اما

 صورت اقتدا جايز نيست.

 اش چيست؟گر امام جماعت، وسط نماز فهميد نمازش باطل است،وظيفها - 5س 

 كنند. عمل ند كه، مأمومين به وظيفه خود كه ادامه نماز است،كبايد اعالم  - 5ج 

                                                   جماعت به واسطه ترك كردن مكان توسط مأمومى ات صال به  اگر در نماز - 6س 
                                                   برود تكليف ات صال او با صف جماعت كه از بين رفته چهطرف از بين  هر سه

 باشد؟مى

 رادى ف رادى كند و نماز را خودش تمام كند و نمازش به صورت           بايد ني ت ف - 6ج

 صحيح است.

 شرايط امام جماعت

 مام جمعه و شهود عدلين طالق و امام جماعت خود راعادلااگر قاضى و  - 1س 
 معرض قرار دهند؟ ندانند آيا جايز است خود را در

 تواند ترتيب آثار عدالت را بار نمايد.لى خود نمىجايز است و - 1ج 

 مامت زن براى جماعت چگونه است؟ا - 2س 
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 مامت زن براى جماعت زنان اشكال ندارد.ا - 2ج 

 گويد راضى نيستم به من اقتدا كنيد در فرض مذكور آياامام جماعتى مى - 3س 
 شود به او اقتدا كرد؟مى

 گر موجب اذي ت امام نباشد، اشكال ندارد.ا - 3ج                                       

 يا در نماز اقتدا به امام اخبارى جايز است؟آ - 4س 

 ام بين ام جماعت ندارد مگر در صورتى كه احراز شود در مسائل نماز اقتدا اشكال - 4ج

 م است.مأمو امام به عقيده و مأموم اختالف است كه اين اختالف موجب بطالن نماز
 شود را بگيرد آياىسى نتواند جلوى مريضى كه باعث ابطال وضو ماگر ك - 5س 

 تواند امام جماعت شود؟مى

 اشكال ندارد. - 5ج 
 ه او اقتدا نمود؟توان به كسى كه ريش تراش است در نماز بآيا مى - 6س 

 اقتدا جايز نيست. - 6ج 
 ابه او اقتدشود نماز را ما يقين داريم نادم است آيا مى وشخصى معصيت كرده  -7س 

 كرد؟

 ا كرد.اقتد توان به اوكند و مىكند كفايت مىگر پشيمان است و استغفار مىا - 7ج 
توان به                                                           گر امام جماعت عدالت خود را از دست بدهد، بعد از چه مد تى مىا - 8س 
 كرد؟ اقتدا او

 د.شود به او اقتدا كرگر احراز شود كه توبه كرده و تكرار نكند، مىا - 8ج 
 كى از شرايط امامت جماعت حالل زاده بودن است شخصى غير اهل علمي - 9س 

ح سالها امامت جماعت كرده بعد فهميده كه شرط فوق را ندارد چند سئوال مطر
 شود:مى
او  ته او كه با جماعت خوانده، هم چنين نمازهاى افرادى كه بهنمازهاى گذش -الف 
 اند، چه صورت دارد؟كرده اقتدا
 ازهاى خودش و ديگران قضا دارد يا خير؟آيا نم -ب 
 يا بر اين شخص واجب است اعالن كند كه، شرط مذكور را ندارد؟آ -ج 
 گر مأمومين خودشان اقتدا كنند، چه صورت دارد؟ا -د 
در  امت جماعت، آيا در حالل زاده نبودن، زنا با وطى شبهه و وطىدر مسئله ام -م 

                                  ين موارد كه حل يت شرعى ندارد، فرق                              حيض و وطى در حال عد ه و غير ا حال
 دارد؟

 ن صحيح كنندگا دانسته، نمازهاى خودش و تمامى اقتدانمى تا زمانى كه -الف  - 9ج

 است و جماعت حساب شده است.

  قضا ندارد. -ب 
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  عالن واجب نيست ولى خود را در معرض قرار ندهد.ا -ج 

  ى ندارد.گر مأمومين به اعتقاد خودشان اقتدا كنند، اشكالا -د 

  اشكالى اده جايز نيست ولى غير آن، از موارد مذكور در سئوال،امامت زنا ز -م

 ندارد.

 

                                         يا اقتدا به امام جماعت شيخي ه، جايز است؟آ - 10س 

 نها آاقتدا به  شود،ون اعتقاداتشان موجب ضرر به عدالت و ايمانشان مىچ - 10ج

 مشكل است.

ارد د                                       دهد يا شك  دارد يا گمان دارد و يا يقين م جماعتى احتمال مىاگر اما - 11س 

از اى نماز جماعت خواند، در صورت بطالن نم                           جنب است حال بعللى براى عد ه كه

آيا                                                              ديگران تكليف چيست و در صورت وجوب اط الع به آنها اگر همه مردند خود و

  خواند، كافى است يا خير؟امام جماعت نمازهاى آن افراد را ب خود اين

 ت و صحيح اس                                                    ماز مأمومين حت ى در صورت يقين امام به بطالن نماز خودن - 11ج

ر ناهكاگجنابت،  امام جماعت بايد نماز خود را قضا كند و در صورت يقين به

 است و نبايد خود را در معرض امامت قرار دهد.

 تداتواند به او اقشته باشد، مى                                        گر انسان به صح ت قرائت امام جماعت شك  داا - 12س 

 كند؟

 ت.اشكال اس                                                      ايد احراز كند كه قرائت امام صحيح است و اال  جماعت موردب - 12ج 

                                                    ه يكى از شرايط امام جماعت است شرط تعب دى است يا شرطآيا عدالت ك - 13س 

 ياد، آ                                                                   صح ت نماز؟ حال اگر كسى يقين به عدم عدالت امام جماعت داشت و اقتدا كر

 زش باطل است ولزوم اعاده دارد، يا فقط معصيت نموده است؟نما

 داند عادل مى                                                 دالت شرط صح ت جماعت است و اقتدا كردن به امامى كهع - 13ج

گر اورت، صدر غير اين  نيست اگر مستلزم اقتدا كردن ديگرى گردد جايز نيست و

 عاباشد،تشرير اشكالى ندارد مگ بصورت احتياط بخواند و اكتفا به آن نماز نكند،

 كه حرام است.

 ه                   شناسد و حت ى نسبت بيا اقتدا به ائمه جماعاتى كه انسان آنها را نمىآ - 14س 

 مأمومين آشنايى ندارد، جايز است؟
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 يا  ندكه امام جماعتى باشد كه يا خود، عدالت او را احراز باقتدا بايد  - 14ج

ه و كه بين نحا لو عمالبهبواسطه اشخاصى كه مورد وثوق هستند، تائيد شده باشد و 

 او اقتدا كرده باشند.

 شود، اقتدا كرد؟يا به كسى كه شناخت كامل نداريم مىآ - 15س 

 ناختن شولى  ين كسى كه عدالتش را احراز نكرديد، جايز نيست،اقتدا به چن - 15ج

 امام در جماعت لزوم ندارد. 

ل ه او اقتدا كرده عادگر مأموم در بين نماز يقين پيدا كرد امامى كه با - 16س 
ايد ت و بتواند نمازش را به جماعت بخواند، يا اين كه نمازش باطل اسآيا مى نيست،

 هر جا فهميد، نمازش را تبديل به فرادى نمايد؟ اعاده كند يا

 نماز را      بقي ه ميد امام جماعت عادل نيست، قصد فرادى نمايد وهر جا كه فه - 16ج 

 كند.  آن است كه نماز را اعاده                           خودش بخواند و احتياط مستحب 

 امامت شخص ناقص
اعت انگشت دست نداشت، يا اگر دارد چند سانتى كوتاه است، اگر امام جم - 1س 
 شود به او اقتدا كرد؟مى آيا

 ت    صح  كند، زيرا مالكبودن انگشت يا كوتاه بودن آن اشكالى وارد نمىن - 1ج

 سجده، كف دست است.
امام  تواندپاى خود را در جنگ از دست داده، آيا مى ككسى كه يك دست و ي - 2س 

 جماعت شود؟

 شود، مى نمازاء خص ناقص العضو كه نقصش موجب نقص در بعض اجزش - 2ج

 تواند امام جماعت شود.نمى

را اء كند و يا اينكه حرف ريا كسى كه حرفى را در حرف ديگر ادغام مىآ - 3س 
رد ائتى داكند و ديگر مشكالت قرمىاء ا را فا ادكند و يا بعضى از حرفهمىاء اد الم
 امامت او صحيح است يا خير؟ آيا

 صحيح نيست. - 3ج 

تواند مام جماعتى كه عضوى مثل دست و پا و انگشت پا را ندارد آيا مىا - 4س 
 جماعت شود؟ امام

 كند، مى يى است كه در امر واجبات نماز نقص يا خلل وارداگر از اعضا - 4ج

 ند امام جماعت شود.توانمى
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ها تواند از جانب آنگر يقين ندارد كه پدر و مادر نماز قضا دارند آيا مىا - 5س 
 امام جماعت شود؟         نيابتا  

 امام جماعت  توانكه بر عهده او آمده است میگر نماز قضاى حتمى دارند ا - 5ج
 شد.

 ىتوانند امام جماعت باشند در حاليا روحانيونى كه پاى مصنوعى دارند مىآ - 6س 
ى برا كه طمأنينه نماز از بين نرود و در صورتى كه نظر فتوايى داريد آيا راهى

 شما در اين مسئله از ديگرى تقليد كند وجود دارد؟            اينكه مقل د

 سجده  كه ان دارد به طورىه نظر ما كسى كه يكى از مواضع هفتگانه او نقصب - 6ج

فرد  ت بايدجماع امام                                         تواند امام جماعت باشد زيرا به طبع او ليهاو كامل نيست نمى

له تا ين مسئاگر در افراد نداريم و ا صحيح و سالم باشد و دليلى بر استثناى اينگونه

ون ما چع كند تواند به مجتهد مساوى رجومى به حال به فتواى ما عمل نكرده باشد

 دانيم.مى بعيض در تقليد را جايزت
 يا اقتدا به شخص كر و الل صحيح است؟آ - 7س 

 اشكال ندارد در صورتى كه بتواند به خوبى قرائت را اقتدا به كر - 7ج 

 صحيحابخواند ولى اقتدا به شخص الل صحيح نيست.
 يا اقتدا به شخص كور صحيح است؟آ - 8س 

 اشكال ندارد. - 8ج 
 شده است صحيح است؟نكسى كه ختنه  آيا اقتدا به - 9س 

 قتدا به شخص ختنه نشده مكروه است.ا - 9ج 

 امامت غير روحانى
 قامه جماعت توسط غير روحانى با فرض دسترسى به روحانى، چگونه است؟ا - 1س 

 هن و ن از غير روحانى استفاده نگردد، زيرا اين عمل موجب           تا حد  امكا - 1ج
              روحاني ت است.

چه حكمى دارد و در حالى كه  (خصىش)امام جماعت غيرروحانى اقتدا به  - 2س 
 ؟بعضى از مساجد شهر يا روستا امام جماعت روحانى باشد مسئله چطور است در

 در  ا امكان شركت در نماز جماعت به امامت روحانى باشد، شركتت - 2ج

 جماعت به امامت غيرروحانى انجام نشود.

 هر امام جماعت روحانى اقامه جماعتدر صورتى كه بعضى از مساجد ش - 3س 
در بعضى از مساجد يا مكانهاى ديگر  (شخصى)كند آيا اقتدا به امام غيرروحانى مى
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اشكال دارد؟ البته در حالى كه امامت فرد شخصى اصالباعث وهن و زير  شهر
 هتك حرمت روحانيت نشود؟ سئوال رفتن و

 دا روحانى اقت گر موجب هتك نباشد، اشكال ندارد گرچه بهتر است به اماما - 3ج

 شود.

               تقي ه در جماعت

 خوانيم، آيا                                                        ين كه در مك ه معظ مه جهت تقي ه با اهل سن ت نماز جماعت مىا - 1س 
ا آنه الزم است كه حمد و سوره را آرام بخوانيم، يا حمد و سوره در نماز جماعت

 است؟ ساقط

 و بايد كندز نماز كفايت نمىجماعت آنها شركت نمائيد ولى به نظر ما ا در - 1ج 

د و ايد حمكنيد، بنمى گيريد و اقتدابعدااعاده شود و اگر فقط در صف آنها قرار مى

 سوره را بخوانيد.

صورتى                                                                ر كشورهاى مسلمان ديگر كه نماز جماعت با اهل تسن ن است، اقتدا چهد - 2س 
 دارد؟

 و  ه باشد    تقي  آن در صورتى جايز است كه، بهاء                        به نماز اهل سن ت و اكتفاقتدا  - 2ج

 اى براى خواندن غير از آن نماز نداشته باشد.چاره

                                      يا اقتدا به امام جماعت سن ى جايز است؟آ - 3س 

 كند، مگر در مورد تقي ه.ز نماز واجب نمىاكفايت  - 3ج                        

قه جماعت                     مسائل متفر 

 تواند به او اقتدا كرد؟ماعت را كرد، آيا مىجاگر كسى غيبت امام  - 1س 

 ه نظر ما، اقتدا كردن اشكال ندارد.ب - 1ج 

 نظور از هتك امام جماعت چيست؟م - 2س 

 برود. بين ت كه، طورى حرف بزند يا كارى كند كه، احترام او ازمقصود آن اس - 2ج 

                                                   يا دست دادن مأمومين بعد از نماز جماعت، مستحب  است؟آ - 3س 

 ت.         مستحب  اس                                                صوص اين مورد، نص  و روايتى نيست ولى اصل مصافحه،در خ - 3ج 

 شود؟يا اصرار بر گناه صغيره موجب فسق مىآ - 4س 

 موجب فسق است. - 4ج 



 1 35   

                                                ر جهت درك فضيلت نماز جماعت در تشه د آخر نماز به اگر مأموم د - 5س 
 جافىبه نحو ت ملحق شود كيفيت نشستن مأموم در اين هنگام چگونه است آيا جماعت
 نشستن معمولى؟ باشد يا

 ه حال تجافى بايد بنشيند.ب - 5ج 

 روحانى و غيرروحانى موجب فسقاء زدن به علماء آيا تهمت زدن و افتر - 6س 
 گردد؟مى

 همت زدن موجب تحق ق فسق است.ت - 6ج                            

                 اهم يت نماز جمعه

 رفتن به نماز جمعه، چه حكمى دارد؟ن - 1س 

 كردن اصلح  نباشد، اشكالى ندارد ولى شركت بقصد استخفافدر صورتى كه  - 1ج

 است.

 وجوب نماز جمعه

تعالى اگر نماز جمعه واجب تخييرى است، پس چرا اظهر طبق نظر حضر - 1س 
 كفايت از ظهر است؟ عدم

 عبارت                              مطلوبي ت انجام شود و ني ت آناء ه نظر ما نماز جمعه بايد به رجب - 1ج

ن لت ايعباشد و  انم به قصد وجوب تخييرى اگر واجبخواست از، نماز جمعه مى

كه  نشده براى ما ثابت كه گفته شده اظهر عدم كفايت از ظهر است، آن است كه

 در عصر غيبت نماز جمعه واجب باشد.

 اند: كههللا خوئى بوده و ايشان فتوا دادهيت                               سى كه مد ت زيادى مقل د مرحوم آك - 2س 
ت و ط اگر نماز جمعه اقامه شد، شركت در آن واجب اسدر زمان غيبت با وجود شراي

 دهشز او                                                                   اين مد ت در نماز جمعه شركت نكرد، آيا نماز ظهر مكفى و مبرئ الذم ه ا در
 است يا خير؟

 باشد،  يشان اگر نماز ظهر را در غير وقت نماز جمعه آوردهبنابر نظر ا - 2ج

 كند.كفايت مى

 يا اقامه نماز جمعه، بدون اذن حاكم شرع صحيح است؟آ - 3س 

 ذن حاكم شرع، شرط صح ت نماز جمعه نيست.ا - 3ج                                      

 يا شركت در نماز جمعه واجب كفائى است يا عينى؟آ - 4س 

 كند.اجب تخييرى است گرچه به نظر ما كفايت از ظهر نمىو - 4ج 
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؟، نماز جمعه واجب است ي7در غياب امام زمان  - 5س            ا مستحب 

 ماز ظهر را هم بخواند.ن                     مطلوبي ت انجام دهد و اء بقصد رج - 5ج 

 احكام نماز جمعه

م اشتباهادو ركوع به جا آورد و م اگر در نماز - 1س   أموم                                                     جمعه، امام در ركعت دو 
ه انجام داد، آيا اين نماز صحيح است؟                                                 هم بدون توج 

 ر فرض مزبور نماز هر دو باطل است.د - 1ج 

 خفاتى است يا جهرى؟ااز ظهر احتياطى و عصر بعد از نماز جمعه، آيا نم - 2س 

 هر را جنماز  واى مجتهد آن فرد در اصل نماز دارد اگر در اصلبستگى به فت - 2ج

 جايز بداند، پس نماز احتياطى هم مثل آن است.

 هاست يا بعد از آن؟ن جمعه، آيا قبل از خطبهاذا - 3س 

 رى اذان ديگ بيشتر نبايد گفته شود، يك اذان اعالم وه دو اذان در روز جمع - 3ج

گر اها گفته شود و جمعه است، كه اگر وقت داخل شده است، بايد قبل ازخطبه

 ها گفته شود.خطبه وقت داخل نشده، بعد از

 ذانى كه در نماز جمعه، بدعت است و حرام، كدام است؟ا - 4س 

 عت و حرام است.                                    ذان سو م در روز جمعه، از نظر شيعه بدا - 4ج 

 هاى نماز جمعه، واجب است؟ه خطبهآيا گوش دادن ب - 5س 

 بلى واجب است. - 5ج 

نسان نماز واجب خود را اشود همزمان با اقامه نماز جمعه، آيا مى - 6س 
 بخواند؟ فرادى

 شود. تمام ى احتياط آن است كه تأخير بياندازد، تا نماز جمعهجايز است ول - 6ج 

 اش صحيحكرد، آيا نماز جمعهنهاى نماز جمعه را درك خطبهاگر كسى  - 7س 
 است؟

 كند.ماز جمعه او صحيح است ولى كفايت از ظهر نمىن - 7ج 

شود، جايز است كه امام يا شخص مسافرى كه حاضر به نماز جمعه مىآ - 8س 
 شود؟ جمعه

 ظهر  زكفايت ا تواند مأموم باشد وايز نيست كه امام جمعه باشد، ولى مىج - 8ج

 كند.نمى

 هاى نماز جمعه قبل از اذان و وقت شرعى، جايز است؟آيا شروع كردن خطبه - 9س 
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 ها نشود.خطبه ، شروع به(موقع اذان ظهر)حتياط آن است كه قبل از زوال ا - 9ج 

 يا مباحث سياسى در خطبه نماز جمعه جز شرايط نماز جمعه است؟آ - 10س 

 ط نيست.خير جز شراي - 10ج 

                                                       اندن قرائت نماز ظهر روز جمعه براى مردان و زنان مستحب  آيا بلند خو - 11س 
 است يا خير؟

 راى مردان اشكال ندارد بلكه مستحب  هم هست.ب - 11ج                                          

 كند؟يا نماز جمعه كفايت از نماز ظهر مىآ - 12س 

 هم  را كند و بايد نماز ظهره نظر ما نماز جمعه از نماز ظهر كفايت نمىب - 12ج

 واند.بخ

 كى                                                     م نماز جمعه جايز است كه در جاى ديگر و يا حت ى در نزديآيا در هنگا - 13س 
                                                      محل  نماز جمعه نماز جماعت برقرار يا نماز فرادى خواند؟

 ظر ما اشكال ندارد.به ن - 13ج 

هاى نماز جمعه برخى از نمازگزاران به صحبت بهدر موقع ايراد خط - 14س 
رسند و ها نمىدهند يا برخى اصالبه خطبهها گوش نمىپردازند و به خطبهمى كردن

ز نها اآرسند حكم نماز آنها چيست و آيا نماز جمعه                 نماز به مصل ى مى موقع اقامه
 كند؟مى ظهر كفايت

 م خواندهه كند و لذا بايد نماز ظهره نظر ما نماز جمعه از ظهر كفايت نمىب - 14ج 

 خطبه گوش فرا دهد. شود ولى بايد در هنگام ايراد خطبه به

 در حالى كه هنوز نماز جمعه تمام نشده است آيا جايز است در روز جمعه - 15س 
 كه در جاى ديگر شهر كسى نمازش را به جماعت يا فرادى بخواند؟

 جمعه  نماز ماز خواندن چه جماعت و چه فرادى در زمان انجامبه نظر ما ن - 15ج

 اشكال ندارد.

 (وطن)احكام نماز مسافر 

 تواند، براى خود انتخاب كند؟                             يا انسان حد اكثر چند وطن رامىآ - 1س 

 حتياط بايد ا واز انتخاب سه وطن عرفابعيد نيست ولى در مقدار بيشتر از آنج - 1ج

 گردد.

                                       د ت اقامت در هر وطن چند روز بايد باشد؟م - 2س 
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 ا در          بماند ام  گر منظور از وطن، وطن شرعى باشد، بايد شش ماه پى در پىا - 2ج

قدار مدن، هر از وطن ش بعد (شود                               كه به دو سال قصد اقامت محق ق مى)        ات خاذى  وطن

 كند و نمازش تمام است.بماند كفايت مى

 اش تمامكند، آيا از بدو ورود نماز و روزه                          سى كه در جايى قصد توط ن مىك - 3س 
 بايد باشد؟                                                        است، يا مد تى بايد باشد و اگر بناست مد تى باشد چه مقدار

 و         ط ن كندتو                                                ز و روزه او تمام است مشروط بر اينكه از او ل قصد           از او ل نما - 3ج

 باشد.                                                     مقدارى هم بماند و نبايد قصد وطني ت او كمتر از دو سال

                                                       ر يا محل  تحصيل، در حكم وطن است و آيا براى زن خانه دار           آيا محل  كا - 4س 
 شود؟محسوب مى                                      محل  كار يا محل  تحصيل همسرش، نيز وطن

 ت          مد ت اقام                                                    نظر ما محل  كار و تحصيل در حكم وطن است، در صورتى كهب - 4ج

ه كاست، مگر آن  كمتر از دو سال نباشد و زوجه بر حسب عرف تابع همسر

                           خودش تابعي ت را قبول نكند.

                             كند و براى رفتن به محل  كار، اش زندگى مىير وطن اصلىكسى كه در غ - 5س 
ر                                                        ترخ ص بگذرد، حكم نماز و روزه او در محل  زندگى و محل  كا     حد   بايد از
 چيست؟

 2يش از ب                                تواند بگيرد و محل  زندگى او اگرماز او تمام است و روزه هم مىن - 5ج 

 را دارد. اشسال قصد اقامت دارد، مانند وطن اوست و حكم وطن اصلى

 ر هم در آنجا، با شوهرروند و تا آخنانى كه به شهر ديگر به خانه بخت مىز - 6س 
 اآنه اند، حكم نماز و روزهكنند و از وطن اصلى خود هم اعراض نكردهخود زندگى مى
 چگونه است؟

 ر وطن اصلى و وطن دو م نماز آنها تمام است.د - 6ج                                          

                                                   ت حد اقل شش ماه در جايى غير از وطن خود اقامت كرد و              اگر شخصى مد   - 7س 
 رج نشد، آيا اين شهر در حكم وطن اوست؟                         اين مد ت اصالاز اين شهر خا در

 م ش ماه هش دن در آنجا را به مدت دو سال يا بيشتر دارد، اقامتاگر قصد مان - 7ج

 شود.صدق وطن نمى                                                 در حكم وطن خواهد شد و اال  صرف اقامت شش ماه، موجب

شهرى غير وطن خودش اقامت گزيد و قصد اقامت دائمه  اگر شخصى در - 8س 
هر آن ش                                                      نداشت، ام ا پس از مد تى مثالچند سال عرفامردم او را اهل آن شهر را در
 آيا آن شهر در حكم وطن اوست؟ دانند،مى

 ر فرض مزبور، آن شهر حكم وطن را دارد.د - 8ج 
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د اقامت دائم در شهرى را داشت آيا به محض ورود او به اگر شخصى قص - 9س 
كه حكم وطن درباره او                      شود، چه مد ت الزم استشهر وطن او محسوب مى آن

 باشد؟ صادق

 م نمانده                                                 ط ن بيش از دو سال را داشته باشد و كمتر از ده روزبايد قصد تو - 9ج 

                                                       بلكه در حد ى باشد، كه عرفابگويند اينجا وطن او شده است.

 دهراى تحصيل به قم آمدند و چند سال است در قم هستند و آين          طال بى كه ب - 10س 
روند، بارد كجا باشند، احتمال دارد در قم بمانند و احتمال د نيز معلوم نيست كه در

 نماز و روزه آنها چگونه است؟ حكم

 كم وطن ات خاذى را دارد و نماز و روزه آنها تمام است.ح - 10ج                                                    

                                                 شهرى غير از محل  تول د خود قصد توط ن نمود به اين  اگر شخصى در - 11س 
آن  رت از                           چند سال بر حسب ات فاق و ضرو                                دائمادر آن شهر بماند ام ا پس از        ني ت كه

ه در ارد كدشد، آيا آن شهر وطن او باقى خواهد ماند آيا اين امكان وجود  شهر منتقل
 چند وطن داشته باشد؟         آن  واحد

 س پنكند،                                            ن شهر به وطني ت بستگى دارد به اين كه اعراضآباقى ماندن  - 11ج

 ا بجاىآن كه او ر شود، مثلنمىخروج از راه ضرورت موجب به هم خوردن وطن 

 ديگر تبعيد كرده باشند و داشتن دو وطن مانعى ندارد.

ثانوى چيست؟ مثالكسى اهل شهرى است، بنا دارد قم را  مراد از وطن - 12س 
ال سر در ثانى قرار دهد، حال آيا براى صدق وطن ابتدأبايد چند ماه باشد و اگ وطن

 شود يا خير؟ا اين وطن حساب مىهم در وطن ثانوى باشد، آي چند ماه

 كه                                               رفت در محل ى بعنوان زندگى بماند و مقدارى ماندگوقتى تصميم  - 12ج

 نيست احتياج گردد وكند، وطن او محسوب مىعرفابگويند در اينجا زندگى مى

 چندين ماه بماند.

جويان و سربازان در شهر غير وطن اصلى راجع به نماز و           طال ب، دانش - 13س 
 چه حكمى دارند، آيا قصد الزم است؟ روزه

 تواند ىبماند، م                                                    ظر ما اين است كه: اگر قصد دارد مد ت چند سال در شهرىن - 13ج

ل است ز مشكبه سربا آنجا را وطن قرار دهد و نمازش را تمام بخواند، ولى نسبت

 قصد نمايد. زيرا ماندن او به اختيار خودش نيست و لذا بايد

 م                                         يشه، محل  زندگى سالى چند ماه قرار داده حكرا براى هم كسى كه ييالق - 14س 
 وطن او را دارد؟

 ن دو م را دارد.حكم وط - 14ج                
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 سال يا بيشتر در غير وطن خود مشغول تحصيل 4       ه مد ت كدانشجويانى  - 15س 
 ارد؟                                                                   هستند، آيا محل  تحصيل حكم وطن را دارد؟ و نماز و روزه آنها چه حكمى د

 ن را دارد و نماز او تمام است.حكم وط با فرض مذكور - 15ج 

 ه                    كند كه حد اقل تا پايشود معموالقصد مىاى كه وارد حوزه علميه مىطلبه - 16س 
 پنجم يا ششم در حوزه درس بخواند آيا آنجا حكم وطن براى او دارد؟

 رد.بگي كم وطن دارد و نماز او تمام است و روزه هم بايدبه نظر ما ح - 16ج 

 روند دريارت به مشهد مىزو مادرى كه ساكن شاهرود هستند براى پدر  - 17س 
ل ايخداوند به اينها فرزندى عطا مى مشهد ند ن فرز                                 كند آيا مشهد زادگاه و وطن او 
 يا زادگاه پدر و مادر، توضيح فرمائيد؟ است

 كند.مى شود و وطن جايى است كه زندگى                       حل  تول د وطن محسوب نمىم - 17ج 

م به چي به نظر - 18س   ست؟                           حضرتعالى صدق وطن دو 

 هم  را                                               يم بگيرد كه در مكان دو مى زندگى كند و وطن او لبه آنكه تصم - 18ج

 اعراض نكرده باشد.

كنم و                                                       ينجانب در فصل زمستان يعنى اي ام درس در شاهرود زندگى مىا - 19س 
 د راتوانم شاهروگردم به روستايم آيا مىشود بر مىكه مدارس تعطيل مى وقتى

 باشد؟ام در شاهرود چگونه مىدهم حكم نماز و روزه وطن خود قرار

 دو م  وطن ماه است در شاهرود هستيد حكم 9م درسى كه نزديك            اگر در اي ا - 19ج     

 را دارد.

اى خريده است و خانه كند و در شهر خانهه در روستا زندگى مىكسى ك - 20س 
انه، رود براى دريافت اجاره خهر مىرا اجاره داده است و هر چند وقت به ش شهر

 باشد؟روزه اين شخص چگونه مى نماز و

 ته را شكس شود و بايد نمازاى دارد، وطن محسوب نمىهبه محض آنكه خان - 20ج

 تواند بگيرد.بخواند و روزه هم نمى

                                               رف اداره مأموري ت دارد كه، دو سال در شهر ديگرى كسى كه از ط - 21س 
                                            برگردد نماز او در اين مد ت قصر است يا تمام؟شود و  مشغول كار

 ه نظر ما حكم وطن را دارد و بايد نماز را تمام بخواند.ب - 21ج 

                                                  رى را به عنوان وطن ات خاذ كرد، آيا از همان ابتداى اگر شخصى شه - 22س 
 نماز را تمام بخواند يا حكم ديگرى دارد؟ سكونت
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 ا عرفا تبماند  نزديك دو ماه                                         ايد در او لين مرتبه قصد اقامه عشره كند و ب - 22ج        

 تواند ازمى خواهد در آن مكان زندگى كند، كه در اين صورتصدق كند كه مى

 نماز را تمام بخواند.اء ابتد

 ن شرعى چيست؟منظور از وط - 23س 

 است يعنى شخص ىه نظر ما وطن شرعى ثابت نيست و مالك، همان وطن عرفب - 23ج 

نت كند ا سكو                    بماند و مد تى در آنج تصميم داشته باشد در يك جائى بيش از دو سال

 شود.زندگى كند كه وطن او محسوب مى خواهد در آنجاكه عرفابگويند مى

 اعراض از وطن

رود، ولى                                                       سى كه هر چند وقت يكبار به محل  تول د و وطن اصلى خود مىك - 1س 

ب گشت دائمى را به آنجا ندارد، آيا باز هم وطن او حساهيچ وجه قصد باز به

                 اعراض محق ق شده؟ شود، يامى

 حكم وطن را  رود،عراض نكرده و فى الجمله هر سال چند مرتبه به وطن مىتا ا - 1ج

 دارد.

                                                  طن اصلى يا ات خاذى اعراض كند ولى هنوز در آنجا ملك واگر كسى از  - 2س 

 ا برود نمازش قصر است يا تمام؟آيا در صورتى كه به آنج دارد،

 داشته باشد قتى اعراض كرده بايد نماز را قصر بخواند، گرچه ملكى همو - 2ج. 

 نظور از اعراض از وطن چيست؟م - 3س 

 كردن به عراض از وطن اين است كه تصميم بگيرد كه ديگر براى زندگىا - 3ج 

گر ويند ديعرفابگ كهاعراض بر نگردد و يا اينكه عمالطورى عمل كند  وطن مورد

 از اين وطن اعراض نموده و اعراض صدق كند.

رود سان كه بعد از ازدواج به همراه شوهر به شهر ديگرى مىحكم همسر ان - 4س 

على                                                                 نظر توط ن پدرى و مادرى او و نسبت به وطن همسر او و نسبت به محل  ف از

 باشد؟مى چه

 و آمد  نكرده و به آنجا رفت نسبت به وطن پدرى اگر از آن مكان اعراض - 4ج

بگيرد ولى نسبت  شود و نماز او تمام و روزه همدارد، همچنان وطن او حساب مى

زندگى كند و شوهر اين مكان را  خواهد با همسرش                        به محل  فعلى همسر چون مى
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شود ولى نسبت به وطن قبلى شوهر وطن او مى وطن قرار داده، وطن زن هم محسوب

 نيست.

تواند از اوست آيا زن مى كند و وطن شوهر غير از وطنه شوهر مىزنى ك - 5س 

 اصلى خود اعراض نكند و آن را به عنوان وطن خود نگهدارد؟ وطن

 اصل اعراض ح                 به شرط آنكه عمال  تواند از وطن اصلى خود اعراض نكندزن مى - 5ج

 نشود.

 قصد اقامت

 تش                       و چهار روز از اي ام عاد                                          نى كه در اي ام عادت وارد شهر مقد س قم شده ز - 1س 
 ايصد كند عد قباقى مانده و بنا دارد قصد ده روز كند، آيا بايد صبر كند تا پاك شود ب

                                                          تواند قصد كند و چهار روز اي ام حيض را جز ده روز قرار دهد؟مى

 دهد. ارادت را جز ده روز قرع                                       تواند از او ل قصد كند و چهار روز اي ام مى - 1ج 

ساعت به  24                                       د ده روز كرد و ماند و روز يازدهم بمد ت اگر شخصى قص - 2س 
النماز و روزه او در محل  جديد چگونه اس      محل ى ت و                                                             كه دو فرسخ است رفت، او 

                              گردد، آيا مجد دابايد قصد كند؟كه قصد كرده و بر مى              ثانيابه محل ى

 ت.اس از او تمام                          خورد و در محل  جديد هم، نمامه او به هم نمىقصد اق - 2ج 

تواند در اين بين به جاى نانچه شخصى قصد اقامت ده روز كند، آيا مىچ - 3س 
                                                     برود به شرط آن كه از حد  مسافت شرعى عدول نكرده باشد؟ ديگر

 رد و ندا ر صورتى كه يك نماز چهار ركعتى خوانده سفر اشكالبه نظر ما د - 3ج

 زند.به قصد اقامه ضرر نمى

ارك شما وظيفه كسى كه شغل او سفر است با كسى كه شغل او آيا بنظر مب - 4س 
 سفر است فرق دارد؟ در

 شغل او  كند كه مربوط بهسى كه شغل او سفر است اگر مسافرتى مىك - 4ج

مورد  لى دراست و رود، نماز او شكستهنيست و مثالبا ماشين عمومى به زيارت مى

فرتى و لذا اگر هم مسا الك كثرت سفر استكسى كه شغل او در سفر است، م

رج كثرت سفر است خا برود كه در رابطه با شغلش نيست باز از مالك كه

 شود، و لذا نمازش تمام است.نمى

                                                               شخصى آگاه نبوده كه در اقامت عشره، وحدت محل  شرط است لذا در حين - 5س 
، قصدش اين بوده كه خارج از حد  ترخص برو د آن هم همه                                                        قصد عشره در محل 
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هايى بيش از دو ساعت رفت و آمد كند حال نمازهايى كه كامل خوانده و روزه روزه
 چه وضعيتى دارد؟ كه گرفته

 بايد قضا كند. - 5ج 

 هد قصد ده روز كند و تا غروب روز دهم بماند آيا بايد روزكسى كه بخوا - 6س 
ل فتاب يا از طلوع آ                                                  از اذان صبح در محل  مستقر باشد و قصد عشره نمايد و     او 

 كند؟مى كفايت

 يد.نما                                               يد از طلوع فجر صادق در آن محل  اقامت كند و قصد           روز او ل با - 6ج 

ارش صيد ماهى است گاهى وقتها جهت صيد ماهى بيست روز ملوانى كه ك - 7س 
اهى م                                                     كند و اين سفر يكسره طول بكشد و در اين مد ت مشغول صيد دريا سفر مى به
د فر بعد آيا اين بيست روز حكم توقف بيش از ده روز را دارد تا سباشدريا مى در

 شكسته شود يا خير؟ از آن

 است و  كند و نماز تمامون در سفر است پس هر چه بماند تفاوتى نمىچ - 7ج

وز طن ده رو در ايد اين است كه صياد اگرروزه را بايد بگيرد و آنچه را كه شنيده

از او و نم اشكال ندارد ى در سفر هر چه كه بماندشود ولبماند نمازش شكسته مى

 هم تمام و روزه هم صحيح است.

                                                      ر محل ى قصد ده روز را نمود و نمازهاى چند روز را خواند داگر مسافرى  - 8س 
ه شد كه نمازهاى و چند                                                                   بعد از چند روز از قصد خود برگشت در اين هنگام متوج 

ته و ا شكسقيمانده را بايد تمام بخواند يگذشته همه باطل بوده است چند روز با روز
 قضا شده را تماماقضا كند يا خير؟ نمازهاى

 هم  را به صورت شكسته، قضا كند و چند روز باقيمانده را بايد نمازها - 8ج

قضا  تمام                                                         شكسته بخواند اگرچه احتياط مستحب  آن است كه هم شكسته و هم

 بخواند.                                          نمايد و در باقيمانده اي ام نيز تماماو قصرا

را خواند و بعد از آن از اء گر كسى قصد اقامه كرد و نماز مغرب و عشا - 9س 
ه شد كه يكى از اين دو نماز باطل بوده قصد عد بآيا                                                                 خود برگشت در اين زمان متوج 
 ماند تمام بخواند يا خير؟نمازها را تا زمانى كه در اين مكان مى از اين

 شكسته  ماندتا زمانى كه در آن مكان مىر اين صورت بايد نمازها را د - 9ج

 بخواند.

اش باطل است وظيفهاء داند يكى از مغرب و عشبا فرض باال كه مى - 10س 
 چيست؟

 نمايد. را قصرااعادهاء را دوباره اعاده كند و عشاء غرب و عشمبايد نماز  - 10ج 
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تواند نمازش كند با قصد اقامت هفت روز در جايى مىشخصى خيال مى - 11س 
ه كهايى را تمام بخواند و روزه را بگيرد حكم نماز او كه كامل خوانده و روزه را

 چيست؟ گرفته

 ماز و روزه را بايد قضا كند.ن - 11ج 

 گر شخصى در يك شهرى غير از وطن خود، بخاطر موقعيت شغلى و ياا - 12س 
 ومام درسى، بخواهد يكسال و يا دو سال در اين شهر بماند از چه هنگام نمازش ت

 قصد عشره ندارد؟ نياز به

 و  ا بنمايدر دن دو سال يا بيشتر را دارد قصد يك اقامه ده روزهاگر قصد مان - 12ج

                                             يك ماه بماند تا قصد وطني ت او تحقق پيدا كند.

 خصى اذان صبح روز چهارشنبه وارد قم شده قصد دارد تا غروب روزش - 13س 
ه شد كه ازكند ده روز نمىجمعه بماند و فكر مى  ل    او                                     شود يك روز كه گذشت متوج 

هاى شود حال نماز روز چهارشنبه را قصر خوانده، نمازورود تا جمعه ده روز مى
 ديگر را چطور بخواند؟ نه روز

 ا رنمازها  ز را تمام بخواند و قصر خوانده بايدكه وظيفه داشته نمادر جائى  - 13ج

 اند.                                                            قضا كند و بعد از آن نيز كه متوج ه شد بايد نمازها را تمام بخو

 باشد چگونه                                                      ماز امدادگران در حوادث و سوانح كه مد ت اقامت معلوم نمىن - 14س 
 است؟

 ر در اگ يد تمام بخوانندا يك ماه نماز شكسته است و بعد از يك ماه بات - 14ج

                          يك محل  يك ماه را ماندند.

 مسافت شرعى

 رود نماز وروزه او چگونه است؟سى كه با بليط غصبى به مسافرت مىك - 1س 

 است. نماز او شكسته - 1ج 

                     كند، البت ه قصدش اين نوردى حركت مىوطن خود بقصد كوه شخصى از - 2س 
شود، لذا بصورت كيلومتر نمى 22/5ود كه تا باالى كوه برود اگر مستقيم بر است

ى بيند ولرسد ديوار شهر را مىرود، وقتى كه به باالى كوه مى        معو ج مى مارپيچى و
 وظيفه او نسبت به نماز و روزه چيست؟ شنود،اذان را نمى

 مالك  ر بايد نماز را شكسته بخواند و روزه نيز نگيرد، چوندر فرض مزبو - 2ج

 باشد.                                    ، بصورت متعارف است كه در زمين مسط حدر پنهان شدن ديوارها

 باشد؟و مقصد مسافرت كجا مىاء مبد - 3س 
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 كند تفاوت مى مسافرت است ولى در مقصداء د               هاى شهر او ل مبآخرين خانه - 3ج

ر خود لى اگمسافت است و                                                  اگر هدف او نقطه معي نى از شهر است همان نقطه انتها

 است. فتمسااء                           شهر هدف است او ل شهر، انته

 خصى قصد هشت فرسخ كرد ولى در بين راه منصرف شد و حال آنكه ازش - 4س 
                                                        حد  ترخ ص گذشته ولى به هشت فرسخ نرسيده است، وظيفه چيست؟

 گر نماز را بعد از انصراف از قصد خود بخواند، تمام است.ا - 4ج 

 25كيلومتر و ديگرى  21وستايى دو جاده دارد، يكى به طرف شهر ر - 5س 
ن كيلومتر برود و موقع برگشت 21است، اگر شخصى موقع رفتن از طرف  يلومترك

 كيلومتر برگردد، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟ 25طرف  بعد از ظهر از

 ب يك ش كيلومترى سفر كند و قصد داشته باشد 21از مسير  در صورتى كه - 5ج

شكسته است و  ونماز ا كيلومترى برگردد، 25يا بيشتر بماند و بعد از آن از مسير 

 است. اگر قصد ماندن را ندارد و شب هم نماند، نمازش تمام

 

 

 شرايط شكسته شدن نماز

م برسد نماز و روزهكسى از مساف - 1س   اش                                                   رت برگشته آيا به حد  ترخص وطن دو 
 درست است يا خير؟

 اش تمام است.نماز و روزه - 1ج 

ورز هستم و زمينهاى زراعى بنده در هشت فرسخى اينجانب كشا - 2س 
دو  روم و ممكن است گاهىها براى آبيارى مىباشد و هر هفته جمعهمى روستايمان

 ام چيست؟باشم حال حكم نماز و روزه روز در آنجا

 تبهدو هفته اول چهار مرا وصف موجود نماز شما شكسته است مگر آنكه در ب - 2ج  

شته فر داسای يك  گرچه هفته پس از آن نمازهای شما تمام استو آمد كنيد و  رفت

 .باشيد

كيلومتر است  6وستا قصد دارد بيايد شهر دارو بگيرد كه رشخصى از يك  - 3س 
قتى ورود شهرى ديگر رود شهر ديگر آن شهر هم دارو ندارند مىدارو ندارند مى شهر
صد ق                                    تر طى كرده دارو را گرفته كه از او ل شهر آخرى رسيد حدود پنجاه كيلوم به

 ماند نماز و روزه چه حكمى دارد؟روز در شهر آخر مى 3نداشته حال  مسافت
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 ه از كزمانى                                                    توج ه به اينكه بايد اين مسير را برگردد در ميان راه واگر با قصد  - 3ج

ه است شكست بين راه نماز او دهد در                                        حد  مسافت شرعى گذشت به مسير خود ادامه مى

ر مسير اند و دع بخوماند بايد نماز را جممى و آن چند روزى را كه در آن شهر، ميان راه

داد و ىمدامه                                       ولى اگر بدون توج ه به بازگشت به مسير ا برگشت نماز او شكسته است

 واند.رسيد بايد نماز را تمام بخخواهد چند روز بماند، مىمى به مكانى كه

شود حال اگر در ميان آن مازش تمام مىروز ن 30از  بعد ود            شخصى مرد د ب - 4س 
وز ر 30رفت باز هم احكام اتمام بعد از                                  روز چند مرتبه خارج از حد  ترخص مى 30

 شود؟بار مى بر او

 ام نمازش تم روز 30                                                گر رفت و آمدش كمتر از حد  مسافت بوده است بعد از ا - 4ج

 است.

ل شهر و يا تا محل  مورد نظر سافت شرعى تا كجا محاسبه مىم - 5س                                        شود تا او 
 خود شهر؟ در

 گردد.ىماول شهر محاسبه  - 5ج 

 رت رفته مثالهنوز به چهار فرسخى نرسيده است كه ماشينكسى به مساف - 6س 
 باشد؟اش چگونه مىشود حكم نماز و روزهخراب مى

 ده كر فر                     است چون از او ل قصد س شكسته  گر قصد ادامه راه دارد نمازشا - 6ج

 بود.

 راىباى يك يا دو بار چرند بنده هفتهينجانب چند شتر دارم كه در بيابان مىا - 7س 
 شوند و گاهى درروم گاهى از روستا خيلى دور مىسركشى از شتران به بيابان مى

 روستا هستند حكم نمازم چگونه است؟ نزديكى

 ز آن بيش ا گشت مسافتا فرض مذكور نماز تمام است مگر آن كه در راه برب - 7ج

 شكسته است. مسافت شرعى باشد كه در اين صورت در راه برگشت نماز
 شان چگونه است؟سانى كه شتر چران هستند حكم نماز و روزهك - 8س 

 ت.نمازشان تمام اس - 8ج 
 روز سه دفعه 10باشد گاهى ممكن است در طول بنده شغلم تجارت مى - 9س 

ن ميك ماه هم بگذرد و مسافرت نكنم روزه و نماز مسافرت كنم و ممكن است كه 
 باشد؟مسافرت چگونه مى در
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 در چند آن كه ر مسافر هستيد و بايد نماز را شكسته بخوانيد مگربا فرض مذكو - 9ج 

ده  اگر تا بعد و          محق ق شود                                                      هفته او ل هر هفته دو بار سفر كنيد تا مصداق كثيرالسفر

 ام است.فر تمسبين راه و همچنين در  ماز شما درروز نشده يك مرتبه هم سفر كنيد ن
 ىباشم و هر هفته بايد چهارشنبه و پنجشنبه از روستااينجانب دانشجو مى - 10س 

وز را كيلومتر فاصله دارد بروم و دو روز از هفته يا سه ر 125خودم كه تا شهر 
ن           باشد معي  ام در شهر و در بين راه چگونه مىشهر باشم حكم نماز و روزه بايد در

 بفرمائيد؟

 باشد.واب همانند جواب سئوال قبلى مىج - 10ج 

 السفر، كثيرالسفر و كسى كه شغل او سفر استحكم دائم

                    روز به خارج از حد   3                                   وزه معل مهائى كه هر روز يا در هفته رحكم نماز و  - 1س 
 روند، چيست؟             ترخ ص شرعى مى

 رعی ز بيش از مسافت شحتی اگر هر رو با فرض مذكور نماز آنها تمام است - 1ج

 در اين صورت كثير السفر هستند. بروند چون

 خصى كه ساكن روستا است و تمام سال تحصيلى هر روز جهت درسش - 2س 
 رود، نمازش چگونه است؟خواندن به شهر مى

 سوم و در سفر ،نماز را شكسته و دوم                                ثيرالسفر است و بايد در سفر او لك - 2ج 

 سفرهاى بعدى تمام بخواند.جمع و در 

قم است و از بروجرد هم عيال اختيار كرده و بنا دارد  كسى كه وطنش - 3س 
ز و اى يك يا دو روز به بروجرد برود وظيفه او نسبت به نما           مرت ب، هفته بطور

 روزه چيست؟

 رود ىم آنجا                                                 دو م را در بروجرد دارد، بايد در مرتبه او ل كه به اگر قصد وطن - 3ج

د جرد بروروز به برو اى دوتواند هفتهدارى بماند كه عرفاصدق وطن كند، بعد مىمق

 رت كندد مسافبيشتر به بروجر                                              و همچنين اگر دو هفته او ل هر هفته دو مرتبه يا

ته يك هر هف بخواند و بعد از آن هم اگر مصداق كثيرالسفر است و نماز را تمام

 كند.مرتبه هم برود كفايت مى

ورين نيروى انتظامى كه كارشان گشت زنى با اتومبيل در برادران مأم - 4س 
باشد، حكم نماز و روزه آنها بيش از چهار فرسخى خارج از شهر مى محدوده

 فرض آن كه شهر، وطن اصلى يا غير اصلى باشد؟ چگونه است با دو
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 د، ى نماننزندگ                                              يرالسفر را دارند و تا زمانى كه ده روز در محل ظاهراحكم كث - 4ج

     او ل  يد سفرد، بازندگى بمانن                                                  در مسافرت نماز آنها تمام است و اگر ده روز در محل 

 جمع بخوانند.                                        را شكسته بخوانند و در سفر دو م احتياطا 

 كند، حال در شهر كه مسافت آن تامى شخصى وطن او روستا است و زندگى -5س 
رود، د روز يكبار به شهر مىاى خريده و چنروستا بيش از چهار فرسخ است، خانه

 و روزه او در شهر چه حكمى دارد؟ نماز

 اال   است و مدر هر هفته بيش از دو بار به شهر برود، نماز او تما در صورتى كه - 5ج    

لی ته متواو هفدو چنانچه در  بايد نماز را شكسته بخواند و داشتن منزل مالك نيست

 به شهر ك بارچند پس از آن هفته ای ي نماز او تمام است هر دو بار به شهر برود

 برود.

 

ين تمام خواندن نماز و گرفتن روزه كثيرالسفر بودن است يا ا آيا مالك در - 6س 
 شغل بايد در سفر باشد؟ كه

 روزه  تواند مالك براى تمام خواندن نماز و گرفتنر كدام، مىهبه نظر ما  - 6ج

 باشد.

 هر رهاى ديگر قراردادى منعقد نموده كه درضى از شركتهاى ايرانى با كشوبع - 7س 
يت أمورم                                                                     دوره تعدادى از كاركنان به مد ت يكماه و حد اكثر سه ماه به آن كشور جهت

له اعزام مى رفته ار گقر                                                     گردند، كه محل  اقامت و محل  كار آنان در دو شهر مختلف               محو 
و  اقامه نمازگردد و لذا در خصوص و فاصله دو شهر از مسافت شرعى خارج مى

 فريضه روزه در ماه مبارك رمضان، نظر مبارك چگونه است؟

 نان آبراى                                             امكان قصد اقامه ده روز در هيچ يك از دو محل  در صورتى كه - 7ج

توانند نمى و روزه نيز امكان نداشته باشد نمازشان در طول اين مدت شكسته است

 بگيرند.

                                 كه بين دو شهر ترد د دارد، چنانچه (السفر من شغله فى)شخص كثيرالسفرى  - 8س 
شغل  ه با                                                                   به مأموريت كوتاه مد ت يا بلند مد ت مثل اردو و سمينار و غيره در رابط

                                                            وضعي ت نماز و روزه او در محل هاى مذكور چگونه است؟ و اين شخص  رود،مى
ماز كليف نتبين راه باشد  (                                هنگامى كه بين دو محل  ترد د دارد)ظهر  اگر هنگام اذان

ند                              اى باشد كه بايستى مرت بابين چ                       اگر وضعي ت كار او بگونه اش چيست؟و روزه
سركشى و نظارت كند در اين صورت حكم نماز و  (بيش از مسافت شرعى)     محل  
 اش چگونه است؟روزه
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 صف اين و شد كه كثيرالسفر بر او صادق است، تا مادامى كهاگر شخصى با - 8ج

 ده نمازش تمام است.وجود دارد، در تمام موارد ذكر ش

 وظيفه كه در طول خدمت سربازى به رانندگى اشتغال دارند، آيا سربازان - 9س 
مام تنها آ                                                                  رانندگى براى آنها شغل تلق ى شده و مصداق من شغله السفر بوده و نماز 

 است؟

 آنها  نماز رباز و غير آن نيست و اگر شغلش رانندگى باشد،فرقى ميان س - 9ج

 تمام است.

، كار كسى كه رانن - 10س                                                    ده است، ام ا بيشتر اوقات در داخل محدوده محل 
فت كند و بر حسب اتفاق گاهى اوقات در رابطه با شغلش بيش از مسامى رانندگى

 كند، آيا نمازش تمام است؟مى             شرعى را طى  

 كند، حكم مى وز به مسافت شرعى سفراى باشد كه هر دو سه راگر بگونه - 10ج

ر اهى دگشهر است و  ه نمازش تمام است، دارد ولى اگر هميشه درراننده را ك

و را عرفاا زيرا شكسته بخواند رود، بايد نماز رافاصله بيش از ده روز به مسافت مى

 دانند.راننده سفر نمى

 22/5سى كه در غير وطن خود ساكن شده و هر روز مسافتى كمتر از ك - 11س 
 زيش ا                                  اش چگونه است و اگر فاصله دو محل  بوزهكند، نماز و ر                 كيلومتر را طى  مى

 مسافت شرعى باشد، چه حكمى دارد؟

 ر، در بيشت                                               جديد به محل  دو م خواه كمتر از مسافت باشد يا            خروج از محل  - 11ج

ير آن، غدر  وتمام است  صورتى كه شغلش سفر باشد، مثل راننده يا كثيرالسفر، نماز

شد و شده بان                  محل  جديد حكم وطن  تا مادامى كهوظيفه او شكسته خواندن نماز است 

طن را مه يا ود اقاركعتى نكرده باشد و اما اگر قص يا قصد اقامه يا خواندن نماز چهار

 از مسافت، نماز او تمام است. كرده باشد در فرض كمتر

 شود و روز چندم بايد تمام بخواند؟السفر مىزى دائممسافر از چه رو - 12س 

 دوم و     او ل نه روز، پس در سفر                         السفر شدن، تعد د سفر استر دائممالك د - 12ج 

اقامه  قصد هخواند در صورتى كه سفر از وطن باشد، يا جائى كنماز را شكسته مى

در  كند و اتمام وقصر  احتياطاجمع بين سوم                                      ده روز را از او ل داشته باشد و در سفر 

 تمام بخواند. چهارمسفر 
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 مى                سال بعنوان معل   4يا  3                               ر خارج از قم در حد  مسافت حدود افرادى كه د - 13س 
وز توانند قصد ده ركنند و نمىمأمورند و در هفته يك روز هم اياب و ذهاب مى

 نماز را چگونه بخوانند؟ نمايند،

 در  گراولى  ز شكسته استبنظر ما نما اى يكبار رفت و آمد كنند،اگر هفته - 13ج

ست ا تمام شود و نمازشالسفر مىدو بار يا بيشتر در هفته باشد، دائم ولدو هفته ا

ين اكه در  دهد ر                                                            مگر اين كه مد تى در آنجا مانده باشد و آن محل  را وطن خود قرا

                                        صورت حت ى در فرض او ل هم نماز تمام است.

كه راننده است و شغل او رانندگى است در يكى از شهرها  اگر فردى را - 14س 
چه                                                                پليس بعللى بازداشت شد، در اين مد ت وظيفه او از نظر نماز و روزه سطتو
 باشد؟مى

 حتياط ا ه روز،شده نماز او تمام و روزه را بايد بگيرد و بعد از دتا ده روز ن - 14ج

 بگيرد زه رارو واجب جمع است به اين كه نماز را هم تمام و هم شكسته بخواند و

 رد.و بعداقضاى آن را هم بجا آو

 ليه آمده است كه يكى از شرايط قصر نماز آن است كه شغلدر رساله عم - 15س 
م                                                                    مكل ف مسافرت نباشد سئوال اين است كه در بعضى زبانها هست كه اين شرط ه

ن كه چند شرط ديگرى است مثل آنكه هر ده روز يكبار مسافرت كند و يا اي داراى
 ست است يا خير؟استمرار داشته باشد آيا اينها در تا سه ماه

 و  برود اى دو بار يا بيشتر به سفرالك در كثرت سفر آن است كه هفتهم - 15ج

تى ه سوم حهفت شود و ازاگر دو هفته متوالى اين كار را انجام دهد كثير السفر مى

 اگر يك بار هم به سفر برود نماز و روزه او تمام است.

 شغلى خود گاهى از طرفاء اقتض باشم و بنا بهكارمند مى اينجانب فردى - 16س 
ب نجانآيا شغل اي (به طور متوسط در ماه ده روز)شوم اداره به مأموريت اعزام مى

 باشد و نماز و روزه اينجانب چگونه است؟مشاغل كثيرالسفر مى جز

 اقل  دركه ال دن همانگونه كه در رساله آمده منوط به اين استكثيرالسفر ش - 16ج        

 هر در ين كهاهر هفته دو بار مسافرت نمايد پس اگر كمتر شد و لو  دو هفته اول

 سفرى ده روز بماند و قصد اقامه نكند نماز شكسته است.

انندگى است و در محدوده سه يا ر                        اى كه در اي ام سال شغلش آيا راننده - 17س 
، كار مى چهار مثالصد )رود كند و گاه گاهى به جاى دورترى مى                  فرسخى محل 
 نمازش تمام است يا شكسته؟ آيا (خىفرس
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 باشد، حكم ر صورتى كه رانندگى شخص در محدوده كمتر از چهار فرسخىد - 17ج 

 ومو د    و لفر امسافت در س                                                    شخص معمولى را دارد يعنى بايد براى سفرهاى بيش از حد 

وده در محد ولى اگر رانندگى او تمام بخواند چهارمجمع و سفر  سومشكسته، سفر 

 .را دارد السفرچهار فرسخ باشد حكم دائم بيش از

 ندانى كه به جهت                                          آموزان، دانشجويان، معل مان، سربازان و كارمدانش - 18س 

 45)اى يك روز يا بيشتر به مسافت شرعى تحصيل، سربازى يا شغل كار خود هفته

 كنند حكم نماز و روزه آنها چيست؟سفر مى (كيلومتر

 و  بخوانند كنند بايد نماز را شكستهگر هر هفته يك مرتبه مسافرت مىا - 18ج

ند ينكه چيا ا وكنند  اى الاقل دو مرتبه سفرتوانند بگيرند ولى اگر هفتهروزه نمى

گرچه                 تحق ق پيدا كند ا مرتبه پشت سر هم سفر كنند تا مصداق كثيرالسفر

د بگيرن م بايدها تمام و روزه هآن هاى بعدى يك مرتبه هم سفر نمايند، نمازهفته

 انجام دهد. البته به شرط آنكه از وطن، اين سفرها را

                 و محل  شغل رفت و  (وطن يا غير وطن)                       كه ميان محل  اقامت خود  كسى - 19س 

ت و ام اسالسفر نمازش تم                                               كند و از باب سفر مقد مه شغل و يا از باب من شغلهمى آمد

ر                                      محل  اقامت خود تا آن نقطه مقصد جهت كا روزه بگيرد حال اگر از تواندمى

 برود نماز و روزه او چه حكمى دارد؟ شخصى خود

 سفر  شخصى                                             غل يا مقد مه شغلى سفر نكند بلكه اگر براى كارشاگر بعنوان  - 19ج

 رود روزه و نمازش قصر است.

 چيست؟ كنند                                                   وزه و نماز دانشجويان و طال بى كه جهت تحصيل مسافرت مىر - 20س 

 يل تحص                                             نشجويان و طال بى است كه بيش از دو سال در محل اگر مراد دا - 20ج

د فته چنهه در است ك مانند، اين مكان حكم وطن آنها را دارد و اگر مراد كسانىمى

دارند ننماز  راهى براى تمام شدن                                          روز در محل  تحصيل هستند و چند روز در وطن،

السفر ق كثيربه سفر كنند تا مصدامرت                                     مگر آنكه در هفته او ل و دو م الاقل دو

اند نماز و روزه روز نمانده 10زمانى كه در وطن  حاصل شود و بعد از اين سفرها تا

 است.                        آنها در هر دو محل  تمام

 كنند حكم نماز و روزه آنانارگران شهردارى كه بيرون از شهر كار مىك - 21س 

 چگونه است؟
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 ماز نروند، ن روند چه بيشتر از مسافت شرعى بروند چهچنانچه هر روز مى - 21ج

باز نماز  روند،مى روند اگر در هفته دو مرتبه راآنها تمام است و اگر هر روز نمى

 ام باشداز تماست و هر كجا نم آنان تمام است در غير اين صورت نماز آنها شكسته

گر ابروند  رتبهو هفته متوالی هر هفته دو م، و چنانچه در دروزه نيز بايد بگيرند

 .ندبگير تمام و روزه نيز بايد هفته های بعد يك مرتبه هم بروند نماز آنان

 وى انتظامى كه هميشه در حال مأموريت يا گاهى اوقات بهمأموران نير - 22س 
 باشد؟شان چگونه مىروند حكم نماز و روزهمأموريت مى

 اى دو ههفت                                        ياد است به طورى كه در دو هفته او ل الاقلز اگر مأموريت آنها - 22ج

يك  ده روز م درمواقع ه كنند نماز آنها تمام است ولو آنكه در بعضى ازمرتبه سفر مى

 ست.اكسته كم است نماز آنها ش سفر بيشتر نداشته باشند ولى اگر مأموريت آنها

 كند كهو آمد مى                                             خصى ميان وطن و يا محل  سكونت با محل  شغل رفت ش - 23س 
 ز آنسفر بعد ا ارماند كه قه                    ر محل  كار ده روز مىالبته نمازش تمام است حال د

ل خود را از نقطه محل  كار تا مبايد بخواند حال مى شكسته كونت      حل  س                                           تواند سفر او 
                                                   كند تا در برگشتن به محل  شغل نمازش را تمام بخواند؟ حساب

 حل مبه حد مسافت شرعی است و سپس در اگر محل سكونت تا محل كار  – 23ج

كونت ه محل سار بككار ده روز را ميماند مبتواند سفر اول بعد از ده روز را از محل 

 حساب كند.

                                                     ى در طى سال چندين مرتبه جهت مأموريتهاى مختلف از حد  اگر امدادگر - 24س 
                                                               ترخص مجاز محل  خويش خارج شود ولى خروج ايشان ميزان مشخصى نداشته 

ماز ايط نمثالدر ارديبهشت ماه پنج بار در خرداد ماه فقط يكبار خارج شود شر اشدب
 چگونه است. ايشان

 ا فرض سئوال نماز شكسته است.ب - 24ج 

رود و خصى كارش رانندگى بين دو شهر است ولى در هفته يكبار مىش - 25س 
 گردد آيا نمازش تمام است يا شكسته؟مى بر

 ست خوب ا نندگى صدق كند نماز او تمام است اگر چهااگر عرفاشغل او ر - 25ج

 شود. كه سفرها طورى تنظيم شود كه صدق عرفى براى شغل تأمين

 كند با اين توضيح كهخصى هر روز به بيش از مسافت شرعى سفر مىش - 26س 
 شهر كند و قبل از اذان ظهر به آنهميشه بعد از اذان صبح از وطن خود حركت مى

 روزه اين شخص را بيان فرمائيد؟ و ازنم رسد حكممى
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 بايد  وتمام  ا فرض مذكور اين شخص كثيرالسفر است و نماز اوبه نظر ما ب - 26ج

 روزه هم بگيرد.

 باشد اگر كاميون خراب شود و باسى كه كاميون دارد و شغلش سفر مىك - 27س 
 باشد؟مىالسفر اتوبوس مسافرت كند كه مشكل كاميون برطرف شود باز هم دائم

 باشد.مازش تمام است و اين سفرها ملحق به سفر شغلى مىن - 27ج 

 روند حكم نماز و روزه آنهاسانى كه كارمند دولت هستند و مأموريت مىك - 28س 
 چگونه است؟

 مأموريت                                                   گر مأموريت دراز مد ت است مثالبيش از دو سال در محل ا - 28ج

ه دمانند اگر ىروز م دانند چنداست و مى                                    ماند، حكم وطن دارد و اگر كوتاه مد تمى

 شكسته است.                                                روز يا بيشتر است بايد قصد اقامه كنند و اال  نماز

كنم و هر روز صبح در تاريكى بايد بروم اينجانب در روستا زندگى مى -29س 
دقيقه بايد در كارخانه  7/30باشم صبح ساعت چون كارگر كارخانه مى شهر و

له بين شوم و بايد برگردم به روستا فاصتعطيل مى 3هر ساعت بعدازظ آماده باشم و
باشد حكم نماز                             باشد و اين كار  هر روز من مىكيلومتر مى 45 روستاى ما با شهر

 ام را بيان فرمائيد؟وروزه

 وزه رتمام و  كند كثيرالسفر است و نمازشگر هر روز به اين نحو عمل مىا - 29ج

 هم بايد بگيرد.

هر  وبار و يا بيشتر و يااى يكبار يا دض سئوال قبل اگر مثالهفتهدر فر - 30س 
اش چه حكمى يكبار و يا بيشتر رفت و آمد داشته باشد نماز و روزه دو هفته

 چطور؟ دارد، در بين راه

 يد با هم و روزه هر هفته دو مرتبه سفر كند، نمازش تمام است دو هفته اول اگر – 30ج

انده، طن نمو اگر يك مرتبه هم سفر كند و تا ده روز درهاى بعد بگيرد و در هفته

 بگيرد. كثيرالسفر است و در بين راه هم نماز تمام و روزه هم بايد

 كنند نماز و روزهانشجويانى كه براى تحصيل به شرح ذيل رفت و آمد مىد - 31س

 آنان چگونه است؟

 روز در سفر  1روز در وطن  1

 روز در سفر  2روز در وطن  2

 سفر  درروز  3روز در وطن  3

 روز در سفر  4روز در وطن  4

 روز در سفر  5روز در وطن  5
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 روز در سفر  6روز در وطن  6

 روز در سفر  7روز در وطن  7

 روز در سفر  10روز در وطن  4

 روز در سفر  29روز در وطن  9

 ر هفته دچهارم گر كسى در هفته دو مرتبه سفر كند بعد از سفر به نظر ما ا - 31ج

كرده نی اقامت و تا زمانی كه ده روز را در وطن و يا جاي می شودكثيرالسفر  دوم

 باشد كثرت سفر حاصل شده است و نماز تمام است.

 ريحى و كسى كه شغلش رانندگى باشد اگر جهت ديد و بازديد تف - 32س

كيلومترى شهر خودشان  25ارحام به منطقه بستگان و صله يا زيارت

 راننده تمام است يا شكسته؟ برود آيا نمازواقع است 

 ه نظر ما نمازش تمام است.ب - 32ج 

 وس دارد و شغلش رانندگى است مثالمرتب از تهران به قمكسى كه اتوب - 33س 

باشد السفر مىبه مشهد يا جاهاى ديگر برود باز هم دائم تهرانرود و حاال اگر از مى

 نه؟ يا

 چون شغلش سفر است. اش تمام استنماز و روزه -33ج 

ه از پدر                         تبعي ت زن و بچ 

دوران طفوليت در شهرى غير از وطن خود اقامت گزيده و  كودكى كه از - 1س 

 شهر در حكم وطن اوست؟ اينآنجا بزرگ شده، آيا  در

 ا نظر ر در و مادر است در صورتى كه پدر و مادر شهر موردكودك تابع پ - 1ج

و را طن احكم و پس شهرى كه در آن بزرگ شده، بعنوان وطن انتخاب كرده باشند،

 دارد.

باشد االن در ماهشهر وطن او آبادان است و مسقط الرأس او مى شخصى - 2س 

ه ساكن م اختيار كرده بفرمائيد بچ  ه در كهاى اين شخص                                                   است و ماهشهر را وطن دو 

ا ست يم ااند، نمازشان در آبادان اگر براى سركشى بيايند تما          متول د شده ماهشهر

 ؟قصر
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 ل         تحت تكف  باشند و اگردر مىپ                                 هايى كه تحت تكف ل پدر هستند تابع     بچ ه - 2ج

 نيستند، خود بايد تصميم بگيرند.

 يا پدر                                                      والد از والدين در قصر و اتمام نماز تبعي ت از هر دو استآيا تبعيت ا - 3س 

 تنها؟ و اگر به وطن مادر بروند چطور؟

 ند و ياندار                                         كف ل پدر هستند، تابع پدر هستند و اگر پدرتاگر فرزندان تحت  - 3ج 

 باشند.مى                                                  از او جدا شده باشند و تحت تكف ل مادرند، تابع مادر

در اصفهان شوهر كرده، در اعراض و  شيراز است و ساكنآيا زنى كه  - 4س 

 تابع شوهر است يا خير؟       توط ن،

 تابع      توط ن باشد، ولى در             تواند مستقل ر مسئله اعراض از وطن خود، مىد - 4ج ،

 شوهر است.
 ن تابع والدين است حال اگر پدر يك وطن و مادر يك وطنفرزند در وط - 5س 

 داشته باشد فرزند تابع كداميك است؟

 كه  امد نسبت به پدر و مادر به آن مقدار است كه با هر كد           تابعي ت اوال - 5ج

 ر.باشد چه با پد                                             خواهد زندگى كند، آن محل  وطن اوست چه با مادرمى

وطن اصلى خود اعراض نكرده ، اگر همسر او به همراهش  شوهرى كه از - 6س 

ن زآنجا برود كه وطن اصلى شوهر است ولى وطن زن نبوده حكم نماز و روزه  به

 چيست؟

 تبعي ت بناى تواند بگيرد اگرن بايد نماز را شكسته بخواند و روزه هم نمىز - 6ج       

 او نداشته باشد.از شوهر در وطن اصلى 

 سفر معصيت
 كار كردن در حال حاضر كه، حكومت جمهورى اسالمى است، از نظرش - 1س 

شرعى چه صورت دارد، چه در مراتع ممنوعه و چه غير ممنوعه و آيا در 

 سفر براى خود شكار باشد، بايد نماز را قصر خواند يا نه؟ صورتى كه

 ولى نمازش حرامى مرتكب شده استگر از نظر دولت منع شده باشد عمل ا - 1ج 

 واند.مام بخرا ت نماز                                                        در سفر قصر است اگر خود صيد از قسم حرام نباشد و اال  بايد

 ماند                                   مسافرى كه نداند چند روز در محل ى مى
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 5ا تاند و به او اعالم كردند كه ردى را كه در شهرستانى محكوم به اعدام كردهف - 1س 

 نآحال  ودر اين بين او را به شهرستان ديگر منتقل كردند شود، روز ديگر حكم اجرا مى

 شود؟                                                    باشد، نماز او چه صورت دارد و آيا قصد ده روز محق ق مىكه وطن او نمى

 ر فرض مزبور نماز شكسته است.د - 1ج 
گير شده و او را به زندانى در شهرى غير از وطن خود شخصى كه دست - 2س 

گونه چماند، حكم نماز و روزه او آنجا در حبس مى                داند چه مد ت در نمى برند ومى

 است؟

 ام ز را تمنما ماز را شكسته بخواند و بعد از آن هر چه بماند بايدتا يك ماه ن - 2ج

 .بخواند

 بالد كبيره
نظر حضرتعالى جز بالد كبيره است يا خير؟ و اگر كسى از آيا تهران ب - 1س 

 مغرب آن برود، مسافر است؟ مشرق به

 ساير  ود، بلكه حكمشهران از بالد كبيره نيست كه موجب تغيير حكم ت - 1ج

 شهرستانها را دارد.
 بيره بودن شهر چيست؟كمالك  - 2س 

 صالبه نظر ما كبيره بودن، معنا ندارد.ا - 2ج 

قات          متفر 

                                                           يا تهران و شهر رى كه نزديك به مت صل شدن هستند، يك شهر حسابآ - 1س 

 شوند؟مى

 ا دارند.رحكم يك شهر  صل هستند،             اگر با هم مت  - 1ج 

 آيد يايا حركت كرات آسمانى براى ساكنين آنها مسافرت به حساب مىآ - 2س 

 خير؟ اگر براى آنها حركت انتقالى رخ دهد، حكمشان چيست؟

 كرات، فاصدق مسافرت كند، حكم سفر را دارد، و با حركتهر جا كه عر - 2ج 

 كند.مسافرت صدق نمى

ا نمود و نمازهاى چند روز را خواند ر                      ى در محل ى قصد ده روز اگر مسافر - 3س 

ه شد  و ه ك                                                                 بعد از چند روز از قصد خود برگشت و زمانى كه به وطن رسيد متوج 

 ده رادر مسافرت به دليلى باطل بوده است آيا بايد نمازهاى باطل ش نمازهاى او

 خير؟ تماماقضا كند يا



 1 57   

 م هم كه تما                          رچه احتياط مستحب  اين استايد نمازها را شكسته قضا كند گب - 3ج

 قضا نمايد.

مانند نجف )يا سفر در ماه مبارك رمضان براى زيارت عتبات عاليات آ - 4س 

                   مستحب  است يا خير؟ (                    و كربالى معل ى و غيره اشرف

 باشد.مى                                              ار از روزه نباشد اشكال ندارد و بلكه مستحب  هماگر براى فر - 4ج 

 احكام نماز قضا

تواند آن را خواند، مىيا انسان نماز قضا را كه فرادى و يا به جماعت مىآ - 1س 

 وسط نماز رها كند؟ در

 كردن  ا                                                شك  دارد كه بر ذم ه او نماز قضائى هست يا خير، ره در صورتى كه - 1ج

 آن اشكالى ندارد گرچه رها نكند، بهتر است.

 عه اقتدا كرد؟توان، به نماز جمماز صبح را مىنآيا قضاى  - 2س 

 اقتدا جايز نيست. - 2ج 

 ازه مسلمان شده، نمازهاى زمان كفر خود را بايد قضا كند؟تآيا كسى كه  - 3س 

 زم نيست آن نمازها را قضا كند.ال - 3ج 

 است؟اء يا نماز قضا در جهر و اخفات، تابع نماز ادآ - 4س 

 است.اء بلى تابع اد - 4ج 

 ه را بجا آورد؟                               شود با تيم م، قضاى نمازهاى گذشتآيا مى - 5س 

 ى باشد.دائم اين كه عذر او توان قضاى نمازهاى گذشته را بجا آورد، مگرنمى - 5ج 

                                                    هل به مسئله، مد تى بعد از غسل حيض يا نفاس، بدون وضو جزنى از روى  - 6س 

 خوانده، آيا قضا دارد؟ نماز

 ين دارد بدون وضو خوانده، قضا كند.ار كه يقبايد آن مقد - 6ج 

 ز در وقتش بايد باشد، يا اين كه در هر زمان جايز است؟قضاى هر نما - 7س 

 ر هر وقت به جا بياورد جايز است.د - 7ج 

 

                         قضا شود، كف اره آن چيست؟اء گر خواب بر انسان غلبه كند و نماز عشا - 8س 

 د، بهتر است.رداى آن شب را روزه بگيرد و اگر ترك نكنف - 8ج 
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ل از اذان صبح بيهوش شود و بعد اذان صبح فردا به هوش اگر شخصى قب - 9س 

 آيا قضاى نمازهاى روز گذشته بر او واجب است؟ آيد

 حتياط واجب قضا كند.به ا - 9ج 

 يا نماز قضا اذان و اقامه نياز دارد؟آ - 10س 

 ذان و اقامه براى قضاى نماز هم مستحب  است.ا - 10ج                                          

 ؟تى بنمايد                                خواهد دوباره بخواند بايد چه ني  كسى كه نمازهاى خوانده را مى - 11س 

 كند.                              ه ني ت احتياط بخواند، كفايت مىب - 11ج 

                                                     ته رعايت شك  در ركعات را ننموده و االن بخاطر ندارد كهكسى  در گذش - 12س 

 ندتوا                                                                  شك  در چه ركعتهايى و در كجاى نماز بوده است، تكليف او چيست و آيا مى

 قضاى آنها را بجا آورد؟

 ضاى آنها را به ني ت احتياط بخواند.ق - 12ج                                   

 ترتيب نماز قضا

 يا بجا آوردن نماز قضا ترتيب نياز دارد؟آ - 1س 

 عشأ،  هتر است ترتيب رعايت شود و در مثل ظهر و عصر و مغرب وب - 1ج

 حتمابايد ترتيب رعايت شود.

ه به - 2س   اينكه در بجا آوردن نماز قضا فقط ترتيب بين ظهر و عصر و            با توج 
ل نمازهاى صبح قضا را بخواند و بعد ظهر واء و عش مغرب                                                       الزم است مثالاو 

و باز هم اء مقدارى صبح و مقدارى ظهر و عصر و مغرب و عش و يا )عصر و
 بخواند؟ )مقدارى صبح

 اشكال ندارد. - 2ج 

 

 ابتىنماز قضاى ني

ا                                                      مرتد  شده و به همين حال از دنيا رفته، نمازهاى قضايش ر آيا پدرى كه - 1س 

 فرزند بزرگتر بخواند؟ بايد

 ضا قارتدادش،                                                     ايد پسر بزرگتر نمازهاى قضا شده پدر را، حت ى در زمانب - 1ج

 نمايد.
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 هاى قضا شده او بر عهده كداميك ازسى كه دو همسر دارد نماز و روزهك - 2س 

 باشد؟ندان بزرگتر از همسران او مىفرز

 وظيفه كنند.اء ر كدام از پسران كه بزرگترند، بايد عمل به اده - 2ج 

جرت براى نماز و روزه قضا شده والدين، از سوى فرزند شرط گرفتن ا - 3س 

 چگونه است؟ بزرگتر

 ب، انجام واج تواند درون اين وظيفه، براى پسر بزرگتر واجب است، نمىچ - 3ج

 رت بگيرد.اج

هاى قضا شده تواند نماز و روزهيا فرزند ارشدى كه هنوز بالغ نيست، مىآ - 4س 

 را انجام دهد؟ پدر

 محل  اشكال است. - 4ج                

                                                  وصي ت كرده پسر كوچكترش نمازهاى او را قضا كند، اين آيا پدرى كه - 5س 

                وصي ت نافذ است؟

 واجب است         به وصي ت                                            ز نظر وصي ت اشكال ندارد و بر پسر كوچكتر عملا - 5ج 

 جب استتر وابزرگ                                                         و اگر عمل به وصي ت نكرد و نمازى بر ذم ه پدر باشد، بر پسر

 شود.نمازهاى پدر را قضا كند و از او ساقط نمى

 ر اينجانب در زمان حيات پدرم فوت كرد، وقتى پدرم از دنيابرادر بزرگت - 6س 

 بر عهده من است؟ من اوالد بزرگترش بودم، آيا نماز قضاهاى پدر رفت،

 ر بر شما واجب است كه نمازهاى پدر را قضا كنيدبا فرض مزبو - 6ج 

زرگ نماز قضاى پدر بزرگش كه به عهده پدرش بوده و او بآيا بر پسر  - 7س 

 است، الزم است؟ نخوانده

 واجب نيست.                                                     ر پسر بزرگ جز نمازهاى يومي ه پدر و مادرش، نماز ديگرىب - 7ج 

ر بدر، كه بر عهده پسر بزرگتر است،اگر او به جا نياورد آيا نماز قضاى پ - 8س 
 ديگر واجب است كه فردى را اجير كنند يا خير؟ ورثه

 ند اجير نماي                                                    گر ميت وصي ت كرده باشد، واجب است از ثلث مالش كسى راا - 8ج

 شود.                           و اال  بر ورثه چيزى واجب نمى

ه ممي ز مى - 9س   هاى قضا شدهبه نيابت از پدر و مادرش نماز و روزهتواند                  آيا بچ 
 آنان را بجا آورد، چه پسر بزرگ باشد يا نباشد؟

 فايت ك                                                 ماز و روزه قضا شده پدر و مادر، بوسيله بچ ه ممي زقضا نمودن ن - 9ج

                                                كند، اگرچه آن بچ ه، پسر بزرگتر پدر و مادر باشد.نمى
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نماز و روزه قضا شده                                 خصى وصي ت كرده ثلث مالش را براى ش - 10س 
زرگتر اند، آيا پسر ببعد ورثه تمام اموال را بين خود تقسيم كرده صرف كنند،

 كند يا خير؟ بايد نماز و روزه را قضا

 ي ت مورد وص                                                     ايد به وصي ت عمل گردد و ورثه ضامن آن مقدارى هستند كهب - 10ج    

گتر سر بزرپ برقرار گرفته و تا زمانى كه نماز و روزه پدر انجام نشده است، 

 واجب است، قضا نمايد.

 است که درى یک عمر نمازش را با قرائت غلط خوانده، آیا بر پسر بزرگتر واجبپ - 11س 

 نمازهاى پدر را قضا کند؟

 كند و  توانسته قرائت را درستدانست كه پدر مىر مىاگر پسر بزرگت - 11ج

صالح اتوانسته نمى د پدردهنكرده، بايد قضا نمايد ولى در صورتى كه احتمال مى

 كند، قضا بر پسر الزم نيست.

دود پنجاه سال نماز نخوانده و روزه هم نگرفته، پسر حپدرى كه در  - 12س 

ر يا پسآهايت را قضا نخواهم كرد، به او اعالم كرده كه من، نمازها و روزه بزرگش

 ندهد؟ هاى پدر را انجامتواند نماز و روزهاز فوت پدر، مى بزرگ او بعد

 انجام  پدر هاى ترك شده پدر را پسر بزرگ بعد از فوتو روزه بايد نمازها - 12ج

 كند.                                دهد و تذك ر او تكليف را ساقط نمى

 ازهاى پدرى كه عمدانخوانده بر عهده پسر بزرگتر است؟آيا قضاى نم - 13س 

 لى بايد پسر بزرگتر قضا كند.ب - 13ج 

هاى قضا شده گر فرزندى فوت نمود، آيا بر پدر واجب است نماز و روزها - 14س 

 را بجا آورد؟ او

 واجب نيست. - 14ج 

 ضا                             اعمال مستحب ه را بجا آورد و ق شود از ناحيه كسى كه زنده استآيا مى - 15س 

 كرد؟

 شد مانند                          توان از طرف شخص حى  نايب                           بعضى از اعمال مستحب ه را مى - 15ج

               براى حى  انجام  توان نيابت كرد و اگر                                  رات ولى بيشتر اعمال مستحب ه را نمىزيا

كند و قضا نمودن اعمال اء گيرد، بايد انسان ثوابش را براى شخص مورد نظر اهدمى
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است كه خود آن عمل، نيابت پذير                                     مستحب ه از جانب ديگرى در صورتى صحيح

 باشد.

 نماز قضاى والدين

من نماز و روزه بدهكار هستم ولى تصريح نكرده  ند كه               اگر كسى وصي ت ك - 1س 

ا ربراى من قضا كنيد و يا اينكه تصريح كرده كه قضاى عبادتهاى فوت شده  كه

و  گيرندب                                                      از طرفى او وصي ت به ثلث نكرده آيا ورثه از اصل مال پول  نمايند منتهى

ل به شخصى بدهند تا كنند  جدا ثلث را                                             براى مي ت نماز و روزه را قضا كند يا قهرااو 

 اشكال ندارد؟ و از ثلث مصرف كنند

 ر بزرگت ركرده كه بايد از مال او نماز و روزه قضا شود، بر پساگر تصريح ن - 1ج

ريح گر تصا واجب است كه عمل به وظيفه كند و نماز و روزه پدر را قضا كند و

لث ثاز ر جهت استيجا كرده كه از جانب او قضا كنند ولى تصريح به خروج قيمت

 نكرده، بايد از ثلث براى او استنابه كنند.

 نماز استيجارى

ه هزار تومان براى انجام نماز استيجارى دريافت نموده، شخصى مبلغ د - 1س 
د و خو مبلغ هفت هزار تومان را به شخصى ديگر داده تا او نماز را بجا آورد حال

ا دارد، آير مىغ باقى مانده را بنمايد و در اين بين مبلنماز خوددارى مى او، از انجام
 جايز است؟

 ت.مديون اس                                                       گر فرد موجر مط لع باشد و رضايت دهد، مانعى ندارد و گرنها - 1ج 

 تواند با يك اقامه چند                                            خصى اجير شده نمازهاى مي تى را بخواند، آيا مىش - 2س 
 نماز بخواند؟ روز

 لى بق معموط داد نشده، بايدايد هر طور كه قرارداد شده، عمل كند و اگر قرارب - 2ج

 شود. كنند، عمل                           خوانند و به مستحب ات عمل مىكه مردم نماز مى

 واند؟                               شود نماز استيجارى را با تيم م خآيا مى - 3س 

 جايز نيست. - 3ج 

تواند نماز خصى كه خود، نمازهاى قضاى فراوان دارد آيا مىش - 4س 
 بخواند؟ استيجارى

 بهتر است.ارد ولى تركش اشكال ند - 4ج 



 

 
   

 

162     

 تواند نماز استيجارى بخواند و روزهسى كه نمازش شكسته است آيا مىك - 5س 
               مستحب ى بگيرد؟

 نيست. صحيح                                              رى اشكال ندارد ام ا روزه حت ى به نحو مستحب ى،نماز استيجا - 5ج 

 شود؟                                 تواند براى خواندن نماز مي ت اجيرسى كه خودش نماز قضا دارد آيا مىك - 6س 

 است. ير نشود بسيار شايستهندارد اگرچه احتياط كند و اجاشكال  - 6ج 

 الزم شود تا نماز بخواند آيا گفتن اذان و اقامه                    ه براى مي تى اجير مىكسى ك - 7س 
 است؟

 ستگى به نحوه اجير شدن دارد.ب - 7ج  

 جواز اقتدا در نماز استيجارى
 يا نماز جمعه اى امام جماعتشود نماز استيجارى را به نماز ادآيا مى - 1س 

 كرد؟ اقتدا

 توانه نمىولى به نماز جمع قتدا كردن به نماز اداى امام جماعت، جايز است ا - 1ج 

 اقتدا كرد.
 توان به نماز استيجارى حتمى ديگر اقتدا كرد؟ارى حتمى را مىنماز استيج - 2س 

 مانعى ندارد. - 2ج 
 تواند به كسى كه نماز استيجارىسى كه نماز قضاى آيات دارد، آيا مىك - 3س 

 خواند، اقتدا كند؟مى

 جايز نيست. - 3ج 
 خواند، آياسى كه يقين ندارد نماز آيات بر گردنش هست، لكن احتياطامىك - 4س 

 شود نماز آيات را به او اقتدا كرد؟مى

 توان اقتدا كرد.نمى - 4ج 
عا  كشود نماز آيات خود را به شخصى آيا مى - 5س                               ه نماز آيات مي ت را تبر 

 خواند، اقتدا كرد؟مى

 جايز نيست. - 5ج 
 تواند در حالى كه امام جماعتگر كسى نماز استيجارى قبول كرده آيا مىا - 6س 

 است نمازها را بجا آورد؟

 ت انجام ام اسام ه نظر ما جايز نيست نماز استيجارى را به جماعت در حالى كهب - 6ج

 دهد.

 ترتيب در نماز استيجارى
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 يا به ترتيب خواندن نماز استيجارى الزم است؟آ - 1س 

 نماز مترتبين ترتيب الزم استاء در قض - 1ج. 

 

 

 نماز عيد به جماعت

 هتواند دوباره آن نماز را رجأبيا كسى كه نماز عيدش را خوانده است، مىآ - 1س 

 خير؟جماعت براى ديگران بخواند يا 

 است.                                             وباره خواندن نمازى كه خوانده شده، محل  اشكالاز نظر ما د - 1ج 

ل امام جماعت كسى كه در ن - 2س  م در ركعت او                                                ماز عيد، به قنوت سو 
 اش چيست؟وظيفه رسد،مى

 كوع به ر عدرا خود بخواند و لو به ذكر تكبير و دعاى مختصر و ب باقى قنوتها - 2ج

 امام برسد.

 توان با همانيا در روز عيد فطر بعد از خواندن نماز عيد با جماعت مىآ - 3س 
 يا براى اموات خواند؟اء جماعت بار ديگر نماز عيد فطر را به قصد رج

 ندارد. م مانعىمأمو تواند دو نماز عيد را امامت كند اماظر ما امام جماعت نمىبه ن - 3ج 

 احكام نماز عيد

 ت اقامه كرد؟ز عيد در دو مكان به جماعشود نماآيا مى - 1س 

 ايز نيست.جبه نظر ما  - 1ج 

بعد از ظهر ثابت شود، آيا جايز است فرداى آن روز قضأبه  اگر عيد فطر - 2س 
 آورد؟ جا

 ماز عيد نبايد خوانده شود.ن - 2ج 

 وت                                                      دن نماز عيد فطر اشتباهابعد از قنوت ركوع رود و مجد داقناگر در خوان - 3س 
 نماز چه حكمى دارد؟بگيرد، 

 اشكال ندارد. - 3ج 

 شرايط وجوب نماز آيات

مين، يقين كرد كه در ساعت گاگر كسى به  - 1س  روز كسوف و يا در  12                                 فته منج 
 د؟نماز آيات بخوان 12شود، حال اگر به كره ماه رفت بايد سر ساعت خسوف مى شب
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 گيرد.مى آفتاب يا ماهاى است كه الك وجوب نماز آيات، بودن در منطقهم - 1ج 

 اتگيرد، آيا بايد نخوابد تا نماز آيماه مى 12سى كه يقين دارد شب ساعت ك - 2س 
 تواند بخوابد سپس قضا نمايد؟را بخواند و يا مى

 افتد بهتر است كه نخوابدگر براى نخوابيدن به عسر و حرج نمىا - 2ج 

ار هواپيما بود و به فضاى شهرى رسيد كه در همان لحظه در اگر فردى سو - 3س 
 شهر زلزله آمد، آيا نماز آيات بر او واجب است؟ آن

 ورد.آبجا  عرفادر فضاى همان منطقه باشد، بايد نماز آيات را در صورتى كه - 3ج 

 خص حائض كه از حيض پاك شده لكن غسل نكرده است و زلزله ياش - 4س 
 سوفين پيش آمد آيا نماز آيات بر او واجب است؟ك

 واجب است. حصيل طهارت و انجام نماز آيات بر حسب وظيفه تعيين شدهت - 4ج 

 موجبات نماز آيات

ماز نثل زلزله چند بار بيايد و قطع شود، آيا بايد براى هر يك اگر آياتى م - 1س 
 ا بيان فرمائيد؟جداگانه خواند؟ لطفافاصله بين دو يا چند زلزله ر آيات

 ها هپس لرز دق كند، به تعداد آن بايد نماز آيات خواند ولى براى           اگر تعد د ص - 1ج

 .نيست شود، نماز آيات واجب                              كه بوسيله دستگاه اط الع داده مى

 يا باران شديدى كه موجب خوف اكثر مردم شود، نماز آيات دارد؟آ - 2س 

 ب است.گر اكثر مردم بترسند، نماز آيات واجا - 2ج 
 ياتاى پيش آمد كه فقط خود انسان بترسد، نماز آگر رعد و برق يا صاعقهآيا ا - 3س 

 دارد؟

 ت وجوب ندارد.نماز آيا - 3ج 
 توان به جماعت خواند؟مى آيا نماز آيات را - 4س 

 اشكال ندارد. - 4ج 
ه به - 5س   اينكه خواندن نماز آيات در هنگام وقوع زلزله واجب است و            با توج 

 و ولند                                                                    امدادگران معموالبيش از يك هفته حت ى يك ماه در منطقه زلزله به خدمت مشغ
 مازندهد آيا خواندن هاى شديد و خفيف در منطقه رخ مىمعموالتا چهل روز پس لرزه

ى بايست برا                                                                آيات بطور كل ى در چنين شرايطى واجب است يا خير و آيا امدادگران مى
 ياتماز آنو يا آن را قضا نمايند يا تنها خواندن يك  پس لرزه نماز آيات بخوانند هر

 كند؟كفايت مى

 آنها يك  ها به صورتى است كه همهنماز آيات واجب است و اگر پس لرزه - 5ج
در اوقات پس                                            شود، يك نماز آيات واجب است و اگر با اختالف زلزله حساب مى
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شوند، براى هر كدام مى محسوبها جداگانه افتد و هر كدام از زلزله              لرزه ات فاق مى
كارهاى امدادى مزاحمت دارد نجات  نماز آيات واجب است ولى اگر نماز آيات با

                                           او ل كارهاى امدادى انجام شود سپس نماز آيات                                 دادن جان انسانها اهم  است و لذا
                                                       زلزله قضا ندارد و هر وقت خوانده شود بايد ني ت ادا كرد. خوانده شود و نماز آيات

 ط وجوب نماز آياتشراي
                                                            يا جواز و صح ت نماز جماعت در نماز آيات شامل فقط خسوف و كسوفآ - 1س 

 شود؟يا شامل همه موارد وجوب نماز آيات مى

 ر تمامى موارد نماز آيات با جماعت مشروع است.د - 1ج 

 قضاى نماز آيات
است  سى كه نماز آيات را به عللى در وقت آن نخوانده، آيا واجب فورىك - 1س 

 تواند بخواند؟بخواند يا هر وقت يادش آمد، مى كه

 ن آعمدى  ز زلزله باشد، واجب است فوراآورده شود و تأخيراگر مثل نما - 1ج
در  حتياطاشده باشد،  شود و در غير زلزله كه قضاموجب گناه است ولى قضا نمى

 تعجيل است.
 ايبر دادند كه زلزله و گر كسى در خواب بود و بعد از بيدار شدن به او خا - 2س 

 كسوف و خسوف شده است آيا نماز آيات بر او واجب است؟

 ر است، د                                                 بقي ه آيات فرق است و لذا در زلزله نماز آيات واجب بين زلزله و - 2ج
و  ص ماههمه قر                                                       هر زمانى كه متوج ه شود ام ا در كسوف و خسوف در صورتى كه

 خورشيد گرفته شده، قضا واجب است.

 كليف او چيست؟تى كه پنجاه سال نماز آيات را اشتباهى خوانده كس - 3س 

 ايد آن تعدادى را كه يقين دارد اشتباه خوانده بجا آورد.ب - 3ج 

ه شده                               ب زلزله آمده و فرداى آن شب عد هش - 4س   تاند آيا براى نماز آيا             اى متوج 
 كنند يا قضا؟اء        ني ت اد

 رگاه متوج ه شد، بايد بخواندماز آيات براى زلزله قضا ندارد و هن - 4ج                           . 

قات نماز آيات                    متفر 

 يا در نماز آيات هم جهر و اخفات، شرط است؟آ - 1س 

 هراخوانده شود، بهتر است.ج - 1ج 

 ضاى آيات اقتدا كرد؟قشود نماز قضاى آيات را، به نماز آيا مى - 2س 
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 اشكال ندارد. - 2ج 

 مر نماز آيات را در حالى كه قرائتش صحيح نبوده خواندهعاگر كسى يك  - 3س 
 تكليف چيست؟

 ايد اعاده نمايد.بتوانسته اصالح كند و نكرده، اگر مى - 3ج 

 ست؟ا                                                        ز آيات آيا بايد نوع نماز را معلوم كرد يا مطلق ني ت كافى            در ني ت نما - 4س 

 كند.                             ني ت مطلق نماز آيات، كفايت مى - 4ج 



 

 

 
 

 مسائل روزه

          ني ت روزه

                                              يا واجب است هر شب از ماه رمضان ني ت روزه كرد؟آ - 1س 

 كند.                                               زم نيست و ني ت كل ماه رمضان در شب او ل كفايت مىال - 1ج 

                                                    ي ت نكند لكن ماه مبارك را روزه بگيرد، آيا صحيح است؟نكسى كه هيچ  - 2س 

 اه رمضان روزه گرفته است.                              متحق ق است، زيرا با توج ه به م     ني ت  - 2ج 

 خوردن و آشاميدن

ه نبود و قبل از آن كه اذان مغرب از راديو پخش شود، اگر كسى متو - 1س                                                      ج 
 افطار كرد، روزه او چه حكمى دارد؟ روزه را

 د، اشكالى ندارد ولى اگر عمداباشد روزه باطل است.اگر سهواباش - 1ج 

و  مان است يا آمپولهاى تقويتىستعمال آمپولهائى كه براى دارو و درآيا ا - 2س 
 براى روزه اشكال دارد؟ سرم

 اى آمپوله از دار مانعى ندارد ولىستفاده از آمپولهاى غير تقويتى براى روزها - 2ج

 تقويتى اجتناب شود بهتر است.

د مبطل روزه يا استفاده از اسپرى براى بيمارانى كه ناراحتى ريوى دارنآ - 3س 
در صورتى كه استفاده نكردن مداوم از اسپرى ضرر جانى براى شخص  است؟

 تواند در حال روزه از اسپرى استفاده كند؟آيا مى بيمار داشته باشد،

 ندارد. ستفاده كردن از اسپرى جايز است و احتياجى به وجود ضرورتا - 3ج 

ايد زير زبان رفته و ستفاده از بعضى وسايل موزيك بطورى است كه با - 4س 

رود و فرصتى براى پاك كردن                                  آورده شود و مجد دابه داخل دهان مى بيرون

 ريختن آب دهان نيست، روزه انسان چگونه است؟ رطوبت يا بيرون

 ا فرض مذكور روزه باطل است.ب - 4ج 

ن چيزهاى غير خوردنى مثل وسايل پزشكى از حلق روزه را آيا فرو برد - 5س 

 كند؟مى باطل
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 رو        مجد داف گر به صورتى است كه پس از فرو بردن بيرون آورده شود وا - 5ج

 مانند ائلىوس                                                        برده شود و اين كار تكرار گردد، موجب بطالن روزه است و اال 

شود، ىميكبار انجام  شود وآندوسكوپى كه براى آزمايش وارد حلق و مرى مى

 كند.روزه را باطل نمى

كنند كه آن خون هستند گاهى از كپسولى استفاده مى كسانى كه داراى فشار - 6س 

گذارند و سريعاجذب شده و احساس فرو رفتن در حلق را زير زبان مى را

ه به اينكه اگماه رمضان مى نمايند آيا درنمى ين ها با ار اين                                      توانند چنين بكنند با توج 

 دارد؟ نياورند احتمال عقالئى خطر برايشان وجود كار فشار خون را پائين

 زه رو با آب دهان مخلوط شود و آب دهان را دور بريزد به اگر اين قرص - 6ج

گر در ت و ااس زند ولى اگر از راه بزاق دهان وارد حلق شود روزه باطلضرر نمى

روزه با  دهد، را انجام طول سال غير از اين راه ديگرى نيست و حتمابايد اين كار

ا رن كار        ي ام ايولى اگر بعضى از ا ره هم بدهد    كف ا همان حال صحيح است و احتياطا

ا هم مضان قضبعد از ماه ر احتياطا بايد انجام دهد با همان حال روزه بگيرد و

 بنمايد.

اش چيست؟ گر شخصى در حال روزه از گلويش خون جارى گردد وظيفها - 7س 
 (دهاخل مع                                                               عل ت خشك شدن گلو مقدارى وارد دهان گردد و مقدارى هم فرو رود به د به)

 لو گصرف آنكه  دون اختيار خون وارد حلق شود روزه صحيح است و بهاگر ب -7ج

 كند.خون بيايد اشكالى به روزه وارد نمى

 دن بدون خميردندان و يا با انگشت دهان را شستشو دادن درآيا مسواك ز - 8س 
 حال روزه مبطل روزه است؟

 ندارد. شود وارد حلق نشود روزه اشكالگر آبى كه داخل دهان جمع مىا - 8ج 

 دروغ بستن به خدا و پيغمبر

اه مبارك رمضان به خدا و پيامبر دروغى را دار، در روز ماگر فرد روزه - 1س 
ر شب داد و در آن حال آنها را ضبط كرد و آن را به سمع مردم رساند و اگ نسبت

 اش چه حكمى دارد؟به سمع مردم رساند، روزهدر روز  نوار گرفت و
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 تياط اح نوار را در روز، از دروغ به خدا و رسول پر كرده، در صورتى كه - 1ج

ه كر شدذفروض  واجب آن است كه روزه را قضا نمايد ولى در غير اين صورت از

 را ترك كند.                               گردد، البت ه بهتر است همه آنهاموجب اشكال روزه نمى

د و ه خدا و يا پيامبر و ائمه بدهى در ماه رمضان، مطلبى را نسبت باگر كس - 2س 
 كه دروغ است آيا روزه او باطل است؟ نداند

 ا فرض مذكور روزه او صحيح است.ب - 2ج 

داند حديث ر ماه رمضان شخص واعظ در سخنرانى خود بدليل اين كه نمىد - 3س 
 ه اشكال دارد؟گويد: قال المعصوم، آيا روزكدام امام است، مى از

 اشكالى ندارد. - 3ج 

مطلبى را بعنوان زبان حال از ائمه معصومين نقل كردن،  در حال روزه - 4س 
 حكمى دارد؟ چه

 و مبطل ندارد آنها داده نشود و بصورت زبان حال باشد، اشكال اگر نسبت به - 4ج 

 نيست.

زبان حال  ر ماه رمضان درباره حوادث كربال و بيان مطالبى به عنواند - 5س 
 كند؟باطل مى روزه را

 ام ام ل بگويد و اعالم نمايد كه زبان حال است و نسبت بهاگر زبان حا - 5ج

 اشكال ندارد. حسين ندهد،

 لط خواندن قرآن در ماه مبارك رمضان چه حكمى دارد؟غ - 6س 

 خوانده شود                                                   لط خوانى عمدى قرآن جايز نيست و اگر بدون توج ه غلطغ - 6ج

                                          د ولى سعى شود كه در خواندن قرآن دق ت شود.اشكال ندار

 فرو بردن سر در زير آب

اصان كه آب هم با بدن آنها ات صال ندارد، چگونه است؟ر - 1س                                                            وزه غو 

 باطل نيست. شان                                                 گر غو اصان با لباسهاى مخصوص خود زير آب بروند روزها - 1ج 

 باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس

 داندخصى سحرى خورد در حالى كه يك ساعت به اذان صبح مانده و مىش - 1س 
ز عد اتواند بخوابد و اگر خوابيد و جنب شد و بشود، آيا مىاگر بخوابد، جنب مى

 اش صحيح است؟صبح بيدار شود، آيا روزه اذان
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 د واببخ                         تواند بخوابد و اال  نبايدر صورتى كه خوابيدن ضرورت دارد، مىد - 1ج

ن ير ايغو در  واگر خوابيد و خواب براى او ضرورت داشت، روزه او صحيح است

 صورت بايد روزه را قضا كند.

شود، يكساعت به اذان صبح مانده خصى در شب ماه رمضان جنب مىش - 2س 
 شود روزه او چه حكمى دارد؟رود، لكن اذان آغاز مى               غسل به حم ام مى براى

 ست، در ا                                       تيم م دارد، تيم م نمايد و روزه او صحيح ه وقت براىدر صورتى ك - 2ج

 غير اين صورت روزه را بايد قضا كند.

                                            اه رمضان براى گرفتن روزه خود قرص ضد  قاعدگى ماگر زنى در  - 3س 
بيند، آيا                                                         در ماه مبارك هنگام اي ام عادت يك قطره يا چند قطره خون مى بخورد، ولى
 دارد؟ حكم حيض

 باشد.استحاضه مى رد وحكم حيض را ندا - 3ج 

سط روز ماه مبارك خون حيض ببيند، آيا روزه او باطل واگر زنى در  - 4س 
 است؟

 ون حيض مبطل روزه است و لو يك دقيقه قبل از مغرب باشد.خ - 4ج 

ماه مبارك رمضان، بعد از بيدارى در لباس خود ترى ببيند  اگر شخصى در - 5س 
 فه چيست؟                              شك  كند كه جنب شده يا خير، وظي و

 گر شك  دارد، اعتنا نكند و روزه او صحيح است.ا - 5ج                                            

ماه مبارك رمضان از خواب بيدار شود و وقت تا اذان  شخصى جنب در - 6س 
رسد غسل كند و از آن طرف تنگ است كه اگر بخواهد سحرى بخورد نمى صبح
ن اذاتواند سحرى بخورد و قبل از سحرى روزه براى او دشوار است آيا مى بدون

           تيم م كند؟

 ظيفه او غسل كردن است ولى اگر سحرى بخورد و غسل نكند وو - 6ج 

ست ا يح                                                           نزديك اذان صبح كه وقت براى غسل نيست تيم م نمايد، روزه او صح

 ولى معصيت كرده است.

شده است اگر بخاطر دور بودن حمام يا نبودن آن قبل از  شخصى كه جنب - 7س 
 اش صحيح است يا خير؟روزه                    تيم م و بعداغسل كند  اذان

 شد كافى نبا گر دسترسى به آب جهت غسل ندارد و يا آنكه وقت براى غسلا - 7ج

                                            و تيم م بدل از غسل نمايد، روزه او صحيح است.
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                                                      فتن روزه معي ن در تنگى وقت بايد تيم م كرد همچنين وقتى جهت روزه گر - 8س 
ى كه نگى وقت چه مقدار زمان                                           طهارت آبى متعس ر و يا متعذ ر باشد مراد از ت كه

 باشد؟صبح باقى مانده مى نسبت به اذان

 تفاوت داشته  تواندنگى وقت يك امر شخصى است كه در مورد افراد مىت - 8ج

اشته ددقيقه وقت الزم                                             باشد مثالممكن است شخصى جهت تهي ه آب و غسل ده

ى نيم ديگر وت براى او تنگ اس باشد كه همين ده دقيقه را وقت ندارد و لذا وقت

م وقت هدقيقه وقت دارد براى اين شخص  ساعت احتياج دارد ولى بيست و پنج

 تنگ است.

 تواند ضمنشود آيا مىانمى بعد از اذان صبح از حيض و يا نفاس پاك مىخ - 9س 
                                                       انجام غسل ني ت روزه مستحب ى و يا واجب غير معي ن نمايد؟

 از  را بعد غسل ذان صبح پاك شود واگر قبل از                              تواند ني ت روزه نمايد البته انمى - 9ج

 مايد.ى ن           روزه مستحب            تواند ني تاذان انجام دهد مانعى ندارد و بعد از غسل مى

تا  ت                                                       بيدار شود و يا از خواب او ل بعد از جنابت بيدار شود و وق كسى از خواب - 10س 

 شود؟مى آن روز چه                                                  اذان صبح براى غسل و تيم م تنگ است تكليف روزه معي ن

 يح صح                                               ت داخل نشده شروع به تيم م كردن بنمايد، روزه اواگر هنوز وق - 10ج

                                     است و لو وقت در ميان تيم م داخل شود.

                     بيند حال شك  دارد كهانمى نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مىخ - 11س 

ا يست قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا بعد از اذان  آيا روزه آن روزش صحيح ا

 باطل؟

 ست.اروزه او صحيح  - 11ج 

     قى  

                داند در روز قى  گر شخصى در شب ماه رمضان غذايى بخورد كه مىا - 1س 

                                              ولكن در روز قى  نكند، آيا روزه او اشكال دارد؟ كندمى

 حتياطاروزه آن روز را قضا كند.ا - 1ج 

 و چه حكمى دارد؟ا                         دار چند بار قى  كند روزه اگر روزه - 2س 

 اشد، كرده ب مگر در شب كارى اختيار باشد، اشكال ندارد           قى  كردن بى اگر - 2ج

                                                      كه در روز موجب قى  شود كه آن روز را بعدابايد قضا كند.
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 استعمال دخانيات

 رب سيگار و مطلق دود در ماه رمضان و حالت روزه چگونه است؟ش - 1س 

 ه دخانيات ب دار از رسانيدن دود سيگار وحتياط واجب آن است كه روزها - 1ج

 حلق جلوگيرى نمايد.

 دار چه حكمى دارد؟ستعمال سيگار براى شخص روزها - 2س 

 برساند دار به حلقه احتياط واجب نبايد دود سيگار را انسان روزهب - 2ج 

 

 احكام مبطالت

عد دادر ماه مبارك رمضان يكى از مفطرات را انجام داد، آيا باگر فردى عم - 1س 
 تواند مفطرات ديگر را انجام دهد؟بطالن روزه، مى از

 ن روزه انجام مفطرات ديگر در طول روز حرام است.بعد از بطال - 1ج 

                                                   دن و افطار كردن مبطل روزه است و قضا و كف اره دارد؟آيا قصد خور - 2س 

 ضان قضارم ست و بايد تا افطار امساك كند و بعد از ماه مباركروزه باطل ا - 2ج 

 نمايد. 

 جنابتروزه در حال 

 فه                                                      ، در ماه مبارك با يكديگر شوخى كنند و ترش ح ببينند، وظيهرگاه زوجين - 1س 
 روزه آنها چگونه است؟

 است.                                             يقين به منى بودن ترش ح ندارند روزه آنها صحيح در صورتى كه - 1ج 

 خواب بلند شد و فهميد جنب شده در حالى كه اذان صبح هم اگر شخصى از - 2س 
 و چيست؟گذشته است، تكليف ا

 ت.روزه او صحيح اس - 2ج 

 خصى در ماه رمضان ساعت هشت شب جنب شده و خوابيده بنا داشته كهش - 3س 
ورت قبل از اذان صبح بلند شود غسل كند لكن وسط اذان بلند شده روزه او چه ص

 اگر بنا نداشته بلند شود چطور؟ دارد

 ت.روزه او صحيح اس - 3ج 
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 بيند آثار جنابت بر اواست بعد از ظهر مىال روزه گرفتن شخصى در ح - 4س 
 اه آيك                              كند ام ا براى او شك  حاصل است باشد و اطمينان به جنابت خود پيدا مىمى

 جنابتش قبل از اذان صبح بوده يا بعد از آن تكليفش در اين زمينه چيست؟

 ت.روزه او صحيح اس - 4ج 

 اجب در وسط روز محتلم شود آياو              هاى مستحب  يا دار در روزهاگر روزه - 5س 
 شود؟اش باطل مىروزه

 ت.روزه او صحيح اس - 5ج 

     عي ن                                    بح ني ت روزه مستحب ى و يا واجب غير متواند بعد از اذان صآيا جنب مى - 6س 
 كند و حال آنكه هنوز غسل نكرده باشد؟

 د ولى روزه واجب صحيح نيست.                  مستحب ى اشكال ندار روزه - 6ج 

 اش باطلخصى روزه قضا گرفته و در وسط روز محتلم شده آيا روزهش - 7س 
 شود؟مى

 باطل نيست. - 7ج 

 ر ماه رمضان با همسر خود مالعبه كند و جنب شود، چه صورتاگر انسان د - 8س
 دارد؟

 د، هم كر راشود و اين كار ر صورتى كه بداند كه اگر مالعبه كند، جنب مىد - 8ج

شود و نمى                                                         قضا و هم كف اره بر او واجب است ولى در صورتى كه بداند جنب

 قضا نمايد.                                                  ات فاقاجنب شود، روزه او صحيح است، گرچه مستحب  است

 روزه بيمار

فتن گر ى، بيمارى را از گرفتن روزه منع كند و حال آن كه در واقعچنانچه پزشك - 1س  
 ت؟چيس اگر بيمار اقدام به خوردن روزه كرد، وظيفهروزه هيچ ضررى نداشته باشد، 

 و ضرر ا پزشك يقين و يا احتمال قوى حاصل كرد كه روزه براى اگر از گفته - 1ج

زه ايد روب ارد،داند كه براى او ضرر نددارد، نبايد روزه بگيرد و اگر خود او مى

 بگيرد و به قول پزشك اعتنا نكند.

 شود عمل كرد،ا چه اندازه به گفته پزشك در مورد منع از گرفتن روزه مىت - 2س 
ه به اين كه بعضى از پزشكان نسبت به تخص ص خود كم اط الع هستند با  ؟                                                               توج 

 ر حد  يقين و يا اطمينان عقالئى.د - 2ج                               

 تواند روزهسى كه يقين ندارد ولكن خوف دارد بيمارى او تشديد شود، مىك - 3س 
 يرد؟نگ
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 گر خوف عقالئى باشد بايد روزه را افطار كند.ا - 3ج 

 شود و فرد معتاد به آن،يا اعتياد شديد به سيگار، نوعى مريضى حساب مىآ - 4س 
 تواند افطار كند؟مى

 دن جايز نيست.افطار كر - 4ج 

 روزه مسافر

 فر است و هنگام برگشت در سه كيلومترى وطن قرار دارد،شخصى كه مسا - 1س 
ر ن ظهبيند و هنگام اذان در ارتفاع باالترى قرار دارد، ديوار وطن را هم مىچو
 باشد، وظيفه او نسبت به روزه چيست؟مى نيز

 را  روز                                               م ظهر به مسافت حد  ترخ ص متعارف رسيده باشد، آناگر در هنگا - 1ج

 تواند روزه بگيرد.                             تواند ني ت روزه كند و اال  نمىمى

                                          سافر در باب حد  ترخ ص، تفاوت دارد يا خير؟منماز آيا حكم روزه و  - 2س 

 تفاوت ندارد. - 2ج 

 ؟                                                       از اذان ظهر به محل  اقامت خود برسد روزه او چه حكمى دارد اگر كسى بعد - 3س 

 حيح صاو                                                ه قبل از ظهر شرعى به محل  اقامت خود برسد، روزهدر صورتى ك  - 3ج

                                       است و اال  روزه آن روز را بايد قضا كند.

مثل سيل و )مدادگرانى كه در ماه رمضان در منطقه حادثه حكم روزه ا - 4س 
                          دائمادر ترد د هستند چيست؟ (زلزله

 وت متفا ها                                                 نها از مح ل زلزله به وطن است به طورى كه تعداد سفر           اگر ترد د آ - 4ج

ه منطق همان باشد و بايد روزه بگيرد ولى اگر دراست، مصداق كثيرالسفر مى

 تواند روزه بگيرد.كند نمىمى              سفرهاى متعد د 

 تواند بگيردخواند و روزه مى                                      خص مرد د بعد از سى روز نماز را تمام مىش - 5س 
                                                 حال رفتن او به خارج از حد  ترخص مجاز است يا خير؟

 ا كمتر از مسافت اشكال ندارد.ت - 5ج 

روز ماند  21روز در جائى بماند ولى  10مضان قصد كرده ركسى در ماه  - 6س 
رگردد بكيلومتر فاصله دارد و يك شب بماند و  22بنا دارد برود جائى كه  22 روز
                                         كيلومتر رفت ام ا شخصى به او گفت مكانى كه  14حركت كرد و تا  22روز 
متر ص مسافر يقين داشته ككيلومتر بيشتر است چون شخ 22/5 خواهيد برويد ازمى
ل حال نماز و روزه او در بقي ه  كيلومتر است 22/5از  اه م                                               برگشت به مكان او 

 رمضان چه صورت دارد؟
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 صحيح است. اشا فرض مذكور قصد اقامه او به هم نخورده و نماز و روزهب - 6ج 

 نذر روزه در سفر

 ز جمعه مسافر شد،                                               گر شخصى نذر كرد روز جمعه روزه بگيرد و ات فاقاروا - 1س 
 وظيفه او چيست؟

 اشد كرده ب                                                  رش با فرض سفر نبوده باشد، روزه نگيرد اما اگر ني ت           اگر ني ت نذ - 1ج

 بگيرد. كه در هر حال روزه بگيرد حتى اگر مسافر باشد، بايد روزه

                                                 كرد در مسافرت مشهد مقد س روزه بگيرد، لكن در آنجا  اگر كسى نذر - 2س 
 د، تكليف او چيست؟برايش فراهم نش شرايط

 ذرى در نروزه  شرائط از قبيل قصد اقامه باشد الزم نيست براى در صورتى كه - 2ج

زه امه روصد اققسفر بدون               تواند حت ى درسفر قصد اقامه كند بلكه اگر نذر كرد، مى

 ر روزهبوامثال آن باشد كه قدرت  بگيرد و اگر منظور از شرائط، مثل قدرت

 نذر عمل كند. واجب نيست بهگرفتن نداشته باشد، 

 ؟                            تواند روزه اي ام آن را بگيردكند، آيا مىكه در مسافرت اعتكاف مى كسى - 3س 

 م اعتكاف ه                                                    ر صورتى كه امكان گرفتن روزه باشد، اعتكاف صحيح و اال د - 3ج

 صحيح نيست.

ها روزه بگيرد بدون در نظر گرفتن اينكه مسافر معهكسى نذر كند كه ج - 4س 
تواند روزه ها مسافر باشد مىحاضر، در اين صورت اگر بعضى از جمعه ياباشد 

 بگيرد يا خير؟

 تواند روزه بگيرد.فر با وصف مذكور نمىدر س - 4ج 

 

 

 جاهائى كه فقط قضاى روزه واجب است
خص جنب در ماه رمضان وقتى سر و گردن و يا طرف راست را ش - 1س 

 فرض تقصير و عدم تقصير آيا روزه او كند، با دوفجر صادق طلوع مى شويدمى
 دارد؟             قضا و كف اره

 يح صح                                               مقص ر نبوده و عمدى هم در تأخير نداشته، روزه او در صورتى كه - 1ج

 است و در صورت تقصير، فقط بايد روزه را قضا كند.
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ل تكليفش را روزه نگرفته، وظيفهد - 2س   ه                  اش چيست؟ آيا كف ار                                               ختر خانمى سال او 
 جب است؟هم بر او وا

 زه و رو شرائط روزه گرفتن مثل استطاعت بدنى در او بوده در صورتى كه - 2ج

ه و ى نداشتبدن ت                                                            نگرفته است، بايد روزه را قضا و كف اره هم بدهد و ام ا اگر قدر

 دارد. قط قضاف             تحم ل نبوده،  بسيار ضعيف بوده كه معموالروزه گرفتن برايش قابل
 ؟                                   شود، بايد كف اره اي ام عادت را بدهديا زنى كه در ماه مبارك عادت مىآ - 3س 

 رد.د و فقط بايد قضاى روزه را بعد از ماه رمضان بجا آو           كف اره ندار - 3ج 
اه رمضان با آب نجس غسل كرده بعد از چند روز فهميد، كسى كه در م - 4س 

 هاى او چه حكمى دارد؟و روزه نمازها

  ماز و روزه را قضا كند.بايد ن -ج 
ه حكم حاكم شرع روزه خود را افطار كند، بعد كشف خالف اگر انسان ب - 5س 

 تكليف چيست؟ شود،

 فقط قضا دارد. - 5ج 
                                                         خصى از سن  پانزده سالگى شروع به خواندن نماز و گرفتن روزه ش - 6س 

ا رلوغ گر بحال آنكه قبل از پانزده سالگى بالغ بوده است ولى دو شرط دي نمايدمى
گر كرده شرط بلوغ پانزده سال قمرى است و دو شرط دياست و فكر مى دانستهنمى

ه شده است آياروزه                را در سن  نوزده ت ته اسهايش را كه نگرف                                    سالگى ملتفت و متوج 
                  بايد كف اره بدهد؟

 ا فرض مذكور فقط بايد روزه را قضا نمايد.ب - 6ج 
 بعد از ظهر چه حكمى دارد؟ فطار روزه قضا قبل از ظهر ياا - 7س 

 ر دولى  تواند افطار كندگر وقت براى قضا تنگ است قبل از ظهر هم نمىا - 7ج

 تواند روزه را افطار كند.وسعت وقت براى قضا قبل از ظهر مى

 ز اينكه با شوهرش نزديكى كرد بر اثر خجالت بدون غسل نمازخانمى بعد ا - 8س 
 ماز وزن هفتاد سال دارد فعالنه توان قضاى ن روزه انجام داده است حاال اين و

 ؟م دهد                                                           دارد و نه قدرت دادن كف اره در اين صورت چه كارى را بايد انجا روزه را

 ست داده ا اى را كه يقين دارد در حال جنابت انجامقدار از نماز و روزههر م - 8ج

عى شد و سبا دهندا بايد قضا كند البته به شرط آنكه غسل واجبى در اين بين انجام

                                            در قضا كردن بنمايد و اگر نتوانست وصي ت كند.

 داند عمداروزه نگرفته يا مسافرداند پنج روز روزه قضا دارد نمىكسى مى - 9س 
ا                   گيرد كف اره كدام ربوده يا مريض بوده در اين صورت پنج روز روزه قضا مى

                   تا برئ الذم ه شود؟ انجام دهد
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 ا بر او واجب استفقط قض - 9ج. 

                                جاهائى كه قضا و كف اره واجب است

 تواندگر شخصى يك روز روزه ماه مبارك رمضان را عمدابشكند بعدامىا - 1س 
ل كف اره را بجا آورد و سپس قضاى آن روز را انجام دهد؟                                                         او 

 ين ادر  مگر آنكه وقت براى شصت روز روزه نداشته باشد كه تفاوت ندارد - 1ج

 بجا آورد.                            صورت او ل بايد قضاى روزه را

 حرماه مبارك، بواسطه نگاه كردن به منظره تهييج كننده يا نامماگر كسى در  - 2س 
                                                   جنب شود، آيا روزه او باطل است و قضا و كف اره دارد؟

 يد، آبيرون                شود و ات فاقا نى از او خارج نمىدار اطمينان دارد كه ماگر روزه - 2ج

ه رد و بن ندااطمينا بگيرد، ولى اگر                                        بنابر احتياط مستحب  قضاى روزه آن روز را

م ه      ف اره ضا و كقبايد روزه را                                                نامحرم يا منظره مهي ج نگاه كند و منى خارج شود،

 بدهد.

                                                   سى كه قضا و كف اره بر گردن اوست آيا ترتيب الزم است؟ك - 3س 

 ترتيب الزم نيست. - 3ج 
قباليا )دار، حيوانى را وطى كرد نانچه در ماه رمضان شخصى روزهچ - 4س 

اطل بولى منى از او خارج نشد، آيا روزه او  (حالل گوشت يا حرام گوشت       دبرا ،
اره        يا كف                                                        در صورت بطالن، آيا قضا و كف اره دارد؟ و در فرض كف اره آ است يا خير؟

 خير؟ او جمع است يا

 زم است قضا ال و لو انزال منى نشده باشد و در اين صورت شودروزه باطل مى - 4ج
 شود على االحوط.                       و كف اره جمع هم واجب مى

 ك                                                         ن اين كه بلوغ پسرها، در سن  پانزده سال شمسى است، ماه مبارفردى به گما - 5س 
      ف ارهكاو  رمضان را روزه نگرفته، سپس معلوم شده پانزده سال قمرى او تمام شده آيا بر

 ست؟الزم ا

 ه بنكرده  توانسته سئوال كند و                                   ر صورتى كه جاهل مقص ر باشد، يعنى مىد - 5ج
                            احتياط واجب كف اره الزم است.

    م ا اروز بايد متوالى باشد،  31                             شغول گرفتن روزه كف اره شد كه اگر انسان م - 6س 
ه شد كه يك روزى، روزه نذر معي ن بدهكار است 25از گرفتن  بعد ، حال                                                    روز متوج 
                                      او چيست؟ آيا كف اره بر نذر مقد م است؟ فهوظي

 نذر،  اءاد خورد و بعد از                                           ذر مقد م است و با فرض سئوال توالى به هم نمىن - 6ج
                      كف اره را ادامه بدهد.
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                                                     يا در كف اره جمع كه دسترسى به عبد نيست، چه بايد كرد؟آ - 7س 

 ساقط است. - 7ج 
صدقه كنار بگذارد، بعد از گر فردى هر روز صبح مقدارى پول بعنوان ا - 8س 

                                                     خواهد آن را بعنوان كف اره روزه بدهد جايز است يا خير؟مى يكسال

 ف اره ك      ال  ازا                                                به اين صورت براى كف اره ني ت كند، اشكال ندارد و             اگر از او ل - 8ج      
 كند.كفايت نمى

                                                        مبارك رمضان يا روزه نذرى يا قضاى روزه ماه مبارك، البت ه شخصى در ماه - 9س 
 اىد بركند، حكم مسئله چيست؟ و بعبعد از زوال با چيز حرامى روزه خود را باطل مى

طعام         يا مد  روز روزه است، تا سال آينده نگرفت آ 60                                كف اره جمع كه يكى از آنها گرفتن 
 الزم است؟

 رمضان را                                                     ف اره جمع در صورتى واجب است كه با چيز حرام، روزه ماهك - 9ج 
 را كه      ف ارهكو اگر  ست روزه نذر و قضاى ماه مبارك رمضانافطار كند و همچنين ا

 شود.نمى                                                    روزه است تا سال آينده نگرفت، مجد دابر او كف اره الزم

                                   جاهائى كه فقط كف اره روزه واجب است

 د؟شو                                                        يزان وجوب كف اره شك  دارد، چقدر بايد بدهد تا برئ الذم هكسى كه در م - 1س 

 بايد پرداخت نمايد.را كه يقين دارد مقدارى - 1ج ، 

                                               ه كف اره شصت روز، روزه واجب است و سى روز آن را كآيا بر زنى  - 4س 

ه ن روزشود، چنانچه بعد از پاكى اقدام به گرفتگيرد آنگاه عادت مى          متواليا مى

 حاصل شده يا خير؟ كند، توالى

 شود.ذر شرعى باعث از بين رفتن توالى نمىع - 4ج 

ست يا تأخير آن تا آخر ماه رمضان و يا ا طعام فورى     مد  اء آيا وجوب اد - 5س 

 آن بعنوان قرض دادن جايز است؟ تقديم

 موعدش  تأخير نيندازد و اگر بعنوان قرض به فقير بدهد و در بهتر است كه - 5ج

قباض، ابض و ق                                                            بعنوان كف اره قبض و اقباض كند يا وكالت به فقير بدهد در مورد

 اشكال ندارد.

ردن اوست و قدرت اداى آن را كه روزه نگرفته و كفاره بر گ آيا زنى - 6س 

                               دادن كف اره بر عهده شوهر اوست؟ ندارد،

 مك ن پيدا كرد بر خود او الزم است كه بپردازد.هر وقت زن ت - 6ج                                            
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ر ب                  دانسته آيا كف اره                                                سى كه به وقت اهل سن ت افطار كرده و مسئله را نمىك - 7س 

 واجب است؟ او

 ى اگر باشد ول                                شود كه تقي ه نباشد و جاهل مقص ردر صورتى واجب مى       كف اره  - 7ج

                                                 از روى تقي ه باشد بنابر احتياط فقط قضا واجب است.

             مسائل كف اره

ل                                                    گر كسى كف اره شصت روز روزه گرفتن بدهكار باشد آيا مىا - 1س   29           تواند او 

قه را بگيرد سپس   روز پيوسته را بگيرد؟ 31                         روز متفر 

 شود. ق شهرين متتابعين حاصلروز روزه بگيرد تا مصدا 31بايد      او ل  - 1ج 

د روز بايد متوالى باش 31                                شغول گرفتن روزه كف اره شد كه در اگر انسان م - 2س 

ه شد كه يك روز روزه نذر معي ن بدهكار  25بعد از گرفتن      ام ا ست حال ا                                              روز متوج 

                                  چيست آيا كف اره بر نذر مقد م است؟ وظيفه

 ن و اي هدد                           يرد و كف اره روزه را ادامه                            ذر معي ن را در زمان خودش بگروزه ن - 2ج

 زند.                                  فاصله ضرر به توالى كف اره روزه نمى

اره شصت روز روزه گرفتن بدهكار باشد حال اگر در ميان              اگر شخصى كف   - 3س 

اشد بو اگر                                                        چيزى بخورد آيا باز هم كف اره شكستن روزه را دارد يا خير عمدا پنجم روزه

 مقدار؟ چه

 گرفته هك                                                 د بلكه بايد از او ل شروع كند يعنى آن چهار روز را            كف اره ندار - 3ج 

 خورد.است به درد نمى

                                                   كف اره افطار عمدى، روزه شصت روز را انتخاب كند و در  اگر كسى جهت - 4س 

گرى بر ره دي                                                               اي ام انجام روزه در حالى كه روزه است با حرام افطار كند آيا كف ا بين

 شود يا خير؟مى جباو وا

 و ل شروع به ادوباره بايد از  روز اول باشد 31نانچه در بينچ                 كف اره ندارد ولى - 4ج            

 گرفتن نمايد. روزه

                  احكام كف اره روزه
 داد و ير                                        توان به جاى يك مد  طعام قيمت آن را به فق                       در كف اره ماه رمضان، مى آيا - 1س 

ريدارى خ عاماو اطمينان نداشته باشيم كه ط به او گفته شود كه فديه است و لو آن كه به

 كند؟مى
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 ت وكال يز نيست، مگر آن كه در صورت اطمينان، به گيرندهپول دادن جا - 1ج

 بدهد كه آن را طعام بخرد كه در اين حال مانعى ندارد.
 اره             تواند از كف                                                         گر كسى اجير شد بر طبخ طعام مساكين، آيا اجر  العمل را مىا - 2س 

 بردارد؟

 تواند بردارد.خير نمى - 2ج 
                                                       يا دادن كف اره به كسى كه او واجب النفقه است، جايز است؟آ - 3س 

 جايز نيست. - 3ج 

 توان در مصارف عام المنفعه مصرف                              يا كف ارات غير عمدى روزه را مىآ - 4س 

 نمود؟

 ايز نيست، بلكه بايد به مصرف طعام فقرا برسد.ج - 4ج 

                                      ف اره تأخير در حال حاضر چه مقدار است؟ك - 5س 

 گرم است. 750ك مد طعام كه حدود ي - 5ج 

 ه ازيا متون فقهى بجا ماند 7يا در شرع انور اسالم يا در تاريخ ائمه اطهارآ - 6س 

 خوارى مشخص گرديده است يا خير؟حضرات مراجع تقيلد مقدار تعزير روزه

 ى اسالم تعزير خوارى دراست، براى صرف روزهخوارى زهاگر مراد صرف رو - 6ج

              تازيانه معي ن  25آشكارا باشد  خوارى به طور علنى و                            معي ن نشده ولى اگر مراد روزه

 شده است.

                                                       ارد روزه براى او ضرر دارد يا شك  دارد يا احتمال دهد كهشخصى يقين د - 7س 

ا نه روزه بگيرد يتواند ضرر داشته باشد روزه استيجارى گرفته در اين صورت مى

 شود يا خير؟                  گرفت برئ الذم ه مى و اگر

 مبر ذم ه نيست. - 7ج               

د                                                    با حرام افطار نمايد لكن آن حرام حد  الهى نداشته باش چنانچه فردى - 8س 

خوارى هافطار با گوشت خوك آيا دو تعزير دارد يا باعث تشديد تعزير روز مانند

 گردد؟مى

 تعزير هم  ت عمومى جامعه شود تشديددار شدن عفاگر موجب خدشه - 8ج

 امكان دارد.

 ره                                                      يفه آنها هر روز يك مد طعام است بايد آخر ماه رمضان كف اكسانى كه وظ - 9س 

 شود داد؟را بدهند يا پايان هر روز مى
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 كند.ايان هر روز هم بدهند كفايت مىپ - 9ج 

 بود حكم تعزير كسى كه با مسكرات يا هر عمل ديگرى كه چگونه خواهد - 10س 

ا هم گردد ي                                                                 حد  الهى دارد روزه خود را باطل نمايد آيا فقط به همان حد  محكوم مى

 دارد و هم تعزير، مقدار آن را بيان فرمائيد؟     حد  

 فطار ارا  يرالمؤمنين آمده است كه جوانى با شراب روزه خوددر قضاوت ام - 10ج

ه هم براى تازيان 20و  (شراب)                             تازيانه به عنوان حد  شرب خمر  80كرد و حضرت 

 افطار با شراب به او تازيانه زد.

                                                    ند كف اره روزه و كف اره حج و عمره بر شوهر واجب است؟بدهى زن مان - 11س 

 ن بايد به ز باشد و اگر شوهر هم خواسته باشد بدهدبه عهده خودش مى - 11ج

 و زن پرداخت كند. ببخشد

 خوارى كند حدود اسالمى درسى كه در حضور مردم و آشكارا روزهك - 12س 

 رابطه با او چيست؟

 تازيانه است. 25                               د  ندارد ولى بايد تعزير شود كه ح - 12ج 

 استيجارى روزه

 تواند اجير شود؟يا كسى كه خود روزه قضا دارد، مىآ - 1س 

 حتياط در ترك اجير شدن استا - 1ج. 

 تواند به كمك همسر و فرزندانشگر شخصى روزه استيجارى گرفته آيا مىا - 2س 

 روزه استيجارى را بگيرند؟

 باشد، اشكال ر صورتى كه شخص دهنده روزه استيجارى قيد مباشرت نكردهد - 2ج 

 ندارد.

 د؟تواند نماز و روزه استيجارى بگيريا كسى كه روزه يا نماز قضا دارد مىآ - 3س 

 نگيرد. استيجارى نماز اشكال ندارد ولى احتياط در آن است كه روزه - 3ج 

 فطار روزه استيجارى قبل يا بعد از ظهر چه حكمى دارد؟ا - 4س 

 حتياط واجب آن است كه بعد از ظهر افطار نكند.ا - 4ج 
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 از قرص براى روزه استفاده

آيا كنند تا عادت نشوند نانى كه در ماه رمضان قرص مصرف مىز - 1س 
 است؟ صحيح

 دن جلوگيرى كر گر مستلزم ضرر به نفس نباشد، اشكالى ندارد و در صورتا - 1ج

 از عادت، بايد روزه بگيرد.

                                                  بيماران تنفسى و ريوى از اسپريها مضر  به روزه است؟ آيا استفاده - 2س 

 گر ولى ا                       رسد براى روزه مضر  استگر اسپرى مايع دار است و به حلق مىا - 2ج

           مضر  نيست. گاز است

 تواند از پماد در فرج خود استفاده كند؟دار در روز مىآيا زن روزه - 3س 

 كند.روزه را باطل نمى - 3ج 

حكمى  دار چهستفاده از كرم و پماد ويتامين و تقويتى جهت ماليدن براى روزها - 4س 
 دارد؟

 اشكال ندارد. - 4ج 

عادت ماهانه قرص انمى در طول ماه رمضان براى جلوگيرى از خ - 5س 
 روزه او چه صورتى دارد؟ خوردمى

 براى زن  گر خون نبيند روزه او صحيح است به شرط آنكه مصرف قرصا - 5ج

                       ضرر مهم ى نداشته باشد.

 اه رمضان قرص بخورد؟متواند براى گرفتن روزه آيا زن مى - 6س 

 ر صورتى كه ضرر قابل اعتنايى نداشته باشد مانعى ندارد.د - 6ج 

 ى روزه والدينقضا

 مادرى كه شرعاروزه واجب نبوده، بر پسر بزرگتر قضا واجب وآيا بر پدر  - 1س 
 شود؟مى

 واجب نيست. - 1ج 

ه به اين كه به انگارى مىدرى كه خود در گرفتن روزه سهلپ - 2س                              كرده، با توج 
 شوند، آيا قضاى روزه او بر عهده پسر بزرگتر است؟         متذك ر مى او

 ما واجب است.به نظر  - 2ج 
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 ت، شوهر او بايد بپردازد؟اى كه بر گردن زن اس          آيا كف اره - 3س 

 ود خجانب  زا                                            تواند تبر عابه زن مقدار كف اره را بدهد و زن                 خير، ام ا مرد مى - 3ج

 اخراج كند.

 هاى قضا شده پدر نيز بر پسر بزرگتر واجب است؟               آيا كف اره روزه - 4س 

 بزرگ واجب نيست. بر پسر - 4ج 

 غسل جنابت در بين اذان در ماه رمضان

هد روزه ماه مبارك رمضان را بگيرد و در بين غسل واجب كسى كه بخوا - 1س 

 اش چيست؟صبح بگويند تكليف روزه اذان

 شود گفته مى شود و قبل از وقتون معموالدر اذانها يك مقدار احتياط مىچ - 1ج

شدن  يقين به صبح گر آنكهتوان استصحاب ليليه كرد مروزه صحيح است و مى

 داشته باشد كه در اين صورت بايد قضا نمايد.

 هالل ماه

م دارد يا نه؟آ - 1س                                                    يا ارتفاع و تطو ق هالل داللت بر شب دو 

 م ماه         عالمت دو  رسيده كه 7                                            طو ق در بعضى از روايات صحيح از موسى بن جعفر ت - 1ج

باشد و داللتى يد نمىلذا مورد تائ اند،                         خصوصامتقد مين اعراض نمودهاء است، ولى اكثر فقه

 مسئله مبنائى است.                                بر دو م ماه نيست و اختالف در اين

ه مبارك، در شهرى ديده شد، آيا براى شهرهاى ديگر كه افق اگر هالل ما - 2س 

 يك الى دو ساعت فرق دارد ثابت است؟ آنها

 يت است، كفا ائلالك، وحدت افق است و عرف اگر يك افق را براى دو شهر قم - 2ج

 نيست.                                                 كند و معموال تفاوت يك يا دو ساعت مضر  به وحدت افقمى

ال ثابت شود و عيد فطر را ااگر براى بع - 3س   عالم                                                        ضى از مراجع تقليد او ل ماه شو 

    ل دفه مق                         او ل ماه را اعالم نكند وظي (                    ولى  فقيه جامع شرايط)نمايند ولى حاكم شرع 

 چيست؟

 يد نما طار                                         جعش علم پيدا كرد كه او ل ماه است، بايد افكالم مر             اگر مقل د از  - 3ج

                                        ولى اگر علم پيدا نكرده حق  افطار ندارد.
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 است يا (                    ولى  فقيه جامع شرايط)يا اعالم عيد فطر مخصوص حاكم شرع آ - 4س 

 توانند اعالم عيد فطر نمايند؟مراجع تقليد نيز مى

 موجب  داز آنجا كه در بسيارى موار                                   لبته اختصاص به ولى  فقيه ندارد ولى ا - 4ج

 مشكالتى است بايد حاكم شرع مبسوط اليد حكم نمايد.

 شب)ه نظر مبارك شما شبى كه در آن ماه به صورت قرص كامل است ب - 5س 

ل ماه قمرى مى (چهاردهم  راه باشد تا از اين                                              دليل و مالك شرعى براى ثابت شدن او 

                           وضعيت يوم الشك  معلوم شود؟

 ثبوت او ل ماه نيست. راه - 5ج                    

ل ماه قمرى چبه نظر مبار - 6س   ه                                                 ك معظ م له عالمت يا عالمتهاى هالل شب او 

 باشد؟مى

 ز نظر شرعى عالئمى براى شب او ل ماه نداريم.ا - 6ج                                          

كند در يا روزى را كه جمهورى اسالمى ايران عيد فطر اعالم مىآ - 7س 

 توانيم عيد بگيريم يا خير؟مى افغانستان هم

 ن دارد ت فراواتفاو ف افق را قائل هستيم اگر افق افغانستان با ايرانچون ما اختال - 7ج

 ندارد. ختالفاايران از نظر افق  رسد افغانستان باعيد ثابت نيست گرچه به نظر مى

 

 

 

قات          متفر 

توان در ماه مبارك افطار كرد و يا در سحر از ن، مىچه موقع از اذا - 1س 

 نمود؟اجتناب  خوردن

 ز آن وقت ا ر و افطار اذان مناط نيست مگر اطمينان به دخولدر هنكام سح - 1ج

 بلكه اذان بگذرد حاصل شود و مالك دخول وقت است و الزم نيست مقدارى از

 تواند افطار كند.بمحض آن كه مغرب شرعى شد، مى

در                                                    نى كه مسافر نسبت به قصر و اتمام نماز مخي ر است آيادر چهار مكا - 2س 

 هم اين حكم جارى است يا خير؟ روزه
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 كم به تخيير، مخصوص نماز است و روزه اين حكم را ندارد.ح - 2ج 

                                                ي ام محاق چند روز است و در چه زمانى از ماه است؟ا - 3س 

 سه روز ع محاق اختالفى است، از يك روز به آخر ماه گرفته تا           البت ه موضو - 3ج 

يست و بد از باش به ماه دارد، اگر ماه كسر                                 ولى اصح  پيش ما اين است كه بستگى

هت آن ، و جهشتم تا آخر هفتم تا آخر ماه است و اگر ماه تمام باشد از بيست و

ا محو ماه ر طلوع ماه است لذا نور كند،اين است كه چون صبح كه آفتاب طلوع مى

 نامند.كند كه او را محاق مىمى

 كند؟روزه را باطل مى و از گناهان كبيره استاء آيا استمن - 4س 

 كند.عيد نيست كه جز گناهان كبيره باشد و روزه را باطل مىب - 4ج 

زله زدگان داد؟ و اگر كسى توان مظالم را به سيل زدگان و زلآيا مى - 5س 

 شود؟             برئ الذم ه مى پرداخت

 توان داد پس نمى                                                   ال مظلمه مصرف خاص ى دارد و به موارد مذكور در سئوالم - 5ج

ه مشكل است مگر آن ك                                       الذم ه شدن در صورت پرداخت به موارد فوقبرئ 

 استحقاق آنها را بداند.

 ظالم يعنى چه؟ آيا مصرف آن نياز به اجازه مجتهد دارد؟م - 6س

 اف اجح                                               ال دهد مالى از مردم پيش او است و يا در حق  كسىكسى كه احتم - 6ج

اند ر را بدفقط مقدا داند يانمىشناسد و مقدار آن را هم نموده و صاحبان آن را نمى

 ود.اجازه گرفته ش اين را مظالم گويند كه در مصرف آن بايد از مجتهد

ى از شهر بزرگ آن اذان پخش شود از راديو و تلويزيون آيا اگر در كشور - 7س 

 توانند افطار كنند؟شنوند مىكسانى كه مى همه

 مغرب و صبح و  بق افق هر شهر                                         هر شهر براى خود افق معي نى دارد كه بايد ط - 7ج

                                            ظهر شرعى محاسبه و به وظايف شرعي ه عمل گردد.



 

 

 

 مسائل خمس

 قصد در خمس

                                           يا در خمس، ني ت و قصد قربت الزم است يا خير؟آ - 1س 

 نا بر احتياط واجب، قصد قربت الزم است.ب - 1ج 

 ر تومان پول خمس داده شده در بانك دارد و صد هزار تومانفردى صد هزا - 2س 
 كندىم            دارد و ني ت هم پول خمس نداده شده دارد، سر سال اين فرد از پولش بر مى

 خمس نداده بگيرد، حكمش چيست؟ از

 ذا لين پول عچون غالبا در اين امور ارزش مادی مال مالك محاسبه است نه  – 2ج

س به ست خمای كه مجموع اموال فرد بيشتر از مقدار مال خمس داده شده تا زمان

در  خواه مازاد تعلق ميگرد خواه از مال مخمس مصرف نمايد يا مال غير مخمس

 يك حساب باشد يا در حسابهای متعدد.

 يا خمس از ضروريات دين است يا مذهب و منكر خمس چه حكمى داردآ - 3س 
 مسلمان است يا خير؟

 دارد. افر راك                                             خمس از ضروريات دين است و منكر آن مرتد  و حكم  - 3ج 

 سال خمسى

ل محصول و درو قرار داده است و حال آن                سال خود را او  اء كشاورزى مبد - 1س 
گونه را چ سالاء هر يك از پنبه و برنج و جو و گندم وقت جداگانه دارد، بايد مبد كه

 دهد؟ قرار

 ك هر ي صلهخصوصااگر فا جداگانه قرار دهد، تواند براى هر يك، سالمى - 1ج

 زياد باشد.

ل خمس را ماه قمرى قرار داد يا طبق ماههاى شمسى نيز آيا بايد سا - 2س 
 است؟ جايز

 نظر ما، هر كدام باشد جايز است.ب - 2ج 
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شاورزى كه وقت شروع كار او بهار، و سه ماه بعد محصول را ك - 3س 

آورى هنگام شروع به كار است يا زمان جمع سالاء كند، آيا مبدمى آورىجمع

 مجصول؟

 محصول  آورى                                               گر به مالحظه حصول سود باشد، او ل سال دوم وقت جمعا - 3ج

ا رخمسی  گرچه بهتر است سال سال خود قرار دهداء تواند آن را مبداست و مى

 .هنگام برداشت محصول قرار دهد

ر فصل بهار شروع به كشت و زراعت كند و در پائيز داگر كشاورز  - 4س 

 نمايد، اول سال خمس او كدام است؟ برداشت

 هار در       او ل ب عنى هزينه سال را تاي                                       تواند سال خمسى را او ل بهار قرار  دهد، مى - 4ج

صوص خر يا اموال ديگ نظر بگيرد و اگر چيزى از محصول سال اضافه آورد، چه با

 بپردازد. حصول باشد، آن گاه خمس آن زيادى و سود رام

                                                    ى را نسيه فروخته و قرار بوده ظرف مد ت دو ماه پرداخت كاسبى كاالي - 5س 

يگر دبدهكار سر موعد آمده و با فروشنده به توافق رسيدند كه چند ماه  نمايد،

لب ين طا لذا سال خمسى فروشنده فرا رسيده، آيا فروشنده بايد خمس پرداخت نمايد،

را                                                     يا متعل ق به سال خمسى بعد است يا اين كه هر زمان طلب را محاسبه نمايد

 پرداخت كند؟ وصول كرد بايد خمس آن را

 د وصول باي                                                     ا قبل از وصول، واجب نيست خمس پرداخت گردد ام ا بعد ازت - 5ج

 خمس آن را بدهد.

 يا تغيير زمان حساب سال جايز است؟آ - 6س 

 كند  حساب ط آن كه مابه التفاوت دو زمان راجايز است به شر تغييز زمان - 6ج

 و خمس آن را بپردازد.

خمس  كيلو 40كيلو برنج  200خصى مثالقبل از وجوب خمس به برنج مثالش - 7س 

و اء شيير اگيرد يا نه سا                                                        داده بعد از رسيدن سر سال دوباره به اين برنج خمس تعل ق مى

               حت ى پول چطور؟

 تبه بايد خمسش داده شود.چون هر جنسى يك مر خمس ندارد - 7ج 

پولى كه به دست آورده سال خمسى جداگانه  تواند براى هرآيا انسان مى - 8س 

 دهد؟ قرار

 زيان مشكل  اشكال ندارد ولى در بسيارى از موارد مثل اخراج مؤونه و سود و - 8ج

ثالدو منبع درآمد م كند كه اگر اين كار را انجام ندهد بهتر است ولى اگرپيدا مى
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جدا باشند اشكال ندارد كه  داشته باشد و هر كدام از نظر هزينه و ديگر مسائل

 نمايد.         اى معي نبراى هر كدام سال خمسى جداگانه

ميس اموال و تعيين سر سال را كه با فرا رسيدن آن خمس لطفانحوه تخ - 9س 
 شود توضيح دهيد؟واجب مى اموال

 راى آن خمسى ب                      گيرد، معي ن شود و سال              به آن تعل ق مى ه خمسبايد اموالى ك - 9ج

س مد، خمآمؤونه اضافه  تعيين گردد، هر آنچه كه سال خمسى بر آن گذشت و از

 دارد ولو آنكه مثاليك قندان قند باشد.

 ن و شوهر هر دو شاغل هستند و سر سال خمس آنها متفاوت است آياز - 10س 
       عموال  قرار دهند و به لحاظ اينكه اموالشان متوانند سر سال خمسيشان را يكى مى

 كنند از حيث مجموع يك پنجم بدهند؟مخلوط است و با هم خرج مى

 ر سال دبخواهند سال خمسی را تأخير بيندازند بايد  اما اگراشكال ندارد  - 10ج

رده سبه كاول ابتدا در سال خمسی سابق و سپس در سال خمسی فعلی خمس را محا

غيير تيبهشت يكسان شود مثالاگر سال خمسی را از فروردين به اردو از سال دوم 

 ن سالهمادهند ابتدا يك يك بار در فروردين سال بعد و سپس در ارديبهشت 

 .سال را از ارديبهشت قرار دهند سپس محاسبه كرده و

ه شدهينجانب چندين سال است كه خمس اصالندادها - 11س  پول  ام كه با                 ام حاال متوج 
هاى نماز ام حكمخواندهام و نماز را با اين لباس مىكرده                      نداده من لباس تهي ه مىخمس 

 ام را بيان فرمائيد؟اى كه خمس آن را ندادهمن با اين لباس و خانه

 اده لباسند                                               ن را محاسبه كنيد و انشأال له كه از عين پول خمسخمس اموالتا - 11ج 

                           ايد و اال  نمازها مشكل است.نخريده

 لى از مردم طلب دارد مثالپنج ميليون تومان كه به تدريجاگر شخصى پو - 12س 

ل ب ساگيرد و در ضمن به همين مبلغ بدهكار است كه بايد به تدريج بدهد و حسامى

خواهد حساب سال براى خودش بگيرد حكمش هم فرا رسيده و يا اينكه مى او

 چيست؟

 محض  است كه طلبكار است و به گر بدهكارى او در مقابل همين پولىا - 12ج

 رد.خمس ندا كند و سال هم بر آن نگذشته،دين صرف مىاء دريافت، جهت اد

ه                                        در منهاج الصالحين آمده است ل كل  ر ب ح - 13س   باب 1218مسئله )           سن  ت خص 

 معنى اين عبارت چيست آيا براى هر ربح و درآمدى كه به دست انسان (الخمس

شود پس ل صبر كرد و اگر زياد آمد خمس آن واجب مىتوان يك سارسد مىمى
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كه درآمد تدريجى الحصول دارند مثل كارگرها و كارمندان كه عين هيچ  كسانى

                                                         ماند آيا از خمس معافند يا اينكه مراد از ل كل  ر ب حمنابع تمام باقى نمى مالى يك سال

ثل بافندگى و است مثل تجارت و زراعت يا دو كارخانه داشتن م مختلف درآمدى

 را توضيح دهيد؟ لطفامسئله...بازرگانى و

 مان ه       ت خص ه     سن                         آيد مراد از ل كل  ر ب حبه دست مىاء ه از عبارات فقهآنچه ك - 13ج

ى هر تجارت كه برا درآمدهاى مختلف است مثل كسى كه هم زراعت دارد و هم

                            كدام سال مخصوصى معي ن گردد.

 ند سال شده كه سر سال خمسى ندارد يعنى سر سالش به هم           شخصى مد ت چ - 14س 

خواهد سر سال خمسى اش حساب و كتاب نشده است حاال مىخورده است و خانه

ل را قرار دهد يا سر سال جديخود قرار دهد مى براى يد دى با                                                تواند همان سر سال او 

اقى رايش ببكند اگر چيزى نداشته يا بآيا آن چند سالى كه فوت شده چه بايد  بگذارد،

 است؟ نمانده

 كه                                              اى خود سال مشخص كرده و با حاكم شرع در اي امىالزم است بر - 14ج

 حساب سال نداشته مصالحه نمايد.

لين بار محاسبه خمس نمود و داراى حساب سال و اگر شخصى بر - 15س                                                   اى او 

متر كين مبلغ يا بيشتر يا تومان بدهكار شد ولى اين شخص به هم 200.000      مثال  

ديگر  تومان بدهكارى 200/000ديگرى دارد آيا اگر مثالبه اندازه همان  بدهكارى

شود و همچنين اگر كمتر از مقدار اش ساقط مىپرداخت خمس از عهده دارد

 شود؟خمس بدهكارى ديگر دارد آيا از بدهكارى خمس كم مى بدهكارى

 نمائيد، نمى را براى اداى قرض خود پرداختر صورتى كه پول باقيمانده د - 15ج

 بايد خمس آن را بپردازيد.

 درآمد مازاد بر مؤونه

 ندارد و االن بوسيله تجارت سودى بدست آورده است، آيا به اگر كسى سال - 1س 
 گيرد يا خير؟                   آن سود خمس تعل ق مى

 گيرد.                                              س از كسر مؤونه و خرجى سال، خمس به سود تعل ق مىپ - 1ج 

عد از يكسال آن بفردى، كتابى را به مبلغ چهارصد تومان خريدارى كرد،  - 2س 
 مبلغ هزار و پانصد تومان فروخت آيا بايد خمس بدهد؟ را به
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 ده زندگى نش گر پولش در ضمن اموال و سود سال زياد بيايد و جز هزينها - 2ج

 باشد، بايد خمس بدهد.

ز خود را قبل از رسيدن سال، ردى كه حساب سال دارد، مبلغى از پس انداف - 3س 
ت توانسعنوان امانت نزد كسى گذاشت و لكن بعد از مدتى كه به آن نياز داشت ن به

د ول خوامانتدار، پول خود را بگيرد تا اين كه بعد از گذشت سر سال به پ از فرد
 خمس آن را بدهد؟ رسيد، آيا بايد

 مس خوصول،  بايد پس ازگر اضافه از خرج سال باشد و سال بر او گذشته، ا - 3ج

 آن را بدهد.

 كند اگر از سالگذارند و بانك با پول آنان كار مىه در بانك پول مىكآنهائى  - 4س 
ولى                                             گيرد و على فرض تعل ق خمس اگر به ني ت خودش، پ                       بگذرد، آيا خمس تعل ق مى

 گذارد پول سابق را بردارد، آيا باز هم خمس دارد؟مى كه

 گر يه گذاری كرده خمس دارد گرچه آن را با پول ديسرماك پولى كه در بان - 4ج

 .اردمس دختعويض كند، و سود آن نيز چنانچه در بين سال در مؤونه هزينه نشود 

 گيرد؟              ه خمس تعل ق مىآيا به دي - 5س 

 گر صرف در هزينه زندگى نشود بعد از يك سال خمس دارد.ا - 5ج 

 دهد لذا معامله نقدىاسبى معامالت فروش كاال را بصورت نقدى انجام مىك - 6س 
 لن سادهد براى سال بعد، آيا موقع فرا رسيدانجام گرفته، ولى فروشنده مهلت مى
 خمسى، بايد آن را حساب كند يا خير؟

 البته  ا زمانى كه پول را دريافت نكرده، پرداخت خمس واجب نيستت - 6ج

 مس را قبل از وصول هم پرداخت كند.تواند خمى

 ها يكىخصى كه به چند رشته از كسب مشغول است و سرمايه همه رشتهش - 7س 
 ند واى از كسب ضرر كرد از فوائد رشته ديگر برداشت كتواند اگر در رشتهاست، مى

 تآخر سال سود و زيان همگى را محاسبه و در صورت فوائد، خمس آن را پرداخ در
 خير؟ نمايد يا

 ح توضي رساله 1782سئله تواند اينگونه عمل كند و براى تفصيل به ممى - 7ج

 المسائل مراجعه شود.

 كند كه پس از فوت در آنجاخصى قبرى آماده، براى خود خريدارى مىش - 8س 
 دفن شود، آيا بر آن قبر خمس واجب است؟

 خمس آن را بپردازد. بايد - 8ج 
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شوند،                               كنند و بعد از چند سال مشر ف مىواريز مىى حج پول كسانى كه برا - 9س 
 گيرد يا خير؟                        به پول آنها خمس تعل ق مى آيا

 خمس آن را بپردازد. بايد - 9ج 

ه نابالغ از راه كسب جمعآ - 10س   كند، مشمول خمسآورى مى                                     يا پولى كه بچ 
 است؟

 ه به ك هنگامى                                                    ايد خمس آن پرداخت شود كه يا ولى  آنرا پرداخت كند ياب - 10ج

 بلوغ رسيد، خود پرداخت نمايد.

همين  آينده تعدادرأس گوسفند دارد كه خمس آنها را داده، سال 20خصى ش - 11س 
 شود؟                                                       است لكن قيمت دو برابر شده آيا به ترق ى قيمت خمس واجب مى

 بپردازد.                                                   ا زمانى كه نفروخته است، الزم نيست خمس ترق ى قيمت رات - 11ج 

 انگارى و مسامحه                                             سى كه از اول متمك ن بر اداى خمس بوده، لكن سهلك - 12س 
 كرده و نداده تا اين كه فقير شده، تكليف او چيست؟

 قدرت  همس آمده و بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد تا وقتى كخ           بر ذم ه او  - 12ج

 پرداخت پيدا كند.

ار و تالش آنها مشترك كنند و كرزندى با پدر خود سر هم زندگى مىف - 13س 
 چگونه بايد حساب سال داشته باشد؟ است،

 ساب سال هم، بصورت مشترك بايد انجام شود.ح - 13ج 

     مك هخواهم به ن همسر شهيدى هستم كه امسال از طرف بنياد شهيد مىم - 14س 
 گيرد؟                       اند، به آن خمس تعل ق مى، آيا پولى كه به اين جانبه دادهبروم

 مس گردد، خ                              مسى به مك ه برود و آن پول خرجكه قبل از سال خدر صورتى  - 14ج

 ندارد و اگر بعد از سال خمسى است، بايد خمس آن را بدهد.

ا خريدارى كنيم با قيمت مثالشصت تومان و سال بر آن اگر برنجى ر - 15س 
د، آيا م باشو قيمت برنج از سال فعلى افزايش يابد، ولكن مقدار افزايش نامعلو بگذرد

 خمس را بر اساس قيمت خريد داد؟ چگونه؟ شودىم

 س پرداخت خم گر برنج را از درآمد سال خريدارى كرده بايد قيمت وقتا - 15ج

س ال خممولى اگر از  را حساب كند و تعيين قيمت بايد از طرف كارشناس باشد

 ر صورتدارد و نرفته خمس ند داده خريدارى نموده تا نفروخته و قيمت بازار باال

ش را و فرو مابه التفاوت از قيمت خريد اال رفتن قيمت بازار و فروش آن خمسب

 قرار گرفته است. بايد بپردازد، زيرا جز سرمايه



 

 
   

 

192     

 يا خرج عروسى پسر خمس دارد يا خير؟آ - 16س 

 اشد و ب د آن سال باشد، خمس ندارد و اگر از درآمد سال قبلاگر از درآم - 16ج

 بايد خمس آن ادا شود.                            خمس به آن تعل ق گرفته باشد،

                                                    مسئله مصالحه شرعي ه را نسبت به كسانى كه خمس بر ذم ه  اميدوارم كه - 17س 
عضى                                                             هست برايم كامالواضح كنيد چرا كه من از طال ب علوم دينى هستم و ب آنها

ا بمن مشتبه شده است چرا كه بعضى برادران دينى دوست دارند كه  موارد براى
ثال با م                                                 ذم ه آنها برى  شود حال دوست دارم كه اين مسئله را آنها مصالحه شود تا

نها كه بعضى از برادران در اين شهر مؤونه زندگى آ                         برايم واضح كنيد مخصوصا  
 گردن ولى از سالهاى پيش حقوق خمسى بر به قدر كفاف است يا بالفعل يا بالقوه،
 است؟ آنها هست راه مصالحه با آنها چگونه

 آن  كند و لذا هر چه كه بهوارد فرق مى            ي ه به حسب ممصالحه شرع - 17ج

د كه      ك  كرش                                                            قطعاخمس تعل ق بگيرد تصالح در آن جايز نيست ام ا اگر در موردى

سب ح به حار صلمقد                       توان مصالحه كرد و ام ا                                   آيا خمس به آن تعل ق گرفته يا نه، مى

ى ر زندگدى كه ال              كند و ام ا امومى افراد از جهت قدرت پرداخت مالى و عدم آن فرق

     عل ق تهمين سال است و لذا به آن خمس  شود معموالاز سود كسباستفاده مى

ر ه مقداببهتر است كه با صاحب مال مصالحه شود                       گيرد و در صورت شك  همنمى

 كمتر از خمس.

 كنند يا براىيا پولى كه جوانان جهت ازدواج يا خريد مسكن پس انداز مىآ - 18س 
 ماند خمس دارد؟كه سالها در بانك مىپردازند       حج  مى

 مس آن را بدهند.بايد خ - 18ج 

 ده است در ضمن سال به مصرف برسد واى كه خمس آن داده شاگر آذوقه - 19س 
 شودىيا مآقبل از پايان سال از درآمد ميان سال آذوقه خريدارى شود و اضافه بيايد 

 بدل آن آذوقه حساب شود تا خمس شامل آن نگردد؟

 رفته  از بين داده شده خمسمال  گيرد و عين      ل ق مىمال تع عينچون خمس به  - 19ج

 توان عين ديگرى را جايگزين آن نمود.است، نمى

 دهند وها مىولى كه برخى ادارات مانند بنياد شهيد يا جانبازان به خانوادهپ - 20س 
ا يا بالعكس آيدهند پولى كه پس از فوت شوهر از حقوق يا بيمه شوهر به زن مى

 خمس است؟ مشمول

 خمس ندارد ر صورتى كه قبل از سال خمسى صرف در مؤونه زندگى گرددد - 20ج 

                            و اال  خمس آن را بايد بدهند.
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 فرودين است در وسط سال يك ميليون پول 20سى كه سر سال خمس او ك - 21س 
 ره آيايا عم                  همان سال برود حج   که (عمره)                                   واريز كرده براى حج  واجب يا مستحب  

 ؟                                                                   بعد از سه سال ديگر كه نوبت حج  واجب شود در اين صورت خمس دارد يا خير

 ردازد.بپ                                               سال به حج  برود خمس ندارد و اال  بايد خمس آن را اگر در همان - 21ج 
 باشد و ممكن است در ماهىنده شغلم خريد و فروش ماشين و موتور مىب - 22س 

 ايدبكنم و سود كنم آيا به محض فروش و سود  چند موتور يا ماشين خريد و فروش
 خمس آن را بدهم يا اينكه بايد سال بگذرد؟

 بايد ى گذشت و از مؤونه زندگى شما درآمد بيشتر بود،اگر سال خمس - 22ج 

 خمس باقيمانده از سود را بدهيد.
 سى كه درآمد او معموالكمتر از مخارجش است ولى سر سال خمسى اوك - 23س 

س آن مبلغى پول و يا خواربار دارد مثالتازه حقوق گرفته است آيا خمكه رسيده 
 است؟ واجب

 مس دارد ولى با حاكم شرع مصالحه شود.خ - 23ج 
                                                    ن خمس مالش را نداده و كل  سرمايه آن شخص مبلغ معي نىشخصى تا اال - 24س 

شود يا مى                                                                  باشد و بدهكاريهاى ذيل را نيز دارد آيا بدهكاريها از كل  سرمايه كسرمى
 خير:

 مهريه همسر - 1
 بدهكارى به افراد - 2
 ارايى و ديگر واحدهاى دولتى مثل اداره آب، برق، گاز و غيرهدبدهكارى به  - 3
 سال 20و  10و  5و  3و  2و  1                           ر است بطور ماهانه ظرف مد ت وامى كه قرا - 4

 پرداخت شود
ماه  12و  10و  6 و 3و  2و  1                                   امى كه قرار است بطور يكجا ظرف مد ت و - 5

 شود پرداخت
ماه آينده  12و  8و  4و  3و  2و  1                    ه قرار است ظرف مد ت رهن منزلى ك - 6

 شود؟ پرداخت

 سيد وامهاى سرر كنيد مثلدهكاريهائى كه در همين سال آن را پرداخت مىب - 24ج

شود زيرا سرمايه كسر نمى شود ولى ازشده سال جارى از درآمدهاى سال كسر مى

 نمائيد.سرمايه را در راه بدهكارى صرف نمى
 ى                                                      ر سال بر هر مكل فى واجب است با اينكه يقين دارد عين مالآيا تعيين س - 25س

 صرفماند مثالآذوقه مصرفى منزل كه خالل يكى دو ماه ميكسال تمام نزد او نمى
 ؟اى سال به سال الزم استشود آيا خمس چنين آذوقهشود و مجدداخريدارى مىمى

 تمام بماند  بله زيرا مراد از مازاد بر مؤونه از سال اين نيست كه يك سال - 25ج

باشد و مقدارى از آن  بلكه اگر مثالپنج روز قبل از سر سال هم جنسى را خريده
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خمسى باقى مانده خمس آن  باقيمانده باشد، بايد آن مقدارى كه از سر سال

                           خود سال خمسى معي ن نمايند. براى پرداخت شود و لذا بر همه واجب است كه

                                                    ا جنسى به ذم ه خريدارى كرده و هنوز پرداخت نكرده آيااگر آذوقه ي - 26س 
 تخميس آن در پايان سال واجب است؟

 ه د ي ن است را كم نمايند و باقى را خمس بدهد.به مقدارى ك - 26ج                                             

يا آپرداخت،  ر ادامه سئوال باال، اگر انسان دين را پرداخت نمايد بعد ازد - 27س 
 ؟شود يا از ارباح سال پرداختآذوقه و جنس از ارباح سال خريد حساب مى اين

 سال از سال  شود و مازاد برر چه مصرف شده از سال خريد محسوب مىه - 27ج

 جديد است و بايد خمس داده شود.

 آذوقه مثل برنج و روغن را تخميس كرده باشيم و عين آن در صورتى كه - 28س 

 عادلمشده باشد ولى به همان مقدار از درآمد جديد خريدارى شده باشد آيا مصرف 
ه خمس سال قبل نه عين آن، در سال بعد از خمس معاف خواهد بود و حكم سرماي

 دارد يا خير؟ را

 گيرد.                                                ايد خمس آن داده شود زيرا خمس به عين مال تعل ق مىب - 28ج 

                                ا به منظور ثبت نام حج  تمت ع بهخصى مبلغى از درآمد ميان سال خود رش - 29س 
 ين پولابه                                                                     بانك پرداخت نموده ام ا رفتنش به حج  به سالهاى بعد موكول شده است آيا

 گيرد؟            خمس تعل ق مى

 ا بايد بدهد.خمس آن ر - 29ج 

 باشدمى)(برنج و روغن و)رسد ملك او فقط آذوقه شخصى سر سال او مى - 30س 
 طرف ل خمس باشد و فقط آذوقه داشته باشد و ازو يا اينكه در صدد تعيين سر سا

س قرض او از قيمت آذوقه بيشتر است آيا به چنين شخصى به آذوقه او خم ديگر
 گيرد؟مى      تعل ق

 قرض ذكور را به صورت نسيه خريده، خمس ندارد ولى اگراگر اجناس م - 30ج 

 آن بابت چيز ديگرى است، اين آذوقه باقيمانده خمس دارد.

كنند به اين الحسنه وام پرداخت مىاز صندوقهاى قرض در بعضى - 31س 
ه دهند و طرف مقابل هم بكشى هر ماه به يك نفر وام مىبه شكل قرعه صورت كه

 ه اينكدهد و ممكن است به اندازه همان مبلغ وام بدهى خود را مى شكل اقساط فقط
ميليون  1.000.000 تومان قسط پرداخت نمايد و 200.000 شخص به اندازه
بلغى كرده باشد حال سئوال اين است كه او در سال خمسى چه م تومان وام دريافت

 را بايد پرداخت كند؟
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 نكه شرط آ لغى را كه گرفته صرف مؤونه كند، خمس ندارد بهاگر تمام مب - 31ج

ه كدارى باشد و مق مقدارى كه قبالپرداخت كرده بود سال خمسى بر آن نگذشته

ر در صرف باقى مبلغ وام اگ ى به آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد وسال خمس

 .س داردبگذرد همه مبلغ وام خم مؤونه شود، خمس ندارد ولى اگر سال به آن

 تومان مازاد بر مؤونه داشت و آن را  100.000 الاگر كسى امسال مث - 32س 
 100.000سال تخميس كرد و در سال آينده اين مقدار از بين رفت ولى در بين 

مس خديگر به عنوان قبلى كنار گذاشت و سر سال اين مقدار را به عنوان  تومان
 ت؟كرد آيا اين كار صحيح است يا اينكه مسئله به شكل ديگرى اس داده محاسبه

 كسب  ين رفت و در سال آينده دوبارهبتومان از  100.000اگر عين نقود  - 32ج

نوان ع پرداخت كند و اگر اجناسى بهكرد و كنار گذاشت، بايد خمس آن را 

گرچه  نكرد پيدا سرمايه بود و خمس آن را پرداخت كرد و اضافه قيمت بازارى هم

وشاك فروخته و به جاى آن پ خود جنس عوض شده باشد مثالپوشاكى داشته و

ايد شود ب ن زياد                       ندارد و ام ا اگر قيمت آ ديگرى قرار داده به عنوان سرمايه، خمس

 خمس بدهد. را حساب كند و زيادى قيمت

 ام ولى هنوز پولش به دست نرسيده وگر در تجارتى سودى را كسب كردها - 33س 
 سال خمسيم فرا رسيده در مورد خمس چه كنم؟

 خمس واجب                                                      مس به آن تعل ق گرفته ولى تا به دست شما نرسيده پرداختخ - 33ج

 نيست.

 مصرف خمس

 ت ديگر در مصرف سهمين يكى است؟يا نظر مبارك شما با حضرات آياآ - 1س 

 ايد در ب، 7امام                                                      هم سادات را فقط بايد به سي د مستحق داد ولى سهم مباركس - 1ج

دهد تشخيص ضرورت مى هاى علميه و جاهايى كه مجتهدمصارفى مانند حوزه

ورت، صر اين باشد و در غيعلما مى                                         مصرف شود و در اين دو مورد ات فاق نظر بين

 گردد.                       معي ن شود تا حكمش بيانبايد مورد 

 هبتواند سهمين را                                                   يا كسى كه مقل د ديگران است يا باقى بر مي ت است، مىآ - 2س 

 حضرتعالى يا آيات ديگر بدهد؟
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 ر     تذك  7د مجتهد ديگرى است، بايد در وقت دادن سهم امام           كسى كه مقل  - 2ج

 بدهد، تا به مصرفى رسانده شود كه مرجعش موافقت دارد.

                                                            يا مصرف خمس و زكا  در جاهايى مثل مسجد، حسينيه، راه، مدرسه وآ - 3س 

 درمانگاه جايز است؟

 اكم حو  ر اين امور جايز است ولى در خمس بايد با نظر فقيه           مصرف زكا  د - 3ج

 شرع باشد.

                                                     يد وجوهات شرعي ه خود را به مرجع تقليد خود يا وكالى او آيا مردم با - 4س 

 مجتهد ديگرى هم برسانند؟ توانند بهيا مى بدهند،

 د آن مجته كه جهت مصرف توانند به مجتهد ديگر هم بدهند، در صورتىمى - 4ج

 موافق با نظر مرجع او باشد.

 دهند، نصف آن سهم سادات است مراجع همهمردم به مراجع مى خمسى كه - 5س 

 تاداسم دهند، آيا اين از شئون واليت است كه سه                            را يا اكثر خمس را به طال ب مى

                                صرف طال ب غير سادات گردد يا خير؟

 كند.مصرف مى ستگى به نظر مرجعى دارد كه سهم سادات را در اين مواردب - 5ج 

هدى كه از او تقليد كرده، در حال حياتش اجازه گرفته شخصى از مجت - 6س 

را خودش به مصرف شرعى برساند، آيا بعد از فوت  7از سهم امام  مقدارى

 باشد؟اجازه از مجتهد زنده مى بهمجتهد، نياز 

 لى، بايد از مجتهد زنده اجازه بگيرد.ب - 6ج 

 آيد و به آن خمسامى كه از بانك گرفته شده، آيا جز كسب به حساب مىو - 7س 

 گيرد؟        تعل ق مى

 بدهد. گر قرض گرفته شده اضافه بر مخارج سال باشد بايد خمس آن راا - 7ج 

 سرمايه

براى كسب خريده و خمس آن را نداده تا اين كه سال  شخصى ماشينى - 1س 
 ند ياكخواهد خمس آن را بدهد آيا به قيمت خريد بايد حساب گذشته، حاال مى خمسى

 مايد؟نقيمت فعلى و در صورتى كه قيمت فعلى كاهش پيدا نموده، چگونه محاسبه  به

 مس بيشتر خ اين فرض چون به قيمته قيمت فعلى بايد محاسبه گردد و در ب - 1ج

يشتر يمت ببايد به ق                                                    تعل ق گرفته بوده است، گرچه هم تنز ل قيمت كرده باشد،

 محاسبه گردد و خمس پرداخت شود.
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 كند، آيا اين مخارجخصى مغازه خود را در وسط سال تعمير و تزئين مىش - 2س 
 اى كسب؟ اگرهشود و خمس دارد يا جز مخارج و هزينهجز سرمايه حساب مى

ل موجب افزايش قيمت مغازه گردد، آيا خمس اين مقدار افزايش را بايد سر سا
 رساند؟نمايد، يا زمانى كه مغازه را بفروش مى پرداخت

 و اگر  ندارد از پول خمس داده شده مغازه را تعمير كرده خمس در صورتى كه - 2ج

ست و اسرمايه  جز                                                   از پول غير مخم س باشد بايد خمس آن را بپردازد، زيرا 

 سرمايه خمس دارد.

 مس قالى كه بافتن آن ممكن است چند سال طول بكشد چگونه است؟خ - 3س 

 گيرد و اگر مى                                                  ه هر مقدار كه در سر سال خمسى، بافته شده خمس تعل قب - 3ج

جازه رع اشاز حاكم  خواسته باشند كه بعد از اتمام كار خمس آن را بدهند، بايد

 بگيرند.

 ا مال االجاره نيز مشمول خمس است؟آي - 4س 

 لى اگر مازاد بر مؤونه سال باشد، خمس دارد.ب - 4ج 

                                  يا تلفن منزل و محل  كار خمس دارد؟آ - 5س 

 ل  كار مح ر صورتى كه به آن نياز دارد، خمس ندارد، ولى تلفنتلفن منزل د - 5ج       

 جز سرمايه است و خمس دارد.

 گيرد؟                           يدارى شده باشد خمس تعل ق مىيا به باغ كه از درآمد سال خرآ - 6س 

 ه كه سرماي ر صورتى كه باغ جز مؤونه اوست، خمس ندارد ولى در صورتىد - 6ج

 شود، خمس دارد.او محسوب مى

 جاره داده، آيا قسمت مورداى كه بخشى از آن را براى امرار معاش اخانه - 7س 
 اجاره خمس دارد؟

 لى جز سرمايه است و خمس دارد.ب - 7ج 

 دهند كه خمس سرمايه را بايد خارج كرد اگر ازتوا مىفبعضى از مراجع  - 8س 
 ضروريات كسب نباشد نظر شما در اين مورد چيست؟

 ه نظر ما بايد خمس سرمايه را مطلقاخارج كرد.ب - 8ج 

يلو بذر جو يا گندم را كاشته است آيا خمس محصول و ك 70كسى كه  - 9س 
 را؟ را بايد بدهد يا خمس بذر زراعت

 ؤونه م ايد بدهد و اگر هر مقدار از محصول هم بعد از اخراجبخمس بذر را  - 9ج

 از سال مازاد بيايد بايد خمس آن را هم بپردازد.
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 شود يا خير؟سرمايه محسوب مى آيا گاو - 10س 

 استفاده  فروشند،گر جهت استفاده در زمينهايى كه محصول آن را مىا - 10ج

ا جهت محصولش ر شود كهاگر در زمينهايى استفاده مىشود، خمس دارد ولى مى

روش جهت ف يااگر از شير گاو كنند، خمس ندارد ونفقه خود و عيال استفاده مى

 ز شير،ااگر جهت استفاده خانواده  كند، اصل گاو خمس دارد ولىاستفاده مى

 شود خمس ندارد.نگهدارى مى

 ند دو برابر شود آيا به آن خمسكنگر قيمت منزلى كه در آن سكونت مىا - 11س 
م را اجاره م        تعل ق مى دهد آيا ى                                                           گيرد، اگر يك طبقه را خودش سكونت دارد و طبقه دو 

م خمس تعل ق مى به  گيرد؟                      طبقه دو 

 ى اگر ندارد ول خمس (اضافه سوقيه)گر خمس اصل منزل را داده اضافه قيمت ا - 11ج

د و س دارتمام قيمت خم نداده                                           اصل خانه خمس به آن تعل ق گرفته و خمس آن را

خت پردا سرمايه است خمس را بايد شود چوناى كه اجاره داده مىنسبت به خانه

 كند.

 آن داده شده است با اين پول اگر كسى گندم يا زمين بخرد پولى كه خمس - 12س 
 گيرد با گذشت سال يا نه؟                                  هم بر اين گندم و زمين خمس تعل ق مى باز

 خمس ندارد. - 12ج 

 دارى مرغ و اردك دارد و از گوشت و تخم آنها استفادهاگر شخصى مق - 13س 
 آن چيست؟ تكليف خمس -كند الف مى

 تكليف چيست؟ بردگر بعضااز فروش آنها نيز انتفاع مىا -ب  

 شود، خمس آن مى ايد محاسبه گردد به نسبتى كه بعنوان سرمايه استفادهب - 13ج

گر اشود خمس ندارد و مى عنوان مؤونه استفادهرا پرداخت كند و نسبتى كه به 

 .حه كندو مصالاو مجتهد و يا نماينده  امكان نسبت سنجى نباشد بايد با حاكم شرع

ميليون  5شينى خريد براى حوائج شخصى مثالبه قيمت اگر شخصى ما - 14س 
م كند حكميليون تومان بدهكار است با آن ماشين كار هم مى 3يا  2ولى چون  تومان
كند ولى چگونه است و همچنين حكم ماشينى كه بعضى اوقات با آن كار مى خمسش
 مصرف شخصى دارد چيست؟ بيشتر

 باشد.واب اين مسئله هم مانند جواب سئوال قبلى مىج - 14ج 

 كند وگر شخصى يك يا چند رأس گاو دارد كه از شير آنها استفاده مىا - 15س 
 چيست؟ همچنين از فروش شير آنها، حكم آن
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 باشد.مى 6واب اين مسئله هم دقيقامانند جواب سئوال ج - 15ج 

 ود حيوانى خمس دارد يا خير؟ك - 16س 

 مؤونه زندگى  شود خمس دارد ولى اگر جهتز سرمايه محسوب مىجاگر  - 16ج

 مخارج زندگى صرف شود كه محصولش دريعنى جهت زمينهايى استفاده مى

 شود، خمس ندارد.مى

ل بهار اينسوخت مردم ب - 17س                                                     هسود اغلب از سرگين حيوانات است كه در او 
 هامابشود و تا بهار آينده تمچينند تا فصل خزان خشك و آماده مىسرگينها را مى

ل بهار كه تر مىمصرف خانه مى ر قت سباشد قابل استفاده نيست آيا در و                        رسد و او 
ل بهار است خمس دارد يا خير؟ سال                                   كه او 

 گر مالي ت دارد خمس دارد.ا - 17ج                         

 تومان پول به دست 700/000كند حدود پدر زندگى مى فرزندى با - 18س 
 ؟آورد مقدارى با كار و مقدارى از پدر هديه گرفته آيا خمس دارد يا خيرمى

 انداز خمس دارد.ذكور تمام پسدر فرض م - 18ج 

ت آورد كه خمس به آن سرى كه نان خور پدرش است اگر مالى به دسپ - 19س 
 گيرد خمس آن را بايد خودش بدهد يا پدرش؟مى      تعل ق

 مام اموالش را بايد خودش تخميس كند.ت - 19ج 

شان گيرند آيا ترقىاو نرى كه فصل كارش رسيده ولى از او كار نمىگ - 20س 
 دارد يا خير؟ خمس

 خمس دارد. - 20ج 

 كند تكليف خمسش چگونه                                         ا وقتى كه انسان تحت تكف ل والدين زندگى مىت - 21س 
 باشد؟مى

 عي ن خمسى م ارد بايد براى خود زمانى را به عنوان سر سالداگر درآمدى  - 21ج     

 كند و تمام درآمد حاصله را تخميس نمايد.

 لوازم ضرورى زندگى

                      جز مايحتاج و ضروري ات يا بنظر مبارك راديو و تلويزيون و ضبط صوتآ - 1س 
     عل قت                                                                      زندگى است يا خير و چنانچه از درآمد بين سال تهي ه شود، آيا خمس به آنها 

 گيرد؟مى
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 نكنند  نيازمند به آن باشد و از برنامه حرام آن استفاده در صورتى كه - 1ج

 خمس ندارد.

 سالش، ماه رجب است مثالدر سه ماه قبل از آن، لوازمى كسى كه حساب - 2س 
يا آماند، خرد و تا ماه رجب آن لوازم مىنمايد و مأكوالتى مى                  براى منزل تهي ه مى

 خمس آنها را حساب كند؟ بايد

 رش فو  شود، از قبيل كاالهاى اساسى مثل يخچال                ازمى كه تهي ه مىاگر لو - 2ج

 شد، هرت بامأكوال باشد و مورد استفاده قرار بگيرد، خمس ندارد و اگر از قبيل

 سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.چه از 

 گيرد؟                                                   اثاثيه منزل، حت ى چيزهاى نقدى و خوردنى خمس تعل ق مى آيا بر تمام - 3س 

 گرفته        تعل ق ن رگونه لوازم منزل كه احتياج به آن هست و خمس به پول آن،ه - 3ج

يد با يايد،بخمسى اضافه  است خمس ندارد، ولى در خوراكيها هر مقدار كه از سال

 خمس آن را بدهد.

 آيد كه خمس ندارد؟فرمائيد چه خرجهائى، بعنوان مؤونه به حساب مىب - 4س 

 مؤونه  ر چه كه جز ضرورت زندگى است و از شئونات خارج نباشد،ه - 4ج

 شود.محسوب مى

 خصى اتومبيل را از درآمد سال خريدارى كرده و چون در شأن او همش - 5س 

 نمايد،مى دو سال بعد آن را فروخته و تبديل به احسن دهد وهست، خمس آن را نمى

 آيا اتومبيلى را كه فروخته، بايد خمس آن را پرداخت كند؟

 ه كنرسيده  ر صورتى كه بين سال خمسى فروخته و هنوز سال خمسى او فراد - 5ج

ن پول آ مگر آن كه به ماشينى مطابق شأن خودش خريدارى نمايد، خمس ندارد،

ن س به آمقدار از پول، كه خم ته باشد كه در آن صورت به هر             خمس تعل ق گرف

                                     تعل ق گرفته، بايد خمس آن پرداخت شود.

 شهور است هر چه كه ضروريات زندگى است خمس ندارد مثل خانهم - 6س 

 مسكونى آيا صحيح است يا خير؟

 ول آن به پ ر زندگى به آن احتياج دارند خمس ندارد مگر آنكهدهر آنچه كه  - 6ج

                                             مس تعل ق گرفته باشد كه در اين صورت خمس دارد.خ
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                                                      اى انسان كه از آن براى رفتن به محل  كار و يا مسافرت و ماشين زير پ - 7س 

 كند آيا خمس دارد؟به حوائج شخصى استفاده مى رسيدگى

 ه عين باشد و ب گر در زندگى شخصى به اين وسيله محتاج است و مطابق شأن اوا - 7ج

 د.خمس ندار                             خريده، خمس تعل ق نگرفته باشد آن ا باه رپولى كه آن وسيل

 خرد آيا نماز خواندن در اين منزلخصى با عين پول خمس نداده منزلى مىش - 8س 
 باشد؟باشد و اشكال دارد يا اينكه فقط يك پنجم قيمت منزل را بدهكار مىباطل مى

 لى دارد و اشكالگر از عين پول خمس نداده خريده، نماز خواندن در آن ا - 8ج

ت و ار اسخمس بدهك شود كه در اين صورت فقط                            معموالمعامالت به ذم ه انجام مى

 نماز خواندن در خانه اشكال ندارد.

 آيا كفن خمس دارد؟ - 9س 

 اردخمس د ال بماند و از پول خمس نداده خريدارى شده باشداگر كفن يكس - 9ج. 

 رود، جز                                                         يا خريد تاج گل براى مجالس ترحيم، كه پس از مد تى از بين مىآ - 10س 
 گيرد؟                          شود، يا به آن خمس تعل ق مىهزينه سال محسوب مى

 بايد خمس آن  ر صورتى كه اسراف محسوب شود، جز هزينه سال نيست ود - 10ج

 پرداخت گردد.

 هاى كشيدن آب استفاديا لوازم خانه مثل منبع آب و پمپ آب كه از آن برآ - 11س 
 شود خمس دارد؟مى

 گر جز لوازم ضرورى زندگى است خمس ندارد.ا - 11ج 

 اراضى و امالك

 ارث شده يا خريده شده يا هبه شده و يا بهاء مينهائى كه موات بوده و احيز - 1س 
 ا؟رسيده، آيا بايد قيمت همان موقع را، حساب خمس قرار دهد يا قيمت فعلى ر

 مت قي ته و خمس آن پرداخت نشده، بايد                     ل  زمين خمس تعل ق گرفاگر به ك - 1ج

 ده فقطدا كرقيمت پي                                                     االن محاسبه شود ام ا اگر خمس زمين داده شده ولى افزايش

 التفاوت قيمت سابق و االن را خمس بدهد.بايد مابه

 گيرد:                                ه كداميك از صور زير خمس تعل ق مىب - 2س 

سال ندارد و يا حساب دارد ولى  خصى زمينى خريده و اصالحسابش -الف 
                                                      پولى كه بابت زمين داده، خمس به او تعل ق گرفته يا خير؟ داندنمى

 مينى كه آباد كرده و حساب سال ندارد و يا اگر دارد مثل بند الف؟ز -ب 
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 اند، با توضيحات بند الف و ب؟مينى كه زمان اصالحات اراضى به افراد دادهز -ج 

 ت بندحتماالااند، با ز پدر و مادرى كه خمس آن را ندادهسيده، ازمينى كه به ارث ر -د 
 الف؟

 داند، واهب خمس آن را داده يا نه؟ده و نمىزمينى كه هبه ش -م 

 داده  خمس داندگر حساب سال نداشته، بايد خمس بدهد ولى اگر نمىا -لف ا - 2ج

بايد  ن داردآء ااد                                                       يا نه در صورتى كه تعل ق وجوب خمس را يقين دارد و شك  در

 شود.واجب نمى                                           خمس بدهد ولى اگر شك  در اصل وجوب دارد، خمس

  ايد خمس بدهد، مانند بند الف.ب -ب 

  گر ملكش باشد، حكم سابق را دارد.ا -ج 

  اند، بايد خمس بدهد.نداده اگر بداند خمس -د 

  ك  خمس ندارد.شدر صورت  -م              

 ال دارد، در بين سال زمينى خريد و در آن خانه مسكونىشخصى حساب س - 3س 

 ش،فرو خواهد بفروشد پنج ميليون تومان، آيا بايد بعد ازساخت، پس از ده سال مى

 ؟خمس را بدهد يا اين كه يكسال پس از فروش چنانچه پول بماند و سال بگذرد

 ندارد يگر مصرف كند، خمسگر در همان سال پول را براى خريد خانه دا - 2ج 

 ولى اگر نگهدارد تا سال بگذرد، بايد خمس آن را بدهد.

 پول پس انداز شده خودش كه خمس آن را داده و مقدارى از فردى بوسيله - 3س 

 پول كمكى پدر زمينى را خريدارى نموده، آيا اين زمين خمس دارد؟

 ه، زمينى خريد ط سالگر پول پس انداز شده و مرحمتى پدرش را كه در وسا - 3ج

صد فعالق ندارد ولى اگر جهت خانه سازى براى خودش كه نياز دارد باشد، خمس

بعداآن  يا سازد،دز چند سال آينده آن را ب خانه سازى ندارد، بلكه زمين خريده كه

ه كاری را مازاد از مقدبفروشد و صرف زندگى و خانه سازى كند، بايد خمس  را

 .بدهد قبالخمس آن داده شده را

 ريده براى ساختن منزل مسكونى، لكن زمين را فروخته وخشخصى زمينى  - 4س 

 گيرد؟                                                          ماشينى براى امرار معاش خريده، آيا به پول زمين خمس تعل ق مى

 بله خمس دارد. - 4ج 
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 ا خريده چون سند آماده نبوده، مبلغى را بعنوان گرو نزد خودكسى منزلى ر - 5س 

     عل قود، سال خمسى فرا رسيده، آيا به اين مقدار خمس تنگهداشته تا سند آماده ش

 گيرد؟مى

 فروشنده است، گر پولى را كه نزد خود نگهداشته بصورتى است كه ملكا - 5ج 

ريدار خملك  اما اگر از كند، خمس ندارد وولى بعنوان امانت يا گرو نگهدارى مى

 خارج نشده است، بايد خمس آن را بپردازد.

 است؟ ازه، پرداختن خمس واجب فورىفروختن منزل، ماشين و مغ آيا پس از - 6س 

 ر ستا  مس نداده باشد، يا در وسط سال فروخت و پول آن راخاگر از مال  - 6ج

ؤونه صرف م سال نگهداشت، بايد خمس آن را بدهد ولى اگر وسط سال وجه را

 كرد، خمس آن مال واجب نيست.

 آن نصف قيمت زمان خريدارى است، مينى خريدارى كردم كه قيمت فعلىز - 7س 
 خمس كدام بايد حساب شود؟

 ترق ى  خمس زمان                                                     ر صورتى كه در زمان ترق ى خمس به آن تعل ق گرفته باشد،د - 7ج      

 بايد داده شود.اء                               را بايد بدهد و اال  خمس زمان اد

س نداشته باشد يا مصالحه شود حكم زمينى كه خانه در آن اگر خانه خم - 8س 
 700يا  500هاى شمال كه در زمينهاى مثالاست مخصوصامثل خانه شده ساخته

 شود چيست؟بيشتر ساخته مى مترى و يا

 خانه  كه اين مين و عرصه خانه نيست و اگر در شأن مالك باشدزتفاوتى بين  - 8ج

 د.كند خمس ندارمى                                                    داراى آن زمين بزرگ باشد و رسم محل  هم اينگونه ايجاب
 يك قطعه 60اب سال نداشته و كارمند دولت بوده در سال شخصى اصالحس - 9س 

يون ميل 24فروخته  80هزار تومان، و حاال در سال  100زمينى خريده به مبلغ  
 100ميليون تومان خمس دارد يا خير و در صورتى كه خمس  24آيا اين  تومان

ر صورت دخمس دارد يا خير و ميليون تومان  24داده باشد آيا االن  هزار تومان را
                                             ميليون تومان منزل مسكونى ساخته باشد تصر ف در 24با اين  وجوب خمس اگر

قى ند فردر آن چه صورتى دارد و اگر كسى نداند و يا بدا اين منزل و نماز خواندن
 دارد يا خير؟

 در هد و آن را بد ميليون تومان را حساب كند و خمس 24                     ر فرض او ل بايد تمام د - 9ج

ن را بدهد و آكند و خمس                                هزار تومان، بقي ه را بايد حساب 100                   فرض دو م غير از آن 

 ارد.شكال ندآن ا شود نماز خواندن درمى                                         ديگر اينكه چون معموالمعامالت بر ذم ه انجام
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 تار زمين خريده يا آباد كرده يا به او ارث رسيده و صاحبشخصى پنج هك - 10س 
 اگر حال نماز خواندن در چنين زمينى چه صورت دارد و آن، خمس آن را نداده است

ه شود، آيا نمازهايش  دهاعا                                                                     نداند كه خمس نداده است و بعد از گذشت سى سال متوج 
 دارد يا خير؟

 لى وبدهد  خريده اگر سرمايه باشد خمس داشته و بايد خمس زمينى را كه - 10ج

داند نكه بآندارد مگر  مسزمينى كه آباد شده و مؤونه است يا به ارث رسيده، خ

 ندارد.                                             كه مور ث، خمس آن را نداده است و نمازها اعاده
 ينى داشته باشد و آن را بفروشد و با پول آن بخواهد خانهاگر شخصى زم - 11س 

 بخرد آيا اين زمين خمس دارد؟

 گرفته        تعل ق ن گر اصل زمين را خمس داده باشد و يا آنكه خمس به اصل آنا - 11ج

 ازاد بر اصل آن خمس دارد.باشد، م
ينى را به عنوان باغ يا زمين كشاورزى بخرد تا از آن اگر شخصى زم - 12س 

 كند آيا قبل از فروش بايد خمسش را حساب كند يا خير؟ استفاده

 شود. رمايه خمس دارد و بايد خمس آن هم دادهس - 12ج 
 مينى كه به انسان ارث رسيده است:ز - 13س 

 اشد آيا بايد خمسش را بدهد؟بآن زمين خمسش را نداده اگر صاحب  -الف 
 زمين خمسش را داده باشد آيا باز هم بايد خمسش را بدهد؟ اگر صاحب آن -ب 
ق خمس آيا قبل از فروش الزم است خمسش را بدهد يا بعد از             بر فرض تعل   -ج 

 فروش؟

 د خمس آن پرداخت شود.باي -لف ا - 13ج 

  خمس ندارد. -ب 

  ل ك بايد خمس آن داده شود.                          تعل ق گرفته باشد به محض تم اگر خمس -ج                          

ز                                                      ا به عنوان تجارت بخرد به اين ني ت كه آن را بفروشد و ااگر زمينى ر - 14س 
 سود ببرد اگر بعد از گذشت سال خمسى بفروشد: آن

ريد اين زمين بايد خمسش را بدهد يا سر سال خمسش را خآيا به محض  -الف 
 بدهد؟

مين سودى ببرد آيا بايد خمس از گذشت سال و بعد از حساب اصل زاگر بعد  -ب 
 باقى سود را نيز در وسط سال بدهد و يا اينكه اگر آن سود تا سال بعدى خمس آن

 خمسش را بدهد؟ ماند بايد

 شود خمس آن داده محض خريده ب بهتر است د وسرمايه خمس دار -ف ال - 14ج ،

 .ا بدهدرآن تواند صبر كند سر سال خمس گرچه می
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  در مؤونه  ز سود تجارت است و تا سر سال خمسى وقت دارد كه اگر صرفج -ب

 نشد، بايد خمس آن پرداخت شود.

                                                      ر زمين خريده ولى مالك اولي ه زمين خمس آن را نداده آياكسى دو هكتا - 15س 
 شود؟اگر خريدار خمس دهد از گردن فروشنده ساقط مى

 ه زمانى ك ار نيامده خمسى واجب نيست و اگر                  مينى در تصر ف خريدتا ز - 15ج

خمس  دادن توجه به                                                      زمين تحت تصر ف فروشنده بوده خمس به آن تعل ق گرفته، با

 گردد.نمى از طرف خريدار، از گردن فروشنده خمس ساقط

 خصى كارمند دولت است حدود بيست سال قبل يك قطعه زمين مسكونىش - 16س 
 روختبيست و پنج ميليون تومان ف 80ال يعنى سال خريده است پنج هزار تومان، امس

 آيا در صورت حساب سال داشتن خمس دارد يا نه و در صورت حساب سال نداشتن
 خمس دارد يا خير؟

 اگر به  ر صورتى كه جهت خانه استفاده كرده است، خمس ندارد ولىد - 16ج

 عنوان سود فروخته، خمس مابقى را بايد بدهد.

اى خريده و به نامشان نموده است خمس ه فرزندش خانهشخصى براى س - 17س 
 به چه صورت است و همچنين اگر بنامشان نكرده باشد چطور؟ آن

 خمس هم  و                             ها را براى فرزندان تهي ه كند گر در شأن پدر بوده كه اين خانها - 17ج

خود  عيشتىماستفاده  ها هم براى                           ها تعل ق نگرفته باشد و بچ هبه پول اين خانه

 كنند، خمس ندارد.استفاده مى

 مسائل بانكى خمس

 اند وفرزندان خودشان در بانك حساب پس انداز افتتاح نموده والدين براى - 1س 

س اب پكنند، آيا به اين نوع حسماهانه مبلغى را به حساب فرزندان خود واريز مى

 گيرد؟            خمس تعل ق مى انداز

 مس آن خ نشده باشد، بايد خود والدينتمليك به فرزند  عادر صورتى كه واق - 1ج

 وا     ولی  گيرد و لذامى                                                      را بدهند و اگر تمليك كرده باشند، خمس به عين مال تعل ق

مس سيد، خروقت فرزند به بلوغ  ند و يا اين كه هرتواند خمس آن را خارج كمى

 آن را بپردازد.
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 دهند ونيز مىخصى دو ميليون تومان در بانك دولتى گذاشته و به او سود ش - 2س 

ن چني داند، آيا بايد با حاكم شرع در                                      مقل د مرجعى است كه اين عمل را جايز نمى

 مصالحه شود؟ موارد

 صورت ينريز نمايد، ولى در غير اتواند اضافى را به خزينه دولت وااگر مى - 2ج 

الح صجتهد م                                                            بايد در اختيار حاكم شرع قرار دهد و تذك ر داده شود، تا هر چه

 كند.عمل مى دانست

 دهد چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزدسودى كه بانك مى - 3س 

 گيرد؟                           گردد آيا به آن خمس تعل ق مىمردم مى

 صدق  ه نظر ما مسئله جبران كاهش ارزش قيمت درست نيست و سودب - 3ج

 داند ولذا خمسكند و مالك نقدينگى، است و عرف سود بانكى را سود مىمى

  ست.واجب ا

شود و بدون اينكه شرط انداز در بانك گذاشته مىپولى كه به عنوان پس - 4س 

ه آن افزايد آيا اصل پول و بهراى به حساب مىشود بانك از جانب خود بهره سودى

 دارد؟ خمس

 ات مراع ر اگر سپرده به بانك طبق يكى از عقود اسالمى بابا فرض مذكو - 4ج

 سود آن خمس دارد.شرايطش انجام شده اصل پول و 

 

 خمس و ماليات 

 د شدنالياتى اسالمى از قبيل خمس و زكات و غيره قابليت قانونمنآيا احكام م - 1س 

دارد  وعيتو جايگزينى با قوانين مالياتى كشور را دارد و آيا در اسالم ماليات مشر

 خير؟ يا

 اسالمى اعمال  قوانين مالياتى از احكام حكومتى است كه با اشراف حكومت -1ج

                            بستگى به نظر ولى  فقيه دارد  گردد و لذا نحوه اخذ و مقدار آن و چگونگى قوانينمى

نمائيد، ولى اصل دريافت ماليات در اء استفت توانيد در اين زمينه از معظم لهكه مى

زمان ائمه معصومين هم مالياتهايى غير از خمس و زكات  اسالم مشروع است كه در

تواند در ه شده و لذا در صورتى كه حاكم اسالمى الزم بداند مىگرفت           واجب بعضا 
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 احتياج حكومت ماليات دريافت كند و خمس و زكات جايگزين مالياتها    حد 

حكومتى نبايد  كند و اخذ مالياتگردد زيرا مصارف اينها با ماليات تفاوت مىنمى

           ارف معي نه هر كدام مص                                               موجب عدم اهتمام مردم به وجوهات شرعي ه شود زيرا

 خود را دارند.

پردازند آيا وه بر ماليات، خمس يا زكات به مراجع مىكسانى كه عال -2س 

 كم كنند؟ (هر چند با صحنه سازى)به مقدار آن از پرداخت ماليات  توانندمى

 ق طب اليات ربطى به احكام خمس و زكات ندارد و در مورد ماليات بايدم -2ج

 قوانين كشورى عمل شود.

 اختتوانند به مقدار آن از پرددهند آيا مىكسانى كه ماليات به دولت مى -3س 

 خمس و زكات كم كنند؟

 كه از  سئله ماليات ربطى به مسائل خمس وزكات ندارد و جايز نيستم - 3ج

 خمس و زكات چيزى كم گردد.

                                                              يا مالياتى كه به ا شكال مختلف دولت اسالمى از كارمندان و سايرين آ - 4س 

 كند؟مى (خمس)كند كفايت از حقوق شرعى مى دريافت

 كند.كفايت نمى - 4ج 

اگر  كند وكفايت از خمس مىاء                         ا انفاقات مستحب ى به فقرآيا پرداخت ماليات ي -5س

 كند پرداخت ماليات چه جايگاهى در فقه دارد؟كفايت نمى

 جهت ارائه  كومتى است كهحكند و ماليات يك دستور كفايت از خمس نمى -5ج

 د.ندار نباشد اشكال شود و از نظر شرعى هم در صورتى كه ظلمخدمت گرفته مى

           مسائل طال ب

 كتابهاى درسى حوزوى خريدارى نمود و فعالبراى او قابل شخصى مقدارى - 1س 

 زاستفاده نيست و پولى هم ندارد كه خمس آن را بدهد، آيا واجب است بعضى ا

 خت،فرو س آنها را بدهد با فرض آن كه اگركتابهاى ديگر را بفروشد، تا اين كه خم

                                           ديگر توانايى خريدارى مجد د را نخواهد داشت؟
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 ق     تعل  نهاها در طول سال و لو براى يكبار نياز دارد، خمس به آاگر به كتاب - 1ج

تاب كتواند مى                                                      گيرد و اال  بايد خمس بدهد بنابر احوط و براى پرداخت خمسنمى

 اجازه بگيرد كه بعدابدهد. را بفروشد و يا از حاكم شرع

 گيرند، در چه مواردى بايد مصرف كنند؟ها مىكه طلبه 7سهم امام  - 2س

 مصرف نمايند. راضى هستند، 7ر راهى كه بدانند حضرت صاحب االمر د - 2ج 

 گيرد؟                              يا به شهريه طال ب، خمس تعل ق مىآ - 3س

 ام ا اگر از  ندارد و سادات و زكوات واجبه باشد، خمس 7اگر از سهم امام  - 3ج            

 .بنابر احتياط خمس دارد                    صدقات مستحب ه باشد، 

 بشود، خمس واجيا به كتب اهل علم، كه در هنگام نياز از آنها استفاده مىآ - 4س

 است؟

 ادامى كه به آنها نياز دارد، جز مؤونه است و خمس ندارد.م - 4ج 

 مد منبر خمس دارد؟آيا درآ - 5س 

 يادتر از هزينه سال باشد، خمس دارد.زدرآمد منبر اگر  - 5ج 

 

        جهيزي ه

                                                  اى دخترش بيش از اندازه و شأن او جهيزي ه خريد، خمس اگر پدرى بر - 1س 

 عهده كيست؟ مازاد به

 خمس او را  ر مقدارى كه خارج از شأن است، جز مؤونه پدر نيست پسد - 1ج

 بايد پدر بدهد.

 گيرد                           شود، آيا خمس به آن تعل ق مىمى اى كه براى دختران كنار گذاشته       جهيزي ه - 2س 

 يا خير؟

 بايد  شده گيرد، ولى در پول كنار گذاشته                             ر جنس و اثاثي ه خمس تعل ق نمىد - 2ج

 خمس آن را پرداخت.

                                                 ول كنار گذاشتن براى تهي ه جهيزي ه، آيا خمس دارد؟پ - 3س 
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 ز سال ل اقب ى بر آن بگذرد، بايد خمس آن را بدهد مگر آن كهاگر سال خمس - 3ج

                                خمسى، لوازم جهيزي ه تهي ه گردد.

                                                 ي ه با شرايط مذكوره، خمس ندارد چه دختر صلبى و چه حال كه جهيز - 4س 

باشد  داده                                                              كه انسان از پرورشگاه آورده باشد و يا مقدار جهيزي ه يا پولش را دخترى

 امداد، آيا اين موارد هم خمس ندارد؟ به كميته

 ارد هديه را د مس ندارد ولى دختر غير صلبى حكماش خه                دختر صلبى جهيزي  - 4ج

رت، ين صوادر غير  و اگر به مقدار شأنش  باشد، جز مؤونه است و خمس ندارد و

 بايد خمس بدهد.

                       تواند در آن تصر ف كند؟اش را نداده آيا شوهرش مى                  زنى كه خمس جهيزي ه - 5س 

 دارد.             جهيزي ه خمس ن - 5ج 

خرد براى اين كه خود، از هم اكنون وسايل مىفرزند نابالغ  شخصى براى - 6س 

ه اگر ى، اش بزرگ شد و تشكيل خانه داد وسايل داشه باشد، مثل يخچال، قال    بچ 

ه نموده، آيا به آنها خمس  ماشين گيرد ىم     عل ق ت                                                             لباسشوئى و هم اكنون اينها را ملك بچ 

ه بايد خمس آنها را بدهد؟ و آيا بعد                                      از بلوغ، بچ 

 دارد خمس ن                         خرد، بعنوان جهيزي ه اوستختر مىى كه پدر براى داگر چيزهاي - 6ج

داند، ىزم مالبراى پسر  ولى در مورد پسر، اگر بصورتى است كه عرف اين وسايل را

                                           خمس ندارد و اال  بايد خمس آن را پرداخت كند.

يا                                                     دختر كه خمس ندارد، بايد از مال مخم س تهي ه شده باشد            آيا جهيزي ه - 7س 
م اگر خمس داشته اگر از                                                            غير مخم س هم باشد، باز خمس ندارد در فرض دو 

 بعهده كيست؟ باشد، دادن آن

 بايد خمس                                                  از مالى تهي ه شده كه خمس به آن تعل ق گرفته باشد، در صورتى كه - 7ج

ملك  وشده  تحويل                                                       آن را پرداخت كند و اال  خمس ندارد و در صورتى كه به دختر

مس آن خت كه، وظيفه پدر اس                       مس آن را بپردازد و اال دختر گرديده، بايد دختر خ

 را پرداخت كند.

 هدايا و نذورات

اش خريده و حساب سال گر فردى قطعه زمينى، را براى فرزند يك سالها - 1س 
ه دب                                                            و معموالمازاد بر مؤونه ندارد و يا اين كه، پول زمين را جد  آن  ندارد اده      چ 

 يا خير؟ قطعه زمين خمس دارد است، آيا اين
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 اين  واه پدراگر از مال خمس نداده اين زمين خريداری شده است خمس دارد خ – 1ج

 زمين را به فرزند خود داده باشد يا جد آن بچه داده باشد.

 دهى دامدار هستم، پدرم تعدادى گوسفند به عنوان معيشت به بناينجانب فرد - 2س 
 وان سهمبعن ا معلوم نيست، اينها را                                              داده است و آن را ملك تام  بنده قرار داده، ام  

نجانب ه اي                                                              داده يا حق  الزحمه و يا بخشش، آيا خمس اصل اين گوسفندان به ذم   االرثى
 نه؟ است يا

 سال  طى وسفندان كم باشند و پدر خمس آن را داده باشد و دراگر تعداد گ - 2ج

ه ورت چصغير اين  گيرد ولى در                                         صرف هزينه زندگى گردد، خمس به آن تعل ق نمى

از  ا، بعدرمازاد بر خرجى                                               آنكه بخشش باشد و يا بابت حق  الزحمه، بايد خمس

صورت                      مشروعي ت ندارد، مگر ب سال بدهد اما سهم االرث در حال حيات پدر

 بخشش باشد.

 خصى گوسفندى را نذر كرد و آن گوسفند را خريده و از آن نگهدارىش - 3س 

م سال خمسى او آمده آيا به گوكند، تا دهم محرم ذبح كند، قبل امى ، سفند                                  ز محر 

 گيرد؟        تعل ق مى خمس

 رض مذكور خمس ندارد.با ف - 3ج 

                                                      ن پاداش از زحمات انسان در رابطه با مسابقات قرآن، سك ه اگر به عنوا - 4س 

 گيرد؟                                         آزادى بدهند، آيا به اين سك ه خمس تعل ق مى بهار

 ند، كزندگى  سال مصرف در هزينه                                     كم هديه را دارد و در صورتى كه در طى  ح - 4ج

                                        خمس ندارد و اال  بايد خمس آن را بپردازد.

اى خريدارى گر انسان براى فرزند خود، كه در شهر ديگرى است خانها - 5س 

 گيرد؟                      آيا خمس به آن تعل ق مى كند،

 فرزند  اى براىر صورتى كه شأن پدر طورى است كه، بايد همچون خانهد - 5ج

بايد خمس آن                                                ندارد و ام ا اگر از شأن پدر نيست كه خانه بخرد،خود بخرد، خمس 

 را بپردازد.

ن كه صغيرند، ماهانه مبلغى را به حساب آنااء هيد به فرزندان شهدبنياد ش - 6س 

    ل ق مس تعخكند تا بعد از بلوغ به آنها بدهد آيا بعد از گرفتن وجه، به آن مى واريز

 گيرد؟مى

 خمس آنها را پرداخت كنند.ايد ببعد از بلوغ،  - 6ج 
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 شود، مثل خانه و ماشين، خمسيا به جوايزى كه از سوى بانكها داده مىآ - 7س 

 گيرد؟مى      تعل ق

 نظر ما اگر در هزينه مصرف گردد، خمس ندارد.ب - 7ج 

بخشد براى فرار از خمس، سانى كه قبل از رسيدن سال، اموال خود را مىك - 8س 

 اين عمل صحيح است؟ آيا

 زد، مگربپردا شها پذيرفته نيست و بايد خمس زائد از مؤونه رااينگونه بخش - 8ج 

 آن كه بخششها واقعى و مطابق شأن او باشد.

 شود خمس داردخشيده مىگيرد و يا پولى كه به وى باى كه زن مىمهريه - 9س 

 ياخير؟

 خمس ندارد هريه خمس ندارد و هديه در صورتى كه صرف در مؤونه شودم - 9ج 

 ولى اگر از سال خمسى بگذرد بايد خمس آن پرداخت شود.

، احرامى به عنوان عاريه و يا هديه از كسىشخصى جهت ان - 10س                                                        جام مناسك حج 

 كه شخص                                                                   گيرد صاحب اين احرام قبالبا اين احرام حج ى انجام داده است آيا بر اينمى

 آن را بدهد؟فعالاز باب عاريه و يا هديه احرام را گرفته واجب است خمس 

 آن را  خمس شايسته است كه هديه گرفته باشد مگرواجب نيست  خمس- 10ج

 اگر يقين به ندادن خمس دارد، بايد خمس آن را بدهد. البتهبدهد 

 يا هبه، هديه و عيدى خمس دارد؟آ - 11س 

 ر كنا گر صرف در مؤونه زندگى گردد، خمس ندارد ولى اگربه نظر ما ا - 11ج

 سال بر آن بگذرد بايد خمس آن را بدهد.گذاشته شود و 

                    شود متعل ق خمس است؟يا مبالغى كه در عروسيها به عنوان هديه جمع مىآ - 12س 

 سد خمسى بر ه نظر ما اگر صرف در مؤونه زندگى گردد قبل از آنكه سالب - 12ج

 خمس ندارد.

ا ه نظر حضرتعالى هديه، هبه، عيدى و چشم روشنى خمس دارند و آيب - 13س 

 زن و ديه خمس دارد يا خير؟ مهريه

 ارد شود خمس ند ديه و هبه و عيدى و چشم روشنى و ديه اگر صرف در مؤونهه - 13ج

 دارد.نخمس  خمس دارد و مهريه ولى اگر پس انداز شود و استفاده در مؤونه نشود،

ا يدارد  دهد آيا خمسبه مردم مىند و شكر و اجناسى كه كميته امداد امام ق - 14س 
 خير؟
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 گر از مؤونه زياد آمد بايد احتياطاخمس آن داده شود.ا - 14ج 

 بخشد آياول و يا لباس و يا اجناسى كه شخصى به شخص ديگرى مىپ - 15س 
 خمس دارد يا خير؟

 د خمس بگذر ه استفاده نشود و باقى بماند و سال خمسى بر آناگر در مؤون - 15ج

 دارد.

 بخشد آيا خمسآموز مىعنوان كمك به يك دانشكميته يكبار به  پولى كه - 16س 
 دارد؟

 پرداخت شود. ر صورتى كه از مخارج مؤونه زياد آيد احتياطاخمس آند - 16ج 

 مصالحه در خمس

 ودخ                                        تواند خمس را بعد از حساب كردن، به مقل د رجع و يا وكيل او، مىآيا م - 1س 
 ببخشد و نگيرد؟

 خاص ى را در نظر آن كه مجتهد جهت                             مس مسل م قابل بخشش نيست، مگر خ - 1ج                

                         بگيرد و موضوع أهم  باشد.

 يا براى وكالى حضرتعالى، جايز است در هنگام تخميس اموال مردم،آ - 2س 
 ىمقدارى از خمس را به صاحب مال ببخشد، زيرا در بسيارى موارد موجب دلگرم

 گردد؟مؤمنين و ادامه پرداخت خمس مى

 ر مشكوكات.حه جايز نيست، مگر دمصال - 2ج 

 ر بعضى موارد شبهه، در دريافت خمس از طرف روحانيون مأذون، بهد - 3س 
    حق  آن نباشد، چنانچه مستاء                                شود و زمانى كه مكل ف قادر به ادمصالحه عمل مى

 راضى شود كه به عنوان خمس بگيرد و دوباره ببخشد، آيا اين عمل جايز خمس
 است يا خير؟

 د،           مستحق  باش سادات استحقاق شرط است و اگر يست، زيرا در سهمجايز ن - 3ج

يست،             اگر مستحق  ن                              گيرد از براى خود مستحق  است ومقدار وجهى را كه مى

 تواند خمس بگيرد.نمى

       مهري ه

 دهد، در حالى كه اصالحساب سال ندارد و يقينه زنش را مى            شوهرى مهري   - 1س 

 بر عهده كيست؟                                                 دارد، به مال او خمس تعل ق گرفته است، خمس اين مال
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 بابت زن                                                ال خمس نداده، مهري ه را بدهد يك پنجم آن را بايدماگر از عين  - 1ج ،

 رداختبه زنش پ خمس بدهد و از شوهرش بگيرد و اگر از عين مال خمس نداده

 باشد.                               نكرده، دادن خمس به ذم ه شوهر مى

                                                    نانچه زن مهري ه خود را از شوهر بگيرد، آيا خمس دارد؟چ - 2س 

 خمس ندارد. - 2ج 

 ث برده است و يا پولى كه بهگيرد و يا مالى كه به اراى كه زن مىمهريه - 3س 

 بخشيده شده است آيا خمس دارد؟ وى

 ه اهل بود                                              خمس ندارد البته در صورتى كه مي ت كه مال از او مهريه و ارث - 3ج

لى وارد خمس ند                                                       خمس بوده باشد و ام ا هديه در صورتى كه صرف در مؤونه شود

 ود.شخمس آن پرداخت  اگر از سال خمسى بگذرد و صرف در مؤونه شود بايد

دهند گيرد آن را مهريه دخترش قرار مىولى را كه پدر دختر از داماد مىپ - 4س 

ر هكند  اين معنى كه مبلغ را كامالدختر از شوهر خود به عنوان مهريه خود اخذ به

به                               يه تهي ه كند و اضافه از آن رارا كه دختر خواست براى خودش جهيز مقدارى

     لي تهبه كند حالل است يا خير و در صورتى كه براى دختر حال پدر يا برادر خود

                                       بعد از يك سال به ذم ه پدر است يا دختر؟ پيدا كند آيا خمس آن

 ا برادرپدر ي ه خمس ندارد و آنچه كه بهتواند آن را ببخشد و مهريدختر مى - 4ج 

 اضافه بر درآمد سال باشد خمس دارد.بخشد اگر خود مى

 

 درآمد زن

                                                        سرشان معل م است يا اشتغال به كارهاى ديگر دارند و از اين كسانى كه هم - 1س 

رآمد دشود، آيا مرد موقع حساب سال، بايد اين درآمدى دارند كه خرج منزل مى طريق

 جز مخارج خود قرار دهد، يا اين كه هر كدام جداگانه حساب كنند؟ را

 خود به  اگر درآمد مرد براى زندگى مطابق شأن، كافى نباشد و زن از درآمد - 1ج

واجب است و  كند خمس مازاد بر مؤونه بر خود زنمخارج خانواده كمك مى
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درآمد كافى براى  مازاد بر مؤونه مرد هم، بر خود مرد واجب است و اگر مرد

 زندگى داشته باشد، تمام درآمد زن خمس دارد.

 خير؟ خمس دارد يا گر زنى درآمدش را به شوهرش داد تا خرج زندگى كند، آياا - 2س 

 صرف يجاب كند كه كمك به هزينه زندگى نمايد، در مقداراگر ضرورت ا - 2ج 

 شده، خمس واجب نيست.

 گر زن شوهردار داراى درآمد باشد، بايد خمسش را بدهد يا نه؟ا - 3س 

 ش النفقه همسر د، در صورتى كه واجبايد زن خمس تمامى درآمدش را بدهب - 3ج

 باشد و او هم نفقه او را كامالبدهد.

 خمس مال قرض گرفته شده

ا ه از طرف مستأجر، نزد موجر بعنوان امانت يا قرض الحسنه يآيا مبلغى ك - 1س 

 ماند، خمس آن بعهده كداميك از آنهاست؟                به مد ت يكسال مى رهن

 بصورت  ده صاحب مال است ولى اگرگر به رسم امانت باشد، خمس بعها - 1ج

 .ننمايد قرض بوده، بعهده وام گيرنده است اگر از سال بگذرد و مصرف

هارصد هزار تومان وام گرفته كه سالى صد هزار تومان شخصى مبلغ چ - 2س 

ل كند، از طرفى اداى دين كه صد هزار تومان است جز مؤونه، است در سا پرداخت

م دو ماه  د، آياسال، سيصد هزار تومان پول اضافه بر مؤونه دارمانده به حساب             دو 

ل ه قبوكهزار تومان وام را يكجا بدهد و جز مؤونه قرار دهد، با اين  تواند سيصدمى

 يكجا بگيرند يا بايد خمس سيصد هزار تومان را بدهد؟ كنند همه رامى

 اد، د را                                              نه فعلي ت آن است، پس اگر يكجا سيصد هزار تومانمالك در مؤو - 2ج

راى پس وجهى ب گردد،جز مؤونه حساب شده و نسبت به آن مقدار از سود كسر مى

 دادن خمس آن سيصد هزار تومان نيست.
م بدهكار است، چنانچه هنگام فرا رسيدن سال خمسى از شخصى به مرد - 3س 

نين چ                                                             او زياد بيايد، پرداخت بدهى الزم است يا پرداخت خمس و آيا كال بر  مال

 س واجب است يا خير؟خم شخصى،

 يد يكند بااگر بدهی او سر رسيد مشخصی ندارد و طلبكار آن را مطالبه م – 3ج

لی در ودازد، ر بينبدهی خود را بپردازد و اال ميتواند پرداخت بدهی خود را به تأخي

 .اين صورت بايد خمس آنچه از مال او اضافه آمده است پرداخت شود
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 اىباشد، مثالخانهشود كه مورد نياز هم مىغى بعنوان رهن پرداخت مىمبل - 4س 

 گيرد؟                                             رهن كرده، آيا با گذشت سال، خمس به آن تعل ق مى

 ت ايز نيسج                                                اين كه رهن گرفتن به نحو رايج در ميان مردم شرعا             با تذك ر به - 4ج

شود، تا ىاده مدقرض  هو بايد در قالب قرض از مستاجر پول را بگيرد،و لذا مبلغى ك

رعى شپس گرفتنش بعد از سال  بدست قرض دهنده نرسد، خمس ندارد ولى اگر

 خمس باشد، بايد خمس آن را بدهد.
رض نموده براى خريد ماشين يا تعمير خانه و سال خمسى قشخصى مبلغى  - 5س 

 رسيده، آيا خمس دارد؟ فرا

 د.زندگى كن هزينه در مخارج مس آن را بايد بپردازد، مگر آن كه قرض راخ - 5ج 

 د، باگذارند تا بعد از يكسال به آنها وام دهنسانى كه در بانك مسكن پول مىك - 6س 

 گيرد؟                                            رسيدن سال خمسى، آيا به پول آنها خمس تعل ق مى

 ك از بان پول ملك آنان باشد و هرگاه بخواهند بتوانند پول را در صورتى كه - 6ج

 گيرد.        تعل ق مىبگيرند، در اين صورت خمس 
 ىتواند در وقت حساب سال مبلغ بدهكارگر كسى از بانك وام بگيرد، آيا مىا - 7س 

 را بعنوان قرض كسر نمايد؟

 زيرا بپردازد همان سال بايد تواند كسر نمايد، مگر مقدارى را كه درنمى - 7ج ،

 كند.همه بدهكارى صدق مؤونه آن سال را نمى

مس ه در طول چهار سال بپردازم آيا به اين پول خام كمقدارى وام گرفته_8 س 
 گيرد؟مى      تعل ق

 د.تخميس شو گر صرف در مؤونه نكنيد هر مقدار كه سال بر آن بگذرد بايدا - 8ج 

 آيا وام خمس دارد؟ - 9س 

 نه نشود.خمس دارد اگر صرف در مؤو - 9ج 

اگر سال گذارد ه عنوان قرض الحسنه در اختيار كسى مىكسى كه پول ب - 10س 
 مبلغ بگذرد خمس آن را چه كسى بايد بدهد صاحب پول يا كسى كه قرض بر اين
 گرفته؟

 بايد  گر قرض گيرنده صرف در مؤونه نكند و سال خمسى بر آن بگذردا - 10ج

فت ده گرگيرن خمس آن را بدهد و وام دهنده نيز به محض آنكه پول را از قرض

 بايد خمس آن را بپردازد.
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 درآمد كاركنان

 أخيرتازه شروع بكار كرده، تا چند ماه اداره به عللى حقوق او را تكارمندى كه  - 1س 
 ؟انداخت، بعد آنها را مجموعاپرداخت كردند، خمس اين پول را چگونه بايد داد

 ن آ           و مكل ف در دريافت كردهى كه قبل از سال خمسى قآن مقدار از حقو - 1ج

آمد زو درج                       خمس آن را بدهد و بقي ه هنگام براى خرج زندگى قرض نكرده، بايد

 دهد.ايد ببخمس آن را  سال بعد خواهد بود، كه اگر در پايان سال اضافه داشت،

 س حقوق بازنشستگى را پس از دريافت از دولت، بالفاصلهآيا بايد خم - 2س 
 پرداخت كرد؟

 وصول  گيرد و اگر سال خمسى بر مقدار                         ه محض وصول، خمس تعل ق نمىب - 2ج

 بگذرد، بايد خمس آن را بدهد.شده 

                 مال مي ت و ميراث

 ولت بميرد و دولت بعنوان حقوق بازنشستگى، مبلغى را بهداگر كارمند  - 1س 
ى دگانخانواده مرحوم بدهد، آيا اين مبلغ ميراث خواهد بود، در صورتى كه در زن

اث تقسيم      مي ت د و شواهد خ                                                              از حقوق ماهيانه او اين مبلغ كسر نشده است، آيا بين ور 
 چنين مبلغى خمس دارد؟ آيا

  اگر سال  دهد و                                                    كم ارث ندارد بلكه متعل ق به كسى است كه دولت به او مىح - 1ج

 گيرد.                                           بر او بگذرد و مصرف نشود، خمس به آن تعل ق مى

                                                     ز ثلث ماترك متوف ى، پس از مصارف و خيرات و غيره مبلغىاآيا چنانچه  - 2س 
 گيرد؟        تعل ق مىاضافه ماند، خمس به آن 

 به آن  خمس                                               ل ق به مي ت باشد، و مي ت نيز اهل خمس بوده باشداگر مال متع - 2ج

 گيرد.         تعل ق نمى

 ؟كنند يا از ثلث                                                     موال مي ت را اگر حساب سال نداشته، آيا از كل  تخميس مىا - 3س 

 ل  اموال بايد تخميس شود.ك - 3ج                         

اترك اخراج چه خصى فوت كرد حساب سال نداشت در بررسى مش - 4س 
 اولويت دارد؟ چيزهايى

 اده شوددآن  موال او تخميس گردد و قبل از تقسيم بين ورثه خمسبايد تمام ا - 4ج. 

 انت قيمت مال موروثى مانند زمين يا خانه از زمان ارث تا زممابه التفاو - 5س 
 فروش آن آيا مشمول خمس است؟
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 لى وندارد  به التفاوت هم خمسگردد ماگر بعد از فروش صرف در مؤونه مىا - 5ج

 اگر صرف در سرمايه گردد خمس دارد.

 طال

 خرد، خمس دارد؟يا طاليى كه شوهر براى همسر خود مىآ - 1س 

 ر صورتى كه به آن احتياج دارد، خمس ندارد.د - 1ج 

 خصى كه از درآمد سال براى همسرش طال و جواهراتى كه در شأن اوش - 2س 
 خرد، آيا خمس دارد؟                    را فروخته و مجد دامى خرد و آنهاباشد، مىمى

 رض سئوال خمس ندارد.با ف - 2ج 

 ه زن بصورت هديه از پدر و مادر و فاميل دريافت كرده، خمسآيا طاليى ك - 3س 
 دارد؟

 در  و در شأن اوست خمس ندارد، ودهده نظر ما اگر مورد استفاده قرار مىب - 3ج

ا آن ر كند، بايد خمسگر استفاده نمىبگيرد و ا از حاكم شرع اجازه صورت شك

 بپردازد.

                                                   نان كه غالبااز جنس طال است متعل ق خمس است يا خير درزيور آالت ز - 4س 
هنه شود نه بر اثر كصورتى كه خمس نداشته باشد موقعى كه از استفاده خارج مى

ن ر آد                                                              بلكه بر اثر باال رفتن سن  زنان و عرف نبودن پوشيدن زيور در آنان  شدن
 وقت خمس دارد يا خير؟ موقع آيا آن

 اده استف كند خمس ندارد و زمانى كه ازر صورتى كه از آنها استفاده مىد - 4ج

 خارج شود خمس دارد.

 سادات
ه شدكر مىف              فردى تا مد تى  - 1س   ه                                              كرده سي د است، بعد از طريق علم انساب متوج 

 مبت سهاستفاده نموده، آيا با                                              سي د نيست و حال آن كه در آن مد ت از سهم سادات 
 سادات ضامن است يا خير؟ و اگر هست بايد به چه كسى بدهد؟

 قدار كهم                                                براى او اطمينان حاصل شود كه سي د نبوده، بايد هر در صورتى كه - 1ج 

 اند.          مستحق  برس                                                   يقين دارد از سهم سادات برداشته به حاكم شرع يا سي د
 كافى است؟فيد علم و اطمينان و شهرتيا براى اثبات سيادت، شياع مآ - 2س 
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 بعيد  بر آن                                            جب علم و اطمينان عقالئى باشد، صح ت ترتيب اثراگر شياع مو - 2ج

 ر تركاحتياط د نيست، ولى در شهرت بايد طريق احتياط را اختيار كرد، كه

 گرفتن سهم سادات است.

 كنند؟توانند از كميته امداد مستمرى دريافت آيا سادات فقير، مى - 3س 

 راى او ب دهند، از اموالى است كه گرفتن آنگر بداند چيزهايى كه به او مىا - 3ج

                                             جايز است، اشكالى ندارد و اال  محل  اشكال است.

 نامه خود را بداند و آيا كسى يا                                سى كه سي د است، آيا الزم است شجرهك - 4س 

 خير؟اى وجود دارد كه بتوان از آن طريق سيادت را فهميد يا طريقه

 اشتن احتياجى به د مين كه در بين مردم به سيادت معروف باشد، كافى است وه - 4ج

 شند.مهارت داشته با نامه ندارد و شايد باشند كسانى كه در اين كارشجره

 يا جدا كردن خمس احتياج به اذن فقيه دارد؟آ - 5س 

 تياط اح به د و لذا در صورت امكان، اجازه گرفتنلزوم اذنن بعضى قائل به - 5ج

 نزديكتر است.

خير و  شود ياحساب مى 9                                           يا كسى كه مادرش علوي ه است از ذري ه رسول هللا آ - 6س 

پدر،  فز طرآيا بايد در احكام شرعيه احتياط كند همانطور كه اگر منتسب بود به هاشم ا

 اميدوارم جواب را مرقوم بداريد و دليل مناسب آن را بگوئيد؟

 شود ام ا مسائل مى حساب 9                                            له كسى كه مادرش علوي ه باشد از ذريه رسول اهلل ب - 6ج               

شد و دليل با 9منتسب به رسول اهلل                                         فقهى فقط مختص  به كسى است كه از طرف پدر

 است و همچنين عمل اصحاب. آن اخبارى است كه وارد شده
 ه عهده دارد آيا                                                 انمى است غير سي ده كه سرپرستى اطفال سي د خود را بخ - 7س 

 تواند از سهم سادات براى مخارج خود و فرزندانش استفاده كند يا خير؟مى

 خودش  ه كند ولى براىتواند براى فرزندانش از سهم سادات استفادمى - 7ج

تى سرپرس      ن حق عنوا هاكند و خود به                                       تواند استفاده كند. البته اگر تمليك بچ هنمى

 ل ندارد.ها حقوق بردارد، اشكا       از بچ ه
 پردازد                                              شود به سي د فقير بدهكار داد تا هم بدهكارى را بمى آيا از سهم سادات - 8س 

 و هم خانه بخرد؟
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 شرع ت اشكال ندارد ولى در خانه خريدن بايد از حاكمكمك و مساعد - 8ج 

 اجازه بگيرد.
                                                    ه مقي د به احكام شريعت نيست ولى داراى فرزندان صغيرى           سي دى هست ك - 9س 

ندان                                                                كه همه فقيرند آيا دادن سهم سادات به اين سي د به قصد دادن به فرزهست 

 اشكال دارد يا خير؟ صغير او

 س است خم رام نكند اشكال ندارد و در غير اين صورت بهترحاگر صرف در  - 9ج

 به صورت لباس و غذا به آنها داده شود.
د البابه غير از خور                                               گر زنى سي ده، زوجه مردى سي د باشد ولى اين مرد غا - 10س 
توانيم از باب دهد آيا ما مىخوراك متعارف مايحتاج ضرورى ديگر او را نمى و

                                   سي د است سهم سادات به او كمك كنيم؟ اينكه

 كند.                                                    ادن خمس به زن سي ده اشكال ندارد درصورتى كه فقير صدقد - 10ج 

 بيمه
 ه وارث پرداختيا به پولى كه بعنوان بيمه عمر، از طرف شركت بيمه بآ - 1س
 گيرد؟                 شود، خمس تعل ق مىمى

 د خمس باي رآمدهاست و هر مقدار كه از مؤونه سال اضافه آمد،دمانند باقى  - 1ج

 آن پرداخت شود.

               شود، خمس تعل قيا به پولى كه به عنوان بيمه عمر به شركت بيمه داده مىآ - 2س 
 ؟گيردمى

 خمس ندارد. - 2ج 

 تقليدخمس به مرجع اء وجوب اعط

 شود حال سئوالو ساقط مىدانيم كه اگر مرجعى بميرد وكالت وكالى اما مى - 1س 
كى ي به                                                                      اينجاست كه مقل دين آن مرجع حقوق شرعى خود را به چه كسى بدهند آيا آن را

 دانديز مى             بر مي ت را جااء از مراجع مورد اطمينان بدهند يا به يكى از مراجعى كه بق
 شده د شايعمه بال                   بر مي ت داده و در هاء جعى بدهند كه فتوا به جواز بقبدهند يا بايد به مر

 وا بهه فتكه او اعلم از همه مراجع است و اگر حقوقش را به يك مجتهد ديگر و لو اينك
 ؟شوداش برى مى                                 جواز تقليد بر مي ت ندهد، داد ذم ه

 ت         قليد مي ت برء ارعيه به مجتهدى داده شود كه از او در مسئله بقبايد حقوق ش - 1ج

كند كه ىهزينه م كرده يا به مجتهدى داده شود كه آن را در مصارفىتقليد مى

 كرده است.مجتهد خودش در آن موارد آنها را هزينه مى
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 به د تسليم حقوق شرعيههللا سيستانى قائل است به احتياط وجوبى در مور يةآ - 2س 
 يزآيا جا ستمههللا خوئى  ية            از مقل دين آ عتمادابه اين فتواكسى كه اعلم باشد و من هم ا

شود                                                                     است كه حقوق شرعى را از طرف شما بگيريم و آيا عمل ما باعث فراغ ذم ه مى
 خير؟ يا

 بداند  گر وجوهات شرعيه در مصرفى هزينه شود كه مرجع شما جايزا - 2ج

 اشكال ندارد.

 فقيه               داد يا به ولى  بايد به مرجع تقليد  (خمس و زكات)يه را آيا وجوهات شرع - 3س 
ت كند، در اين صورت آيا در پرداخو يا به هر كدام بدهيم كفايت مى (رهبرى)

 زكات به هر يك اجازه ديگرى شرط است؟ خمس يا

 به  شود و اگر                                                    جوهات شرعيه در مرحله او ل بايد به مرجع تقليد پرداختو - 3ج

ليد جع تقمصرف مر جهت فقهاى ديگر غير از مرجع تقليد خود بدهد در صورتى كه

و  ندارد اى باشد اشكالجهت واحده با فقيهى كه وجوهات به او داده شده است

 كند.كفايت مى

 رى                                                      س به يكى از مراجع عظام با وجود اينكه من مقل د مرجع ديگآيا دادن خم - 4س 
ينان اطم هستم كه دسترسى به آنها ندارم و اطمينان به وصول اموال به او ندارم يا

 آن مرجع ندارم جايز است يا خير؟ تربه دف

 پول را  ادن خمس به يكى از مراجع جايز است در صورتى كه آن مرجعد - 4ج

 صرف در مسيرى كند كه مرجع او جايز بداند.

 دست گردان

 اش چيست؟ست گردان در خمس چه مفهومى دارد و ثمرهد - 1س 

 گرفتن از  قرضر حقيقت دست گردان، پرداخت خمس به حاكم شرع و د - 1ج

                                           اوست و لذا تصر فات در اموال او بالمانع است.

 كنند، آيا دستفرادى كه توان پرداخت خمس را ندارند و دست گردان مىا - 2س 

                                                                     گردان نمودن با چك مد ت دار يا چكى كه وعده آن رسيده، صحيح است يا خير؟

 دارد.ناشكال  باشد،اء ر صورتى كه چك پشتوانه داشته باشد كه عرفاداراى بهد - 2ج 

                 اموال متعل ق خمس

 خواهدز پشمى كه نخ درست شده است و غرض فروش هم نيست بلكه مىا - 1س 

 لباس درست كند آيا خمس دارد يا خير؟
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 خمس ندارد. - 1ج 

                                                      ى اجازه اخذ وجوهات و تصر ف در قسمتى از آن را دارد آياكسى از مرجع - 2س 

 م وجوهات دريافت كند؟                             تواند از مقل دين مراجع ديگر همى

 رد.اشكال ندا ر صورتى كه واسطه در رساندن به مرجع يا نماينده او باشدد - 2ج 

                                                   قليد خويش را عوض كرده است و مقل د مرجع تقليد ديگرىشخصى مرجع ت - 3س 

ل خودش عدول كرده و به مرجع ت  قليد                                                                   شده است به عبارت اخرى از مرجع تقليد او 

ن شخص بابت سهم خمس يك ميليون تومان به مرجع ديگرى رجوع كرده است اي

ل بايد مى تقليد  يليونپرداخت و دست به دست هم كرده بوده است حال اين يك م            او 

لى كه عدول كرده است  بدهى ا به ي                                                              خمس را به كداميك از مراجع بايد بدهد از او 

مى؟        دو 

 مى بدهد.           بايد به دو  - 3ج 

 متفاوت باشند وجوهات خمس را بايد به گر حاكم اسالمى و مرجع تقليدا - 4س 

 كداميك سپرد؟

 به مرجع تقليد داد. بايد - 4ج 

ر پارچه چادرى كه انسان براى همسر آينده خود كنار چيزهايى نظي - 5س 

 خمس دارد؟ گذاردمى

 شمول خمس است و بايد خمس آن پرداخت شود.م - 5ج 

قات          متفر 

 اگويند به فالن مرجع دينى بدهيد، آيدهند به روحانى و مىاشخاصى پول مى - 1س 
 توان به مرجع ديگر بدهند؟مى

 ر دو همصرف                                             كه نظر  دهنده خمس تأمين گردد و ام ا اگر جهت بهتر آن است - 1ج

 مرجع يك مورد باشد، اشكال ندارد.

 لى باقى هستم، اگر خودمبودم و با اجازه حضرتعامينى خ              من مقل د امام  - 2س 
 بخواهم سهم سادات عظام را پرداخت نمايم، آيا بايد اجازه داشته باشم؟

 ا نهى جانب م ادات بنظر ما اجازه الزم ندارد، مگر آن كه ازسپرداخت سهم  - 2ج

سته ا خواراين مسئله  گردد كه با نهى جايز نيست خود شما پرداخت كنيد و اگر

 بگيريد. يد، بايد از ما اجازهتقليد كنباشيد از امام 

 توان به سادات داد يا نه؟يا سهم سادات را بدون اجازه حضرتعالى مىآ - 3س 
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 شكال ندارد، مگر نهى شده باشد.ا - 3ج 

ا رخود  ن نمك شامل احكام معدن هستند و بايد يك پنجم توليداتآيا مستخرجي - 4س 
 بعنوان خمس پرداخت كنند يا خير؟

 اگر از مثل د خمس آن پرداخت شود ولىصورت معدن است، باياگر نمك ب - 4ج 

كنند، صدق مى آورىها و درياى شور نمك جمعها و درياچههاى رودخانهكناره

 كند و خمس ندارد.معدن نمى

 كند آن را به مرجع تقليددهد و سفارش مىلغى را به فردى مىشخصى مب - 5س 
دهد، ىف نموده و به جاى آن پول ديگرى م                                    برساند، ام ا آن فرد پول مذكور را مصر

 حكمى دارد؟ چه

 آن وجه                                           ه از نقود است نوعامالي ت آن مالك است نه شخصكدر مثل پول  - 5ج ،

ين آن ادن عاحتياط در د پس دادن پول ديگر غير عين آن پول اشكال ندارد، گرچه

 پول است.

 ؤونه سال چيست؟مراد از م - 6س 

 داياى و ه                                       ال در زندگى الزم است اعم  از لباس و غذا       ر طى  سدخرجهائى كه  - 6ج

 الزمه و مسكن.

 ال حالل مخلوط به حرام، در چه صورتى بايد دوبار تخميس شود؟م - 7س 

 در صورتى  شود و سپسال حالل مخلوط به حرام بوسيله تخميس پاك مىم - 7ج

 رداختپمكاسب  كه از مؤونه سال اضافه بيايد، بايد خمس آن را بعنوان سود

 نمايد.

بايد                                           كات، رد  مظالم، كف ارات و ساير چيزهائى كهز، سهم سادات، 7آيا سهم امام  - 8س 
 تواند قرض بدهد يا خير؟بدست مجتهد برسد پس از رسيدن به دست او، مى

 جواز آن                                                      رض دادن وجوهات محل  اشكال است، مگر خود مجتهد قائل بهق - 8ج

 كند.مىباشد، به جهت ضرورتى كه مشاهده 

 گيرد؟                             يا بر غنائم جنگى خمس تعل ق مىآ - 9س 

 گيرد.                بلى خمس تعل ق مى - 9ج 
                                                        خصى كه با مال غير مخم س به حج  رفته، آيا حج ش صحيح است؟ش - 10س 

 و         د، حج  انباش لباس احرام و قربانى او از عين پول خمس نداده در صورتى كه - 10ج

                               صحيح است و اال  محل  اشكال است.
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                             كنيم و خيلى هم دق ت دارند بركنند ما عشريه پرداخت مىبعضى اظهار مى - 11س 
 كند؟اداى آن، آيا عشريه ريشه اسالمى دارد و كفايت از خمس مى

 گندم كه  مثل جو و ةشريه در اسالم مأخذ صحيحى ندارد و فقط زكاع - 11ج
ر به ه وشود  پرداخت ةشود، بايد ده يك بعنوان زكابوسيله باران آبيارى مى

 كند.صورت از خمس، كفايت نمى
ه به - 12س                                                       اين كه خمس از ضروري ات دين است و منكر آن مرتد  محسوب            با توج 

م سهم خمس 7ى اعالم نمايد پرداخت سهم امامشود، آيا اگر شخصمى است                    كه يك دو 
                                                نبايد پرداخت شود، آيا اين شخص منكر ضروري ات دين 7در زمان غيبت امام 

 شود و حكم كافر بر او جارى است؟سوب مىمح

 گر به ا                                                ر، منكر ضرورى دين نيست و حكم كافر را ندارد ام ابا فرض مذكو - 12ج

كم و ح            ، مرتد  استباشد گويد كه بازگشت آن به انكار اين سهمنحوى سخن مى

 كافر را دارد.
 يا دادن خمس واجب فورى است يا خير؟آ - 13س 

 حاكم شرع ال خمسى بايد فوراخمس را بدهد، مگر ازسپس از سر رسيدن  - 13ج 

 اجازه بگيرد و تأخير بياندازد.
دانند روند كه مى                                              ال بى كه جهت تبليغ در روستاها به منزل افرادى مىط - 14س 

خوانند، مى كنند يا در خانه آنها نمازباشند و از غذاى آنها استفاده مىخمس نمى اهل
 چيست؟ وظيفه

 اخراج كنند يا مقدارى را جهت خمس وحاكم شرع استيذان كنند  بايد از - 14ج. 
                                                   يس شده، با غير مخم س مخلوط شود، نحوه استفاده چگونهاگر پول تخم - 15س 

 بايد باشد؟

 لذا  گيرد و                                               ون در پول مالك مالكي ت است كه به آن خمس تعل ق مىچ - 15ج
 است. استفاده از آن به مقدارى كه خمس آن داده شده، بالمانع

 گر كسى سهمين و يا زكات مالش را نداده و با آن براى خودش وا - 16س 
 د؟دار الش چه حكمىخواند، اعمخرد و با آن نماز مىاش منزل و لباس مىخانواده

 س و لبا كب گناه شده و مديون است، ولى خواندن نماز درآنبنظر ما مرت - 16ج

 منزل اشكال ندارد.
                                 داند به اموال او خمس تعل ق گرفتهال ندارد و مىسكسى كه اصالحساب  - 17س 

ن ه اي                                                      خواهد غسل كند و پول حم امى را بدهد ولى يقين ندارد كه باست و االن مى
                                                    پرداختى، خمس تعل ق گرفته است، غسل او چه صورتى دارد؟ پول
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 ه نيست، اعاد ادوباره غسل كند، گرچه اعمال گذشته او الزم بهبايد احتياط - 17ج

                                         ه اگر توج ه به اين شك ، بعد از غسل باشد.     البت 
 ا رفته و ما يقين داريم كه اهل خمس و زكات نبوده، اكنونفردى از دني - 18س 

دم عتوان استفاده كرد؟ در صورت دهند، آيا از آن غذا مىفرزندان او اطعام مى
                توان تصر ف كرد؟چه نحو مى جواز به

 خمس،  بعنوان                          ود و بعد بقدر متيق ن چيزىگر از حاكم شرع اجازه گرفته شا - 18ج

 عوض غذاى خورده شده بدهند، بهتر است.
مال  تواند بدون اجازه شوهر خمسردى اهل خمس دادن نيست، آيا زنش مىم - 19س 

 را بدهد؟

 ى برا دون اجازه شوهر، خمس مال را بدهد، مگر آن كه ازجايز نيست ب - 19ج

ه خود ك از مال خود، خمس آن مقدار راخود درآمدى داشته باشد كه بتواند 

 كند، بپردازد.استفاده مى

اخت خمس و زكات نيست رفت و آمد با او چه صورتى كسى اهل پرد - 20س 
 و استفاده از اموالش چه حكمى دارد؟ داشته

 خمس  استفاده كننده از اينگونه اموال، يقين دارد كه اموال مورد اگر استفاده - 20ج

ا يايد و لحه نمحاكم شرع مصا گرفته و خمس آن داده نشده است بايد با            به آن تعل ق 

ن       ستحق يمشده با اجازه حاكم شرع به  مقدارى پول به عنوان خمس اموال مصرف

 خمس بپردازد.

 خواهدسى سى سال خمس برنج و گندم و اجناس ديگر را نداده حال مىك - 21س 
ى ه جاشود داد از اجناس ديگر بمى بدهد همانطور كه از خود اجناس و قيمت آن را

 تواند بدهد يا خير؟اجناس كه سى سال خمس آن را نداده مى اين

 اجازه اء فقه گر سئوال در مورد تبديل جنس به چيز ديگرى است چونا - 21ج

اده و مس ندخسى سال  اند، اجازه الزم نيست ولى اگر منظور آن است كه         كل ى داده

م شرع ذن حاكمصالحه نمايد و بدون ا ايد با حاكم شرعخواهد پرداخت نمايد، بمى

 كند.                      اين امر تحق ق پيدا نمى

كند اگر محتاج و فقير باشد و                                  ه دختر سي ده كه پيش پدرش زندگى مىب - 22س 
شود از سهم دهد مى                                                       مستمند باشد و يا اينكه مستمند نباشد ام ا خرجى او را نمى پدرش
 خمس به او بدهيم؟ سادات

 شكال ندارد.ا - 22ج 
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 وارد مصرف حقوق شرعيه را بيان فرمائيد؟م - 23س

 ام ا  است واردى كه بايد حقوق شرعيه را در آن موارد هزينه كرد متفاوتم - 23ج     

 ه سهمديگر آن ك خمس را بايستى نصفش را در مورد سادات هزينه كرد و نصف

 شود. هاى علميهامام عليه السالم است بايد صرف حوزه

 انفال
                     كنند و دامدارند حق  يا جنگل نشينها كه در جنگل و مراتع پدرى زندگى مىآ - 1س 

 شوند؟                                                               خريد، خانه سازى، تهي ه باغ و زمين و غيره را دارند و آيا مالك مى

 شوند.مى اگر از نظر حكومت منعى نباشد با اجازه حاكم شرع مالك  -1ج



 

 

 
 مسائل زكات

 مال زكات

ب حسا توانند همه را يكجااند، آيا مىفرادى كه چندين سال است زكات ندادها - 1س 
 كنند و به مسجدى كه در حال ساختن است بدهند؟

 كى از مصاديق مصارف هشتگانه، مسجد است و مانعى ندارد.ي - 1ج 

 ا به دولت فروخته، بدون آن كه زكاتش را داده باشد، آيارشخصى گندمش  - 2س 
                                                                  پولى را كه گرفته حالل است يا خير؟ براى برئ الذم ه شدن بايد چه كرد؟

 ى است ول انجام گرفته، چه با دولت و يا غير آن بنظر ما صحيح معامالتى كه - 2ج

حبش گر صا        البت ه ا)                                                    حاكم شرع يا وكيلش حق  دارند جنس را از خريدار بگيرند

ز خود قينى اياست كه مقدار  ن                      و راه برئ الذم ه شدن آ (زكات پرداخت نكرده است

 گندم و يا قيمت روز آن را پرداخت نمايد.

 ،تواند بدون آن كه پدر بفهمدگر كسى اهل دادن زكات نيست، آيا فرزند مىا - 3س 
                                    زكات را جدا كند و به مستحق  برساند؟

 جايز نيست. - 3ج 

 د،نخل خرما است صرف خيرات گرد 100                         خصى وصي ت كرده ثلث من كه ش - 4س 
 ير؟                                                                     اگر ثلث او به حد  نصاب برسد آيا بر وصى  واجب است زكات آن را بدهد يا خ

 زكات واجب نيست. - 4ج 

ها و كرد كه خرج حسينيه 7گر شخصى باغى را وقف امام حسين ا - 5س 
                                             شود اگر خرما به حد  نصاب رسيد آيا زكات دارد؟ عزادارى

 ه شده است ب وقف 7ام حسين گر محصوالت باغ وقفى كه جهت عامه مثل اما - 5ج

                          حد  نصاب برسد زكات ندارد.

 استفاده از زكات براى غير فقير
 زندش زكات را خرج كند؟تواند براى عروسى فرآيا پدر مى - 1س 

 گر فرزند امتناعى از اين جهت نداشته باشد، مانعى ندارد.ا - 1ج 
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 ررد، ولى فرزند ددرى به فرزند طلبه خود زكات داده كه كتابهاى دينى بخپ - 2س 
 غير مورد مذكور مصرف كرده، تكليف چيست؟

 خرج  در است و بايد از مال شخصى خود به همان مقدارپمديون زكات  - 2ج

                       مصرف معي ن شده بنمايد.
 شود؟قير كه يكى از مصارف هشتگانه زكات است، به چه كسى گفته مىف - 3س 

 كند برا  كه كفاف خرج سال او                                       قير كسى است كه بالفعل و بالقو ه درآمدى ف - 3ج

 نداشته باشد.
نى را صيغه كرد، يكماه بعد به زن عالوه بر اجرت، زكات اگر انسان ز - 4س 

و به ا رود، از پول زكاتدهد و يقين دارد كه وقتى به منزل زن مىگندم مى فطره و
 شود از اين غذا استفاده كرد يا خير؟آيا مى غذا مى دهد،

 ين اعلم به  رفتن زكات باشد، خوردن غذا حتى باگ          زن مستحق  در صورتى كه  - 4ج

 كه از مال زكات است اشكالى ندارد.
 ، پدرايد: اگر پسر به كتابهاى علمى دينى محتاج باشد           لي ه فرمودهدر رساله عم - 5س 

 دهد وبكات ز                               تواند از سهم فى سبيل هللا  به پسر تواند به او زكات دهد، حال آيا مىمى
، ا دادزكات به پسر داد و پسر به جاى آن كه كتاب بخرد بدهكاريهاى خود راگر از 

 جايز است؟ آيا

 دارد نمانعى                                                  دينى كه بشود از سهم سبيل ال له گرفته شود را بخرد اگر كتابهاى - 5ج

 و در مصرف زكات بايد نظر زكات دهنده تأمين گردد.

 احكام مصرف زكات مال
بيل را از باب زكات چون فقير است و يا فى س                 توانند پول مبل غآيا مردم مى - 1س 

 به او بدهند؟    هللا  

 د، بدهن كند از هر كدام به عنوان زكاتنانچه فقير است و تبليغ هم مىچ - 1ج

 ند. نكن ب                                                            اشكال ندارد، البت ه حق  التبليغ را در غير واجبات از زكات حسا

 بدهد و                                         گانه را به فرزند خود از بابت فى سبيل هللا  ند زكات نهتواآيا پدر مى - 2س 

ست ا                                                                   فرزند هم اين زكات را براى كف ارات خود مصرف كند يعنى كف ارات بدهكار 

 بپردازد؟ آن را

 راى ولى ب                                             عنوان سهم سبيل ال له جهت نفقه فرزند مشكل استدادن زكات ب - 2ج

 ك مانعى ندارد.                                        پرداخت بدهى و لو كف اره باشد، پس از تمل 

 بدهد؟ شود انسان به نوه خود، زكات فطرهآيا مى - 3س 

 است. شدهاء                                               حل  اشكال است، مگر در مواردى كه در رساله استثنم - 3ج 
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ت پرداخ (ره)توان به كميته امداد امام يا صدقات واجب از قبيل زكوات را مىآ - 4س 

 كرد؟

 دارد.مانعى ن شود، با رعايت شرايطمى                                  ر صورتى كه بداند به مستحق ين داده د - 4ج 
ازدواج كرد كه از شوهر قبلى خود داراى فرزندى است كه  مردى با زنى - 5س 

رزند تواند زكات فطره خود و سايرين را به آن فمال است آيا اين شوهر مى فاقد

 اش نباشد؟صورتيكه خرج او بعهده بدهد در

 اشكالى ندارد. - 5ج 
 در ماه توانندصورت دارد و آيا مردم مى طره چهفاز زكات              استفاده طال ب  - 6س 

 رمضان به آنان زكات بدهند؟

 مؤمنين  گر شرايط فقر در او باشد اشكال ندارد ولى شايسته استا - 6ج

                                  الزحمه مبل غ را از زكات نپردازند.   حق 

 هد ذكور يا اناث خود را از باب زكات بتواند مخارج تحصيل فرزنآيا پدر مى - 7س 

         لبت ه باا 7م                                                                       سعه، زكات فطره، سهم سادات اگر فرزند سي د باشد و يا رد  مظالم و سهم اما

 زم                                                                     اجازه مجتهد بدهد و در صورت مثبت بودن تمامى صدر مذكور، اط الع فرزندان ال

 غار                                                                      است يا پدر خودش خرج كند ولى ني ت وجوه منطبقه كند، در صورت لزوم اطفال ص

ه اينگونه   شود يا نه؟                          شوند با اجازه مجتهد حل  مىمسائل نمى                  كه متوج 

 ه توسع حصيل علوم دينيه فرزندان از زكات و فطره از بابتدادن مخارج  - 7ج

غير  ج، درآن مخار اشكال ندارد و از سهم سادات در صورت داشتن استحقاق براى

        و تذك ر هد دارد بستگى به اجازه مجت 7نفقه واجبه، بالمانع است ولى در سهم امام 

رفتن گده از كه زكات دهنده بداند كه گيرن دادن به گيرنده الزم نيست، مگر آن

 اطفال ر موردد                                 اجتناب دارد، پس بايد تذك ر دهد و  اينگونه پولها به طور معمول

 بطريق شرعى به مصرف آنها برساند.                  كوچك ولى  او بايد

 ب نكرده، اكنونخصى تا به حال زكات نداده و يا اين كه دقيق حساش - 8س 
 تواندىم اى دارد آياند و اگر فرزند طلبه                                     خواهد خود را برئ الذم ه كند بايد چه كمى

 باشد؟عوض پول به او برنج بدهد و آيا نياز به اجازه هم مى

 ن آتبديل  بايد                                              تيق ن زكات بدهد و براى تبديل پول به جنس ديگر،بايد بقدر م - 8ج

 تواند در هرمجتهد مىقبول يا مجتهد باشد و بعد از                           پس از تحويل دادن به مستحق  

 راهى كه مصلحت باشد، مصرف نمايد.

 توان از زكات استفاده كرد؟مى 7يا براى عزادارى امام حسين آ - 9س 
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 ا ممكن است از زكات استفاده نكنند.ت - 9ج 

 گيرد، الزم نيست عادل باشد ولى بايد آشكارا معصيتفقيرى كه زكات مى - 10س 
 ازند، آيكند و تهمت مىدهد و يا غيبت مىنكند، حال اگر آشكارا به مردم فحش مى

 شود به او زكات فطره داد؟مى

 ير اينهاغ كند، ولى بهتر است بهادن زكات به مثل اينگونه افراد كفايت مىد - 10ج 

 داده شود.

 اند ازتوخصى بدهكار است و توان پرداخت بدهى خود را ندارد آيا مىش - 11س 
 پدر خود زكات بگيرد؟

 ه عنوان سهم الغارمين اشكال ندارد.ب - 11ج 
گيرد تا در شهر خصى واسطه، پنجاه هزار تومان پول زكات را مىش - 12س 

ند كتواند جدا                                                       مستحق  بدهد در بين راه پول با پول ديگر مخلوط شده و نمى ديگر به
 چيست؟ تكليف

 ر همان لذا اگ                              ندارد بلكه قيمت آن مهم  است و                          ر مثل پول عيني ت موضوعي ت د - 12ج

ولى پنكه با گر آماشكال ندارد                                                    مقدار پول پرداخت گردد و لو عين همان پول او ل نباشد

 ود.شرفته گكه بايد اختالف آن در نظر  تعويض گردد كه در آن اختالف قيمت باشد

 شرايط زكات
 يا در زكات قبض شرط است يا خير؟آ - 1س 

 حق  شخصى مست زكات، قبض شرط نيست ولى تا قبض نشود، ملك     صح تدر  – 1ج    

 گردد.نمى

 گندم و ايد: زكاتفرموده 1872كات مسئله الى در رساله احكام زحضرتع - 2س 
ه به اين . وقتى واجب مى...جو و ، سئلهم                                              شود كه به مقدار نصاب برسد حال با توج 
حفاظت نكرد و از بين زارعى زراعت داشت ولى برداشت نكرد يا خوب  اگر

 آورى نكرد، آيا زكات واجب است يا خير؟جمع رفت، خالصه

 ب واج ر زراعت قبل از رسيدن به نصاب بوده چيزى بر اوداگر كوتاهى  - 2ج

ورت ص شود ولى اگر بعد از رسيدن به نصاب در سر خوشه بوده در ايننمى

 ضامن مقدار زكات است.

 آيد، زكات دارد؟بدست مى                    ال تى كه از ملك وقفىآيا غ - 3س 
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 نى         شخص معي                                                     ر صورتى كه غال ت بدست آمده در زمان تعل ق زكات در ملكد - 3ج

      لكي توقف است و م باشد، بايد زكات داده شود و اگر بصورت مصرف در مورد

 اى ندارد، زكات واجب نيست.      معي نه
 قطه و                                                      سى كه خمس، زكات تسعه، زكات فطره، كف ارات، رد  مظالم، لك - 4س 

 نا اييشود و فقط معصيت كرده است و                                         صدقات نذرى را ريأبدهد، آيا اسقاط ذم ه مى
                           كه اسقاط ذم ه هم نشده است؟

 ارات و    كف                    گردد ام ا در خمس و       ذم ه مىاء ر زكات و فطره ريا موجب عدم ابرد - 4ج

كه  ن استآاحتياط  رساند، گرچه                                          رد  مظالم و لقطه و صدقات نذرى، ريا ضرر نمى

 در آنها هم قصد قربت داشته باشد.

ها     بچ ه نمايد وهاى خود تقسيم مى                                         سى كه صد رأس گوسفند دارد آنها را بين بچ هك - 5س 
 گيرد؟مى                                                                   هيچگونه تصر فى در آن گوسفندان ندارند آيا زكات به چنين اموالى تعل ق

 ه ب هر يك ها مالك گوسفندان هستند و سهم                        صر ف الزم نيست و اگر بچ هت - 5ج

                              حد  نصاب برسد، زكات واجب است.

 رد؟آيا برنج زكات دا - 6س 

 ستحب  است كه زكات آن داده شود ولى واجب نيست.م - 6ج                                             

 ده بايدالدر مقابل دو خروار گندم اجاره داده شده آيا اجاره گيرنزمينى كه مث - 7س 
 زكات بدهد؟

 ر زارع واجب است.زكات ب - 7ج 

 شود كسرست كه مخارج غالت يعنى گندم و جو را مىه آمده ادر رسائل عملي - 8س 
 ىشخص                                                                     كرد و بقي ه آن وقتى كه به حد  نصاب رسيد زكات دارد حال در منطقه گرگان

ن كند و از هر ده كيسه يك كيسه را به عنواكمباين دار گندم مردم را درو مى
اى را كه از تواند اين يك كيسهدارد حال صاحب زمين مىبراى خود بر مى العمل    حق  

ات دهد جز مخارج به حساب آورد و از گندمهاى زكبه كمباين دار مى هر ده كيسه
 يا خير؟ دار خارج نمايد

 جنس  گيرد از عين                                          خارجى كه قبل از وجوب زكات به زكات تعل ق مىم - 8ج

 ديگر وكمباين  بردارى وشود ولى مخارج بعد از آن مثل مخارج بهرهخارج مى

 شود.خارج نمىمخارج از زكات 

خرما به  ما عوض اجرت به او بدهند اگر اينكسى بابت اجاره كار، خر اگر - 9س 
 نصاب برسد آيا بايد زكات آن را بپردازد يا خير؟     حد  

 گيرد.              زكات تعل ق نمى - 9ج 



 2 31   

 دهند و ما بعضى اوقات مجبوريم از آنان گندمت نمىطايفه غالت زكا - 10س 
 يا خير؟ بخريم آيا بايد زكات بدهيم

 واجب نيست. - 10ج 



 

 

 

 مسائل زكات فطره

 احكام زكات فطره

 كنند برره سربازهايى كه در پادگانها از جيره دولتى استفاده مىآيا زكات فط - 1س 

 شوند يا خير؟عهده خود آنها است يا دولت، و آيا سربازان عائله دولت حساب مى

 ر فطريه ب ئله دولت حساب شود وبنظر ما بعيد نيست كه سرباز، عاگرچه  - 1ج

 عهده آنها باشد، ولى اگر خودش هم بدهد بهتر است.

 ياآخانه                                 ارى داده شود، البت ه در مسجد نهگر در شب عيد فطر به فقيرى افطا - 2س 

 فطريه او بر عهده افطارى دهنده است؟

 ن آاست بشرط  ه عهده افطارى دهندهشود، فطريه بر محسوب مىچون نان خو - 2ج

 كه قبل از غروب آفتاب آمده باشد.

 كم فطريه زندانيان به چه شكل است؟ح - 3س 

 طره به عهده دولت است، گرچه خود آنها بدهند شايسته است.ف - 3ج 

                                                    فطره را به مد ت پنجاه سال از دو جنس داده بعد حكم را كسى كه زكات - 4س 

ه شده، وظيفه او چ  يست؟                      متوج 

 د.بده از يك نفر چنين كارى كرده، بايد تمامارا دوباره در صورتى كه - 4ج 

 ى                                           فرمائيد اگر در محل  خودش مستحق  پيدا شود ال          محل  كه مى مراد شما از - 5س 

 ر؟باشد يا خيباشد و آيا فرقى بين تهران و شهرستان و روستا مىآخر مسئله چه مى

 ا فرقى روستاه ست و تهران با ساير شهرستانها و                          راد از محل  غير از محل ه ام - 5ج

 كند.نمى

 گويد، احتياط واجب آن است كه زكات                           سى كه مقل د مرجعى است كه مىك - 6س 

ت نموده اس                                                               فطره از محل  خارج نشود در حالى كه او مد ت زيادى از محل  خارج مى

ه مسئله شده، آيا بايد دوباره زكات فطره را بدهد يا و  تواند بهمى اين كه                                                           االن متوج 

                                   رجوع كند كه احتياط او مستحب ى است؟ مرجعى
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 ايد است و ب جوع به ديگرى تأثيرى در گذشته ندارد، پس مرتكب گناه شدهر - 6ج

ين تواند در اىمآينده                                                       استغفار كند و دادن مجد د زكات از نظر ما الزم نيست و در

 داند، پيروى كند.مسئله از مرجعى كه جايز مى

 سى در وسط ماه مبارك، زكات فطره را جدا كرد، آيا قبل از غروب آفتابك - 7س 

                                          تواند در آن تصر ف كند، بعد جاى آن بگذارد؟عيد فطر مى

 كرد، لذا شود جداون بنظر ما زكات فطره را قبل از شب عيد فطر نمىچ - 7ج 

                                           تصر ف در مال كنار گذاشته شده، اشكال ندارد.

ه به - 8س  ايد                                                      اين كه زكات فطره را با بودن مستحق  از محل  و روستا نب            با توج 

 توان به او زكاتكرد، اگر فقيرى از روستائى به روستاى ديگر رفت آيا مى خارج

 داد يا خير؟

 ب  مستح ن فقيرى كه سكونت در آن روستا ندارد، به احتياطزكات به چني - 8ج   

 داده نشود.

 يا توانند بابت زكات فطره سه كيلو آردا مىما اكثرانان است، آيقوت منطقه  - 9س 

 قيمت آن را بدهند؟

 اشكال ندارد. - 9ج 

 ز زكات را به شوهر دختر خود، درااء توان زكات فطره يا سهم فقرآيا مى - 10س 

ه  هايش نمايد؟                                              صورتى كه فقير است، تمليك نمود تا صرف زن و بچ 

 يد.همسرش نما تواند صرف زن ود، اشكال ندارد و مىه شوهر شوباگر تمليك  - 10ج 

 تواندر فرض سئوال باال اگر شخص مذكور فرزندش فقير باشد، آيا مىد - 11س 

 زكات فطره را تمليك زن و فرزندش كند و زن و فرزندش خرج پسرش نمايد؟

 ج خر (عروس دهنده زكات)از طرف همسرش   لة گر به فرزندش بدهد و مرد وكاا - 11ج

 پدرش اتتواند مرد زكهم در صورتى كه زن فقير باشد، اشكال ندارد ولى نمى د آنكن

 شوند، نمايد.را صرف خود و فرزندانش كه نوه پدر مى

 ماهه در شكم مادر نيز زكات فطره دارد؟ 9الى  7يا جنين آ - 12س 

 اجب نيست، گرچه مستحب است  زكات فطره را بدهد.و - 12ج 

 اتوان پول رايج را با پول ديگر و يا اسكناس را بطره مىآيا در زكات ف - 13س 

 اسكناس ديگر تبديل كرد؟
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 مالك  رايج ن تبديل اشكال ندارد زيرا در مثل اسكناس و پولدر غير اعيا - 13ج

 رد.ال ندال اشكتبدي                                                         مالي ت است و در صورتى كه از نظر مالي ت با هم مساوى باشند
 ماه رمضان زكات فطره خود را داده به شخصى تا آن 28خصى در ش - 14س 

شخص بعد از ديدن ماه يعنى قبل از غروب زكات فطره را از طرف آن شخص به 

افى كد يا بدهد آيا صحيح است يا نه چون هنوز غروب نشده آيا بايد دوباره بده فقير

 است؟

 كند.كفايت مى - 14ج  
 لوان در يك كشتى در دريا مشغول كار هستند شب عيدم افرادى به عنوان - 15س 

 وشان رسد آيا فطريه ملوانان به عهده مالك كشتى است يا ناخدا و يا خودفطر مى

 مالك كشتى همراه آنها نباشد حكم فطريه ملوانان چيست؟ اگر

 خور  شوند اگر نانايد مالحظه شود كه نان خور چه كسى حساب مىب - 15ج

سر ى را كمقدار                                           يعنى از حقوق و يا حق  مأموريت آنها جهت غذاخودشان هستند 

ايد بد او محسوب شون                                                 نمايند بايد خودشان بدهند و اال  نان خور هر كسى كهمى

 فطريه بدهد.
                                              چه شب عيد فطر در محل  تبليغ به منزلى دعوت شود روحانى چنان - 16س 

 به عهده كيست؟ اشفطريه

 از  بعد كات فطره بر عهده ميزبان است ولى اگربل از غروب برود زقاگر  - 16ج

 باشد.غروب برود به عهده خودش مى

 مصرف زكات فطره

نيست و                                 زكات فطره غير سي د به سي د جايزن دانسته كه داداگر فردى نمى - 1س 

ه شده، وظيفه او چيست؟      مد تى                                     داده حال متوج 

 ى سي د شده ول ست يا تلف                                             ايد دوباره بدهد و مال اگر در دست سي د موجود اب - 1ج       

ت وعه است ممناين زكا تواند بگيرد، چون آگاه بوده كهدانسته كه نمىمسئله را مى

 صاحبش برگرداند. و با اين حال گرفته، ضامن است و بايد به

ه بهآ - 2س                                                              يا استفاده از فطريه جهت مصارف آموزشگاههاى دولتى با توج 

 آموزاندانشاء رس در صورت تمايل اوليود در مدامشكالت و كمبودهاى مالى موج

در  باشد در چه موارد مصرفى وبه پرداخت آن به مدرسه جايز است، اگر جايز مى

     حد ؟ چه
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 نه موارداينگو گردد و لذا بهتر است دراء                               طره در مرحله او ل بايد صرف فقرف - 2ج 

 مصرف نشود.
مايل هستند به  توانند فطريه كسانى را كهمدارس ، مى آيا مسئولين - 3س 

 باشند برسانند؟                             دانش آموزانى كه شرعامستحق  مى هاىخانواده

 خص كند مش باشد تا موارد جواز پرداخت فطره رااء ر نظر يكى از علماگر زي - 3ج

 اشكال ندارد.

 صدقات
                                                    مؤمن كه كمكهاى خود را به صورت اهدائى و نذورات، رد   و           افراد خي ر  - 1س 

غيره كه به منظور كمك به نيازمنديهاى عزيزان و مظالم، زكات اموال و 

ى سرپرست و ايتام و نگهدارى و حمايت از معلولين ذهنى و جسمبى هاىخانواده

 ؟شوند يا خير                  دهند برئ الذم ه مىاختيار مركز عام المنفعه قرار مى تحت پوشش در

 د  رلى در و ددائى و نذورات مربوط به اينگونه افراد اشكالى نداردر موارد اه - 1ج   

بايد  ات همو در زك مظالم مسئولين امر بايد مواظب باشند صرف در سادات نگردد

 فقر احراز گردد.
 عنوان شود بهآورى مىت جمعصندوق خيرا توان پولهايى را كه درآيا مى - 2س 

 قرض الحسنه به افراد نيازمند پرداخت نمود؟

 كنند جايز مى خيرات پرداختون صاحبان پول آن را به عنوان صرف در چ - 2ج

 نيست كه در موارد قرض الحسنه مصرف گردد.
                                     توانند رد  مظالم را به همديگر بدهند؟آيا دو فقير مى - 3س 

 اشد بنداشته  گر مراد از فقير معناى شرعى آن است كه قوت يكسال خود راا - 3ج

شكال اخشند را بب  و از طرف ديگر شأن آنها هم اين مقدار باشد كه بتوانند آن

 ه ديگریبل را فقير شأنيت ندارد كه اين پو ياندارد ولى اگر مقدار زياد است و 

 ببخشد نميتوانند به هم رد مظالم بدهند.

 يا زن براى صدقه دادن به اذن شوهر نياز دارد؟آ - 4س 

 دهد ىم پردازد بايد اذن بگيرد و اگر از مال خود صدقهمى اگر از مال شوهر - 4ج

 .الزم نيست كند و اذن شوهرشوهر اعالم مخالفت نكند، كفايت مىچنانچه 
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حكم                                                   دقه مستحب ى غير سي د توسط سادات چيست و آيا در اينصحكم دريافت  - 5س 

ل ائمه   سادات و ساير طبقات با 7                                                  از نظر ادل ه شرعى فرقى بين فرزندان درجه او 

 وجود دارد يا خير؟

 ن اجمعي همعلي                              درجه او ل ائمه اطهار صلوات اهللشكال ندارد ولى به فرزندان ا - 5ج

 توان داد.نمى

قات          متفر 

 ه                                                      له صحيح است كه انسان از يك مجتهد و چند فقير سي د دربارآيا اين مسئ - 1س 

از                                                                     سهم سادات و چند نفر فقير غير سي د در مورد رد  مظالم و زكات وكيل شود

د ه افرا                       جانب آنها تصر ف كند و ب                                       آنها تصر ف كند كه آن پول مال آنها و از  جانب

 ببخشد؟ مشتبه الحال

 ا تتواند بگيرد نمى                                                      وارد مختلف است زيرا در سهم سادات، سي د بيش از استحقاقم - 1ج

دن ثل داشئون زندگى او باشد م به شخصى ديگر ببخشد، مگر در بخششهائى كه جز

بت به ، نس      ر سي دچنين است حكم فقير غي هدايا و چشم روشنيها و مانند آن، و هم

       وك لش، منظر  فقرأ، ولى در وكيل مجتهد بستگى دارد به مظالم و بلكه زكات در سهم

                             مانعى ندارد و اال  جايز نيست. اگر جايز بداند

 دهش                            ه امداد به مد ت يكسال ريخته شود پولهايى را كه در صندوق كميتآيا مى - 2س 

 ؟                      در مورد رد  مظالم چطور برداشت و يكجا به ميزان مصرف شده جايگزين كرد؟

 انت بصورت ام گر تغيير داده نشود بهتر است خصوصادر بعضى از موارد كها - 2ج

 باشد و احتياط در مثل اينگونه موارد بسيار مطلوب است.

 



 

 
 

 مسائل امر به معروف و نهى از منكر

 شرايط امر به معروف و نهى از منكر

 رايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر را بيان فرمائيد؟ش - 1س 

 بشناسد. مر به معروف و ناهى از منكر معروفات و منكرات راآ -لف ا - 1ج 

  حتمال تأثير آنها را بدهد.ا -ب 

  ناهكار اصرار بر گناه را داشته باشد.گ -ج 

  اى براى آمر يا ناهى نباشد.مر بمعروف يا نهى از منكر موجب مفسدها -د 

ه ضرر، آيا تنها وجوب امر به معروف و نهى از منكر ببا فرض علم  - 2س 
ود، زيرا ممكن است كسى خود ششود يا جواز آن هم برداشته مىمى برداشته

 ضرر و ناراحتى باشد براى امر به معروف و نهى از منكر؟              راضى به تحم ل

 شود.مى وارد مختلف است و در بعضى از موارد، جواز هم برداشتهم - 2ج 

 عروف و نهى از منكر در آنجايى كه برخورد مستقيم باعث كممحكم امر به  - 3س 
 باشد چيست؟ شدن حيثيت شخصى در ميان مردم

 نكه آ معروف و نهى از منكر با جميع شرايط انجام گيرد نه بايد امر به - 3ج

 موجب از بين رفتن آبروى شخص مؤمن گردد.

د ف و نهى از منكر مرد نامحرم از زن يا بالعكس چگونه بايامر به معرو - 4س 
 باشد؟

 بر آن  اىفسدهگر با شرايط امر به معروف و نهى از منكر انجام گردد و ما - 4ج

                                       مترت ب نباشد اشكال ندارد بلكه الزم است.

بعضى از جوانان روابط نامشروع با دختران دارند در صورتى  در خيابانها - 5س 
گيرد انسان بداند اگر امر به معروف كند مورد توهين يا ضرب و شتم قرار مى كه

 چيست؟ وظيفه

 الزم نيست.مر به معروف و نهى از منكر با فرض مذكور ا - 5ج 

اهكار مؤثر است ولى اگر بخواهيم امر به معروف و نهى از            تذك ر به گن - 6س 
ه منكر  ت؟زند آيا در اين زمينه وظيفه چيسها و فرزندان لطمه مى            كنيم به بچ 

 اى نداريد.ظيفهودر فرض مذكور  - 6ج 
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ه به - 7س  ر است االت                                                 اهمي ت آبروى مؤمن در اسالم كه از احترام خانه خدا ب            با توج 
 توانيم براى ارتكاب به جرمى آبروى مؤمن را ببريم؟مى آيا

 آبروريزى                                                    بروى مؤمن همانند خونش محترم است و هيچ كس حق  نداردآ - 7ج

 نمايد هر چند گناهكار باشد.

 ايط امر به معروف و نهى از منكر آمده است كه ضرر جانى يااينكه در شر - 8س 
رگير دا او به هر حال ضرر دارد حتى با احتمال اينكه ب يا آبرويى نداشته باشد مالى
 خواهشمند است نظر مبارك را بفرمائيد؟ شوند

 مر به نيست ا رگيرى وجود دارد يا ممكن است توهين كنند الزمداگر احتمال  - 8ج

 معروف و نهى از منكر كنند.

ا است ي بهتره معروف و نهى از منكر كنيم                              گر بتوانيم از راه محب ت امر با - 9س 
ه         قهري ه؟        از قو 

 ه بامر  ئى كه ممكن است بايد با اخالق خوش و ادب اسالمىالبته تا جا - 9ج

 است. معروف و نهى از منكر شود و بيش از آن وظيفه حكومت اسالمى

 وجوب امر به معروف و نهى از منكر

 الفى؟                                                  اهل واجب است يا خير و اين مسئله ات فاقى است يا اختآيا ارشاد ج - 1س 

 شاد اشد، ارب                                                 ي ه فقهي ه كه مورد نياز مردم است اگر زمينه مساعددر احكام كل - 1ج

 واجب است و اختالفى در وجوب اين قسم نيست.

  آورد چيست؟ظيفه شوهرى كه همسرش واجبات دينى را بجا نمىو - 2س 

 ز كند.به نما تواند او را وادارايد شوهر امر به معروف و نهى از منكر كند و نمىب - 2ج 

 نظر حضرتعالى آيا ارشاد جاهل به حكم شرعى واجب است يا خير؟ درب - 3س 
 دانند آيا بر ما واجب است برويمصورت وجوب غالب مردم مسائل شرعى را نمى

 ايم؟آن مناطق مسائل را مطرح كنيم و اگر نرفتيم آيا مرتكب فعل حرام شده در

 اهل ج د و مانعى در كار نباشد ارشادگر شرايط براى انسان فراهم باشا - 3ج

يار ه بسلذا چ                                                       در مسائل ضروري ه واجب است، لكن مهم احراز مطالب فوق است

باشد يا ىموجود نم افرادى هستند كه بر آنان ارشاد واجب نيست، زيرا شرايط

 .موانع مفقود نيست

 يا امر بمعروف و نهى از منكر واجب عينى است يا كفائى؟آ - 4س 

 تكفائى اس موارد واجب بعضى از موارد واجب عينى است و در بعضى از در - 4ج. 



         

    239                                                                                                  معروف و نهى از منکر              مسائل امر به

                                                         نگام شك  در وجوب امر به معروف و نهى از منكر چه بايد كرد؟ه - 5س 

 واجب نيست. - 5ج 

 نكرمايات اسالمى اينقدر در زمينه اهميت امر به معروف و نهى از اينكه در رو - 6س 
 حكومتهاست يا از وظايف مسلمين و مردم؟تأكيد شده است آيا از وظايف 

 ست و آناسالمى ا                                                     قدارى كه بايد از قو ه قهري ه استفاده شود وظيفه حكومتم - 6ج 

 مسلمين است.                                                مقدارى كه احتياج به قو ه قهري ه ندارد وظيفه همه

 در ر خصوص امر به معروف و نهى از منكر وظيفه جوانان چيست مثالد - 7س 

د است اگر بخواهد جاب مىدانشگاه خانمى بدح      ذك رت                                            بيند و اين جوان پسر هم مجر 

د مى دهد حرم تواند به زن يا دختر نام                                        احتمال فساد هست بهر حال آيا مرد مجر 

 ازمنكر نمايد؟يا نهى امربه معروف

 ر غير ولى د ساد هست نبايد امر به معروف و نهى از منكر شودفاگر احتمال  - 7ج

 است روف و نهى از منكر با شرايط آن الزماحتمال فساد امر به مع

كند نمى شگيرى كنند و پياش گناه مى                              ردى كه خود اط الع دارد اهل خانهف - 8س 

 وظيفه مؤمنين چيست؟ آيا

 هى از منكر وظيفه همه مؤمنين است.ن - 8ج 

 بينندظيفه جوانان مؤمن در دانشگاههاى مختلط در رابطه با فسادى كه مىو - 9س 
 چيست؟

 ر به و ام كر                                                 ه جو  اينگونه مراكز را سالم نمايند و با نهى از منكسعى نمايند  - 9ج

 .نمايند معروف زمينه را براى هر چه بهتر شدن اينگونه مراكز آماده

در  سافربرى زن و مرد نامحرمماريهاى شود در تاكسيها و سوديده مى - 10س 
اننده ر و ر                    ات صال دارد آيا مساف نشينند و بدن آنها بطور نيمه كامليكديگر مى كنار
 اى بر عهده دارند؟وظيفه چه

 كند مى تماس پيدا شستن زن كنار مرد و بالعكس در صورتى كه بدن آنها با همن - 10ج

 د و لذااهد شفتنه و تحريك خو خالى از شبهه نيست زيرا در بسيارى از موارد موجب

يند و ا بنما                    مراعات مسائل تحف ظ روسايل نقليه  شايسته است مؤمنين و مؤمنات در

ند تا عى نمايهم س حفظ نمايند و رانندگان وسايل نقليه عمومى خود را از وقوع در گناه

 ماند.ب حفوظمامكان نهى از منكر را فراموش ننمايند تا جامعه از گزند گناه     حد 

 د واجب است كه از باب امر به معروف و نهى از منكر افرادآيا بر افرا - 11س 
 را به ترك از اعتياد وادار سازند؟ معتاد
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 ان و احتمال تأثير واجب است نهى از منكر نمايند.در صورت امك - 11ج 

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر

 فرمائيد؟راتب امر به معروف و نهى از منكر را توضيح م - 1س 

 آمر  نزد ى را انجام دهد كه گناهكار بفهمد كه كار اوشخص آمر عمل -الف  - 1ج

 زشت است.

  ان.امر و نهى با زب -ب 

  ت مثالبين گناهكار و آالت گناه فاصله بياندازد.انكار با دس -ج 

عروف و نهى از منكر مستلزم ضرب و شتم باشد، آيا بدون ماگر امر به  - 2س 
 توان اقدام كرد؟ع مىحاكم شر اجازه

 اكم كه از ح گر موردى پيش بيايد كه مستلزم ضرب و شتم باشد، الزم استا - 2ج

 شرع اجازه بگيرد.

 دهد جهت توبيخ او جايزيا ندادن جواب سالم كسى كه منكر را انجام مىآ - 3س 

 است؟

 ه ر بى امبرا اجب است و بايد گفته شود، بلكه بايد از راه ديگرجواب سالم و - 3ج

 معروف و نهى از منكر وارد شد.

 ماز، خانه انسان بيايد آيا جايز است آب و غذا جلو اوناگر شخص بى  - 4س 

 بگذاريم؟

 ل احتما رگرچه از نظر اخبار انجام اين كار مذموم است ولى اگ اشكال ندارد - 4ج

 د.ندار شد، اشكال شود كه در صورت انجام اين كار شخص هدايت خواهدداده مى

 يست؟چان در قبال والدينى كه اهتمام در تكاليف دينيشان ندارند وظيفه فرزند - 5س 

 ر اثر اگ راههاى مختلف امر به معروف و نهى از منكر كنند و سعى كنند از - 5ج

 اى ندارند.كند وظيفهنمى

 يا جواب سالم ندادن فاعل منكر از باب تنبيه جايز است؟آ - 6س 

 نند.تفاده كاس                                           راى نهى از منكر وجود دارد او ل از آن راههاباگر راههاى ديگر  - 6ج 

 توانيم كتك بزنيم يا از وظايفكند آيا مىر برخورد با كسى كه فساد مىد - 7س 

 دادگاه و حكومت است؟
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 ال: نوان مثبه ع                                               احتياج به قو ه قهري ه است حكومت بايد انجام دهد در موردى كه - 7ج

 يم.بزن را تازيانه توانيم اوخورد نمىله شراب مى               بينيم نعوذ بال فردى را مى

 صله رحم و قطع رحم

 نانخوانند آيا قطع رابطه با آعضى از بستگان ما اهل تقوا نيستند و نماز نمىب - 1س 

 جايز است؟

 ه معروف و نهى از منكر با آنها رفت و آمد كنيد.ببه قصد امر  - 1ج 

ا يمد و استفاده از اموال كسانى كه از روى ندانستن مسئله و آيا رفت و آ - 2س 

 دهند جايز است؟                        وجوهات شرعي ه خود را نمى       عمدا  

 شرع كسب طع مراوده نمودن صالح نيست، ولى شايسته است از حاكمق - 2ج 

 اجازه گردد.

ورند، چه آفت و آمد در منازل اشخاصى كه نماز و روزه را بجا نمىر - 3س 

 دارد؟ صورت

 وب است به قصد راهنمائى و ارشاد برود تا خدا راضى باشد.خ - 3ج 

اشند، ويشاوندانى كه كافر يا منافق يا بى اعتنا به مبانى دين بخصله رحم با  - 4س 

 صورت دارد؟ چه

 د.نكن ارتباط تأثير مثبتى داشته باشد، صله رحم را قطع در صورتى كه - 4ج 

قات امر به  معروف و نهى از منكر                متفر 

 توانيم با او برخورد كنيم ياردى مغازه فروش آالت موسيقى دارد آيا مىف - 1س 

 حكومت و قانون با او برخورد كند؟

 ن مؤمني است كه برخورد نمايد البته در صورتى كه ارشاد وظيفه حكومت - 1ج

 تأثيرى نداشته باشد.

               رود آيا شرعا  دم به دنبال گناه مىقين دارم كه فردى كه سوار ماشين نموي - 2س 

                                       توانم او را به محل  گناه برسانم يا نه؟مى

 توانيد او را به محل  گناه برسانيد.ريد، نمىاگر يقين دا - 2ج                                   

 احكام دفاع
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بوده شده جانش در خطر مرگ باشد و براى گريز از آن راگر كسى كه  - 1س 

ه باشد اجه شد                        انعت مسل حانه رباينده مومثل اينكه با مم)مقاتله نداشته باشد  راهى جز

 چيست؟ تكليف او (

 تواند از خود دفاع نمايد.گر راهى جز مقاتله ندارد مىا - 1ج 

 ر امر حرامى مثل لواط و زنا خونش هدر است يا خير خصوصا           آيا مكر ه ب - 2س 

 راهى جز كشتن نداشته باشيم؟ اگر

 خون مكر ه  ه كند و در اين صورتتواند مقاتلاگر راهى جز مقاتله نيست مى - 2ج          

 بر امر لواط يا زنا هدر است.



 

 
 

 مسائل معامالت حرام

 خريد و فروش اعيان نجسه

                                                  و قطع شده، در حد  يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان آيا فروش عض - 1س 

ل از يز است رضايت چه كسى شرط است و پجايز است يا خير؟ و اگر جا ديگر

 رسد؟آن به چه كسى مى بابت فروش

 راى پول گرفتن ب يست ولىروش عضو قطع شده كه از اعيان نجسه است، جايز نف - 1ج

 باشد.ى                 است كه صاحب حق  م رضايت دادن مانعى ندارد و پول هم مال صاحب عضو

 تصادف دو پايش قطع شده آيا دفن پاها واجب است يا خير و شخصى بر اثر - 2س 

 در صورت نياز اشخاص ديگر، فروش آن چه صورت دارد؟

 نابر بنباشد اء رى بوسيله اهدر صورتى كه قابل پيوند به خودش يا به ديگد - 2ج

ل ز اشكاالى اشده خ                                                        احتياط دفن نمايند، ام ا معامله به صورت بيع در اعضاى قطع

 صاحبش مانعى ندارد. نيست، ولى دادن پول جهت تحصيل رضايت از

هآ - 3س   توان به فروش رسانيد؟ها نام دارد را مى                           يا زوائد الوالده كه جفت بچ 

 دند و دفن نكر مثل مشيمه و علقه و مانند آن، ولى اگر، خوب است دفن شود - 3ج

 اش اشكالى ندارد.قابل انتفاع باشد، معاملهء نزد عقال

 توان فروخت؟يا منى انسان را جهت معالجه امراض مىآ - 4س 

 ايز نيست زيرا نجس العين است.ج - 4ج 

 

 فروشىكم 
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 وايا عمدامبيع را كم داده، آيا موجب فساد معامله و حرمتاگر بايع سه - 1س 

 شود يا خير؟               تصر ف در ثمن مى

 موجب  بيع است و بايد تتمه مبيع را بپردازد و اگر نپرداختم           ضامن بقي ه  - 1ج

 شود.خيار براى مشترى مى

 و زورگيرى رشوهربا و 

باشد، چون ال تأكلوا الربا خطاب نمىگويند دولت ربا بگيرد حرام مىبعضى  - 1س 

 باشد، آيا صحيح است؟اشخاص است و دولت شخص نمى به

 يش پ ط با جمله خطاب به مثل ال تأكلوا نيست تا اين شبههحرمت ربا فق - 1ج

لربا ا     حر م  بيع وال                                                           آيد، بلكه نفس وجود ربا، متعل ق حرمت است مثل قول احل  ال له

ت ار ماس                                   به مالكي ت دولت شود،همانگونه كه مختعالوه بر اين كه كسى قائل 

  شود.خطاب شامل مسئولين اين كار هم مى

 يا معامله طال با طال در صورت تفاوت وزن جايز است؟آ - 2س 

 بفروشد. ايز نيست مگر آن كه طال را بخرد و بعد طالهاى ديگر راج - 2ج 

 در چيز ديگر هم حراميا رشوه گرفتن فقط در قضاوت است كه حرام است يا آ - 3س 

 است؟

 ق  حتضييع  ر قضاوت است، ولى در امور ديگر اگر رشوه باعثدموضوع رشوه  - 3ج   

 ديگرى گردد در حكم رشوه و حرام است.

سود اين  شود در اثر معاملهكه حدس زده مىر قرارداد مضاربه بخاطر ايند - 4س 

ه چ               سود معي ن گردد درصد به عنوان  20درصد خواهد بود اگر از ابتدا  20 پول

 دارد؟ صورتى

 ايز نيست و بايد نسبت در ربح معي ن گردد.ج - 4ج                                        

 آنكه رى داده كه با آن كار كند به شرطگر شخصى مقدارى پول را به ديگا - 5س 
 ماهيانه مبلغى به عنوان سود كاركرد به او بدهد آيا ربا است؟
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 ا رباشد كه پول  اربهنحوى كه سئوال شده حرام است مگر آنكه بصورت مضب - 5ج

ز ربح صدى انسبتى و در به عامل بدهند كه عامل با آن كار كند و سود آن بصورت

                            بين عامل و مالك معي ن گردد.

 خصى چند قطعه زمين خود را تحويل يك شخصى ديگرى كرده كه همهش - 6س 
 آورى كرده و نگهدارد و اگر از اقارب آن شخص احتياجساله حاصل آن را جمع

 ن شخص                                                             باشند به ايشان قرض بدهد و به هيچ عنوان سود دريافت نكند ام ا آ تهداش
دهند داده و محصول زمين را جمع كرده و به اشخاص ديگرى كه سود مى همه ساله
ا دهد آي                                  گذارد و به اقوام مالك هم اط الع نمىبراى خود و مالك كنار مى سودش را

 مالك اشكال دارد يا خير؟ اين سود براى

 باشد ولى براى مى گيرد ربا و حرام است و ضامناى كه مىشخص عامل اضافه - 6ج

  مالك هيچ اشكالى ندارد.

                                                           گر گرفتن حق  مستلزم دادن رشوه باشد آيا دادن رشوه جايز است؟ا - 7س 

 راى بجايز و                                                       نانچه گرفتن حق  توقف كامل بر آن داشته باشد براى دهندهچ - 7ج

 گيرنده حرام است.

كنند گذارى مىرفتن سود پولى كه در بانكهاى كشورهاى اسالمى سرمايهگ - 8س 
 حكمى دارد؟ چه

 ت.حرام اس                                                      گر طبق يكى از عقود اسالمى صورت پذيرد اشكال ندارد و اال ا - 8ج 

 رفتن پشيمان كرد در معامالت چه صورت دارد؟گ - 9س 

 ول حرام است.پاخذ اين  - 9ج 

كند دهد و شرط مىهزار تومان به يك نفر كاسب مى 100خصى مبلغ ش - 10س 
 هزار تومان بدهد آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟ 5هر ماه  كه

 ا اين نحو كه مرقوم شده حرام است.ب - 10ج 

              غش  در معامله

ريزند تا شيرى كه به عضى از روستائيان ته ظرف شير را مقدارى آب مىب - 1س 

                                                        لظت در ته ظرف مانده پاك شود، آيا اين غش  در معامله است؟غ خاطر

 اشند، ب                                                بين مردم آنجا معمول و متعارف باشد و همگان مط لع اگر اين كار - 1ج

 اشكال ندارد و در غير اين صورت بايد اعالم نمايد.
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  در معامله، نسبت به هر فردى كه در هر مذهبى باشد جارى             آيا حرمت غش   - 2س 

 ر؟است يا خي

 يد مسلمانان تأك                                                 ش  امرى قبيح است به هر صورت كه باشد، گرچه در حق غ - 2ج

 بيشترى شده است.

 ودروند تا بر اثر شبنم پنبه سنگين تر شارعين، هنگام چيدن پنبه صبح زود مىز - 3س 

ا ي ه استعامل                        گذارند، آيا اين غش  در مو يا اين كه مقدارى قوزه نشكفته را درون كيسه مى

                                                         و اگر كسى بخواهد در آخر عمر برئ الذم ه شود چه بايد بكند؟ خير؟

 ت اش آن اس    ذم ه دار مسئله را بگويد و اگر اين چنين نكرد برائتبايد به خري - 3ج

ين كه اشناسد و يا نمى                                 شناسد از آنها حاللي ت بطلبد و اگركه صاحبانى راكه مى

داند مى را كه د، بايد مبلغىندار خيلى زيادند كه قدرت به تحصيل رضايت آنان را

                       بعنوان رد  مظالم بدهد. به حاكم شرع                       از حق  آنان كم شده است

 ىسئوال پيش اگر اين عمل را كارگر انجام داده است حال گاه در رابطه با - 4س 

او  گيرد، آيا براىداند در اين مزدى كه كارگر مىداند و گاهى نمىكارفرما مى

 است؟ حالل

 د اين خو اضى باشد مزد او حالل است زيراكه كارفرما بداند و ر در صورتى - 4ج

گر اولى  حرام است عمل حرام نيست بلكه اعالم نكردن به مشترى هنگام معامله

 نداند به نسبت مزد او حرام است.

 و پاسور شطرنجبازى، شعبده

 وايات دارد اكتساب از ناحيه شعبده حرام است، حال اگر دراين كه در ر - 1س 

 رامحهم  تلويزيون بازى كند ولى پول نگيرد آيا حرام است؟ و آيا نگاه كردن به آن

 است؟

 ند بر هر چ ى كه پول هم نگيرد عمل حرامى را انجام داده استحتى در صورت - 1ج

اى يند پعرفانگو كند و اما نگاه كردن در صورتى كهآن صدق اكتساب حرام نمى

 عمل حرام نشسته، اشكال ندارد.

 ازى با شطرنج و پاسور چگونه است؟ب - 2س 

 ت.بنظر ما حرام اس - 2ج 
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 ماشاى شعبده بازى چه صورتى دارد؟ت - 3س 

 ماشا كردن آن حرام نيست مگر اينكه موجب تقويت آن شود.ت - 3ج 

                        خريد و فروش مواد  مخد ر

 كردم و از اين كار                                              ينجانب با كاميون خويش مواد  مخد ر حمل و نقل مىا - 1س 

 گرفتم، چه صورت دارد؟هايى كه از اين بابت مىشيمانم كرايهپ

 ر مقابل اجرتهاى گرفته شده با حاكم شرع مصالحه گردد.د - 1ج 

 روش ترياك به كسانى كه معتاد آن هستند چه صورت دارد؟ف - 2س 

 بق مقر رات حكومت اسالمى عمل شود.ط - 2ج                                

 شود يا خير؟ر مى                                       يا خريدار مواد  مخد ر، مالك مواد  مخد  آ - 3س 

 ن مالك هروئي                                    شود، ولى در بعضى از مواد  مخد ر مثلاك مالك مىدر مثل تري - 3ج

 شود.نمى

 د؟                                                     مواد  مخد ر، دخانيات و تهي ه و توزيع آنها چه حكمى دار خريد و فروش - 4س 

 ز ئين جايكوكا                                             و تهي ه و توزيع مواد  مخد ر از قبيل هروئين و خريد و فروش - 4ج

                                ام ا مانند دخانيات اشكال ندارد.نيست و 

                                               روش مواد  مخد ر چيست و آيا شخص، در صورت فروش و فحكم خريد و  - 5س 

 شود يا خير؟                                                    خريد مواد ، مالك پول دريافتى يا ماد ه خريدارى شده مى يا

 جهت تخدير  گر خريد و فروش آن جهت استفاده حرام مثل كشيدن آنهاا - 5ج

مالك  شود و لذادريافتى نمى يع آن فاسد و مالك پولباشد و نيز بباشد حرام مى

 ن حاللعمال آاست پس در مواردى كه است فساد بيع بستگى به نحوه استفاده از آن

 غير اين صورت حرام است.                             است مثل تهي ه دارو جايز و در

                                           ريد و فروش انواع مواد  مخد ر چه حكمى دارد؟خ - 6س 

 د استعمال دار د بيع بستگى به جهت مورد                          واز و عدم جواز، صح ت و فساج - 6ج

 خص يااضرار به ش چنانچه در مواردى بكار رود كه موجب فساد در جامعه يا

اخت درمانى و جهت س اشخاص گردد، يقيناقبيح و حرام است و اگر كاربرد

 داروهاى درمانى باشد اشكال ندارد.

 حكمى                                                       يب افراد به استفاده از اين مواد  و معتاد نمودن آنان چهتشويق و ترغ - 7س 
 دارد؟
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 ذا فعل است و ل باشد و عامل بدبختى افرادعاونت در اثم است و گناهكار مىم - 7ج

 نمايد. حرام انجام داده و حاكم شرع بايد اينگونه افراد را تعزير

                          مواد  مخد ر چه حكمى دارد؟                             شت، تهي ه، عمل آورى و اختفاى ك - 8س 

 گونه اين                                             جهت استفاده در موارد حرام بكار رود كه معموال  در صورتى كه - 8ج

 است همه موارد حرام است.

        مخد ر و                      نگهدارى و ساخت مواد  و اء                              گر شخص يا اشخاصى از محل  اختفا - 9س 
 اى دارند؟باندهاى توزيع كننده آن خبر داشته باشند چه وظيفه

 ز مشكل سا صورتى كه                                               وظيفه آنها اط الع دادن به مأمورين ذى ربط است در - 9ج

 نباشد.
 اى يا مهمانى كه باعث تقويت افرادگر حضور فرد يا افراد در جلسها - 10س 

ين اروش فقاچاقچى يا مرتبطين به او يا معتادين شود و يا قبح استعمال يا خريد و 
 شركت نمايند؟بين برود مجازند در اين جلسه          مواد  از

 چى قاچاق اتى كه موجب ترويج و تقويت اين اعمال و افرادشركت در جلس - 10ج

 گردد حرام است.و معتاد مى
 :                                                      ا درباره استعمال مواد  مخد ر و كل يه مقدمات آن از قبيلرلطفانظرتان  - 11س 

 توزيع، خريد واء كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختف

 دواتات و                                                                ، داير كردن محل  براى استعمال، تشويق افراد به استعمال، توليد آالفروش

ار اند و از بين بردن آثاستعمال، مخفى كردن افرادى كه مرتكب اعمال فوق شده

ر هبطور مشروح به نحوى كه متن فتوا عالوه بر موارد فوق الذكر شامل  ارتكاب

 دانيد اعالم فرمائيد؟زم مىآن را براى ارشاد مسلمين ال موضوعى كه ذكر

 ت منفع                                  مسل م آن است كه هر چه را كه داراىء شرى و عقالدر جوامع ب - 11ج

ا جامش رشد انبا                                                           معتنى به نباشد بلكه چه بسا مستلزم ضرر و زيان قابل توج ه هم

أ، ، اختفى، حملصادرات، نگهدار دانند و لذا كشت، توليد، واردات،قبيح و حرام مى

تعمال ن به اسبراى استعمال، تشويق ديگرا                            خريد و فروش، داير كردن محل توزيع، 

       هي ه وت          باشد ام ا كاكوئين و مرفين از نظر شرعى حرام مى                     مواد ى مانند هروئين،

 اجازه مانند ترياك در موارد ضرورى مثل ساخت دارو آن هم با           كشت مواد ى

 ذى ربط بالاشكال است. مسئولين

 ه                     خريد و فروش كتب ضال  
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ن                                                       ب ضال ه چيست و بعد از نگهدارى و رد  اقوال آن آيا از بيضابطه در كت - 1س 

 ا عدميواجب است و اگر كسى بخشى از آن را ياد گرفت آيا بايد فراموش كند  بردن

       ت رد  كند و آيا پنهان داشتن مطالب آن از كسانى كه قدرترك كفايت مى مراجعه و

 ندارند واجب است؟ عناوين آن را

 ا داراىو ي                                                ك در كتب ضال ه اين است كه داراى مطالب باطل باشدضابطه و مال - 1ج 

    و م مورد د     بت هكه ال مطالبى باشد كه بدان وسيله در صدد گمراه كردن مردم بر آيد،

از  باشد،نمصلحت قوى ترى                                               محل  اختالف است پس بنابر اين اگر در نگهدارى آن

 باشد،نهم اگر براى مصلحت قوى تر  بين بردنش واجب است و ترك يادگيرى آن

واجب  ارند،از كسانى كه امكان گمراه شدن د واجب است كما اين كه پنهان داشتن

 است.
ه به رشد فرهنگى مردم راه تشخيص كتب ضال ه چيست؟ و حكم چهب - 2س                                                                ا توج 

 باشد؟مى

 ل كه اضال اين                                                يت براى اضالل را داشته باشد كتب ضال ه هستند و لوكتبى كه شأن - 2ج

 ور نباشداى هم اضالل آجامعه آن فعلى نباشد و اين گونه كتب گرچه ممكن است براى

 اهلش، حرام است.                                      ولى معذلك تهي ه و نگهدارى آن براى غير
 ريد كتب غير اسالمى چه صورت دارد؟خ - 3س 

 ر او شدن د اشكال ندارد و براى غير اهلش كه احتمال گمراه براى اهل آن - 3ج

 جايز نيست.هست، 
صورت  صاوير و وسايلى كه منافى عفت عمومى باشد آوردن آنها به مدرسه چهت - 4س 

ره ا پاآي                                                                     دارد و در صورتى كه اينگونه وسايل خريد و فروش شود و داراى مالي ت باشد
 ؟ (در صورت عدم جواز چطور عمل شود)كردن و از بين بردن آنها جايز است 

 ارد حتى اشكال ند                                 تصاوير ضال ه باشد از بين بردن آن از مصاديق در صورتى كه - 4ج

ز بين برد ها را ايد آن                ضال ه نباشد، نبا                                               اگرچه داراى مالي ت باشد و اگر از مصاديق تصاوير

 .شتآموز مسئله را در ميان گذادانشاء                                بلكه براى حل  مشكل بايد با اولي
آيا  آموزدانش ر و اصرار بر عمل توسطوارد باال در صورت تكرامدر  - 5س 

 تغيير خواهد كرد؟ حكم

 ود.عمل نم و يا حاكم شرع اجازه گرفت واء                            كم معي ن است و بايد از اوليح - 5ج 
                                                            نتشار مطبوعات منحرف ضد  اخالقى، چاپ و خريد و فروش آنها چگونها - 6س 

 است؟
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 و  فروش                                              يش، تايپ، غلطگيرى، چاپ، صح افى، توزيع، خريد ونگارش، پيرا - 6ج

قيدتى عقى و اخال                                                   چاپ براى كل يه نشريات و مطبوعاتى كه در مسير انحراف اجازه

ت است و مستوجب عقوب كنند حرامو جسارت به احكام نورانى اسالم حركت مى

                                     زيرا از مصاديق بارز كتب ضال ه هستند.
افى، توزيع و خريد و فروشن - 7س                                                                گارش، ويرايش، تايپ، غلطگيرى، چاپ، صح 

 نويسند و كمكاصول يا فروع دين و خالف مبانى اخالق مطلب مى نشرياتى كه عليه
 كردن به اين نشريات از طريق كمك مالى و تبليغاتى چه حكمى دارد؟

 درجه درمن آيند تمام موارد                                           گر كتابهاى مورد نظر جز كتب ضال ه به شمار مىا - 7ج 

 راه آماده سازى اينگونه كتب حرام است.

 شناسىارهدعانويسى، رمل و جفر و ست

ا                                                     تعل م رمل، جفر، اسطرالب، فال و نظاير آن و پول گرفتن ي حكم تعليم و - 1س 
 دادن براى آنها چيست؟ پول

 ج فع حوائر                                                از تعليم و تعل م آنها سؤاستفاده نشود، بلكه براى در صورتى كه - 1ج

 است. داده            مقد س اجازه                                                  ضرورى باشد، مانعى ندارد البت ه در آن قسمتى كه شرع

اد بنام دعانويسى مثالبراى رفع يا اصالح اختالف زن و بعضى از افر - 2س 
 گيرند، چه صورت دارد؟مى شوهر پول

 جدايى ا                                                شده اشكال ندارد، ام ا اگر كارهايى از قبيل طلسم ي در فروض ذكر - 2ج 

 انداختن بين زن و شوهر و امثال آن باشد، حرام است.

اينها  باشدبينى مىفرادى كه در آمدشان تعويذ دادن و رمل انداختن و فال و طالعا - 3س 
 گيرند دادن و گرفتن اين پول چه حكمى دارد؟پولى از بابت اين كار مى

 عضى از مثل ب ا نوشتن باشد در مواردى كه شرع اجازه داده استاگر براى دع - 3ج

ى دن براول داپنيست چه  يگر خالى از اشكالبيماريها اشكال ندارد ولى در موارد د

 اين موارد چه گرفتن آن.

م - 4س                                                         ين و ستاره شناسان از نظر شرعى تا چه حد  مورد قبول است؟           اخبار منج 

 و  ار قطعىاخب                                           دهند در حد  احتمال باشد اشكال ندارد و ام ااگر خبرهائى كه مى - 4ج

ز اند اگر ه كنآنها استفاد د از اخبارخواهنيقينى جايز نيست ولى براى كسانى كه مى

                 و اال  جايز نيست. كنند عمل اشكال نداردقولشان يقين حاصل مى
                              فيلمبردارى و عك اسى از نامحرم
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 يا اجرت فيلمبردارى زنان از مجالس مردانه اشكال دارد؟آ - 1س 

 ه نظر ما جايز نيست و اجرت هم اشكال دارد.ب - 1ج 
كنند كه با سر برهنه از آنان                                      ر عك اسى زنان نيز مراجعه و درخواست مىد - 2س 

 گرفته شود، چه صورت دارد و اجرت آن چگونه است؟ عكس

 ايز نيست و اجرت هم اشكال دارد.ج - 2ج 
 كند و همه نامحرم هستند،سى كه از مجالس عروسى فيلمبردارى مىك - 3س 

 الزحمه او چه حكمى دارد؟    حق  

 لى حرام است و پول آن هم (از نظر تكليفى)اگر كارش منحصر در حرام باشد  - 3ج

 كند. درآمدها اجتناب                                   شود، البت ه مسلمان بايد از اينگونهمال ملك او مى
                                   نق اشى، مجسمه سازى و تصاوير ذى روح

يابيم كه مالك فريقين مىاء                                     ا بررسى و دق ت در روايات و كلمات علمب - 1س 
                            ازى و نق اشى موارد ذيل است:        مجس مه س حرمت
 يا و (               يشبهون بخلق هللا  )هاى الهى، آفريدن مانندى به خلق خدا و مثل آفريدهه -الف 

 (              يضاهؤن خلق هللا  )
 (ة            من  صو ر صور)و  (               من  مث ل مثاال  )مانندى به خالق و رويارويى با خدا ه -ب 
      س مه شگفت آور بودن مج -ج 
 مانندى با بت پرستان و مشركان ه -د 
                                                         مى داشت مجس مه كه در راستاى احترام و تكريم هياكل عبادت وتعظيم و گرا -م 

 مورد پرستش مشركان است  بتهاى
ه به اين كه در حال حاضر هدف سازندگان مجس مه موارد فوق نيست و با                                                                     با توج 

ر دنيا مورد طرح و اين كه امروزه تصويرگرى به عنوان يك هنر د عنايت به
 ديگرى به خود گرفته است نظر مبارك حضرتعالى چيست؟ بررسى است و عنوان

 ر ذى در غي                                             اختن مجس مه ذى روح به هر قصد باشد حرام است وبه نظر ما س - 1ج

 روح اشكال ندارد.

 ظرن                       هاى تمام قد  و كامل از                             هاى نيم تنه و ناقص با مجس مه              آيا بين مجس مه - 2س 
 قى وجود دارد؟شرعى فر

 ين كه مثل ا ه طورى باشد كه صدق تمام بدن انسان يا حيوان كندب           اگر مجس مه  - 2ج

حرام  نسانتنه و سر ا اى را تجسيم كنند، حرام است ولى در مثل نيمانسان نشسته

 نيست.

                                                     ه و جن  به صورت مجس مه و به صورت منقوش چه حكمى دارد؟تصاوير فرشت - 3س 

 رد.كراهت دا                               ن  حرام است، ولى به صورت منقوشفرشته و ج             ساختن مجس مه - 3ج 
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و  قشير موجودات جاندار به گونه پيكر تراشى و تنديس يا به گونه نآبا بين تصو - 4س 
                                                                       عكس بر روى كاغذ، ديوار و پارچه يا تصوير موجودات بى روح به شكل مجس مه و

 رنگ آميزى و نقش                                                    تنديس موجودات بى روح به صورت نق اشى و عك اسى با صرف 
ز ا ديگربا يك (                  ثوب م عل م يامعل م)نگارى به صورت خطوط متوازى و بدون نمودار شكلى 

  نظر فقهى تفاوت دارند؟

 اشى          عكس و نق                                                     يكر تراشى و تنديس ذى روح حرام است و در بقي ه صور ازپ - 4ج

 ت.               نق اشى مكروه اس حرمت نيست و در مثل عكس و                    و مجس مه غير ذى روح

                                                             ظر مبارك را در خصوص تصاوير تخي لى، برقى و كامپيوترى مجس مه ون - 5س 
 تصاوير كاريكاتور و كارتنى بيان فرمائيد؟

 رد كراهت دا                                 كند و هر جا صدق عكس و نق اشى كندتفاوت نمى در اين جهت - 5ج

                                در صورتى كه نق اشى ذى روح باشد.

يم ندر مورد ساخت  (احاديث قرآن و)ظر شما با استناد به متون دينى اسالم ن - 6س 
 و يا پيكره كامل پيامبران و امامان چيست؟ تنه

 حرام است  ايز نيست زيرا ساختن مجسمه انسان معمولى هم به نظر ماج - 6ج

 نيست.                                                   مخصوصاتنديس پيامبران و ائمه كه هيچ شك ى در حرمت آن

 ود؟ميادين شهر نصب نم توان تنديس و پيكره امامان را درآيا مى - 7س 

 ظر به آنكه در بيشتر مواقع موجب هتك است جايز نيست.ن - 7ج 

 اندورد تصاوير موجود كه توسط افراد غير مسلمان نقاشى شدهمنظر شما در  - 8س 
 چيست؟

 يست.نخالى از شبهه  - 8ج 

 كه چند سالى است به 9                                      ظر شما در مورد تصوير كودكى حضرت محم د ن - 9س 
 بازار آمده چيست؟

 خالى از شبهه نيست. 9سبت قطعى دادن به حضرت رسول ن - 9ج 

 افراد)النظر اسالم در مورد شمايل نگارى و پيكره سازى ساير افراد ك - 10س 
 چيست؟ (عادى

 م بدون تجسي جسمه سازى انسان كامل به نظر ما جايز نيست ولى نقاشىم - 10ج

 كراهت دارد.

 ن كه مورد پذيرش علماى اسالم باشديا تصاويرى از پيامبران و اماماآ - 11س 

 موجود است يا خير؟
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 ظاهراموجود نيست - 11ج. 

 گان عكسهاى مينياتور از زنان و مردان يا عكسهاى آنانبرخى فروشند - 12س 

تند                                                                    خصوصازنان زيبا با لباسهاى محل ى به صورت محر ك و نيمه عريان مد عى هس

ز وزارت ارشا فروش ز شرعى                                     و توليد اين عكسها با مجو   براى                          د است، آيا اين مجو 

 باشد؟فروش اين محصوالت مى خريد و

 گردد حرام  دار شدن عفت عمومى جامعهر نوع عملى كه موجب خدشهه - 12ج

                                      است و لو وزارت ارشاد مجو ز داده باشد.

                                                             اختن عروسك و مجسمه و نقاشى و ترسيم چهره موجودات زنده اعم  ازس - 13س 

 ست؟چه حكمى دارد آيا خريد و فروش و نگهدارى آن جايز ا گياه، حيوان، و انسان

 حرام است  اختن مجسمه و عروسك انسان و حيوان كه جسميت داردس - 13ج

هاى انسان و مجسمه ولى ساخت مجسمه گياهان اشكال ندارد و خريد و فروش

 حيوان و غيره كراهت شديد دارد.

 شود كه بر روى آن عكس زنان بهخش مىپهايى توليد و اخيراقاليچه - 14س 

ور طنب صورت بدحجاب يا در حال ناز و عشوه و يا همراه با آالت لهو و لعب مانند

 ها نوعىها يا مغازهها در خانهزدن آن آالت نقش بسته است كه نصب اين قاليچه و

شود آيا خريد و فروش اين وب مى                                فرهنگ ضد  دينى يا اشاعه فساد محس ترويج

دست  صورت دارد و پولى كه توليد كنندگان يا كسبه از اين راه به ها چهقاليچه

 است؟ آورند چگونهمى

 اگر پول باشد خريد و فروش آن جايز نيست واء شاعه فحشااگر مصداق  - 14ج 

ه گيرند سته اگنا شود يا آنكه خريد آن تعاون درهم به عنوان آن تصاوير داده مى

 شود.مالك آن نمى

جمعى كه  ن سر برهنه يا تصاوير رقاصى دستهيى با عكسهاى زناكوبلنها - 15س 
ن شود، يا عكسهاى مينياتورى با همين مضامين يا بافتخانمها بافته مى توسط

ل و مناز                                                    تصاوير، تهي ه، توليد و خريد و فروش و يا نصب آنها در فرشهايى با همين
                       محل  كار چه صورت دارد؟ ها وازهها يا مغخانه

 ام آنها حر                                                      ر صورتى كه مفاسدى بر آن مترت ب باشد جميع موارد مذكورهد - 15ج

 است.
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 وزيع عكسهاى ورزشكاران زيبائى اندام رايج شده و خريد وتاخيراچاپ و  - 16س 
 شود حكم چيست؟فروش مى

 كردن زن به  اه                                               اپ و توزيع عكسهاى مهي ج و مستهجن جايز نيست و نگچ - 16ج

پوشانند و بدن را مى عكسهاى ورزشكاران مرد كه معموالمردها آن قسمت از

گر است و شناسند جايز نيمى پوشانند در صورتى كه آنها راورزشكاران آن رانمى

                       است و اال  اشكال ندارد. شناسند و موجب تهييج گردد حرامنمى

 اجرت تراشيدن ريش

كردم و از اين اى اقدام به تراشيدن ريش ديگران مىزهنى در مغا            در اي ام جوا - 1س 
 ام، بفرمائيدنمودم، چند سالى است كه از اين كار دست كشيدهامرار معاش مى راه

ن يفه مام چه حكمى دارد و وظام و خرج زندگى كردهكه تا آن موقع گرفته اجرتهايى
 چيست؟

 اكم شرع حتراشی است به بايد به مقداری كه گمان قوی داريد اجرت ريش  – 1ج

  .بدهيد و اگر هم شك داريد بايد خمس اموال خود را بدهيد

 جرت تراشيدن صورت با تيغ چه حكمى دارد؟ا - 2س 

 شود.                                  حل  اشكال است و پول آن را مالك نمىم - 2ج 

 ها و زير گلوها نيز با تيغ اشكال دارد؟آيا تراشيدن گونه - 3س 

 اشكال ندارد. - 3ج 

 رآمد حاصله از آرايشگرى و تيغ انداختن چگونه است؟د - 4س 

 آن  از اصالح صورت با تيغ حرام است و آرايشگر مالك درآمد حاصله - 4ج

 شود.نمى
برخى  ولى از طريق اصالح سر و ريش و درنى دارد و پكسى كه سلما - 5س 

 آورد اين پول چه حكمى دارد؟تراش ريش به دست مى موارد

 شود.آورد نمىپولى كه از ريش تراشى به دست مىمالك  - 5ج 
 آالت ريش تراشى مثل تيغ، خمير، و لوازم ديگر ريش تراشى خريد و فروش - 6س 

خرد، چه با علم و يقين به اينكه خريدار لوازم ذكر شده را براى ريش تراشى مى
 دارد؟ حكمى

 ه شود.او فروخت ست بهخرد جايز نيگر علم دارد كه فقط جهت استفاده حرام مىا - 6ج 

 احتكار
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                                                      يحتاج مردم را احتكار نموده تا گران تر بفروشند، او الچهكسانى كه ما - 1س 
                                                      دارد و ثاني اآيا كل  پول آنها اشكال دارد يا اضافى آن؟ صورت

 ك مال ايحتاج عمومى جايز نيست ولى چنانچه احتكار كرداحتكار در م - 1ج

 گردد.پول مى
 كنند و با اين فرض،يا كار كسانى كه معامالت خود را با روز هماهنگ مىآ - 2س 

 ؟است ممكن است جنس خود را تا چند ماه نفروشند زيرا بازار متزلزل است احتكار

 كند و در بعضى از موارد خير.ر بعضى از موارد صدق احتكار مىد - 2ج 
 حتكار در زمان معاصر چه حكمى دارد؟ا - 3س 

 ير آن در غ ت ولى                                                   البت ه اصل احتكار در شش چيز است كه مربوط به طعام اس - 3ج

ين اشود كه در  كند، در صورتى كه موجب عسر و حرج براى مردمهم صدق مى

د و نماي قيمت متعارف تواند محتكر را اجبار به معامله باصورت حاكم شرع مى

 ثمن را به خودش بدهند.

 قمار

 انند آن چه حكمى دارد يعنى يك طرف آنمكامپيوتر و  بازى با آالت قمار، - 1س 
 انسان و طرف ديگر كامپيوتر، آتارى و مانند آن باشد؟

 توان نمود.رود و لذا حكم به حرمت نمىسم قمار به شمار نمىاز ق - 1ج 

و جوايز در مسابقات ورزشى به برندگان توسط مؤسسه يا  اهداى هدايا - 2س 
 مسابقه چه صورت دارد؟ثالثى غير از طرفين  شخص

 ورت اين ص ن نكند و مورد تشويق آن هم مورد حرام نباشد دراگر صدق رها - 2ج

 اگر براى تشويق و يا جايزه باشد اشكال ندارد.

 رگهاى ارمغان بهزيستى چه صورت دارد؟ب - 3س 

 ايز نيست.جبه نظر ما  - 3ج 

 توان شرطاشد آيا مىگر شرط بندى در اسب سوارى و تيراندازى بالمانع با - 4س 
در  ثال:مبندى با وسايل قديم را به شرط بندى با وسايل جديد تبديل كرد به عنوان 

به جاى اسب )حاضر بگوئيم شرط بندى با ماشين و موتور و مانند آن  عصر
اى به ج)باشد و شرط بندى در تيراندازى با تفنگ و مانند آن  بالمانع (سوارى

 باشد؟ نعبالما (تيراندازى با كمان
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 ان و حيو وتور و مانند آن جايز نيست زيرا صدق اسب سوارىمدر ماشين و  - 4ج

دق ازى صتيراند كند ولى در تيراندازى باتفنگ جايز است زيراچهارپا را نمى

 كند.مى

دى در خصوص اسب است يا شامل حيواناتى مثل قاطر، االغ جواز شرط بن - 5س 
 شود؟مى ...شتر و و

 حيوانات مذكور هم اشكال ندارد.با  - 5ج 

 كم بازى شطرنج و بيليارد و ورق چيست؟ح - 6س 

 ه نظر ما همه موارد حرام است.ب - 6ج 

 يا شطرنج حالل است يا حرام؟آ - 7س 

 ه نظر ما شطرنج حرام است.ب - 7ج 

اره برگزارى نحوه مسابقات زير چيست كه نحوه مسابقات به نظر شما درب - 8س 
اى مسابقه از مسابقات فوتبال در كشوره 20هر هفته تعداد  كه:صورت است  اين

م و د اعالاسپانيا كه قرار است در هفته آينده برگزار شو آلمان، ايتاليا انگليس و
ورها بررسى و مطالعه و پيگيرى مسابقات آن كش بايست با تحقيق ومندان مىعالقه

رد، ت مربوطه را بصورت باينترنت نتيجه مسابقا از طريق مطبوعات، تلويزيون و
ز بطور مثال بازى پرسپوليس، استقالل ا باخت و يا مساوى پيش بينى نمايند.

ر اگ س نمايند. استقالل پرسپولي باشگاههاى ايران را بايد به سه صورت پيش بينى
 درضرب بايست مربع سمت استقالل را با عالمتبرد استقالل را پيش بينى نمائيم مى

 تبايست مربع سمبرد تيم پرسپوليس را پيش بينى نمائيم مى مشخص نمود و اگر
ش پرسپوليس را با عالمت ضربدر مشخص نمائيم و اگر نتيجه بازى را مساوى پي

مين بايست هر دو مربع را با عالمت ضربدر مشخص نمائيم و به هنمائيم مى بينى
ياز يح يك امتنمائيم و براى هر پيش بينى صحبازى را پيش بينى مى 20 ترتيب هر
  گيرد.        تعل ق مى

ه نمائيم مىاگر در برگه از  ه پسها از دو قسمت تشكيل شده كبينيم كه برگه                  ها توج 
خه گردد و يك نسو ارائه به كانون از همديگر جدا و ممهور به مهر كانون مى تكميل

ت خود شركت كننده بعنوان رسيد و قسمت ديگر در اختيار كانون جه در اختيار
ه بايست يك روز به شروع مسابقات بگيرد و اين برگه مىقرار مى ى نمراتبررس

ا ياز رشود و پس از اتمام مسابقات به افرادى كه بيشترين امت كانون تحويل داده
 تعيين و جوايز خودشان را از دفتر كانون تحويل كسب نمايند بعنوان برنده

 گيرند؟مى

 باشد.مى ط بخت آزمايى است و حرامروش اين اوراق شبيه التارى و بليف - 8ج 

 خريد و فروش آالت موسيقى
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 ريد و فروش و تعليم ارگ و آالت لهو و لعب و خريد و فروش و نصبخ - 1س 
 آنتن ماهواره چه صورت دارد؟

 ن نصب آنت                                                       ريد و فروش آالت لهو و لعب و تعليم و تعل م آن حرام است وخ - 1ج

 .رام است ح           ندارد و اال  آموزشى باشد اشكال ماهواره، اگر براى استفاده از مظاهر

 درآمد خوانندگى

 رآمد شخص از خوانندگى يا مطربى چه حكمى دارد؟د - 1س 

 شود.نمى رآمد شخص از خوانندگى و مطربى حرام است و مالك آند - 1ج 
 ر برخى از مجالس عروسى رسم است كه وقتى عروس يا يكى از شركتد - 2س 

ى به عنوان تشويق يا عنوان ديگر پول در دهان رقاص رقصند برخكنندگان مى

اين  آيا پرداخت پول به اين صورت شرعاحالل است يا حرام و آيا رقاص گذارندمى

                          شود و تصر ف او چگونه است؟مى پول را مالك

 دهند رقص ب پردازند به جهته نظر ما رقص حرام است و اگر پولى را كه مىب - 2ج

 شود.نمى حرام و گيرنده مالك آن

 درآمد فروش نوار و فيلم مبتذل
 و توزيع و تكثير نوارهاى ترانه از خوانندگان طاغوتى و خريد و فروش - 1س 

 شودعكسهاى مبتذل و مستهجن چه صورت دارد و آيا پولى كه از اين راه كسب مى

اد مخد ر چگونه ا  ست؟                                                                   چگونه است و همچنين كسب درآمد از راه خريد و فروش مو 

 شود.حرام است و مالك پول آن نمى - 1ج 

 فروش طالجات
 حلقه يا ساعت طال يا زنجير طال براى استفاده داماد توسط خريد و فروش - 1س 

 فروشندگان جهت ها توسطخانواده عروس چه صورت دارد همچنين فروش اين زينت

اه به ين رااستفاده مردان و يا توليد آنها به همين منظور چگونه است و مالى كه از 

 آيد چه حكمى دارد؟مى دست

 زينت  شود وط براى استفاده مردان ساخته مىاى است كه فقاگر به گونه - 1ج

م و ن حراآاز                                                          آالت مشترك بين مرد و زن نيست تهي ه، خريد و فروش و استفاده

 گردد.فروشنده مالك پول آن نمى

قات          متفر 
 ران هستند جايز است؟ خوردنيا خريد و فروش با اشخاص بهائى كه در ايآ - 1س 

 كنند، چه حكمى دارد؟چيزهايى كه به انسان تعارف مى
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 شرع  حاكم زهشوند، پس معامله با آنها بايد با اجاه نظر ما بهائيها مالك نمىب - 1ج

 وردن وخد از نماين                                                        باشد و اما خوردنيها و امثال آن اگر در تهي ه آنها مباشرت

 آشاميدن آنها اجتناب گردد.

 ريد و فروش تيغ ريش تراشى و جورابهاى نازك زنانه چگونه است؟خ - 2س 

 گر براى استفاده حرام نباشد، اشكال ندارد.ا - 2ج 

حكمى  دانند، چهروش ماهى بى فلس و خرچنگ به كسانى كه آنها را حالل مىف - 3س 
 دارد؟

 روش به آنها اشكال ندارد.ف - 3ج 

 واره چگونه است؟ريد و فروش و نصب آنتنهاى ماهخ - 4س 

 ر صورتى كه موجب فساد باشد، حرام است.د - 4ج 

                                                         ستفاده از ترق ه وامثال آن و خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟ا - 5س 

 زار و آاء ايذ بدن و موجباء ر چيزى كه باعث به خطر افتادن جان و اعضه - 5ج

 ديگران گردد، استفاده از آن و خريد و فروش آن جايز نيست.

                                                    خى متصد يان فرهنگى كشور بعضى از نويسندگان طاغوتى رامتأسفانه بر - 6س 
ه بهاى موسيقى هدايايى را به عنوان تشويق تشويق كرده و با برپائى جشنواره

يا ى هداپردازند آيا صرف بيت المال مسلمين در اين راستا و اهدادانان مى موسيقى
چه  حركت در نظام جمهورى اسالمى به اينگونه افراد و اساسااين از بيت المال
 صورت دارد؟

 ست اباشد، حرام                                                     صرف بيت المال مسلمين در مواردى كه شرعامجو زى نداشتهم - 6ج

 اشد.رده بك                مقد س آن را نهى  تا چه رسد به اين كه در مواردى صرف شود كه شارع

ى اى فاكتورهاي                                                دارس غير انتفاعى داراى قانون حق  الزحمه است عد هم - 7س 
كنند چه                                                        كنند كه واقعيت ندارد و آن را به جمع حق  الزحمه اضافه مىمى تنظيم

 حكمى دارد؟

 گردد.ضمان هم مى عل فاكتور براى به دست آوردن سود جايز نيست و موجبج - 7ج 

 مثل جنگ دو خروس يا دو سگ و)ه جنگ انداختن دو حيوان با يكديگر ب - 8س 
 چگونه است؟ (غيره

 نيست.جايز  - 8ج 

                                                       قل ب و رشوه مدرك تحصيلى بگيرد و با آن مشغول به كار شودتاگر كسى با  - 9س 
 گيرد چه حكمى دارد؟حقوق و مزايايى كه مى
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 گيرد محل  اشكال است.آن مىاء حقوقى كه به از - 9ج                     



 

 
 

 مسائل معامالت

 معامله با اطفال

 اى آمد و آن را درست كرد و                                      گر كسى ماشينى را نزد مكانيك ببرد، ب چها - 1س 
ه داده شد، حكم  1500  اين مسئله چيست؟                                      تومان اجرت شد كه به بچ 

 پول  گرفتن                                            طرف قرارداد بزرگتر باشد و بچ ه فقط واسطه در در صورتى كه - 1ج

 ال است اشك         صورت محل                                                      اجرت با اذن صاحبش باشد، اشكالى ندارد ام ا در غير اين

                                             و لذا بهتر آن است كه صاحب او را مط لع سازند.

ه - 2س   چيزى                   فرستند كه از دك انمى                            هاى نابالغ حت ى پنج ساله را                 بسيارى مواقع بچ 
 بخرد، آيا فروش به آنها جايز است؟

 خرد، بلكه نمى                                                    ر بسيارى مواقع بچ ه واسطه در خريد است و خود او چيزىد - 2ج

 ست.ل نيخالى از اشكا                                                  خريدار ولى  اوست كه در اين صورت اشكال ندارد و اال 

 معامله با اطفال

              ام كه ظاهرا  ينجانب از كودكى كه پدرش نيز نظارت داشت جنسى خريدها - 1س 
ادن                                            گيرد اصل معامله چه صورت دارد و آيا حق  پس دمعيوب بوده و حال پدر نمى

 دارم يا خير؟ را

 د بايد پدر آن را پس بگيرد زيرا حق  فسخ داريد.با فرض موجو - 1ج                                              

 چه صورت دارد؟ ريد و فروش اجناس از سوى اطفالخ - 2س 

 صحيح نيست ولى فروشد معاملهخرد و مىگر طفل خود مستقالچيزى را مىا - 2ج 

ال ت اشك                فروشنده ولى  اوس اگر بعنوان يك ابزار هست و در حقيقت خريدار يا

 ندارد.

 شرايط بيع

 يا خريد و فروش جنسى كه ثمن آن ذكر نشده صحيح است؟آ - 1س 

 صحيح نيست. ن ثمن معامله مجهول استچو - 1ج 

 شرط فاسد مفسد بيع است؟ آيا - 2س 
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 نيست.                                                      رط فاسد در صورتى كه ماهي ت بيع را به هم نزند مفسد بيعش - 2ج 

فروشد و قيمت آن را خصى مال منقول خود را به شخص ديگرى مىش - 3س 
 ر فسخماند در اينجا خيا                                          گيرد، مقدارى از قيمت در ذم ه مشترى باقى مىنمى كامل

 خير؟ دارد يا

 ايع بداشته باشد  نانچه مشترى در پرداخت ثمن تأخير و قصد ندادن آن راچ - 3ج

              حق  فسخ دارد.

 يا تجارت طال شرعاحالل است منظور شمش و به نرخ روز خريدن وآ - 4س 
 فروختن است؟

 ندارد مگر  ريد و فروش طال اشكال ندارد و به صورت شمش هم اشكالخ - 4ج

 شده باشد.اينكه از نظر دولت منع 

ادران خريدن كامپيوتر براى مشترى است اين برادران شغل بعضى بر - 5س 
ورد مكنند كه اين وسايل وسايلى را از روى كامپيوتر خريدارى شده جدا مى گاهى
سايل و                                                            مشترى نيست مگر در طول زمانهاى دراز و يا حت ى گاهى اوقات اين  احتياج
داند و عادت كامپيوتر مشترى نمى كامپيوتر مشترى ضرر هم دارد ولى براى

م هاء شيهمين منوال است حال سئوال اين است كه آيا الزم است اين ا فروشها هم به
 شود و آيا جدا كردن اين وسايل حرام است يا خير؟ به مشترى داده

 د ولى را ندار                   كند حق  برداشتن آنگر كامپيوتر را جهت مشترى خريدارى مىا - 5ج

سايل وبعضى از  خرد و بعد با شرايط موجود يعنى برداشتناگر براى خود مى

 فروشد، اشكال ندارد.مى

 حوه ايجاب و قبول در مناقصه، مزايده و حراج چگونه است؟ن - 6س 

 قبول  ايجاب و                                                      عد از آنكه قيمت با مشخصات مزايده و مناقصه معي ن گرديدب - 6ج

 گيرد.به نحو معامالت متعارف انجام مى

 هيمت شفاهى در حراج ايجاب ب                                   ص رف اعالم مزايده و مناقصه يا اعالم قآيا  - 7س 
 آيد؟حساب مى

 كند و لذا مى شود زيرا قيمتها تغييررف اعالم قيمت ايجاب محسوب نمى  ص  - 7ج

 صورت گيرد.                                                 بعد از آنكه قيمت معي ن و نهايى شد، الزم است ايجاب

 تواند قبول محسوب شود يا عالوه بر اعالميا برنده شدن به خودى خود مىآ - 8س 
 رد؟ز دابرنده مناقصه يا مزايده، مناقصه يا مزايده گذار به قرارداد بيع جديد نيا
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 ر شده ذك                                                بول مستقل  ندارد. الزم به ذكر است در تمامى موارداحتياج به ق - 8ج

ت بصور ولى اگر بصورت معاطات انجام نگيردجوابها در صورتى است كه معامله 

فايت و پرداخت پول ك معاطات، معامله انجام بگيرد صرف تحويل گرفتن جنس

 كند.مى
 دودايكصد سال قبل دو برادر بودند كه يكى قسمت زمين خود را بهح - 9س 

مت قي                                گفته شده اگر اد عا كند دو برابربرادرش بطور بيع قطعى فروخته است و 
                                                            شده جريمه پرداخت شود، زمين ياد شده تا هم اكنون در تحت تصر ف  فروخته

                             توانند اد عايى بكنند يا خير؟باشد آيا وارثين مشترى مىمى وارثين بايع

 وارثين مشتری حق ادعا دارند. – 9ج 

 فروشد پول را هم دريافتخصى زمين خود را به قيمت تعيين شده مىش - 10س 
 شود چه                                    نويسد شرعااين زيادى قيمت كه اد عا مىرى مىكند و در سند قيمت بيشتمى

 سخفيار                                                                    حكمى دارد و همچنين اگر آن قيمت معي ن در ذم ه مشترى مانده باشد حكم خ
 را دارد يا خير؟

 ر ددخالتى  عامله بر اساس قيمت مورد توافق بايع و مشترى است و سندم - 10ج

ن را ادن آو قصد ند ن تأخيرقيمت معامله ندارد و چنانچه مشترى در پرداخت ثم

                                   داشته باشد، براى بايع حق  فسخ است.

 فروش مال ديگران

 بود فردى آن را خريدارى كرد و حال 7ك قطعه زمين وقف بر امام حسين ي - 1س 
تى                                                          دانست وقفى است، ام ا فروشنده اط الع داشت اين معامله چه صورآن كه نمى

 دارد؟

 گيرد.پس ب بايد به فروشنده رجوع كند و ثمن راامله باطل است و خريدار مع - 1ج 

 داند غصبى است، چگونه است وروختن جنس يا ملك غصبى به كسى كه مىف - 2س 
 اگر در دست مشترى تلف شد، مالك اصلى به كداميك بايد مراجعه كند؟

 م هر كدا تواند بهين معامله جايز نيست و در صورت تلف، صاحب مال مىا - 2ج

 مراجعه كند.

 يا بيع و شراى اراضى موقوفه صحيح است؟آ - 3س 

 يع عين اراضى موقوفه جايز نيست.ب - 3ج 



         

   63 2                                                                                                                                           مسائل معامالت

                                                        زروعى بدون معارضى كه داراى سند مالكي ت قانونى بوده و بامچنانچه ملك  - 4س 
 رهرعايت همه جوانب شرعى همه ساله توسط مالكين كشت آبى و ديم گرديده، توسط 

 توانند شرعااز آنان سلب مالكيت نمود؟ص مىيك از ارگانهاى دولتى يا اشخا

 رعى طرق ش                                            ملكي ت شرعى براى كسى، سلب آن بايد به يكى از بعد از ثبوت - 4ج

         ن در حق دياء شرع براى اد باشد، از قبيل حصول اسباب نقل و انتقال يا حكم حاكم

                                شخصى كه از تصر ف ممنوع شده است.

              شك  در مالكيت

     ها  شغول هستم و با افراد زيادى سر و كار دارم لذا گام اينجانب به شغل كسب - 1س 
افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كااليى جهت فروش به مغازه اينجانب 

 وشوم                                                              كه قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است آيا اينجانب حق  دارم مشكوك آورندمى
 نمايم؟      تجس س

 ر صورتى كه مت هم نباشد، تجس س جايز نيست.د - 1ج                                         

رزند پسرم به مبلغى فروختم با اين عنوان كه پس از فوتم فملكى را به  - 2س 
ده بعنوان ارث ببرد و بخشى را هم خرج دفن و كفن من نمايد و تا زن بخشى را

ه به اين كه هيچ مبلغى دريافت نكردم هستم در اختيار  حاال                                                     خودم باشد، با توج 
 بزنم؟توانم معامله را به هم مى پشيمان هستم، آيا

 بعنوان  گر ملك فروخته شده در اختيار خريدار قرار داده شده باشدا - 2ج

رزند ايت فبا رض باشد و بايدواگذارى، اين معامله صورت گرفته است و صحيح مى

 م بزندا به هپدر معامله ر پس گرفته شود، مگر تأخير در دادن پول باعث شود كه

 معامله باطل است. تهو اما اگر هيچگونه داد و ستدى صورت نگرف

 ريدد بهائى اجناس خود را نسبت به ديگران ارزانتر بفروشند، خچنانچه افرا - 3س 
 مسلمين از آنها چه صورت دارد؟

 ا اجازه حاكم شرع اشكال ندارد.ب - 3ج 

                 ميرد در اين مد ت سال بر اثر مرض صرع مى 14خصى بعد از ش - 4س 
ه به نوع مراء امضانجام داده و اسنادى را به  معامالتى  ض كه از                          رسانيده با توج 

 چه حكمى دارد؟اء زبان جويدن است آيا معامالت و امض عوارضش ساعتها

 شود و خارج مى ر حالى كه صرع وجود دارد، انسان مصروع از حالت طبيعىد - 4ج

معامالت  وجود ندارد، معموالانجام معامله اشكال دارد و زمانى كه حالت صرع

 صحيح است.
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                                                      نان دچار نسيان شده كه با تذك ر و يادآورى موضوع متوج هچشخصى مصروع  - 5س 
چه حكمى دارد و اگر خانم اء شده در اين صورت معامالت و امضنفع و ضرر نمى

 با عدم وكالت در اين حال معامالت ملكى انجام داده چه صورت دارد؟ ايشان

 اى معامله داده و در آن حال                               اى است كه قو ه تمييز را از دست اگر به گونه - 5ج

 رد.ندا را                                                          انجام داده، معامله باطل است و خانم ايشان حق  انجام معامله

زمان اصالحات اراضى  42خصى دو هكتار زمين مزروعى را در سال ش - 6س 
مالك گرفته بعد از چند سال به شخصى فروخت حال خريدار نگران است كه  از

                             نيستم حال راه حل  شرعى چيست؟ گويد من راضىاصلى زمين مى صاحب

 ضى ارا                                              لكيت شخص او لى كه زمين را از او در طرح اصالحاتاگر واقعاما - 6ج

 گرفتند ثابت باشد بايد رضايت او جلب شود.

 م شاه كه در روستاها زمين زراعتى در دست ارباب بود حال دردر زمان رژي - 7س 
اند و ردهكو آن را بين رعيتها تقسيم همين زمان رژيم وقت زمينها را از ارباب گرفته 

آيا تقسيم  -از انقالب هم همانطور مسكوت عنه مانده حال سئوال اين است كه: الف  بعد
 اراضى در بعد از انقالب به همان صورت صحيح است؟ اين

 ه آنك                                          ل م داشته باشد بايد به مالك آن برگردد مگراگر مالك مس -الف  - 7ج

 لك، كرده باشد.حاكم شرع سلب مالكيت ما

 مروزى زمين بايد رضايت ارباب را جلب كنند يا خير؟اآيا صاحبان  -ب  - 8س 

 ز بايد ا                                         راى زمينهاى تقسيم شده، مسل م و شرعى بودهباگر مالكيت  -ب  - 8ج

 مالك رضايت بطلبند.

 ر صورت راضى نبودن ارباب آيا بايد زمين را به او پس داد؟د - ج - 9س 

 مالكيت مسل م، بايد به او برگردد.ا فرض ب -ج  - 9ج                                 

 اند چه حكمى دارد؟وائدى را كه در اين چند سال از آن بردهف - د - 10س 

 ست كه به د مين به صاحب زمين پرداخت شود ولى زراعتىزبايد اجاره  -د  - 10ج

 باشد.آمده براى زارع است و حالل مى

 خريد و فروش جنس به قيمت

 ؟ايم به قيمت بيشتر بفروشيميدهشود بليط ماشينى را كه صد تومان خرآيا مى - 1س 

 از جو در وقت خريد، قراردادى در اين رابطه مبنى بر عدم در صورتى كه - 1ج

 فروش به مبلغ زيادتر نبسته باشد، اشكالى ندارد.
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ورد خخصى براى اين كه جنس خود را بيشتر از قيمت بفروشد، قسم مىش - 2س 
   ق  حام، فروش او با قيمت باالتر چه صورت دارد و آيا مشترى گرانتر خريده كه

 فسخ دارد؟

 سخ فمعامله را  تواند                                            رچه فروش صحيح است ام ا بعد از اط الع مشترى مىگ - 2ج

 كند و قسم دروغ خوردن حرام است.

ناس نرخ از طرف دولت تعيين نشود، چه مقدار سود بايد اگر براى اج - 3س 
 حرام نشود؟ گرفت تا

 در حد  انصاف. - 3ج              

 بيع فضولى
 خصى در جريان معامالت مختلف با شركت غير دولتى چند عدد چك ازش - 1س 

 آن كرد معادل مبلغآن شركت در اختيارش قرار گرفته، در حالى كه شركت فكر مى
 دخو چكها را كه مجموعاپانزده ميليون و نيم است به اين شخص بدهكار است، ولى

دانست و اعتراف دارد كه طلب ندارد و شركت پول بدهكار نيست، شخص مى اين
ه كند به شانزداى را صحبت مىاى، مغازهشخص در اثر نياز شديد به مغازه اين

رى و با وساطت مدير عامل شركت، اين مغازه را براى خود خريدا ميليون تومان
ر زار تومان در اختيار مديشركت را به اضافه مبلغ پانصد ه كرد و آن چكهاى
غازه واسطه در معامله و خريد آن مغازه بود، باالخره م گذارد كهعامل شركت مى

 شود، عنايت فرموده بهنامبرده خريدارى مى شانزده ميليون تومان براى شخص
 سئواالت ذيل پاسخ فرمائيد:

دارى شد، وسيله چكهايى كه طلب واقعى وى از شركت نبوده اين مغازه خريب -الف 
 شود يا خير؟اين شخص مالك مغازه مى آيا
ين شخص از بدهى به شركت، آيا پرداخت همان پانزده ميليون و براى خروج ا -ب 
ب                                                        كند، يا اين كه در اين مد ت چهار سال كه پول شركت را تصاحكفايت مى نيم

 بصورت خريد مغازه وظيفه ديگر دارد؟ كرده
بعضى از صاحبان سهام شركت، سهام خود را ار سال،               در اين مد ت چه -ج 

فتر و مان داى دارد و اگر به هاند، آيا نسبت به آنان چه وظيفهيا مرده اند وفروخته
 به حساب شركت بدهى خود را پرداخت كند، كافى است؟ مدير عامل شركت

 اين اى ازاند، آيا آنها هم بهرهسانى كه جديدااز اين شركت سهام خريدارى كردهك -د 
 پول خواهند داشت؟

 پرداخت بعدادر                                         ه صورت كل ى واقع شده، يعنى مغازه را خريدباگر معامله  -الف  - 1ج 

 ت و اگردش اسمغازه مال خو ثمن، چك و پول نقد را تحويل داده، در اين صورت تمام

اجازه  گى بهمعامله فضولى است و بست به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده

 .شودخودش مالك مى رد و فقط نسبت به سهمشركت دا
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  شود، ىم اش مشغول و بدهكار                                           ر د ين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معي ن ذم هد -ب

اشد بداده ندست                                                          مادامى كه آن مقدار از مالي ت به صورت فاحش ارزش خود را از

 .مصالحه نمايند همان مقدار را بدهكار است، در غير اين صورت بايد

  مقابل  ست، ولى شركت دراه وظيفه شخص، دادن بدهى خود به شركت      البت  -ج

رات ه خساهرگون اند، اگر بطورى خريده باشد كهكسانى كه سهام خود را فروخته

آنها           رسد و اال به آنان نمى و اشتباهات بعهده شركت باشد، در اين صورت چيزى

ان كه برند، همچنم مىاين پول سه اند ازهم اگر در زمان برداشت پول سهم داشته

 برند.                    ورثه متوفي ات سهم مى

  باشد سهام مى اهراضابطه در خريد سهام مالحظه سود از زمان خريد صاحبانظ -د

ائى از رهوده بهبعد از اين ب و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان

 الم.له الع                  بايد عمل شود. وال                                          اين پول ندارند و اال  طبق ضوابط همان شركت

لى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز اگر طرف فضو - 2س 

 گردد؟معامله مى فسخ

 ا معامله ر توان                                               ر صورتى كه غيبت طوالنى است و موجب تضر ر گردد، مىد - 2ج

 فسخ نمود.

فروشد و خصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مىش - 3س 

                                 گيرد كه حق  وى را از مشترى برايشد پس بايع را وكيل مىشوراضى نمى شريك

 ايد؟وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نم بگيرد آيا

 آنكه آن                                                     كالت صحيح است ولى حق  گرفتن مجموع قيمت را ندارد مگرو - 3ج

را  يك استملك كه سهم شر قيمت كهنمايد و بعد بايع فضولى  اءعامله را امضم

 رد ونك اءضلى به هر صورت اگر معامله را امرضايت مالك را جلب كند و گرفته،

را  سهم شريكرا بازپس بگيرد، بيشتر از  سهم شريكبايع فضولى نتوانست 

 بدهكار نيست.

 خصى كه شريكش غايب است زمين خود و شريكش را با كس ديگرىش - 4س 

 ىه راضگذارد كه هر زمان شريكم آمد وى را با اين معاملمىكند و قرار معامله مى

 تواند معامله را به هم بزند يا خير؟كنم وقتى شريك آمد راضى نشد مىمى

 است                                               ى است و اگر صاحب مال آن را رد  كرد معامله باطلمعامله فضول - 4ج. 
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    ق  گويد حفروشد و مىخصى ملك و زمين خود و شركايش را به كسى مىش - 5س 

ايع دهم آيا اين معامله صحيح است كه بشركايم را از زمين شخصى ديگر خودم مى

                    حق  اد عايى نسبت به اء را از زمين شخصى خود بدهد و آيا شركاء شرك     حق  

 يا خير؟ مشترى را دارند

 ه صحيح معامل ضولى است و اگر مالك، اين معامله را اجازه دهدفاين معامله  - 5ج

بايد  ه استبايع گرفت گيرد و يا اگر قيمت راا از مشترى مىاست و قيمت زمين ر

 رضايت مالك را جلب كند.

اى فضولى كه مشترى جاهل به مالكيت غير است با چنانچه در معامله - 6س 

اى در بدون اينكه مشترى هزينه)چند سال و افزايش چندين برابر قيمتها  گذشت

                        شف و رد  شود بفرمائيد: مثمن توسط مالك ك (كرده باشد مورد معامله

 ؟                      المعامله يا حين الرد  باشد مبلغ حينچه مبلغى مى ضامن                فضول در رد  ثمن -الف 

 ر اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد؟د -ب 

فضول ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنى به  در صورتى كه -ج 

توان فضول را                            المعامله و حين الرد  آيا مى پول و تفاوت فاحش ثمن حين ارزش

 التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟ ضامن مابه

ل عامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويتواند از قبول ثمن مآيا مشترى مى -د 

                                    ديگرى با همان كم يت و كيفيت بنمايد؟ مورد

 فضول آن را  گرديد بايد                                     گر در اين معامله مشترى خسارتى متحم لا -لف ا - 6ج

ه گر آنكمحاسبه گردد م پرداخت كند ولى بايد قيمت همان مقدار حين معامله

و  مشترى باشد كه بايد محاكم بين افزايش قيمتها موجب كسر و خسران فراوان

 اى ترتيب دهند.فضول مصالحه

  دنفضولى بو طالبى كه گفته شد در مورد جهل مشترى است ولى اگر علم بهم -ب 

 گيرد.مى                                                       معامله داشته، چون خود اقدام نموده خسران هم به او تعل ق

  جواب داده شد. -ج 

  جايز نيست. -د 

باشيد هم اكنون عرف اين است كه براى هيچكدام حضر مىهمانطور كه مست - 7س 

كنند آيا عقود الزمه و غير الزمه ايجاب و قبول يا همان صيغه معامله جارى نمى از

 باشندبه صورت معاطات صحيح مى معامالت اين

 امله معاطاتى صحيح است.مع - 7ج 
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           ترق ى قيمت

 بندى شده خريدارى كردم كه بهده هزار كيلو چاى بسته 73ينجانب سال ا - 1س 
ود خبه  مرور با قيمت مناسب بفروشم مقدارى از آن كه تا به حال باقى مانده، خود

 اصلى مت روز كه شايد چند برابر قيمتقيمت بااليى برخوردار شده، آيا به قي از
 بفروشم، اشكال دارد؟ است

 اشكالى ندارد. - 1ج 

دهد و قيمت فروش را وزيع مىتاى كاال را به عامل فروش جهت كارخانه - 2س 
نده فروش يابد، حاال آيا                                        كند، ام ا پس از مد تى قيمت كاال افزايش مى        مشخ ص مى نيز
 اعالم                                      مصو ب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديدكاالهاى موجود را به قيمت  بايد

 سوى كارخانه؟ شده از

 تواند در مى                                                      ر صورتى كه تعه د نداده باشد كه با قيمت مصو به بفروشد،د - 2ج

                                           صورت ترق ى قيمت، آن را به نرخ جديد بفروشد.

                                                      بخرند و قيمت آن بر اثر نوسانات اقتصادى بيش از حد  باال اگر جنسى را - 3س 
ه شود، فروخت و آيا اين نحوتوان به هر قيمت كه در بازار عرضه مىمى ،برود

 بادآورده جايز است؟ سودهاى

 اشكال ندارد. - 3ج 

 ر صورت افزايش قيمت اجناس و سقوط و كم شدن ارزش پول حكم ديوند - 4س 
 و مطالبات چيست؟

 ايد بين قرض دهنده و قرض گيرنده مصالحه شود.ب - 4ج 

 كند؟                                                 يا قل ت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مىآ - 5س 

 ا ي                                                 ل ت و كثرت تحق ق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهندهبايد طورى ق - 5ج

 گيرنده ضرر كرده است.

 واردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفامثلم - 6س 
ر در صد سال قبل كه برابر صد يا صد تومان مه)حكمش چيست؟ اء ثلج در شت
 (حال حاضر است ميليون در

 ايد به قيمت روز محاسبه شود.ب - 6ج 

ه به اينكه ارزش ذاتى ندارد و محض آيا پول مثل - 7س                                                        ى است يا قيمى با توج 
 است مثل كوپن و بليط نه مثل طال و گندم؟ اعتبار
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 كند، بايد مى افزايش پيداول مثلى است ولى در زمانى كه نرخ آن كاهش يا پ - 7ج

 مصالحه شود.

 زميناء احي

                               شده، بدليل نبودن امكانات مد تىاء قدارى زمين كه توسط اجداد ما احيم - 1س 
 عضىبيم، نتوانستيم آن را كشت كنيم، حال كه تصميم بر استفاده و كشت آنها را دار

د، داننا مجاز نمىبردارى را براى مباشد و بهرهگويند اين زمينها جز مراتع مىمى
 چيست؟ حكم

 قصد  گردد، پس اگر بهشده ملك او مىاء ى كه توسط شخصى، احيزمين - 1ج

شود و هر مى اعراض ترك زراعت و كشت كرد آن زمين جز اراضى موات حساب

اض جهت اعر گردد ولى اگر ترك زراعت بهكند ملك او مىاء كس آن را احي

ست اقى املك صاحبش ب ه در اين صورت درنبوده، بلكه انتظار وقت مناسب داشت

 ندارد.اء                              و بدون اجازه او ديگرى حق  احي

يا افرادى روى زمين بايرى براى ساليان دراز، بدون  وچنانچه فرد  - 2س 
                                                             كشت و زرع نمودند و ملك مزبور متعل ق به هيچ كسى نبوده، وضعي ت  معارض

 نحو است؟ اند به چه                      كه تصر ف مالكانه نموده               مالكي ت افرادى

 مالك  كند و زمين بالمعارض باشد، زمين رااء ى كه زمين بايرى را احيكس - 2ج

قل و نسباب ا شود، مگر با اعراض يا با يكى از                           شود و از ملكي ت او خارج نمىمى

 شد.داشته با                                                     انتقال و ديگرى حق  مزاحمت او را ندارد، مگر مجوز شرعى

 هكتار زمين كه كنار روستا 40حدود  سال قبل اهالى يك روستا 40دود ح - 3س 
داده مثال بود مشتركاآباد كردند بعد از چند سال دولت ظالم زمين را به زور گرفت و

كه  نهايىآزيد و بعد از انقالب زيد فوت كرد و اهالى زمين را پس گرفتند و بين  به
مين داده زهمين افرادى كه به او  سال يكى از 20قسيم كردند بعد از نداشتند ت زمين

كر خود را فروخت به بكر آيا اين معامله صحيح است يا خير و آيا ب شد، زمين
                      زمين تصر ف كند يا نه؟ تواند در اينمى

 مين متعلق به آباد كنندگان بوده است و حق  فروش ندارند.ز - 3ج                                                      

 خريد و فروش اوراق بهادار

شود بيشتر از آنچه وراق بهادار كه پشتيبان آن طال و نقره است آيا مىا - 1س 
 فروخت و حكم بيع صرف دارد؟ هست
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 چك را ندارد و در مورد فروش آن به كمتر و بيشتر حكم حكم بيع صرف - 1ج 

 تواند صاحب آن كمتر و يا بيشتر بفروشد.دارد، كه مى

                               عامله با چك ذم ى چه حكمى دارد؟م - 2س 

 باشد،                                             نسى با چك بذم ه بشود و جنس مقابل نقد و حاضرجاگر معامله  - 2ج

د را ول نقحكم پ                                                       معامله صحيح است و اال  باطل است چون چك غير تضمينى شرعا 

ار ه بدهك     ى ذم چك تضمين                                                     ندارد ام ا اگر مبادله چك با پول نقد بشود بايد در غير

 روشد، نه خود چك را.را بف

 ريد و فروش پول چه حكمى دارد؟خ - 3س 

 شكال ندارد در صورتى كه معامله جد ى انجام شود.ا - 3ج                                              

 يا خريد و فروش با چك جعلى صحيح است؟آ - 4س 

 جايز نيست. - 4ج 

                                      ريد و فروش كوپن توسط دال الن چگونه است؟خ - 5س 

 رد.گر از نظر دولت منعى نباشد، اشكال نداا - 5ج 

فروشد مشترى به طمع خصى چك جعلى را به مشترى به قيمت كمتر مىش - 6س 
ن آتواند خرد ولى بعدانمىكه بتواند به نحوى چك را نقد كند به قيمت كمتر مى اين

 تواند پول خود را از فروشنده بگيرد؟كند آيا مشترى مى را نقد

 بدهد. ل مشترى راعامله از اصل باطل بوده است و بايد فروشنده پوم - 6ج 

                                                    روش چك مد ت دار به مبلغى كمتر از مبلغ چك، ربا محسوبفآيا خريد و  - 7س 
 شود؟مى

 اشكال  شود وگر صاحب چك خودش كسر كند و معامله نمايد، ربا نمىا - 7ج

 ندارد ولى در غير اين صورت جايز نيست.

 ت دارد؟دهند چه صورامهايى كه بانك با شرط بهره چند درصدى مىو - 8س 

 مى اسال ، مگر مطابق با يكى از عقوداى كه سئوال شده جايز نيستبا نحوه - 8ج

 باشد.

 ريافت ديركرد توسط صندوق قرض الحسنه يا بانك چه صورت دارد؟د - 9س 

 ه نظر ما خالى از اشكال نيست.ب - 9ج 

 باشد؟كم خريد و فروش چك ، تمام اقسام چك چه مىح - 10س 
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 خريدار ن را كم كند، اشكال ندارد ولى اگرآب چك قيمت اگر خود صاح - 10ج 

 شرط كم كردن قيمت چك را بكند، اين معامله جايز نيست.

پول به پول مثالفروش يك اسكناس هزار تومانى به هزار  خريد و فروش - 11س 
 يكصد تومان چه صورتى دارد؟ و

 ول خرد پ هنه و ياگيرد مثالمعامله پول نو با ك                     ر معامله جد ى صورت مىاگ - 11ج

 با درشت باشد، اشكال ندارد.

 خريد و فروش بصورت نقد و نسيه

ميليون تومان تعيين شده  12روش معدن مقدار ثمن معامله فدر قرارداد  - 1س 
بلغ      كل  م گردد كه مبلغ چهار ميليون تومان از                خريدار متعه د مى)قيد شده كه  است و

لغ قى مبمعادن در دفترخانه بپردازد و ماب دريافت تائيد رسمى از اداره را پس از
ه . ب)بردارى در سه قسط پرداخت خواهد شد و چك شمارهبهره پس از اخذ پروانه
تحويل فروشنده گرديد كه پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد  صورت تضمين

لي   حال نظر به (شد ه و                                                       اينكه بيع به صورت نسيه بوده و زمان پرداخت مبلغ او 
بردارى همه اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهره گانه و زمان تائيدهاقساط س

مشخص شدن تكليف شرعى طرفين مرقوم  مجهول و نامعلوم بوده است جهت
 فرمائيد:

 يا معامله با اوصاف مذكور صحيح است يا باطل؟آ -الف 

 يا درثمن نسيه، زمان بايد دقيق ومضبوط بين طرفين باشد يا خير؟آ -ب 

ا جهل به زمان تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن بيع مذكور مىب -ج 
 گردد يا خير؟ارزش آن نامعلوم مى و

 معي ن نيست  الجملهعامله با وصف آنكه زمان پرداخت اقساط و لو فىم -لف ا - 1ج           

 باشد.باطل مى

  شد.انب                                                 داخت ثمن بايد معي ن باشد بطورى كه موجب ضرر و غرربله زمان پر -ب 

  ر است.ظاهرامصداق غر -ج 

اى نسيه خريده كه هر وقت پول داشت بپردازد از مغازه شخصى جنسى را - 2س 
 حدود آن نيز معلوم نيست اين معامله چه صورتى دارد؟ و

 يه معي ن نباشد، معامله اشكال دارد و باطل است.           اگر مد ت نس - 2ج                                              

 كشند چه صورتىقسطى مى داران به روى اجناساز مغازه سودى كه برخى - 3س 
 دارد؟
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 به  ماهه فروختم                                                 گر از او ل، قيمت قسطى آن مشخص شود به اينكه مثالششا - 3ج

قدار ماين  پرداخت شود اين قيمت، اشكال ندارد ولى اگر بگويد كه اگر شش ماهه

 است. ش حرامگيرم اين نحوه فرومى و اگر هفت ماهه پرداخت شود اين مبلغ اضافه

 خودرو آن است كه: معمول شركتهاى خودروسازى براى تحويلروال  - 4س 
كنند و در ضمن قسمتى از قيمت اصلى ماشين را به عنوان وديعه قبالدريافت مى

دى كنند به ازاى اينكه پول شما چند ماه در اختيار ماست درصشرط مى قرارداد
شود ت نمىداپرداخشود البته اين پول نقداده مى (عنوان تخفيف وديعه  البته با)سود 

روش كنند مثالبراى فهنگام تحويل ماشين از مابقى وجه كم مى بلكه اين پول را
ان ميليون تومان به عنو 2كارخانه مربوطه كه دولتى است مبلغ  خودروى پيكان

رصدى د 18دارد كه سود ساليانه در ضمن قرارداد بيان مى كند ووديعه دريافت مى
مت دهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين اگر مثالقيمى به عنوان تخفيف وديعه

         كند ام ا ىميليون را طلب م 4باشد مابقى وجه يعنى  ميليون تومان 6ماشين در بازار 
يليون با م 2كند مثالسود يك سال حبس كم مى ميليون 4مبلغ تخفيف وديعه را از اين 

 4وجه را به جاى شود سپس مابقى تومان مى هزار 360درصد سودى كه دارد  18
 ينكه:كنند حال با نظر به ادريافت مى هزار تومان 360ميليون منهاى  4ميليون، 

 .گيرندشود بلكه جزئى از آن را مىبالدريافت نمىقتمام پول  -الف 
 كنند مثالسهمان تحويل خودرو دقيقامعلوم نيست بلكه حدود آن را مشخص مىز -ب 

م سال   .به بعد 1379              ماهه سو 
 شودسودى با عنوان تخفيف وديعه داده مى -ج 

 رفين به اينگونه معامله رضايت دارندط -د 

 ريقه ديگرى براى تحويل خودرو وجود نداردط -ه 

ودرو معلوم نيست آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح قيمت قطعى خ -و 

 گيرد و جايز است يا خير؟قرار مى فقهى

 زيرا در  معمول كه مرقوم شده از نظر شرعى باطل استمعامله به اين نحو  - 4ج

مجهول است  (ماشين) شود قيمت مثمنزمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مى

باشد باطل است و اگر گفته شود كه  اى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهولو معامله

عه به طرف پذيرد و اين پول به عنوان وديمى معامله در زمان تحويل خودرو انجام

هم جايز نيست زيرا اگر واقعاپول به عنوان وديعه  شود بازقرارداد پرداخت مى

                                                          مسئولين كارخانه حق  تصر ف در اين پول را ندارند و حال آنكه  شودپرداخت مى

 كنند از جهت آن است كه در پولكارخانه سودى را كه پرداخت مى مسئولين
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سود               پردازند و اال به صاحب وجه مى                                     تصر فى نمايند و از سود حاصله سودى هم

اى جستجو كنيم چاره                                            كردند ولى اگر خواسته باشيم راه حل ى براى آنپرداخت نمى

ميليون  2                  او ل با همان قيمت  نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد، كه معامله

                                     خودرو همان برگه حق  الثبت را با قيمت                                      حق  الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل

شود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او مى بيشتر هر طور كه محاسبه

 گردد.هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عمالاين كار انجام نمى بفروشند تا

 گويند مثالاين جنس قيمتاهى اوقات در معامالت براى فرار از ربا مىگ - 5س 

 تومان آيا صحيح است يا نه؟ 150اش باشد و قيمت نسيهتومان مى 100نقدش 

 اشكال ندارد. - 5ج 

 وكالت در خريد و فروش

تواند                                 اى اختالف پيدا كنند، آيا موك ل مىگر وكيل در خريد با بايع در زمينها - 1س 
را                                                                  حق  وكالت تصر ف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او در

 عزل نمايد؟

 عزل نداده باشد، عزل او اشكال ندارد.تى كه وكالت بال در صور - 1ج 

 باشد؟يا وكيل در خريد و فروش، وكيل در فسخ هم مىآ - 2س 

 د و خري وه قرارداد دارد و اگر وكالت بصورت مطلق است، دربستگى به نح - 2ج

 فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود.

 نسى بخرد، بعد انسان بيشتر ازگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جا - 3س 
 مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد؟

 د خواهد، بايمى                                            بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حق  العمل جايز نيست و - 3ج

                    به موك ل تذك ر دهد.

 شرط ضمن عقد معامالت

 ديگرىاش را به فردى طى قولنامه تنظيمى در بنگاه معامالت امالك خانه - 1س 
ر در قولنامه تنظيمى فى ما بين اين است كه مى هرگاه  «                                                                فروشد يكى از شرايط مقر 

ر حاضر براى انجام معامله نشود عالوه بر رد  مبلغ  فروشنده                                                                در ظرف مد ت مقر 
ميليون لاير از مال خود را مجاناو بالعوض بعنوان خسارت و وجه  2دريافتى مبلغ 
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ره براى » بپردازدنامبرده  التزام به خريدار ه به اينكه طبق قولنامه مد ت مقر                                                 با توج 
روز  25در دفترخانه اسناد رسمى و انجام رسمى معامله  طرفين به منظور حضور
ر در  تعيين گرديده فروشنده با                                               استفاده از شرط خيار پيش گفته در مد ت مقر 

نمايد و بعد از اقدام به فسخ عملى قولنامه مى دفترخانه اسناد رسمى حاضر نشده و
شخص ديگرى فروخته و پس از انجام                                        مد تى همان منزل را طى قراردادى جديد به
بنام خريدار جديد انتقال و مورد معامله  تشريفات قانونى سند مالكيت رسمى ملك را

                                قولنامه او ل ضمن عدم دريافت ثمن  دهد اينك خريدار                     را نيز به تصر ف وى مى
ره نصيب                         به عل ت استفاده فروشنده پرداختى و وجه التزامى كه                         از شرط خيار مقر 

فروشنده در فروش                                               شود، مد عى است كه خانه به وى فروخته شده و عملوى مى
صادر شده باشد،  ثانوى ملك به ديگرى و لو اينكه سند انتقال نيز بنام خريدار جديد

ب مرات غير شرعى و غير قانونى است عليهذا خواهشمند است با عنايت به
                                                             معروضه نظر مبارك و فتواى خود را در خصوص صح ت يا عدم صح ت عمل

ره در قولنامه و فروش ثانوى ملك  مورد                                                                    فروشنده در استفاده از شرط خيار مقر 
ليه مبنى بر غير شرعى بودن معامله ثانوى  بحث به                                                                 ديگرى و اد عاى خريدار او 

 مرقوم فرمائيد؟

 اخت پرد                             رى او ل حق  گرفتن پولى را كه                             عامله دو م صحيح است و فقط مشتم - 1ج

ده نجام شانامه قول                                                          كرده، دارد زيرا در قولنامه او ل معامله تمام نشده و فقط يك

 است.

قد معامالت با انسان شرط شود كه وضو بگيرد يا غسل كند عاگر در ضمن  - 2س 
 طل وابنماز بخواند بيان نمائيد آيا از نظر فقهى اوالاين شرط صحيح است يا  يا

، مكروه و يا م)نمودن به شرط فوق چه حكمى  ثانياعمل  (باح                                واجب، حرام، مستحب 
 دارد؟

 انجام شرط را رط صحيح است و عمل نمودن به آن واجب است يعنى اگرش - 2ج 

شود نمى خود فعل واجب تواند معامله را فسخ كند ولىترك كند، طرف مقابل مى

 گرچه عمل كردن به شرط واجب است.

گذارد كومت را قرار مىحخرد و ماليات شخصى زمينى را از كسى مى - 3س 
ن آتواند به شود آيا بايع از مشترى مىافغانى، بعد ماليات حكومت زياد مى مثالده
 ماليات زياد شده ماليات بگيرد يا خير؟ مقدار

 ه       قر ر شدم                                                خص شده در معامله، با همان ماليات ده افغانى مثال اگر قيمت مش - 3ج 

 يمت بهكه ق شده تواند از مشترى بگيرد ولى اگر قرار بر ايناست بيش از آن نمى

 ردازد.رى بپمقدار را مشت شود، بايد هماناضافه هر مقدارى كه ماليات گرفته مى
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 ا شرط گذشت به سال و تأديه اقساط و تنظيم سند رسمى كه شرطبيع حمامى ب - 4س 
 چه                                   ر ف نموده و بنا را تبديل نموده است                                  آخرى محق ق نشده و مشترى در زمين تص

 صورتى دارد؟

 جايز                                                      ه عل ت عدم تحق ق شرط سو م، بيع صورت نپذيرفته و تصر فب - 4ج

 باشد.نمى

 خيار در معامله

 ط كند كه مشترى مبيع را بايد براى خود نگهدارد، آيا چنيناگر بايع شر - 1س 
 معامله او چه صورتى دارد؟صحيح است و اگر مشترى مبيع را فروخت  شرطى

 ار خي                                                ت و بايد تخل ف نكند، ام ا اگر تصر ف كرد و فروختشرط صحيح اس - 1ج

                         تخل ف شرط براى بايع هست.

 لكى قولنامه شده و اكنون فروشنده پشيمان شده، حكم چيست؟م - 2س 

 ر هم راه ب معامله تمام شده است و خيارى در معامله نباشد در صورتى كه - 2ج

 (توافق طرفين در بر هم زدن معامله)عامله اقاله است زدن م

 فروشد واى جنسى را به بيش از ارزش واقعى آن مىگاهى اوقات فروشنده - 3س 
                                                                   چون خريدار از قيمت اصلى مط لع نيست از خريد جنس رضايت دارد، آيا اين 

ه و اصحيح است؟ و اگر خريدار از قيمت اصلى آگاه است، لكن از روى اكر معامله
 دهد چه حكمى دارد؟معامله را انجام مى اجبار اين

 ه شده، داد                                                خريدار بفهمد كه به قيمت بيش از حد  متعارف به او در صورتى كه - 3ج

         ست و اال احيح معامله ص مغبون است و حق خيار غبن دارد، با اين حال اگر رضايت داد،

د كند و به خري اقدام بداند، مع ذلكقيمت را                                         تواند فسخ نمايد، ام ا در صورتى كه زيادىمى

                               صحيح است و حق  خيار غبن ندارد. لو از روى اضطرار باشد، عقد

هاى خوب ر بازار مرسوم است ميوه فروشان جلو چرخ خود را از ميوهد - 4س 
نس جزنند و به مشترى و پشت آن خراب است و بدينوسيله خريدار را گول مى چيده
 دهند، حكم چيست؟نمى خوب

 رى خوددا كار حرامى است و بايد مؤمنين از اينگونه اعمال تدليس است و - 4ج

 كنند.

 ا فروخته و با خريدار شرط كرده كه، هنگام فروش بايد بهرشخصى زمينى  - 5س 
 فالن شخص بفروشى، آيا اين شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نكرد و به كس

م چه حكمى دارد؟ ديگرى                                فروخت، فروش دو 
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 است. ده                                                   شرط صحيح است و در صورت تخل ف، خيار فسخ از آن  فروشن - 5ج 

                                                   انستان زمين موروثى پدرى خود را به مد ت دو سال بطور شخصى در افغ - 6س 
رد                                                                شرط فروخته است، بعد از مد ت چهار سال بايع اد عا نموده كه پول مو بيع

ا رزمين خود  شش سال پيش انجام شده براى مشترى پرداخت كرده و معامله را كه
                                مد عى حق  خيار فسخ دارد يا خير؟ كند آيافسخ مى

 د.ندار                                            معي ن شده در بيع شرط، بيع الزم است و حق  فسخ            بعد از مد ت - 6ج 
ر ه انعقاد بيعى نسبت به ملكى نموده، بنا بر قول فروشنده دبشخصى اقدام  - 7س 

ا دارد كه تاهااعالم مىذيل قولنامه شفاء انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امض زمان
 )ع ين بيا                                                          اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و اين امر مورد تائيد دال ل  ساعت 48

و  باشد در اين قرارداد بصورت تايپو حاضر به شهادت مى بوده (بنگاه امالك 
فراد اطرفين ساقط گشته حاال فروشنده با مراجعه به                          پيش نويس كل يه خيارات از

ه  م قيمت واقعى فروخته و مل شده كه ملك را به كمتر            خبره متوج   80ك                                  از دو سو 
ر مورد اد عا مرا ميليون قرارداد بسته لذا 50ميليونى را   جعه نموده                             ظرف مهلت مقر 

جود وعدم                          واقع گشته دائر به اد عاى و اعالم فسخ نموده لهذا بين متبايعين مجادله
خ و فس                        خريدار و اد عاى حق  فسخ ف                                          حق  فسخ و اسقاط كاف ه و تام ه خيارات از طر

                                           قرارداد و عدم اط الع از غبن از طرف فروشنده:
                                                          يا اين حق  فسخ و فسخ با شهادت يك نفر دال ل قابل احراز است؟آ -الف 
 يا خيار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟آ -ب 
 غبن ندارد؟يا اسقاط خيار غبن در زمان اسقاط، نياز به علم به آ -ج 
 ئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟س -د 
 ت                                                        ت اد عاى فروشنده دائر به حق  فسخ و فسخ، و عدم امكان اثبا            در صورت صح   -ه 

                                                             حقاني تش در دادگاه، وضعيت شرعى خريدار نسبت به ملك چگونه است؟
                                                اط الع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خيارات، وضعيت  در صورت عدم -و 

 خريدار چگونه است؟ شرعى

 تواند مى                                    ساعت شرط خيار كرده باشد در اين مد ت 48ر صورتى كه تا د - 7ج

ل را يد مابا اعمال خيار كند و معامله را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود خريدار

 حرام است                                                    مسترد نمايد و اگر مسترد نكند، غصب است و تصر ف در آن

 معاطات

 طاتى آن بيعى است كه در آن صيغه ايجاب و قبول نخوانند ياآيا بيع معا - 1س 
 مه؟                                                            بيعى كه در آن اصالحرفى بين متعاملين رد  و بدل نشود حت ى يك كل اينكه

 شود.هر دو را شامل مى - 1ج 

 معامالت ربوى
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 هزار تومان از 40اند كه در آن ماهيانه نفر صندوقى را تأسيس نموده 1 - 90س 
كشى جمع آورى شده و اتومبيلى خريده و به قيد جهت شركت در قرعهاء اعض

هزار تومان پرداخت  57شود اين عضو ماهيانه عضو برنده داده مى قرعه به
هاى پردازد و بدون شركت در قرعههزار تومان مابه التفاوت مى 17كند يعنى مى

بعدى  التفاوت براى اعضاىيابد و مابه آخرين نفر ادامه مى بعدى كه اين عمل تا
ق پردازد و در نهايت دوره صندوديگر سودى نمى باشد تا در نتيجه فرد آخرمى

 شود با اين وصف بفرمائيد:تمام مى
 رداخت پول به جاى ماشين چه حكمى دارد؟پ -الف 
 رداخت مابه التفاوت نيز چه حكمى دارد؟پ -ب 

 شود.ايز نيست چون رباى قرضى مىج -لف ا - 1ج 

  كه وكالتاخريدارى نمايند و به شخصىاء گر ماشين را از طرف همه اعضا -ب 

ود س ى كهقرعه بنام او اصابت كرده به قيمت بيشتر بفروشند و مابه التفاوت

 اصابت م آنهابنا باقيمانده غير از كسانى كه قرعهاء شود، بين همه اعضمحسوب مى

 نگونهاجتناب از اي د گرچهاند، تقسيم گردد اشكال ندارنموده و خارج شده

 ناك براى مؤمنين بهتر است.معامالت شبهه
 در هر ماه به يك نفر از آناناء نه از اعضآورى پول ماهاگروهى با جمع - 2س 

 كشى مشخصدهند شخص دريافت كننده ماشين هر ماه بوسيله قرعهاتومبيل رنو مى
 شود:مى

لى بخواهد با پرداخت مبلغى ب گر دو نفر در قرعه آخر قرار گيرند وا -الف  ه                               او 
م سهميه ماشين آن ماه را از او بگيرد دريافت چنين پولى از نظر  شخص رعى ش                                                               دو 

 دارد؟ چه حكمى
ى فر در آن ماه مشتركابه عنوان برنده اعالم گردند و شخص ثالثاگر هر دو ن -ب 

يرد ن بگآنا با پرداخت مبلغى به هر يك از آنها سهميه ماشين آن ماه را از بخواهد
 پول چه حكمى دارد؟ دريافت اين

 عد از ماههاى ب                                                    زم به تذك ر است كه اگر كسى قرعه بنامش اصابت كرد، درال - 2ج

ايد ادتر بگر زياندارد و                                                      اصابت قرعه زيادتر از سهام او ليه وجهى نپردازد، اشكال

مش با بناصابت قرعه ااگر بعد از  -جواب الف و ب  بپردازد خالى از اشكال نيست.

 ديگرى واگذار كند اشكال ندارد. اخذ مبلغى نوبت را به

ر بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد و دگذاشتن پول  - 3س 
هاى فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى از آنجا كه پس انداز در بانك با

صاد كشورهاى                                                 موجب تقويت كف ار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقت خارجى
 گردد حكم مسئله چگونه است؟مى اسالمى
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 ولى در  ذاشتن پول در بانكهاى خارجى و گرفتن سود آن اشكال نداردگ - 3ج

 .نيست                                                         صورتى كه موجب تقويت كف ار و سلطه اقتصادى آنان گردد، جايز

هزار افغانى را در  100دهند مثالرخى پولداران پولشان را سر سود مىب - 4س 
رد يا فروشند حكم ربا را داهزار افغانى در سال مى 130دستمال به مبلغ يك  ضمن
 خير؟

 مذكور ربا نيست. در فرض - 4ج 

ولشان را به همان شكل سئوال قبل به غرض فرار از ربا برخى ديگر پ - 5س 
ا ركنند كه ظاهراربا نيست ولى قصد همان سود است مثالزمينى معامله مى طورى

ين را هزار افغانى و دوباره همان زم 100                  در مد ت يك سال به خرند و مى بيع شرط
زار ه 10هزار افغانى در سال در حالى كه زمين بيشتر از  30دهند به مى اجاره

بيند و قبض هم ارزش ندارد و صاحب پول اصالزمين را نمى افغانى در سال
 نمايد حكم چيست؟نمى

 ت حرام نيس معامله صورى نباشدگيرد و گر واقعاخريد و فروش انجام مىا - 5ج

 ولى اگر معامله صورى است سود آن حرام است.

 شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از در صورتى كه - 6س 
 مايدنتحويل به خريدار آن را مجددااز او به مبلغ كمترى به صورت نقد خريدارى 

 بفرمائيد:
 مله فوق ربوى است؟آيا معا -الف 
 در صورت مثبت بودن جواب آيا محكوم به بطالن است؟ -ب 
عدم                                                         معامله به صورت كل ى يا كل ى در معي ن باشد، آيا تعيين يا هر گاه مورد -ج 

                                                          مصداق كاالى فروخته شده تأثيرى در صح ت يا بطالن معامله دارد؟ تعيين
لى ف -د   اثرى روشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كمتر به صورت نقد چه           قصد او 
 تواند داشته باشد؟                      صح ت يا بطالن معامله مى در
 يا فرقى بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد؟آ -ه 
ت بودن جواب هرگاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن، در صورت مثب -و 

 قصد مذكور پيدا كند چه اثرى بر حكم معامله دارد؟ علم به

 نيست و  نيست زيرا اين داد و ستد واقعى نجام شده صحيحمعامله ا -لف ا - 6ج

 باشد و صدق معامله ربوى هم مشكل است.صورى مى

  ه نظر ما معامله ربوى كالمحكوم به بطالن است.ب -ب 

  لذا اگر  كند واى صورت گرفت و بيع صورى نباشد، فرق نمىاگر واقعامعامله -ج

م عيين هلو ت و باشد فته                                                    معامله واقعى انجام شده و به صورت كل ى هم بيع صورت گر

 نشده باشد، معامله صحيح است.
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  كند.                        اللت بر عدم جد  معامله مىد -د 

  عامله م                                                و مالك، اصل جد  در معامله است كه اگر قصد جد ى در تفاوت ندارد -ه

 داشته صحيح است.

  جواب روشن است. -و 

ويسد نفروشد و در ذيل فاكتور مىروشگاهى به صورت عمده كاال مىف - 7س 
يدار تومان و خر 120تومان و سه ماهه  110تومان، دو ماهه  100نقدى مثال قيمت
 ن عملخواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد آيا اياست هر كدام را كه مى مجاز

 شرعى است؟

 گيرد مى                                               م خريد مشخص گردد كه با كدام مد ت، معامله انجاماگر در هنگا - 7ج

مله د معا      ت مرد صور وافق گردد، اشكال ندارد ولى اگر به                        ومعامله روى قيمت معي ن ت

پول  گذشته بالنسبه به همان زمان صورت گيرد كه اگر هر زمان پول موجود باشد

 شود، معامله جايز نيست.پرداخت مى

 يى كه به صورت عمده فعاليت دارد در زمان فروش كاال بافروشنده كاال - 8س 
كند ىم                                      بستگى به مد ت خريد دارد و خريدار قبول كند كه قيمت كاال خريدار طى مى

 نمايد كهكند لذا سر موعد تاريخ چك مراجعه و اظهار مىچك آن را پرداخت مى و
ر را هنوز كاال را نفروخته  و دارمن                                               ام و يا اينكه توان پرداخت چك سر تاريخ مقر 

 فتريادروشنده خواهم سه ماه ديگر تاريخ چك را تمديد نمايم و چك قبلى را از فمى
 ر؟دهد آيا اين نوع معامله جايز است يا خيو يك فقره چك به مبلغ باالتر مى

 دارد اشكال ن گر خريدار با رضايت خود مقدارى به مبلغ چك اضافه نمايد،ا - 8ج

، اشدبلغ بميا رضايت او منوط به اضافه نمودن آن  و چنانچه فروشنده شرط كند

 باشد.ربا و حرام مى

 شرعىعقود 

شود در اثر معامله سود اين ر قرارداد مضاربه بخاطر اينكه حدس زده مىد - 1س 
ه چ                             درصد به عنوان سود معي ن گردد  20درصد خواهد بود اگر از ابتدا  20 پول

 دارد؟ صورت

 د سود درص                                             بايد نسبت معي ن گردد كه هر چه سود كرد با فالن جايز نيست و - 1ج

 شود.تقسيم مى

                         مد ت در بانكهاى ايران چه                                 حسابهاى سپرده كوتاه مد ت و بلند تشكيل - 2س 
 دارد؟ صورتى



 

 
   

 

280     

 عمل گردد  ر صورتى كه طبق ضوابط عقود اسالمى و رعايت شرايط فقهىد - 2ج

 اشكال ندارد.

عنوان مثال يك ميليون تومان پول از كسى به عنوان  اگر شخصى به - 3س 
تفاده و نسيه به چه شكل از پول اسدريافت كند غير از صورت معامله نقد  مضاربه

 قراردادى با هم ببندند؟ كند و چگونه

 ز تى كه اتجار تواند هر نوعامل بعد از آنكه پول را از مالك دريافت نمود مىع - 3ج

ل ك و عامن مالقراردادى كه بي نظر شرعى اشكال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنكه

 ين مالكبت كه نحوه مضاربه به اين نحو اس                                    شده تجارت خاص ى معي ن گرديده باشد و

ام امل انجرا ع كه مالك سرمايه را تأمين نمايد و كار شودو عامل قرارداد بسته مى

 نسبت بين آنها تقسيم گردد. دهد و سود حاصله با

 سرقفلى

 منقول؟ شود يا غيريا سرقفلى از حقوق مالى است و آيا مال منقول محسوب مىآ - 1س 

 حقوق مالى است و در حكم مال منقول استاز  - 1ج. 

 باشد؟                                يا سرقفلى همان حق  كسب و پيشه مىآ - 2س 

 گويند.                                                  ير، حق  تصر ف و استفاده از مكان معي ن را سرقفلى مىخ - 2ج 

 كي                                                      ا حق  كسب و پيشه متفاوت باشد آيا اجتماع اين دو حق  در باگر سرقفلى  - 3س 
 مورد ممكن است؟

 شوند.لى در بعضى از موارد با هم جمع مىهستند وبا هم متفاوت  - 3ج 

 يژه اماكن تجارى و كسب است يا شامل واحدهاى مسكونى ووآيا سرقفلى  - 4س 
 شود؟غيره نيز مى

 ولى  وعى كه معموالشيوع دارد در مورد اماكن تجارى و كسب استن - 4ج

 اختصاص به اين موارد ندارد.

 باشد كه سهحب سرقفلى يك باب هتل مىشخصى مالك منافع، و مستأجر صا - 5س 
                                                                       دانگ مشاع از شش دانگ عين آن متعل ق به يك شخص حقيقى و سه دانگ باقيمانده

                                   گردد و مالكين عين هتل حق  سرقفلى و                                     وقف عام و درآمد آن صرف امور خيري ه مى
سال است به شخص مورد بحث واگذار  44مالكيت منافع هتل مذكور را كه بيش از 

گردد ضمنادر سند                                                  محل  به قدرالسهم به مالكين و متول ى وقف پرداخت مى اجاره و
شرط شده است كه مستأجر  (مستأجر)                                 تنظيمى ميان متول ى و صاحب سرقفلى  اجاره
                                                                       واگذارى سرقفلى و مالكيت منافع خود در هتل را بدون موافقت متول ى و اداره      حق  
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                           حت ى به عنوان وكالت يا صلح اء انح                                      اوقاف و امور خيري ه را به هيچ نحوى از       حج  و
مشاركت و غيره را ندارد اينك مستأجر مذكور حقوق اجارگى و سرقفلى  حقوق يا

اى به ديگرى واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه قولنامه خود را طى
                                      با فروش سهميه خود موافقت نكرد كل  اين  (مالك سه دانگ عين) اداره اوقاف
ه به اينكه متول ى منصوص به تبع آن اداره محترم  باشدىمعامله فسخ م                                                            اكنون با توج 

صراحتامخالفت كرده است لطفانظر فقهى خود را در  اوقاف با انتقال مذكور
 شرعى معامله و تكليف بعدى طرفين بيان فرمائيد؟ خصوص وضعيت حقوقى و

 نداشته است                                                     ا فرض مرقوم اين معامله باطل است و مستأجر حق  واگذارىب - 5ج. 

 مسائل بانكى

ه به اين كه سودولهايى كه بابت مضاربه يا ساخت خانه مىپ - 1س                               دهند، با توج 
 شود، چه صورت دارد؟تضمين شده است و مورد زيان مشتركاتقسيم نمى        نسبتا  

 رد و اال ندا ارداد، مطابق با يكى از عقود اسالمى باشد، اشكالاگر نحوه قر - 1ج         

 جايز نيست.

                                      را موظ ف به پرداخت حق  بيمه كند تا در تواند وام گيرندهآيا بانك مى - 2س 
 مرگ، بيمه قرض او را بدهد؟ صورت

 ءاالزم الوف ر صورتى كه شرط بيمه، در ضمن يك عقد الزمى شرط گردد،د - 2ج 

 .نيست و الزام وام گيرنده اشكال ندارد اء                  است و اال  الزم الوف

 ده ومطرح بواء ا خير؟ و آيا اين مسئله از قديم بين فقهي آيا دولت مالك است - 3س 

                       ات فاقى است يا اختالفى؟

 باشد.هم مى مطرح بوده و مورد اختالفاء ولت مالك است و مسئله بين فقهد - 3ج 

  دهند، چه حكمى دارد؟انداز شده مىهايى كه بانكها براى پولهاى پسبهره - 4س 

 ارد.اشكال ند ز قراردادهاى عقود اسالمى باشد،رتى كه به شكل يكى ادر صو - 4ج 

ه عامل است و صاحب سرمايه هاى امروزه سود و زيان مدر مضاربه - 5س                               توج 

در سود شريك است، بنابراين چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به  فقط

سود مورد توافق به صاحب سرمايه است، آيا اين روش صحيح است؟  پرداخت

 شرعى چيست؟ راهبفرمائيد كه 

 عامل باشد،  در مضاربه شرعى چنين نيست كه ضرر مشترك بين مالك و - 5ج

ضرر به صورت                                                   بلكه زيان مخصوص مالك است و حق  شرط كردن به اين كه

خسارت از كيسه خود باشد،  اشتراك باشد ندارند، مگر آن كه عامل قبول كند كه
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تواند هم در پايان كار يك و مىندارد  كه اين از قبيل شرط خارج است و اشكالى

                                          تنها متوج ه مالك نشود، لذا اين نوع مضاربه  نوع مصالحه با مالك نمايد تا ضرر

تجارت نمود، به شرط اين  مشروعى است كه بتوان با آن توأم با مصالحه بهترين راه

 مضاربه رعايت شود. كه شرايط

يا واضح تر به قدارى از حقوق كارمندان بانك به صورت مضاربه م - 6س 

 شود، چه حكمى دارد؟ربوى است زيرا از متقاضيان سود گرفته مى صورت

 زد دارد، م كنند و بانك هم درآمد حاللون كارمندان براى بانك كار مىچ - 6ج

الحه رع مصحاكم ش توانند باكار آنها اشكالى ندارد و بر فرض مشتبه بودن، مى

 كنند.

 صدرند، گاهى اوقات به قصد سود و گاهى اوقات به قگذاا مىپولى كه در بانكه - 7س 

 كمىحچه  گيرد، اين سود                                                        امني ت است، در هر دو حال بعد از مد تى به آن سود تعل ق مى

 دارد؟

 ود و خ                                              نشود بلكه به جهت امني ت پول را در بانك بگذارد اگر شرط سود - 7ج

 بانك چيزى را بدهد، اشكالى ندارد.

 هاى ثابت در بانكها چه حكمى دارد؟سپرده - 8س 

 تن پول و گرف گر به صورت مضاربه باشد و شرايط آن رعايت شود، گذاشتنا - 8ج

ى       ا مد تتن كه مشروطابر اي)                                                 سود اشكال ندارد ولى اگر به صورت وام با سود معي ن

 است. بگذارد، رباى قرضى و حرام (برداشت نكند

 دهند، چون موجب جبران كمى از كاهشس انداز مىپ سودى كه بانكها به - 9س 
 شود، آيا ربا است؟ارزش پول است كه بوسيله دولت ايجاد مى

 سود صدق  ه نظر ما مسئله جبران كاهش ارزش قيمت پول تمام نيست وب - 9ج

   ال  شود و امحسوب نمى كند كه اگر بر اساس يكى از عقود اسالمى باشد، ربامى

 است.مصداق ربا و حرام 

لحسنه هنگام پرداخت وام دو الى چهار درصد از صندوق قرض ا - 10س 
 كند آيا ربا است؟وام، بعنوان مخارج صندوق دريافت مى گيرندگان

 با  ى صندوقكارتها عنوان كارمزد يا معامله نمودن بعضى از اوراق وباگر وجه را  - 10ج

 اشكال است.     محل                                              رضايت طرفين دريافت نمايد، اشكالى ندارد و اال 



         

   83 2                                                                                                                                           مسائل معامالت

 رفتن وام از بانك به جهت تعمير خانه و مصرف آن در جاى ديگر چهگ - 11س 
 صورت دارد؟

 شود نمى                                                    ر صورتى كه مشروط به مصرف خاص ى شده باشد در راه ديگرد - 11ج

 استفاده كرد.

 رع درآمد خود را، با گذاشتن پول در بانك و گرفتن سود قرااگر كسى منب - 12س 
 ت؟دهد چگونه اس

 گر از راههاى شرعى انجام گيرد، اشكال ندارد.ا - 12ج 

 ام در باز پرداخت، بايدويست هزار تومان از بانك اسالمى قرض گرفتهد - 13س 
ه كويد پانصد هزار تومان بدهم آيا شرعاجايز است و اگر مسئولين و رئيس بانك بگ

 كنيم، چه حكمى دارد؟صورت مضاربه عمل مى به

 رت صو رض، ربا و حرام است مگر قرارداد بهق، بيش از مقدار گرفتن پول - 13ج

گرفتن  مضاربه باشد و شرايط آن رعايت شود كه در اين صورتشرعی مثل عقد 

 سود به اين نحو جايز است.

انكها و مؤسسات اعتبارى پولى كه در بعضى موارد مرتكب خريد سهام ب - 14س 
 شوند چگونه است؟مى ربا

 ز ابعضى  دارد و لو آنكه احتمال داده شود درنانك اشكال خريد سهام ب - 14ج

ط م مخلول حراما موارد مرتكب ربا گردد ولى در صورتى كه بدانند سود دريافتى با

 شده است، بايد تخميس گردد.

 دهند مبلغى پول بهانكها و صندوقهاى قرض الحسنه در قبال وامى كه مىب - 15س 
ربا نيست در صورت جواز ميزان كارمزد چه گيرند آيا اين عنوان كارمزد مى

 باشد؟ مقدار بايد

 ايى خرجه گيرند اشكال ندارد و ميزان آن بستگى بهرمزد مىاگر واقعاكا - 15ج

                             دارد كه صندوق متحم ل آن است.
ليه، وامى به صورت زير در ابانك براى ت - 16س  اد او   ختيار                                                    هي ه ماشين آالت و مو 

 وايد جنس مورد نياز را بايد صاحب كارگاه انتخاب نم دهد:صاحب كارگاه قرار مى
فى كند بانك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشند را  ه آن                                                                   فروشنده را به بانك معر 

فروشد سئوال اين است كه اگر صورت اقساط به صاحب كارگاه به زياده مى به
رى به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتو شخص، نياز

بت دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابانك ارائه مى صورى از فروشنده به
به ر صورتى كه مسئولين بانك علم د -الف  گيرد:پردازد از او مىفاكتور مى

 وجه چه صورتى دارد؟ پرداخت صورى بودن فاكتور داشته باشند
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ته باشند چه ر صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشد -ب 
 دارد؟ صورتى

 صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در قبال آن جهت دريافت دادن فاكتور -ج 
 وام چگونه است؟

شود ونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن ربا محسوب مىدريافت اينگ -د 
 خير؟ يا

 كند                                   گردد كه اكل مال بالباطل تحق ق پيدانيست زيرا موجب مى جايز - 16ج. 

  با   سجايز ني راى مسئولين بانك اشكال ندارد ولى براى مشترى بانكب -الف و ب

 اين ضوابط پول را از بانك تحويل بگيرد.

  جايز نيست. -ج 

  شود بلكه اكل مال بالباطل است.ربا محسوب نمى -د 

 سات قرض الحسنه و يا بانكها در ازاى تأخير در پرداختبرخى از مؤس - 17س 
 ردديرك كند آيا اخذ جريمهمشتريان خود اقدام به اخذ جريمه ديركرد مىاقساط وام 

 جايز است و در صورت حرام بودن راه شرعى آن چيست؟

 رام است و راه شرعى هم ندارد.ح - 17ج 

اگذارى وام بين وام گيرنده و صندوق قرض الحسنه واگر قبل از  - 18س 
د د بايرداخت اقساط خود تأخير كناين صورت كه اگر وام گيرنده در پ قراردادى به

ورت صاخذ جريمه ديركرد در اين  (مثالبه فالن مبلغ)پرداخت كند  جريمه ديركرد
 چگونه است؟

 جايز نيست. - 18ج 

 يرنده جريمه ديركرد دريافت كند آيا برگاى به اجبار از وام اگر مؤسسه - 19س 
 (تجريمه ديركرد نيسدهنده ديركرد راضى به پرداخت )دهنده آن هم حرمت دارد 

 اشكال دارد راه شرعى پرداخت آن براى دهنده ديركرد چيست؟ اگر

 بايد  داند كه دير خواهد كرد و جريمهگر هنگام قرارداد وام گيرنده مىا - 19ج

كند و خت مىپردا                     داند كه در وقت مقر ربدهد، جايز نيست وام بگيرد ولى اگر مى

كان اهها امدر بعضى از م اشكال ندارد و اگرشود، گرفتن وام مشمول جريمه نمى

ى شخص كه جريمه را بدهد برا سر موعد پرداخت كردن را نداشت و مجبور شد

 وام گيرنده اشكال ندارد.
مؤسساتى كه به )اگر چنانچه در جامعه اسالمى مؤسسات ربوى باشد  - 20س 

نامعامالت كنند و علغير شرعى ديركرد يا كارمزد و يا سود دريافت مى طريق
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كار كردن و حقوق گرفتن از چنين  -الف  دهند بنام مضاربه ومى ربوى انجام
 (آن مؤسسه آلوده به رباست در فرض آنكه پول)مؤسساتى چه حكمى دارد 

 ظيفه مسلمين در قبال چنين مؤسساتى چيست؟و -ب 
                                                    پردن پول در چنين مؤسسات آلوده به هر ني ت چگونه است؟س -ج 
شد به انجام چنين معامالت ربوى با ه فعاليت اقتصادى جامعه متوقفاگر چنانچ -د 
 تأسيس چنين مؤسساتى جايز است؟ آيا

 ن مسئولي                                      ول ربوى حقوق را ندهند و در حقيقت ذم هپاگر از عين  -الف  - 20ج

آمده  ه دستپول ب مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند، اشكال ندارد ولى اگر از

 است. از ربا داده شود حرام

  طع رابطه با اينگونه مؤسسات.ق -ب 

  نيست. خالى از اشكال -ج 

  ه هيچگا هاى اقتصادى به اينگونه مؤسسات قطعامحرز نيست وتوقف فعاليت -د

 اقتصاد اسالمى متوقف بر معامالت ربوى نخواهد بود.
كها و يا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتريان خود برخى از بان - 21س 

رض قماه در مؤسسه بانك مذكور به صورت  6يا  4اينكه پول مشتريان مثالاز  پس
 كند:درصد و يا بيشتر يا كمتر عطا مى 26كار كرد وام با سود  الحسنه

                                   مشترى مجبور است پول خود را در مد ت )آيا اين طريق وام دادن صحيح است 
از  موضوع يكىنزد بانك باالجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و اين          معي ن در

 ؟(گرفتن از آن بانك است شروط وام

 كه به آن واسته باشد بتواند پول را از بانك خارج كند و لوخاگر هر وقت  - 21ج

ى لو اشكال ندارد باشد، او وام داده نشود و نحوه سود مطابق با يكى از عقود اسالمى

 صحيح نيست.                                         اگر حق  برداشت پول را ندارد اين نحوه وام

 ور باشد از اين مؤسسات وام بگيرد وام گرفتن چه حكمى دارداگر كسى مجب - 22س 
 ؟(شود اگر در مقام ضرورت باشد اشكال ندارد، مقام ضرورت چيستگفته مى)

 ى واقع عى و عقود اسالمى اشكال ندارد گرچه اگر اضطراربا شرايط شر - 22ج

 پيش آيد، مانعى ندارد.

 پردن پول به اين مؤسسات چه حكمى دارد؟س - 23س 

 اشد خواسته ب گذار هرگاهشود و سپردهگر مطابق با عقود اسالمى عمل مىا - 23ج

 بتواند پول خود را بردارد، اشكال ندارد.

جهت ارتفاع مشكالت اقتصادى  (عج)كانون فرهنگى انصارالمهدى  - 24س 
قدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه خود در كنار فعاليتهاى فرهنگى ا اعضاى
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فعاليت صندوق مذكور به اين ترتيب است كه افرادى كه  نموده است نحوه
شوند بايد براى افتتاح حساب مبلغ سى هزار لاير به  خواهند در صندوق عضومى

آورى در هر ماه به قيد قرعه و با پس از جمع حساب خود واريز نمايند اين مبالغ
شود با صندوق به صورت وام پرداخت مىاء               اولوي ت به اعضلحاظ كردن شرايط 

ه به اطالعات باال مقتضى است كه  سئواالت ذيل را پاسخ فرمائيد:                                 توج 
 يا افتتاح اين صندوق جايز است؟آ - 1
ه به اينكه صندوق مبالغى را جهت امورات جاريه خود ب - 2  (خرج صندوق)                                                      ا توج 

 رت دارد؟هزينه كند دريافت كارمزد چه صو بايد
 ار كارمزد چقدر بايد باشد؟مقد - 3
ام گيرنده در پرداخت اقساط خود تأخير كردند آيا جايز است اگر اعضاى و - 4

 عنوان ديركرد دريافت كرد؟ مبلغى به
 يركرد چقدر بايد باشد؟دمبلغ  - 5
دى اى فرهنگى كانون نياز به بودجه دارد و اين كانون منبع درآمچون فعاليته - 6

رمزد چون اين صندوق زيرنظر كانون است آيا جايز است كه مقدارى از كا د وندار
 هزينه در فعاليتهاى فرهنگى كانون استفاده كرد؟ را جهت

اء وق مبالغى را به عنوان كمك به كانون بطور ماهانه از اعضمسئولين صند - 7
وق صند كانون كه دراء كند اگر چنانچه اين مبلغ از ساير اعضدريافت مى صندوق

 دريافت نگردد: عضو نيستند
 يا دريافت اين مبالغ جايز است؟آ -الف 
 ريافت مبالغ چگونه بايد باشد؟د -ب 
  فعاليتهاى فرهنگى اين مجموعه پيشنهادات خود را بفرمائيد؟ براى پيشرفت - 8

 ندارد. اى را نگيرند اشكالگر در هنگام بازپرداخت وام اضافها - 1س  ج - 24ج 

  در  ينكه نامش كارمزد باشد وااگر واقعابه اندازه كارمزد بگيرند نه  - 2ج س

 حقيقت سود پول، اشكال ندارد.

  ودش اى كه كارهاى دفترى و ادارى و حقوق كارمندان تأمينبه اندازه - 3ج س  

  جايز نيست. - 4ج س 

  5ج س..... 

  مك ك نونگيرندگان بدون اجبار خواسته باشند به اين كا اگر خود وام - 6ج س

 م استحرا دكنند اشكال ندارد ولى اگر باالجبار براى امور فرهنگى پول بگيرن

   حكم روشن شد. - 7ج س 

  يق كنيد كه خودشان با رضايت خاطر كمك نمايند.مردم را تشو - 8ج س 

ه به اينكه بانكهاى جمهورى اسالمى قانوناموظف هستند كه تحت - 25س  يكى                                                                با توج 
جهتى  اسالمى پول در اختيار متقاضيان قرار دهند چنانچه قرارداد بهاز عناوين عقود 



         

   87 2                                                                                                                                           مسائل معامالت

بانك  باطل باشد تكليف گيرنده و كارمند بانك را تعيين فرمائيد كه آيا كارمند و رؤساى
                                                                       مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير و گيرنده حق  تصر ف در پول را

 ؟دارد يا خير

 كه  وامى را عقود اسالمى عمل نمايند و نبايدلين بانك بايد طبق مسئو - 25ج

باطل  داند عقدمى عقدش باطل است، به گيرنده پرداخت نمايند و گيرنده با آنكه

                          تواند در پول تصر ف نمايد.است، نمى

 عاله كه قانونابانك موظف است مورد قرارداد را انجام دهددر وامهاى ج - 26س 
ز اخواهد كه به وكالت دهد و از او مىىبانك فقط پول در اختيار جاعل قرار م

   ق  حنوان بانك كار خود را انجام دهد و بعداعالوه بر پول دريافتى مبلغى به ع طرف
ه انك ببانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصامورد جعاله را با پول ب الجعاله به

د راردادارد بفرمائيد اينگونه ق                               و حق  الجعاله را بانك دريافت مى انجام رسانده
 خير؟ صورت شرعى دارد يا

 ه نظر ما جعاله قابليت اينگونه موارد را ندارد.ب - 26ج 

 افتتاح حساب، مشروط به شركت در)رفتن جوايز بانكها در دو صورت گ - 27س 
 چه حكمى دارد؟ (كشى و بدون شرطقرعه

 اشكال ندارد. - 27ج 
گذارند بدين انكها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مىب - 28س 

ى كه مثاليك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشتر ترتيب
كنند كه سود مشترى از فروش اين و در همان مجلس محاسبه مى دهندقرار مى

بانك قسط بندى سپس براى دريافت اصل و سود مورد نظر  فرشها چقدر است
ه بمسئوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله  كند و بانك هيچگونهمى

داند موظف به دريافت اصل و سود تضمين شده مى گيرد و فقط خود راعهده نمى
 بفرمائيد:

 اوالاين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟
اخت                  فقط متعه د به پرد اگر مشترى پول را در مورد ديگرى مصرف نمايد و ثانيا
 زياده گردد چگونه است؟ وام و
 نا بياتكليف مسئولين بانك در صورت علم به صورى بودن قرارداد و عدم علم ر ثالثا

 فرمائيد؟

 نسبت  حو كه تقرير گرديده مشكل است زيرا بايد سود بنا برناوالبا اين  - 28ج

                 ربح معي ن گردد.

 ه در ك نيست                             در راه معي نى تجارت شود جايزاگر بانك شرط كرده باشد كه  ثانيا

 راه ديگر معامله گردد.
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 ايز جريافتى د تى و                                                      چون عقود اسالمى بايد از روى جد  انجام گيرد تا سود پرداخ لثاثا

د صورى اردابه عقد قر باشد فلذا در صورت علم به صورى بودن، بانك نبايد اقدام

 .نمايد

 ز بانك و شركت مسلمانها آيا جايز است و در غير مسلمانهاسود گرفتن ا - 29س 
 چطور؟

 از  ندارد و گر طبق ضوابط يكى از عقود اسالمى سود گرفته شود، اشكالا - 29ج

 غير مسلمانها سود گرفتن اشكال ندارد.

پردازند به اين صورت كه انكها وامى را به عنوان مشاركت در بيع مىب - 30س 
اى را خريدارى نمايد نسبتى از خانه را از مالك شخصى خواست خانه اگر

فروشند حال بعد به مشترى درخواست كننده وام به صورت اقساط مى خرند ونقدامى
ه به اين خريد و فروش بانك اقدام به پرداخت اضافه  اگر مشترى بدون رد و ك                                                    توج 
 معامله نداشت حكم شرعى چيست؟                قصد جد ى در اين

 رى قصد مشت ك بايد اين معامله را به مشترى تفهيم نمايند تامسئولين بان - 30ج

 ست.رام احزيادى                                                       جد ى در اين معامله داشته باشد و اال  پرداخت و يا گرفتن

 رفتن وام از بانكهاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه صورتگ - 31س 
 دارد؟

 جايز نيست. - 31ج 

 معامالت اينترنتى

ميالدى كار خود را  1998شركتى بين المللى با نام گلد كويست از سال  - 1س 
نفر هستند بنامهاى: آقايان ماكيتالو، ويجى،  5كرده است مديران اين شركت  آغاز
باشد يكى از مديران                                                     محمد و خانم ايمسن كه ملي تهاى آنان انگليسى و هندى مى رينك،
اشد كار اين شركت ضرب و فروش ببا نام محمد بيسمارك مسلمان نيز مى شركت

باشد                                                         طال به شكل سك ه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهاى مختلف مى مسكوكات
باشد و محصوالت توسط شركت از طريق شبكه جهانى اينترنت مى نحوه فروش اين

كند از طرف شركت كدى به شركت محصولى خريدارى مى هر شخصى كه از اين
باشد حال اگر شخصى كه به عنوان كد شناسائى مى گيردمى                 شخص خريدار تعل ق

كرده نفر جديدى را جهت خريد محصول از شركت  كه محصولى را خريدارى
فى كند شركت به معر ف                                           دالر به عنوان حق  الزحمه بازاريابى پرداخت  40                         معر 

كند بلكه مبلغى كه مشترى جديد اخذ نمى دالر را از مشترى 40شركت )كند مى
باشد بابت خريد محصول مشخصى مى كند فقط و فقطخريد پرداخت مى جديد براى

الزحمه و تالش بازاريابى شخص                                 دالر توسط خود شركت به عنوان حق   40و مبلغ 
فرمايند كه خريد از اين شركت مى حال بعضى از دوستان (شود               معر ف پرداخت مى
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م صالح براى كه اگر مقا شود الزم به ذكر استباعث خروج ارز از كشور مى
مركزى جمهورى  تعيين آزادى يا ممنوعيت ورود و خروج ارز از كشور بانك
م بخشنامه مورخ  601182                                                    اسالمى ايران باشد كه هست آن بانك در بخش سو 

به صراحت  هاى كثيراالنتشار درج شده استكه در همه روزنامه 1380/12/7
بدون  امه و بيشتر از آن راهزار دالر بدون اظهارن 5ميزان خروج ارز را تا سقف 

شخصى                                                                   هيچگونه محدودي تى تنها با يك اظهارنامه گمركى جايز دانسته است، حال
 را بابت خريد يكى از محصوالت از كشور خارج (دالر 800فقط )كه ارزى 

كند كه طالست و پشتوانه ارز مملكت است با اين اى وارد كشور مى        كند سك همى
فى خواهشمند است  وجود                                                        بفرمائيد دريافت حق  الزحمه بازاريابى بابت تالش و معر 

 جديد به شركت حالل است يا حرام؟ مشترى

 از  مؤمنين بايد ينگونه معامالت از جهات مختلف مورد اشكال است و لذاا - 1ج

 اين نحوه معامالت اجتناب نمايند.

 ميالدى به طور رسمى در سايت اينترنت شروع به 2000ركتى در سال ش - 2س 
ين گويد كار اين شركت به همفعاليت كرد و رئيس شركت به نام ولكر بايندر مى

ميالدى ادامه خواهد داشت كه هر مشترى با پرداخت  2025سال  نحو تا
فى مىمع از طريق مشترى قبلى به اين شركت يك الماس حدودانصف قيمت شود        ر 
ش دالر است بعد هر مشترى بايد دو مشترى ديگر را با پي 390قيمت يك الماس 

فى كند هرگاه مثالتعداد افراد مشتريان ش                         پرداخت معي ن شده به شركت ماره                                          معر 
آن  دالر 50گيرد كه             دالر تعل ق مى 100مشترى  به شش نفر رسيد براى اين (يك)

شود و مشترى ديگر به حسابش واريز مى دالر 50رود و روى قسط الماس مى
م در اين مجموعه دالر را برداشت كند و هرگاه 50تواند اين مى اضافه                           شش نفر دو 
 50شود، قسط الماس واريز مى دالر ديگر به حساب مشترى شماره يك 100شد 

ل به بعد از هر دالرى مى ته مشترى يك قسط برداش دالر 500                                باشد و از قسط او 
 تا قيمت الماس تمام گردددالر ديگر به حساب مشترى واريز مى 450 شود ومى

 خود را از تواند الماسشود بعد از اينكه قيمت يك الماس تمام شد مشترى مى
م به اسم او ثبت مى سط هر ق شود و                                                             نمايندگى تحويل بگيرد و به حساب وى الماس دو 

يكبار  اىين شركت هفتهدالر درآمد وى گرفته خواهد شد ا 500دالرى وى از  50
 كند لذا هرشب حساب تمام مشتريان خود را بررسى مى 12روز دوشنبه ساعت 

 هاى خود راتواند صبح روز سه شنبه حساب خود را نگاه كند و شاخهمشترى مى
 شودخودش بررسى كند حساب هر مشترى اين مجموعه به همين تناسب حساب مى

 مسئله چيست؟حال بفرمائيد نظرتان درباره اين 

 تفاوت  نظر باينكه اينگونه معامالت از جهات مختلف داراى شبهه است و - 2ج

سپيدپى منت كيش،  چندانى از حيث ماهوى بين شركتهاى گلد كوئيست، پرايم

مشمول آيه كريمه ال تأكلوا  پنتاگونو و ديگر شركتهاى از اين قبيل، نيست و

ى موارد موجب ضرر و زيان اقتصادى براى تمام باشد و دراموالكم بينكم بالباطل مى
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و همانگونه كه بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در  كشور ايران اسالمى است

در دى ماه تصريح كرده كه فعاليت اين قبيل شركتها پيامدى  1382 اطالعيه سال

 كالهبردارى و فريب مردم و ايجاد عوارض نامطلوب اقتصادى، اجتماعى و جز

الزم و  باشد و بر مؤمنيندارد و لذا همكارى با اين شركتها حرام مىفرهنگى را ن

 ضرورى است كه خود را در دام اينگونه شركتها گرفتار ننمايند.

 اصالحات ارضى

اند و سند ستفاده از زمينهايى كه در زمان اصالحات اراضى به مردم دادها - 1س 
گويد بنشناسد يا بشناسد و  نشده، چه صورت دارد، اگر انسان مالك اصلى را داده

نيستم و يا مرده و وارث او هست وظيفه چيست و آيا در صورت غصبى  راضى
 المثل هستند يا خير؟ة                        تحت تصر ف بوده، ضامن اجر               بودن، مد تى كه

 آن كه                                                     مين اگر صاحب مسل م داشته باشد، رضايت او شرط است مگرز - 1ج

 شد.                                         حاكم شرع حكم به سلب مالكي ت از او كرده با

قات          متفر 

 آيد و در ملك محدودى جارى است، هيچگونهرون مىآبى از زمين بي - 1س 

يك شود مگر براى همان درختهاى نزداى از نظر كشاورزى از اين آب نمىاستفاده

ادن آب د وتوانند از آب براى آشاميدن آيا غير مالكين اين باغ كه آب ندارند مى آب

 م شرعىو اگر مالكين بگويند، ما راضى نيستيم، حكحيوانات خود استفاده كنند  به

 چيست؟

 دارند كه گر آب به صورتى است كه، مالكين در مكانهاى ديگرى زمينا - 1ج 

ب آز اين اكان مال توانند با نهىكنند، ديگران نمىآنها را با اين آب، آبيارى مى

لكى مدوده محاز خروج از  رود بعداستفاده نمايند ولى در صورتى كه آب هدر مى

 نند.فاده كب استتوانند از آن آمى                                            مالكان، حكم مباحات او لي ه را دارد و ديگران

 خريد ويدئو اشكال دارد؟ آيا - 2س 

 ويدئو  نا به مقتضيات زمان اجتناب شود بهتر است، گرچه اصل خريدب - 2ج

                                           بخاطر استفاده از منافع محل له آن جايز است.

يابد، كه                                     در سازمانى معي ن به كشورها اختصاص مىاى مدارهاى ماهواره - 3س 

                              هاى خود، اعم  از خود ساخته يا تواند ماهوارهاين اختصاص، آن كشور مى بعد از
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                                                                 استيجارى را در آن مدارهاى محل ى قرار دهد، حق  استفاده يك كشور از  خريده يا

آنها توسط اين                                                  نحو مالكي ت است يا حق  انتفاع و آيا اجاره يا وقف اين مدارها به

 كشور ممكن است؟

 مالك منفعت                                                 ر صورت خريدن به صورت ملكي ت است و در صورت اجارهد - 3ج

                                     است پس مالك حق  وقف و اجاره را دارد.

 انه زدن در موقع خريد جنس از نظر شرعى، چه صورت دارد؟چ - 4س 

 ال ن و امثفك ، ولى در بعضى از امور مثل خريدن گوسفند قربانى ومانعى ندارد - 4ج

 آن كراهت دارد.

 كند، آيا                                                        ر بعضى معامالت، در قولنامه مبلغى را بعنوان حق  فسخ قيد مىد - 5س 

                                                   معامله صحيح است و آيا گرفتن حق  فسخ، شرعاجايز است؟

 ندارد                                            است، ام ا گرفتن مبلغى بعنوان حق  فسخ شرعي ت معامله صحيح - 5ج. 

ه فقط مربوط به اشآ - 6س   مجار است، يا شامل سبزيجات و غيره ه                              يا حق  المار 

 شود؟مى

 جات خواهد بود.هراشامل سبزيجات و ميوهظا - 6ج 

 زند، آيا اين پروانه راگيرد، بعد به عللى چاه نمىشخصى پروانه چاه مى - 7س 

 هزار تومان بفروشد و ديگرى چاه بزند؟ 500تواند مى

 اشكال ندارد. گر از نظر دولت منعى نداشته باشد فروش آنا - 7ج 

 بوسيله برق (چه خريده شود چه شكار گردد)ن پرندگان آيا خشك كرد - 8س 

 چگونه است و خريد و فروش و گرفتن مزد براى اين كار، چه حكمى دارد؟

 خشك كردن حيوانات كه موجب اذيت آنها شود جايز نيست ولی در – 8ج 

 كالىشد، اشن باآم و امثال اگر معامله در مقابل پر و مو و پش صورت انجام اين كار

الل ح يواندر ح البتهابل مثل پوست باشد، جايز نيست                       ندارد و ام ا اگر در مق

  گوشت و يا حرام گوشت، اگر تذكيه شده باشد جايز است.

 هزار تومان 170متر به فرزندش به مبلغ  170پدرى زمينى را به مساحت  - 9س 

هزار تومان را فى المجلس گرفته است  70اند، و لكن پدر فروخته و قولنامه نوشته

هزار تومان باقى مانده را بابت سهم ارث حساب نموده كه بعد از فوت،  100 و

مقدار ارثى خود را تحويل بگيرد، يعنى بعد از مرگ پدر كه به فرزند  فرزند اين

                                                     نگيرد و در عوض ذم ه پسر برى شود، اكنون فرزند آن زمين  رسد آن راارث مى
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گويد، مقدار باقى مانده مرا بده، آيا بر فرزند پدر مى خته تا خانه بخرد ولىرا فرو

 الزم است باقى را بدهد يا خير؟

 شود، نمى                                                      نچه را كه بابت ارث براى فرزندش مد  نظر داشته ارث حسابآ - 9ج

 تواند پسنمى بلكه بايد بخشش و هبه نمايد و لذا اگر پدر قصد بخشش كرده

نستن ر ندابه خاط                                      از او ل قصد هبه نكرده باشد و لو آن كه بگيرد، مگر آن كه

 مسئله باشد.

 گيرند پسر براى اينكهكند براى او يك حلقه طال مىپسرى ازدواج مى - 10س 

 شكالاگيرد در اين صورت فروشد يا به جاى آن يك انگشتر عقيق مىاستفاده نكند مى

 ؟دارد يا خير

 اشكال ندارد. - 10ج 

انكهايى كه بعضاكار ربوى دارند براى كار ربوى و غير باستخدام در  - 11س 

 چه صورت دارد؟ ربوى

 ى هم سع هاى غير ربوى استخدام گردد اشكال ندارد و بعداگر جهت كار - 11ج

 نمايد كارهاى ربوى انجام ندهد.

گيرند چه                                                 ولى كه به عنوان دال لى از طرف فروشنده و خريدار مىپ - 12س 

 دارد؟ ىحكم

 اشكال ندارد. - 12ج 

 پرنده چه حكمى دارد و آيا در اين جهت فرقى بين پرنده خريد و فروش - 13س 

 حالل گوشت و حرام گوشت وجود دارد يا خير؟

 گوشت نيست. ريد و فروش اشكال ندارد و فرقى بين حالل گوشت و حرامخ - 13ج 
 



 

 

 

 مسائل شركت

 اء                       تصر ف شريك بدون اذن شرك

 نفر مشترك بود، يكى از آنان فوت كرد در حالى كه بدهكار ملكى بين دو - 1س 
، است است، وارث نيز قضيه داشتن ملك و درآمد آن را از طلبكار مخفى نگه داشته

ه خود صحيح است؟ آيا                                                         تصر ف وارث متوف ى و شريك در ملك بقدر حص 

 داخت ى را پر     متوف             ه او ل ديون                                              رثه حق  تصر ف در اموال مي ت را ندارد، مگر آن كو - 1ج

ف         م ا تصر ت و ادين جايز نيساء                                                نمايد و لذا تصر ف وارث در حص ه متوف ى قبل از اد

 شريكش ضرر نزند، اشكال ندارد.                                 شريك در حص ه خود به شرط آن كه به

 24بوط به شش دانگ ملك است، مالكين سه دانگ از آب، هر آب قناتى مر - 2س 
گويند ما ضرر كردند حاال به مالكين سه دانگ ديگر مىىروز يكبار استفاده م

 گويند معموالچنين است و همين طوربايد آب را نصف كنيم آنها مى كنيم ومى
 لذا مستدعى است به سئواالت ذيل پاسخ فرمائيد: كنيماستفاده مى

                                              گويند معموالچنين است، اين معموالشرعاحجي ت دارد؟آيا اين كه مى -الف 

 آيا تقسيم به نوبه، لزوم شرعى دارد؟ -ب 

                                                       يا تصر ف آنها بدون رضايت مالكين سه دانگ ديگر صحيح است؟آ -ج 

 دارد.                                بر امر ديگرى توافق نكردند حجي تاء ه تمام شركتا زمانى ك -لف ا - 2ج 

  لى، مگر اين كه همگى بر تصميم ديگرى موافقت كنند.ب -ب 

  ه حاكم شرع مراجعه شود.حيح نيست و براى رفع مشكل بايد بص -ج 

كند اجازه قاضا مىتاء اى مشترك بين سه نفر است، يكى از شركخانه - 3س 
 جايز است؟اء در آن خانه را بدهيد، آيا امتناع ديگر شرك      تصر ف

 ست.جايز ني                                                      ر صورتى كه موجب تضر ر به شريك تقاضا كننده شود، امتناعد - 3ج 

 باشد يكى ازكنند مال و ملكشان مشاع مىند برادر در يك خانه زندگى مىچ - 4س 
 ا باكند و پسر در زمين پدر بدون اجازه يبرادران در زمين مشاع درختى غرس مى

ر دكند، يا زارع و دهقان و يا كارگر و يا خادم كسى پدر درخت غرس مى اجازه
نشاند آيا شرعاآن درختان مال كدام يك از آنها زمين درخت مى زمين صاحب

 د؟باشمى
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 ه كدارند كسى  نانچه زمين به نحو مشاع است و ديگران هم در زمين سهمچ - 4ج

ه علق بد و درخت متبده درخت كاشته بايد اجاره بودن درخت در سهم آنها را

 كسی است كه آن را كاشته است 

 هاى شركتتعريف و تقسيم شركت و هزينه

 شود با فرض آنل مىيا در ملك شراكتى، بدون تعديل سهمين، قسمت حاصآ - 1س 
 كه هر دو شريك راضى هستند؟

 ت هر قسم راضى باشند اشكال ندارد ولى بايد قبل از تعديل، در صورتى كه - 1ج

                                  كدام مشخ ص شود و بعد مصالحه گردد.

 خواهد وقف جايىو نفر شريك ملكى هستند، يكى از آنها سهم خود را مىد - 2س 
 رد شود چه بايد كرد؟كند، اگر به ديگرى در اين جهت ضرر وا

 دام كهيچ  ا به طورى كه بهرتواند سهم خود را وقف كند و بايد دو سهم مى - 2ج

 ضررى نرسد تقسيم نمايند.

 ، زمينى را به طور مشاع مالك هستند، يكى از آنها بخشى ازسه نفر شريك - 3س 

                       توانند ادعاى حق  كنند؟زمين را آباد كرده، آيا دو نفر ديگر مى

 ور به ط سمت آباد شدهقديگر بوده است، اين اء در صورتى كه با اذن شرك - 3ج

 ديگر است و مقدارى را كه هزينه كرده است ازاء                     مساوى از آن  همه شرك

ز ازينه ه به نسبت سهمشان دريافت كند و اگر بدون اذن بوده دريافتاء شرك

 ديگر مشكل است.اء شرك

ه به - 4س   قانون تجارت شركت مختلط سهامى را به شرح زير 162      ماد ه             با توج 

 كند كه:تعريف مى

اء                                                               شركت مختلط سهامى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عد ه شرك

كه  سهامى كسانى هستنداء شود و شركسهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مى

 درآمده و مسئوليت آنها تا ةات سهام متساوى القيمسرمايه آنها بصورت سهام يا قطع

شريك ضامن كسى است كه سرمايه او  ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.

است كه ممكن است عالوه بر دارايى                                          بصورت سهام در نيامده و مسئول كل يه قروضى

و روابط  مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران                                   شركت پيدا شود و در صورت تعد د ضامن
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خواهد بود حال آيا اين تعريف با قوانين                                         آنها با يكديگر تابع مقر رات شركت تضامنى

 فقهى مطابقت دارد يا خير؟

 كند، ضمانت مى گر شريك ضامن در اين تعريف به معناى اين است كه فقطا - 4ج

شود يعنى از مى تعريف بالمانع است ولى اگر به عنوان يك شريك عمل

رمايه سزيرا شركت داراى  دارد جايز نيستم نسبتى دريافت مىسودشركت او ه

 نيست.

ه به - 5س   قانون تجارت شركت تضامنى را به شرح زير تعريف 116      ماد ه             با توج 
 كند كه:مى

 شركت تضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين دو يا
 روضقدارايى شركت براى تأديه تمام چند نفر با مسئوليت تضامنى تشكيل شود. اگر 

مسئول پرداخت تمام قروض شركت است و هر قرارى اء كافى نباشد هر يك از شرك
 م يكنلبر خالف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن اء بين شرك كه

 خواهد بود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

 ض قرو مسئول پرداخت تماماء نون كه هر يك از شركه قا              عبارت اين ماد  - 5ج

ك ضامن ي شركت است به نظر صحيح نيست زيرا اگر چند نفر در عرض واحد

صحيح است  ضامن باشند، فرد باشند به تمامه صحيح نيست بلكه اگر به نحو نسبى

  و لذا اين تعريف با قواعد ضمان تطابق ندارد.
ه  - 6س   نون تجارت شركت مختلط غير سهامى به شرح زيرقا 141ه ماده ب         با توج 

 كند كه:تعريف مى

 شركت مختلط غير سهامى شركتى است كه براى امور تجارى در تحت اسم مخصوص

تشار ان نبين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدو

عالوه بر  ممكن است                                       شود شريك ضامن مسئول كل يه قروضى است كهسهام تشكيل مى

تا  او فقط دارايى شركت پيدا شود و شريك با مسئوليت محدود كسى است كه مسئوليت

ايد ب اى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد، در اسم شركتميزان سرمايه

 ف باضامن قيد شود آيا اين تعرياء و الاقل اسم يكى از شرك» شركت مختلط«عبارت 

 ابقت دارد يا خير؟قوانين فقهى مط

 ين گردد ا ركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيمشاگر سرمايه  - 6ج

 تعريف از نظر ما اشكالى ندارد.
ه به - 7س  ير قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح ز 190      ماد ه             با توج 

 كند كه:مى تعريف
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شود و                     ارباب ح ر ف تشكيل مىاى از                                        شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عد ه

برند همچنين يا اجناس بكار مىاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء شرك

ه به ماده قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف  192              توج 

 كند كه:مى

 شود:شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مى

                                       ارف زندگى اعم  از اينكه اجناس مزبور را براى مص فروش اجناس الزمه - 1

 ايجاده كرده يا خريده باشند.اء شرك

حال آيا اين  به نسبت خريد هر يك از آنها.اء رر بين شركضتقسيم نفع و  - 2

 تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

 ى خود آوردهادست                                               گر شركت تعاونى توليد بنحوى است كه صاحبان ح ر فا - 7ج

ان روشندگف                  حق  العمل هم براى  رسانند وكنند و بفروش مىرا در مكانى جمع مى

رسد، سود بمقدار جنسى كه از آنها بفروش مى شود و هر شريكدر نظر گرفته مى

ن، به اي ق شركتشود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطالداده مى و زيان به همان نسبت

 اى خود                             دان است يعنى ارباب ح ر ف كارهنيست ولى اگر بصورت شركت اب صحيح

ر شرعى نظ شود ازدهند و سود و زيان هم تقسيم مىرا براى فروش روى هم قرار مى

 جايز نيست.

ه به - 8س  قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف  183      ماد ه             با توج 
 كه: كندمى

يا  2وص بين شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخص
 ركتاى است كه در شبه نسبت سرمايهاء نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شرك چند

 اند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟گذاشته

 نظر فقهى اشكال ندارد. از - 8ج 

ه - 9س   راىباى را كه چراگاه آهوان و كوه عام و بلد مالك بوده                  افرادى مشتركادر 
 هبود اند داروغه كه قلدرخودشان زمين ساخته و چراگاه حيوانات اهلى درست كرده

ده مقدارى از زمينهاى فوق را به عنوان چراگاه اسب خود براى خود اختصاص دا
ى او را براى خود و ديگران قرار داده است آيا اين مقدار اختصاص برا        و بقي ه

 حالل است يا نه؟

 احتياج  معموال زمينهاى مذكور جز مرتعهايى باشد كه الزم به ذكر است اگر - 9ج

اند، بايد           تصر ف كرده به ترميم و آباد كردن ندارد تمام كسانى كه اين زمينها را

باالصاله نباشد و افراد مذكور آباد  ازحاكم شرع اجازه بگيرند ولى اگر زمينها مرتع
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مه شريك هستند ولى آن سهيم هستند، ه اند و همه بطور مساوى در آبادانىكرده

حقوق ديگران براى خود چيزى را قرار بدهد و اگر                           كسى حق  ندارد كه اضافه بر

 است. اينكار را كرد ضامن

 ر زمين گرفته مثالشش دوم كار از عامل و زمين از صاحبكسى يك هكتا - 10س 
لى زمين، بعد از كاشت محصول، عامل در حالى كه مقدارى هم كار كرده به دالئ

اورد رها كرده و رفته در صورتى كه قرار بوده كه محصول را به عمل بي را زمين
 صورت اجرت المثل را صاحب زمين ضامن است يا خير؟ آيا در اين

 ه مقدار ك گر از محصول فوق برداشت شده است بايد سهم عامل به همانا - 10ج

  كار كرده پرداخت شود.

آبى و غيره مشترك دارند و خود  و برادر و يك خواهر چند قطعه زميند - 11س 
ه حصه خود را براى يكى از برادران خود هبه كرده و برادر ديگرش فوت شد هر

 ت، درباشد پنج تا پسر اسباقيمانده و از برادرى كه در قيد حيات مى سه تا پسر
 شود و پسران برادر متوفى درمشترك كمى آثار آب پيدا مى باالى زمين ديمى
پدر  بوده و پنج تا برادر كه خواهر حصه خود را براى فغانستانخارج از كشور ا

ر دى كه حفر كرده آب زياد بيرون آورده و زمين ديم آنها هديه نموده آن نى آب را
افر باشد و برادران حمورد استفاده فراوان مى زير آن آب حفر شده قرار گرفته

ز ايب اند آيا برادران غ                  بوده حق  قائل نيست چشمه براى پسران عموى خود كه غايب
                      شده حق  دارند يا خير؟اء اين آب و زمين احي

 برند ولى مى اند، همه سهمه مقدارى كه چشمه قبالآب داشته و شريك بودهب - 11ج

ر برند مگر آنكه كامى اند سهمكردهاء مقدارى كه اضافه شده، كسانى كه احي

 ه تمام       تعل ق بمدر اينجا آب  انجام داده باشند كهاء افزايش آب را براى همه شرك

اند، ادهنجام نداز شركايى كه كارى ا                                 باشد و حق  الزحمه و مخارج كار رامىاء شرك

 طلبكار هستند.

 يا در عقد وكالت ايجاب و قبول بايد لفظى باشد؟آ - 12س

 داشته  و امثال آن كه داللت بر وكالتاء ه هر شكل مثل لفظ، كتابت، ايمب - 12ج

 كند.ىباشد كفايت م

 فرق بين ايقاع و عقد چيست؟ -13س 

 يقاع يك طرفه است مثل طالق و عقد دو طرف الزم دارد.ا - 13ج 

 احكام شركت 
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ر شود كهگذارى در يك طرح شريك مىدو نفر جهت سرمايه - 1س                        شوند اگر مقر 
 اين فقط در سود، شريك خواهد شد و در زيان شريك نخواهد شد آيااء يكى از شرك

 قرارداد صحيح است؟

 وجب مبسا  با روح شركت منافات دارد و لذا صحيح نيست و چه اين قرارداد - 1ج

 از بين رفتن و باطل شدن اصل عقد شركت شود.

 شوند اگر توافق نكنند كهگذارى در يك طرح شريك مىدو نفر جهت سرمايه - 2س 

ر شود كه                تقسيم شود، ام ااء سود حاصله به نسبت سهم الشركه بين شرك ز ايكى              مقر 

 درصد سهم الشركه 20             حد اقل معادل  (چه سود و چه زيان)در هر صورت اء شرك

 عنوان سود دريافت كند آيا چنين قراردادى صحيح است يا خير؟ خود را به

 بدهندء اشرك                                              ن حق  العمل خواسته باشند سهمى اضافه به يكى ازاگر به عنوا - 2ج 

 رد.                          اشكال ندارد و اال  اشكال دا

 گذارى چند نفر در تاريخهاى مختلف واردراى يك طرح سرمايهبراى اج - 3س 

ركه م الشتوانند تقسيم سود را بر مبناى سهمىاء شوند آيا اين شركسرمايه گذارى مى

 گذارى تعيين كنند؟           مد ت سرمايه و

 ست.صحيح ني ايد به همين صورت كه مرقوم گرديده عمل شود و غير از اينب - 3ج 

ار محترم اقدام به تشكيل شركتى كردهب - 4س   اند كه هدف                                                       رخى با حمايت برخى تج 

 است آن ايجاد تسهيالتى در امر خريد وفراهم آوردن فرصتهاى شغلى براى جوانان

وش شركت پس از هماهنگى با فروشگاهها و مراكز خريد اقدام به صدور و فر اين

 توانند اجناسن اين كارت مىكند خريداراموسوم به كارت تخفيف مى كارتهايى

ى با تخفيف ويژه خريدارى كنند از  مورد نياز خود را نجا آ                                                  از فروشگاههاى خاص 

رع تالش دارند كه تمامى معامالتشان منطبق با موازين ش كه مؤسسين اين شركت

 وازينانطباق يا عدم انطباق دو قرارداد زير با م باشد لطفانظرتان را در خصوص

  رمائيد:اسالمى اعالم ف

و با خريداران كاال مواجه است و از سوى ديگر با سشركت از يك  -الف 

م با د توأكنند كه به آنان امكان خريخريداران كاال كارتى ارائه مى فروشندگان. به

ى را مى تخفيف از ش ش                                    دهد و در قبال اين كارت كه براى مد ت                       فروشگاههاى خاص 

اال گان ككنند در قبال آن فروشندن دريافت مىمبلغ نود هزار توما ماه اعتبار دارد

تخفيف داده شده به خريداران صاحب كارت را پرداخت  شوند كهنيز متعهد مى

 نمايند.

ال سه برگه بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان شركت با ارس -ب 

هر  ين روااز كند كه خود اقدام به بازاريابى و فروش اين كارتها بكنند فراهم مى را

 تواند مبلغ الزم براى خريد كارت را پرداخت كند.مى متقاضى
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م ديگر به خود  م از مبلغ مزبور به حساب شركت واريز شده و يك سو                                                                     يك سو 

م آخر به فردى تعل ق مى فروشنده ليهگيرد كه فروشنده ا                                          تعل ق گرفته و يك سو  كارت       و 

در  نام دارد اگر فروشنده فعلى فعلى بوده است كه اصطالحاسرگروه به فروشنده

ها از رگهب                                                      بازاريابى كه به او تحويل شده تا دو ماه موف ق نشود اين  فروش سه برگه

 شوند.اعتبار ساقط مى

 نكته: كارتهاى تخفيف ارائه شده محدوديتى در ميزان خريد ندارند.

 ر باشد اعتبا شود داراىرسد كه اگر كارتهايى كه فروخته مىبه نظر مى -الف  - 4ج

گونه  د اينقيمت باش و الاقل شركت، اعتبارى به آن بدهد كه در نزد عرف داراى

 معامله و قرارداد اشكال شرعى ندارد.

  ارياب را به عنوان حق  العمل بدهند اشكال ندارد.           اگر حق  باز -ب                                               

 قرعه

ه بند زيرا برخى از فقهاى عظام قائل)يا قرعه اصل است يا اماره يا دليل؟ آ - 1س 

 (داننداست و برخى آن را اصل مى قرعه غالبامطابق واقع است پس اماره اينكه

 شود آنجا كه مى رعه يك قاعده فقهيه است كه از بعضى از روايات فهميدهق - 1ج

فقط  دارد وناقعى وكه تعيين  كند ولى در آنجاتعيين واقعى دارد، مانند اماره عمل مى

 كند.بصورت اصل عمل مى كند، خواهد روشنوظيفه عملى را مى

                                                 تواند استعمال قرعه كند يا استعمال قرعه اعم  است؟آيا تنها قاضى مى - 2س 

 ه كمواردى  كشى كند ولى درتواند قرعه                             رعه عام  است و غير قاضى هم مىق - 2ج

                                                  قاضى وظيفه به قرعه دارد، قرعه ديگران حجي ت ندارد.

                               ب يا اصول ديگر كدام مقد م است؟ر مقام تعارض قرعه با استصحاد - 3س 

 باشد.                         صول ديگر مقد م بر قرعه مىا - 3ج 

 هييا در شرايط فعلى جهان كه براى كشف حقيقت از طرفى مانند نظرآ - 4س 

 ر بها خيشود باز هم بايد قرعه استعمال شود ياستفاده مى )                       كارشناس، معاينه محل ى و

 ح           تواند مرج  نيز مى( . ..                                كارشناس، معاينه محل ى و امارات و يهعبارت ديگر آيا نظر

 محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟

 رسد و نمى گر موارد مذكوره موجب علم و اطمينان گردد، نوبت به قرعها - 4ج

                     مقد م بر قرعه هستند 
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                                        وارد استفاده قرعه و محل  جريان آن چيست؟م - 5س 

 اصل ديگرى  ماره يا                                     ش ك ل . قرعه در هر موردى كه دليل يا ا                  قر ع  ل كل  ا م رم    ا ل  - 5ج

                       تواند محل  جريان باشد.نگردد مىاء اجر

 يا (عمل به آن واجب است و تركش جايز نيست)است  آيا قرعه عزيمت - 6س 

 رخصت است؟

 ر مواردى كه امر به قرعه شده قرعه عزيمت است.د - 6ج 

                                    د آيا ترتيب آثار آن الزم است و تخل فشور مواردى كه قرعه استعمال مىد - 7س 

 مقتضاى آن و عدول از آن جايز نيست؟ از

 ست.ا لوازم آن در مواردى كه بايد قرعه انجام شود، الزم وترتيب آثار  - 7ج 

قات          متفر 

 س                                                     الى باالشاعه مقل د دو مجتهدند كه فتواى آنها در مورد خممدو شريك در  - 1س 

 چه حكمى دارد؟                           و زكات فرق دارد تصر ف آنها 

 انع ندارد و هر كدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند.م - 1ج 

 را قول داده كه اگر روى زمينش كار كند و آن را آباد كند او زيد به عمرو - 2س 

 ياكند آ                                                           كند پس از سالها زحمت عمرو، زيد از قولى كه داده بود تخل ف مىشريك مى

                                   زيد ضامن است و آيا عمرو حق ى دارد؟

 ا رعمرو  اين قول ضمن عقد الزمى داده شده، واجب است كه در صورتى كه - 2ج

تمام  بايد است كه               حق  العمل عمرو ة                                      شريك نمايد واگر تخل ف كرد زيد ضامن اجر

د، نباش اگر ضمن عقدى كارهايى را كه عمرو انجام داده تدارك كند و همچنين

 عمرو است. چون عمل مؤمن محترم است ضامن كارهاى

 به                                         اند، يكى از آنان بدون اط الع ديگرى سند رااى خريدهدو نفر مشتركامغازه - 3س 

 شود؟                                                                 نام خود تنظيم كرده، آيا اين كار موجب از بين رفتن حق  شريك ديگر مى

 شريك            باشد و حق ين كه فقط به نام خود ثبت كرده است خالف مىا - 3ج

 محفوظ است.
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 ند ديگرى را مجبور به قسمت كند، با فرض آنتواو شريك مىآيا يكى از د - 4س 

 شود يا بالعكس؟كه به ديگرى ضرر وارد مى

 شود. ايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا مسئله از نزديك بررسىب - 4ج 

 



 

 

 

 

 
 

 مسائل بخشش

 احكام بخشش

 زليه نوشته شده كه در هبه ذى رحم رجوع به مال هبه شده جايدر رساله عم - 1س 

 هكرد نيست، حاال اگر رجوع كرد حكم غصب را دارد يا اين كه مخالفت حكم تكليفى

 است؟

 صاحبش غصب  گر رجوع كند اثر ندارد و پس گرفتن آن مال بدون رضايتا - 1ج

 است.

صيغه كرده و زن دخترى دارد و دختر ربيبه مرد است،  شخصى زنى را - 2س 

حم چيزى را به دختر بعنوان هبه داده است آيا اين دختر مصداق هبه ذى ر حال

 است يا نه؟

 ن نيست و اي شود، ولى مصداق ذى رحمختر پس از دخول به مادر محرم مىد - 2ج

 هبه هم حكم هبه به ذى رحم را ندارد.

 ويل دادن زميناى از طرف پدر به پسران واگذار شده و بعد از تحاگر هبه - 3س 

 تواند آن هبه را از فرزندان خود مطالبه كند؟جنس، آيا پدر مى يا

 س شده را پ تواند شئ هبهبه به ذى رحم از عقود الزمه است و پدر نمىه - 3ج

 بگيرد.

ح دنيوى و اخآ - 4س   روى قسمتى از دارايى خود                                         يا جايز است كه پدرى بدون مرج 

 را به يكى از فرزندان خود هبه كند؟

 ورت بينكد د، ولى سعى شود اين كار را انجام ندهد، زيرا باعثاشكالى ندار - 4ج 

 گردد.فرزندان مى
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 توانند رجوع كنند؟كنند، مىيا زن و شوهر كه به يكديگر هبه مىآ - 5س 

 توانند رجوع كنند.نمى - 5ج 

 ايز است؟خيار فسخ در هبه به ذى رحم ج آيا جعل - 6س 

 عوض كند. رط رجوع در هبه به ذى رحم جايز نيست، مگر شرط گرفتنش - 6ج 

                  لذم ه هست يا خير؟ااء آيا فرقى بين بذل و هبه و ابر - 7س 

 به  احتياج توان به آن اشاره كرد آن است كه هبهتفاوتى كه در بذل با هبه مى - 7ج

ه، ل نكرده قبوكزمانى  ثالكسى مالى را به شخصى هبه كند تاقبول دارد و لذا اگر م

ياج شود و احتبذل شد، مستطيع مى شود ولى در بذل به محضى كه مالمستطيع نمى

 .شود نه عينمى                            تفاوتش مشخص است كه ذم ه برئ           ذم ه هم كهاء به قبول ندارد و ابر

موده است آيا سى مالى را به شخص غير ذى رحم بذل كرده يا هبه نك - 8س 

 تواند رجوع كند و اگر ذى رحم باشد چطور؟پول تا عين باقى است مى صاحب

 رحم تواند پس بگيرد ولى از ذىير ذى رحم مىاگر عين باقى است از غ - 8ج 

 تواند پس بگيرد.نمى

 خصى از مال منقول خود براى پسر خود كه غايب بوده هبه نموده و نفرش - 9س 

 وخير  گرفته كه از جانب غايب قبض كند آيا اين هبه نافذ است ياديگرى را وكيل 

ده واهب تا برگشت غايب فوت كرد و اين وكالت نيز با اجازه حاكم شرع بو چون

 وكيل براى غايب گرفته است؟ كه واهب

 شكال ندارد و شرط الزم است.ا - 9ج 

گويد تا ىكند و مخود را براى نفر ديگرى هبه مى شخصى ملك و زمين - 10س 

 ؟شود يا خيراختيار آن را داشته باشم آيا اين هبه نافذ و شروط الزم مى امزنده

 اشكال ندارد و شرط الزم است - 10ج. 

گويد تا زنده است كند و مىالدش هبه مىشخصى زمين خود را براى او - 11س 

                                                    تصر ف آن را داشته باشد آيا اين هبه صحيح است يا خير؟ اختيار

 عدبيدا كند و پ                                               ر پدر زمين را به قبض اوالد در آورد كه هبه تحق ق اگ - 11ج 

 انتفاعش براى پدر باشد، اشكال ندارد.
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 خصى داراى شش پسر بوده است ، شانزده سال قبل زمين موروثى پدرىش - 12س 

 ودهه نمخود را كه در منطقه هزاره جات افغانستان قرار داشت براى چهار پسر خود هب

 زمرك و تاى ديگر از فرزندان آنچه دارد با يك حياط كه در شهر كابلاست و براى د

 ارايى وام د                                                                    افغانستان داشت هبه كرد و بعد از تحو الت كه در شهر كابل به وجود آمد تم

 حاال ماندنيك حياط كه در كابل بوده همه از بين رفته و نابود شدند و هيچ چيزى باقى 

 لبراى چهار پسر هبه كرده است آن هبه باطگويد زمينى را كه قبالشخص واهب مى

به است و زمنيهاى هزاره جات در بين شش فرزند بطور مساوى قسمت شود آيا اين ه

 شود يا خير؟گفته واهب باطل مى به

 ن فرزندا هگر واقعاپدر اموال را به اين صورت كه مرقوم شده هبه نموده و با - 12ج

در ينكه پاست و به ا گرفته است، هبه الزمتحويل نموده و قبض و اقباض صورت 

 ست.زمه االذى رحم از عقود  شود زيرا هبه بهگويد باطل است، هبه باطل نمىمى

كند و اوالدش در مسافرت خصى زمين خود را براى اوالدش هبه مىش - 13س 

گردد پدر كه حاضر نيست تا هبه را قبول كند، تا وقتى از مسافرت بر مى است و

 شود يا خير؟كند آيا اين هبه صحيح مىفوت مى بوده استواهب 

 كرده  ضگر پدر يا شخص ديگرى به نيابت و يا وكالت از اوالد، هبه را قبا -13ج

 باشد.                               باشد صحيح است و اال  هبه باطل مى

 تواندى زمينى را هبه كرده به آموزش و پرورش و تحويل داده آيا مىشخص - 14س 

 رجوع كند؟

 باشد.            الى الل ه مىةرجوع ندارد چون اينگونه هدايا قرب    حق   - 14ج 

 ورژانس به منزلى جهتافتد كه امدادگران در همكارى با ا             بعضاات فاق مى - 15س 

عى و نمايند صاحبخانه در قبال انجام وظيفه شرو درمان مصدوم مراجعه مى مداوا

ه ه ب              ريافت با توج  دهد تكليف دريافت و عدم داى مى              قصد تشك ر هديه داوطلبانه به

 چيست؟ اصرار صاحبخانه

 ين كار كه ا دهد اشكال ندارد ولى سعى شودمى                          اگر به عنوان تشك ر و هديه - 15ج

دمات امدادگرى و خ مرسوم نگردد زيرا چه بسا باب شدن اين مطلب به اصل

 رسانى كه بسيار شريف است ضرر وارد كند.
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 دهد كهين جنايت را به دخترش مىردى همسرش را كتك زده و لذا ديه ام - 16س 

 اين م باگويد كه قبول كردم و به تو بخشيددختر به مادر برساند مادر به دخترش مى

 كند يا خير؟وصف كه در هبه قبض شرط است همين مقدار كفايت مى

 شد داشته با اگر قبض هم احتياج كند و در حقيقتهمين مقدار كفايت مى - 16ج

 كند.ختر داده و كفايت مىوكالت در قبض را به د

 احكام صلح

 زام يا قسمتى از اموالش را در مقابل ده سير نبات به يكى ااگر پدرى تم - 1س 

 فرزندانش صلح نمايد و ضمن عقد صلح امور زير را شرط نمايد كه:

شد                                                      ت حق  فسخ صلح را داشته باشد و حق  فسخ با صلح كننده بامادام الحيا - 1

 رثه نباشد.انتقال به و و قابل

                                                  لح در زمان حيات مصال ح متعل ق به وى بوده و در اين صمنافع مورد  - 2

                                      حق  تصر ف در مورد صلح را نداشته باشد.            مد ت متصالح

اى در موضوع صلح جز                                         تصالح تا سى سال حق  انجام هيچگونه معاملهم - 3

                                             مد ت را نداشته باشد، آيا چنين عقدى صحيح است؟ اجاره كوتاه

 صورتى كه صلح  رداين عقد صلح كه واقع شده با تمامى شروط صحيح است  - 1ج

 د.لى نداراشكا نظر شرعى هيچ معاملى باشد و الزم است به تمام شروط عمل گردد و از

 مام اموال منقول و غير منقول خودم را به شوهرم مصالحه شرعىاين جانبه ت - 2س 

 لحهغير منقول خودش را به من مصا ام و همچنين شوهرم تمام اموال منقول ونموده

ه به نداشتن فرزن  وتفد و                                                                      شرعى كرده است به تائيد شهود كتباو شفاها ، حال با توج 

 اعى ر                                                                     والدين، برادران شوهر مرحومم بعد از فوت او اد عاى ارث دارند لطفاحكم شر

 بيان فرمائيد

 تاريخش  ح زننظر به آنكه صلح بين االثنين انجام گرفته در صورتى كه صل - 2ج

بعد مرد اموالش را                                                             مقد م بر صلح مرد باشد و زن او ل اموالش را به مرد صلح نمود و

                                نسبت به منافع حت ى بعد از صلح و  به زن صلح كرده، نسبت به اعيان تا زمان صلح و

متصالح است و ورثه در اين اموال سهمى ندارند                                   تا آخر عمر و مصالح تمامامتعل ق به

                                                  آن كه به ملك مرد داخل شده بعد از صلح حق  االرث است  تى منافعولى اعيان و ح

برد. الزم به ذكر است اگر صلح شامل                            حت ى زن از اين اموال ارث مى كه تمام ورثه

 ماند و                                                          كه مصالح او ل صلح نموده، نباشد پس در ملك صلح كننده باقى مى اموالى
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باشد و مى مربوط به متصالح                                                متعل ق به ارث است و در غير اين صورت آن اموال هم 

نموده،  به مرد صلح                                                       مرد او ل اموالش را به زن صلح كرد و زن هم بعد اموالش را اگر

 گردد.                       ماف ر ض  ال له تقسيم مى           رسد و ع لىاموال باقى مانده از مرد به ورثه مى

ضه            هبه معو 

كند به شرط عوض، موهوب له خصى زمين خود را براى كسى هبه مىش - 1س 

                                               كند آيا وارث واهب حق  خيار فسخ را دارد يا خير؟را تأديه نمى ضعو

 راى وارث واهب حق  رجوع است.ب - 1ج                            

شود به پسر بزرگتر ه سهم او هشت يك مىتواند زمينى را كآيا مادر مى - 2س 

 ببخشد كه بعدابراى او نماز و روزه بدهد؟ خود

 هر چه را  برد ولىن ارث نمى                                        گر منظور از مادر، همسر متو فى است از زميا - 2ج

 رد.اشكال ندا برد در زمان حيات اگر به يكى از پسران ببخشدكه ارث مى

ماند، آيا                                                        ر هبه معو ضه بعضى از مقدار عوض در ذم ه موهوب له باقى مىد - 3س 

 اينجا خيار فسخ دارد يا خير؟ در

 رجوع    حق                                                      ر هبه معو ضه، اگر موهوب له عوض را به واهب ندهد، واهب د - 3ج 

 دارد.

قات بخشش               متفر 

 خصى ساختمانى را به وزارت درمان و آموزش پزشكى، جهت بيمارستانش - 1س 

بديل تتواند آنجا را جهت تحصيالت دانشجويان، كرده، آيا وزارت مذكور مىاء اهد

 كننده، بيمارستان بوده است؟اء دانشكده كند با اين كه شفاهانظر اهد به

 ه بيمارستان در كنار دانشكده قرار گيرد.كاين جايز نيست مگر  - 1ج 

                                                عو ضه چنانچه اقباض از يك طرف حاصل نشود، هبه الزم مآيا در هبه  - 2س 

 بود؟ خواهد

 شود. قبض و اقباض بدست قبض كننده دادهةزم نيست، مگر وكالهبه ال - 2ج 

 يا هبه چيزى كه مشاع است امكان پذير و صحيح است؟آ - 3س 

 ال ندارد.ازه شريك باشد، اشكاگر با اج - 3ج 

يز،                                                         يزى را به يكى از دوستان خود هبه كند بعد از مد تى كه آن چاگر انسان چ - 4س 

 ؟                                                                  تصر ف او در آمده و هنوز جنس باقى است، آيا حق  پس گرفتن دارد يا خير در
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 شده و شده تلف ن                                                    ر صورتى كه هبه معو ضه نباشد و همچنين شئ كه هبه دادهد - 4ج

شئ        ماهي ت                 تصر ف موجب تغيير هم در آن نشده باشد كه عرفابگويند اين       تصر فى 

 تواند آن را پس بگيرد.است، مى

 يا بخشش منافع ملك صحيح است؟آ - 5س 

 است.     ذم هاء بخشش منافعى كه تدريجى الحصول است، به نحو ابر - 5ج 



 

 
 

 مسائل اجاره

 لکاجاره م

اشخاص حقوقى )ظر اسالم را پيرامون مسئله ذيل كه در بانكها يا شركتها ن - 1س 

 گيرد، بيان فرمائيد: صورت مى (بعضاحقيقى و يا

 ارهشود و آن را به ديگرى به شرط تمليك اجملكى كه با مشاركت مدنى خريده مى

ا لك بمدهند كه پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد كه طبعابيش از پولى است كه مى

 شود؟خريده شده تملك آن به مستأجر داده مى آن

 در هر باشد يعنى ملك را اجاره دهدگر به صورت شرط ضمن عقد اجاره ا - 1ج 

پس سمايد ن                                                            ماهى به مبلغ و مد ت معي نى كه پول بيش از مبلغ خريد را تحصيل

ار آن قر قبال چيزى در االمر در حال انتقال ملك ةملك را به او انتقال دهد نهاى

ه      معو ض به صورت هبه غير گيرد، كه اين انتقال صورت فروش ندارد، بلكهنمى

فساد  عوض ملك قرار دهد موجب                             اگر مال االجاره مد ت گذشته را باشد ومى

گرفته نقرار  اجرتى در مقابل استفاده از منافع شود، چون در اين صورتاجاره مى

ملك  خت وجهتعبير به اجاره اشتباه است بلكه مراد پردا رسداست پس به نظر مى

كالى ين صورت اششود كه اكه در پايان انتقال ملك حاصل مى به اقساط است

 ندارد.

ره بيشتر دادم و رضايت اى را اجاره كردم و بعد آن را به اجاخانه - 2س 

 را هم گرفتم، آيا صحيح است؟ صاحب خانه
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 گردد  ر صورتى كه كارى در خانه كرده باشد كه سبب افزايش قيمتد - 2ج

 ارى كهدمق ز                                                        تواند به بيشتر از آنچه اجاره كرده، اجاره دهد و اال  بيش امى

 تواند اجاره دهد و اشكال دارد.اجاره كرده نمى
ون آن كه شرط كند طبق عرف خانه را اجاره داد يك اگر موجر بد - 3س 

 ر آنچهبآن سكونت ورزند، مستأجر دو خانواده بود، آيا موجر عالوه  خانواده در

                حق ى ديگر دارد؟ توافق كردند،

 س شده پ سكونت يك خانواده بستهر صورتى كه عقد االجاره فقط براى د - 3ج

طلق رت مصو                                                          در صورت سكونت دو خانواده موجر حق  خيار دارد و ام ا اگر به

 .دارد           حق  اضافى ن عقد بسته شده است و انصرافى هم در كار نباشد، موجر
 سخ                                                       كى را اجاره داد ولكن حين العقد مغبون واقع شد، آيا حق  فاگر موجر مل - 4س 

 دارد؟

 خيار غين دارد.بلى  - 4ج 

قات اجاره                متفر 
                                                ر در ملك اعم  از خانه و مغازه پس از انقضاى مد ت            تصر ف مستأج - 1س 

 بدون اجازه مالك با فرض آن كه مستأجر خود نيز در مضيقه است و اجاره،

 چگونه است؟ اى ندارد،چاره

 لتك اجازه بگيرد و بر مالك هم واجب است كه به او مهبايد از مال - 1ج 

                           ه تا مكانى ديگر تهي ه كند.داد

ى را بخرد به قيمت صد هزار تومان و سپس آن را به اگر كسى چيز - 2س 

ه به عرف بازار كرايه بدهد، حكم شرعى چيست؟ همان                                                      شخص با توج 

 مثل  دز كرايه اجاره باشد در مثل چيزى كه عينش باقى باشاگر منظور ا - 2ج

 بدهد.تواند پس از خريد كرايه فرش و ظروف، مى

سرقفلى معمول است كه فروشنده سرقفلى مغازه را عالوه  در رابطه با - 3س 

لغ انه مبكند، خريدار بايد ماه                                   مبلغ معي نى به شخص خريدار واگذار مى بر اين كه

 ت؟                                                   عرف محل  كه متفاوت است به فروشنده بدهد، آيا شرعى اس              معي نى به حسب

 اعتبار است روز داراى ءعقال وم مشروع سرقفلى در نزد عرف چون قس - 3ج ،

 .مانعی نداردو گرفتن وجه ماهانه دادن لذا اجاره 
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لك موقوفه ساختمانى را با پول خود بنا كرد و آن را ماگر كسى در  - 4س 

                                             آيا مال االجاره از آن  موقوفه است يا خود شخص؟ اجاره داد،

 ى مقدار ت،ر صورتى كه ساختمان سازى در زمين موقوفه جايز بوده اسد - 4ج

بانى  ق بهمتعل از اجاره بابت زمين در مصارف وقف خرج گردد و اجاره اعيانى

 ساختمان است.

ل اى را به مبلغ كمترى اجاره كند مقدارى پوسى براى اين كه خانهاگر ك - 5س 

 صاحب خانه بدهد به عنوان رهن مرسوم، آيا اين عمل جايز است يا پيش به

 خير؟

 مشخ ص به  تواند خانه را با قيمتيح نيست بلكه مىبه عنوان رهن صح - 5ج         

به عنوان قرض  مستأجر بدهد و در ضمن عقد شرط كند كه مستأجر مبلغى را

 باشد.ربا هم نمى الحسنه به موجر بپردازد كه اين كار جايز است و مصداق



 

 

 

 

 

           مسائل د ين

 مستثنيات دين

 توان او را مجبور به فروش خانه براىيا بدهكارى كه فقط خانه دارد، مىآ - 1س 

 اداى دين كرد؟

 شود. ثنيات دين است و نبايد در مقابل بدهكارى فروختهخانه از مست - 1ج 

 تواند ازگر مردى با زنش مشاعامالك منزل مسكونى باشند زوجه مىا -لف ا - 2س 

 ملا شا                                       ميزان طلبش تمل ك يا مطالبه فروش نمايد ي اش سهم زوج را به           بابت مهري ه

 مستثنيات دين است؟

                                                       مسكونى مديون از مستثنيات دين شمرده شده شامل ملك مستقل   اين كه منزل -ب 

 يا مشاع را هم شامل است؟ است

 نه خارجخا دن خانه به نام همسر باعث نشود كه مرد را ازاگر بنام كر -الف  - 2ج 

تواند ىم، زن داشته باشد                                 بدون هيچگونه من تى در خانه سكونت كنند و مرد بتواند

                        مهري ه را از مرد بگيرد.

  كند.تفاوتى نمى -ب 

خريد منزل مسكونى مطابق شأن از وجوهى باشد كه به  در صورتى كه - 3س 

ه جوه بومختلف كالهبردارى، قرض و غيره از مردم گرفته شده و يا اينكه آن اء انح

 او بوده بفرمائيد: وديعه نزد صورت

كونى مطابق با شأن مطلقااز جمله مستثنيات دين محسوب آيا منزل مس -الف 

 شود؟مى

    ل ق                                                        خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم رد  وجوه متع در صورتى كه -ب 

 ديگران باشد اصل معامله چه حكمى دارد؟ به

 ا به نفع طلبكاران به فروشتوان آن ر                                ر صورت صح ت معامله مذكور، آيا مىد -ج 

 رساند؟
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تى كه شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ آيا بين صور -د 

 ار ازتحت عناوين مختلف نموده با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فر وجوه

 كرده تفاوتى وجود دارد؟ دين اقدام

ا تواند منزل مسكونى رليها مى                                         رگاه طلب مزبور مهري ه زوجه باشد آيا مشاراه -ه 

                           استيفاى حق  خود توقيف كند؟ جهت

 شود محسوب نمى گر با عين پول حرام خريده باشد، از مستثنيات دينا -لف ا - 3ج

                                          و اگر به ذم ه خريده باشد جز مستثنيات است.

  ت.اس                                               از عين حرام خريده باشد، معامله باطل و اال  صحيح در صورتى كه -ب 

  مستثنيات دين است و فروش آن جايز نيست.جز  -ج 

  شود.ه نظر ما قصد، موجب تفاوت نمىب -د 

  تواند به ملكي ت خود در آورد.قيف اشكال ندارد ولى نمىتو -ه                             

 فروش اموال بدهكار در مقابل دين

 توان سرقفلىگر كسى بدهى او زياد شده و از پرداخت آن عاجز است، آيا مىا - 1س 

                                                        را تصر ف كرد و از اين طريق طلب طلبكاران را پرداخت نمود؟مغازه بدهكار 

 و بدهى حساب شود. تواند بابت مطالباتسرقفلى مى - 1ج 

 

 پرداخت دين

                                                گر ماترك مي ت كفايت از دين او نكند، تكليف چيست؟ا - 1س 

 بپردازند و  سبت به ديونى كه دارد نسبت سنجى كنند و به طلبكارانن - 1ج

                                 رثه ديون مي ت را تبر عابپردازند.شايسته است كه و

 ار                                                    يزى را بعنوان دينى كه دارد، معي ن نمايد آيا ملك طلبكاگر مديون چ - 2س 

 شود؟مى

 ن، قبض شرط است.       در تعي  - 2ج 
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 اشكال دارد، حال اگر گويند در فشار قرار دادن مديون براى پرداخت بدهىمى - 3س 

 پول خود داشته باشد تكليف چيست؟خود طلبكار در عسرت باشد و نياز مبرم به 

 كال طلبكار اش ر صورتى كه وقت مطالبه دين رسيده باشد، مطالبه پول توسطد - 3ج

ا ا مال رورد تتواند فشار بيامى ندارد و در صورتى هم كه صاحب مال در عسرت باشد،

 بگيرد.

بدهكار و طلبكار، بدهكار حاضر به پرداخت بدهى نيست  در نزاع بين - 4س 

دهد آيا براى جلوگيرى از پيامدهاى بعدى پول طلبكار را از جانب خود مى شخصى

 شود؟         الذم ه مىصورت بدهكار برئ در اين

 لبكار به ط ننده بايد مال را به بدهكار ببخشد و از جانب اوكشخص ميانجى  - 4ج

                         ا بدهكار برئ الذم ه شود.بدهد ت

يا  ام                                                    غى از شخصى قرض گرفتم االن شك  دارم كه قرضم را پرداختهاينجانب مبل - 5س 

                                                              خير طرف مقابل هم شك  دارد كه قرض پرداخت شده يا نه تكليف چيست؟

 يد مصالحه نمائ لبته حكم شرع آن است كه بايد پرداخت كنيد ولى با هما - 5ج

 بسيار خوب است.

 

 

 ديناء تأخير اد خسارت

 يا اخذ خسارت در تأخير اداى بدهى در صورتى كه شرط شده باشد،آ - 1س 

               مشروعي ت دارد؟

 ز االزمى غير                                                  ايز نيست و مشروعي ت ندارد مگر اين شرط در ضمن عقدج - 1ج

 عقد قرض شده باشد كه آن هم خالى از اشكال نيست.

توانم جنسى ت نكرده آيا مىام و وام خود را پرداخدهكسى را كه ضامن ش - 2س 

 از او بردارم و بفروشم و بدهى او را پرداخت كنم؟ را
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 كند  ضامن بايد بدهكارى وام گيرنده را خود پرداخت از نظر شرعى - 2ج

ام ورتى كه صو رتواند جنس را از وام گيرنده به عنوان گرو بردارد تا دآنگاه مى

 ارد.خود رابرد بفروشد و طلبگيرنده بدهى خود را پرداخت نكرد، آن را 

قات دين              متفر 

                                                    نگام پرداخت بدهى به طلبكار تذك ر ندهد كه اين وجه از اگر مديون ه - 1س 

ه طلبكار، بدهكار برئ  بابت       لذم ه ا                                                            بدهى است، آيا در صورت آگاهى يا عدم توج 

 شود؟مى

 د دهمى اى است كه نشانر صورتى كه مال پرداخت شده همراه با قرينهد - 1ج

اى ينهچ قركه هي شود ولى در صورتى                                      به عنوان پرداخت دين است، برئ الذم ه مى

                                                 نباشد برئ الذم ه شدن بدهكار، خالى از اشكال نيست.

                                               م در جهت خاص  و ناظر به يك موضوعى از بانك و يا اگر شخصى وا - 2س 

ه بتواند اين پول را اى بگيرد آيا بعد از دريافت وجه مىقرض الحسنه صندوق

 كسى قرض بدهد؟

 ن شده صرف گردد.                                   شود و بايد فقط در همان راهى كه معي نمى - 2ج 

                                                ث اموال مي ت را به صورت دين برداشت، بعد از گذشت            اگر وصى  ثل - 3س 

 آيا بايد همان مبلغ يوم القرض را بدهد يا بيشتر؟ چند سال،

 بدهكار                                                     گر به صورت نقدى تبديل شد و به ذم ه گرفت همان مبلغ راا - 3ج 

صورت  اين                                                           است، مگر كامالاز مالي ت ساقط شود يا به منزله آن باشد، كه در

 احتياط در دادن قيمت فعلى است.

                                            شخص بدهكار، هيچ اط العى از صاحبان طلب نداشته  در صورتى كه - 4س 

 براى پرداخت بدهيهاى خود چگونه عمل كند؟ باشد،

 آنها را  رتى كه طلبكاران محصور در چند نفر هستند و به شخصهدر صو - 4ج

وجه امكان                                                           شناسد، بايد از همه آنها حاللي ت بطلبد و در صورتى كه به هيچنمى
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حاكم شرع تقديم                                                        ندارد كه اط الع پيدا كند، جز مجهول المالك است و بايد به

شود.



 

 

 مسائل غصب

                  رد  كردن مال غصبى
به غاصب ضررى وارد كند، مثالمال  مال غصبىاگر برگرداندن  - 1س 

ساختمان استفاده كرده است در صورتى كه صاحب مال عين  مغصوبه را در
 ؟چيست خواهد، وظيفهمالش را مى

 باشد. اصب بايد عين مال را بپردازد، گرچه مستلزم ضرر فراوانىغ - 1ج 
اش متضمن مخارجى شد، آيا گر كسى براى پس گرفتن مال غصب شدها - 2س 

 تواند آن را نيز از غاصب بگيرد؟مى       شرعا  

 غاصب طلب  توان از                                            گر گرفتن حق  از غاصب، متضم ن مخارجى باشد نمىا - 2ج

 كرد.
               تقل ب در كارها

 كار شود                                                          گر كسى با تقل ب و رشوه مدرك تحصيلى بگيرد و با آن مشغول بها - 1س 
 شود؟اش پذيرفته مىگيرد چگونه است و آيا توبهحقوق و مزايايى كه مى

 فته حقوق گر                                                      مل ك حقوق و باقى مزايا خالى از اشكال نيست و با پرداختت - 1ج

 شود.                           شده ان شأال له توبه قبول مى
                 تصر ف در مال غير

 خيابان كشى هاى آنان را مثالبراىولت بعضى از زمينهاى مردم يا خانهد - 1س 
    ا  دهد لكن چون مورد عالقه صاحبش هست باطنگيرد، گرچه دولت پول آن را مىمى

 كند؟راضى نيستند، آيا صدق غصب مى

 باشد                                                       گر حق  شرعى و عرفى را گرفته است غصب نيست و اگر اجبارىا - 1ج

 ر ايندفقيه                                                         مسئله حكومتى است و اگر تحصيل رضايت ممكن نباشد بايد ولى 

 اجازه بدهند، موارد 
 گر كسى در زمين غصبى كشاورزى كند، آيا محصوالت بدست آمده مالا - 2س 

 باشد؟خودش مى

 ال زارع است و بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.م - 2ج 
                                                   هكتار متعل ق به اهالى يك روستا بود كه هر ساله برنج 30احت زمينى به مس - 3س 

از  ارمين ى زمان سابق بود بعد از چند سال كدخدا زكاشتند و اختيار آن به عهده كدخدامى
كرد  هكتار زمين را با اين شخص عوض كرد شخصى يكشخصازراعت مى مردم گرفته و

      تصر ف  شخص مذكور هم با شخص ديگر عوض كرده حال زمينى كه با يك واسطه به
 خير؟ اش اشكال دارد ياديگران درآمده و با حيله از دست مردم رفته آيا معاوضه
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 مورد  بعدى                                              مين را بدون رضايت از مردم گرفته، تمام تصر فاتچون كدخدا ز - 3ج

  اشكال است.
                                  باشد كه صحرا و كوه عام  را در بين ها و مناطق چنين رسم مىدر قريه - 4س 

باشد و هر كس دهند كه حريم هر كس مشخص مىطورى حدود قرار مى خودشان
كند، لف آن را براى مواشى خود جمع آورى مىكارد و عگياهانى مى در حدود خود

ه شخصى ديگر علف آن را جمع مى حال نفرى ديگر كند و آن                                          از حدود مشخص 
ا گيرد آيا شرعبه او بوده آن علف جمع آورى شده را مى                   شخص كه حدود متعل ق

دهند كه گيرند و اجازه مىمردم از ديگرى پول مى جواز دارد يا خير و بعضى از
ايز بردارد آيا اينگونه پول و اجازه دادن ج اى كه شريك است علوفهدهاز محدو
 است؟

 نيست و اجاره  دون اجازه ديگران جمع كردن محصوالت حريمشان جايزب - 4ج

                                            دادن حدود متعل ق به آن فرد نيز اشكال ندارد.
كند ارد كه سيالب آن را خراب مىاى در باالى زمين خود دشخصى چشمه - 5س 
لى مه سر از زمين كس ديگرى بيرون مىآن چش و                              آورد آيا آب از آن صاحب او 

 يا از آن كسى است كه چشمه از زمين او سر در آورده است؟ باشدمى

 از  خواسته باشد                                                  شمه متعل ق به صاحب او لى است و اگر صاحب زمين دو مچ - 5ج
زم الهم ه بر صاحب چشم آن آب استفاده كند، بايد با اجازه صاحب چشمه باشد و

 است كه چشمه را از زمين غير خارج كند.
ينى را در اختيار دارد ولى آن زمين را شخص ديگرى شخصى سند زم - 6س 

                                                       سند در تحت تصر ف خود دارد آيا شرعازمين متعل ق به كيست؟ بدون

 است.                                                   اگر ثابت شود كه سند معتبر است به عنوان بي نه مقد م - 6ج



 

 

 

 

 

 

 مسائل ضمان

 ضمان در مال غصب

 اى را شخصى ديگر غصب كرد و آن را تلف كرد مالك بهاگر مال مغصوبه - 1س 

 كداميك بايد مراجعه كند؟

 كرده  فتواند مراجعه كند، ولى كسى كه مال را تلم بخواهد مىبه هر كدا - 1ج

 ضامن است.

كه مالى را غصب كرده ضمن برگرداندن آن به صاحبش  آيا اگر كسى - 2س 

 باشد؟اش مى            ديگر به ذم ه چيزى

 م به هرا  مال غصبى انتفاعاتى داشته است بايد انتفاعات آن در صورتى كه - 2ج

 باشد.اش نمى                                     مالك برگرداند و اال  چيز ديگرى بر ذم ه

ى و شخص ديگر آن را غصب كرد،                                گر حم امى را اجاره دادند به شخصا - 3س 

 ارد ود                                                          اى آمدند حم ام و غسل كردند بفرمائيد او الغسل اينها چه صورت     عد ه بعد

تأجر خرابى وارد آيد كداميك از مستأجر و غاصب ضامن هستند و آيا مس ثانيااگر

                                              شخص غاصب چيزى بعنوان حق  فوت شده دريافت كند؟ تواند ازمى

 ر دجايز نيست و                              دانند اين حم ام غصبى است غسلمىشخاص در صورتى كه ا - 3ج

 خرابى حمام است. صورت غسل كردن، آن غسل باطل است و غاصب ضامن

 ضمان در مصرف آب و برق

 آورد؟ و در صورت آمدن ضمان،يا مصرف زيادى آب و برق ضمان مىآ - 1س 
                                  حق  الضمان را بايد به چه كسى داد؟

 دوق صن رك ضامن است و بايد پول اضافه را بهر صدق اسراف نمايد، مشتاگ - 1ج

 واريز نمايد. آبسازمان 
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 ضمان اموال غير

 آيم                                                          خصى كفش خود را جهت تعمير به كف اشى برده و گفته فالن موقع مىش - 1س 
ر گذشته و رجوع نكرده تكليف چيست؟                                                       ولى يكسال از وقت مقر 

 وشد بفر شرع كفش را حاكم تواند با يأس از پيدا شدن صاحبش با اجازهمى - 1ج

ع اكم شراز ح نسبت به آنو به مقدار مزد خودش پولش را بردارد و اگر باقى ماند 

 كسب تكليف كند

دهد تا بفروشد بنگاهى ماشين را خصى ماشين خود را به بنگاهى مىش - 2س 
دهد در حالى كه چك جعلى دريافت نموده و همان را به صاحب ماشين مى فروخته
                                           ضي ه كداميك از بنگاهى و خريدار ضامن هستند؟كشف ق بعد از

 خريدار  ايد صاحب ماشين به بنگاهى مراجعه كند و بنگاهى نيز بهب - 2ج

 مراجعه نمايد.

د                                                      ر، وسايل برقى مسجد را تعمير كرد، بر حسب ات فاق بدتر شاگر تعميركا - 3س 
 ضامن است؟ آيا

 مذكور ضامن است. در فرض - 3ج 

ه - 4س  كند، براى چراندن از منزل خارج مى اى به امر پدر خود گاوى را        پسر بچ 
ميرد آيا زند و گوساله مىبين راه گاو مذكور گوساله شخصى را شاخ مى در

ه؟ صاحب گاو                           ضامن است يا خود پسر بچ 

 بعهده پدر اى خالف است ضمان                                   گر عرفافرستادن گاو با چنين پسر بچ ها - 4ج 

                                         اگر پسر بچ ه مقص ر باشد خود او ضامن است.          است و اال 
 كشى كرده يا گازكشىخصى منزل كسى را بدون اجازه صاحب آن لولهش - 5س 

 نموده و عامل قصد كار كردن مجانى را هم نداشته در اين صورت صاحب ملك
 ينگويد من راضى نيستم در ادهم ولى عامل مىگويد من چيزى از باب اجرت نمىمى

 يف چيست؟صورت تكل

 عامل  ون خود اقدام كرده چيزى به عهده صاحبخانه نيست و شخصچ - 5ج

 تواند وسايل مصرف شده در خانه را بردارد.مى
 شمه آبى در زير زمين شخصى وجود دارد كه اگر صاحب زمين بخواهدچ - 6س 

ر چشمه را حفر كند تا از آب آن استفاده كند خرابى براى زمين ديگرى به با
 تواند چشمه را حفر كند يا خير؟اين شخص مى آيا آوردمى

 يه همسا                                             اشكال ندارد ولى اگر خرابى و ضررى متوج ه زمين            حف ارى چشمه - 6ج

 گردد بايد جبران نمايد و ضامن است.
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آن  نجامآموز تكاليف خود را انجام نداده يا در اموزگارى به دليل اينكه دانشآ - 7س 
 يدباشد و باكند در اين صورت آيا ضامن مىپاره مى سهل انگارى نموده دفتر او را
                              مثل آن را تهي ه نمايد يا خير؟

 باشد.مى آموز حاصل نشود ضامن                          ر صورتى كه رضايت ولى  دانشد - 7ج 
 محيوانى را وطى نمايد بايد اين مطلب را به صاحب حيوان اعال آيا اگر كسى - 8س 

 نمايد؟

 وظيفه  خود به يا گاو را از صاحب آن بگيرد و گر امكان دارد، بطورى گوسفندا - 8ج

ب بصاح ضمن غرامت را هم شرعى كه كشتن و سوزاندن حيوان است، عمل كند و در

 نشود.اء تا اشاعه فحش آن بدهد و اعالم نكند كه اين عمل بهتر است
 يوانى را وطى كرد بايد غرامت حيوان را به صاحبش بپردازد؟حآيا كسى كه  - 9س 

 مصرف  وشت آن جهت خوردنحيوان مانند گوسفند و گاو است كه گاگر  - 9ج

ت اگر سب اسا شود، بايد غرامت آن را به صاحبش بپردازد و اگر مانند االغ ومى

 خسارتى وارد شده بايد خسارت را بپردازد.
 كنند كه بهر بعضى جاها مرسوم است كه گوسفندان خود را نوبت بندى مىد - 10س 

ى برند و بعضخانه به نوبه خود هر روز گوسفندان را در چراگاه مىچراگاه ببرند هر 
 گها ازفرستند و گر                           كنند و دنبال گل ه گوسفند مىنوبت خود از اطفال كوچك استفاده مى به

 دهد؟ب ايدببرند آيا تاوان اين گوسفندان را چه كسى هاى كوچك گوسفندان را مى        پيش بچ ه

 ه         نوبت گل  دارد اگر قرارداد به اين صورت بوده كه دره نوع قرارداد ببستگى  - 10ج
ود را      چ ه خب                                                            بايد بزرگان هر خانه به همراه گل ه گوسفندان بروند پس اگر كسى

                                  فرستاد و ات فاقى بيفتد، ضامن است.
ه به بحران)يا استفاده از پمپ آب در منازل اشكال شرعى دارد؟ آ - 11س   (بآ                  با توج 

 ست.اضامن  ديگران شود، استفاده از پمپ اشكال دارد و هاگر موجب اضرار ب - 11ج 
از  چشمه دارد و زمينش را سيالب برده و حاال زمين ندارد كه شخصى زمين و - 12س 

ن زمي تواند از ديگرى كهآن استفاده كند آيا در صورتى كه خودش زمين ندارد شرعامى
ن از آ تواندزمين دار مى دارد نسبت به استفاده از آن آب جلوگيرى نمايد و آن شخص

 ؟استفاده كند

 است، كسى گر مراد استفاده از آب شخصى است كه زمينش را سيل بردها - 12ج 
ب با احب آرضايت ص تواند از آن استفاده كند مگر آنكه باغير از صاحب آن نمى

  اجاره و يا راههاى ديگر باشد.
 ريه تخم زراعت راكارد و مرغان خانگى اهل آن قشخصى زراعت مى - 13س 

كنند صاحب زراعت براى جلوگيرى از مرغان خورند و با پاى خود خراب مىمى
شوند شخص خورند و تلف مىپاشد و مرغان مىرا زهرآلود كرده و مى تخمها
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كند كه از مرغان صاحبان مرغان را از سم پاشى با خبر مى زارع بعضى از

هر پاشى صاحب زراعت تلف شود به توسط ز جلوگيرى نمايند آيا مرغانى كه
 باشد يا خير؟مى شرعاتاوان آن به دوش صاحب زراعت

 ين ااست در                                                     گر به صاحبان مرغها اعالم كرده باشد كه تخم زراعت سم ىا - 13ج
 صورت ضامن نيست.

 كند و آن درختان بزرگخصى درختانى در باالى زمين خود غرس مىش - 14س 
اندازد و به علف و زراعت ديگرى ى سايه مىشوند و باالى زمين شخص ديگرمى

                                                          رسانند آيا آن شخص ديگرى حق  اعتراض دارد كه به صاحب درختان مى ضرر
 درختانش را قطع كند يا خير؟ بگويد كه

 نهاى همسايه روى زمي گر عرف منطقه به صورتى است كه معموالسايه درختانا - 14ج
ضايت صيل راعتراض نيست گرچه تح                                  افتد و مورد مقبوليت عام ه است حق ديگران مى

رخت احب داگر عرف منطقه به اين شكل نيست، ص بسيار مطابق با احتياط است ولى
 ايد.قسمتهايى كه سايه بر زمين همسايه دارد را قطع نم ضامن است و بايد

 كنيماهى موقع ورود و يا خروج از مكانى كفش ديگران را لگد مال مىگ - 15س 
 استحالل الزم است؟                 البته سهوا ، آيا

 ينكه ا آيد كه افراد با علم بهر مواردى كه معموالاز قرائن به دست مىد - 15ج
حالل دارند است ممكن است كفشهايشان لگدكوب گردد و يا غبارى شود رضايت

                                          الزم نيست و اال  ضامن است و استحالل الزم است.
 اشين صفر كيلومتركرده اشتباهاشيشه با مدارى شيشه حمل مىشخصى مق - 16س 

هده كند و بدنه ماشين خط بر ميدارد حال بايد ضمانت تعمير را به عبرخورد مى
ين ى ماشخير و بفرمائيد كه آيا قيمتى كه افت كرده را هم ضامن است يعن بگيرد يا

زار هارزيده و بعد از برخورد چهارصد مثالپانصد هزار تومان مى قبل از برخورد
 را ضامن است يا خير؟ تومان آيا افت قيمت

 قيمت  گر عرفاخسارت وارده بيش از خسارت بدنه ماشين است و ازا - 16ج

 ماشين كم شده، شخص صدمه زننده ضامن است.
 آورند كه برآموزان وسايل زايدى به آموزشگاه مىدانش در موارد زيادى - 17س 

ل سال آوردن آنها به محيط مدرسه ممن  وع است و                                                            طبق قانون مدرسه و قرار او 
ين شود در حالى كه بسيارى از اآموز گرفته مىمسئولين آموزشگاه از دانش توسط
 ارد،كال ند                                                           جنبه مالي ت دارند و هم استعمال آنها در بيرون از آموزشگاه اش هماء اشي

 باشد؟ن مى                                                                   او ال : آيا كسى كه آنها را گرفته در بازگرداندن آنها به صاحبانشان ضام
حصيلى ال تتوانند در پايان سشناسند مىانى كه صاحب آن مال را نمى                ثانيا : آيا ديگر

                          را به تصر ف خود در آورند؟ آنها
ه به اينكه در بسيارى از موارد نام صاحبان اموال فراموش شده و                                                                            ثالثا : با توج 

 كنند آيا براى بازپس دادن اينآموزان هم براى بازپس گرفتن آنها مراجعه نمىدانش
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 عالمجهول المالك هستند فحص و جستجو الزم است و وظيفه شرعى دراموال كه ف
 اينگونه موارد چيست؟

 و پس خذ                                              رط و قرار او لي ه كه اگر اين وسايل آورده شود اشاگر با اين  - 1 - 17ج 

ه ايد بببود و  شود، ضمانى نيست ولى در غير اين صورت ضامن خواهدداده نمى

 صاحبان آن بازگردانده شود.

 2 - ود.شمصرف            وارد مقر رمر فرض ضمان بايد به حاكم شرع تحويل گردد تا در د 

 3 - ر فحص الزم نيست و بايد به حاكم شرع تحويل گردد.با فرض مذكو 

 بيلى را به عنوان داشتن بيمه كامل به شخصى كرايه دهند وچنانچه اتوم - 18س 
 ا خير؟كننده ضامن است يواقع بيمه نباشد اگر خسارتى به آن وارد شود كرايه  در

 رايه كننده با فرض مرقوم ضامن نيست.ك - 18ج 

 ضمان يد امانى

اى بود و مغازه به سرقت رفت، آيا صاحب ل مردم در مغازهاگر اموا - 1س 
 ضامن است؟ مغازه

 گر تفريطى در نگهدارى از آن اموال كرده باشد.مضامن نيست،  - 1ج 

م اسالم حضرت محم د ا - 2س  المسلم  مال ةحرم« 9                                        ين حديث شريف رسول مكر 
 خير و آيا ياكند                                              آيا دال  بر وجوب است و تكليفى بر انسان بار مى» دمه ةكحرم

 كند؟ارتباطى با موضوع اداره فضولى اموال غير پيدا مى

 رى ال ديگم                                                        رتباطى ندارد بلكه بر عكس آن اد ل است يعنى بايد نزديك بها - 2ج

 .نشويد
 يا جواز، مخارجى كه مدير در جهت اداره اموال هزينه نموده بر فرض وجوب - 3س 

 (306)                                                                     و قصد تبرع هم نداشته آيا مستحق  رجوع به مالك است يا خير در ذيل ماد ه 
 دارها                                                دخالت كننده مستحق  اخذ مخارجى خواهد بود كه براى «قانون مدنى آمده است 

                                                   ارتباط ماد ه فوق را با فقه امامي ه تدوين بفرمائيد؟» الزم بوده است

 الك رجوع به م تواند                                              ون قصد تبر ع نداشته و عمل مؤمن هم محترم است مىچ - 3ج

 كند و مخارج مصروفه را دريافت كند.
 د يا                                                     وه بر اخذ مخارج مستحق  اجرت المثل زمان اداره خواهد بوآيا مدير عال - 4س 

 خير؟

 باشد.مى لمثل هم             مستحق  اجرت ا - 4ج 
                                                      مانى در معرض تلف باشد و دسترسى به مالك يا كسى كه حق  اگر مال مسل - 5س 

 رود؟نتوان آن مال را اداره نمود تا از بين اجازه دادن را دارد نباشد آيا مى
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 نباشد و اىاشد، اشكال ندارد ولى اگر قرينهاى بر رضايت مالك باگر قرينه - 5ج 

، حفظ و اطعمه هات كه به مرور زمان تلف گردد مثل ميوهاموال از چيزهايى نيس

 آن واجب نيست و در مواردى هم دخالت جايز نيست.

رده اموال كسى را از مسيرى به مسير ديگرى ببرد در ك           شخصى تعه د  - 6س 
 اموال صاحب مال به توسط آفت آسمانى از بين رفت در اين صورت چه وسط راه

ر                             تعه د كرده ضامن است يا خير؟است آيا كسى كه           كسى مقص 

 كه مگر اين                                                      گر مقص ر نبوده ضامن نيست و تسل ط او به صورت امانى استا - 6ج

ه اشد كبكرده  رساند و ضمانتشرط كرده باشد كه به هر صورت اين كاال را مى

 در اين صورت ضامن است.

                ضمان در مالكي ت
                                                       تن بوده قصابى آن را براى صاحب مال كشتار نموده است حق  گاوى كه آبس - 1س 

                                                            الزحمه قصاب پوست و كل ه پاچه است گوشت خالص مال صاحب گاو است 
 اى كه در شكم گاو است از آن كيست؟گوساله بفرمائيد

 وساله در شكم گاو ذبح شده مال صاحب گاو است.گ - 1ج 
كنند ولى درخت دارد آن درخت را قطع مى كس ديگرى شخصى در زمين - 2س 
ه شود حال آن درخت از ريشه روئيدرويد و درخت مىريشه آن درخت نهالى مى از
 باشد يا صاحب زمين؟صاحب اصلى درخت مى مال

 روئيده  گر مالك درخت از درخت خود اعراض نكرده باشد آنچه كها - 2ج

                             شود متعل ق به صاحب درخت است.مى
 مين شخصىزكند و ريشه آن به درختى در زمين خود غرس مىشخصى  - 3س 

 شود يا از آنرويد آيا آن نهال از آن صاحب زمين مىرسد و از آن نهال مىديگرى مى
 صاحب درخت است؟

 ل ق به صاحب درخت دارد.تع - 3ج                       

 قيمت گذارى مال تلف شده

 را انسان تلف كند و ضامن شد، آيا قيمت فعلى را ضامن است اگر مال كسى - 1س 

 يوم التلف را؟ يا

 يدا كند،پ      ترق ى  قيمتاء يمت يوم التلف را ضامن است مگر آن كه تا يوم االدق - 1ج 

 كه بايد مصالحه كند.



 

 
   

 

324     

 ضمان در مورد بيمار

ايد و بدينوسيله گر طبيب طبق درخواست بيمار دارويى را تجويز نما - 1س 
 به بيمار وارد شود، ضامن كيست؟ اىصدمه

 او ريض است در صورتى كه طبيب علم به اضرار دارو بهضامن، خود م - 1ج 

 نداشته باشد.
 گويد: نه در حالى كهكند، حامله هستى زن مىمى سئوال مىپزشك از خان - 2س 

ات از طريق آزمايشحامله است با فرض آن كه دانستن پزشك از وضعيت اين خانم 
ن ط جنيامكان پذير است لكن به گفته زن اكتفا كرده و آمپولى نوشته كه زن سق هم

 مسئول چه كسى است؟ نموده،

 خود زن ضامن است. - 2ج 
وارد براى معالجه بيمار بايد رضايت بگيرند تا ضمان مدر بعضى از  - 3س 

ه دكتر يد ى بود كه پزشك بانشود، حاال اگر وضعيت بيمار يا مصدوم طور            متوج 
احى كند و اين كار را كرد ام ا مصدوم از بين رفت، آي فوراآن را عمل ك ا پزش                                                     جر 

 كارى، كرده ضامن است؟ كه بدون اذن چنين

 بايد  ر صورتى كه مهلت براى استيذان نيست و تشخيص داده شد كهد - 3ج

 نيست.                                                        سريعاعمل جر احى شود و تفريطى هم در كار نباشد، پزشك ضامن
تواند در اجتماعات و اماكن حاضر خصى كه مرض مسرى دارد، آيا مىش - 4س 

 آيد و دريا خير؟ و اگر حاضر شد و فردى مبتال به مرض او شد، آيا ضمان مى شود
 شود؟موت آيا ديه بر او واجب مى صورت

 شود، مى ا علم به مسرى بودن، شركتش در جائى كه بداند موجب سرايتب - 4ج

ى ست ولا           محل  اشكال  مت نيست ولى اثبات ضمان و ديه بدين واسطهخالى از حر

 اگر با ورثه آن تصالح كند بسيار خوب است

احى، برق قطع مىد - 5س  ميرد، چه كسى شود فلذا بيمار مى                            ر حين عمل جر 
 است؟ ضامن

 آن كه كسى شود كسى ضامن نيست مگر                              ون قتل به فرد معي نى مستند نمىچ - 5ج 

  مخصوصاقطع كرده باشد، كه او ضامن است.برق را 

 داينجانب با تيغ سر كسى را تراشيده بودم سرش خونى شده بو چند سال قبل - 6س 
 حاال به آن دسترسى ندارم آيا اينجانب ضامن هستم يا خير؟

 لذا  كنند و       ذم ه مىاء افراد در هنگام اصالح سر، آريشگر را ابر معموال – 6ج

  شما ضامن نيستيد.
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قات ضمانم              تفر 

ه ئينه ماشينى كه در كنار خيابان پارك شده و يا ساعتى كه بآاستفاده از  - 1س 

دانيم صاحبش راضى است يا خير چه مغازه نصب شده، در حالى كه نمى ديوار

 صورت دارد؟

 ه باحتياجى  كند و لذا                                           ر اينگونه موضوعات صدق تصر ف در مال مردم نمىد - 1ج

 تحصيل رضايت ندارد.

                                                      حق  مالكي ت بر سرزمين خود را دارد و آيا در صورت تجاوز            آيا يك مل ت - 2س 

شند توانند غاصبين را بيرون كنند و اگر در دست فرزندان غاصبين باسايرين مى

 ؟چطور

 توانند مى                                                از نظر اسالم داراى حقوقى هستند، حق  دفاع دارند و            هر مل تى كه - 2ج

 ر دست فرزندان آنها باشد.                               متجاوزين را دفع كنند حت ى اگر د
ارخانه دستش بوسيله دستگاه قطع شد آيا كارفرما ضامن كارگرى در ك - 3س 

 است؟

 ام ا  نيست، اهمال كارى به خود كارگر برگردد كارفرما ضامن در صورتى كه - 3ج     

 اگر اشكال از دستگاه باشد كارفرما ضامن است.
ز رسيدن به مقصد با راننده در ميزان كرايه اختالف دارد امسافرى بعد  - 4س 

 تومان، تكليف چيست؟ 50گويد تومان و مسافر مى 100گويد مى راننده

 صاحب                                              و ل قرار بگذارند، در غير اين صورت بايد رضايتاخوب است از  - 4ج

توان به ىم    اال   ماشين تأمين شود تا جائى كه مستلزم غرر و ضرر فاحش نشود و

 المثل بازگشت نمود. ةاجر

  ؟                                                         رختى كه ريشه و شاخه آن باعث اذي ت همسايگان شود تكليف چيستد - 5س 

 در                                               ك ر داده شود تا رفع مزاحمت گردد و اگر نپذيرفتبه صاحبش تذ - 5ج

 مراجعه شرعى                                   تواند خود اقدام كند و اال  به محاكمكه خوف فتنه نباشد مىصورتى

 گردد.

 انندگى، گرفتن وجه نقد در ازاى خسارات وارده چه حكمىردر تصادفات  - 6س 
 دارد؟

 ر صورتى كه گيرنده واقعامقص ر نباشد مانعى ندارد.گرفتن پول د - 6ج                                                

 دهد و                                                       ه عل ت خرابى آسفالت خيابان و كوتاهى شهردارى تصادف رخ مىب - 7س 
 شود، چه كسى ضامن است؟موجب خسارت جانى يا مالى مى
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 ه خود بسا ب نت، عرفاصدق استناد تلف به فرد يا نهاد است چهمالك در ضما - 7ج

موده نچنين وضعى را  شود و گاهى هم به فردى كه ايجادشخص نسبت داده مى

 است.

                                                    ي ه آمده غصب حرام است ولى انتفاع مال الغير حالل است، در كتب امام - 8س 
ب است تابد، حال آيا معيار، غصمىانتفاع نور چراغى كه از پنجره به بيرون  مثل

 ؟الغير و مالك هر كدام از اين دو، آيا عرف است يا روايات يا انتفاع مال

 وار سايه دي                                                     ون مالك در صدق غصب، تصر ف است و انتفاع از نور چراغ ياچ - 8ج

در  مالك است و كند پس جايز                                            و امثال آن عرفا ، صدق تصر ف در مال الغير نمى

 مال غير، عرف است.             صدق تصر ف در 

                    ه نمود نه نقل ذم ه؟                                 توان در ضمان شرط ضم  ذم ه به ذم  آيا مى - 9س 

 ر مواردد                                                ذم ه به ذم ه نيست بلكه نقل ذم ه به ذم ه است مگر            در ضمان ضم  - 9ج 

 مخصوص.

كنند كه اين ر سطح شهر تلفن كارتى وجود دارد كه بعضيها كارى مىد - 10س 
 كند چه حكمى دارد؟                 كارتى پول رد  نمى تلفن

 ايز نيست و موجب ضمان است.ج - 10ج 

 ر كشتى و نظائر آن اگر يك طرف آسيب ببيند ضامن است؟د - 11س 

 اى غير ضربه كنند، طرف مقابل ضامن نيست مگر آنكهىچون خود اقدام م - 11ج

 متعارف و خالف شئون آن ورزش انجام شود.

 



 

 

 

 

 مسائل وكالت

 وكالت

                                                      كه وكيل دعاوى است، قادر باشد مالى را كه شرعامتعل ق به چنانچه فردى - 1س 
 اشرع  باشد، به صورت قانونى از او خلع يد نمايد، آيا                   طرف دعواى موك لش مى

 است؟ مسئول

 دن از قانونى كر گر وكيل بداند كه شرعامال براى طرف مقابل است، خلع يدا - 1ج

 رعى پيدا نكند، جايز نيست.او تا وجه ش

                                                            گر وكيل به لحاظ جلوگيرى از تضييع حق  طرف دعواى موك لش او راا - 2س 
د راهنمايى كند و احساس كند در صورت استعفا از مورد وكالتش، وكالت به فر

ل و در نتيجه حق  شرعى طرف دعواى موك ل خود از بين خواهد رفت ديگر ،                                                               محو 
 چيست؟ وظيفه

 وكالت                          وك لش ذى حق  نيست استمرارممزبور اگر وكيل بداند كه در فرض  - 2ج 

فا تش استعوكال                                                           شرعابراى او مشكل است و بايد بالفاصله به موك ل اعالم كند و از

ز بيش ا وكند  راهنمايى تواند او را ارشاد و                                 دهد و براى احقاق حق  طرف مقابل مى

 اى ندارد.اين شرعاوظيفه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مسائل وقف

 تبديل و تغيير وقف

 شود در آن مسجد يا حسينيه يامينى وقف براى دفن اموات است آيا مىز - 1س 
                                             غس الخانه ساخت؟ اگر وقف نباشد چه صورتى دارد؟

 توان در نمى ر صورتى كه بدانيد زمين، فقط وقف براى اموات مؤمنين استد - 1ج

اين  د، درنداشته باش جهت وقف استفاده نمود ولى اگر مزاحمت با جهت وقف غير

ه نحوى كجلسه فاتحه، ب صورت اگر قسمتى را ديوار بكشند براى نمازخانه يا

ال ون اشكقفى بدوندارد و در زمين غير  بتوانند در آن مكان مرده دفن كنند اشكالى

 باشد.مى

 نى قديمى كه هيچگونه استفاده از آ        كتب خط  اى است داراى مقدارى كتابخانه - 2س 
 هتشود، آيا جايز است كتب مذكوره را فروخته و تبديل به كتابهاى چاپى جنمى

 استفاده نمود يا خير؟

 ن آفروشش به نفع  ر صورتى كه اهداى كتب خطى به صورت غير وقفى باشدد - 2ج

كان ر آن مكه د زمانى بايد تا كتابخانه مانعى ندارد، ولى در صورتى كه وقفى باشد

گر با       حل  دينشد بايد بدون فروش به م قابل استفاده است، حفظ شود و اگر ممكن

ت در ميد اسگردد تا مورد استفاده قرار گيرد، ا رعايت االقرب فاالقرب منتقل

 احتياط رعايت شود.                      موقوفات تا حد  امكان،

م و صفر عزادارى شود، اكنون بهمكانى وقف ح - 3س                                                        سينيه بوده كه در آن محر 
كنند و                                                                 تصر ف جوانان در آمده و از آن بعنوان كتابخانه و پايگاه استفاده مى

نوار                                                 عمالتعطيل گرديده است و گاهى در اي ام سوگوارى فقطاء سيدالشهد عزادارى
 مائيد؟گذارند، لطفاحكم شرعى را بيان فرمى مصيبت

 است                                                       ايستى بر حسب موقوفه عمل شود، پس در اي ام سوگوارى واجبب - 3ج

ارى عزاد صدق مراسم عزادارى در حسينيه اجرا گردد و با گذاشتن نوار مصيبت،

 كند.نمى
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                      شود لكن گنجايش جمعي تمينى است وقف حسينيه كه در آن عزادارى مىز - 4س 
ه      تهي                                  فروشند و در جاى ديگر محل  مناسبفرمائيد زمين را بندارد، آيا اجازه مى

 نمايند؟

 ا معلى حسب  ر صورت امكان بايد در همان زمين عزادارى شود چون الوقفد - 4ج

قرب ل به اتوانند تبديمى يوقفها اهلها، ولى اگر ممكن نشد و مجبور به تبديل شدند

 به نظر واقف بنمايند.

ال                                                       دار سه هزار متر مربع براى قبرستان خريدارى شده بعل ت بازمينى به مق - 5س 
را  شود با رضايت خريداران زمين                                    آب دفن مي ت در آن ميس ر نيست، آيا مى آمدن

                                    در جاى مناسب ديگرى زمين تهي ه نمود؟ فروخت و

 دهنگردي اى هم در آن دفنگر صيغه وقف بر زمين خوانده نشده و مردها - 5ج ،

      محق ق ين دويكى از ا توان بارضايت صاحبان تبديل به جاى ديگر نمود ولى اگرمى

 كه در نباشد استفاده از آن ممكن                                         شده باشد تبديل جايز نيست اال  در صورتى كه

ود موات شاتبديل به زمين ديگرى جهت دفن  اين صورت بايد با اجازه حاكم شرع

 است. كه اقرب به نظر واقف

 اند حال در اين زمان از آنهامسى را در گذشته وقف مسجد نموده ظروف - 6س 
 شود از طريق ديگرى استفاده كرد؟شود، آيا مىاستفاده نمى

 ه بديل آن تب نبايد تغيير داد و اگر استفاده از آن ممكن نباشد تا ممكن است - 6ج

 ظرف ديگر كه اقرب به نظر واقف است، اشكالى ندارد.

 را بفروشند و پول آن را صرف بنا و ل پيشين اگر ظروفدر فرض سئوا - 7س 
 مايحتاج مسجد نمايند چگونه است؟

 ايد تبديل به ظرف براى همان مسجد شود.ب - 7ج 

يا  ل مذكور در ظروف به همان حالت گذاشتن و لو استفاده نشود ودر فرض سئوا - 8س 
 رد؟دادن چه حكمى دا گيرد انتقالاين كه به مسجد ديگرى كه مورد استفاده قرار مى

 القرب رعايت ا ه همان حالت گذاشتن جايز نيست و انتقال به مكان ديگر باب - 8ج

 فاالقرب بالمانع است.

 نخل هم كاشته و وقف 20خصى زمينى را وقف حسينيه كرده و در آن ش - 9س 
 ؟نموده، آيا جايز است براى توسعه حسينيه چند عدد از نخلها را منهدم كرد

 تواند نخلها را از بين ببرد.ىنم - 9ج 

توان ر سئوال قبلى در اثر حادثه طبيعى از بين برود، آيا مىاگر نخلها د - 10س 
 را توسعه داد؟ حسينيه
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 اشكال ندارد. - 10ج 

با زمين آن را وقف حسينيه نموده كه مخارج آن را  نخل 40شخصى  - 11س 
 د از جنگ نخلها از بينحسينيه ديگرى كه در زمين ديگر است نمايد، بع صرف

 وقوفهصاحب حسينيه آمده حسينيه و خانه مسكونى خود را در آن زمين م رفته حاال
 جايز است؟ ساخته آيا

 ينيه حس مين را كه در آن خانه بنا كرده است به جهت مخارجزبايد اجاره  - 11ج

 بپردازد.

 ين شدهجهت دفن اموات تعي ةمينى صد سال پيش به صورت وقف معاطاز - 12س 
 شود در قسمتى از آن مدرسه همحدود پنجاه سال است كه در آن مرده دفن نمى

 يااحداث شده، آيا جايز است در بخشى از آن مسجد ساخت در صورت عدم جواز، آ
 شود قسمتى از آن را خريد و مسجد نمود؟مى

 ورت به ص احراز شود كه زمين وقف براى قبرستان است و لو در صورتى كه - 12ج

ن ين زمياو خريد از  ساختن مسجد در آنجا خالف است (بدون صيغه وقف) ةمعاطا

                               محل  اشكال است. وال له العالم.
                                                      ا وقف غس الخانه نمود پس از مد تى اداره بهداشت مانع آنرشخصى مكانى  - 13س 

                            تواند آن مكان را تصر ف كند؟شد پس از تخريب آيا واقف مى

 باشد رف در كارى گردد كه اقرب به نظر واقفت بلكه بايد صجايز نيس - 13ج. 
تر مربع زمين را وقف حسينيه كرده، به نظر م 1500شخصى  - 14س 

 توان اضافه راكند، آيا مىمتر مربع آن كفايت مى 800اهالى،  كارشناسان و
 خرج كرد؟                      فروخت و براى تهي ه آن

 ف ولى اگر وق يستر صورتى كه وقف حسينيه شده باشد، فروختن آن جايز ند - 14ج

 د.ندار بعض آن اشكال نيست و فقط واگذار شده كه حسينيه ساخته شود، فروختن
      تصر ف  را ده شهردارى براى تعريض خيابان آنملكى را وقف اوالد نمو پدرى - 15س 

 د؟كنن توانند پول را بين خود تقسيمكرده و پول را هم داده آيا موقوف عليهم مى

 د و نماين     هي ه                                 پول زمينى تهي ه كنند، بايد زمين تآن صورتى كه بتوانند با  در - 15ج

 اگر تبديل امكان ندارد، بين ورثه تقسيم شود.
 اى كه در مسير خيابان است چه حكمى دارد؟دن ملك موقوفهاز بين بر - 16س 

 ايز نيست، مگر با حكم و اذن حاكم شرع باشد.ج - 16ج 
 خته شده است خراب كردن آن آيا صحيحين موقوفه، مدرسه سااگر در زم - 17س 

 است؟
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 تخريب                                                    ر صورتى كه زمين موقوفه در جهت خاص ى وقف نشده باشد،د - 17ج

توان ت، مىشخصى اس                                                      مدرسه اشكال دارد و اگر در مورد خاص  وقف گرديده و بانى

كل شمعمومى است، تخريب مدرسه  آن را تخريب كرد و اگر ساخت آن به شكل

 است.
                                          شود مدرسه دينى بنا كرد و مغازه و دك ان چهبرستان مؤمنين مىقآيا در  - 18س 

 صورت دارد؟

 م و زمين ه                                                    ر صورتى كه هتك حرمت نباشد و امكان دفن هم ميس ر نيستد - 18ج

 دارد.قبرستان اشكال ن در جهت مخصوصه قبرستان، وقف نشده باشد، بنا در

ه به اين كه حسينيه وجود دارد ردهف حسينيه كزمينى را وق - 19س   و                                        اند با توج 
 شود آن را تبديل به كتابخانه كرد؟                          به ساخت مجد د نيست، آيا مى نيازى

 ردن جايز نيست.كتبديل  - 19ج 

                                                       روش موقوفاتى كه از حي ز انتفاع خارج شده، چه حكمى دارد؟ف - 20س 

 ندارد. ع اشكالر صورتى كه قابل استفاده نباشد با اجازه حاكم شرد - 20ج 

 يا در زمين موقوفه، ساختن مدرسه صحيح است؟آ - 21س 

 آن اشكال                                                    ر صورتى كه زمين در جهت خاص  وقف نشده، مدرسه سازى درد - 21ج 

 نمود.                                                        ندارد و بايد اجاره زمين را در راه معي ن شده جهت وقف صرف

 تبديل و تغيير وقف

 ف كرده و پس از دفن موتىخصى مقدار زيادى زمين جهت دفن اموات وقش - 1س 
در آن زمين آب ظاهر شده به طورى كه جنازه وسط آب قرار گرفت و ديگر 

زمين را به  شود آنكنند در اين صورت مىى مىدفن اموات خوددار مؤمنين از
 تعويض كرد تا زمين ديگرى وقف شود يا خير؟ مالك فروخت و يا

 روش آن ف اموات نيست تعويض و يا گر امكان استفاده از اين زمين براى دفنا - 1ج

 و خريدارى زمين ديگر جهت دفن اموات اشكال ندارد.

                                                         سجد كوچكى است و گنجايش جمعيت محل  را ندارد و در پشت مسجدم - 2س 
 به اى است و مصالح آن از سنگ و آجر و غيره از يك قلعه مخروبه            حم ام مخروبه

 ز                          ه را منضم  به مسجد كرد و ا                  شود آن حم ام مخروبدست آمده در اين صورت مى
ل ر حاد                                                                   مصالح حم ام مسجد را دو مرتبه بنا كرد يا نه و نيز واگذار كننده زمين 

                                                         است و صيغه وقف براى حم ام خوانده نشده و رضايت خود را جهت  حيات
 مسجد اعالم كرده؟ واگذارى به
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 ام را    حم  اند و فقط جهت استفاده مؤمنين زمين                        گر آن حم ام را وقف نكردها - 2ج

 داده است، اشكال ندارد كه ضميمه مسجد شود.

 سال قبل توسط فردى به عنوان 40تا  35اقع در روستا كه حدود زمينى است و - 3س 
گان مرد اى جهت دفن                                                        قبرستان وقف شده است حال آنكه در اين مد ت هيچگونه استفاده
 ر اينروستا عالوه بانجام نشده است و بدون استفاده و لم يزرع مانده است و اين 

 كر استباشد قابل ذ                                                              قبرستان داراى قبرستانهاى متعد د است و نياز هم براى قبرستان نمى
 هاىمكان فوق براى استفاده در جهت ساختن خانه بهداشت و بيمارستان و ساير كار

 قكان فومالمنفعه در                                        باشد آيا مجاز به احداث ساختمانهاى عام  المنفعه مورد نياز مى     عام  
 هستيم يا خير؟

 و از  نگرفته باشد ا زمانى كه ممنوعيتى براى استفاده جهت قبرستان صورتت - 3ج

ز عى جايباشد از نظر شر نظر عرفى امكان استفاده جهت آرامگاه وجود داشته

 .واسطه واقف استفاده گردد نيست در جهتى غير از جهت تعيين شده به
 حضرت ابوالفضل العباس و حضرت و قطعه تابلو كه مشتمل بر شمائلد - 4س 

راهت ك ايم مراجع تقليد حكم بهاند ولى شنيدهاست وقف مسجدى كرده 7اء سيدالشهد
ه وج فرمائيد كه صاحبش يعنى واقف عكس آن را بفروشد واند حال اجازه مىداده

 آن را به مصرف مسجد برساند يا خير؟

 حو مرا                  شود و اال  عكس آناى دارد در آنجا نگهدارى اگر مسجد، حسينيه - 4ج

 كنند و از قاب آن استفاده نمايند.

                                                    بزرگان محل ى زمينهاى كشاورزى و مسكونى آنجا وقف اوالد  بنا به گفته - 5س 
ره است و نه در ادا (وقف نامه)باشد قابل ذكر است كه نه داراى سند مى ذكور

ورت صدق وقف كند، در صآيا حرف و گفتار معتمدين كفايت مى اوقاف ثبت شده
                                                  ساختن مسجد چه حكمى دارد و در صورت عدم امكان تصر ف  از شهادت بزرگان،
 به احسن جايز است؟ آيا فروش و تبديل آن

 ساختن در چنين كند و مسجدهرت در بين معتمدين در وقفيت كفايت مىش - 5ج 

شود  بر حاكم شرع ثابت اراضى وقفى مشكل است و فروش آن جايز نيست مگر

                                    مجو زات بيع در اين اراضى موجود است.كه 

 استفاده از موقوفات

 سجد و حسينيه و كربال در امورمتوانيم از درآمد موقوفه، غير از آيا مى - 1س 
 صرف نمائيم؟ ديگر
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 ه موردى ك                                                      ر صورتى كه زمين در جهت امور خيري ه وقف شده باشد در هرد - 1ج

د ده بايش          خاص ى وقف  اگر در جهتتوان صرف نمود و                         شرعاامور خيري ه باشد، مى

                          در همان جهت خاص  صرف شود.
ه به مسجد روستا نيز خساراتى وارد شده و از طرف دولت بر اثر زلزل - 2س 

از تخريب گرديده، عليرغم اين كه باقى مانده مردم در جاى مسجد نم اعالم به
ست ايا جايز اند، آ                                      مكان اسكان موق ت نيز مسجدى احداث نموده خوانند لكن درمى

 به محل جديد ببريم؟                      اثاثي ه مسجد مذكور را

 شده به وقف                   اند انتقال اثاثي هادامى كه مسجد را از طرف دولت خراب نكردهم - 2ج 

 از همبرا ساختند  مكان ديگر جايز نيست، بلكه اگر خراب كردند و مجدداآن

 انتقال اثاثيه جايز نيست.

 اىكنند و براى مجالس فاتحه جزوهمى                           زهاى قرآن را بعضى وقف خاص  ج - 3س 
                                               توان از آن جزوات خارج از محل  وقف استفاده كرد؟وجود ندارد، آيا مى

 كرد و  خارج گر وقف براى اينگونه موارد باشد كه بتوان آن راجايز نيست م - 3ج

                                             در صيغه وقف، مختص  به محل  مخصوصى نشده باشد.

 اى صرف موقوفه ديگر نمود؟وفهشود از منافع و درآمد موقآيا مى - 4س 

 نداشته باشد،                                                ر صورتى كه وقف عام باشد و جهت خاص  و مصرف خاص ىد - 4ج 

 شود صرف موقوفه ديگر نمود.مى

 تتواند اجناس موقوفه مسجد و حسينيه را به ديگران به صور             آيا متول ى مى - 5س 
 امانت بدهد و هزينه آن را براى اين اماكن دريافت كند؟

 را خارج ردند و آنك                                             در وقف در جهات خاص ه جايز نيست ولى اگر معصيت  - 5ج 

                                                        نمودند، بايد اجرت آن را گرفته و صرف در محل  وقف نمايند.

 گذرد و مردم از درون آن براى استفادهاى مىخل زمين وقفى رودخانهاز دا - 6س 
 برند اين عمل چه حكمى دارد؟شخصى شن و ماسه مى

 ت شن حال شد يا اگر وقفى است برداشتن ماسه وجز وقف نبااگر رودخانه  - 6ج

از  ه خالىن ماسبرداشت اصالحى براى او داشته باشد، مانعى ندارد در غير اين صورت

 اشكال نيست.

 ارتوانيم وسايلى مثل قند يا چاى ر روستاى ما سه مسجد وجود دارد آيا مىد - 7س 
 ؟كه اضافه آمده است در مسجد ديگر مصرف كنيم
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 ه است و ن اين لوازم مصرفى دارد اگر جهت مسجداء هدبستگى به نحوه ا - 7ج

 جهت مسجد مخصوص، اشكال ندارد.

                               ي ر در يكى از مساجد دهات تشكيلاى با هديه كتابهاى مردم خكتابخانه - 8س 
رى ريداشود مقدارى از كتابهائى كه براى كتابخانه خايم در اين صورت آيا مىداده
 واندهبخانه ديگرى در ده كه الزمتر است ببريم البته صيغه وقف هم خبه كتا شده

 اند؟كردهاء كنندگان هم نوعابه عنوان محيط الزم اهد نشده و هديه

 حيط م اند بلكه به عنوان                                          گر هديه كنندگان جاى خاص ى را در نظر نداشتها - 8ج

 اند اشكال ندارد.الزم هديه كرده

 خصى مبلغ يك هزار تومان وجه براى مسجدى وقف نموده و صيغه وقفش - 9س 
 م يامائي            غس الخانه بناء فرمائيد وجه مذكور را صرف بنهم خوانده شده آيا اجازه مى

 خير؟

 شود. شود وقف كرد ولى بايد در جهت مسجد صرفوجه نقد را نمى - 9ج 

 شرايط وقف
خواستند زمين از روى اجبار كه مى مينى است كه شخصى در حيات خودز - 1س 
ن كند و در زمان حياتش وارثين آن زمين را بيتصاحب كنند، آن را وقف مى را

ار كند، آيا خريدكنند و بعد شخص ديگرى آن زمين را خريدارى مىمى خود تقسيم
 مسئول هست يا خير؟ در اينجا

 آن  عمل به بوده ور صورتى كه خود واقف اظهار كرده باشد كه وقف صورى د - 1ج

ردد سترد گمين مبايد ز                                                      نشده، تقسيم ورثه و معامله صحيح است و اال  اشكال دارد و

 گرفته شود. و معامله باطل است و ثمن داده شده باز پس

 مسلمان مسجد بسازد و در اختيار مسلمانان بگذارد، آيا اگر شخص غير - 2س 
 شود در آن نماز خواند؟مى

 سلمانى م ن باشد و لذا بايد كافر واگذار كند به يكد مسلمابايد واقف مسج - 2ج

 و او وقف كند تا صحيح باشد.

                                          يا در تحق ق وقف صيغه لفظى شرط است يا خير؟آ - 3س 

 يابد                                             فظى و هم با عمل  همراه با قصد و ني ت تحق ق مىلهم با صيغه  - 3ج 

 يا در وقف قصد قربت الزم است؟آ - 4س 

 ط استحبابی در قصد قربت است.گر چه احتيا ستالزم ني قصد قربت - 4ج 

ه مى - 5س                                را وقف يا وصي ت به وقف نمايد؟ تواند مايملك خود           آيا بچ 



         

       3 35   

 ا         ارد، ام ند                                                ه سال داشته باشد وصي ت به وقف با اذن ولى  اشكالداگر بيش از  - 5ج

 تواند ملك خودش را وقف كند.كودك قبل از بلوغ نمى

 هاست مثالبگويد اين ملك را وقف نمودم به شرط آن ك                   آيا وقف معل ق جايز - 6س 
 فرزندم از سفر بيايد؟

 ونه وقف صحيح نيست.گاين  - 6ج 

كند به اينگونه كه، آن را وقف نمودم مادامى كه مى شخصى ملكى را وقف - 7س 
 ؟آن نياز ندارم و اگر احتياج پيدا كردم به خودم برگردد آيا صحيح است به

 است.           محل  اشكالاينگونه وقف  - 7ج 

                                                  وقوف عليه شرط صح ت وقف است يعنى اگر گفت وقف نمودم آيا تعيين م - 8س 
 يكى از دو نفر آيا صحيح است؟ بر

 كند.عيين اجمالى موقوف عليه هم كفايت مىت - 8ج 

 شكم مادر بوده نموده آيا صحيح اى را وقف فرزندش كه درشخصى خانه - 9س 
 است؟

 د.كن                                            ن كه بعد از به دنيا آمدن بچ ه، آن را وقف اوآوقف باطل است مگر  - 9ج 

                                                       يا در تحق ق وقف قبض الزم است؟ در وقف پدر بر فرزند چطور؟آ - 10س 

 بض قبه                                               لك است گرچه در بعضى از موارد تحق ق فك  الملك،           وقف فك  الم - 10ج

 است.

قرار  تتوان آن را جز موقوفاشود، آيا مىراتعى كه جز انفال محسوب مىم - 11س 
 داد؟

 گر حاكم شرع اجازه بدهد، اشكال ندارد.ا - 11ج 

 يد اين خانه را از چهار ماه بعد وقف نمودم، آيا صحيح است؟اگر كسى بگو - 12س 

 وقف باطل است. - 12ج 

 وقف و شرايط آن

 منتهى نصف 7خصى يك هكتار زمين را وقف كرده براى امام حسين ش - 1س 
ديگر را براى فرزندان خود آيا اين وقف  محصول را براى عزادارى و نصف

 است يا خير؟ صحيح

 7نحسي قف كردن صحيح نيست زيرا اگر تمام زمين براى اماموبه اين نحو  - 1ج 

 است. 7وقف شده محصول آن هم براى امام حسين 
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 گيرد ووه است و آب آن را فرا نمىاى كه قسمتى از آن در دامنه كدر قريه - 2س 
لى بگير و مزروعى است آن قسمت را كه در دامنه كوه بوده اهاقسمت ديگر هم آ

اير، بره و اند ولى تمام آنها از اراضى دائمسطح نموده و در آن خانه بنا كرده قريه
فى مشهور به                                                            موقوفه است در اين صورت زن كه هشت يك ب راست از كليه متصر 

صلخيز ال كه باير و حاهمچنين وقف جب برد يا خير وغيره ارث مى               اعم  از خانه و
                                                   فقط اراضى مزروعه بايد متعل ق وقف باشد و در مندرجات نيست صحيح است يا

 مزروعى است؟ وقفنامه هم اشاره به زمينهاى

 و  ا از شني داراى استفاده باشد مثل آنكه مرتع باشد و مين بايرالبته اگر ز - 2ج

برد ىرث نمااصل زمين  ماسه زمين استفاده مى شود، وقف اشكال ندارد ولى زن از

ل زمين رسد پس زن از اصارث نمى اضافه بر اينكه زمين مذكور وقف است و لذا به

ين مأجر زحقی است كه مست) زمين دستدارمى برد مگر آنكهبه هيچ نحو ارث نمى

ارث  اشد كهبداشته   (مدت زمين عرفا پيدا ميكندكشاورزی بواسطه اجاره طوالنی 

 برد.مى

 ام                                                   فتن حج  دارد و وصي ت كرده كه اگر از حج  بيت هللا  الحررشخصى اراده  - 3س 

                                                                  برنگشتم امالك من وقف باشد و مصارف آن را هم معي ن كرده خواهشمند است

وصى تواند در صورتى كه م                                                بفرمائيد كه چنين وصيتى نافذ است يا خير و وصى  مى

بض و امالك موقوفه را هم به قبرنگشت به وصيت او عمل نمايد يا خير         از حج  

 نداده است؟ موقوف عليهم

 قف باطل است زيرا وقف معل ق است و وقف معل ق صحيح نيست.و - 3ج                                                      

ه مى - 4س   ا وقف نمايد يا خير؟تواند ملك خودش ر           آيا بچ 

 الغ باشد.بواقف بايد  - 4ج 

 فعتشود الزم است در حين وقف كردن داراى منه وقف مىكآيا در چيزى  - 5س 

 باشد يا خير؟

 ضر حا كند و لو آنكه در حالگر در آينده منفعت داشته باشد، كفايت مىا - 5ج

 منفعت نداشته باشد.

                                                 قف را معل ق بر شرطى كند كه در حال وقف نمودن حاصل هرگاه كسى و - 6س 

شود ولى انتظار حصول آن هست يا اينكه يقينى است كه در آينده حاصل مى نيست

ل اى كه اين ملك را وقف نمودم در صورتى كه پسرم از سفر بيايد يا وقت مثالبگويد     و 

 صورت دارد؟ ماه برسد چه
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 قف تعليقى باطل است و لو آنكه يقيناحاصل خواهد شد.و - 6ج 

 گر كسى بگويد اين ملك وقف است بعد از موت من ، حكمش چيست؟ا - 7س 

 است ولى  باشد باطلصيت به وقف صحيح نيست و اگر وقف، تعليقى هم و - 7ج

يت ا رضابيا  اگر وارث وقف نمايد و به وصيت عمل كند و مازاد بر ثلث نباشد

 ورثه در مازاد باشد، اشكال ندارد.

 يا در وقف قصد قربت معتبر است يا خير؟آ - 8س 

 عتبر است.م          قصد تقر ب  مستحببه احتياط  - 8ج 

ر به اشجار مثمره و مركبش - 9س  ات بوده وقف امور                                           خصى باغى را كه مشج 

ده كرده ولى ملك و عرصه مال ديگرى است و او فقط ميوه باغ را وقف كر خيريه

 وقف صحيح است يا خير؟ آيا اين

 است. قف ميوه باغ صحيح نيست ولى اگر درختها را وقف كرده، صحيحو - 9ج 

                                                  تشتى به شرف دين مبين اسالم مشر ف شود و زرتشتيان از اگر دختر زر - 10س 

وقف  ود راعناد و لجاج مادر او را با اكراه و اجبار وادار نمايند كه امالك خ روى

ه        ا توج  بزرتشتيان نمايد تا پس از فوت او آن دختر از ارث محروم گردد  بر كهنبار

وده وقف براى مقاصد غير مشروع و محروم نمودن مسلمان از ارث ب به اينكه اين

رضايت نداده است آيا چنين وقفى                        پشيمان و بتصر ف وقف هم               و مادر بعدا  

 خير؟ باشد ياشرعاصحيح مى

 ا وصف مذكور وقف باطل بوده است.ب - 10ج 

 ى وقف را بيان فرمائيد؟معن - 11س 

 اصل آن شئ  زاد نمودن منافع شئ وقف شده در جهت وقف و حبس كردنآ - 11ج

ق و اطال أ    نفع تسبيل الم الوقف هو تحبيس االصل و«اء را وقف گويند و به قول فقه

 ».       المنفع 

 كند؟يا در وقف صيغه الزم است يا وقف معاطاتى هم كفايت مىآ - 12س 

 وقف  كند به شرط آنكه در جهته نظر ما وقف معاطاتى هم كفايت مىب - 12ج

                                    عمل شود و در جهت عام ه انجام بگيرد.

 نون و سفاهت جميع امالك و رقبات خود را وقف بر امامجزيد در حال  - 13س 

 ؟                                                             نموده لكن به تصر ف وقف نداده است آيا اين وقف صحيح است يا باطل 7حسين

 وقف باطل است. - 13ج 
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را وقف كرده بود ولى فعالهمين حيوان موقوفه از بين  شخصى حيوانى - 14س 

ه آن ح رفته ه آن حيوان باقى است در اين صورت نتايج و بچ  م هيوان                                                               و نتايج و بچ 

ى ه باقتصريح كرده كه اين حيوان و نتايج او هر چند ك يا نه و واقف هم وقف است

 باشند؟ ماندند وقف

 ا وصف مذكور نتايج آن هم وقف هستند.ب - 14ج 

                                                      يا در وقف عام  و خاص  تعيين موقوف عليه الزم است يا نه؟آ - 15س 

 اشد و عنوان ب                                                     ر وقف عام  بايد موقوف عليه معي ن گردد هر چند به صورتد - 15ج

يد       اص  باخ ولى در وقف                                       در زمان وقف آن عنوان محق ق الوجود باشد الزم نيست

د يد وجويهم باموقوف عليه يا عل                                            موقوف عليه يا عليهم معي ن شود و در زمان وقف

 داشته باشند.

دن چيزى بر فرزندى كه در رحم مادر باشد و غير از او آيا وقف نمو - 16س 

وقف بر خصوص حمل شود اء ابتدعليه ديگرى وجود نداشته باشد يعنى  موقوف

 خير؟ صحيح است يا

 صحيح نيست. - 16ج 

فقه ن                                                       كصد هزار روپيه براى وقفي ه بدهد و شرط كند تا حيات دارمكسى مقدار ي - 17س 

                                                                   مرا بدهند آيا دادن اين پول به اين شرط براى وقفي ه جايز است يا خير؟

 صحيح نيست. - 17ج 

                                           يغه وقف مسجد چگونه است و تحق ق آن به چيست؟ص - 18س 

 كندكفايت مى گر بگويد وقفت هذا المكان للمسجد و به فارسى هم بگويدا - 18ج. 

                                                حروم كردن فرزندانش از ارث كلي ه اموال غير منقول مشخصى بخاطر  - 19س 

 نمايد آيا اين وقف صحيح است يا خير؟مى 7را وقف امام حسين  خود

 ننمايد. فش هيچ اشكالى ندارد گرچه خوب است انسان اينگونه عملوق - 19ج 

                        نامعلوم بودن كيفي ت وقف

و  ده                                                        ن به اين كه در زمينهاى وقفى، خانه يا مسجد و حم ام واقع شدر صورت يقي - 1س 
 هشتاد سال هم گذشته، بفرمائيد نماز، وضو و غسل چه صورت دارد؟ در صورت

 ماله اعبقضا الزم است؟ آيا بر پسر بزرگتر تكليفى نسبت  بطالن نمازهاى گذشته، آيا
 پدر و مادر هست يا خير و آيا بايد اماكن ساخته شده را خراب كرد؟
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 اگر  است، بلكه ليلى بر غصبى بودن آنها در دست نيست و اعمال همگى صحيحد - 1ج

ور مذك اعمال در فرض كند پس وجهى بر بطالنه آنها داده شود، كفايت مىراجا

 .نيست

 گر معلوم نباشد اصل وقف براى چه بوده است، چه بايد كرد؟ا - 2س 

 ايد در امور خيري ه صرف شود.ب - 2ج                            

شود گاهى اوقات با عنوان وقف است و گاهى ى كه به مسجد داده مىاجناس - 3س 
ميك ا كدابعنوان تمليك آيا اين دو عبارت فرق دارند و اگر فرق دارند و ندانيم  با
                     شده، كدام مقد م است؟ ادهد

 شدن به ا احراز نكنيم كه وقف است، وقف نيست و واگذارتفرق دارد و  - 3ج 

                مسجد مقد م است.

 توان جائى را به نام مسجد احداث نمود؟مى آيا در زمين وقفى - 4س 

 شود و اگر ر وقف اگر جهت و مصرف تعيين شود بايد به همان نحو عملد - 4ج 

ه اجار به صورت جد بودن منافات با جهت وقف ندارد، بايدمقدور نيست يا مس

ه نحو ب                صورتى كه وقفي ت  باشد و مال االجاره در جهت وقف مصرف شود و در

 مطلق است، مسجد ساختن اشكال ندارد.

 ل است فوت نموده و داراى اوالد نبوده و برادرش وارث اوشخصى چند سا - 5س 
قف وو يك باب خانه او را بعد از فوت او بوده و تمام ماترك او را ارث برده 

ال مبشود لكن هوائى خانه  7اء كرده كه در آن عزادارى حضرت سيدالشهد حسينيه
متوفى است و مالك زمين كسى ديگر است و واقف از مالك زمين اجازه  شخص

هنوز هم رضايت ندارد و چون خانه مزبور كوچك و ظرفيت براى  نگرفته و
ست و شود و فعالهم در معرض خرابى ارد لذا كمتر اجتماع مىندا اجتماع مردم را
قف وشود خانه مزبور را كه زمينى قرار دارد در اين صورت مى در جوار آن خانه

 مين مزبوردر جنب خانه است معاوضه كرد يا نه چون ز شده با زمين مذكور كه
 است؟ موقوفه خيلى بيشتر از آن خانه

 ارد اشكال ند ن دارد اگر صاحب زمين اجازه بدهدنظر صاحب زمي بستگى به - 5ج

  زيرا با وصف مذكور اصل وقف مورد اشكال است.

                                                                 قبرستان سي د حسين واقع در شهرستان شوشتر كه قبالخارج از شهر بوده و  - 6س 
                                                                 اكنون به عل ت ساخت و ساز منازل مسكونى دفن اموات در آن ممنوع گشته  هم

                                               تك ه زمينى در اطراف بقعه كه در آن قبور قديمى و قصد دارد كه در اء هيئت امن
                                                    سال پيش توسط يك دستگاه لودر شهردارى بطور كامل مسط ح  فرسوده بوده و چند

و نه براى اداره اوقاف اء                           وقفي ت آن نه براى هيئت امن و اين زمين)شده است 
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نماز جماعت و فعاليتهاى مذهبى مسجدى بنا  جهت اقامه (شهرستان محرز نيست
اقدام به اء جايز است ضمنااگر هيئت امن كند آيا ساخت مسجد در زمين مذكور

شود و شهردارى تبديل به فضاى سبز مى ساخت مسجد نكنند زمين مذكور از طرف
 ماند؟منطقه بدون مسجد مى

 كز مسجد و مر توان در آن زمين                                    گر وقفي ت زمينهاى مذكور ثابت نيست مىا - 6ج

 فرهنگى بنا نمود.

 وقفضمان 

                                                  فين وقف، در صورت عدم مطالبه متول ى شرعى يا سازمان              چنانچه متصر   - 1س 
وقاف                                  كنند، آيا متول ى شرعى يا سازمان اخورند و تلف مىمال وقفى را مى اوقاف

 باشند يا خير؟تضييع شده مى ضامن حقوق

 تكليفى است                                                   نچه بر عهده متول ى شرعى بعد از قبول توليت است وجوبآ - 1ج 

ند ا ندادل وقف ر            متصر فين، پو                                           بر او تصد ى در كار وقف، واجب است و لذا اگريعنى 

وقاف اازمان س                   و بر متول ى شرعى و  و مال را تلف كردند، آنها ضامن خواهند بود

سامحه موده و                            كه مال وقفى در دست متول ى ب گيرد، بلى در صورتى              ضمان تعل ق نمى

 .شرعاضامن خواهد بود نموده و تلف شده است

 ينهاى وقفى كه با غير وقفى مخلوط شده است و تحت يد پنج           تصر ف در زم - 2س 
 روستا است، چه صورت دارد؟

 ز وقف را ا قف به صورت مشاع است و بايد هر روستا از پنج روستا سهمو - 2ج

 نمايد.اء درآمد خود، جهت وقف اد

 بهداشت و تن مسجد و حسينيه و مدرسه و خانهل پيشين ساخدر فرض سئوا - 3س 
                                                   حم ام و منزل مسكونى در زمينهاى مذكور چه صورت دارد؟

 ه و اجار كرد توان ساختمان بناگر منافات با متن وقف نامه نداشته باشد، مىا - 3ج

 آن را صرف مخارج وقف نمود.

 وقف مسجد است برده شود و ندانيم يا فراموش كنيم چه چيزى اگر مالى كه - 4س 
كم ال قبالمآن  ن را داد يا اين كه بايد قيمتش را داد و اگر قيمتبوده، آيا بايد عين آ

 حاال خيلى زياد شده تكليف چيست؟ بوده

 خت پردااء اد مال مفقود شده داده شود و در قيمى بايد قيمت روز در مثلى مثل - 4ج

 گردد.
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عزاداران                                 ظرف و فرش و غيره متعل ق به هيئتاز قبيل  تعدادى وسائل - 5س 
م الحرام براى برگزارى مراسم عزادارى حضرت اباع حسينى       بدهللا                                                               كه در اي ام محر 
نها را آگرفت يكى از بانيان هيئت عزادارى حسينى مورد استفاده قرار مى 7الحسين 
ين از بميهمانى عروسى استفاده كرد و بعد از پايان عروسى اين وسائل كامال در يك

 وظيفه چيست؟ رفته است

 يه حسين                             را كه از بين رفته تهي ه و به لیوسائبايد تمامى  ضامن است و - 5ج

 برگرداند.

 توليت در وقف

 فان توليت وقف را تا مادامى كه زنده هستند براى خود قراربعضى از واق - 1س 
 اميكدانند قول كد                                                   اند، از طرفى اداره موقوفات اين حق  را از آن  خود مىداده

 است؟ مسموع

 است.      مقد م (كندقف يا كسى را كه او تعيين مىد واخو)             متول ى منصوص  - 1ج 

                                                     ود را متول ى مسجد دانسته و عزل و نصب امام مسجد را درخواقف مسجد،  - 2س 

 اختيار خويش قرار داده است آيا كار او صحيح است؟

 تواند نمى واقف اشكال ندارد ولى در عزل و نصب امام جماعت            متول ى بودن - 2ج

 دخالت كند.

 خفيف قائل شود؟ت                                             يا متول ى موقوفه مجاز است در مال االجار  وقفى آ - 3س 

 تشخيص دهد توان عمل كرد مگر توليت او مطلق باشد وبه ضرر وقف نمى - 3ج 

 كه تخفيف به صالح وقف است اشكال ندارد.

رجع تقليد واقف در امورات وقف با نظريات مراجع تقليد اگر نظرات م - 4س 

                                          جريان امور هستند فرق كند، كدام مقد م است؟امناى مسجد كه م هيأت

 ايد طبق نظر مراجع مجريان امور عمل شود.ب - 4ج 

زمان مال االجاره اراضى وقفى زياد شود و مستأجرين  اگر به مرور - 5س 

اى نسبت                                                         پرداخت حقوق واقعى بر طبق زمان نباشند آيا متولى  چه وظيفه حاضر به

                    ز موقوفات عام  است؟در ضمن موقوفه ج به موقوفه دارد

 گردد و به         حق  وقفاء اگر امكان دارد كه با مراجعه به محاكم شرعى استيف - 5ج

دادگاه مراجعه گردد و  اصل وقف از جهات ادارات زيانى وارد نشود، الزم است كه به

شود كه با اين اجرت به وقف  اگر امكان ندارد فقط بايد به مستأجرين وقف اعالم
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اى                                باشند و بيش از اين متولى  وظيفه شود و در آن دنيا بايد جوابگومىصدمه وارد 

 .ندارد

                                                       لى  ساخت مسجد و حسينيه و امامزاده بود بعد از فوت، ورثهاگر كسى متو - 6س 

 دانند كه پولهاى باقيمانده مال كداميك است وظيفه چيست؟نمى

 كور است موارد مذ كداميك ازدهند كه پول باقيمانده بيشتر مال اگر احتمال مى - 6ج

 تقسيم كنند. دانند بطور مساوىبه احتمال خود عمل كنند و اگر نمى

 

 مسجد و حسينيه و مسائل مربوط به وقف آن

 ادم                                                      ن مسجد و متعل قات آن خريدارى شده آيا ساختن خانه براى خزمينى بعنوا - 1س 
 مسجد در آن زمين جايز است يا خير؟

 اند دهخري                                         كرده باشند، بلكه براى مسجد و متعل قات آنن اگر زمين را مسجد - 1ج

                             مانعى ندارد و اال  جايز نيست.

 يرآهن بعنوان ساخت كفشدارى مسجد تحويل شود، آيا جايزتاگر تعدادى  - 2س 
 است براى ساخت آشپزخانه مسجد استفاده نمود؟

 از      خاص  گر منظور كمك كنندگان، كمك به مايحتاج مسجد باشد مصرفا - 2ج

 .زه گرفتاجا ن                                                           باب گمان به احتياج است و مانعى ندارد و اال  بايد از صاحبان آ

مسجد نياز  مسجد توسعه پيدا كند و جهت توسعهاقتضا كند كه  اگر ضرورت - 3س 
 استفاده از زمين خيابان عمومى است، آيا جايز است؟ به

 جر نگردد و من                                                   ر صورتى كه تصر ف در شارع عام موجب تضييع حقوق عام هد - 3ج

 اشكال ندارد. به انحراف غير قابل قبول خيابان نشود، توسعه مسجد

شود آن را مينى است در كنار امامزاده و وقف امامزاده است، آيا مىز - 4س 
 نمود؟ مسجد

 به  را گر در صورتى كه زمين را اجاره كنند و مال االجارهجايز نيست م - 4ج

 سجد بسازند.امامزاده بدهند و در آن زمين، م

 صورتى دارد؟أسيس كتابخانه در مكانى كه وقف مسجد شده است چهت - 5س 

 ايز نيست چون مسجد جهت عبادت وضع و وقف شده است.ج - 5ج 
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مقدار  اند و                                                        الك محل ى در زمان خودش با كمك ساكنين، محل  را توسعه دادهم - 6س 
 ونوان صحن مسجد و ازمينى كه در اطراف مسجد بوده آن را ديواركشى كرده بع

 ن رااز دنيا رفته است و ما به جهت كمبود مكان براى نماز دو سال قبل اين صح
اى براى مسجد كرديم و نظر ما بر اين بود كه در قسمت زيرزمين خانه ضميمه

سمت ق                                                  توالت و وضوخانه درست كنيم، الزم به تذك ر است كه يك  خادم و قسمتى هم
شده بود و فعالقسمت فوق آبدارخانه و راهرو  وضوخانه درست از صحن مسجد
لى ما و عدم علم به نظر مالك مسجد درست شده ه به تصميم او  ى،       متوف                                                        است، با توج 

 رخانهوضوخانه را در قسمت زيرزمين و در قسمت زير آبدا توانيم توالت ياآيا مى
 خير؟ و راهرو درست كنيم يا

 و  بوده هرو و آبدارخانه در جريانگر مالك در ابتداى كار نسبت به راا - 6ج

ر انه دوضوخ                                                         مدركى دال  بر مسجد شدن اين مقدار زمين در دست نيست، تهي ه

ر رچه اگگاشكال ندارد،  زيرزمين آن در صورتى كه به زمين مسجد سرايت نكند

  بتوانند در جاى ديگر فراهم سازند بهتر است.

 ؟يا ساختن مسجد نياز به صيغه مخصوص داردآ - 7س 

 يغه و يا نماز خواندن در تحق ق مسجد بودن مكفى است.ص - 7ج                                                  

 است، مسجد نمود؟ 7اء شهدشود زمينى را كه وقف عزادارى سيدالآيا مى - 8س 

 ماز خواندن در آن اشكال ندارد ولى حكم مسجد ندارد.ن - 8ج 

                                                  ا بنا كرده و حدود اربعه آن را هم مشخ ص نموده است،رشخصى مسجدى  - 9س 
 ين مسجد زمين ديگرى داشت، به فكر افتاد در آن زمين، ساختمانى مثلپشت ا

ا ر                                                           يا حم ام درست كند و مسئولي ت آن بعهده خودش باشد و درآمد آن  رستوران
ان نمايد، شروع به ساختن كرد و چند ستون آهنى بر پا كرده و ديگر صرف مسجد

ه دربار مرد و حال آن كهاند، قبل از تكميل آن، اين شخص كرده هم در اين بنا كمك
رد، اى مبنى بر وقف بودن نيست و شهود هم وجود ندانوشته اين زمين و ساختمان

 اند، تكليف اين زمين چيست؟آن اقدام نموده                      اكنون ورثه براى تصر ف

 آنان چه  ر فرض مزبور بايد از كمك كنندگان پرسيد كه جهت مساعدتد - 9ج

ل رث مشكنوان ابع وقف داده باشند گرفتن اين مال                              بوده اگر بعنوان كمك به متعل ق 

 است، بلكه احتياط در واگذار نمودن آن است.

بنا نمود در صورت جواز آيا بر  شود باالى منزل يا مغازه مسجدآيا مى - 10س 

 پائين احكام مسجد جارى خواهد شد؟ طبقه

 مسجد  اختن مسجد در فرض مزبور اشكال ندارد و طبقه پائين حكمس - 10ج

 ندارد.
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ديگرى  نمايند و شخصجهى را جهت حمل آوار مسجد قديمى پرداخت مىو - 11س 

ر امو توان در جهت ديگرى دردهد، آيا وجه مذكور را مى                         اين كار را تبر عاانجام مى

 مسجد صرف نمود؟

 د       ال  بايا                                               هنده رفع نياز بوده نه مصرف خاص  اشكالى ندارد واگر منظور د - 11ج

 .اجازه گرفت

مسجد  توان براى پر كردن كرسى آشپزخانهآوار مسجد قديمى را مى آيا - 12س 

 جديد استفاده نمود؟ 

 گر از نظر طهارت و غيره رعايت شود، مانعى ندارد.ا - 12ج 

 رق مسجد برای خود ضبط کرد.بی واعظ مسجد را از شود سخنرانآيا مى - 13س 

 دهد، مى ه                          تول ى در اينگونه امور اجازشود كه مگر از ظاهر حال استفاده مىا - 13ج

 اشكال ندارد.

 اند براى مسجد حال پس از                                         مينى متعل ق به چند نفر بوده كه آن را دادهز - 14س 

 گويد، راضى نيستم تكليف چيست؟مسجد يك نفر از بانيان مى اتمام

 بگيرد. تواند پسعد از واگذارى به مسجد رضايت او شرط نيست و نمىب - 14ج 

 د پذيرفت؟شود كمك غير مسلمان را به مسجآيا مى - 15س 

 اشكال ندارد. - 15ج 

 ها براى برگزارىجوار يا خانه شود اموال مسجد را به حسينيه همآيا مى - 16س 

 مراسم برد؟

 اين صورت                                                    ر صورتى كه وقف خاص  براى مسجد باشد جايز نيست در غيرد - 16ج 

 اشكال ندارد.

 توان حياط رااند، آيا با گسترش مسجد مىدهوقف مسجد كرحياطى را كه  - 17س 

 داخل مسجد كرد و آيا ثواب موعود خواندن نماز در مسجد را دارد؟

 را  ثواب آن                                                       ا فرض مذكور اشكال ندارد و جز مسجد خواهد شد و انشأال لهب - 17ج

 دارد.

ان شود تواند پشيمسى زمينى را وقف معاطاتى براى مسجد كرده آيا مىك - 18س 

 آيا ساختن توالت در حياط مسجد چه صورت دارد؟ و
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 ولى حياط ا فرض مذكور پشيمان شدن اعتبارى ندارد و مسجد وقف استب - 18ج 

جد از مسمورد ني مسجد حكم مسجد را ندارد و لذا ساخت توالت و ديگر بناهاى

 اشكال ندارد.

و بيشتر خانواده  يا كمتر 150لى ا 100جات افغانستان كه از در قريه - 19س 

 ز پسراشود اكثر اوقات پولهايى بنام اندازى يعنى پولهايى بطور مساوى مى تشكيل

 وروزى ها، مساجد، خادم مسجد و يا خرج نوبراى تعمير تكايا، حسينيه هر خانواده

اير شود در اين بين برخى خانواده صغيرند آيا اخذ پول از صغمى شب عيد گرفته

 چه حكمى دارد؟

 ار براى صغ                                                     رفتن پول از صغار جايز نيست مگر ولى  شرعى آنرا بدهد وگ - 19ج

 هم الزم باشد.

 هخوانند با پاى عرقى كه باعث آلوداخل شدن در مسجد يا جائيكه نماز مىد - 20س 

 شود چه حكمى دارد؟                            شدن فرش مسجد و اذي ت مردم مى

 ا آن كه ب ردد بهتر استگ                                            گر موجب اذي ت و آزار مؤمنين و نمازگزاران نمىا - 20ج

 ست.يز نيحالت جا است وارد شدن با آناء حال وارد مسجد نشوند و اگر موجب ايذ

ه به مزاحمتاى بعضى از اموات را دفن نمودهدر حياط حسينيه - 21س                         اند با توج 

 هته چجات عزادارى و بودن قبرستان عمومى دفن اموات و نبش قبور گذشقبور با دسته

 صورتى دارد؟

 دن باشد، دفن كر گر حياط حسينيه وقف نباشد بلكه فقط متعلق به حسينيها - 21ج

ارد شكال ندااشد، حسينيه نداشته ب اموات با اين قيد كه مزاحمتى با جهت استفاده امور

كان مر آن دولى اگر وقف حسينيه باشد دفن اموات  گرچه ترك آن موافق احتياط است

 اند نبايد نبش قبر گردند.شدهامواتى كه دفن                جايز نيست ام ا

 شود صرف حسينيه كرد؟يا از اموال لقطه و زكات فطره مىآ - 22س 

 فقير  صرف لقطه در حسينيه جايز نيست ولى مصرف زكات فطره اگرم - 22ج

 نباشد اشكال ندارد.
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 7حسين  و مسجد امام 7ر يك روستا دو مسجد بنام مسجد حضرت اباالفضل د - 23س 

د پول اين مسج شوددهند آيا مىپول زيادى مى 7است مردم به مسجد حضرت اباالفضل 

 كه نيمه كاره است خرج كرد؟ 7را براى مسجد امام حسين 

 دهند پول مى ا زمانى كه امكان استفاده در همان مسجد كه مردم جهت آنت - 23ج

 وجود دارد، جايز نيست كه در مسجد ديگر مصرف گردد.

 اهالى را چكى وجود دارد كه ظرفيت و گنجايشمسجد كو در روستاى ما - 24س 

 سجد                                                                   نداشت بنا به پيشنهاد و تخصيص بودجه مرد خي رى مسجدى بزرگتر در كنار م

 رفتقرار گاء قديم ساخته شده و مسجد كوچك قديم در حياط مسجد بزرگ جديد البن

ذا ماندند عليهاهالى بى مسجد مى شدمسجد قديم توسعه و يا تخريب مىاء و اگر ابتد

م از تخريب و يا توسعه آن خوددارى شده است حال آيا جايز است كه مسجد قدي از

ديم برداشته شود و با نصب عالمت ثابت مسجد به ديوار حياط حرمت مسجد ق ميان

 شود يا خير؟ حفظ

 طقه نم ن تخريب نگردد و اگر امكان ندارد با تابلويى اين           تا حد  امكا - 24ج

امى ر هنگدگردد و                                                       مشخص شود و از نظر زمين هم با موزائيك منطقه مسجد معي ن

ن رى زميخوانده شود و با حصا كه درب شبستان مسجد بسته است در آنجا نماز

 ارد.ساختمان قديمى مسجد اشكال ند                                 مسجد معي ن گردد با اين وصف تخريب

 اس نژاد بيرجندى طبق نقل عبهللايت اى ساخته شده كه مرحوم آحسينيه - 25س 

بزرگان جهت احداث حسينيه كلنگ آن را به زمين زده و كلماتى عربى كه 

ه گويند وقف نيست زيرا در اساسناماى مى                      وقف است جارى كرده عد ه ظاهراصيغه

ف بر كم وق                                                    لكن در قولنامه خريد وقفي ت آمده است آيا اين حسينيه ح اسم وقف نيامده

 ير؟شود يا خمى آن اطالق

 ايز جدر آن                             باشد و هيچگونه دخل و تصر فىه نظر ما اين حسينيه وقف مىب - 25ج

 نيست مگر آنكه حاكم شرع تشخيص دهد.

 ساسنامه فعلى و موجود در حسينيهابه احكام شرع است يا  عمل ،آيا مالك - 26س 

 شود؟كه بيست سال است بدان عمل مى

 د باي اشدنب                                              عمل به شرع مقد س است ولى اگر اساسنامه خالف شرع ،مالك – 26ج

 به آن هم عمل شود.
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قات          متفر 

اث وقف مسجد شده و فرزند يكى از علمز - 1س   اسالم آن رااء                                                    مينى با رضايت ور 

 م گذارىن نا                                                                    به اتمام رسانده، اهالى به احترام آن عالم رب انى، مسجد را به نام ايشا

اث ب كردند  ست؟ه خاطر اين نام گذارى اعالم نارضايتى كردند، تكليف چي           حال ور 

 رجوع                                             ا رضايت همه ور اث بوده و واگذار به مسجد شد،باء اگر در حال اهد - 1ج

 .تن نيستگرف سپبعدى آنان تأثير ندارد زيرا چيزى كه در راه خدا داده شد، قابل 

 ثبات كافى است يا خير؟يا وقف با شياع مفيد علم و اطمينان و شهرت براى اآ - 2س 

 بعيد  بر آن                                            جب علم يا اطمينان عقالئى باشد صح ت ترتيب اثراگر شياع مو - 2ج

اه قف، رمثالدر و نيست ولى در شهرت بايد طريق احتياط قضيه را اختيار كرد

                                  احتياط، مترت ب ساختن آثار آن است.

 د به آيه هفتمخصى كتابى درباره وقف نوشته است و در آن كتاب با استناش - 3س 

 هنمود                                                  وقف خاص  به اوالد ذكور را احياى سن ت جاهلي ت معرفىاء سوره مباركه نس

 است آيا تفسير اين آيه اينگونه است؟

 ر اين د                                       بنابر قولى درباره مذهب اهل جاهلي ت استاء آيه هفتم سوره نس - 3ج

   د  ررا  عمل كردند كه اسالم اينكه عمالدختران را از ارث اموال محروم مى

والد ابر  به وقف كرده و براى دختر هم سهمى تعيين كرده است ولذا آيه ربطى

الم از نظر اس شود ندارد و اين وقفذكور كه در حال حيات پدر واقع مى

 وند.وم شفرزندان محر                                                 مشروعي ت دارد و بهتر است كه بنحوى نباشد كه بقي ه

 بخشى از زمينهاى مواتكند سپس اى را اجاره مىشخصى ملك موقوفه - 4س 

 تواند مالك آنها شود؟كند، آيا مستأجر مىمىاء حريم آن را احي

 گردد.ستأجر مالك آن مىزمين مواتى كه وقف نيست ماء با احي - 4ج 

نموده و حق توليت را براى خود  7اء اغى را وقف سيدالشهدبشخصى  - 5س 

 صحيح است؟ آيا 7قرار داده يعنى نصف از خود و نصف از امام  نصف

 اشكال ندارد. - 5ج 

 



 

 

 

 

 

            مسائل وصي ت

                    ولى  و قي م و وصى  

                                                    ص متوف ى كه وصي ت نامه نداشته با حضور پسر بزرگتر كه آيا همسر شخ - 1س 
                             تواند خودش را وصى  قرار دهد؟عاقل است مى بالغ و

 مايد       قي م ن نشرع مراجعه شود تا او تعيي                                   گر نيازى به قي م باشد بايد به حاكم ا - 1ج

 .نيست                                                        و اال  خود ورثه بايد ماترك را قسمت كنند و احتياج به وصى 

 قرار داد؟                 ن صغار خودش قي منداشود بدون شناخت، زنى را براى فرزآيا مى - 2س 

 ار در اموال صغ مورد                                                    ايد قي م شخصى مورد اطمينان و وثوق باشد تا تصر فات بىب - 2ج

م قرار      ، قي كسى را بر صغار تواننكند، پس بدون آشنايى يا معرفى شخص موثق نمى

 داد.

                                  وچكش قي م تعيين كند با وجود جد ؟كتواند براى فرزندان آيا پدر مى - 3س 

 ر صورتى كه جد  اجازه بدهد، اشكال ندارد.د - 3ج                                        

                                                     گر وصى  فوت كرد يا عاجز شد يا خيانت كرد، وظيفه چيست؟ا - 4س 

 ان، صورت فقد           مي ت، و در اءشود اوليطيل مى                ه اجراى وصي ت تعدر صورتى ك - 4ج

ت       ى وصي اقدام به اجرا عدول مؤمنين،حاكم شرع، حاكم شرع و در صورت فقدان 

 كنند.

                                        النى بودن مد ت اجراى وصي ت نامه از وصى                  تواند به عل ت طو           آيا وصى  مى - 5س 
 چيست؟گيرى كند، تكليف بودن خود كناره

 نيست و                                                  ر صورتى كه موجب تعطيل شدن عمل به وصي ت شود، جايزد - 5ج

 تواند در اينگونه موارد وكيل بگيرد.مى

                                                  ت كرد زيد وصى  اوست تا مادامى كه فرزند كوچكش بالغ              اگر كسى وصي   - 6س 

                        آيا اين وصي ت صحيح است؟ شود،

 صي ت صحيح و به قو ت خود باقى است.و - 6ج                                  
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 ؟                              ا طبق وصي تى به غير واگذار كندر                        تواند بقي ه اعمال وصي ت  مى         آيا وصى   - 7س 

 اشكال ندارد. - 7ج 

                       عدالت در وصى  شرط است؟ آيا - 8س 

 كند.                                   نانچه وصى  مورد وثوق باشد، كفايت مىچ - 8ج 

، وكيل و حضانت آيا با بودن - 9س                                                      واليت قهرى واليتهاى ديگر مثل قي م، وصى 

                ميس ر خواهد شد؟

 اشد، آن ب يرغ                     خالف با نظرات قي م و                                    امكان دارد ام ا اگر نظر ولى  قهرى م بله - 9ج

 است.                                                       ولى  قهرى مقد م است و اگر موافق باشد تصميمات آنها نافذ

 شود از او سلب كرد؟                                  يا واليت ولى  قهرى را در چه صورت مىآ - 10س 

 مكان سلب واليت نيست مگر آنكه جز محجورين باشد.ا - 10ج 

              معي ن نمود كه                                       شخصى وصي ت كرد و شخصى را بعنوان وصى   اگر - 11س 

ام  اقد                                                              مي ت تحت نظر او انجام گردد ولى ورثه و يا ناظر بدون اجازه وصى   كارهاى

ا ارد ي                                                          وصي ت كنند آيا اقدام بدون رضايت وصى  جايز است و آيا ضمان د به انجام

 خير؟

 ي ت وص اقدام به انجام                                           اظر و ورثه حق  ندارند كه بدون جلب نظر وصى  ن - 11ج    

 ف حكمو خال هستند                                                        نمايند و در صورتى كه اقدام به ا عمال وصيت نمايند گنهكار

اى بوده كه            وصي ت بگونه و ضمان در صورتی متصور است كهاند تكليفى انجام داده

 رده كه      صي ت كوشده مثالموصى                                  خاص ى و با نظر قطعى وصى  انجام مى بايد با شرايط

اند، ناظر كرده ا به جا آورد و ناظر و ورثه شخص ديگرى را استيجار             وصى  حج  او ر

يد اى است كه بابگونه                    باشند ولى اگر وصي تو ورثه در اين صورت ضامن هم مى

 د.نگرفته، ضمان ندار                                           عمل انجام شود و شرايط خاص ى را موصى در نظر

             عمل به وصي ت

                        تعل ق به اوست و تا مادر                                       خصى داراى يك پسر است، وصي ت كرده منزل مش - 1س 
 دهند كه پدرشانزنده است همراه او باشد و از طرفى خواهران نيز شهادت مى

ز ايد ج                                                             منزل متعل ق به پسر است، آيا خانه جز اموال پسر است يا اين كه ب گفتمى
 پدر حساب كرد؟ ثلث اموال
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 ن خانه آ در                                              ر خانه متعل ق به پسر است و مادر نيز حق  نشستندر فرض مذكو - 1ج

 را همراه پسر دارد.

موده مقدارى از ثلث را به فروش رسانده برايم قرائت ن           شخصى وصي ت  - 2س 
 و عزادارى در مسجد صرف كنيد، ثلث اموال را پس از قيمت گذارى  قرآن
ه به اين كهبفروشند               خواهند به وصى  مى ف در                         مي ت به وصى  اجازه تصر                       ، با توج 

 قيمت فعلى؟ به قيمت همان زمان فروخت ياثلث را داده، آيا بايد 

 نمود همان مى                    كرد و مبد ل به نقدىگر در همان زمان، زمين را قيمت مىا - 2ج

د چه ته شودر نظر گرف                        شد و اال  بايد قيمت فعلىمقدار به عنوان ثلث مشخص مى

                          خود وصى  بردارد يا ديگرى.

غير مشروع صرف كرد،                                          گر وصى  در اخراج ثلث افراط كرد يا در راه ا - 3س 
 چيست؟ تكليفش

 ضامن است. - 3ج 

 د                                                      صي ت كند به انجام مناسك حج  و مبلغ تعيين شده كفايت نكنو           اگر متوف ى  - 4س 
                     اى بر عهده وصى  است؟بفرمائيد چه وظيفه

 ك كنند تدار                                             حج  واجب باشد، بايد كمبود را از اصل مال مي ت در صورتى كه - 4ج

اگر  وشود  تدارك يد ورثه اجازه دهند كه از اصل مال                       و اگر حج  واجب نباشد با

 اى ندارد.                        اجازه ندادند، وصى  وظيفه

                                                 واهد طبق فتواى مجتهد شخص متوف ى، به وصي ت او عمل            اگر وصى  بخ - 5س 

، ى است                                                              چنانچه مي ت تقليد نكرده باشد يا معلوم نيست مرجع تقليد او چه كس كند،

 عمل نمود؟ چگونه بايد

 كند. ايد طبق فتواى مجتهد خود عمل      وصى  ب - 5ج 

                                                         خصى كه مجتهد است و در يك مسئله وصي ت كه اختالفى است وصي تش - 6س 

 اىفتو                                                                    كرده كه حتمابنظر خودم عمل شود آيا وصي تش نافذ است و يا وصى  بايد به

 مرجع خود عمل كند؟

 داند، مىباطل                                                        گر در مثل امورى باشد كه مجتهد وصى ، عمل به آن وصي ت راا - 6ج

مل ع               وصى  موظ ف است                                               جواز عمل به وصي ت مجتهد مرده مشكل است زيرا كه

مل وصى ع                     صورت بايد طبق وصي ت م صحيح بنظر خود را انجام دهد و در غير اين

 شود.
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اث بخواهند با فروش قسمتى از ماترك ثلث مي ت را جدا در صورتى كه - 7س                                                       ور 

ا رزان آن توانند ميتأمين نمايند، آيا شرعامى نمايند و يا از مال خود نتوانند ثلث را

 و تدريجااز منافع ماترك تأمين نمايد؟ تعيين

 نحو بمال                                               ه ثلث به عين مال معي ن نباشد بلكه به صورت ثلث           اگر وصي ت ب - 7ج

كال ال اشثلث ب                                                        مطلق باشد كار ور اث در فروش بعضى از اموال براى جدا كردن

 است.

                                            ارث اوست به او وصي ت كرده كه بعد از مرگم از وشخصى كه زنش تنها  - 8س 

 است؟                       نما آيا اين وصي ت صحيح 7استفاده كن و بعد از آن وقف امام حسين  اموالم

 را ربع نيست زي                                                      صي ت مرد به اين كه تمام اموالم از آن  همسرم باشد صحيحو - 8ج

               م ا وقف اگر در دارد و ا 7 برد و باقى اموال اختصاص به اماممال را زن بيشتر نمى

 ست.اصحيح  وقف نمايد، وقف                                              حد  ثلث اموال باشد و بعد از مرگ مرد، زن آن را

                                                  رگاه وصى  بعضى از موارد مصرف وصي ت را فراموش كند، ه - 9س 

 چيست؟ اشوظيفه

 ايد باست،  گمان قوى دارد كه به نظر موصى فالن مصرف اقرب در صورتى كه - 9ج

 به همان عمل كند.

تومان براى من نماز  300                          ال قبل وصي ت كرده به مبلغ س 50شخصى در  - 10س 

 روزه بدهيد االن چه مقدار بايد بدهند؟ و

 ايد به قيمت روز محاسبه گردد.ب - 10ج 

                      وصي ت در ثلث مال مي ت

د را در نخلهاى خرما تعيين كرده و گفته اينها براى شخصى ثلث خو - 1س 

ند ن نشدآ فروش آنها را ندارند واگر قادر به اداره                     ذكورم هستند ولى حق   فرزندان

 ؟                                                           بگذارند تا مردم از آنها استفاده كنند آيا اين وصي ت نافذ است آنها را

 وصي ت نافذ است. - 1ج                

                                                 ي ت كرده كه ثلث اموالم را به شخص معي نى بدهيد در            شخص مي ت وص - 2س 

 ت عمل                 افتد آيا به وصي  ى                                            كه به اين وصي ت عمل شود مفسده بزرگى ات فاق م صورتى

 شود يا خير؟
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 كم د به حاباي                                               ه بزرگى مانند قتل و امثال آن بر آن مترت ب باشدچنانچه مفسد - 2ج

 شرع مراجعه شود.

نج هكتار زمين است كه در زمان خود يك هكتار زمين را پشخصى داراى  - 3س 

وت، بعد از فاسم همسر خود نموده كه بعد از فوت متعلق به همسرش باشد حال  به

 زمين شرعامتعلق به همسرش است يا خير؟ اين

 صي ت طبق و هز ثلث نباشد اشكالى ندارد البته بر ورثه الزم است كاگر مازاد ا - 3ج     

 آن را به ملكيت همسر در آورند.

 شود به اسم خانم كرد ونزل مسكونى كه در اختيار اينجانب است آيا مىم - 4س 

 وانم آنرا براى ثلث خودم قرار دهم يا خير؟تزمينى را كه دارم آيا مى

 يد، اگردار حيات به خانمتان ببخشيد اشكال ندارد و زمينى كه اگر در زمان - 4ج 

نوان عثه به زه وراجا شود بيشتر باشد بايد بااز ثلث اموالتان كه به ارث گذاشته مى

 د.كمتر اشكال ندار                                             خودتان وصي ت كنيد ولى اگر به حد  ثلث باشد يا
 شود؟                                    باشد بعد از مرگ وصى  تكليف ثلث چه مى          زد وصى  مىن            ثلث مي ت كه  - 5س 

 معي ن شده،                                                   گر خود شخص وصي ت كننده كسى را معي ن نموده همان شخصا - 5ج           

رده      ي ن ككسى را مع                                                    بايد به وظيفه در مورد ثلث عمل كند و اگر هم خود وصى 

 .نمايد ا مشخصاو كسى ر نمايند تا                                          اشكال ندارد و اال  بايد به حاكم شرع مراجعه 

رده تمام اموال من بعد از فوتم متعلق به فرزند بزرگم ك           شخصى وصي ت  - 6س 

اث ديگر هم امض باشد و اند تكليف كردند حاال بعد از فوت اعتراض كردهاء                  ور 

ه چيست و در اث خبر نداشته باشند و بعد از فوت متوج   شوند                                                          صورتى كه بقي ه ور 

حيات  تواند در زمانبراى انتقال تمام اموال به فرزند بزرگ مى آياتكليف چيست 

يا آمصالحه كند آيا شرعاصحيح است يا نه در اين صورت  خود با ده هزار تومان

                        بقي ه حق  دارند يا خير؟

 گتر بزر اند كه اموال مال پسرگر تمامى ورثه با رضا و رغبت قبول كردها - 6ج

يست و ننافذ                  كرده باشند وصي تاء ز روى اكراه امضباشد اشكال ندارد ولى اگر ا

قط فرد و اشكال ندا                                                    فقط در حد  ثلث نافذ است و اگر اموالش را مصالحه كرده

موال       قي ه ابست و اپسر بزرگتر                                                   اموالى كه تا زمان مصالحه به او صلح كرده متعل ق به

                          به بقي ه ورثه تعل ق دارد.
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                                                    ه ثلث كرده ام ا از بين امالك معي ن نكرده اكنون به چهب           شخصى وصي ت  - 7س 

 انر ميصورت ثلث را جدا كنند و حال آنكه نسبت به تمام اموال مشاع است و اگر د

 ورثه صغير باشد كيفيت جدا كردن ثلث چه موقع است؟

 ديل شودتب وال، ثلث را شريك است و بايد تمامى اموال به قيمتدر تمامى ام - 7ج 

                           آنگاه ثلث معي ن و جدا شود.

ه شيرخوارهش - 8س  اى  را از بهزيستى                                            خصى به عل ت نداشتن فرزند دختر بچ 

 همين                                                            بزرگ كرده و وصي ت كرده كه تمام اموال من بعد از من متعل ق به گرفته و

ضمن اين شخص همسر و برادر و خواهر دارد آيا شرعاتمام  باشد دردختر مى

اث مى همين دختراموال مال  م بقي ه متعل ق به ور  ين اباشد حال اگر                                        است يا يك سو 

 ت كندهمين دختر با ده هزار تومان مصالحه كند و فو شخص تمام اموال خود را با

اث ارث نمى                                 آيا اموال متعل ق به اين دختر است اى عى بربرند و راه شر                     و بقي ه ور 

 انتقال اموال به اين دختر چيست؟

 رسد و دختر مى مام اموال به اين                                   اموال را صلح كند مخصوصاصلح معو ض، تاگر  - 8ج

 ه تقسيمورث            و بقي ه بين                                                    اگر وصي ت كرده، فقط در حد  ثلث اموال وصي ت نافذ است

 شود.مى

                                                   ه وصى  پدر است بر ثلث او كه شش نخل خرما است بعد از كاگر فرزندى  - 9س 

م و خواهم آن را بخرپدر را ندارم و مى سال بگويد ديگر توانايى گرداندن ثلث چند

 تواند يا خير؟اى درست كنم آيا مىبراى پدرم خيريه با پول

 يد دارد بان                                                 گرى را جهت اداره ثلث معي ن نمايد و اگر اين امكانبايد شخص دي - 9ج

بديل تينكه و يا ا                                                       به حاكم شرع مراجعه كند تا حاكم شرع شخصى را معي ن نمايد

ته ن نداشامكا اگر اين هم                                     مايد كه نظر وصي ت كننده تأمين گردد وبه چيز ديگرى ن

در  تواند بفروشد وهنگام مى باشد و ممكن است اصل ثلث از بين برود در اين

                     جهت وصي ت صرف نمايد.

 رده كه مقدارى نماز و روزه بدهكار است حال پول اينهاك           شخصى وصي ت  - 10س 

 ثلث مال؟را از اصل مال بايد بردارند يا از 

 لی ث است ودر صورتی كه وصيت كرده برای او نماز و روزه بدهند، از ثل – 10ج

گتر ر بزراگر فقط گفته باشد فالن مدت نماز و روزه بدهكار است بر عهده پس

 .است
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كند كه پس از مرگ من به اوالد اناث مطابق ذكور              شخصى وصي ت مى - 11س 

 ه شود صحيح است يا باطل؟                                 بدهيد آيا اين وصي ت كه از ثلث داد ارث

 د.يگر داردورثه                                               ث وصي ت نافذ است و بيش از ثلث احتياج به اجازهدر مقدار ثل - 11ج 

 اى در كربال نمايند،                                          خصى وصي ت كرده كه ثلث مالش را خرج كتابخانهش - 12س 

اى در ايران حال كه دسترسى ممكن نيست، آيا جايز است آن را خرج كتابخانه

 نمايند؟

 در  آن را توانىمدر صورتى كه هيچ اميدى به باز شدن راه كربال نباشد  - 12ج

 7 ت رضاحضر                                                  اى كه با هدف وصي ت كننده نزديك باشد، مثل كتابخانهكتابخانه

 خرج كرد.

اى كه                                                          گر مي ت وصي ت كرده ثلث مالش را برايش خرج كنند حاال جز خانها - 13س 

ه زن  امتواند براى انج                      رى ندارند، آيا وصى  مىاند چيز ديگهاى كوچكش نشسته      و بچ 

                                     وصي ت خانه را براى اخراج ثلث بفروشد؟

 اشكال ندارد. - 13ج 

رده بطور مطلق كه ثلث مالش را برايش خرج كنند، ك           شخصى وصي ت  - 14س 

 آن را بايد در چه مصارفى رساند؟ حال

 ايد در مطلق امور خيري ه مصرف شود.ب - 14ج                                  

            احكام وصي ت

 هر سال براى مسجد                                            دى وصي ت كرده كه منافع يك هكتار از زمينش رافر - 1س 

 روستا خرج كنند بفرمائيد:

                     نين وصي تى صحيح است؟آيا چ -الف 

 تا كى نافذ است؟          اين وصي ت -ب 

 ؟شود زمين را يكجا فروخت و صرف مسجد كردآيا مى -ج 

گذاشت و سود آن را توان پول آن را در بانك د يكجا فروخت آيا مىاگر بشو -د 

 مسجد نمود؟ صرف

 ود را بايد چه كسى صرف مسجد نمايد؟س -م 

 گر از ثلث مال كمتر باشد اشكالى ندارد.ا -لف ا - 1ج 

  انى كه زم                                          مين باشد و منافع آن صرف مورد وصي ت شود تازاء                اگر وصي ت به بق -ب

 زمين باقى است وصيت نيز نافذ خواهد ماند.
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  شد با                                          وصي ت كننده صرف اعم  از عين مال و يا قيمت ردر صورتى كه منظو -ج

 ست.جايز ني مانعى ندارد ولى اگر قصدش ماندن عين زمين باشد، فروش آن

  ستگى به نظر حاكم شرع و تشخيص او دارد.ب -د 

  اكم شرع و يا وكيل او اگر وصى  منصوص نباشد.ح -م                                           

را به ورثه ذكور اى تنظيم كرده و همه مايملك خود پدرى صلح نامه - 2س 

                                                            نموده و حق  فسخ را براى خود در صلح نامه محفوظ داشته است سپس  مصالحه

نوشت و بيش از ثلث اموال خود را براى ورثه ذكور در غياب  اى          وصي ت نامه

ند، نمود، اكنون ورثه اناث به بيشتر از ثلث اعتراض دار                    ورثه مؤنث وقف خاص  

لح صعد از                                  باقى است يا خير و آيا وصي تى كه بخود                               بفرمائيد آيا صلح نامه به قو ت

يز ورثه ذكور بر ثلث بدون رضايت اناث جا            زند و تصر فنوشته آن را به هم مى

 است يا خير؟

 باشد  ممكن (           صلح و وصي ت)                                           سئله دو صورت دارد او ل اين كه عمل به هر دو م - 2ج

ت آمده از غير بدس مال هزار تومان باشد و 10مثل آن كه مال صلح شده قبلى برابر 

ر دو هيد به است كه در اين حال با                                        آن مال در طى  مد ت ده سال سى هزار تومان

 د.ندارن       ن حق ىاوالد ذكور است و دخترها در آ عمل شود يعنى  ده هزار تومان مال

  صورت  ر ايند                                                            دو م آن كه از زمان صلح تا زمان وصي ت مالى اضافه نشده است كه

 شتر ازشده اگر بي                                فسخ صلح است، پس مقدارى كه وصي ت                   وصي ت عرفاقرينه بر 

ح بين هر صورت تصال گرچه در)ثلث باشد، رضايت ورثه و دخترها الزم است 

ه به بيل هبقرد از                اين توه م كه مو و (طرفين در مازاد از ثلث مطابق با احتياط است

صلح  ردگرفت صحيح نيست زيرا اين قاعده  شود آن را پسذى رحم است پس نمى

ى خود در جا در اينجا فايده هبه را دارد و تفصيل آن باشد، گرچه صلحجارى نمى

 آمده است.

                 ات فاقازن پيش از )ردى زمين كشاورزى خود را به همسرش هبه نموده م - 3س 

ندان                                                     و قبل از فوت وصي ت نموده، زمين بعد از فوت من بين فرز (فوت كرده شوهر

ته زمين را بعد از فوت او وقف نموده و نگذاششود ولى شوهر اين  دختر تقسيم

                                               نمايد، آيا وقف چه صورتى دارد و وصى  از نظر حكم                   وصى  به وصي ت عمل

 اى دارد؟شرعى چه وظيفه
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 بت          وصي ت، نس                                                    گر زمين هبه و قبض شده و در تصر ف و ملك همسر در آمدها - 3ج

شد و ر نبابيشت مخصوص به زن به زمين نافذ است در صورتى كه از ثلث كل اموال

ت از فو                             هبه مقبوضه متصر فه، خصوصابعد وقف شوهر صحيح نيست زيرا استرداد

 زاد ازبه ما                                       بيشتر از ثلث است، نافذ بودن وصي ت نسبت شخص، وجهى ندارد و اگر

 م.العال                                                اجازه ورثه دارد كه از جمله خود شوهر است. وال له ثلث بستگى به

 شود باقى مانده                                                نانچه شخص متوف ى داراى فرزندان كوچك باشد، آيا مىچ - 4س 

                                                         ثلثى را كه وصي ت نموده برايش خرج شود، به فرزندان او داد؟

 ا حال آنه ه باشد كه شامل                                    شود داد مگر وصي ت نامه طورى تنظيم شدنمى - 4ج

 بشود، كه در اين صورت مانعى ندارد.

 گام فوت يك ميليون تومان بوده و پس از دو سال دوهن                 اگر اموال متوف ى - 5س 

دو  يك از                                                             يا بيشتر شده ثلث مالى را كه وصي ت كرده برايش خرج كنيم بر كدام برابر

 بايد عمل شود؟ مبناى فوق

 ت قيم به     مي ت ز اعيان و امالك باشد تا تبديل به نقد نشده ثلثااگر ثلث آن  - 5ج

 ل كرد.يد عمفوت بوده با قدارى را كه هنگام                    شود و اال  ثلث همان مروز حساب مى

                                              رده كه وصى  مختار است هر چه صالح دانست در مورد ك           شخصى وصي ت  - 6س 

ى       متوف                                                                  تصميم بگيرد، وصى  هم ملكى خريده و وقف نموده تا از منافع آن براى ثلث

ات بفرستد، آيا صحيح است؟ خيرات                                و مبر 

 رد.                                قف در مطلق امور خيري ه اشكال نداو - 6ج 

                                                        خصى وصي ت كرده تا پنج سال محصول ثلث مالش صرف خيرات گردد ش - 7س 

                             باشد آيا اين وصي ت صحيح است؟ 7بعد از آن وقف امام حسين  و

 است.                                                    ر صورتى كه بعد از پنج سال وصى ، ثلث را وقف كند صحيحد - 7ج  

                   وصي ت مازاد بر ثلث

ت كرد از ثلث مالش براى او نماز و روزه و ديگر واجبات              اگر كسى وصي   - 1س 

 استيجار كنند و ثلث كفايت نكند، وظيفه چيست؟ را

 ابقى را بايد پسر بزرگ بدهد.م - 1ج 

                                                            خصى وصي ت كرده ارث دختران مطابق پسران باشد، اين وصي ت چگونهش - 2س 

 است؟
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 زه اجا كه ديگر ورثه در مازاد بر ثلث افذ نيست مگر در ثلث و يا اينن - 2ج

 بدهند، چنين عمل شود.

 اعضأاء             وصي ت به اهد

                                               ي ت كند كه پس از مرگش جنازه او را جهت تعليم به اگر شخصى وص - 1س 

،                                                            پزشكى هبه نمايند، آيا وصي ت او صحيح است؟ در صورت صح ت وصي ت دانشكده

 رد يا خير؟گي                                 كالبد شكافى در اينجا ديه تعل ق مى آيا بخاطر

 نيست و اگر                                                   نين وصي تى در غير صورت واجب بودن كالبد شكافى، نافذچ - 1ج 

ت ن صوركه در اي كالبد شكافى شد، ديه الزم است مگر آنجايى كه واجب باشد

 .اخراج نمايند                                                چيزى را به عنوان خيري ه با رضايت ورثه براى مي ت

قابل استفاده بدن مانند قلب اء                                    يا وصي ت كردن براى فروش بعضى از اعضآ - 2س 

 چشم جايز است؟ و

 جايز نيست.                                                   يزى كه دادنش در حال حيات جايز نباشد وصي ت به آن همچ - 2ج 

 كرد؟اء               ا وصي ت به اهديرا قبل از فوت فروخت اء توان اعضآيا مى - 3س 

 ر ما به نظ                                 باشد، وصي ت به آن هم جايز نيست وعضو جايز ناء اگر اصل اهد - 3ج

ودن زنده ب                                 وصي ت به عدم تقسيم اموال تا زمان و فروش عضو جايز نيست.اء اهد

 .همسر

                     در قيد حيات است حق   (مادرم)                                    گر پدر وصي ت كرده تا زمانى كه همسرش ا - 1س 

در  گران                                                                   فروش منزل را نداريد آيا اين وصي ت نافذ است و نماز خواندن ورثه يا دي

                         به اين وصي ت معترض هستند منزل در صورتى كه بعضى از ورثه نسبت  اين

 چگونه است؟

 ماز هم نو                                                 زل را نداريد در صورتى كه به مقدار ثلث مي ت باشد           حق  فروش من - 1ج

 صحيح است.

         دين مي تاء اد

او  ك                                                        ف ى داراى بدهكارى باشد، آيا وصى  و ناظر حق  دارند از امالاگر شخص متو - 1س 

 كه داراى فرزند صغير است؟كنند با فرض آن اء بفروشند و بدهكاريش را اد
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 ورت صدر  شود واء ر صورتى كه وجه نقد موجود باشد، از وجه نقد، دين ادد - 1ج

 نبودن آن، امالك فروخته شود.

                                                      زكا  مال خود را نداده و از دنيا رفته آيا بر وصى  واجب وكسى كه خمس  - 2س 

ل خمس و زكا  مال متوف ى را بدهد؟                                                    است كه در درجه او 

 يد داده شود.                                       ى قبل از تقسيم اموال، خمس و زكا  مال بابل - 2ج 

                                                ان دارد كه ذم ه موصى، به حقوق هللا  مشغول است، آيا            اگر وصى  گم - 3س 

ر ددر صورتى كه               الذم ه نمايد؟از ثلث او بدون اذن ورثه او را برئ تواندمى

 محدوده اختياراتش باشد اشكال ندارد.

                  وصي ت جهت عزادارى

                      صف محصول آن متعل ق به                                  صي ت كرده كه از هر يك هكتار زمين نكسى و - 1س 

 ل                                                                   عزادارى و نصف ديگر مال فرزندان، حال در زمان وصي ت زمينها يكبار محصو

گيرند در اين صورت هر دو محصول گرفتند ولى حاال دو بار محصول مىمى

 را بايد صرف عزادارى كنند يا يك محصول را؟ نصف آن

 شود، بايد تقسيم شود.شت مىهر مرتبه كه ك - 1ج 

 



 

 
 

 

 

 مسائل نذر

 انعقاد نذر

ذر را چنين گفته اگر در كارم موفق شدم چهار ماه روزه شخصى صيغه ن - 1س 

 است؟اء آيا الزم الوف بگيرم

 كه به ستا                                               يغه نذر و ماد ه آن استفاده نكرده ولى احتياط آن            البت ه از ص - 1ج 

 نذر عمل شود.

                                                 ده با صيغه شرعى كه فرزند خود را در مشهد مقد س يا شخصى نذر كر - 2س 

 گردد؟ه كند، آيا نذر رجحان شرعى دارد و منعقد مىختن كربال

 گردد.نذر منعقد مى - 2ج 

 شود؟چيزى منعقد مى نذر به چه - 3س 

 ر لغتبكند به ه صيغه هم اءرعى داشته باشد و انششنذر رجحان             بايد متعل ق  - 3ج 

 د.مل شوعصيغه باشد،  زبانى كه باشد و احتياط واجب آن است كه به هر نوع و

ذبح  ندىكنم كه اگر حاجتم بر طرف شد مثالگوسفگويند نذر مىغالب مردم مى - 4س 

يفه وظ اشت،ا ندر                                                                    كنم، او الآيا اين نحوه گفتن موجب انعقاد نذر است ثانيااگر توانايى ذبح 

 چيست؟

 عدم  عدنذر را داشته و باء                          شود و اگر از او ل قدرت ادبلى نذر منعقد مى - 4ج

  .زمان كه قدرت پيدا كرد، عمل به نذر نمايدتوانايى عارض شده، هر 

م ذبح كند قبل 7خصى گوسفندى را نذر حضرت عباس ش - 5س                                كرده كه دهم محر 

م گوسفند زائيد نمائات منفصل مثل شير و پشم هم داشته، آيا  جز  ينهاا                                                                   از دهم محر 

 شود؟حساب مى نذر

 متعل ق نذر            ر مد تى كهاگر زمانى كه نذر كرده گوسفند حامله نبوده است و د - 5ج           

كه نذر كرده حامله  شود و اگر زمانىبوده حامله شده است، جز نذر محسوب مى
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جز نذر نيست و به همين نحو  بوده و فقط خود گوسفند را نذر كرده، نتاج گوسفند

 شير احتياط مطلوب است.                                      است در مورد پشم گوسفند و ام ا در مورد
كرد و گوسفند را ذبح نكرد و بعد گوسفند  ر فرض باال فرد معصيتاگر د - 6س 

ه هم تابع نذر است؟ حامله                                       شد و زائيد، آيا بچ 

 ر فرض مذكور، بايد بچ ه گوسفند را جهت نذر خرج كند.د - 6ج                                                  
 زاذر شده را ذبح كنند آيا پوست آن هم تابع نذر است كه بعد ناگر گوسفند  - 7س 

 فروش در جهت نذر خرج شود؟

 خرج پوست را هم در جهت نذراء رده، بايد بهمطلق نذر كاگر به صورت  - 7ج 

اب بر       را قص  كه معموالپوست)                                              كند و ام ا اگر به صورت مشروط و يا بنحو متعارف 

م در هه آن است ك تواند از نذر خارج كند گرچه احتياط آننذر كرده مى (داردمى

 جهت نذر مصرف شود.
 كنند جمعمى 7حضرت عباس  كه نذرهاى مردم را شود پول قربانىآيا مى - 8س 

 كرد و خرج مسجد نمود؟

 رد، كمصرف  ها به صورتى نذر شده كه بايد خود آن راربانىدر صورتى كه ق - 8ج

ه كشده  صورتى نذر توان به پول تبديل كرد و خرج مسجد نمود ولى اگر بهنمى

 ندارد. كند، اشكال 7ثواب آن را تقديم حضرت ابوالفضل 
 يرد، لكن يك روز رانذر كرده پنج روز پشت سر هم روزه بگشخصى  - 9س 

 فراموش كرده وظيفه چيست؟

 همه را اعاده نمايد. احتياطا – 9ج 
 كه دارد 7خصى مقدار چند سير كابل افغانستان آرد گندم نذر امام حسين ش - 10س 

م براى مردم مى  يرانداد حاال در جمهورى اسالمى ا                                        در افغانستان روز هفتم محر 

     هي ه ان ت                                                                   امكان پختن نيست مد ت چند سال است كه قيمت همان مقدار را از نانوائى ن

از  كند آيا اين نذر كهو در روز عاشورا براى عزاداران حسينى اطعام مى كرده

 عاشورا انتقال يافته اشكال دارد يا خير؟ روز هفتم به روز

 روز ن بهباشد، تغيير آ                                              گر از او ل كه نذر كرده روز هفتم را معي ن كردها - 10ج 

                                                       عاشورا صحيح نيست ولى اگر معي ن نكرده باشد اشكال ندارد.
وسيله  هر رد و تا خودش در قيد حيات است بهدا 7ن شخصى نذر امام حسي - 11س 

راى بآيا  دهنددهد و بعد از فوت شخص ، فرزندان آن مرحوم نذر را انجام نمىانجام مى

 مرحوم خود را انجام بدهند يا خير؟ فرزندان الزم است كه نذر پدر
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 ر اوالد واجب نيست كه نذر پدر را عمل كند.ب - 11ج 
م الحرام بكشدمىوسفندى را نذر قرار گشخصى  - 12س   بعد معلوم                             دهد كه دهه محر 

     عط لمنده تواند بكشد يا تا سال آيشود كه گوسفند آبستن است آيا اين گوسفند را مىمى

 كند؟

 تواند در مى                                  ايد همان سال به نذر عمل كند و اال ب                  نذر را معي ن كرده اگر سال  - 12ج

 سال بعد قربانى نمايد.
 وقتى بزرگ دهندنذر قرار مى 7اى را در كوچكى براى امام حسين گوساله - 13س 

 هسينيتوان فروخت و با قيمت آن براى حشود آن گاو را بايد كشت و يا مىشد گاو مى

  ود آيا جايز است يا حتمابايد آن گاو را كشت؟                  فرش و ظرف تهي ه نم

 د بايد نماي ونگى نذر دارد اگر خود گاو را نذر كرده كه ذبحبستگى به چگ - 13ج

ا ذبح تواند آن رمى ذبح كند و اگر نذر كرده كه اين گاو جهت حسينيه مصرف شود

                                                كند يا بفروشد و مايحتاج حسينيه را تهي ه نمايد.
دهم يا ب شد فالن كار را انجام مىويد اگر مريض من خوگكسى كه مى - 14س 

شود كه                               دهم آيا چنين ني تى نذر حساب مىكارم درست شد چنين عملى انجام مى اگر

 واندهها نوشته شده خآن واجب باشد يا حتمابايد صيغه نذرى كه در رساله عمل به

 نباشد؟اء صورت قابل تغيير بوده يا واجب الوف شود تا در آن

 ود.ش                                                  ر تحق ق نذر همين مقدار كافى است و بايد به نذر عملبه نظر ما د - 14ج  

اين  نمودم آيامى توانم 7ينجانب گوسفندى را نذر هيئت حضرت ابوالفضل ا - 15س 

گوسفند  نبه مصرف برسانم زيرا اگر استفاده نشود اي 7گوسفند را در هيئت امام حسين 

 صرف                                    توانم در اي ام فاطميه اين گوسفند رامى رود و آياشود و از دست مىضعيف مى

 كنم حكم را بيان فرمائيد؟ (س)عزادارى حضرت زهرا 

 هم از ايشان نامى صرف شود و در آن مجالس 7گر به نام حضرت ابوالفضل ا - 15ج

ان در هم نذر شده كه بايد كند مگر در نذر هيأت مخصوصىبرده شود، كفايت مى

 هيأت مصرف گردد.

 بردن آن گوسفند نمودم حال 7اينجانب گوسفندى را نذر حرم امام رضا  - 16س 

 ؟كنم توانم گوسفند را ذبح كنم و به مشهد منتقلزنده به مشهد مشكل است آيا مى

 دارد و ن                                               گوسفند بوده و معي ن نكرديد كه زنده باشد، اشكال اگر نذر شما - 16ج

 توانيد آن را ذبح كرده و به مشهد ببريد.مى
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م الحرام براى نذر امامشخصى جو و گ - 17س   نحسي                                                     ندم وقفى دارد كه در اي ام محر 

م آرد گندم موجود نيست به جهت نبود آسياب و  7 الت مشك يا                                                              مصرف كند در وقت محر 

قفى رد وآ تواند آرد خود را به جاىديگرى نتوانسته گندم را آرد كند آيا اين شخص مى

 براى خود نگه دارد يا خير؟مصرف كند و گندم آرد نشده را 

 ز بعد ا و نذر استفاده كند اءتواند از گندم خود براى ادىاشكال ندارد و م - 17ج

 گندم نذرى براى خود بردارد.

 

 

 نذرهاى باطل

 ذر زن بدون اذن شوهر چگونه است؟ن - 1س 

 ذر زن بدون اجازه شوهر، جايز نيست.ن - 1ج 

 در چگونه است؟ذر فرزند بدون اجازه پدر و مان - 2س 

 ر صورتى كه مشمول نهى آنان باشد، نذر صحيح نيست.د - 2ج 

اه مبارك رمضان مسافر باشد و نذر كند در سفر روزه ماه ماگر كسى در  - 3س 

 را بگيرد، حكمش چيست؟ مبارك

 گردد.نعقد نمىچنين نذرى م - 3ج 

 او از طريق ارث بهگر كسى نذر كند كه اگر مثالفالن كار انجام شود مالى كه ا - 4س 

 رسد با مشخصاتى كه نذر كرده را بعدا وقف نمايد آيا اين نذر صحيح است؟مى

 ست.ا، اين نذر صحيح بلی - 4ج 

                       از بين رفتن متعل ق نذر

                                      يوان معي نى را ذبح كند، قبل از عاشوراكند روز عاشورا حشخصى نذر مى - 1س 

، آيا فروشدا ذبح كند و يا آن را مىكند آن رميرد يا اين كه فراموش مىحيوان يا مى

 اين شخص ساقط است يا خير؟ نذر
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 ى بر چيز ذر قبل از وقت، خودش از بين رفته است بدون تفريطن           اگر متعل ق  - 1ج

د عوض ، باي        يا سهوا  شود، ولى اگر عمدااز بين بردهصاحبش نيست و نذر منحل مى

 دهد.ب                                              آن را به مثل يا قيمت صدقه دهد و احتياطاكف اره

 

ر                                                      را نذر كرد لكن قبل از تحق ق نذر گرگ آن را ربود آيا نذ كسى گوسفندى - 2س 

 ساقط خواهد شد؟ او

 ض آن راعو                                               مقص ر بوده است و متعل ق نذر محق ق شده است بايد در صورتى كه - 2ج 

                                 بدهد و اال  چيزى بر او واجب نيست.

 قربانى 7گر شخصى نذر كرده روز عاشورا گوسفندى را براى امام حسين ا - 3س 

 كند ذابح حيوان را ذبح شرعى نكرده، آيا عمل به نذر شده يا خير؟

 ا فرض مذكور عمل به نذر نشده است.ب - 3ج 

 



 

 مسائل قسم

 احكام قسم
 به ى شدند يكى از آنها توبه كرد و قسم ياد كردوست مرتكب عمل زشتدو نفر د - 1س 

 گرترك آن لكن دوست ديگر آن را وادار به همان عمل زشت نمود و تهديد كرد كه ا
 دارد؟ اره                                                    كنم آيا شكستن قسم براى او جايز است يا خير و آيا كف  اجابت نكنى خودكشى مى

 مخالفت كند،  كستن قسم جايز نيست و در صورتى كه قسم شرعى باشد وش - 1ج

 د.شكستن قسم باش            تواند مجو ز                                      موجب كف اره است و اينگونه تهديدها، نمى
واجب  شود آيا عمل به آنهاسمهايى كه از روى ناراحتى يا عصبانيت خورده مىق - 2س 

                    و تركش كف اره دارد؟

 جب نيست.عمل به آن وا - 2ج 
 ام بگيرم لكن در بينه                                               سم خوردم كه كف اره روزه قسمهاى گذشته را كه شكستق - 3س 

 زانده ب                                                                      روزه با همسرم مجامعت كردم، آيا ادامه كف اره صحيح است يا خير و آيا عمل 
 روى اضطرار بوده يا نه و نيز قسم شكسته شده، چه حكمى دارد؟

 ده اش روزه بووظيفه                                                        ون روزه بابت كف اره قسم بوده اقوى بنظر ما آن است كه اگرچ - 3ج
ست نيز كسته اش                   كف اره قسم دو م كه  روزه را از سر بگيرد و جهت                  بايد مجد داسه روز 

 است. مشكل صدق عرفى اضطرار، در اينگونه موارد بايد سه روز روزه ديگر بگيرد و
كم حا                                     تواند قسم فرزند را به هم بزند، جد  وخصى قسم خورده، آيا پدر تنها مىش - 4س 

 ا به هم بزند؟تواند قسم زن رشرع چطور؟ همچنين آيا شوهر مى

 رد لى در موبزنند و توانند قسم فرزند و همسر خود را بر همج، مى              پدر و جد  و زو - 4ج
اليت مال ودهد بايد به صورت اع حاكم شرع در جائى كه لزوم بر هم زدن را تشخيص

 باشد.
 الزم وزه حنث قسم كه سه روز است بايد پشت سر هم انجام شود يار           آيا كف اره  - 5س 

 نيست؟

 استتوالى شرط  - 5ج. 
حساب  قسم كنم اين صيغهام يا مىنين نكردهيا اگر شخصى بگويد به قرآن من چآ - 6س 

 شود؟مى

 كند.ه اينگونه قسمها، قسم شرعى صدق نمىب - 6ج 
نماز  د                                                         سم بخورد يا نذر يا عهد كند كه چهار ركعت نماز مستحب ى مانناگر انسان ق - 7س 

ماز ن                                              ى مانند نماز مغرب، يك ركعت نماز مستحب ى مانند                         عصر، سه ركعت نماز مستحب  
 وتر بخواند بيان نمائيد اين قسم يا عهد يا نذر و عمل به آن چه حكمى دارد؟

 ين نحوه قسم يا نذر مشروعي ت ندارد.ا - 7ج                                   

قات          متفر 
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زنش  شد چنانچه كسى قسم بخورد و به                                  اند متعل ق نذر بايد رجحان داشته بافرموده - 1س 
شود ىم قدد اگر به جايى كه من راضى نيستم بروى تو را خواهم زد آيا اين قسم منعبگوي

 و در صورت انعقاد چقدر بايد زن را بزند؟

 نعقاد چنين قسمى مورد اشكال است.ا - 1ج 
 پيش خورد يك ماه پشت سر هم مثالروزه بگيرد اگر در بين مانعى اگر كسى قسم - 2س 

 كه خورده چيست؟آمد وظيفه او در مقابل قسمى 

 داند انع مىمرا                                                 صى را معي ن كرده و مانع شرعى يا مانعى كه عرف آن            اگر ماه مشخ  - 2ج
شود سم نمىنث قروزه باعث ح                                                     پيش آيد كه نتواند در آن وقت معي ن، روزه بگيرد نگرفتن

 ايدبيش آيد پانعى مبلكه مطلق، قسم خورده و                                         و كف اره هم ندارد و اگر ماه معي نى نيست
روزه  ئى رامتوالى روزه بگيرد گرچه قبل از مانع هم روزها در وقت ديگرى يك ماه

 رم در حضر و هاگر مانع سفر باشد و قسم به صورتى خورده كه هم در سف گرفته باشد و
گر يست و ان انعمبتواند روزه بگيرد، در اين صورت بايد در سفر هم روزه بگيرد و سفر 

ه هم روز والىيك ماه مت فر مانع است و بايد بعد از سفرقسم را به طور مطلق خورد س
 بگيرد.

ه كرد ام پدرم قسم يادينجانب كه مشغول تحصيل بوده و تا مقطع دانشگاه رسيدها - 3س 
 تواند قسمش را عمل نكند؟كه ديگر نگذارد به تحصيل ادامه دهم آيا پدرم مى

 ند و عمل عمل ك لذا نبايد به قسمنعقاد اينگونه قسمها خالى از اشكال نيست و ا - 3ج
                           نكردن آن موجب كف اره نيست.

 شود؟                                 يا قسم خوردن به كتابت هم محق ق مىآ - 4س 

 به نظر ما قسم به كتابت مورد اشكال است. - 4ج 



 

 مسائل صيد و ذبح حيوانات

 شرايط صيد و ذبح
ه تا كبله بودن حيوان، هنگام قطع اوداج اربعه كافى است يا اين آيا رو به ق - 1س 

 روح بايد رو به قبله باشد؟ نزع

 كند.قط تا زمان قطع اوداج اربعه كفايت مىف - 1ج 
 يد ماهى بوسيله دينام چگونه است؟ص - 2س 

 اشكال است،  ر صورتى كه در آب نميرد و صدق كند كه در خارج آب مردهد - 2ج

 ندارد.
 هاحه                                                   بار بسم هللا  هنگام روشن كردن دستگاه ذبح براى جميع ذبيآيا گفتن يك - 3س 

                                               كند يا اين كه بايد براى هر كدام يك بسم هللا  گفت؟كفايت مى

 كند و در مى                        شود، يك بسم ال له كفايتر صورتى كه ذبح يكباره انجام مىد - 3ج

 .گفته شود                    ى هر كدام بسم ال لهكند بايد براصورتى كه تدريجاذبح مى
اى كه دولت ممنوع اعالم كرده يد بز كوهى و حيوانات ديگر از محدودهص - 4س 

ز صورتى دارد؟ در صورت صيد، آيا خوردن آن حرام است و اگر حرام باشد ا چه
 توان آن را حالل كرد؟مى چه راهى

 ر دحضانت  واء ت احيگذارى كرد و به صور                             گر دولت مكان معي نى را سرمايها - 4ج

ت ازه دوله اجآن بستگى ب                                                    آورد، گرفتن آن حرام است تكليفاو وضعا ، يعنى حالل شدن

 .اگر دولت اسالمى باشد                                         دارد و اال  صيد كردن فقط حرمت تكليفى دارد
ه چگونه است؟ص - 5س                                       يد مرغ بوسيله دستگاه ار 

 كند.كفايت مى اشدر صورتى كه بريدن صدق كند و شرايط ذبح را داشته بد - 5ج 
                                                  ت كه حتماصي اد ماهى، مسلمان باشد تا صيد حالل باشد؟آيا الزم اس - 6س 

 زم نسيت صي اد مسلمان باشد.ال - 6ج                           
گوسفندى مقدارى از شرايط را رعايت نكرد و مقدارى  فردى در ذبح - 7س 

ه را      بقي   نمود مثاليك رگ را پشت به قبله بريد بعد پشيمان شد و رو به قبله رعايت
 تذكيه حاصل شده يا خير؟ بريد آيا

 عضى از ب                                                او ل تا آخر واجد شرايط باشد پس اگر عمداو عالما  ذبح بايد از - 7ج

 شود.شرايط را رعايت نكند، تذكيه حاصل نمى
 گر آلت ذبح غصبى باشد آيا مذبوح حالل است؟ا - 8س 

 الل است و خوردنش اشكال ندارد.ح - 8ج 
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 ن برخى از گوسفندان بر اثر بعضى امراض در                   داريم، در اي ام خزاما دامدارى  - 9س 

 شودشود و متعارف حساب نمىوقت ذبح خون بسيار كم و تقريبابى حركتى جارى مى

 ؟حكم چيست

 است. شود احراز گردد كه زنده است، حاللن وقتى ذبح مىاگر حيوا - 9ج  
 است و زمانى كه چوپان رگ قسمتى از حلقوم و گلوگاه گوسفند را كندهگ - 10س 

 رسيده گوسفند هنوز جان دارد آيا با بريدن قسمت ديگر حلقوم گوسفند حالل

 و اگر جاى ديگر بدنش زخمى شود چطور؟ گرددمى

 است و  ل، جائى كه قابل ذبح است باقى باشد و ذبح كرده، حالاگر از گردن - 10ج

ل ش حالگوشت ر صورتىباشد و با زخمى شدن جائى ديگر از بدن د           اال  حرام مى

 شود كه با ذبح شرعى جان داده باشد.مى
 يا ذبح با چاقوى استيل صحيح است؟آ - 11س 

 ه به نظر ما صحيح است.بل - 11ج 

 ف                                                     بح حيوان شك  كنيم كه آيا چهار رگ را بريديم يا نه تكلياگر پس از ذ - 12س 

 چيست حيوان حالل است يا حرام؟

 نشده  بريده او بيرون آمده و بعضى رگهاى واجب وارسى كرد اگر روح بايد - 12ج

ى ه رگهارتى كدر صو باشد، حرام است ولى اگر هنوز روح از بدن او بيرون نيامده،

 بريده نشده، بريده شود حالل است.
با  ال خفه شدن است به دليل نبودن چاقو صاحبش گردن آن راحگوسفندى در  - 13س 

 است الليا حآيا اوداج اربعه را قطع كرده يا خير آ                  كند و شك  دارد كهبيل نيمه قطع مى

 يا خير؟

 ر صورت شك ، اصل عدم تذكيه است و مردار است.د - 13ج                                           
با دستگاههاى برقى در صورتى كه تمام شرايط چون بردن  ذبح حيوانات - 14س 

 . مراعات شود چگونه است؟...خدا و رو به قبله بودن و نام

 بود. شرايط ذبح مراعات گردد حالل خواهد ذكور كه تمامبا فرض م - 14ج 

 احكام حيوانات
                                                             قيم كردن حيوانات اعم  از حالل گوشت يا حرام گوشت چه صورت دارد؟ع - 1س 

 گر ضرورتى پيش آيد اشكال ندارد.ااى نيست ولى كار پسنديده - 1ج 
 كنند چه حكمى دارد؟ىهايى كه مزاحمت ايجاد مكشتن گربه - 2س 

 كند، به مى ذا در صورتى كه مزاحمت ايجادلكار مذمومى است و  كشتن گربه - 2ج

 نحوى آن را از آن منطقه دور نمايند.
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 ا گوسفندى از شير سگ خورده است سئوال اين است كه آيادر روستاى م - 3س 

 شود يا خير اگر حرام شود بايد گوسفند را چه كرد؟گوشت آن نجس و حرام مى

 حرام نيست. يكو است و گوشتشناط شود بسيار شود گرچه احتينجس نمى - 3ج 
اه وان مثل ملخ و مورچه در هنگام راه رفتن در خيابان و در رآيا كشتن حي - 4س 

 قصد كشتن آنها اشكال شرعى دارد؟ با

 صد بدون ق رسانند، جايز نيست ولى اگرشتن عمدى حيواناتى كه آزار نمىك - 4ج

 زير پا له شوند گناهى ندارد.

 هىمسائل ما
                                                    گر ماهى در تور صي ادى در زير آب بميرد چه حكمى دارد؟ا - 1س 

 حكم ميته را دارد.بنابر احتياط استحبابی  – 1ج 
گيرى گرفته شده و در آب مرده خوردنش يا ماهى كه بوسيله تور ماهىآ - 2س 

 است؟ جايز

 ه است.تور مرد از آن است، اگر بداند كه در ، اجتناباستحبابی احوط – 2ج 
 خوراكى استفاده كند كه موجب ريختن فلسهايش گردد آيا گوشت اگر ماهى از - 3س 

 مود حكش  ديگر رايت كند و تبديل به نوعاو حرام است؟ و اگر اين حالت به نسل آن س

 چيست؟

 نيست ى كه بداند فلس داشته و بواسطه چيزى ريخته بعيدنسبت به ماه - 3ج 

ن       لي ت آباشد، ح شود و نسلش بدون فلسحالل باشد ولى اگر موجب تغيير نژاد 

                محل  اشكال است.
يا آ اند و در آب نمك انداخته و در آن مرده استا از آب بيرون آوردهرماهى  - 4س 

 ضاف                                                                  حالل است و اگر بطور كل ى ماهى را از آب اصلى بيرون بياورند و در آب م

 قرار دهند تا بميرد آيا حالل است؟

 يرا بايد جان دادنش در بيرون آب باشد.ام است زبنظر ما حر  - 4ج 
 ؟گر در شكم ماهى صيد شده ماهى ديگرى كه مرده است باشد، حكم چيستا - 5س 

 ر فرض سئوال حكم ميته را دارد.د - 5ج 
 گر در شكم ماهى، ماهى ديگرى باشد خوردن آن چه صورت دارد؟ا - 6س 

 اگر در شكم ماهی مرده باشد نمی توان آن را خورد  – 6ج 
 يا خوردن ماهى ازون برون جايز است يا خير؟آ - 7س 

 رام است.به نظر ما ح - 7ج 
 دام قسمت از بدن ماهى خوردنش جايز نيست؟ك - 8س 
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 است.                                                    ر قسمتى كه انسان از خوردن آن تنف ر دارد خوردنش حرامه - 8ج 
 وردن كدام نوع ماهى منع شده است؟خ - 9س 

 نيست.وردن ماهى كه فلس ندارد جايز خ - 9ج 
 بودن خصى كه يك ماهى فلس دار را خريد ولى زنده بود و در حال زندهش - 10س 

 با چاقو پاره پاره كرده آيا اين ماهى حالل است يا خير؟

 كال ندارد و حالل است.اش - 10ج 

قات          متفر 
 و نوع خرگوش وجود دارد يكى سگ پا و ديگرى بز پا حكمشان چيست؟د - 1س 

 امش حرام است.سخرگوش به تمام اق - 1ج 
 وردن گوشت خرگوش چه صورت دارد؟خ - 2س 

 وشت خرگوش به هر نوعى كه باشد حرام است.گ - 2ج 
                                 يا سر بريدن حيوانات كف اره دارد؟آ - 3س 

 كف اره ندارد. - 3ج              



 

 

 

 

 مسائل خوردنيها و آشاميدنيها

                                         حكم خوردن چيزهايى كه شك  در نجاست آنهاست

ب دار است كه روى آن با ژالتين پوشيده شده از خارج قرصهائى لعا - 1س 
از  شود و براى جلوگيرىخرد شده گاو يا خوك ساخته مىكه از استخوان  آورندمى

                                                 شود آيا خوردن آن جايز است در صورت يقين يا شك  از استفاده مى حاملگى
 چيست؟ استحاله تكليف

 س جن در اينگونه موارد مشكل است و اگر يقين كند كه از صدق استحاله - 1ج

، غير ضرورت حرام گوشت يا از نجس العين مثل خوك است خوردنش در حال

                                               حرام است ولى خوردنش در صورت شك  اشكالى ندارد.

 كنند چيست؟كم سوسيس و كالباسهايى كه از كشورهاى ديگر وارد مىح - 2س 

  تذكيه شده است.                                                   حل  اشكال است مگر احراز شود كه از حيوان حالل گوشت وم - 2ج

 تواند آيا مىر بعضى از شربتها كه مصرف پزشكى دارد الكل وجود دارد - 3س 
 مصرف كرد؟

 ا يقين پيدا نكند كه الكل مست كننده است، اشكال ندارد.ت - 3ج 

كنند، پاك است و خوردن                                          يا مواد  غذايى كه از كشورهاى ديگر وارد مىآ - 4س 
 چه حكمى دارد؟ آنها

 پوست و  ا يقين به نجاست پيدا نكند پاك است مگر از جنس گوشت وت - 4ج

ه از كباشد  نشده اگر از كشورهاى غير اسالمى باشد تا احرازمانند آن باشد كه 

 نيست. حيوان حالل گوشت و تذكيه شده باشد خوردن آن جايز

 وردن از غذاهاى اهل كتاب چگونه است؟خ - 5س 

 ايزجعلم به نجس بودن آن غذا داشته باشد استفاده از آن  در صورتى كه - 5ج 

 نيست.

 مردار در آن به كار رفته چگونه است؟اء اعضز داروهايى كه استفاده ا - 6س 

 وردن آن حرام است مگر ضرورت داشته باشد.خ - 6ج 

ه نابالغ داد؟آيا غذاى نجس را مى - 7س                           توان به بچ 



           

    371             و آشامیدنیها          خوردنيها

 اريم.منع ند                                            حل  اشكال است مگر خود بچ ه بخورد كه دليل برمخوراندن آن  - 7ج 

 وردن دنبالن حيوان چه حكمى دارد؟خ - 8س 

 حرام است. - 8ج 

                                                              خصى در دوران كودكى قبل از رسيدن به سن  تكليف با گاوى وطى كردهش - 9س 

 شود؟است آيا عالوه بر گاو وطى شده نسل بعد، از گوساله آن گاو هم حرام مى

 آنها هم  سلهاى بعدى هم به احتياط واجب حرام گوشت هستند و شيرن - 9ج

 .حرام است

 كرده آياگوشت آهو نجس است و آيا امكان از شير خوك استفاده آهويى - 10س 

 هست يا خير؟اء استبر

 شده است  گر يقين دارند كه گوشت و استخوان آهو از شير خوك محكما - 10ج

اگر  وهم حرام است                                                 خوردن گوشت آن حرام است و حت ى گوشت نسل آن حيوان

خوك  هفت روز نگذارند شير يقين ندارد خوردن گوشت آن مكروه است و اگر

 رود.بخورد، كراهت از بين مى

 ر خود را بخورد؟تواند شير همسآيا شوهر مى - 11س 

 ه نظر ما اجتناب الزم است مگر ضرورتى مثل مداوا باشد.ب - 11ج 

                                   مستحب ات و مكروهات خوردن و آشاميدن

 شودگر كسى حيوان حالل گوشتى كه گوشت آن جهت خوردن مصرف مىا - 1س 

ه وطى كند و آن حيوان در زمان وطى حامله باشد آيامانند گاو و گوسفند را   آن     بچ 

 شود و بايد احكام مادرش بر آن جارى شود؟حيوان هم حرام گوشت مى

 حرام  و ده احكام مادر را ندارداى كه در زمان وطى در شكم حيوان بو    بچ ه - 1ج

 است. شود گرچه احتياط استحبابى اجتناب از گوشت آنگوشت نمى

 بفرستيد آيا حديثى يند در حديثى وارد شده هنگام ديدن آب صلواتگومى - 2س 

 هست يا خير؟

 اذا أكلتم و « فرمايند:كه مىنقل شده 9روايت درباره غذا از حضرت رسول  - 2ج

خواهيد غذا مى زمانى كه»  أردتم أن ال يوجد بها ريح فاذكرونى عند اول قضمه
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ص  63بفرستيد، بحار ج  د بر من درودبخوريد براى آنكه نفخ آن شما را آزار نده

231. 

 پرندگان حالل گوشت

 كار و خوردن گوشت پرندگان زير چه حكمى دارد؟ش - 1س 

 داركوب - 5اكريم   ي - 4اغ سياه   ز - 3  شانه به سر  - 2كاكلى    - 1

 شود. راجعهبه عالمات م - 5حالل    - 4حرام   - 3مكروه  - 2حالل  - 1- 1ج 

 اى حالل است يا حرام؟شود تشخيص داد گوشت پرندها مىاز كج - 2س 

 اى را كه پرنده باشد و هرحرام گوشت مى اى كه داراى چنگال استهر پرنده - 2ج

يا  و     لي ت از دو راه ح توان                                             نص ى بر حرمت يا حلي ت گوشت آن نداشته باشيم مى

 حرمت گوشت آن را شناخت:

 1 - ن آن باز نگه داشتل زدن او بيشتر از اى كه در هنگام پرواز، باهر پرنده 

 باشد حالل گوشت است.مى

 2 - الل ح ناخن در پشت ساق پا دارد، يا چينه دان يااى كه سنگ دان هر پرنده

 گوشت است.

قات          متفر 

                                                      ز مواد  غذايى كه به گفته پزشكان ضرر معتنى به دارد، چهاخوردن بعضى  - 1س 
 صورت دارد؟

 رد، معتنى به دا ر صورتى كه از گفته پزشكان اطمينان حاصل شود كه ضررد - 1ج

 خوردن آن جايز نيست.

 به از ميوه درختان جنگلى كه مربوط به منابع طبيعى است نياز آيا استفاده - 2س 
 اكم شرع دارد؟اجازه ح

 گر دولت منعى نكرده است، استفاده از آن اشكال ندارد.ا - 2ج 

 هايى تحت عنوان مأالشعير چه حكمى دارد؟نوشيدن نوشابه - 3س 

 ها جز فق اع نباشد، نوشيدن آنها جايز است.وشابهاگر اين نوع ن - 3ج                                         

 



 

 
 

 

 كنديدا مىمسائل چيزهايى كه انسان پ

 كندحكم چيزهايى كه انسان پيدا مى

نسان به اموال مجهول المالك نظير خودكار، پول و غيره اگاهى اوقات  - 1س 

ف دارد؟كوچه و خيابان برخورد مى در                                         كند يابنده با چه شرايطى حق  تصر 

 ه نقر نخود 12/6مال پيدا شده نشانه دارد و قيمت آن  در صورتى كه - 1ج

لك مكه  نتواند به قصد ايكمتر باشد و صاحب آن معلوم نباشد، مىسكه دار 

                                                 خودش شود بردارد، البت ه چنانچه در حرم خدا نباشد.

داند كتاب را از چه ردى در ميان كتابش مبلغى پول پيدا كرده و نمىف - 2س 

                 تواند تصر ف كند؟خريده است آيا مى كسى

 ت اس داللت كند پول مال ديگرىگر شواهد و قرائنى نداشته باشد كه ا - 2ج

شكل آن م باشد در غير اين صورت برداشتنحكم اين است كه مال خودش مى

حكم مال  شناسددهد و اگر نمىشناسد به او مىاست و اگر صاحب را مى

 كند و بايد به حاكم شرع بدهد.مجهول المالك را پيدا مى

ى پيدا كرد و قصد انجام به وظيفه را در حال يا آينده اگر كسى مال - 3س 

 صورتى كه آن مال همراهش باشد نماز خواندن چه صورت دارد؟ نداشت در

 ماز خواندن با آن اشكال دارد.ن - 3ج 

ه انسان پيدا مىح - 4س   كند چيست؟                                  كم اموالى را كه بچ 

 لى  او به وظايف لقطه عمل كند.و - 4ج                              

 ست؟القطه را برندارد لكن با دست يا پا جابجا كند آيا مسئول  اگر كسى مال - 5س 

 ضامن است. - 5ج 

                                                             شخصى چهار عدد گوسفند را پيدا كرده بعد از مد تها اعالن صاحب آن  - 6س 

                                                                 نشده در اين مد ت هم گوسفندان نما داشته و هم اين شخص خرجهاى زيادى  پيدا
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ه به اين          را متحم ل ل تفاوت                     شده با توج                                        كه قيمت گوسفندان هم با روز او 

 چيست؟ بسيارى كرده تكليف

 ي ه بق تواند از نماى آن خارج كند و                             خارجى كه متحم ل شده است را مىم - 6ج    

 را به حاكم شرع بدهد.

ش                                                     يابان اشيائى را پيدا كرده كه متعل ق به چند صد سال پيچوپانى در ب - 7س 

ه به تعريف لقطه وظي است، با و از ا تواند آنها رافه چيست و آيا دولت مى                       توج 

 بگيرد؟

 جز  تواند آن را بگيرد چونر صورتى كه صدق گنج كند، دولت مىد - 7ج

 انفال است ولى در غير اين صورت مال يابنده است.

باشد و بردارد سپس                                       گر كسى خيال كند مالى متعل ق به خودش مىا - 8س 

ه شود  ؟يست آيا حكم لقطه را دارد يا خير                       كه مال متعل ق به خودش ن           متوج 

 رفت و  اى                                                 گر در جائى است كه افراد معي نى و اشخاص شناخته شدها - 8ج

ى اگر ول دتوان صاحب آن را پيدا كرد حكم لقطه را نداراند كه مىآمد كرده

 تواند صاحب آن را بيابد، حكم لقطه را دارد.نمى

اگر شخصى «است كه:  وارد شده 2581ر توضيح المسائل مسئله د - 9س 

اگر  «.نخود نقره سكه دار كمتر است 12/6كند كه نشانه دارد و از  مالى پيدا

 باشد؟آن را به روز بفرمائيد كه چقدر مى ممكن است قيمت

 قيمت  پنجاه تومان است گرچه به تفاوت زمان چه بسا وحدود دويست  - 9ج

 آن متفاوت شود.

 

 شوداموالى كه صاحب آنها پيدا نمى

ماند و صاحب آنها آموزان در مدرسه جا مىه از دانشكحكم اموالى  - 1س 

 شود از قبيل دفتر و قلم و كيف و لباس چيست؟نمى پيدا

 را  مدرسه آن اءر صورتى كه امكان پيدا شدن صاحب آنها هست، بايد اوليد - 1ج

عد از ه و بجمع آورى كرد حفظ و به صاحب آنها برسانند در غير اين صورت آن را

 دهند.ب اءفقر را به به فروش رسانده و وجه آنبا اجازه حاكم شرع يكسال 



           

    375    کند                که انسان پیدا مى         چيزهايى

 ب غير ايرانى پس از اتمام تحصيالت و يا جهت تبليغ در            برخى از طال   - 2س 

اند و اين كشورهاى متبوع خويش كشور ايران را ترك و ديگر مراجعت ننموده

اند اشتهب، لباس، پتو و غيره در مدرسه باقى گذمقدارى اثاثيه مانند كتا     طال ب

باشد و نگهدارى آن نيز موجب بروز مشكالتى بين رفتن مى كه در شرف از

خواهشمند است حكم شرعى در خصوص اين اموال را  براى مدرسه شده است

 بيان فرمائيد؟

 رساندن  گردند و امكانگر صاحب اموال مذكور به حسب ظاهر بر نمىا - 2ج

ظر نتحت  ل به مالك آن نيست، حكم مجهول المالك را دارد و بايداموا

ل از توانيد قبمى حاكم شرع مصرف گردد الزم به ذكر است براى موارد آينده

نگشتند ى بر     معي ن                                                     رفتن طال ب از مدرسه با آنها شرط نمائيد كه اگر تا زمان

                                           شما حق  داشته باشيد كه در آن تصر ف نمائيد.

 شوديدا شود و سپس تلف مىحكم اموالى كه پ

ن مالى را پيدا كرد و تلف شد و يا مجدداگم شد تكليف چنانچه انسا - 1س 

 چيست؟

 آن  ارى آن افراط و تفريط كرده، ضامن است و بايد قيمتاگر در نگهد - 1ج

 را از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهد.
 



 

 

 

 

 مسائل حقوق

               هللا  و حق  الناس    حق  

                                                    گاه كردن به خانه مردم جز حقوق هللا  است يا حقوق الناس؟آيا عقوبت ن - 1س 

 خانه  له است و قابل تعزير است حتى بدون آن كه صاحب            ظاهراحكم ال  - 1ج

ظر به نا ده كهدا مطالبه كند و قابل اسقاط هم نيست ولى شارع به صاحبخانه اجازه

 العالم.                         حقوق الن اس نيست. وال له صدمه بزند و در عين حال جز

 مل به وعده واجب است؟آيا ع - 2س 

 ت اين صور باشد در غيرگر در ضمن عقد الزم باشد، عمل به آن واجب مىا - 2ج

 جنبه اخالقى دارد.

كب زناى محصنه شود و ترسيد كه به شوهر زن بگويد آيا اگر كسى مرت - 3س 

 شود؟كند پذيرفته مى اگر توبه

 ايد.قبول نم را داوند توبه اوخ                                               الزم نيست بگويد و بايد استغفار كند تا انشأالل ه  - 3ج 

بدون  شود تلفن را بردارد ولفن زده مىيا جايز است انسان وقتى به او تآ - 4س 

اب شد جوجوابى بدهد تلفن را قطع كند با در نظر گرفتن اينكه اگر خواسته با آنكه

 كارهاى او خواهد بود؟موجب مزاحمت و اشكال در  بگويد

 اشكال ندارد. - 4ج 

 و حمت و با وام تأسيس ، درختانش را پرورش دادم تا ميوه بدهندزملكى را به  - 5س 

 كنند ومى آيند و مزاحمت ايجاداى از مردم مى                    ام براى آبيارى، عد هچاهى نيز حفر كرده

 رد نشوند؟توانم جلوى مردم را بگيرم تا واشكنند آيا مىدر ختان را مى

 اشكال  نانچه ملك و چاه و درختان آن شخصى باشد جلوگيرى كردنچ - 5ج

 ندارد ولى اگر براى آسايش مردم اين كار را نكند بهتر است.

توانند با استفاده از است آيا ديگران مىاء اونى كه داراى اعضشركت تع - 6س 
 كنند؟پارتى از سهميه آن شركت خارج از ضوابط استفاده  آشنا و



           

    377      حقوق 

 حرام                                             ضوابط شركت باشد و باعث تضييع حق  ديگران شود اگر خارج از - 6ج

 است.

                  حق  والدين و اوالد

يات پدرش، پدر خود را كتك زده و پدرش با نارضايتى حشخصى هنگام  - 1س 
 از او تواند توبه نمايد و كارى كند كه پدرش در آن دنيادنيا رفته آيا مى از

 چگونه؟ راضى شود

 قرائت  و براى او بفرستد                                              بايد استغفار كند و تصد ق دهد و خيرات و مبر ات - 1ج
 قرآن كند تا رضايتش حاصل شود.

 شودن                                                توانند آن حق ى كه بر فرزند خود دارند كه اگر ادا آيا پدر و مادر مى - 2س 
شود، به فرزند خود ببخشند به طورى كه اگر فرزند از آنها موجب عقوق مى

 اسباب اذيت آنها شد، ديگر گناهكار محسوب نشود؟نكرد يا  اطاعت

 موجب از حقوقى نيست كه بتوان آن را اسقاط كرد و اگر حقوق والدين - 2ج 
 نارضايتى والدين گردد گناهكار است.

مادر خويش بى احترامى كند و تكليف پدر و  وتواند به پدر آيا فرزند مى - 3س 
 با چنين فرزندى چيست؟ مادر

 ى راهها ارام است و پدر و مادر بايد ببى احترامى به پدر و مادر ح هرگونه - 3ج
 معمولى و شرعى آنها را از اينگونه اعمال منع نمايند.

 ادرى از فرزند خود ناراضى باشند عقوبت فرزندان چيست؟اگر پدر و م - 4س 

 رزندان عاق  شده پدر و مادر در قيامت عذاب خواهند شد.ف - 4ج                                                    

                                                  يا عاق  كردن فرزند براى پدر و مادر هم عقوبت دارد؟آ - 5س 

 دارد.نعقوبت  دينى داشته باشد، براى پدر و مادراء ى آنان منشاگر نارضايت - 5ج 

 يت در امور حسبى محجور را دارد يا واليت او داراى جوازآيا پدر وال - 6س 

 استيفاى منفعت به نفع خود را نيز دارد؟

 تالش  فرزند بايد سعى نمايد كه در جلب منفعت بر فرزند دارد وپدر واليت  - 6ج

دن ش            باعث متضر ر  نمايد گرچه اگر براى جلب منفعت خود هم عمل كند ولى

 فرزند نگردد، اشكال ندارد.

 ورزند و حتىبرخى از والدين نسبت به انجام عبادات فرزندان اهتمام نمى - 7س 

كنند و يا ند از عبادت فرزندان نيز ممانعت مى                                  چون خود مقي د به انجام عبادات نيست
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كنند، آيا وظيفه روابط نامشروع دختران و پسرانشان هستند و برخوردى نمى شاهد

در قبال والدين و اطاعت از آنها چيست و مسئوليت اينگونه والدين چگونه  فرزندان

 است؟

 مطيع باشند  ودشرزندان بايد در اوامرى كه از جانب پدر و مادر صادر مىف - 7ج

عت د اطارا نباي مگر آنكه آن اوامر مخالف حكم خدا باشد كه اين نوع اوامر

آشنا  م الهىاحكا وخدا                                                          نمايند و والدين بايد توج ه نمايند كه ثمره زندگيشان را با

 خدا عادت دهند. و مواظب باشند كه آنها را به عمل كردن به احكام

 اند با سر و پاى                              ر خود را كه به حد  بلوغ نرسيدهاز مادران، فرزندان دخت برخى - 8س 

 لدينآورند مستدعى است وظيفه وابرهنه در خيابانها و مجالس در حضور نامحرمان مى

 را در قبال فرزندان خود بيان فرموده و اين بى اعتنايى نيز چه صورتى دارد؟

 عروف نكر و مم فعالگردد و لذا بايد والدين ا                              ربيت اوالد از بدو تول د آغاز مىت - 8ج

ارهاى شود قبح كمى موجب را از كودكى به فرزندان خود بياموزند و از رفتارى كه

 دكى بهران كوبر والدين است كه از دو منكر، كوچك شود اجتناب نمايند بنابراين

 اسالمى را ياد دهند. دختران خود رعايت حجاب

 

 

          حق  تقد م

 دارند هنگامى كه رودخانه پر آب استند روستا در مسير رودخانه قرار چ - 1س 

 ستاىا رويكنند، در زمان كم آبى آيا بايد آب بين همگان تقسيم شود همه استفاده مى

لى كه در ميسر قرار دارد حق  تقد م دارد؟                                            او 

 كه  باشند،                                                 براى روستاى او لى است مگر آن كه با هم توافق كرده            حق  اولوي ت - 1ج

 بايد طبق قرارداد عمل شود.

 وتوانند پول بدهند گر كسى بليط خريدارى كرد ولكن نيامد آيا ديگران مىا - 2س 
 جاى او را خريدارى كنند؟

 حركت                                              دادى كه در بليط نوشته شده، حق  خريدار تا وقتبر حسب قرار - 2ج

 گردد.                                        وسيله نقليه است، پس از آن حق  او ساقط مى
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                حق  طبع و تأليف

 هاى ديگران بدون اجازه جايز است؟ه بردارى از نوشتهآيا نسخ - 1س 

 اعتراض  گر به صورتى است كه اگر نسخه بردارى شود، صاحب آن اثرا - 1ج

رام حدارى نسخه بر                                                     خواهد كرد يا اعالم كرده كه حق  نسخه بردارى ممنوع است،

 باشد.مى

 داستناد به مصدر به نام خويا نويسنده مجاز است مطالب ديگران را بدون آ - 2س 
                                                   ذكر كند يا طورى اظهار كند كه به نام خود تلق ى شود؟

 ا رمطلبى                                                  ندارد مطالب ديگران را به خود نسبت دهد و ام ا اگر            نويسنده حق  - 2ج

يگران دطالب نقل م بنويسد و بعد مانند مطلب ديگرى در آيد اشكالى ندارد و اگر

بايد  دهد، نويسنده نسبت طلب را به خوداى باشد كه خواننده آن مبه گونه

 نويسنده مأخذ را ذكر كند.

                                 يا حق  طبع اختصاص به مؤل ف دارد؟آ - 3س 

 چه  است اگر                                                      ه نظر ما حق  طبع مختص  مؤل ف است، پس اجازه گرفتن واجبب - 3ج

 در اين مسئله اختالف دارند.اء فقه

                      ند بدون كسب صالحي تهاى                                           يا در عرصه فرهنگى، نويسندگان و محق قان مجازآ - 4س 

 ند؟                                                                   الزم علمى و تخص صى در مسائل فنى اسالم و يا علوم تخص صى اظهار نظر نماي

 ر كه د                                             نسان در مطالبى كه صالحي ت ندارد اظهار نظر كندجايز نيست ا - 4ج

 بسيارى از موارد موجب اضالل ديگران و وهن اسالم است.

                            حق  طبع و حق  تأليف و تحجير

                               چيست و آيا اين دو حق  به عنوان                             راجع به حق  مؤلف و حق  تحجيرنظرتان  - 1س 

كيت                                       شوند و آيا در اين صورت حق  تحجير به ملثمن يا مثمن در معامله واقع مى

                                                آيد و همچنين آيا حق  تأليف مشروعيت دارد يا خير؟در مى خريدار

 ست و ئى اعقال                                                     ه نظر ما حق  تحجير از حقوق اسالمى و حق  تأليف از حقوقب - 1ج

ر        ه حق  بشود كاستفاده مىء                                                 دليل حق  تحجير روايات است و حق  تأليف از عمل عقال

رار قاثمنايا مثمن تواند مورد بيع،دو مى اين گونه اعمال قائل هستند و لذا متعلق هر

 .گيرد
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 افزار                         حق  ضبط صدا و تصوير و نرم

                                                           بط كردن سخنرانى يا درس استاد بدون رضايت سخنران يا مدر س چهض - 1س 

 حكمى دارد؟ در صورت شبهه چطور؟

 موجب كال ندارد مگر رسمانهى كند، كه در اين صورت اگرضبط كردن اش - 1ج 

 او باشد، حرام است.اء ايذ

 افزارهاى كامپيوترى چه صورتى دارد؟شكستن قفل نرم - 2س 

 ردد.ست و بايد مراعات گجز حقوق ا - 2ج 
اى بدون اجازه از از برنامه سى دى رايانه (ردنككپى )آيا رايت نمودن  - 3س 

ه به اينكه صاحب آن برنامه غالباعبارتى  )فرد، شركت(آن  صاحب وى ر                                               و با توج 

جاز منسخه بردارى و تكثير از آن »كه مضمون آن بدين قرار است كه  نويسدآن مى

 است؟ جايز «نيست

 جايز نيست. - 3ج 

 (بيت المال)حقوق حكومتى 

 ال و هديه از آن به نويسندگان طاغوتى و موسيقدانان درصرف بيت الم - 1س 

 هاى موسيقى چگونه است؟جشنواره

 باشد حرام  رف بيت المال مسلمين در مواردى كه شرعامجوزى نداشتهص - 1ج

ده هى كرن            مقد س آن را  است تا چه رسد به اينكه در مواردى صرف شود كه شارع

 باشد.

آيند از نظر كنند و دير مىفراد ادارى كه ساعت ادارى را رعايت نمىا - 2س 

 چه حكمى دارند؟ شرعى

 گر خارج از مقر رات باشد جايز نيست و ضامن هستند.ا - 2ج                                                

 شود و سوزاندنش چهيا پول از قبيل اسكناس جز بيت المال محسوب مىآ - 3س 

 حكمى دارد؟

 رام است.ح جز بيت المال است و سوزاندن آن توسط افراد غير مسئول - 3ج 

سازى، هاى امورى چون مدرسهمروزه دولت براى تأمين هزينها - 4س 

ختلف . از مردم به صورتهاى م...واء امور بهداشتى، رسيدگى به فقر سازى،     جاد ه

ه به مطلب باال گيرد، باماليات مى                   توج 

 ياتهايى براى دولت جايز است؟آيا گرفتن چنين مال - 1
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اگر كسى با )اين مالياتها بر مردم واجب است؟ ادن دآيا به هر صورتى  - 2

 (باشداليات ندهد اين كار جايز مىم سازىصحنه

 اسالمى تحت  رفتن ماليات جهت ارائه خدمات به مردم در كشورهاىگ - 4 - 1ج

 باشد.نظارت واليت فقيه جايز مى

 2 - اسالمى بر مردم واجب است. وانين كشورعمل كردن به ق 

 

 

 آموزانتنبيه بدنى دانش

 باشد؟                            نبيه بدنى در چه حد ى جايز مىت - 1س 

 جايز  پدر ار ديه مثل كمتر از سرخ شدن بدن، آن هم براى مثلكمتر از مقد - 1ج

 است.

 بيهآموز را به جهت انجام ندادن تكاليف تنيا براى آموزگار جايز است دانشآ - 2س 

 بدنى نمايد؟

 جايز نيست. - 2ج 

 ىآموز را به جهت بى نظمتوانند دانشيا آموزگار يا مسئولين آموزشگاه مىآ - 3س 

 و اخالل در امور كالس يا آموزشگاه تنبيه بدنى نمايد؟

 جايز نيست. - 3ج 

 آموز را به جهتيا براى آموزگار يا مسئولين آموزشگاه جايز است دانشآ - 4س 

 و خالف شرع تنبيه بدنى نمايند؟ارتكاب گناه 

 جايز نيست. - 4ج 

 آموز را به جهتيا براى آموزگار يا مسئولين آموزشگاه جايز است دانشآ - 5س 

 د؟ماينآوردن تصاوير يا وسايلى مشابه آنكه منافى عفت عمومى باشد تنبيه بدنى ن

 توانند مىآموزشى  جايز نيست، در تمامى موارد ذكر شده در صورتى مسئولين - 5ج

تكاليف و بى نظمى و اخالل در  آموز را تنبيه بدنى كنند كه در مثل انجام ندادندانش

اوست، وكالت بگيرند و در امورى مانند              آموز كه ولى امور آموزشگاه از پدر دانش
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منافى عفت عمومى بايد از حاكم شرع اجازه گرفته  ارتكاب گناه و خالف شرع و امور

 خالى از اشكال نيست. بدنى                شود و اال  تنبيه 

 

 

 مرزبندى زمينها 

 كند در ابتدا از اهلخصى در حريم زمين و قريه ديگران عمارت درست مىش - 1س 

 عدو ب كنند يا قدرت منع كردن را نداشتهآن قريه كسى از ساختن عمارت جلوگيرى نمى

 ؟كند آيا شرعاچه حكمى دارد                                    از آماده شدن عمارت شخص اد عاى حق  مى

 سى در كو  ه در آن عمارت شده مالكى نداشته و بال معارض بودهاگر زمينى ك - 1ج

                              آن ذى حق  نبوده، اشكال ندارد.

يا قابل تقسيم است؟ و اگر فرضاتقسيم شود به قرار ضرورت حريم قريه آ - 2س 

ار شود؟ يا به قركسى كه مواشى حيوانات يا ضرورياتشان را دفع كنند تقسيم مى هر

ه دارد تقسيم مىزمي      حقي ت  شود؟                                    ن زراعتى هر كس كه حص 

 شود اشكال نانچه با توافق اهالى و رعايت حقوق يكديگر تقسيم بندىچ - 2ج 

مت صاحب آن قس                                                  ندارد پس در اين صورت محصوالت هر قسمت نيز متعل ق به

 دارد.                                            باشد ام ا كيفيت تقسيم بستگى به توافق خودشانمى

 رنديچ زمين ندارند و بعضيها هستند كه زمين كم داقريه كسانى ه در بين اهل - 3س 

م ككنند شخصى كه زمين اهل آن قريه حريم قريه خود را در بينشان حدودبندى مى

 آورى علف آن براى ضرورت زمستانكند براى جمعحدود خود را محافظت مى دارد

 شىاز مواتوانند                                                            مواشى خود پس از آن اهل قريه كسانى كه حق شان زياد است آيا مى

 امع                                                                    كسى كه هيچ ملكيت زمين ندارند مواشى كسى كه كم حق  دارد از چراگاه كوه 

 جلوگيرى نمايند شرعاچه حكمى دارد؟

 ر باشد ه افراد ق اهالى حدودبندى شده و هر قسمت نيز مطابق شأناگر با تواف - 3ج

شده حريم بندى ن توانند از حدود خود محافظت كنند و قسمتهايى كهيك مى

                   متعل ق به همه است.
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قات          متفر 

هآيا خطيب مى - 1س   شرايط زمان، مكان و روحيات مخاطبين هر                 تواند بدون توج 

 مفاسد و مشكالت شود؟اء داند بگويد و لو منش            چه را حق  مى

 حق   بيان داند كه                                           سائل الزم و حق  را بازگو نمايد و ام ا اگر مىخطيب بايد م - 1ج    

ر به با دى رامفاس                                   ب نيست، گرچه رجحان دارد و ام ا اگرمفيد نيست، بيان آن واج

 آورد، نبايد آن مسائل بيان شود.مى

 ه كنار خيابان نصب شده و براى استفاده عموم است اگر شخصى           دك ه تلفن ك - 2س 

                                                                   پول را داخل قل ك انداخت و بعد از صحبت دوباره پول برگشت و آن پول را 

 تكليف چيست؟ برداشت

 ل را به دولت برساند.بايد پو - 2ج 



 

 

 

 

 

 مسائل نكاح

 عقد نكاح

ند نفر عقد كند، يعنى از طرف چشود عاقد عقد منقطع زنى را براى آيا مى - 1س 
دهم  شم تاشوكيل باشد كه او را از يك آبان تا پنجم به عقد زيد در آورد سپس از  زن
 عقد عمرو در آورد؟ به

 زن  د كه عقدها را در همان روز يعنى اول و ششم بخواند واگر وكيل شو - 1ج

دها الن عقاهد ابخو                                          باشد، عقد صحيح است و مانعى ندارد ام ا اگر مانعى هم نداشته

 .باطل است                                            كند و آن را معل ق به آمدن آن روزها كند، عقداء را اجر

شود دختر قاتل را به عنوان پاگيره ر بعضى از شهرها اگر قتلى واقع مىد - 2س 
دهد، لكن مىدهند گرچه دختر ظاهراجواب مثبت به خانواده مقتول مى باالجبار

ح گويد، حكم چيست، آيا عقد صحياى ندارد و بله مىنيست چون چاره باطناراضى
 است؟ 

 ر كار، د                                                  ال شرعي ت ندارد و گناه است و در صورت اقدام به ايناينگونه اعم - 2ج

رضايت عن  صورتى كه شرايط محيط طورى باشد كه زن را مضطر كنند و

 اضطرارداشته باشد، عقد صحيح است.

                                         تواند بعلت مصالحى مه م، صح ت بعض عقود يا آيا دولت اسالمى مى - 3س 
ط به مثل ازدواج يا طالق را منوط به ثبت در دفاتر رسمى كشور يا منو ايقاعات

          خاص  كند؟ گذراندن مراحلى

 گردد، ولى نمى                                                      ح ت عقود و يا ايقاعات از نظر وضعى منوط به ثبت در دفترص - 3ج

را جعل گردد، زي دستورالعملى اجرا حكومتى ممكن استاز نظر حكم تكليفى و 

 است.                               احكام وضعي ه مربوط به خود شارع

 است؟گر در هنگام عقد، نام دختر اشتباهابرده شد، عقد صحيحا - 4س 

 اه اسمىاشتب اشته باشد كه دختر از حيث عقد معلوم باشد و فقطداگر قرائنى  - 4ج 

 است، عقد صحيح است.
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 داند ولى                                                           رد مقل د مرجعى است كه چند بار خواندن ايجاب و قبول را شرط مىم - 5س 

 داند چطور عمل شود؟                                                 زن مقل د مجتهدى است كه يكبار خواندن آن را كافى مى

 داند.مى                                              اى كسى عمل شود كه تعد د ايجاب و قبول را بيشتربايد به فتو - 5ج 

 او اين است كه يك روز بعد ازخصى زنى را عقد دائم كرده ولى قصد ش - 6س 

گر ا                         شود يا موق ت در صورتى كه مجامعت زن را طالق دهد، آيا اين عقد دائم مى

 آيد؟بفهمد به عقد او در نمى زن

 اهراعقدش صحيح است، اگر چه احوط ترك آن است.ظ - 6ج 

                                                   تر و پسرى كه هر دو شيعه يا هر دو سنى يا يكى سن ى و مجرى عقد دخ - 7س 

ع مراج دانيم در ازدواج دائم كه به فتواىشيعه، عالم اهل تسنن است و نمى ديگرى

 ر ايند                                                         بايد از ماده أنكحت و زو جت باشد استفاده كرده يا خير، آيا  شيعه صيغه

                                         شدن نياز به خواندن عقد مجد د هست يا خير؟ صورت بعد از شيعه

 بايد  شود، عارض ى                                                  ر صورت شيعه بودن هر دو يا يكى از آنان اگر چنين شك د - 7ج

اصل  اشد كه                تشي ع مگر جائى ب عقد صحيح احراز شود تا چه رسد نسبت به بعد از

ورت اين ص نشود، كه در اء        شك  اعتن                                      صح ت فعل مسلم بر او جارى باشد و به آن

 ت.ديد اسعقد نيست، گرچه احتياط در تج بعد از شيعه شدن هم الزم به تجديد

                                          مر نكاح به خصوصي ات و شروط مورد نظر طرفينت وكيل در اآيا الزم اس - 8س 

                               ازدواج علم و اط الع داشته باشد؟

 فی  ولو                           نكاح كند، عالم به خصوصي ات اءخواهد قصد انشبايد وكيل كه مى - 8ج

 باشد.الجمله 

 اءراى اجراى عقد دائم و بعد از اجرگر زيد از جانب چند نفر وكيل بوده با - 9س 

ه به اين كه زيد اسامى ميقين دارد يكى از آن عقد ان ن و ميز     وك لي                                            ها باطل بوده، با توج 

 فراموش كرده، تكليف چيست؟          مهري ه را

 ند.كرا عقد                                                     اط كند و بعد از استفسار از ميزان مهري ه، دوباره همهعمل به احتي - 9ج 

 در حال حيض به عقد خود در آورده است و با اين حال با شخصى زنى را - 10س 
                                                        تر شده است آيا عقد اشكال دارد يا خير و آيا كف اره دارد؟اين زن هم بس

 د           مستحب  باي قد اشكال ندارد ولى جهت دخول در زمان حيض به احتياطع - 10ج

             كف اره بدهد.

 تواند بادختر زن ديگر ازدواجخصى دو زن دارد آيا برادر يكى از زنان مىش - 11س 
 ؟كند
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 اشكال ندارد. - 11ج

 اش يا دختر او ازدواج كند؟تواند با قابلهآيا كسى مى - 12س 

 كراهت دارد. - 12ج 

د و بمير سرى دو دختر را به عقد خود در آورند و عاقد در حين عقداگر پدر و پ - 13س 
 بعداهيچكدام از آنها ندانند كه زن كدامند يا شوهر كدامند تكليف چيست؟

 ر و جهت پد مرتبه طالق دهند يك مرتبه اززم است كه هر دو را به دو ال - 13ج

 آورند. يك مرتبه از جهت پسر و بعد با تعيين، به عقد جديد در

 واندن خطبه عقد با تلفن چه حكمى دارد؟خ - 14س 

 گر اطمينان به مخاطب دارد اشكال ندارد.ا - 14ج 

 م راهو                                                    ح دائمى الفاظ معي نى دارد يا با هر لفظى كه معنا و مفآيا عقد نكا - 15س 
 شود جارى نمود؟برساند مى

 گر در نيست م غير از الفاظ معهوده، عقد صحيح وتوقيفى است  الفاظ نكاح، - 15ج

 حالت ضرورت و اضطرار.

                                                      يا در اجراى صيغه عقد دائم زوج بايد مقد م شود يا زوجه؟آ - 16س 

 شود.      مقد م م شود اشكال ندارد ولى به نظر ما بهتر است زوجه            هر كدام مقد  - 16ج 

 غت به چندين معناست و از الفاظ مشتركه است پس وقتى قصد           ن ك ح  در ل - 17س 
 به)ه ككنيم انكحت موكلى موكلتى كدام معنا را بايد قصد كنيم در حالى مىاء انش
 از معانى لغويه آن نيست؟(دائمى دادم  زنى

 تواند گرچه مى ايد معناى اصطالحى عند الشرع استائى كه ذكر كردهبه معن - 17ج

 اى هماهنگ باشد.بامعناى لغوى هم به گونه

  ند ركن دارد و آيا صداق نيز از اركان عقد دائمى است؟چنكاح دائمى  - 18س 

 جز اركان عقد دائم نيست. زوجه  و مهر - 2زوج  - 1 دو ركن دارد - 18ج 

                                                   يا در عقد نكاح تقد م ايجاب بر قبول الزم است يا خير؟آ - 19س 

 گفته  قبول                                                        حتياط واجب تقديم ايجاب بر قبول است و اگر با لفظ ق ب ل تا - 19ج

                               شود حتمابايد ايجاب مقد م باشد.

 يا ايجاب از طرف زن است يا مرد؟آ - 20س 

 از جانب زن است. - 20ج 
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 ين ايجاب و قبول الزم است و اگر در اجراى وكالتى آن بعدبآيا مواالت  - 21س 
 مايدناء اى تبركابخواند و بعد صيغه قبول را اجرك خطبه                   اجراى ايجاب موك ل ي از

 است يا خير؟ جايز

 ل تاه اشكاكو                                               جاب و قبول فاصله قابل توج هى قرار نگيرد و خطبهبايد بين اي - 21ج

 ندارد.

ك  آيا جايز اس - 22س  ت مو        ذ ن            ل تى ب أ                                                         ت باذن ابيها را داخل ايجاب ذكر كنند مثالا ن ك ح 
        أ بيها؟

 كال ندارد گرچه لزومى هم ندارد.اش - 22ج 

 از ا توجه به زيانهاى جبران ناپذيرى كه در اثر عدم انجام آزمايشات قبلب - 23س 
آيد و قوانين دولت ازدواج براى زوجين و در نتيجه جامعه اسالمى پديد مى

ست ا                                                           اسالمى نيز زوجين را مكل ف به اخذ آزمايش قبل از ازدواج نموده  جمهورى
 ؟بدون اخذ آزمايش جايز است صيغه عقد دائم جارى شود يا خير يابفرمائيد آ

 ين الزمبر مؤمن اى است وبل از ازدواج بسيار كار نيكو و پسنديدهقآزمايشات  - 23ج 

از  وند ولىل نشدچار مشك است كه اينگونه آزمايشات را انجام دهند تا بعد از ازدواج

 حرام نيست.خواندن  نظر شرعى قبل از انجام آزمايش صيغه

 ى يك صيغه به ازدواجشود مردى دو زن را در يك زمان با اجراآيا مى - 24س 
 خود در بياورد؟

 اشكال ندارد. - 24ج 

ه، آيا مىاز زنى شخصى دخترى را عقد دائم كرده - 25س   چهار ساله                تواند دختر بچ 
 زن شوهر دواز زن ديگر را عقد موقت كند به جهت محرم شدن مادر اين زن يعنى يك 

 شود اگر جوازصورت جمع اختين مى زن هر يك دخترى دارند آيا در ايندارد اين دو 
                                                              عقد دختر بچ ه مشكل داشته باشد راهى براى محرم شدن دارد يا خير؟

 خول مد ا فرض مذكور بايد دخترى را كه عقد دائم كرده، طالق دهد، اگرب - 25ج

وقت ا عقد مرديگر                         شود و بعد از عد ه، دختر                                     بها است بايد صبر كند تا عد ه او تمام 

 را به تواند زن خوددوباره مى                                             نمايد و بعد از تمام شدن وقت و يا بخشيدن مد ت

ى مراحل كر استشوند الزم به ذمحرم مى عقد در آورد در نتيجه هر دو زن به داماد

 پدر هر دو دختر يكى باشد. كه گفته شد درصورتى است كه

 عيوب موجب فسخ
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 شرط بكارت براى دختر يك شرط الزمى و از پيش توافق شده در مناطق ما - 1س 
جب بوده، آيا عدم بكارت مو سى بعد از عقد فهميد دختر باكره است حال اگر ك

                                                 شود و آيا پرداخت حق  المهر بر گردن مرد ثابت است؟فسخ عقد مى جواز

 ثابت         ا بي نهعقد است و يا ب گر زن با اقرار بگويد كه ازاله بكارت از قبل ازا - 1ج

ر در غي ارد ود                                                            شود كه ازاله بكارت در قبل از عقد صورت گرفته، مرد حق  فسخ را

 باشد.مى                                               اين صورت حق  فسخ ندارد و حق  المهر بر ذم ه مرد

 سخدانيد كه بشود بدون طالق، عقد را فيا بيمارى ايدز را از جمله عيوبى مىآ - 2س 
 كرد؟

 است.           محل  اشكال - 2ج 

ز عقد نكاح طى مذاكرات شفاهى مادر زوجه اظهار نمايد: هرگاه قبل ا - 3س 
واقع  (        شرط صح ت)برد و عقد طبق                             در كمال صح ت و سالمت به سر مى زوجه
ت                             آيد زوجه قبل از نكاح به عل  از عقد نكاح كاشف به عمل مى             گردد ام ا پسمى
احى قرار گ به بيمارى زنانگىء ابتال ه و لول رفته و يكى از تخمدانها                     تحت عمل جر 

باشد و همچنين مبتال به بيمارى چسبندگى لوله رحم مى رحم خود را از دست داده و
نمايد با وصفيت فوق و معاينه زوجه اظهار مى پزشك متخصص نيز با مالحظه

ه به مراتب فوق احتمال بارورى رض باشد با عنايت به فزوجه بسيار كم مى                                 توج 
باشد و براى زوج ثابت مى (و سالمت     صح ت) آيا خيار تخلف از وصف          ئله اوال : مس
 تواند به استناد آن نكاح را فسخ نمايد؟مى

يا آ                                                                  ثانيا : چنانچه مادر زوجه خالف واقع، زوجه را صحيح و سالم توصيف كرده 
سخ فتواند به استناد آن عقد نكاح را باشد و مىزوج خيار تدليس ثابت مى براى
 نمايد؟

وجه وز ز                                                              ا : الزم به ذكر است كه زوجه و زوج در اي ام عقد بستگى هستند و هنثالث
 باشد؟مى باكره

 يار تخل ف وصف در نكاح جارى نيست.خ - 1 - 3ج                                 

 2 - يله وس تواند نكاح را بهله خيار تدليس در اين امور جارى است و زوج مىب

 خيار تدليس فسخ نمايد.

 3 - گيرد.نمى                        خ، مهريه هم به زن تعل ق                            ا فرض مذكور در صورت تحق ق فسب 

 يد                                                      ريه معي نى به عقد جوانى در آمده لكن پس از عقد محرز گردخانمى با مه - 4س 
 سخفوجب زوجه باكره نبوده و اين را هم پزشك قانونى تأئيد كرده آيا عدم بكارت م

شود واگر دخول براى زوج خواهد بود و آيا عدم بكارت قابل بر هم زدن عقد مى
 گيرد؟                 اى به زن تعل ق مىباشد آيا مهريه ردهنك
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 وم شود معل كارت عقد شده و يا اينكه بنابر بكارت بوده و بعدباگر با شرط  - 4ج

د ه ندارمهري نبرده                                                        كه زن باكره نيست، مرد حق  فسخ دارد و اگر استمتاعى از او

 است ولى اگر استمتاعى برده باشد، زن مهرالمثل را طلبكار

وج قدرت بر دخول زاى پس از گذشتن يك ماه از عروسى فهميد زوجه - 5س 
اكم گرديد ناگزير مراجعه به حشد بدون تأمل انزال مىو هرگاه نزديك مى ندارد

ا تمايد ايشان مهلت يك سال كه چهار فصل باشد داد كه بايد صبر ن شرع نمود تا به
كند يا خير، زن ديگر حصول مىبهبودى به دخول بر اين زوجه يا  معلوم شود كه

رسيدن يك سال از ازدواج و عروسى كه يازده ماه از  زوجه صبر كرد پس از
واج خانه شوهر خارج به خيال اينكه سال ازد مراجعه به حاكم شرع بوده است از

كه  پس از گذشتن يك ماه در منزل پدر شرط است نه سال مراجعه به حاكم، اكنون
نه در اين يك ماه جرأت به رفتن خا خواهد فسخ كند ومى شوديك سال مراجعه مى

سخ فواهد تكليف اين زوجه كه بخ                                               نكرد به خوف اينكه او را اذي ت كند حال بفرمائيد
را  كسرى ماه ديگر به جهت اينكه باشد آيا يككند با علم به عدم بهبودى زوج چه مى
شده  راجعهمفسخ كند كه يكسال  تواندالحال مىكامل كند بماند آنگاه فسخ نمايد يا فى

 فسخ نمايد؟                                                است يا بايد يك سال ديگر را تجديد نمايد و بعدا  

 فته، رپدرش  ه به نظر ما اگر، در اين يك ماه كه زن به منزلدر فرض مسئل - 5ج

ف       ه تصر وانستو مرد نت رفتن زوج به منزل پدر زن مانع نداشته و زن تمكين داشته

لب طعات را مهرالمثل استمتا را دارد و در اين صورتكند، زن اختيار فسخ عقد 

 دارد.

  باشد يا خير؟                                                    يا جواز ا عمال فسخ نكاح موقوف و مشروط به اذن حاكم مىآ - 6س 

 ه بكه بايد  عمال فسخ نكاح موقوف به اذن حاكم نيست مگر در عيب عنن  ا  - 6ج

گر ا     قر ر ت ممهل                                                       حاكم مراجعه شود و حاكم شرع مهلت مقر ر را بدهد و بعد از

                              مسائل حل نشد، ا عمال فسخ شود.

 تواند نكاح را فسخ نمايد؟يا زن به واسطه ابتالى شوهر به جذام و برص مىآ - 7س 

 ذام و برص از موارد فسخ نكاح نيست.ج - 7ج 

عقل  باشد و آيا عدم وجود                                     الك تشخيص جنون موجد حق  فسخ نكاح چه مىم - 8س 
 باشد؟در اوقات سه گانه نماز شرط مى

 نون را بايد عرف تشخيص دهد.ج - 8ج 

 گر عيوب موجب فسخ نكاح، پس از عقد عارض گردد آيا فسخ نكاح بها - 9س 
 واسطه آنها جايز است؟
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 ن آقبل  ب مثل جنون از جهت فسخ تفاوتى بين بعد از عقد وبعضى از عيو - 9ج

                                              كند ولى بعضى از عيوب مختص  به قبل از عقد است.نمى

                                                          گر يكى از زوجين كه مبتالى به يكى از عيوب موجد حق  فسخ نكاحا - 10س 
                                                                  باشد معالجه و درمان شده و عيب برطرف گردد، آيا حق  فسخ نكاح همچنانمى

 طرف مقابل وجود دارد يا خير؟ براى

 ماند.نمى اهر آن است كه اگر عيوب برطرف شد موضوع براى فسخ باقىظ - 10ج 

داند و                                                       رع مقد س اسالم بعضى از عيوب را در زنان باعث فسخ نكاح مىش - 11س 
احى سرپائى اين عيب رطرفى با پيشرفت علم پزشكى مى از ا                                      شود با يك عمل جر 

ه به موقعيت فعلى، يك قاضى مى رفع نمود هر تواند به درخواست شو                                       آيا با توج 
ه به حرج  ل درمان بودن بدون عسر ونظريه پزشكى قانونى مبنى بر قاب              بدون توج 

 نكاح بدهد؟ اين عيب حكم به فسخ

 گردد،                                                     گر عيوب موجب فسخ قبل از عقد به وسيله عمل جر احى رفعا - 11ج

 خ براى     ق  فسنشود، ح ماند ولى اگر عيب قبل از آن رفعموضوع براى فسخ باقى نمى

سخ د را فتواند عقخواسته باشد، مى                                           مرد باقى است و اين حق  به آن معناست كه اگر

 نمايد.

       مهري ه

 ست يا                                                    اش را به زن داد الزم است به او بگويد اين پول مهري ه ا              اگر مرد مهري ه - 1س 
 خير؟

 هد.د يست، ولى بهتر آن است كه خبر                      ذم ه، اط الع دادن الزم ناء در ابر - 1ج 

                                                   هنگام عقد، قصدش آن است كه مهري ه زنش را ندهد، عقدش  اگر فردى در - 2س 
 حكمى دارد؟ چه

 عقد صحيح  ايد به همسرش اعالم كند و در صورت رضايت بعيد نيست كهب - 2ج

 باشد، ولى احتياطاتجديد عقد ترك نشود.

نيست  اى هم موجوددارد و ورثهنى شوهرش مرد در حالى كه هيچ مالى نز - 3س 
 اش را هم نبخشيده، حاال آن را از چه كسى بايد بگيرد؟         زن مهري ه و

 حكمش  الحديد وىمراجعه به حاكم شرع نمايد تا در صورت امكان و ص - 3ج

 روشن شود.
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 شود و بدون دخول منىكند از مرد منى خارج مىالعبه مىممردى با زنش  - 4س 
گردد آيا اين حالت موجب ثبوت مهر است يا شود و حامله مىجذب رحم زن مى

 آيا زن در اين صورت جنب است؟ خير؟

 يد، مگرننما آيد چه دخول نمايد چهشوهر مى                      عقد، تمام مهر به ذم هبه مجرد  - 4ج 

 گردد ونصف مى                                                     آن كه طالقى قبل از دخول تحق ق يابد كه در اين صورت مهر

ا جذب شود، اگرچه بنمى دخول منى در فرج زن بدون نزديكى موجب جنابت زن

 منى حامله شده باشد.

                          عسار زوج از پرداخت مهري ه س از عقد نكاح، آيا زن در صورت اپ - 5س 
مل قط شا                                                           بخاطر دريافت مهري ه تمكين ننمايد و در صورت جواز آيا تمكين ف تواندمى

شوز نگيرد؟ و آيا در اين موارد شود يا ساير استمتاعات را هم در بر مىمى بضع
 يا خير؟ كندصدق مى

 ر دد ولى دار                                                    گر در ضمن عقد، شرط پرداخت كرده باشد، حق  استنكاف راا - 5ج

      ت حق بعيد نيس                                                    صورت اطالق و به ذم ه گذاشتن مهري ه، با فرض اعسار زوج

 شود گرچهت مىهرگونه استمتاعا                                            استنكاف نداشته باشد، البت ه اطالق تمكين شامل

ر د     صر ف نتيجه، صدق نشوز در جايى است كه از تحقيقت تمكين در بضع است در

            مقد مات آن. بضع مانع شود، نه

 مالك ود آمده باشد، آياهست تفاوتى بوج                  اى كه بر ذم ه مرد            ر در مهري هاگ - 6س 
                                               مقدار معي ن حين العقد است يا ارزش به پول رايج؟

 باشد،  شده                                              مهر به حد ى تنز ل قيمت كرده كه از مالي ت ساقط در صورتى كه - 6ج

  بايد مصالحه گردد.

 دهد، آياليات قرار مى                                           خصى مهري ه زنش را حج  عمره و زيارت عتبات عاش - 7س 
 عقد صحيح است؟

 گر هزينه و مخارج را تعيين كند، عقد صحيح است.ا - 7ج 

  اند، آيا عقد صحيح است؟گر كسى زنى را صيغه كرده و مهر را تعيين نكردها - 8س 

 كه  صورتى عقد صحيح است و بايد مهرالمثل پرداخت كند، در در عقد دائم - 8ج

 ، عقد باطل است.دخول كرده است و در متعه

 وى را به عقد خود در آورد و قبل از دخول، زوجه فوت نمايد اگر مردى زن - 9س 
يد زوج به اى نحو كان با زوجه مقاربت كند در اين صورت نصف مهريه زن را با

 يا تمام آن را؟ بپردازد
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 مصالحه  صف مهر را بدهكار است گرچه اگر با ورثه زن در نصف ديگرن - 9ج

 بسيار نيكو است.گردد 

 يزانيه زن آيا مقدارى كه موقع ازدواج ذكر شده بايد داد يا مدر مورد مهر - 10س 
 ارزش روز را؟

 قيمتهاى                                                 متها بسيار تنز ل نموده است بايد در مورد مهريه باچون ارزش قي - 10ج 

 فعلى مصالحه گردد.

 است جز يا مهريه زن كه در زمان حيات نبخشيده و اگر طلب نكردهآ - 11س 
 گردد يا خير؟ماترك او بعد از مرگ محسوب مى

 ا بايد رزن  بايد پرداخت نمود گرچه طلب نكرده باشد و مهريه مهريه زن را - 11ج

 قبل از تقسيم اموال شوهر به زن داد زيرا از ديون است.

 آيد و قبل از مواقعه زن درخواست طالق نمايدخصى در مىشزنى به عقد  - 12س 
 ى را طالق دهد آيا زن استحقاق تمام صداق را دارد يا نصف آن؟شوهر هم و

 رد.طلب ندا گر مرد زن را قبل از دخول، طالق بدهد زن نصف مهر را بيشترا - 12ج 

             ازدواج موق ت

                                               نج سال، هشت زن را صيغه كرده و مد ت را در هنگام            شخصى مد ت پ - 1س 
طى وعمل جنسى او حرام يا صيغه فراموش كرده حكم اين زنها چيست؟ آيا  خواندن
 بوده است و ارث آنها چه حكمى دارد؟ به شبهه

 او لى  چهار زن                                                      گر عدم ذكر مد ت در تمام هشت عقد بوده، بنابر قول مشهورا - 1ج      

وده، ب     قص ر اگر جاهل م شود و از پنجم به بعد عقد باطل است وعقدشان دائمى مى

باشد، ولى به زنان دائمى مى عمل حرام به جا آورده است و ارث هم فقط مربوط

ام كم، حرپس وطى آنها با علم به ح بنظر ما دائمى شدن عقد مورد اشكال است

 ا جايزوطى ر مجتهد ديگرى رجوع نمايد كه                                   است مگر در چهارتاى او ل كه بايد به

 نظر ما مشكل است. داند و ارث بردن هم بهمى

فراموش                       كن مد ت در ضمن عقد راخصى زنى را صيغه عقد غير دائم كرده و لش - 2س 
     مي ت محر                                                                       كرده و ضمناايجاب را مرد خوانده است، آيا محرمي ت واقع شده است يا نه اگر

 تواند طالق بدهد؟شناسد، آيا مىواقع شده، بعد از يكسال طرف را نمى
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 ا ر خودش داند، طالق بدهد و لوحتياط در آن است كه اگر اسم زن را مىا - 2ج

س ند، سپ      عي ن كمرا  اگر اسمش را هم نداند بوسيله عنوان و عالئمى اونشناسد بلكه 

                                          طالق دهد گرچه محرم بودنش از او ل مشكل است.

شوم بعد خودش صيغه ايجاب را نى به مردى گفته من صيغه شما مىز - 3س 
 قبول را از طرف مرد وكيل شده، آيا اين عمل درست است يا نه؟ خوانده و

 ن است بهتر آ ل در قبول شده باشد، اشكال ندارد ولىمرد وكياگر با رضايت  - 3ج

 كه عقد را دو نفر بخوانند.

 شود عقد دائمى خواند؟                                      ا زنى كه صيغه موق ت خوانده شده، آيا مىب - 4س 

 يدن مد ت يا سر آمدن آن، عقد دائم با او خوانده شودبايد با بخش - 4ج                                                 . 

 ر آورد؟د                               شود دختر باكره را به عقد موق ت آيا مى - 5س 

 ا اذن ولى  دختر اشكال ندارد.ب - 5ج                             

                                                   تعه دختر بالغه عاقله رشيده بدون اذن ولى  چطور است؟م - 6س 

 محل  اشكال است. - 6ج                

                                                     سرى بخواهند با عقد موق ت، با يكديگر رابطه شرعى داشته پاگر دختر و  - 7س 
 ل حكم چيست:در موارد ذي باشند،

 فقط رابطه شغلى است؟ رابطه -الف 

 ابطه بخاطر استمتاع جنسى بدون دخول باشد؟ر -ب 

 ايد با اذن پدر دختر عقد بسته شود.ب - 7ج 

     دا  جارى كرد اگر بع عقد دائم را                                شود بدون انقضاى مد ت عقد موق ت،آيا مى - 8س 
ه شود آيا عقد دائم باطل است؟                                   متوج 

 د عق امجد                                 اطل است و بايد پس از انقضاى مد تبفرض مذكور عقد دائم در  - 8ج

 دائم خوانده شود.

 مثالزوج)                                                       ر گاه در ازدواج موق ت يكى از اسباب طالق حاكم محق ق گردد ه - 9س 
 شيدنمفقوداالثر شده و يا زوجه مواجه با عسر و حرج گردد و شوهر نيز حاضر به بخ

 يماندهباق                                 قاضاى فسخ متعه را با بخشيدن مد تتواند از دادگاه تآيا زن مى (          مد ت نباشد
 (ساله 99                    هاى دراز مد ت مانند خصوصادر صيغه)بنمايد؟

 حاكم، حاكم                                      هاى دراز مد ت با محق ق شدن اسباب طالقدر خصوص صيغه - 9ج

ز عقد تر اجايگاهش باال                                            تواند حكم به هبه مد ت نمايد زيرا عقود موق تشرع مى

 گردد.ىشرع م                  مد ت از جانب حاكم يت، حكم به جواز هبهدائم نيست و لذا با اولو
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صحيح  توارث يا ارث بردن از يك طرف فقطمنقطع آيا شرط  در نكاح - 10س 
 نافذ است؟ و

 يد اشند باجايز نيست و اگر شرط كرده ب يا ارث بردن از يك طرف توارث – 10ج

 انجام گيرد. مصالحه

                                             يا در عقد موق ت نذر زن منوط به اذن شوهر است؟آ - 11س 

 ر عقد موق ت اينگونه امور نياز به اذن شوهر ندارد.د - 11ج                                                 

                          شرط ضمن عقد و تخل ف از آن

هاى ثبتى محضرهاى ازدواج نوشته شده كه زوجين فترچهدبنابر آنچه در  - 1س 
ت رگاه طالق بدرخواسكنند از جمله آنها زوجه شرط نموده همىاء را امض آنها

از                                                          و طبق امور شرعي ه بود و زن از وظائف همسرى كوتاهى نكرده و زوجه نباشد
د                                                   هم برخوردار نبوده زوج موظ ف است تا نصف دارايى موجو سؤ اخالق و رفتار
 زوجه زناشوئى با او بدست آمده يا معادل آن را بالعوض به                   خود را كه در اي ام

 بدون زوجه شرط ديگرى كرده به اين كه زوج همسرديگرى منتقل نمايد و يا اين كه
ل اختيار ج يا                                             نكند، آيا چنين شرايطى مشروعي ت دارد و اگر زو                       رضايت زوجه او 
مذكور  كردند، آيا شروطاء اكراه عقدنامه را امض يااء زوجه يا هر دو از روى حي

               مشروعي ت دارد؟

 چون شرط  نكنداء د امضتوانين شروط اختيارش در دست زوج است و مىا - 1ج

 رط كردهبه ش اءوف كند انتقال دارايى را و پس از شرط، اگر انتقال نداد خالفمى

 لى اگروآن واجب است  بهاء شود و بعد از شرط، وفولى اموال، مال زوجه نمى

 به آن نيز واجب نيست.اء اكراه يا اجبار باشد، وف

 ضمن عقد نكاح يا عقد خارج الزم                                   يا وكالت بالعزل با حق  توكيل، كه در آ - 2س 
عل ف                              گانه حق  طالق با زوجه باشد شرط دهد كه در موارد دوازدهزوج به زوجه مى

يا شرط نتيجه؟ چون زوجه پيش از اجراى صيغه عقد نكاح با قبول تمام  است
 زوج حاضر است كه با مشاراليه ازدواج كند؟ شرايط از طرف

 شود ولى مى                   صورت شرط فعل محق قكالت بواسطه شرط ضمن عقد به و - 2ج

تيجه ن                                                            اجراى آن از نظر عمل بستگى به تحق ق شرايطش دارد و ازقبيل شرط 

 باشد.مى

                                                                 در صورتى كه وكالت بالعزل با حق  توكيل غيرى كه زوج در ضمن عقد نكاح - 3س 
د                         گانه حق  طالق با زوجه باشيا عقد خارج الزم به زوجه داده باشد تا در موارد دوازده

                                    تواند زوجه را از وكالت بالعزل با حق  شرط فعل باشد نه شرط نتيجه آيا زوج مى نه
غيرى كه در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج الزم به مشاراليها داده عزل كند يا با  توكيل
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زوجين زوجه از وكالت عزل شده يا خود زوجه از وكالتى كه زوج به مشاراليها  توافق
باشد و نكاح منحل ا اين كه تا زمانى كه زوجه همسر زوج مىخود را عزل كند؟ ي داده
                                                                    وكالت بالعزل با حق  توكيل غيرى كه زوج به زوجه در ضمن عقد نكاح يا عقد  نشده
                                                     قو ت خود باقى است، در صورتى كه زوج مرتكب يكى از امور الزم داده به خارج
كند و خود را با انجام تواند با اختيار خود اعمال وكالت بشد زوجه مى گانهدوازده

                                                                    و قانونى مطل قه نمايد و هر زمانى كه اراده كند اين اختيار را دارد كه  تشريفات شرعى
 اعمال وكالت كند؟

 كور مذ ن مورد از نظر شرط فعل يا نتيجه، ديگر براى سئوالبعد از تعيي - 3ج

اشد ب كيلوخود  ماند همچنان كه معلوم شد وكالت بايد با رضايتوجهى باقى نمى

                          كه از حق  خود گذشت نمايد.

 تواند زوجه را از وكالتى كه بهر صورتى كه شرط نتيجه باشد، آيا زوج مىد - 4س 

 طشود و شرايمشاراليها داده عزل كند؟ يا با توافق زوجين زوجه از وكالت عزل مى

ف گانه اسقاط و ملغى شده يا زوجه خود را از وكالت بعضى شرايط از طردوازده

 عزل كند؟ زوج

 ق     محق                باشد و اال  عزل (وكيل)ايد عزل وكالت با توافق و رضايت زوجه ب - 4ج

 شود.نمى

 ند آيا                                                       قد دائم يا موق ت با شوهر خود شرط كند كه با او نزديكى نكاگر زن در ع - 5س 

                                                                  اين شرط صحيح است و بر فرض صح ت اگر شوهر با او نزديكى كند زنا حساب

 شود؟مى

 ورت نزديكى زنا نيست.صدائم شرط صحيح نيست و در در عقد  - 5ج 

                                                     م عقد ازدواج دائم به عنوان شرط ضمن عقد متعه د مى شودزوج در هنگا - 6س 

ا                                                                   بدون اذن زوجه ازدواج مجد د نكند در غير اين صورت زوجه وكيل در طالق ي

و ند كتوكيل به غير خواهد داشت حال اگر زوجه ناشزه شده و ترك خانه شوهر      حق  

ه ه زوجك                                                            شود تا زوج ازدواج مجد د نموده تا زوجه طالقش را بگيرد از آنجا  منتظر

 تواند از شرط ضمن عقد                                     ازدواج مجد د زوج را فراهم كرده آيا مى خود زمينه

 استفاده كند؟

 اهم زوج را فر                                                      ر فرض مذكور چون زن ناشزه شده و خود زمينه ازدواج مجد دد - 6ج

 .است استفاده كند ضمن عقد كه وكالت در طالق تواند از شرطكند، نمىمى

                                                  عقد ازدواج موق ت با مرد شرط كند كه وى را به حباله  زوجه در ضمن - 7س 

ط ام شردائم خويش در آورد و مرد از انجام شرط سر باز زند آيا مرد به انج نكاح

 شود؟مى ملزم
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 ه عقد شد رط ضمن عقد، الزام آور است پس مرد بايد به شرطى كه ضمنش - 7ج

 عمل نمايد.

شرط  ها در خصوصكم ازدواج با افراد معتاد چيست و يا سختگيرى خانوادهح - 8س 

                                    تواند مجو ز شرعى داشته باشد يا خير؟عدم اعتياد مرد براى ازدواج مى

 زدواج يك ا   د                                                  ا فرد معتاد به مواد  افيونى مثل هروئين و ديگر موابچون ازدواج  - 8ج

                              ها بايد دق ت كافى را بنمايند.س خانوادهمتزلزل خواهد بود پ

 عقد نكاح شرط كند كه زوج نبايد ريش بتراشد آيا اين شرط اگر زوجه در - 9س 

 صحيح است؟

 است.اء ط صحيح است و الزم الوفشر - 9ج 

                         تواند با استناد تخل ف ازگر زوج از شرط مذكور تخلف كند آيا زوجه مىا - 10س 
 شرط تقاضاى طالق كند؟

 تواند بكند.تقاضاى طالق نمى - 10ج 

 كند و                                                      ر صورت تخل ف از شرط ضمن عقد آيا زوجه حق  جدايى پيدا مىد - 11س 
 شود؟                              مرد ملزم به مطل قه نمودن وى مى

 جدائى                  گردد پس زوجه حق                                    ر باب نكاح، تخل ف شرط موجب خيار نمىد - 11ج

 كند و در اين صورت ديگر طالقى وجود ندارد.پيدا نمى

 نگام عقد شرط بكارت زوجه را بكند در اين صورت بفرمائيد:هرگاه زوج ه - 12س 

بت قوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده وليكن ثاواگر بعد از  -الف 
ى نزديك بلحاظ اينكه گاه پرده بكارت با)قبال با او نزديكى صورت گرفته است  شود
 آيا در صورت مذكور زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟ (شودنمى زايل

چه بسا پرده بكارت )راد از بكارت داشتن پرده بكارت است يا عدم نزديكى م -ب 
 يا هر دو؟ (گرددزايل مى )مواردى همانند پريدن و در

مراد                                                         ثي به زنى است كه به صورت مشروع ازاله بكارت شده يا اينكه آيا مراد از -ج 
شده  كارتبازاله  )است و لو اينكه از راه نامشروع يا عنف و يا پريدن و      اعم   از آن
 باشد؟

                                 ماند حكم باكره را دارد يا ثي به؟نى كه بعد از نزديكى باكره مىز -د 

 گردد و لذا مى بلحاظ اينكه غالبادخول معمول موجب ازاله بكارت -الف  - 12ج

وصف وجود بكارت  گرفته باهر چند كه ثابت شود كه قبالبا زن نزديكى صورت 

اگر بعد از نزديكى، بكارت  شود كه مرد بتواند نكاح را فسخ كند ولىموجب نمى
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                                حق  فسخ را دارد و اگر نزديكى با  ترميم گرديده و لو به عالج، در اين صورت مرد

گردد صورتى است كه به راحتى زايل نمى تمام شرائط صورت گرفته ولى بكارت به

براى ادامه زندگى نخواسته باشد بايد طالق بدهد و  ر مرد زن رادر اين صورت اگ

 بايد تصالح نمايند. در مورد مهريه هم

  شده                                                    كارت با خلقت اولي ه است گرچه اگر بدون نزديكى ازالهبمراد داشتن  -ب

 مانند پريدن احكام آن با ازاله به وسيله نزديكى متفاوت است.

  شود مطلقا .                     موجب ثي به بودن زن مىزاله بكارت به وسيله نزديكى ا -ج            

  رض ف نكه در                                                  ا ندارد همچنان كه حكم ثي به را هم نيز ندارد كما ايحكم باكره ر -د

 الف حكم به طالق و تصالح گرديد.

 وكالت، واليت و اذن در عقد

د را قبل از بلوغ با عمرو تزويج كرد، بعد از بلوغ دختر زيد دختر خو - 1س 

يا اين آطالق هم آماده نيست، اء كند در حالى كه عمرو براى اجرنمىقبول  عمرو را

ق گر طالشود يا طالق براى اين نكاح الزم است و اانكار دختر فسخ مى نكاح فقط با

 تواند صيغه طالق را جارى كند؟وكيل مجتهد مى الزم است آيا

 ده مفس ه                                            بلوغ از جانب ولى  در صورتى صحيح است كه علم ب نكاح قبل از - 1ج

ت و اسد اسكاح فن                                                          نداشته باشد، در اين صورت جدا شدن احتياج به طالق دارد و اال 

اشد و بمستقيمانظارت داشته  طالق دادن وكيل مجتهد در صورتى است كه خود

دادن نطالق  باشد و احراز كند كه در صورت مأذون از قبال مجتهد جامع الشرايط

 زام بهحوط آن است كه خود شوهر را الشود بلكه امى موجب خونريزى و فساد

 العالم.                   طالق نمايند. وال له

 نى كه پدر و پدر بزرگ ندارد اجازه ازدواج او با چه كسى است؟ز - 2س 

 چه گر الغه رشيده باشد، در فرض مزبور اذن كسى الزم نيستاگر باكره ب - 2ج

 اگر از حاكم شرع اجازه بگيرد بهتر است.

 هب                                                  تواند دخترى كه پدر و جد  او معلوم نيست و دخترى كه آيا حاكم شرع مى - 3س 

واند ا بخر                                                                   سن  بلوغ نرسيده را تزويج كند؟ اگر نتواند نماينده حاكم شرع صيغه عقد 

 باطل است يا خير؟ آيا
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 ت ضولى اسف                                                 داند اشكالى ندارد، ام ا عقد نماينده در فرض مزبوراگر مصلحت ب - 3ج

 دارد.و بستگى به اجازه حاكم شرع 

 بر كند كه او را به عقد دائم خود در آورد و مردردى را وكيل مىاگر زنى م - 4س 
 دگىم زنه                              آورد و بعد از مد تى اين دو با خالف نظر زن، او را به عقد منقطع در مى

همى د ن عقكند كه عقد تو منقطع است، آيا ايشوند مرد اعالم مىدار مى           كنند و بچ 
هبوده يا خير و آ صحيح تمام اد از ها به چه نحو است و آيا بع                      يا مسئله ارث براى بچ 

                      فرض صح ت عقد چه كنند؟         مد ت على

 ته اگر به گذش                                                  دگى بايد مجد داعقد نمايند متع يا دواما ، ولى نسبتدر ادامه زن - 4ج

ه كه برند همانگونمى ها از پدر ارث                                      مرد گمان بر صح ت عقد مزبور داشته، بچ ه

و  اط استاحتي باشد اوفق به برد ولى اگر با رضايت ساير ورثهث مىپدر از آنان ار

اشته دت عقد                      چنانچه علم به عدم صح                                        حد  زنا هم در اين صورت ثابت نيست، ام ا

شكال  زنا ثابت است گرچه مسئله خالى از                             بنابر عدم صح ت، توارث ساقط و

 توارث با توافق ورثه باشد. نيست و بهتر آن است كه

 ختر اجازه نگرفت ودازدواج دختر باكره اذن پدر شرط است حال اگر  در - 5س 
ق در توانند بدون طال                                                        ازدواج نمود يا دائمى يا موق ت، آيا عقد باطل است و آيا مى

                                            و بدون بخشش بقي ه در موق ت جدا شوند يا خير؟ دائم

 بى در ووج گر اجازه نداد احوط                                    صح ت عقد بستگى دارد به اجازه پدر و ااء بق - 5ج

 مر بهدر فروج ا                                                   اين صورت دادن طالق در دائم و بخشش در موق ت است، چون

 احتياط شده است.

 تواند دختر نابالغ را به عقد خود در آورد يا خير؟آيا پسر نابالغ مى - 6س 

 نداشته باشد. اىها مفسده                                             ا اذن ولى  اشكال ندارد به شرط آن كه براى بچ هب - 6ج 

 نى،ج دختر باكره واجب است، آيا اذن لفظى، تلفدر براى ازدواحال كه اذن پ - 7س 
 كند؟كتبى، از فحوا و قرينه يا دادن اذن بوسيله وكيل كفايت مى

 ايد يقين شود كه به هر صورت پدر اذن داده است.ب - 7ج 

 اثر انجام كارهاى ورزشى بكارتش را از دست داده آيا در دخترى كه بر - 8س 
 زم است؟ازدواجش اذن پدر ال

 ت.اذن پدر الزم اس - 8ج 

 ر عقد فضولى دختر واقع شده و دخول هم صورت پذيرفته اگربدون اذن پد - 9س 
 پدر دختر اجازه ندهد وظيفه چيست؟
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 بايد  است و                                             رامى انجام داده است ولى عقد به قو ت خود باقىتكليفاعمل ح - 9ج

تواند به ىدهد نمنپدراذن  تاتعزير شود و اگر فرزندى به دنيا بيايد حالل زاده است 

 آن عقد ترتيب اثر دهد.

 هم شأن شرعى و عرفى يكديگرند و قصد ازدواج دارند آيا دختر و پسرى - 10س 
 باز هم اذن پدر الزم است؟

 ست.ااذن پدر الزم  - 10ج 

            اند ام ا در                                                     يا حاكم شرع در صورتى كه پدر و جد  مرده باشند يا زندهآ - 11س 
 واليت دارد؟نيستند،  دسترس

 بلى واليت دارد. - 11ج 

 توانندخترى به دليل مخالفت پدر و مادر به حرام بيفتند، آيا مىاگر پسر و د - 12س 
                                 بدون اذن ولى  ازدواج موق ت كنند؟

 هم حفظ  ازدواج كند و بايد خود را از حرام تواند بدون اذن پدردختر نمى - 12ج

 كند.

ضر نبود و دسترسى به او نباشد و دختر درى در عقد دخترش حااگر پ - 13س 
 تواند بدون اذن پدر، شوهر كند؟به شوهر كردن دارد آيا دختر مى احتياج

 اكم شرع اذن بگيرد.از ح - 13ج 

                                        اى پدر و جد  پدرى وى فوت شده عمو، مادر،اكره، عاقله و رشيدهبدختر  - 14س 
ى دائ ختر عمو و ناپدرى وناپدرى و دائى دارد موقع شوهر كردن و شوهر دادن اين د

مو عكنند عمو و ناپدرى براى پسر مقابل همديگر جبهه گرفته و سخت مبارزه مى در
 كنند و دائى براى پسر خود در تالش است اين دختر مظلومه در وسط دومى تالش

ن سه شده است از هر طرف مورد حمله دوستان قرار گرفته است آيا از اي جبهه واقع
  واليت دارند يا خود دختر وكيل نفس خود است؟    حق   نفر كداميك

 د.ندارن تواند تصميم بگيرد و ناپدرى و عمو و دايى واليتخود دختر مى - 14ج 

                                                   ده زنى را به عقد دائم فردى در آورد ام ا صيغه موق ت فردى وكيل ش - 15س 
همى جارى  –لف ادهد كه عقد منقطع است:                       دار شدن به زن اط الع مى               كند بعد از بچ 
چه                                                               محرمي ت زوجين و توارث آن دو از هم و توارث آن دو نسبت به فرزند تكليف
 شود؟مسئله دخول چه مى است و

 تواند داشته باشدين عقدى كه منعقد شده است دو حالت مىا - 15ج 

 1 - است و زوجين                                 برند كه مد ت عقد موق ت تمام شدهزمانى زوجين به مطلب پى مى

دائمى صيغه نكاح را جارى  دگى دهند كه الزم است با عقد جديدخواهند ادامه زنمى
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                                        حت ى بعد از تمام شدن وقت و به دنيا آمدن                                           نمايند و مسئله وطى و نزديكى در آن اي ام و

اشكالى ندارد و وطى به شبهه بوده و آثار وطى حالل بر آن بار                      بچ ه از نظر شرعى هيچ

                              توانند اين عقد موق ت را اجازهزوجين مى                             اگر مد ت تمام نشده است اينجا  شود ومى

       مترت ب                                                                    كنند و يا رد  نمايند اگر اجازه كردند عقد موق ت صحيح است و احكام آن

اشكال ندارد و اگر                                                    شود و محرمي ت و نزديكى و ديگر مسائل هم از نظر شرعىمى

ببخشد                        عقد موق ت را مرد به زن  خواسته باشند مسئله توارث را درست كنند بايد زمان

                                              مسئله توارث هم تحق ق پيدا كند و اگر رد  كردند  و بعد يك عقد دائم منعقد سازند تا

                                                       و محرمي ت و به دنيا آمدن بچ ه اشكال ندارد و اگر خواسته  باز مسائل مربوط به وطى

 توانند صيغه دائم جارى نمايند.                                      زندگى به صورت دائم بدهند بعد از رد  مى باشند ادامه

 كند شرعاتكليفى شوهر مى                               باكره بدون اجازه پدر يا جد  پدردختر  - 16س 
 درپچيست، آيا عقد باطل است يا اجازه پدر را حاصل كند، در صورتى كه اجازه 

                                            حاصل شود آيا آثار زوجي ت مستقر  است يا خير؟

 اگر  است و ى                                                عمل حرامى انجام داده است ولى عقد به قو ت خود باق تكليفا – 16ج

رتيب عقد ت توان به آننمى ا بيايد حالل زاده است و تا پدر اذن ندهدفرزندى به دني

  اثر داد.

ى ر بدون اذن پدر و يا با عدم رضايت پدر ازدواج كند با كساگر دختر بك - 17س 
 كفو او نيست فرزندان او چه حكمى دارند آيا حرامزاده هستند كه

 حكم به  توانند ولى نمىختر گناهكار است و بايد اجازه پدر را تحصيل كد - 1ج

 حرامزاده بودن اوالد اين دختر نمود.

 دانيد؟                                                يا اجازه ولى  را در عقد موق ت دختران بالغ شرط مىآ - 18س 

 ر عقد چه دائم و چه موق ت در دختر باكره الزم است.د           اجازه ولى   - 18ج                                                

تر                                         در صورتى كه پدر يا جد  پدرى غايب شد و دخء ابه قرار فتواى علم - 19س 
عناى احتياج به شوهر داشته باشد الزم نيست كه از آنان اجازه بگيرند م باكره

 كند؟شوهر را توضيح فرمائيد كه چه قسم احتياج پيدا مى احتياج داشتن به

 كند  احساس                                            ين معناست كه عرفابه سن  متعارف رسيده باشد واحتياج به ا - 19ج

 به ازدواج كردن نياز دارد.

        محرمي ت
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خواهر ديگرم همسر  دو خواهر هستيم كه من با فردى ازدواج كردم و ما - 1س 
ك تواند خواهرم را به صيغه خود در آورد و خواهرم يبود آيا شوهرم مى شهيد
 تواند با شوهرم محرم شود؟كوچك دارد آيا خواهرم از طريق او مى دختر

 عقد  خواهر او در                                                  زدواج با خواهر زن بطور كل ى جايز نيست تا زمانى كه ا - 1ج

 ن دخترآ با (كه خاله دختر كوچك است)تواند با اجازه زنش مرد است ولى مى

 ازدواج نمايد تا مادرش كه خواهر زن است محرم شود.

                                                       نى را براى محرمي ت، به عقد موق ت خويش در آورده است بعدفردى دختر ز - 2س 
ه معقوده به اين بخداوند به اين مرد از زن ديگر اوالدى داد آيا مادر  ه                    بچ   ها محرم   چ 

 است يا خير؟

 محرمي ت ندارد. - 2ج               

ها - 3س   عد بابدار شد، آن گاه او را طالق داد                                      گر زيد با زنى ازدواج كرد و از او بچ 
ه ه                                 زنى ديگر ازدواج نمود و از او بچ  م با زن او                  دار شد، آيا بچ   حرمملش                       هاى زن دو 

 هستند يا خير؟

 باشد.امادرى آنها مىن            چون زن او ل بلى محرمند  - 3ج 

اماد دارد يكى مادر خود و ديگرى نا تنى آيا مادر نا تنى با د كسى دو مادر - 4س 
 خود محرم هستند يا نه؟ پسر

 اماد پسر انسان با نامادرى او محرمي ت ندارد.د - 4ج                                            

 د به عنوان فرزندى پذيرفت، چگونه                              گر دخترى را انسان در بدو تول  ا - 5س 
 پدرخوانده خود محرم شود؟ تواند بهمى

 يا پدر  زدواج براى پدر مرد وااز راه عقد  - 1توان محرم نمود: از دو راه مى - 5ج

يعنى همسر مرد  ادنداز راه شير  - 2مادر مرد و يا پسرش، اگر امكان داشته باشد 

ر دى كه شير كامل شرع                                                 يا خواهرش يا زن برادرش يا دخترش يا عروسش به بچ ه

 رساله بيان شده، بدهند.

 دانيم كه اوالدردى داراى دو زن است و از هر دو داراى اوالد است و مىم - 6س 
ن آختر پسر و اوالد اوالد پسر اين زن با آن ديگر زن محرم است حال آيا اوالد د

 باشند يا نه؟نيز به اين زن ديگر محرم مى (مثل پسر دختر و پسر پسر دختر) زن

 ز و چه ا دختر امادرى محرمند چه از                               ى آن زن هر چه تنز ل نمايند به نها    بچ ه - 6ج

 پسر باشند.

                                                     صيغه كرده آيا پس از تمام شدن مد ت، مادر و دختر آن هر  شخصى زنى را - 7س 
م با له رحباال رود يا پائين حرام است و آنها كه با اين صيغه محرم شدند آيا ص چه
 اشته باشد؟واجب است اگر چه مفسده اعظم د آنها
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 شوند، نمى                                            ختر او با خروج زن از زوجي ت از محرمي ت خارجدمادر زن يا  - 7ج

 ولى رحم نيستند كه صله رحم الزم باشد.
ه شش سالهش - 8س   اى كه خواهرزاده خودش                                           خصى به عل ت نداشتن فرزند، دختر بچ 

 ىراه كرده، آيااست به منزل آورده و حاال دختر هفده ساله شده و با شخصى ازدواج 
 د ياوجود دارد تا شوهر اين دختر با زن اين شخص كه دختر را بزرگ كرده محرم شو

اين  تواند با مادرضمنامادر اين زن يا مرده يا شوهر دارد يعنى شوهر دختر نمى) ؟نه
 (                                                        ازدواج موق ت كند و دخول هم حاصل شود تا با دخترش محرم شود زن

 يگر شوهر د باشد چه صلبى و چه رضاعى و لو از ن زن دخترى داشتهاگر اي - 8ج

و ر زن ات مادصور تواند با اين مرد ازدواج كند و اين زن محرم شود كه در اينمى

، رضاعى ا پسرياز زن ديگر  خواهد بود و يا اين كه اين مرد پسر صلبى داشته باشد

 ه به او   عد  اءضطالق بگيرد، بعد از انق از شوهرش (نامادرى اين دختر)پس اين زن 

ن د و ايدر آي                              از دخول، زن به عقد شوهر او لش صيغه شود و لو به يك ساعت و قبل

 شود.نظر كه بنا بود محرم او گردد، مى زن عروس شخص مورد
 نازدواج كرده كه آن زن يك پسر دارد، آيا مادر شوهر با اي شخصى با زنى - 9س 

 پسر محرم است يا نه؟

 محرم نيست. اپدرىپسر با مادر ن - 9ج 
 اش پسرى دارد كه ازدواج كرده آيا همسر او بر شوهرزنى از شوهر قبلى - 10س 

 فعلى اين زن محرم است؟

 ر شوهر اين زن محرم نيست.ب - 10ج 
 گر كسى خواست دختر نابالغ را براى خود محرم كند راه آن چيست؟ا - 11س 

 در عقد  د و تا زمانى كهختر را با اذن پدر و مادرش به صيغه خود در آورد - 11ج

فسده ختر مدبراى                                                         صيغه باشد محرم است، البت ه جواز اين عقد در صورتى است كه

 نداشته باشد.
                                                   به مد ت يكماه هر روز از ساعت هفت صبح الى سه بعد از  نوزاد دخترى - 12س 

ه خورد و بعد از آن تا هفت صبح فردا از شير مادرش استفادشير زنى را مى ظهر
 ست؟چگونه ا (دايه)                                                 محرمي ت اين دختر نسبت به فرزندان و شوهر زن مذكور  نموده،

 ط احتيا شود، گرچه در ازدواج و نظر،                            ا فرض مذكور محرمي ت حاصل نمىب - 12ج

 رسد.الزم به نظر مى

 زنى كه از شوهر قبلى خود پسر يا دختر دارد ازدواج كرد، اگر مردى با - 13س 
ه آيا  مادر مرد محرم هستند؟هاى او با پدر و     بچ 
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 محرم نيستند. - 13ج 

 يا عروس پسر و عروس دختر نسبت به خود آدم محرم هستند يا خير؟آ - 14س 

 محرم هستند. - 14ج 

                                                           نى حامله است طبق تشخيص طب ى كه امروزه سهل است معلوم شده كهز - 15س 
ه با رضايت ولى  براى محرم در ما شدن                                                                 جنين دختر است آيا براى عقد اين دختر بچ 

حيح جنين جايز است يا خير در صورت منفى بودن عقد ، پانزده ساله چطور ص اين
 خير؟ است يا

 نزده دختر پا قد بر دخترى كه هنوز به دنيا نيامده صحيح نيست ولى عقدع - 15ج

                                    ساله براى محرمي ت مادر اشكال ندارد.

 است؟ شوهر خود محرميا عروس خانواده بعد از مرگ شوهر يا طالق بر پدر آ - 16س 

 ر پدر شوهر محرم است الى االبد.ب - 16ج 

يلى كند بعد از شش ماه به دالردى بنام زيد با دخترى بنام هند ازدواج مىم - 17س 
شد ند باهزن مورد اتهام واقع شده يا عالقه ندارد مرد كه زيد باشد زنش را كه  كه

ده اج كركند و هند هم با بكر ازدو                      رود با سمي ه ازدواج مىدهد حال زيد مىمى طالق
دان فرزن                                                                فرزندان زيد كه مادرشان سمي ه است با هند محرم هستند يا نه همچنين حال

يد زندان بكر ازدواج كرده با زيد محرم هستند يا نه همچنين ازدواج فرز هند كه با
 ؟فرزندان هند از بكر چه صورت دارد            از سمي ه با

 ست و ابوده  محرم هستند زيرا هند معقوده پدرشان               ن سمي ه به هند فرزندا - 17ج

يد زبها  هند مدخول فرزندان هند هم از بكر بر زيد محرم هستند در صورتى كه

ه كه        ان سمي فرزند هند از بكر با شده باشد زيرا ربيبه زيد هستند و ازدواج فرزندان

 .از زيد هستند اشكال ندارد

ه به اينكه در نظر است كب - 18س   مورد وق دره تحقيقى از منظر فقه و حق                             ا توج 
لى                                                                    محرمي ت و علقه نكاح بعد از فوت زوجه انجام گيرد مستدعى است نظر استدال

 خويش را نسبت به مسائل ذيل بيان فرمائيد : فقهى

 ؟رود يا باقى است                                    يا با فوت زوجه علقه زوجي ت از بين مىآ - 1

 زوج شود يا باقى است و فرضاى                                       يا با فوت زوجه محرمي ت بين زوجين زايل مآ - 2
 مهاىتواند عكسها و فيل                                                تواند زوجه مي ت خود را ببوسد يا خير و آيا زوج مىمى

 ؟را بعد از موت وى تماشا كند زوجه

 روداز بين نمى            علقه زوجي ت - 1 - 18ج. 

 2 - اشكال ندارد. 
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كند كه آن زن دو فرزند از شوهر قبلى دارد ازدواج مى شخصى با زنى - 19س 
 ا اينباين دو فرزند يكى پسر و ديگرى دختر است و اين پسر زن دارد اين زن  حال

 محرم است يا خير همچنين اين دختر ازدواج كرده و دختر دارد آيا اين شخص
 ؟شخص محرم است يا خير دختر با اين

 در شوهر ما                       لى دختر  دختر  همسر بهوبه شوهر مادر محرم نيست  زن پسر - 19ج

 .بزرگ محرم است

 ام كه اين دختر در كودكى شير زنينجانب به خواستگارى دخترى رفتها - 20س 
 عاتىباشد خورده است زن برادر من از تعداد دف                             برادر مرا كه عم ه خودش نيز مى

خواهد كه ما با مادر دختر چون نمى                              شير داده است اط العى ندارد ولى  كه به او
ينكه اگويد در بين گويد كه او شير كامل خورده است و مىكنيم مى يكديگر ازدواج

 د استداده او هم به آن دختر شير خورانده است خواهشمنمى زن برادرم به او شير
دختر  توانم با اينيكديگر محرم هستيم يا خير و آيا بنده مى بفرمائيد كه آيا ما با
  ؟ازدواج كنم يا خير

 مسئله نسب شود ولى چون                                       ا اين فرض كه مرقوم شده محرمي ت حاصل نمىب - 20ج 

به  محرمانه هم و فروج است به احتياط واجب ازدواج صورت نگيرد و نگاه

 .يكديگر نكنند

 توانند صيغه خواهر و برادرى باخيراشايع شده است كه دختر و پسر مىا - 21س 
 ينا چننند و در نتيجه مثل خواهر و برادر به يكديگر محرم گردند آييكديگر بخوا

 ؟اى در شرع داريم يا خيرصيغه

 مأخذ شرعى ندارد - 21ج. 

 موارد حرمت ابدى

ه طالق يا وفات با زنى ازدواج كرده است در صورت جهل             فردى در عد   - 1س 
 ؟يا يكى از آنها به مسئله، حكم چيست هر دو

 الق       عد ه ط                   گردد البت ه اگر درت ابدى حاصل مىدخول، حرم در صورت وقوع - 1ج

       ر عد هده، ددخول نش باشد ولى اگررجعى يا وفات باشد، اين حرمت براى هر دو مى

 .آيدحرمت ابدى مى طالق رجعى و يا وفات باشد با علم به حكم، باز هم

 ترر موطؤ، دخزدواج لواط كننده با اقوام نزديك لواط شده مانند دختر برادا - 2س 
ود آيا احتياطى در ترك اين ازدواج وج ؟خواهر، عمه و خاله او چه صورت دارد

ه به اين كه روايتى در احتياط آن موجود نيست دارد،  ؟                                                 با توج 

 شكالى ندارد و احتياط الزم نيستا - 2ج. 
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 ايد؟نم تواند با مادر، دختر و خواهر لواط شده ازدواجاط كننده مىآيا فرزند لو - 3س 

 شده. لواط د ولى بهتر آن است كه ازدواج نكند خصوصابا دختراشكالى ندار - 3ج 

 هسرى لواط كند چه كسانى از منسوبين لواط شده بر لواط كنندپاگر كسى با  - 4س 
 ؟شوندحرام مى

 ختر دختر د وكننده با مادر و مادر مادر هر چه باال رود و دختر  ازدواج لواط - 4ج

 كند و هم چنين خواهر او حرام است.            هر چه تنز ل 

ه ب                   مد ت بالفاصله او را اء ردى زنى را صيغه يك ساله نمود و بعد از انقضف - 5س 
داند ى                                                               دائم خود درآورد و در اين مد ت با مادر زن خود مقاربت كرده لكن نم عقد

 ؟در زمان عقد منقطع بوده يا دائم حكمش چيست مقاربت

 ت، اس ر زن در هنگامى كه دختر او در حباله مردناى با مادمقاربت و ز - 5ج

ه كط آن به شر شود چه زوجه به عقد دائم و يا منقطع باشدموجب حرمت زن نمى

كه        ك  كندفاصله شده ولى ش بالفاصله عقد بعدى صورت گرفته باشد همچنين اگر

اگر  ست لكن                    عقدش محكوم به صح ت ا                                        مقاربت در همين اي ام بوده يا نه، باز هم

ون زن چن است شده، عقد بعدى محكوم به بطال داند در اين فاصله، مقاربت انجامب

 .گرددمادرش حرام ابدى مى بعد از مقاربت مرد با

 ر با مردى اجنبى عمل نامشروع انجام داده و همين عمل نيززنى شوهر دا - 6س 

ه  ه عقدار شدد                                                                موجب طالق او گرديده، بعد از مد تى با همان مرد ازدواج نموده و بچ 

ه چه مى  ؟شود                                      آنها چه صورتى دارد و سرنوشت بچ 

 ازدواج، ل ازدواج با آن مرد حرام است و اگر بداند از هميندر فرض سئوا - 6ج 

اج ازدو فرزند بوجود آمده آن هم حرام است در صورتى كه علم به حرمت

 .             وال له العالم .داشته باشد

 ط عقد كرده شوهرش قبل از عروسى از راه دبر با او نزديكىدخترى كه فق - 7س 

 يگرىد                                            اند حاال دختر در زمان عد ه اين آميزش، با مرد نموده است، بعداجدا شده

 ؟ازدواج كرده، حكم مسئله را بيان كنيد

 مگر در صورت جهل طرفين و انجام                               ن بر شوهر دو م حرمت ابدى دارد ز - 7ج

 .زديكی در ازدواج دومنگرفتن ن
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و ه عقد دائم در آيد و داماد قبل از عروسى از راه دبر در ااگر دخترى ب - 8س 

ذا لرد و                               دانسته كه واجب بوده عد ه نگهداكند و از هم جدا شوند و دختر نمى      تصر ف

م دو فرزند دارد حكم چيستديگرى در مى به عقد  ؟                                         آيد و از شوهر دو 

 ر مورد شوند و د همسرش حرام ابدى است و بايد از هم جدا هبدر فرض مزبور زن  - 8ج

 .تنده هس           اال  ولد شبه اند حرامزاده وفرزندان، اگر علم به حرمت ازدواج داشته

تواند دختر                                                         گر كسى زنى را صيغه موق ت نموده، آيا بعد از اتمام صيغه مىا - 9س 

 ؟صيغه كند او را

 ندصيغه ك تواند دختر او راباشد نمىر صورتى كه به مادر او دخول كرده د - 9ج. 

 ؟زدواج لواط كننده با خواهر لواط شده چگونه استا - 10س 

 زدواج لواط كننده با خواهر و مادر لواط شده حرام استا - 10ج. 

آورد بيان ر چه صورتى ظهار حرمت ابدى براى زن و شوهر مىد - 11س 

 فرمائيد؟

 اده تغيير د ست كه شرع اسالم حكمش را                            هار از طالقهاى زمان جاهلي ت اظ - 11ج

مثال است و مادرم ا است و لذا اگر مرد به زنش بگويد پشت تو بر من مانند پشت

آن  زن بر عادل بگويد وطى آن اين كلمات را با قصد حرمت و در حضور دو شاهد

 .                        شود مگر آنكه كف اره بدهدمرد حرام مى

 ؟آوردر چه صورتى لعان حرمت ابدى براى زن و شوهر مىد - 12س 

 كه  اى                                              مرد، زن دائمى خود را به زنا متهم كند و يا بچ ه در صورتى كه - 12ج

رتبه هار مچ تواند به او ملحق شود، نفى ولديت كند و در نزد حاكم شرع مردمى

ن نا و ززولد يا نفى  شهادت دهد كه راستگوست و بعد لعنت كند دروغگو را به

ن ا بر مبعد بگويد غضب خد هم چهار مرتبه شهادت دهد كه مرد دروغگو است و

م ه               شوند و حد  قذف حرام ابدى مى است، اگر مرد راستگو باشد اين زن و مرد

 .شودساقط مى

 53زيدى برادرش مرحوم شده است و زن برادرش يعنى زن آن مرحوم  - 13س 
 گويد كه من حدود پنج سال است كه اصالباو خود زن مى باشد                    سال دارد و سي ده نمى
ام و اين زن نازا است حاال برادر اين مرحوم خواهان ازدواج شوهرم نزديكى نكرده

                                                    باشد زن مرحوم در حال عد ه وفات شوهر است و باالخره به برادرش مى با زن
كند ينها سئوال مى                               كنند ات فاقاسر دفتر ازدواج از اازدواج مراجعه مى يكى از دفاتر
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باشم و                                                   گويد شوهرم دو ماه قبل مرحوم شده است و من سي ده نمىمى در جواب زن
گويند كند و خودشان مىباشد سر دفتر صيغه عقد را جارى مىمى سال عمر من 53

گويد من جاهل به مسئله بودم هم عقد ايم مرد مىنزديكى كرده كه ما بعد از عقد
 ؟كى آيا حرمت ابدى دارد يا خيرنزدي صورت گرفته و هم

 موده، هم ن رض مذكور بر اين شخص كه او را عقد كرده و دخولاين زن با ف - 13ج

 .حرام ابدى است

                                                   رده بعد از هشت سال طالق گرفت و بعد از اتمام عد ه با كزنى ازدواج  - 14س 
ل مى مردى با  گويد دوست دارم                                                ازدواج كرده است بعد از عقد و دخول ، شوهر او 

ل اكند با اينكه زن در عقد ديگرى است شوهر اكنم زن هم قبول مى شما ازدواج ز      و 
دهد به خواند و مهريه را يك ميليون تومان قرار مىعقد فضولى را مى پيش خودش
وز كنند به زندگى و بعد از چند ركند شروع مىزن هم قبول مى دهد وزن خبر مى

كنند بعد از ت و اختالف بر سر مهريه پيدا مىمهريه كم اس كند كهزن اعتراض مى
وهر كند من شوهر دارم حال اگر زن از ش           زن اد عا مى شونديك سال از هم جدا مى
لى كه هشت سال با او زندگى كرده ا شوهر اتواند بفعلى طالق بگيرد مى زدواج                                    او 

 ؟كند يا خير

 شود                         ا شوهر او لش حرام مؤبد مىب - 14ج. 

 عد با مرد ديگرى ازدواج كرده و بعد ازبنى كه طالق گرفته و در مورد ز - 15س 
ل باطل بوده است حكم چيست ه شده كه طالق او   ؟                                                  دخول متوج 

 ا فرض مذكور زن به مرد دو م حرام ابدى خواهد بودب - 15ج                                              . 

 مردى از                                سال قبل فوت كرده و بعد از مد تىجانب شوهرم در حدود ده اين - 16س 
اى متعه و من هم قبول كردم مشروط به اينكه اگر من خواستگارى كرد بر

ى هم     مد ت                                                           دائمى پيدا كردم او مد ت را بذل كرده و مرا رها كند و بعد از خواستگار
ر                                                            خوب برايم پيدا شد و آن مرد هم مد ت را بذل كرد و من هم تصو   خواستگارى

د عتقااه اين توانم ازدواج كنم و بمرتبه عادت ماهيانه شوم مى كردم كه اگر يكمى
ه شدم كه اين ازدواج بعد از يك طهر با اين مرد  مشكل                                           ازدواج كردم و بعدامتوج 

 ؟بيان فرمائيد شرعى داشته لطفاحكم شرعى را

 ى به نادان چه از روى جهل وگر                                     گر ازدواج در عد ه مرد ديگرى واقع شود ا - 16ج

شود و ىبدى محرام ا                                                       مسئله باشد، در صورت واقع شدن دخول، مرد دو م براى آن زن

شود كه وم مىفرض سئوال معل                             تواند زن  مرد دو م باشد و ازعقد باطل است و نمى

 وده پسكرده بن                      در وقت عقد دو مى تمام                                       زن، عد ه شوهر او ل را كه دخول شده است

بدى احرام                               دو م اگر دخول به دو مى هم شده بايد از او جدا شود و براى شوهر

 .باشدمى
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 گىق ولد و فرزند خواندهالحا

 كنند،ن و شوهرى به دليل نداشتن فرزند از پرورشگاه كودكى اختيار مىز - 1س 

و  سئلهمكنند بفرمائيد اين ضمن گرفتن شناسنامه براى او ارث نيز برايش تعيين مى

 ؟                                 محرمي ت كودك با آنان چه صورت دارد مسئله

 شخصى جايز نيست، مگر بنامين كه شناسنامه بنام فرزند خودش بگيرد ا - 1ج 

ارد و ند ندفرز برد و حكم                                                كند كه بچ ه از اوست و ارث هم از اين مرد و زن نمى

 محرم هم نيست، مگر از طرق شرعى او را محرم نمايند

و مرد رابطه نامشروع داشته شب را با يك نفر و روز را با داگر زنى با  - 2س 

ه متول د گرديد ملحق سپرى نموده تا يك هفته سپس حامله  ديگرى ه ب                             شده و بچ 

 ؟كداميك است

 گاه ن اى الحاق نباشد بايد قرعه انداخته شود و در نكاح واگر راهى بر - 2ج

 .كردن،بايد احتياط كند و از هر دو اجتناب نمايد

 كان به                                                      د هستم بعل ت نداشتن فرزند نوزادى را از بنياد حمايت كود            اينجانب سي   - 3س 

 ؟ام حكم چيست                                              نامش را سي د على گذاشته و برايش شناسنامه گرفتهفرزندى گرفتم و 

 ين عمل مشروعي ت ندارد و جايز نيستا - 3ج                                 . 

 يه                                                      اده از آزمايشهاى پزشكى و مطالعات طب ى مانند آزمايش تجزآيا با استف - 4س 

ض                                                                    خون و آزمايش عقيم بودن و غيره كه نوعامفيد ظن  قوى هستند در فرض تعار

با  توان يكى از آنها را بر ديگرى ترجيح داد يا ترجيح فقطش مىاماره فرا دو

 ؟و يقينى شرعى ممكن است امارات قطعى

 ندارد                                                     ينگونه ظنون حاصله از آزمايش خون و امثال آن شرعاحجي تا - 4ج. 

در صورتى كه ميان اماره فراش زوج سابق با اماره فراش زوج جديد  - 5س 

        عد ه كه مثالزن پس از انحالل نكاح و انقضاى )ت                        ايجاد شود كدام مقد م اس تعارض

                                                                     ماه است مجد داازدواج كند و مثالبعد از شش ماه و نيم كودكى از وى متول د  حدود سه
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اين صورت احتمال اينكه طفل منسوب به هر يك از اين دو زوج باشد وجود  شود در

وجود دارد لذا اماره                                                  شرط حد اقل شش ماه و حد اكثر ده ماه در هر دو مورد  دارد زيرا

 ؟(كندسابق با اماره فراش شوهر جديد تعارض مى فراش شوهر

 دن عد هگذران كند بلكه با فرض                                        ا فرض سئوال تعارض امارتين تحق ق پيدا نمىب - 5ج        ،

ل        وهر او ش             تحق ق حمل از  شرعازن از حمل خالى خواهد بود مگر آن كه يقين به

 ندارد.    ق قباشد كه با فرض مذكور ديگر تعارضى تح

 وهرى كه صاحب اوالد نيستند پسر يا دخترى را به فرزندگاهى زن و ش - 6س 
ه بت بكنند بفرمائيد چه راههائى براى محرم شدن پسر خوانده نسخواندگى قبول مى

 ؟زن و همچنين دختر خوانده نسبت به اين شوهر وجود دارد اين

 چك را كو                  جاد كند، اگر بچ ه                         تواند مسئله محرمي ت را اي                موارد متعد دى مى - 6ج

     مي ت تحصيل محر توانندخواهر مرد يا خواهر زن كه شير ده هستند شير دهند مى

س پشن كرد توان مسئله را رونمى                                              كنند و يا با ازدواج، ولى چون موارد معي ن نيست

 .شودمى                              اگر موارد معي ن شود پاسخ داده

 اءشير به

 ؟دچه حكمى داراء گرفتن شير به - 1س 

 رعي ت ندارد مگر روى مهري ه حساب گرددش - 1ج                                    . 

 شيربهاى آن را هر چه قرار خواهد با دختر كسى ازدواج كندشخصى مى - 2س 
 پدر آورد و بعد از آناش مىكند و آن دختر را در خانهگذاشته باشند پرداخت مى

قت ند وآورند و چآيند و كادو مىيا اقارب ديگرى كه دارد بنام احوالپرسى مى دختر
گردد پدر برد و وقتى كه به خانه شوهر برمىپدر، دختر را به خانه خود مى بعد

ردم مدهد چنين كارى در بين چيزهايى از قبيل گاو و گوسفند براى دختر مى دختر
ت ند وقرسم است آيا آن چيزهايى را كه پدر دختر داده و آنچه را كه چ افغانستان

 ؟شود يا مال هر دومىخودش برده مال زن  بعد به خانه

 بخشدمى دهد، دارد ولى ظاهرابه دخترستگى به نظر كسى كه اينها را مىب - 2ج. 

گيرند و پولى كه يربها و پولى كه پدر و مادر دختر براى خودشان مىش - 3س 
 ؟گيرند چه حكمى دارد               تهي ه جهيزيه مى براى

 ال  گردد و ا محاسبه                                              ز نظر شرعى صح ت ندارد مگر آنكه به عنوان مهريها - 3ج   

 .جايز نيست

و مهريه مرسوم بوده است و پدر اء افغانستان شيربه (شيعيان)در بين مردم  - 4س 
گيرد آيا حالل است يا خير و آيا يك مبلغ پولى به عنوان شيربها از داماد مى دختر
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                                                                يك سال از آن بگذرد خمس به آن تعل ق خواهد گرفت مثل منافع سال پدر  وقتى كه
 خير؟ تر يادخ

 رف صاگر                                               ا مشروعي ت ندارد مگر آنكه داماد آن را ببخشد وگرفتن شيربه - 4ج

 .در مؤونه شود خمس ندارد

                                             هر عروس، عم ه عروس، عموى عروس و خاله عروس در پولى كه خوا - 5س 
 يد چهگيرند و اكثراداماد مجبور است اين پولها را پرداخت نماازدواج مى مراسم

 حكمى دارد؟

 جايز نيست و اكل مال به باطل است - 5ج. 

 رگيرد كه بنام گله دولى كه پدر دختر از پدر داماد و يا از خود داماد مىپ - 6س 
 دهند چه حكمى دارد؟افغانستان معروف است و در عوض هم چيزى به داماد نمى

 ر ولى اگ گيرند، اشكال ندارد و بايد به دختر بدهندنوان مهريه مىاگر به ع - 6ج

 .اين عنوان را ندارد، جايز نيست

          حق  حضانت

ه به فتاواى در مواردى ك - 1س                                                  ه بين زوجين مفارقت حاصل شود، با توج 
رين پسر                                                            مبنى بر اولوي ت حق  حضانت مادر در مورد دختر تا هفت سالگى و         متأخ 

يجاد ر و ابودن مشكالتى از قبيل علقه بيشتر فرزندان خردسال به ماد تا دو سالگى و
 تربيتى آنان در صورت جدائى از مادر وابستگى فرزندان به خالل در مسائلا

با  جدائى بين آنها در چه صورتى كه بعضى با پدر و بعضى يكديگر و عدم امكان
اديث پدر در نگهدارى فرزندان و هم چنين وجود اح مادر باشد و عسر و حرج براى

 ؟مبارك را اعالم فرمائيد معتبره خواهشمند است نظر

 ب باشد كه ايجا ايد ممكن است ضرورتهاى شخصىكه عنوان فرموده مسائلى - 1ج

و به  ا سلبپدر و مادر ر                                                 كند طبق آن ضرورتها، حاكم شرع حق  حضانت يكى از دو

و  ندارد شرع احراز كند، اشكال ديگرى بدهد و در صورتى كه ضرورتى را حاكم

 ه باعثا اين كت                 نوعي ه مطرح باشد ضرورت  تواند بعنوان يك                     ام ا مسائل مذكوره نمى

اين  هم در ايد، روايات ديگرىرواياتى كه ذكر كرده تغيير حكم گردد  در مورد

اند كه ادهداند و لذا فتوى                                      اصحاب بين چند طائفه از ادل ه جمع كرده زمنيه هست كه

 .                                                  پسر دو سال و در دختر هفت سال حق  حضانت با مادر است در

 (دو سال پسر و هفت سال دختر)نت                 تواند از حق  حضاآيا مادر مى - 2س 
 ؟كنمكند و بگويد من حضانت آنها را قبول نمى خوددارى
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 لى مادر حق  دارد حضانت را رد  يا قبول نمايدب - 2ج                                           . 

                                                   امجاز است كه مادر مطل قه را از ديدار فرزندش كه تحت آيا پدر شرع - 3س 
 ؟مايدپدر است محروم ن حضانت

 جايز نيست - 3ج. 

فرزند از مادر يا خواهر و برادرش به سالمت روانى  هرگاه جدايى -الف  - 4س 
فين                                  يعنى مشق ت غير قابل تحم ل براى طر)                          باالخص  كودك لطمه وارد كند  طرفين

 كى ازي                                                 توان حضانت طفل را تا رسيدن به سن  بلوغ يا رشد به آيا مى (ايجاد گردد
 ؟والدين واگذار كرد

ه بآيا دادگاه مى -ب  ون                                       ه شرايط خاص  والدين و حفظ مصالح طفل بد                تواند با توج 
 او را به پدر و يا مادر واگذار كند؟ (سال 7و  2)                  نظر گرفتن سن  طفل  در

نت                                                        اطفال به سن  بلوغ يا رشد آيا پدر و مادر در رابطه با حضا پس از رسيدن -ج 
 تكليف دارند؟ او

 توان آنان را                                     بول قيمومي ت محجور امتناع كنند آيا مىقر از هرگاه بستگان محجو -د 
 ؟ملزم به قبول اين مسئوليت كرد

 تر دخ                                           ه طبع او ليه تا دو سال در پسر و هفت سال در           حق  حضانت ب -الف  - 4ج

ند كاحراز  شرع م                                                            متعل ق به مادر است و بعد از آن متعل ق به پدر است ولى اگر حاك

د ولى ال ندارسپرده شود، اشك بر خالف قاعده به ديگرىكه بنا به داليلى حضانت 

 .بدون احراز ضرورت، مشكل است

  جواب روشن شد -ب. 

  نمايد ر صورتى كه احتياج به حضانت دارد بر پدر واجب است حضانتد -ج. 

  اشكال ندارد -د. 

 ازدواج با اهل كتاب و ديگر فرق مسلمين

 ؟هاى مختلف صوفى بدهد يا خيررقها به فتواند دختر خود رآيا شيعه مى - 1س 

 از  بعضى ا داده نشود چه بسا بعضى از آنها معتقد به خالفدختر به آنه - 1ج

 .                   ضروري ات اسالم باشند

 ؟متعه اهل كتاب جايز است آيا - 2س 

 جايز است - 2ج. 

                                                         زدواج شيعه با فرقه ضال ه بهائيت و يا اهل سن ت چگونه است؟ا - 3س 
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 هل اج با اازدو باشد ولىه بهائيت صحيح نيست و جايز نمى    ضال  ازدواج با فرقه - 3ج

 .داد                                                         سن ت و زن گرفتن از آنها اشكال ندارد ولى نبايد به آنها زن

ن رد مسلمان با زن كافر كتابى و غير كتابى و مرد كافر با زمآيا ازدواج  - 4س 

 ؟جايز است مسلمان

 جايز  موارد جايز است و ديگر                                        زدواج موق ت مرد مسلمان با زن كافر كتابىا - 4ج

  .باشدجايز نمى باشد و ازدواج زن مسلمان با مرد كافر در هيچ موردىنمى

 ؟                                                   يا موق ت با اهل كتاب حكمش چيست آيا اذن ولى  شرط است ازدواج دائم - 5س 

 اذن  وندارد                                                  با زن كتابي ه به نظر ما حرام است ولى موق ت اشكال ازدواج دائم - 5ج

 .يست          ولى  شرط ن

 نگاه به نامحرم و لمس او

 هه باطن بدن زن نامحرم مثل داخل بينى و دندان و لسان چگوننگاه كردن ب - 1س 

 ؟است

 است.                                             حت ى بواطن او هم عورت است و نظر به آنها حرام تمام بدن زن - 1ج 

هد - 2س   شوند چههاى كوچك كه بزرگ مى                                ر مراكز نجات بخشى و بهزيستى بچ 

دن افرادى كه پرستارشان هستند نگاه كردن به عورتين و دست زدختر و چه پسر 

 ؟چه صورت دارد به آنها

 حرام است - 2ج. 

 نفقه

ه)اش و افراد واجب النفقه وى يا عدم پرداخت نفقه محجور و زوجهآ - 1س           با توج 
 داختباشد و در صورت عدم پر                         از ناحيه ولى  وى حرام نمى (                   به تمك ن مالى محجور

 ؟مطالبه استقابل  آيا

 نها آمورد  راموال محجور براى نفقه زوجه و اوالد او بردارد و د پدر بايد از - 1ج

 تواند مطالبهمى مصرف نمايد و نفقه زوجه دين است و اگر مصرف نكند زوجه

 .ده استجام شتكليفى ان                                                  نمايد ولى در اوالد، حق  مطالبه ندارد و فقط خالف حكم
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                                              كه زوجش فوت كرده و يا در عد ه وفات است از مال ملهآيا نفقه زوجه حا - 2س 
 ؟شود يا خيرزوج پرداخت مى

 خارج                                                  چه حامله و چه معتده به عد ه وفات باشد از مال مرد نفقه اين زن - 2ج

 .شودمىن

                                                   زوج از پرداخت نفقه امتناع كند و يا براى مد ت طوالنى  در صورتى كه - 3س 
 ارائى                                   سفاهت برسد كه تصر ف او در اموال و د اى ازشود و يا اينكه به درجه غايب

شود و مسئول عقالئى باشد يا اينكه مجنون شود تكليف نفقه زوجه چه مى خود غير
 ؟كيست پرداخت آن

 ولى  كند رد است كه اقدام به پرداخت نفقه زوجه از مال زوجم           وظيفه ولى   - 3ج

ن و به زمال ا از                                                     اگر ولى  شرعى نباشد، حاكم شرع موظ ف است نفقه زوجه را 

 .بپردازد

 مخارج بدون طالق و 1366/2/12در تاريخ  ود راخشخصى زن دائمى  - 4س 
 وتف                                                                   زندگى از خانه بيرون كرده و زن ديگرى آورده پس از مد ت زيادى زن جديد 

زن را بر  1377/6/8كند و شخص دنبال زن سابق خود رفته و در تاريخ مى
شود و در حضور چند نفر كاغذ ه سپرى مىما 4سال و  11كه حدودا گرداندمى

 ه كمىكند كه نفقه سالهاى تلف شده زن را پرداخت كند در فاصلمى نوشته و اقرار
باشند از نفقه سالهاى                                  كرد وارث كه برادران شخص متوف ى مى آن شخص فوت

ن                                                متعه د شده بود قبول ندارند آيا اكنون اين زن بدو گذشته را كه شوهر زن
 ؟            حق  خود برسد تواند بهچه طريقى مىسرپرست از 

 وال، قسيم امت ن را ورثه بپردازند زيرا از ديون است و دين قبل ازبايد نفقه ز - 4ج

 .گردداء واجب است كه اد

                                       شود، منظور از تمكين، تمكين خاص  است يامواردى نفقه ساقط مى در چه - 5س 
 نىبايكديگر در تشييد مبا                                              انجام وظايف زوجي ت از قبيل حسن معاشرت، معاضدت 

جود با و شود و آيا در مواردى كهرا نيز شامل مى ...خانواده، احترام نظر شوهر و 
 ؟شود يا خير                                               زوجي ت نزديكى با زوجه حرام است نيز نفقه واجب مى رابطه

 شرط وجوب گرددطاعت زن از مرد در مواردى كه عدم آن، موجب نشوز مىا - 5ج 

ى ذر شرععجائى كه زن  باشد و درمىنآن موارد  ءومه جزموارد مرق نفقه است و

 .واجب است تواند با او نزديكى كند، نفقهدارد و مرد نمى

 شود يا شرائط ديگرى را                                        يا نفقه به محض ايجاد علقه زوجي ت واجب مىآ - 6س 
 قائليد و آيا وسائل تنظيف و آرايش ، مخارج مداوا و لو در بيمارى صعب

به  دانيد يا خيرايمان، هزينه تجهيز و غيره را نيز جز نفقه مىز العالج، هزينه
 ؟                  طور كل ى نفقه چيست
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 د در مر                                               ايجاد علقه زوجي ت دائمه و متابعت و اطاعت زن از نفقه بعد از - 6ج

ى ن چيزنفقه، هر آ شود وجهاتى كه عدم آن موجب نشوز است، بر مرد واجب مى

 نوشته دى كهمسكن و موار لباس و فرش و است كه زن به آن احتياج دارد از غذا و

هاى نهصعب العالج كه مخصوصاهزي شده است جز نفقه است ولى در بيماريهاى

 .نيست زيادى در بر دارد، بر مرد واجب

نفقه به نظر جنابعالى چيست و آيا نفقه مالك ء اضابطه اصلى در اجر - 7س 

ى  ؟دارد يا يك مسئله عرفى است      خاص 

 شودمى ا شأن زن و اهل بلد محاسبهاست كه مطابق ب مسئله عرفى - 7ج. 

ه به وضعيت زن تعيين مىم - 8س  شود يا رعايت حال شوهر                                        يزان نفقه با توج 

 ؟                          شود يا فقط حق  انتفاع داردمالك است و آيا زن مالك نفقه مى معيار و

 و است  بلد قه رعايت شأن زن و محاسبه شأنيت او با زنهاى اهلميزان در نف - 8ج

سكن و در مثل م شود ودر بعضى از موارد مانند نفقه طعام و امثال آن مالك مى

 .                    لباس حق  انتفاع دارد

ه به وجوب پرداخت نفقه اوالد توسط پدر بفرمائيد:ب - 9س                                                       ا توج 

 يرغ                 اعم  از متمك ن و )؟يا در اين حكم بين فرزند صغير و كبير تفاوتى هستآ -الف 

  (      متمك ن

ه تحصيل مال را ني                          ز تمك ن، قدرت فعلى است ياآيا مراد ا -ب   ز شامل                               توانايى بالقو 

 ؟شودمى

                                                              ر صورت تخل ف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر ، آيا وجوبد -ج 

از                                         مثالنوجوان فقيرى كه پدر را اذي ت نموده و)؟شودپرداخت نفقه وى ساقط مى

 (لنفقه استكند واجب ااش جلوگيرى مىوى به خانه شخصى ورود

 كبير  قير بر پدر واجب است و تفاوتى بين صغير وفنفقه فرزند  -الف  - 9ج

 .كند ولى اگر فرزند فقير نباشد نفقه واجب نيستنمى

  ه كسى اينك ن ، قدرت فعلى و يا در حكم قدرت فعلى است مانند            مراد از تمك  -ب

 .كند و قدرت بر كار داردكار مى

  الف خ گر پدر نداد، مديون باشد بلكهور نيست كه اشود ولى اينطساقط نمى -ج

 .حكم تكليفى عمل نموده بخالف نفقه زوجه كه دين است
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 ا                                               اى از حق  حبس خود استفاده نموده و اظهار داشته تمعقوده غير مدخوله - 10س 

 هه زوجكنكنم حاضر به تمكين نيستم حال سئوال اين است اء ام را استيفتمام مهريه

زل ز من                                                       ه از زوج تمكين عام  نداشته باشد مثالبدون اجازه اذن زوج امزبور چنانچ

اشزه                                                               شود مستحق  نفقه خواهد بود يا به دليل آنكه در خصوص تمكين عام  ن خارج

 ؟باشد                    بوده مستحق  نفقه نمى محسوب

 تمكين  هبه مهريه را قبل از تمكين خود دارد و از اين نظر ك           زن حق  مطال - 10ج

ايد ست بنما واجب نيست و اگر از شوهر هرگونه اطاعتى كه بر اوكند، ناشزه نمى

ثل وست ماكه بر گردن  اىنفقه هم بايد به او داده شود ولى اگر وظائف واجبه

فقه      حق  ن وجهت ناشزه است  خروج از خانه با اجازه شوهر انجام ندهد، از اين

 .ندارد
                                                ز ايفاى وظايف زوجي ت خوددارى نمايد ناشزه بوده و اهرگاه زوجه  - 11س 

ر س                                                            نفقه نخواهد بود ليكن در صورتى كه شوهر از انجام وظائف زوجي ت         مستحق  

                                 اش را معل قه قرار دهد بفرمائيد :اى كه زوجهگونه باز زند به

 ؟توان حكم به نشوز زوج كردآيا مى -الف 

 ؟                   رى بر آن مترت ب استبودن پاسخ چه آثادر صورت مثبت  -ب 

يز ادگاه تقاضاى طالق نموده و دادگاه نتواند در اين صورت از دآيا زوجه مى -ج 

 ؟اساس حكم به طالق زوجه بدهد بر اين

 كند عمل ن به زن ندارد و مرد هم اگر به وظائف خود نشوز اختصاص -الف  - 11ج

 ناشز است 

  ام انج از ف به انجام وظائف نمايد و در صورتى كه                    حاكم شرع مرد را موظ  بايد -ب

 .وظيفه امتناع نمايد، حاكم شرع بايد او را به وظائف اجبار نمايد

  ه بآنكه  شود حكم به طالق نمود مگرمىرسد با ناشز شدن مرد نبه نظر مى -ج

ه بحكم  صورت اى برسد كه زن در عسر و حرج شديد قرار گيرد كه در اينمرحله

 مرد. ستند به عسر و حرج خواهد بود نه به ناشز بودنطالق م

م ازدواج           ل زن و بچ هشخصى هفت سا - 12س                                          هاى خود را ترك كرده و با زن دو 

     مد ت اين                                                                      نموده است و در اين مد ت نفقه و مخارج همسر او لش را نداده است و بعد از

آيا  ومايد هرش مطالبه نتواند نفقه خودش و فرزندانش را از شو             همسر اول ش مى آمده آيا

 م                                                                    بعد از اين مد ت بر زن تمكين شوهر الزم است و در صورتى كه تمكين نكند حك

 ؟چيست
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 بنمايد و  نكرده ، شته را كه مرد پرداختتواند مطالبه نفقه سالهاى گذزن مى - 12ج

ين ان در كند و اگر ز كند بايد از شوهر تمكيناگر هم اكنون نفقه پرداخت مى

 ده باشدها طلب كند، دا    بچ ه ها را به عنوان اينكه بعدااز پدر       رج بچ ه        مد ت مخا

 .تواند اين مخارج را هم مطالبه كندمى

 تمكين

 هرى داشته باشد كه فاقد طهارت و نماز باشد و دوست ندارد كاگر زنى شوه - 1س 
 ؟تواند از شوهرش دورى كندشوهر با او هم بستر شود آيا مى

 وهر تمكين كندشايد از جايز نيست و ب - 1ج. 

قات          متفر 

 هستى كند و مرد از او سئوال كند باكرهگر زنى به مردى پيشنهاد ازدواج ا - 1س 
 ؟شودبگويد باكره نيستم آيا حرفش پذيرفته مى يا نه

 رف زن در اين مورد قبول استح - 1ج. 

 كه چند زن دارد تقسيم شبها بين زنان بر او واجب است يا اين آيا فردى كه - 2س 
 ؟                      مستحب  و يا رجحان دارد

 پيش يكى  گر چهار زن داشته باشد واجب است هر شبى از چهار شب راا - 2ج
 .باشد و ترجيح بعضى بر بعضى ديگر حرام است

 كرد بعد بنحوى زنردى بعد از مرگ زن چهارمش با زن پنجم ازدواج م - 3س 
 ؟آيندچهارم زنده شد كداميك زن او به حساب مى

 كه  و زنى رده باشد، بعد از زنده شدن، زن پنجم همسر اوستاگر حقيقتام - 3ج
  مرده و زنده شده، همسر او نيست 

                                                      به مد تى عقد كرد، در اين مد ت زن ديوانه شد و يا بيهوش مردى زنى را - 4س 

 ؟او را دارد                آيا حق  جماع با گرديد

 بيهوش ه ديوانه باشد ياو در حال زوجه بودن مانعى ندارد چاوطى  - 4ج. 

تنها  سال است كه خانه خود را ترك گفته و به همراه 3/5                  همسر اينجانب مد ت  - 5س 

 فرزندم به منزل پدرش در شهر ديگرى رفته و اين در حالى است كه بنده از رفتن

 هيچگونه مشكل مالى، جسمانى يا انحرافات اخالقى وايشان رضايت ندارم و از طرفى 

ه اينجانب نمى  باشد، آيا ايشان كه بدون رضايت شوهر و هيچگونه كمبودى                       فكرى متوج 
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 ايشان هاىدر اين صورت آيا نماز و روزه ؟باشد يا نهمنزل را ترك كرده ناشزه مى

 ؟                صح ت دارد يا خير

 ه را نكرد سكونت غير از اين خانهر صورتى كه همسر در زمان عقد، شرط د - 5ج

ماز و ور نفرض مذك باشد و جهت انتفاع و استمتاع تمكين نكند، ناشزه است و در

     ل له وا .ترضايت شوهر مشكل اس هاى ايشان صحيح است ولى قبولى آن با عدمروزه

 .العالم

ين خواهند ازدواج كنند به ا                                          يا تجس س قبل از ازدواج در اين كه دو نفر مىآ - 6س 

ر         البت ه د ؟بعد از ازدواج چطور ؟برادر و خواهر رضاعى نباشند واجب است كه

 ؟دهندفقط احتمال مى صورتى كه

 كه در اين                                                   جس س واجب نيست مگر احتمال رضاع يا غيره، عقالئى باشدت - 6ج 

 .پشيمانى باشد                                             صورت تجس س مفيد است زيرا كه تركش چه بسا موجب

 ؟ى را هم عقد كرده، آيا پنجمى باطل استارد پنجمدكسى چهار زن  - 7س 

 قد پنجمى باطل است در صورتى كه همه عقدها دائمى باشد.ع - 7ج 

 صال و چسبندگى سر دو خواهر مسئله ازدواج آن دو چه حكمى            در صورت ات   - 8س 

 دارد؟

 ى، براى زناشوئ                                                         زدواج دو خواهر به هم پيوسته اگر براى صرف محرمي ت باشد نها - 8ج

لى ومند، زن پدر و هر دو محر در جايز است چون يكى عروس اوست و ديگرىپسر و پ

 .مشروع است، اشكال دارد براى زناشوئى چون مستلزم امر غير

                                                    ملي ه مراجع عظام اطاعت پدر براى فرزند واجب است، حال طبق رساله ع - 9س 

يزى چپدر در يك امر مباح پدر امر به فعل آن كرد ولى مادر بر عكس آن و يا  اگر

ين بزرگ چيز ديگر را، در اين صورت چه بايد كرد در صورتى كه جمع ب گفته پدر

 ؟ممكن نيست فعل و ترك

 ض بين در تعار                                                       در واليت دارد نه مادر، پس حرف پدر مقد م است همان طور كهپ - 9ج
 .را هم دارد                                                   حرف پدر و جد ، دو مى مقد م است چون جد  واليت بر پدر

 ؟كمى داردح                   ى و مل ى كيست و چه          مرتد  فطر - 10س 

 در حالى  اش                                                       مرتد  فطرى مسلمانى است كه كافر شود با آن كه انعقاد نطفه - 10ج
گويند مسلمانى مى                                                           بوده كه يكى از پدر يا مادرش يا هر دو مسلمان بوده و مل ى به

                       كافر باشند و حكم مرتد   كه كافر شود و پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او
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شود و زن بر او حرام و منتقل مى ن است كه به مجرد ارتداد مالش به ورثهفطرى آ
                                       قبول نيست و مرتد مل ى همين حكم را دارد  اش موردكشتنش واجب است و توبه

                          اش قبول است و از تصر ف در اگر توبه نمود توبه شود وبجز اين كه كشته نمى
                   به مرتد  مرد است و گردد، احكامى كه گفته شد مخصوص مى اموالش جلوگيرى

 .                               مرتد  مل ى باشد و چه مرتد  فطرىشود چهگردد، كشته نمى             اگر زن مرتد 

 ؟                                             يا عقد نكاح زن سي ده با مرد غير سي د جايز استآ - 11س 

 فى پيش عر                                              كه از عقد كردن زن علوي ه به غير سي د تا ضرورت بهتر آن است - 11ج
 .نيايد اجتناب شود

 با پرداخت صد هزار تومان به خانواده دختر فقط به توافق خانواده پسر - 12س 
ى رسيدند كه دختر را به عقد پسر در آورند، االن چهار سال است از پسر خبر

 ؟تواند ازدواج كنددختر مى نيست، آيا

 زدواج دختر اشكال ندارد، زيرا شرعاهمسر كسى نيستا - 12ج. 

 داند، آياال در جبهه مفقوداالثر است و فعالنمىسزنى كه شوهرش چند  - 13س 
 ؟تواند ازدواج كنداست يا اين كه باز هم در اسارت است، آيا مىاء جز شهد

 ايد به حاكم شرع مراجعه كند تا تصميم مقتضى گرفته شودب - 13ج. 

قبيل  فرستند ازمقدار اجناس مى خواهد دختر كسى را نامزد كند يكشخصى مى - 14س 
 ، برنج، چاى، شكر، مال بذر جهت كاشت و رخت و بعضى از اجناس در مراسم    غل ه

 شود و بعضى از اجناس و پول و رخت و بذر جهت كاشت ومهمانى طرفين مصرف مى
 رىكند و يا سازگاماند پس يكى از دختر يا پسر فوت مىغيره براى پدر دختر باقى مى

 شوند آيا اين اجناس چه مصرفا مىگيرد و زوجين جدكنند و ازدواج صورت نمىنمى
 ؟شده و چه مصرف نشده در پس دادن و ندادن چه حكمى دارد

 نچه كه باقى مانده است بايد برگرداندآ - 14ج. 

ارد دز اينكه مشكل باشد يا غير مشكل، آيا ازدواج با آن جواز            خنثى اعم  ا - 15س 
 ؟خير يا

 شود كه  مشكل اگر احراز ر خنثى مشكل ازدواج جايز نيست و در غيرد - 15ج
 مرد است يا زن، ازدواج اشكال ندارد.

 ؟ادن دختر به شوهر ريش تراش چه حكمى داردد - 16س 

 حرام نيست - 16ج. 

 تواننداند و موقع ازدواجشان رسيده مىيا دو دخترى كه به هم چسبيدهآ - 17س 
 ؟ازدواج كنند
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 شد و تنها نبا             براى محرمي تاهراامكان ازدواج آنها نيست در صورتى كه ظ - 17ج
  توانند اين دو را براى خودشان محرم كنند.                اال  پدر و پسر مى

وهرش سه سال و نيم قبل، فوت كرده است و از آن تاريخ بانوئى كه ش - 18س 
تى      موق   بر ه و قرائنى هم                                             اد عايى در مورد دائمى بودن عقد و ازدواج نداشت تاكنون

ا آن ب                                       اخيرامد عى دائمى بودن عقد و ازدواج خود  ايشان وجود دارد بودن ازدواج
ل و دائمى مرحوم منكر دائمى بودن رابطه زوجي ت  مرحوم شده ولى                                                      همسر او 

                                            كه صح ت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود                        مد عى است اگر قرار باشد
ر ه همس                                    دائمى بودن است ياد كند يا قسم متوج                                  قسم را بايد همسر موق ت كه مد عى

 ؟                                 ائمى است كه منكر اد عاى مد عى استد

 سم قا بايد لذ                                                 قرير شده همسر دو م در حقيقت اد عا بر مي ت دارد واينطور كه ت - 18ج
به  شود ولى اگر         مترت ب مى تغليظى در دائمى بودن عقد بخورد و احكام عقد دائم بر آن

خورند سم مىدو ق آيد و هرتحالف پيش مى                                          طورى اد عا كند كه اد عا بر زوجه او ل باشد
 .ودشقسيم تخوردند بايد با مصالحه، احكامى مثل ارث  و در صورتى كه هر دو قسم

                                                     ى  قهرى ندارم و هيچگونه اط العى به مسائل شرعى ندارم واينجانبه ول - 19س 
دهم، شخصى كه از مسائل شرعى مصلحت و مفسده خود را هم تشخيص نمى

هريه معيين تاينجانبه را فريب داده است و بدون  كامل دارد و با علم به حكم،      اط الع
 جانبه                                                            وكالت از اين جانبه پيش خودش عقد موق ت را جارى نموده و به اين و بدون

دم                                  آورم و گفت چون صيغه موق ت را خوانبه عقد دائم خود در مى گفت من تو را
گى ساد وىانجام نگيرد عقد دائم شرعاامكان ندارد اينجانبه از ر اگر عمل زناشوئى
ه ازال هنگامى كه به آمال شيطانى خود رسيده و از اين جانبه و عوامى پذيرفتم و

ل جانبه داده و گفت اين مهريه توست چون از ا بكارت نمود مبلغى را به اين     و 
ه به مطالب فوق: اى تعيين نشده بود باهيچگونه مهريه                     توج 

 ؟يا با عدم تعيين مهريه زنا انجام دادهآ - 1

 ؟آيا از عدالت ساقط است - 2

 ؟يا مهرالمثل و ارش البكارت را بايد بدهد يا خيرآ - 3

 آمده و با فرض مذكور :اء ر مبناى آنچه كه در متن استفتب - 19ج 
 1 - و در است                                               ه و مد ت عقد معي ن نشده باشد عقد محكوم به بطالنچنانچه مهري 

 .شودمى                                                 صورت علم به اين مسئله كه عقد باطل است، زنا محق ق
 2 - شودا انجام دادن گناه كبيره انسان از عدالت خارج مىب. 
 3 - مهر المثل و ارش بكارت بايد پرداخت شود. 



 

 

 

 

 مسائل طالق

 صيغه طالق

، اگر به عللى حرف يغه طالق را مىشخصى كه ص - 1س   ً                                        خواند اصال يا وكال 
و  ؟تاطل اس                                                          نتواند تلف ظ كند و در اين باره تالش هم كرده، آيا صيغه طالق ب رااء ط

 ؟بطالن آنچه تا به حال خوانده حكمش چيست در صورت

 غلط  ولى اگر گر منظور از صحيح خواندن، بصورت تجويد باشد لزومى نداردا - 1ج

 ط شخصصحيح توس                                                     خوانده و غلط تلف ظ شود، در صورت امكان از خواندن صيغه

م كفايت كردنش در صورت عد به چنين شخصى مشكل است ولىاء آخر، اكتف

 .رسدنمى امكان و دسترسى به غير، بعيد بنظر

         ن ه مجزى      ق ت فال                    ى  مط ل ق ه يا ط ل     ه                                            مورد صيغه طالق آيا عبارت أن ت  مط ل ق ه يا در  - 2س 
 ؟است

 داستفاده شو                                                     ين عبارات مجزى و مكفى نيست و بايد از صيغه أنت  طال قا - 2ج. 

 شده، آيا                              توسط دادگاه اهل سن ت طالق داده رى طبق مشكالتى كه داشتهدخت - 3س 
اى اگر صحيح نباشد دختر بر ؟                    هل سن ت است درست استاين طالق كه بنابر فقه ا

 ؟چه كند طالق

 شيعه انجام پذيرداء يغه طالق هم پيش علميك ص - 3ج. 

ه طالق خلع يا مبارات را عمدايا سهواصيغه رجعى بخواند، اگر كسى صيغ - 4س 
 ؟صحيح است آيا

 انده خو هشود، گرچه صيغاء                                         گر صيغه طالق مبني ابر خلع و يا مبارات انشا - 4ج

ظ با لف تى كهصور كند و يا در                                              شده رجعى باشد، همان خلع و مبارات تحق ق پيدا مى

ا لفظ بكند و اگر                                     شود باز هم خلع و مبارات تحق قپيدا مىاء خلع يا مبارات انش

پيدا         ى تحق قنشود، طالق رجعاء انش رجعى خوانده شود و مبنى بر خلع يا مبارات

 كند.مى
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د دائمى فردى درآمد، بعد معلوم شد ترياكى است دختر دخترى به عق - 5س 

ازه طالق نمود آنها مخالفت كردند، آيا حاكم شرع يا وكيل او بدون اج تقاضاى

 ؟تواند صيغه طالق را اجرا كندمى وكالت شوهر

 نها آزندگى  شود زن را طالق داد مگر آن كهه خاطر ترياكى بودن زوج نمىب - 5ج

رع شاجازه حاكم  رى مشكل شده كه مستلزم حرج باشد، در اين صورت بابطو

 .طالق اشكال ندارد

وع شود چه نون موافقت زوج واقع مىالقى كه به درخواست زوجه و بدط - 6س 

أى تواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رطالقى است آيا قاضى دادگاه مى

 ؟خلع دهد طالق

 حاكم شرع عدم پرداخت نفقه به زن از جانب همسرمثل  در بعضى موارد - 6ج 

د و ه باشكراهت داشت تواند زن را طالق دهد و در صورتى كه زن از زوج خودمى

 .است                                          بذل مهر نمايد طالق خلعى است و اال  طالق رجعى

  ؟ر يك وقت و با يك صيغه طالق دهددتواند دو زن خود را آيا مرد مى - 7س 

 ق اشكال نداردبا وجود شرائط طال - 7ج. 

                   محرمي ت بعد از طالق

هف - 1س   هاى زنى كه هنوز در عقد او                                       ردى دو زن داشت يكى را طالق داده آيا بچ 

 ؟باشند يا خير                        هست با زن مطل قه محرم مى

 شوندت خارج نمى                        باشند و با طالق از محرمي محرم مى - 1ج. 

بر  رش او را طالق دهد يا اين كه بميرد آيا زن كما فى السابقاگر زنى شوه - 2س 

 ؟شوهر محرم است يا نه پدر

 شوهر خارج                                                   حرم است و از محرمي ت پدر شوهر بواسطه فوت يا به طالقم - 2ج 

 .شودنمى

 

 شرايط طالق

هده دلين جلسه طالق را از طريق تلويزيون و امثال آن مشاعاگر شاهدين  - 1س 
 ؟كند يا خيركفايت مى كنند
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 ت مگر به صورباشد ه اين نحو كه مرقوم شده جهت شهادت طالق كافى نمىب - 1ج

  .مستقيم و از طريق تلويزيون مدار بسته باشد

اى نداشته است و شوهر بخواهد او را طالق ا همسرش مواقعهاگر زنى ب - 2س 
داشته است حال يا به صورت ولى در اين طهر زن با شخص ديگرى نزديكى  دهد

اء ه اجرب              نامند كه مضر  شبهه و يا زنا آيا اين طهر را طهر غير مواقعه مى وطى به
 ؟آنكه اين طهر طهر غير مواقعه نيست طالق نباشد يا

 زندطالق نمى اءين طهر غير مواقعه است و ضرر به اجرا - 2ج. 

ر آمدم و بارها با من       سك ه د 400ينجانب به عقد دائمى مردى با مهر ا - 3س 
با  دائم كرد ولى بعد از من درخواست كرد كه طالق بگيرم و مجددابا او عقد مواقعه

ورت كنم و از من خواست كه در دادگاه اعالم كنم كه با من مواقعه ص مهر كمتر
ى د قولمهر را طلبكارم و من هم به خواسته او عمل كردم به امي نگرفته و من نصف

ل ود عمطالق بائن غير مدخول بها داد ولى بعد به وعده خ او مرا كه به من داد و
ه به مواقعه ايشان با من تمام مه                         نكرد و مرا عقد موق ت كرد لبكارم طر را                                           آيا با توج 

 ؟پيگرى دارم                                يا خير و آيا از نظر قانونى حق  

 دابت شوثشرعى                                              د عاى مدخوله و غير مدخوله بودن بايد در محاكمالبته اصل ا - 3ج 

الق رفته طگمواقعه قرار  (پاكى)                                         ولى صرف نظر از ثبوت اد عا اگر طالق در طهر 

ر در طه ر طالقمذكور هستيد و اگ باطل بوده است و لذا شما باز هم در حباله فرد

 ه واقعفرض هم اين است كه شما مدخول غير مواقعه صورت گرفته شده باشد و

هم  هريه راممدخوله و اينكه نصف طالق بائن غير  شديد، طالق شما رجعى است نه

ه شرط بى عمل آنكه شما را دوباره به عقد دائم در آورد، وقت ايد به شرطبخشيده

 خولد ،عىرج                               ر هستيد و چون در زمان عد ه طالقمهر را شرعاطلبكا        كند كل نمى

 انجام شده قهراشما زوجه ايشان خواهيد بود.
ه به اينكه طالق بايد به صيب - 4س   غه طالق در حضور الاقل دو مرد عادل                               ا توج 

 طالق را بشنوند واقع گردد بفرمائيد : كه
 ؟كنديا استماع صيغه طالق الزم است و يا سماع آن هم كفايت مىآ -الف 
 م استماع، آيا الزم است شهود به قصد استماع صيغه طالق دردر صورت لزو -ب 

 ؟الزم نيستمجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع 
شد ايد بالمشافهه و بالواسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باآيا شنيدن ب -ج 
ز يدن ابصورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شن يا

ل فيلم به صورت زنده و هم زمان كه يقين به اجراى صيغه طالق حاص طريق پخش
 ؟كندمى شود كفايت

 كندسماع كفايت نمى -الف  - 4ج. 
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  ستماع الزم است ولى قصد استماع الزم نيستا -ب. 

  يق طر صيغه ازاء نيدن بالمشافهه قدر متيقن است گرچه اگر يقين به اجرش -ج

يغه صتوان داد و مى پخش مستقيم و يا بلندگو و امثال آن حاصل شود ترتيب اثر

 .طالق صحيح است

ف ر هللا   ر   ادى كه بعنوان شاهد طالقافر - 5س  وب         ب ى و أت                                    هستند همين كه لفظ أس ت غ 
شود ىمآيا  شود با آن كه قبالمعصيت كرده باشند واند احراز عدالت مىرا گفته       ال ي ه

 ؟طالق را اجرا كرد صيغه

 ت عدال                                             مسل مافاسق باشند با گفتن چنين استغفارى احراز در صورتى كه - 5ج

 .مشكل است

 حال نفاس است بصورت مطلق صحيح است يا اين كه آيا طالق زنى كه در - 6س 
 ؟شرط دارد، اگر شرط دارد چيست

 شرط آن اين  الق زنى كه در حال نفاس است مثل زن حائض شرط دارد وط - 6ج

طى وا او بطهارتش  است كه از حال نفاس خارج شده باشد و ديگر اين كه بعد از

 .نشده باشد

ه شده شهود در وقتنى طالق گرفته و بعداشوهر كرز - 7س                                        ده و حال آن كه متوج 

 ؟اند، حكم چيستطالق عادل نبوده

 طالق صحيح است - 7ج. 

 اند و لذا عادت ماهانه ندارد و خونى همحمش را خارج كردهرزنى كه  - 8س 

 ؟بيند، زمان طهر غير مواقعه او جهت اجراى صيغه طالق چگونه استنمى

 اشكال نداردر زمانى كه او را طالق بدهند ه - 8ج. 

 وكالت در طالق

                                                     وگند ياد كرده كه از اعمالش دست بردارد و اال  آقاى زيد سشخصى معتاد  - 1س 

ز ابعد  وكالت دارد كه زوجه او را طالق دهد، آيا اين توكيل درست است و آيا     حق  

 ؟طرف وكيل زن آزاد خواهد شد طالق از

 كند كه  وجه را االن وكيل                                          اگر عقد وكالت را معل ق نسازد يعنى شخص يا ز - 1ج

دهد، در صورتى                                                          در وقت خاص ، كه كشيدن هروئين باشد مثالاو را يا خود را طالق
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طالق را انجام دهد و صحيح  تواندكه تا آن وقت معزول از وكالت نشده باشد، مى

 .             وال له العالم .است

 اش از بين                                                         گر زن وكيل در طالق باشد اگر خود را مطل قه ساخت، آيا مهري ها - 2س 

 ؟رود يا نه و طالق او چه نوع طالقى استمى

 لت دادهوكا اى است كه به اورود و نحوه طالق به گونهز بين نمىا          مهري ه او  - 2ج 

 .شده است

 ازدواجى بين پسر و دخترى صورت گرفته است و از طرف 1378ر سال د - 3س 

ند طبق شرايطى كه در سپسر در ضمن عقد ازدواج به دختر وكالت بالعزل در طالق 

ه                                                                  شده داده شده است وليكن دختر بدون تخل ف شرط از سوى زوج با مراجعه ب ثبت

     ل قه                                                            پزشك قانونى و حيله و نيرنگ بدون اط الع و رضايت زوج خود را مط دادگاه و

ن زن بدون در نظر گرفتن حكم قانونى، آيا اين طالق شرعاصحيح است و اي كرده است

 ؟تواند با فرد ديگرى ازدواج كندمى توضيحات مذكور با

 زدواج      حق  ا ط و با حيله طالق گرفته باشد، طالق باطل است واگر بدون شر - 3ج

 .با ديگرى را ندارد

 ؟الق فضولى غير نافذ است يا باطلط - 4س 

 الق فضولى از اصل صحيح نيستط - 4ج. 

 طالق بائن

                                       گيرد و قبل از تمام شدن عد ه زن به شوهر هر طالق مىمزنى با بذل  - 1س 
اين  لم به                                                         مهري ه از آن  من است و حاضرم با تو زندگى كنم ولى مرد با ع گويد كهمى

 د؟                                                       دارد رجوع نكرده تا عد ه منقضى شد، آيا زن حق  مهري ه دار            كه حق  رجوع

 حق  مهري ه دارد بلى زن - 1ج               . 

م كهزوجه خود را قبل از دخول سه طالق دافردى  - 2س                            د آيا براى دفعه چهار 
 ؟                                           خواستار ازدواج با او است نياز به محل ل دارد

 كه سه طالق  آيد                             مثل محق ق در شرايع چنين بر مى اءم بعض فقهاز صريح كال - 2ج

 ، زيراد استمورد تأئي                                                    مطلقاحت ى قبل از دخول هم احتياج به محل ل دارد و اين

                وال له العالم. .آيه چنين اقتضا دارد اطالق

                      باشد بعد از مد تى زنش شخصى مذهب حنفى دارد و همسرش نيز حنفى مى - 3س 
به زبان غير عربى در يك مجلس سه طالقه بنحو بائن نمود كه بنابر مذهب حنفى  را

                                                                       واقع شده و زن بر مرد حرام است و احتياج به محل ل دارد، بعد از اين واقعه  طالق
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                                                              آن كه بدون محل ل بتواند همسرش را نكاح كند مذهب شيعه را انتخاب  مرد به خاطر
تواند با زن زن به مذهب خود باقى است آيا مرد با اين حيله مى كرد در حالى كه

 ؟خير                       مطل قه خود نكاح كند يا

 ه طالقهبه س                تواند زن مطل قهر فرض مزبور به جهت عمل به قاعده الزام نمىد - 3ج 

رض فه به              مخصوصابا توج                                               مذهب حنفى كه بايد محل ل بگيرد را ازدواج نمايددر 

نفى در حقيقت هنوز هم مرد ح سئوال كه شيعه شدن مرد هم ظاهرى است كه

 .است

         عد ه نگه و با او عروسى كرد و بعد از طالقگر زنى با شوهرى ازدواج كرده ا - 4س 
 و دخولى صورت نگرفت و طالق                                            داشت و با شوهر دو م ازدواج كرده ولى هم بستر

 ؟                                                                   گرفت آيا عد ه دارد و آيا در حكم طالق او بائن غير مدخول بها بايد نوشت

 د ه ندارد و طالق بائن استع - 4ج                        .  

م زن آيا مرد مى - 5س   ؟ود را طالق رجعى قرار دهدخ                  تواند طالق سو 

 تواند ىم                                            الق بائن است و در صورتى كه محل ل در بين باشد          طالق سو م ط - 5ج

 .دوباره زن را به عقد در آورد

م مى                                 نى سه بار با مردى ازدواج موق ت مىز - 6س  تواند با                           كند آيا براى بار چهار 
 ؟                                      شخص ازدواج نمايد يا نياز به محل ل دارد اين

 حل ل احتياج ندارد و اختصاص به عقد دائم و سه طالق داردم - 6ج                                                    . 

 رجوع

ن                                        لع مطل قه نموده زوجه در زمان عد ه پشيماى زوجه خود را به طالق خمرد - 1س 
يت                                                                    رجوع كرده لكن زوج مالى كه گرفته پس نداده است آيا اين رجوع موجب حل   و
ل هست يا خير و  ؟                              بازگشت به نكاح او 

 را كه  مالى                                            براى جواز رجوع دو شرط الزم است او ل آن كه زن در طالق خلع - 1ج

ير د در غه باش   عد                     كه رجوع هم در اي ام                                      بذل كرده رجوع كند و پس بگيرد دو م اين

ه بق خلع و چنانچه زن در زمان عده رجوع كند طال                        اين صورت حق  رجوع ندارد 

ت شده اسنتواند تا زمانی كه مدت عده تمام و زوج می شودطالق رجعی مبدل می

 وجه ازاز ز رجوع كند و به هر حال خواه زوج رجوع كند يا نه بايد آنچه را كه

 .بابت گرفته است به او بازگردانداين 
دهد ر فرض سئوال باال اگر تبانى شده باشد زوجه مالى را كه پس مىد - 2س 

 ؟دبگيرد يا آن كه شوهر، خود از پس گرفتن امتناع ورزد چه حكمى دار دوباره
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 كره مذا را پس داد و رجوع حاصل شد دوباره گرفتن و لو با اگر زوج مال - 2ج

فتن پس گر شوهر از خورد بلكه اگراشكالى ندارد و رجوع به هم نمىقبلى باشد، 

  .هم امتناع ورزد، مانعى ندارد
 ؟كند                                  يا رجوع به صرف كتابت تحق ق پيدا مىآ - 3س 

 محل  اشكال است - 3ج              . 
                                                ود را طالق رجعى دهد و در ضمن عد ه به او رجوع كند خاگر مرد زن  - 4س 

                                   تواند بدون محل ل با او ازدواج كند؟وى را طالق دهد آيا مجددامى سپس

 تواند رجوع كندست و مىا           مرتبه دو م  - 4ج. 
 ود را طالق داده بعد از پنج روز بدون قصد رجوع مواقعهشخصى همسر خ - 5س 

 ؟كند                          كند آيا رجوع تحق ق پيدا مىمى

 رجوع حاصل است - 5ج. 

ت طالق در فرق ديگر                      صح 

 به زنش بگويد تو طالق هستى يا مثل خواهر                          ر مذهب اهل تسن ن اگر شوهر د - 1س 

من  مادر من هستى يا به فرزندش بگويد اگر تو فالن كار را كردى مادرت به يا

 تواند آنشود، حال بعد از آن كه مرد شيعه شده، مىزن از مرد جدا مى حرام باشد

،    د هعاگر آن زن شيعه گشته و ازدواج كرده بدون نگه داشتن  زن را بگيرد و آيا

گردد، به مذهب آنها سه طالقه در يك مجلس منعقد مى ازدواج باطل است يا خير و

 ؟يكديگر حرام ابدى هستند                              بعد از تشي ع آيا زن و شوهر به

 د و لو حالل شو                                                        هار در مذهب اهل سن ت هم وجود دارد و بايد كف اره بدهد تاظ - 1ج

    ن ى ه مرد س   عد  است اگرچه در                                                   اين كه زن شيعه شود، همچنان كه ازدواج در عد ه، باطل

تواند ن نمى                         مذهب اهل سن ت باقى باشد ز باشد و همچنين در سه طالقه اگر مرد به

با هم  اين دو زدواجا                                    شده باشد و ام ا اگر مرد هم شيعه شد،  زوجه او گردد و لو زن شيعه

 .ستشده انبه عقيده شيعه حرمت ابدى نسبت به اين طالقها حاصل  مانعى ندارد و

           باشد مد تى                                                        نى است در تانزانيا داراى مذهب شيعه كه شوهرش سن ى مذهب مىز - 2س 

 هراجعاست كه همسرش به پاكستان رفته و دو فرزندش را نيز همراه خود برده و اصالم

 دگاهه دابننموده كه مبادا فرزندانش به مذهب مادر گرايش پيدا كنند به ناچار اين زن 

 هرشق نموده است، ابتدا محكمه در جرايد نسبت به شوتانزانيا رفته و تقاضاى طال

 كه ن زناستعالم كرده ولى شوهر خود را معرفى نكرده و طالق غيابى انجام شده حال اي

 ؟                                                 طبق دادگاه اهل سن ت مطل قه شده طالقش چه صورتى دارد
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 كند اگرچه بهتر مى                                                ر صورتى كه طالق طبق نظر اهل سن ت صحيح باشد كفايتد - 2ج

                   عشري ه انجام گيرد.                                       يك طالق هم احتياطابر طبق مذهب حق ه اثنىاست 

 نش را طبق مذهب خودشان طالق داد و بعد زن ازدواج كرد زن           شخصى سن ى ز - 3س 

 عهو شوهر هر دو شيعه شدند اين ازدواج چه صورت دارد و اگر شخص طالق دهنده شي

 شود چطور؟

 اطى با شده ارتب                ص مطل ق كه شيعه                                     زدواج هر دو به قو ت خود باقى است و شخا - 3ج

 زن ندارد زيرا شوهردار است و از او طالق گرفته است.

ه      عد 
د فهميدن اين كه شوهرش مرتد  شده مىآ - 1س   وتواند كناره بگيرد                                                يا زن به مجر 

 ؟نگه دارد يا اين كه بايد به حاكم شرع مراجعه و او حكم كند     عد ه

 گيرى رهكنا                              اين كه ثابت شد مرتد  است بايد                            اهر اد له اين است كه به محضظ - 1ج

 كم شرعجب حابنابر احتياط وا برای عده نگه داشتن                          كند و عد ه نگه دارد اگرچه

 .حكم كند بايد
 ؟                                                  يا زن در اي ام عد ه طالق الزم است در خانه شوهر بماندآ - 2س 

 بلى بايد بماند - 2ج. 
                                                      خ عقد متعه هم عد ه الزم است در صورت مثبت بودن مقدار آنآيا براى فس - 3س 

 ؟چقدر است

 حائص                                             ع دخول عد ه الزم است و اگر در سن  كسى است كهدر صورت وقو - 3ج

حيض  اشد وب                                                          شود بايد دو حيض ببيند بعنوان عد ه و در صورتى كه در آن سن مى

                     رد و اال  عد ه ندارد.                                    نبيند بايد چهل و پنج روز عد ه نگه دا

تواند براى نماز و عمل                                          نى شوهرش مرده در حال عد ه وفات است آيا مىز - 4س 

 ؟                           مستحب ات از عطر استفاده كند به

 اشكال ندارد - 4ج. 

                                                             نگهدارى عد ه صرفابخاطر اطمينان از عدم وجود جنين در رحم است و  - 5س 

                        ضد  باردارى، ترى ليتومى قرص  (كاكوت)با وسايل پزشكى از قبيل كاندوم  چون

و نهايتاآزمايش خون و ادرار و  (لوله بستن مردان)، وازكتومى (زنان لوله بستن)

                                   توان از عدم وجود جنين در رحم مط لع اخراج رحم از بدن مى                   سونوگرافى و بعضا  
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تواند با استفاده گيرند كه يك زن مى                    عد ه نيست و نتيجه مى شد لذا نيازى به نگهدارى

 ؟ازدواج چند مرد در آيد آيا درست است ن وسايل در يك روز بهاز اي

 و لذا با حكمتهاى آن است                                                الى بودن رحم از جنين عل ت عد ه نيست بلكه يكى ازخ - 5ج 

 .مود                          شود حكم به عدم لزوم عد ه ننمى اطمينان بر خالى بودن رحم از جنين،

با او نزديكى  (پشت) گر دختر و پسرى با هم ازدواج كنند و پسر از دبرا - 6س 

 ؟                                          پس از طالق بايد دختر عد ه نگه دارد چه مقدار كند آيا

 است (پاكى)                                   ايد عد ه نگه دارد و عد ه او سه طهر ب - 6ج. 

  ؟تواند به مسافرت برودباشد مى                                    نى كه در عد ه بائن يا خلع يا وفات مىز - 7س 

 ندهد را انجام                                                شكال ندارد ولى در عد ه وفات مسافرتهاى غير ضرورى ا - 7ج. 

 

 

                    دهد عد ه طالق است يا                                           د ه زنى را كه حاكم واليتااز طرف مفقود طالق مىع - 8س 

 ؟وفات

 نها اينگونه ز القى كه حاكم شرع با در نظر گرفتن تمام شرايط در موردط - 8ج

 .                                           دهد، عد ه وفات است كه چهار ماه و ده روز استمى

 ى ورثه غائب مفقود االثر تحت چهبه بعد قانون مدن 1019            ر طبق مواد  ب - 9س 

 توانند از دادگاه صالح درخواست حكم موت فرضى غايب را بنمايندشرايطى مى

ين ادادگاه به درخواست رسيدگى بكند و حكم موت فرضى را صادر كند آيا  هرگاه

نچه ا چنادرباره امور غير مالى مانند نكاح نيز تأثير دارد به عبارت ديگر آي حكم

گردد موت فرضى نيز سبب انحالل نكاح موجب انحالل نكاح مى فوت طبيعى

باره  ر اين                                                بتواند به استناد آن عد ه نگه دارد، قانون ايران د شود تا زوجه غايبمى

داخلى و خارجى در اين خصوص اختالف نظر دارند  ساكت است و حقوقدانان

 ؟بيان فرمائيد مستدعى است كه حكم شرعى را

 داشته باشد كه                                              والاگر كسى باشد كه به زن نفقه بدهد و مرد ولى در مثل نكاح ا - 9ج

يقين به موت شوهر كند و                                                         امور او را تصد ى كند، حق  ازدواج كردن را ندارد مگر آنكه

حاكم مراجعه كند و بعد از حكم حاكم  خواهد ازدواج كند بايد بهاگر كسى نيست و مى

                كند كه ولى  مرد                                 مرد ولى  داشته باشد، حاكم امر مى چهار سال صبر كند و بعد از آن اگر
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                                  كند و اگر ولى  ندارد خود حاكم طالق طالق ندهد او را مجبور مى زن را طالق دهد و اگر

 .                             زن هم بايد عد ه وفات نگه دارد دهد ومى

قات طالق              متفر 
 آيا باشد،                        ى و اكنون در عد ه طالق مىنى طالق داده شده به طالق رجعز - 1س 

ا باش تمام شود                                                        شود از اين زن در عد ه طالق خواستگارى كرد تا وقتى كه عد همى

 ؟ازدواج كرد، خواهشمنديم حكم مسئله را بيان فرمائيد او

 ايد خواستگارى تا بعد از اتمام عد ه به تأخير بيفتدب - 1ج                                                 .  
 دهد آيا بائن است ياالقى را كه حاكم شرع در مورد زوجه شخصى مىط - 2س 

 ؟عىرج

 كندموارد فرق مى - 2ج. 
 ؟ر رابطه با فردى كه مفقود االثر است چند سال بايد تفحص كردد - 3س 

 هار سال بعد از مراجعه به حاكم شرعچ - 3ج. 
ادر به فرزند بگويد همسرت را طالق بده آيا اطاعت امر ماگر پدر يا  - 4س 

 ؟الزم است ايشان

 حرج باشد طاعت امر پدر واجب است مگر مستلزما - 4ج. 
اى براى اين كه دوباره او را بگيرد                               گر مرد سن ى به زنش گفت سه طالقها - 5س 

    ن ى س                                                            به محل ل هست و آيا اگر محل ل شيعه باشد صحيح است و اگر محل ل  احتياج

 ؟عقد و قبل از دخول شيعه شد آيا مجامعت اشكال ندارد است و بعد از

 باشد         سن ى نمى و لذا فرقى بين شيعه و                               ر محل ل، هم مذهب بودن شرط نيست د - 5ج

  .و لذا اگر بعد از عقد هم شيعه شود مجامعت اشكال ندارد

مسرش از روى عصبانيت و ناراحتى بگويد از اين ساعت به هاگر مرد به  - 6س 

 ؟مثل مادر من هستى يا بگويد مثل خواهر من هستى تكليف چيست بعد تو

 ر باشد ب                                 ه او را از قصد و توج ه سلب نمودهاى است كتش به گونهاگر عصباني - 6ج

فته ادل گنفر ع او چيزى نيست در غير اين صورت اگر اين جمله را در حضور دو

كى نزدي پاكى با او باشد و زن هم در حال حيض و نفاس نبوده باشد و در حال

اره      و كف  نكند او نزديكى                                                    نكرده باشد احتياط واجب آن است كه تا كف اره نداده با

ر د و اگدو ماه روزه بگير آن عبارت است از آزاد نمودن يك بنده، اگر نشد

 العالم.       وال له .نتوانست شصت نفر فقير را اطعام كند
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د اد عاى زوج كه بگويد من او را مطل قه نمودهآ - 7س    شود؟مى ام ثابت                                                         يا طالق به مجر 

 شود                                          ر صورتى كه زوج مت هم نباشد حرف او تصديق مىد - 7ج. 
                                                     ال زندگى مشترك را رها كرده و هيچگونه تقي د و پايبندىس 9مردى كه  -الف  - 8س 

 ايستهشانجام نداده  دارى و پدرى رانسبت به زندگى زناشوئى نداشته و تكاليف همسر

                                                                      است زنى مذهبى و معتقد در قيد زوجي ت چنين شخصى باشد و آيا اين موارد از

ه به اينكه نامبرده در ناباشد و عسر و حرج براى زن مى مصاديق هايش مه                                   آيا با توج 

رى مسيحى طرفدار اسرائيل دانسته در حالى كه نامبرده از پدر و ماد خود را يك

ى ناشوئزاست نقض حكم صادره از دادگاه و بر قرار دانستن رابطه                   مسلمان متول د شده

 ؟يا خير                  و زوجي ت جايز است

ه به اينكه در حقوق مدنى ايرب -ب  در را                                 ان در فقه امامي ه صالحي ت اخالقى پ                                 ا توج 

به                               اند و احقي ت پدر يا مادر نسبتنگهدارى و حضانت فرزند الزم دانسته براى

ه به مصلحت فرزند در نظر گرفته مى حضانت فرزند  9شود آيا پدرى كه                                        با توج 

هى به ايف تربيت روحى و روانى و اخالقى فرزند نداشته و وظ                      سال هيچگونه توج 

ه كحضانت و نگهدارى فرزند شايسته است يا مادرى  ى را انجام نداده براىپدر

ع و مذهبى و از معه اساتيد دانشگاه و از قشر فرهيخته جا                                 خود از افراد متشر 

ى سال بدون كوچكترين چشم داشت 9                                     باشد و وظيفه مادرى و پدرى را در مد ت مى

 ؟انجام داده است

 نگهدارى فرزندى مسلمان را دارد يا خير؟                      نين پدرى صالحي ت اخالقىآيا چ -ج 

 بايد مطل قه  گر محكمه شرعى تشخيص داده كه اين زن با اين شرايطا -لف ا - 8ج            

به  شود و طالقىنمباطل شود و دادگاه او را طالق داده، با استيناف شوهر حكم طالق

شته ونبى كه شدن مرد و ديگر مطال                                         قو ت خود باقى است و در مورد اد عاى مسيحى

ق كه طالو لو آن بايد زن از او جدا گرددو است                                 شده اگر ثابت شود، اين مرد مرتد 

 .داده نشده باشد

  در                                          انت بايد عدم صالحي ت اخالقى پدر براى حضانتدر مورد حض  -ب و ج

 محكمه شرعى ثابت شود تا دادگاه حكم به خلع حضانت پدر نمايد.

 و انجام وظايف زناشوئى محكوم شده باشداگر زنى به حكم دادگاه به تمكين  - 9س 

 ولى به هيچ وجه تمكين نكند و در حال نشوز باقى بماند اگر از دادگاه تقاضاى عسر و

 تواند حكم طالق صادر كند و اگر مرد هنوز از طالق دادنحرج نمايد آيا دادگاه مى

محضر بفرستد و تواند نماينده به امتناع كند و در محضر حاضر نشود آيا دادگاه مى

                                                              طالق دهند بطور كل  حكم طالق غيابى به امر دادگاه چيست در حالى كه  زن را

طالق به امر دادگاه را خالف شرع اعالم  2836در مسئله  خمينى  حضرت امام
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نمايد و فرزند به وجود اند كه اگر زن شوهر كند زنا مىفرموده مرقوم اند ونموده

 ؟در اين مورد چيستحكم شرعى  آمده زنازاده است

 تواند تقاضاى مى قاضاى بررسى عسر و حرج ربطى به حكم به تمكين ندارد وت - 9ج

طالق  شود، روى موازين انجام بررسى عسر و حرج نمايد و اگر حكم دادگاه شرع از

وت ن طاغمطرح شده در مورد دادگاه زما اى كهحاكم شرع صحيح است و اين مسئله

 .است

 موجب (مهريه)                                                ختگيريهاى بيش از حد  برخى والدين در مورد ازدواج س - 10س 

 هشود آيا عمل والدين چمحروم شدن جوانان از ازدواج و بروز برخى مفاسد مى

 ؟صورت دارد

 ن دستورات دي مورد صحيح نيست و والدين بايده سختگيريهاى بىاينگون - 10ج

 .مبين اسالم را در نظر داشته باشند

 



 

 

 
 

 مسائل ارث

 موانع ارث

 كشد آيا از شوهر مقتول خود ارث                                نى به ات فاق مردى شوهر خود را مىز - 1س 
 ؟بردمى

 بردارث نمى - 1ج. 

 لبرد و ديگرى او را به قتنى با حيله و تزوير شوهر خود را به مكانى مىز - 2س 
 ؟برد         مهري ه مىرساند، آيا از شوهر ارث و مى

 ت و بايد داده شود                        برد ولى مهري ه جز دين اسارث نمى - 2ج. 

ان ج                                                      ل عمدى كه به حق  انجام شده مثل قصاص يا حد  يا دفاع از در موارد قت - 3س 
 ؟برد                             ع رض آيا قاتل از مقتول ارث مى يا

 برد                                                    ر صورتى كه قتل از روى حق  باشد، قاتل از مقتول ارث مىد - 3ج. 

 ياان شود و فوت نمايد آر از ميان زوجين كافر زوج قبل از نزديكى مسلماگ - 4س 
 ؟تواند از زوج ارث ببردزوجه با اسالم آوردن مى

 برد.ارث نمى - 4ج 

ه                                                       زوجين كافر زوج بعد از نزديكى مسلمان شود و در زمان عد   اگر از ميان - 5س 
برد و در چه مى                                      عد ه بميرد در چه صورتى زوجه از او ارث ءاقضپس از ان يا

 ؟برداز او ارث نمى صورتى زوجه

 ارثباشد                                                      گر زوجه در زمان عد ه مسلمان شود و تركه هم تقسيم نشدها - 5ج 

 .برد                        عد ه مسلمان نشود ارث نمى اءبرد و اگر تا بعد از انقضمى

 زوجين كافر زوجه قبل و يا بعد از نزديكى مسلمان شود و سپس اگر از ميان - 6س 
 ؟بردبرد و در چه صورتى ارث نمىنمايد در چه صورتى زوج از او ارث مىفوت 

 بعد از  برد و اگر اسالماگر اسالم زن قبل از نزديكى باشد مرد ارث نمى - 6ج

برد و اگر اسالم مى نزديكى بوده و مرد قبل از مرگ همسرش مسلمان شده ارث



           

 433    

                            عد ه ات فاق افتاده باشد مرد  مرد بعد از مرگ همسرش باشد و لو آنكه مرگ زن در

 .بردارث نمى

 س ازپ                                                      تد  فطرى يا مل ى شود و ارتداد او قبل از دخول باشد آيا اگر زوجه مر - 7س 
 ؟بردفوت زوج مسلمان او، از او ارث مى

 بردارث نمى - 7ج. 

يا                                                        د  مل ى شود و ارتداد او قبل از دخول باشد آيا پس از قتلاگر زوج مرت - 8س 
 ؟برده مسلمان او، از او ارث مىزوج فوت،

 شود و چون مى                                          برد زيرا به محض ارتداد، زن از زوجي ت خارجزوجه ارث نمى - 8ج

 .برد                                              قبل از دخول است عد ه هم ندارد و لذا ارث هم نمى

 ارث زوج و زوجه

                                                      عقد موق ت كرده و مد ت را فراموش نموده بعد مرد و يا زن مردى زنى را - 1س 
هاز يكديگر ارث مى نمود، آيا فوت ر اى كه از شوههاى اين زن صيغه               برند و آيا بچ 

 ؟برنداز اين شوهر ارث مى قبل هستند

 قد ع      تبد ل                                                   ز اين جمله اين باشد كه مد ت را در عقد فراموش كردهاگر مقصود ا - 1ج

 هائى كه ازه     و بچ  به دائم مشكل است و لذا بايد در مسئله ارث هم مصالحه گردد

عد ت را ب     ه مد اين باشد ك برد و اگر مقصودگر دارد، از اين شوهر ارث نمىشوهر دي

ت        قد موق وجهى ندارد زيرا در ع از عقد فراموش كرده در اين صورت ارث بردن

 كرده باشند. توارث نيست مگر آن كه در عقد شرط

 ا رفته و غير از زوجه وارث ديگرى ندارد، حكم اموال اوشخصى از دني - 2س 
 ؟چيست

 السالم يهامام عل                                                        بع اموال بر حسب تعيين شارع متعلق به زوجه است و بقي ه بهر - 2ج

 رسد.مى

يا                                                        د  مل ى شود و ارتداد او بعد از دخول باشد آيا پس از قتلاگر زوج مرت - 3س 
ز او اش، زوجه مسلمان او، ا                      اش، يا پس از عد ه زوجه                    او در زمان عد ه زوجه فوت
 برد؟مى ارث

 بردى                   عد ه واقع شود ارث م اءر مرگ قبل از انقضاگ - 3ج. 

 ؟برد                                               گر زوج، مرتد  فطرى شود آيا زوجه او از او ارث مىا - 4س 
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 ز اقبل  برد اگر مرگ                                             وجه مسلمان از زوج مرتد  به ارتداد فطرى ارث مىز - 4ج

 .               عد ه صورت بگيرد اءانقض

 ت                                                        تد  فطرى يا مل ى شود و ارتداد او بعد از دخول باشد در صوراگر زوجه مر - 5س 
 برد؟                             عد ه، زوج مسلمان از او ارث مىاء                                  فوت او در زمان عد ه يا پس از انقض

 بردارث مى در زمان عده                        زوج مسلمان از زن مرتد ه - 5ج. 

دفى كشته شده لوج كرده در تصاواى با جنينى كه روح در آن زن حامله - 6س 
نكه توان گفت به دليل اياز ديه چقدر است و آيا مى (پدر جنين)سهم شوهر  است
ك از ديه جنين ي (پدر جنين)شود سهم شوهر عضوى از بدن مادر محسوب مى جنين
م  ؟است       چهار 

 ارث پدر هم ارث پدر نسبت به جنين ربطى به سهم مرد از زن ندارد وس - 6ج 

 . دبرارث مى كه پدر از فرزند با حاالت مختلف نسبت به جنين همان است

 گيرد وو آب آن را فرا نمى اى كه قسمتى از آن در دامنه كوه استدر قريه - 7س 
لى قسمت ديگر هم آبگير و مزروعى است آن قسمت را كه در دامنه كوه بوده اها

اير، ه و بدائراند ولى تمام آنها از اراضى مسطح نموده و در آن خانه بنا كرده قريه
موقوفه است در اين صورت زن كه هشت يك بر است از كليه متصرفى  مشهور به

 صلخيزبرد يا خير و همچنين وقف جبال كه باير و حاغيره ارث مى               اعم  از خانه و
                                                   فقط اراضى مزروعه بايد متعل ق وقف باشد و در مندرجات نيست صحيح است يا

 ؟ى استمزروع وقفنامه هم اشاره به زمينهاى

 ن و شيا از  ومين باير و داراى استفاده باشد مثل آنكه مرتع باشد البته اگر ز - 7ج

برد ىرث نمااصل زمين  ماسه زمين استفاده مى شود، وقف اشكال ندارد ولى زن از

ل زمين رسد پس زن از اصارث نمى اضافه بر اينكه زمين مذكور وقف است و لذا به

 .بردرث مىزمين دستدارمى داشته باشد كه ا ر آنكهبرد مگبه هيچ نحو ارث نمى

 ضى زمينى را از ارباب خريد و بعدسى در زمان اصالحات اراكاگر  - 8س 

يا كه چون اين زمين ارباب رعيتى است زن من هم از آن ارث ببرد آ          وصي ت كرد

 ؟                                               نافذ است يا خير و بفرمائيد كه راه حل  شرعى چيست               اين نحوه وصي ت

 اصل زمين ارث  اصل زمين را خريده و ارباب هم اعالم رضايت نموده، زن از اگر - 8ج

                               دارمى و حق  استفاده از زمين را  برد و اگر واقعااصل زمين را نخريده بلكه دستنمى

                        برد بنابراين وصي ت موصى                 نسبت حق ش ارث مى خريدارى نموده در اين صورت زن به

ر آنكه از ثلث به زن بدهند آن هم نه به زمين نافذ نيست مگ براى ارث بردن زن از



           

 4 35   

 االرث و يا آنكه به عنوان تبديل ارث به قيمت كه جهت قيمت، زمين را به عنوان سهم

 .زن آن هم با اجازه ورثه بدهد

 مسائل تقسيم مال ارثى صغار

صغيرى پدرش را از دست داد اموال پدر را تقسيم كردند  شخصى در حال - 1س 

 ؟                      تواند اد عاى اموال كندآن كه كبير شد مى اين شخص بعد از آيا

 حق   ديگر                                              ه مصلحت صغير بوده و با نظر قي م واقع شده باشداگر تقسيم ب - 1ج    

 اعتراض ندارد.

اث وجود وارثين صغير آيا مى با - 2س                                     شود اموال متوف ى را بين ديگر ور 

 ؟تقسيم كرد باقيمانده

 هم طبق س در صورتى كه حقوق صغارال متعلق به تمام ورثه است و تقسيم م - 2ج

 .                              شرعي شان داده شود، اشكال ندارد

خواهند اموال را                                            عضى از وارثين مكل ف تحت نام سرپرستى صغار مىب - 3س 

 ؟ميل كنند، تكليف چيست حيف و

 بت به نس                                               و تصر ف در اموال صغار حرام است و برادر و خواهر تضييع و دخل - 3ج

 .صغار هيچگونه واليتى ندارند

                        ارث در جهيزي ه و مهري ه

                                                   رى كه شوهر كرده، پس از مرگ دختر از آن  كيست بر فرض            جهيزي ه دخت - 1س 
 ؟ادرر و م                                     باشد آيا از آن  ورثه است يا از آن  پدكه داراى اوالد از همسرش مى اين

 اند كه بخشيده                                                      ستگى به نحوه پرداخت جهيزي ه دارد اگر پدر و مادر به اوب - 1ج

رث خود ا ورثه طبق سهم باشد و تمام                         ن است، جهيزي ه جز تركه مىنوعااين چني

 .برندمى

 ؟بردشود و آيا شوهر از آن ارث مى                                يا مهري ه زن جز تركه او محسوب مىآ - 2س 

 باشد برند هر چند شوهر                                    لى جز ماترك زن است و ور اث او ارث مىب - 2ج. 

، تعليم قرآن يا رگاه مهريه زنى غير از وجه نقد باشد همانند ه - 3س                         سفر حج 
                                                 . و قبل از رفتن به حج  يا تعليم بميرد بفرمائيد :) كتابت و

 ؟باشدبه ورثه مشاراليها منتقل و توسط آنها قابل مطالبه مى             آيا اين حق   -الف 
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اوتى يام و عدم قيام به شخص تف                                     توان بين سفر حج  يا تعليم در دو فرض قآيا مى -ب 
ا ي        ينه حج  كنم يا اينكه هزبرم يا تعليم مى                  من تو را به حج  مى مثالگفته باشد) ؟شد قائل

 (پردازمرا مى تعليم تو
قط                     مثالدر حج  آيا بايد ف)؟چگونه استاء ر صورت انتقال به ورثه نحوه استيفد -ج 
ق سهم مطاب            مالى حج  رااء توانند ما به االزنيابتى انجام داد يا اينكه ورثه مى     حج  

 (كنندتقاضا  االرث خود
 به ورثه                                                         رگاه مهريه از جمله امور غير مالى باشد آيا قابلي ت انتقال           بطور كل ى ه -د 

 ؟را دارد

 ه منتقل خواهد شدبه ورث -لف ا - 3ج. 

  شودت مى                  كند و مبد ل به قيمتفاوتى نمى -ب. 

  به  رثه                                                  مان حيات، حج  بر گردن او مستقر  گرديده باشد بايد واگر زن در ز -ج

   ج  اى او حبر د و                                                  امكان بجا آوردن حج  نيابتى بلدى باشد، از مرد بگيرنمقدارى كه 

 هم خودقدر سبكدام                                                         نيابتى بجا آورده شود و اگر حج  مستقر  نشده باشد ورثه هر

 .برندمى                           توان حج  بجا آورده شود ارثاز مقدارى كه مى

  ابلي ت انتقال به مال را داردق -د                            . 

تواند ت يا خير و اگر جز تركه باشد آيا شوهر مىزن جز تركه اس آيا مهريه - 4س 
د نسبت سهم االرث خود از آن كسر و مانده مهريه را به ساير ورثه زن خو به

 ؟نمايد پرداخت

 بردهريه زن جز ماترك اوست و شوهر هم ارث مىم - 4ج. 

ه مهريه و جهيزيه ماترك اوست ورثه او عبارتند از شوهر، زنى فوت كرد - 5س 
 ؟در و يك دختر چگونه ماترك را تقسيم كنندما پدر،

 كنيد و مى                                                وال متعل ق به شوهر است و بقي ه اموال را پنج قسميك چهارم ام - 5ج

ه داشت مگر مادر حاجب بردپدر يك قسم، مادر يك قسم و سه قسم را دختر مى

 .باشد

 مسائل تقسيم اموال ارث

 شود به اسم خانم كرد ومى نزل مسكونى كه در اختيار اينجانب است آيام - 1س 
 شود آن زمين را براى ثلث خودم قرار دهم يا خير؟زمينى كه دارم آيا مى
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 ريد اگردا حيات به خانمتان ببخشيد، اشكال ندارد و زمينى كه اگر در زمان - 1ج 

 رثه بهازه واج شود، بيشتر باشد بايد بااز ثلث اموالتان كه به ارث گذاشته مى

 .دندار كمتر اشكال                                    ي ت كنيد ولى اگر به حد  ثلث باشد ياعنوان خودتان وص

                                                 ع رفتن به مك ه يك دانگ از منزل مسكونى را كه چهار شخصى در موق - 2س 
سهم  بنام                                                               آن را به سي د على سادات پور داده بود به مادر بنده كه سي ده بود دانگ

د آيا رمائينمود حال بفاء كرد و يك دانگ از خانه را به ناپدرى بنده اهد سادات هديه
 ؟برد يا خيرآن يك دانگ خانه سهم شوهر مرحوم خود ارث مى مادر بنده از

 برد.برد ولى از ساختمان يك دانگ ارث مىارث نمى از اصل زمين - 2ج 

 رىسئله باال بنده و خواهرم از آن خانه كه يك دانگ سهم ناپدمآيا در فرض  - 3س 
 ؟ربريم يا خيباشد سهم مىمن مى

 بريدگر ناپدرى شماست، شما ارث نمىا - 3ج. 

 مآيا بنده و خواهرم از مادرمان از آن يك دانگ خانه سه 2ل با فرض سئوا - 4س 
 ؟بريم يا خيرمى

 بريدارث مى - 4ج. 

 كنند و هر كدام باالى زمين خود راسانى ملك خود را بين خود تقسيم مىك - 5س 
 اين                                    نمايند و مد ت پنجاه سال يا بيشتر ازآباد و عمارت ساخته و درخت غرس مى

والد اند نوبت به ااند فوت شدهگذشته است آنهايى كه ملك را تقسيم كرده تصميم
يا                                        رسد آيا آن تقسيم اشخاص متوف ى نافذ استها مى                حت ى نوبت به نوه رسد ومى

ل تقسيم نمايند توانندوارثين مى  ؟                    از او 

 رضايت  با                              ق  بر هم زدن آن را ندارند مگرحاست و  و اجداد نافذاء تقسيم آب - 5ج

 .همه مالكين

را زن و شوهرى با هم ساختند كه پدر و مادر طرفين در  منزل مسكونى - 6س 
شود آيا سهم مرحومه بايد اند و بعد از ساخت زن فوت مىآن كمك كرده ساخت

 ؟و آن را به دخترش داد يا خير تفكيك شود

 او بين ورثه          مي ت بايد انه شريك هستند فقط از سهمخ اگر زن و شوهر در - 6ج 
 .شودقسمت شود و سهم مرد قسمت نمى

 سر و پنج دختر از يك زن و يك پسر از زن ديگرش دارد وشخصى چهار پ - 7س 
كند زمين خود را براى چهار پسر خود هبه كرد و پنج دختر را از ارث محروم مى

ين باست از او هيچ اسمى برده نشده نه در اش را كه از زن ديگرش پنجمى و پسر
                                                         ارث محروم شده و نه در بين پسران صاحب حق  شده آيا اين پسر  دختران از

 ؟برد يا خيرمى پنجمى از پدر ارث
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 ه نمودههب زمان حيات، پدر تمام اموال را به پسران چهارگانه اگر واقعادر - 7ج 
ان الدخترشد عمنمانده با ال باقىباشد و قبض و اقباض هم شده باشد و چيزى از امو

   د  ت در ح                        كرده باشد و نه هبه، وصي                    برند ولى اگر وصي تو يك پسر چيزى نمى
به عد از هببرند و يا اگر تمام ورثه ارث مى ثلث اموال نافذ است و بيش از ثلث را

 .برندتمام ورثه ارث مى پدر مالى به دست آورده باشد،

                                   هاى افغانستان شخصى بنام سي د محم ددود يك قرن قبل در يكى از قريهح - 8س 

د       ، سي                                            كرده كه از ايشان سه پسر بنامهاى سي د ميرزا                         فرزند سي د خواجه زندگى مى

مان ز                                                           و سي د حسن باقى مانده و يكى از پسران بنام سي د حيدر على در  حيدرعلى

اين )ختر د                              م سي د خداداد باقى مانده و يك نموده واز وى يك پسر بنا حيات پدرش فوت

ا ويش رخ                         مرحوم سي د محم د زمينهاى  (پدر هنوز به دنيا نيامده بود دختر حين فوت

    ي د س                                        سه تقسيم مساوى بين دو پسرش سي د ميرزا و به  1304تاريخ               طى  يك سند در

د       ه سي  كا خداداد تقسيم نموده است و اين سند هم موجود است بعده        اش سي دحسن و نوه

ر نمايد پس                                                يكى ديگر از پسران وى مرحوم سي د ميرزا نيز فوت مى                 محم د فوت نمود و

م نامه تقسي                                               عوض آخوند كرباليى بنا به تسل ط و نفوذى كه داشته                     سي د ميرزا يعنى سي د

م مساوى بوده)قسمت مربوط به خداداد را                        جد ش را ناديده گرفته و ر ه چهاب (                  يك سو 

و  ا خودر                                              قسمت آن را به سي د خداداد واگذار و يك قسمت آن  ده و سهقسمت تقسيم نمو

    ي د سزمينهاى خويش ضميمه نمود حال بيان فرمائيد كه آيا                     برادرانش تصر ف و به

ن اكنو                                              بوده كه تقسيم نامه جد ش را ناديده بگيرد و آيا عوض آخوند كرباليى مجاز

م از  تواند                         ورثه مرحوم سي د خداداد مى      صر ف تزمينهايشان را كه جبرادر              يك چهار 

 ؟يا خير پسر عموهايشان قرار گرفته بازپس گيرد

 داند و ها برگرآن                                                  تعر ض به مال ورثه سي د حيدر را نداشته و بايد به            سي د عوض حق  - 8ج

پس  ار داردض قر       سي د عو توانند مالى را كه در اختيار ورثه                       لذا ورثه سي د خداداد مى

 .بگيرند

ختر است اين فرد دو فرزند دراى دو فرزند پسر و دو فرزند شخصى دا - 9س 

رد و ب                                 ماهگى به عل ت فوت همسرش به تهران  6                         بنامهاى زيد و هند در سن   خود را

                                                           مخصوص سپرد و ديگر هيچ خبرى از آنها ندارد حال اين مرد وصي ت به مراكز

رث او از من دهم و در مقابل امخارج عروسى دختر ديگرم را مى كرده كه من تمام

كند بعد از مىاء                                كند و وصي ت نامه پدر خود را امضقبول مى نبرد و اين دختر هم

اض                                      كند و بعدادختر به اين وصي ت نامه اعترفوت مى                        مد تى فرزند مذك ر او هم

و شود و آيا آن دارث اين مرد چگونه تقسيم مى كند حال سئوال اين است كهمى

 ؟برند يا خيرمى ارثفرزند نامعلوم هم فى الواقع 
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 نرسد  من كرده كه ديگر هيچ مالى از پدر بهاء گر اين دختر به صورتى امضا - 9ج

د در شانجام  رضايت هم بااء ، پدر كسب كند و امضاء                          حت ى اموالى كه بعد از امض

 ه مردهپسر ك اموال بيناگر پسری كه مرده مرگ او بعد از پدر بوده اين دو صورت 

 ين دوشود و سهم اى كه االن معلوم نيست كجا هستند، تقسيم مىپسر و آن دختر و

 .شود تا تكليف آنان روشن شودكنار گذاشته مى

حيات  داشته باشد تا زمان پدر وصيت كرده كه مادر ما بايد در منزل سكونت -10 س

م منزل را اجاره داده باشيم آيا از اين كرايه ا ارث مادر منزل هم م                                                            حال اگر طبقه دو 

 باشد؟مى برد يا خير در ضمن مادر ما از اين منزل يك دانگ شريكىم

 ه يك ب برد و اضافه بر اينكه به نسبتا ارث مىرمادر يك هشتم از كرايه  - 10ج

 .رسددانگ هم از كرايه به مادر مى

 ارث پسر و دختر

ا تشود  وت كند و اموال او ثبت و صورتجلسه شود و تحويل پدر دادهاگر مادرى ف - 1س 
 ؟در هنگام ازدواج دختر تحويل او گردد آيا شرعاجايز است

 اگر  وندارد  دهد اشكال                                               گر دختر صغيره نيست و اجازه تصر ف در اموال را مىا - 1ج

غيره به ص ضمانت نمايد كه                                                 صغيره است تصر ف در اموال اشكال دارد مگر آنكه پدر

           صر ف بدهد.اجازه ت ضررى در مورد اموال نخورد و از باب واليت

      وصي ت  طابق پسرم بدهيد آيا اينمگويد بعد از مردنم ارث دخترم را شخصى مى - 2س 
 ؟به نحوى كه از ثلث برداشته شود صحيح است

 يت كند ثلث كفا                                                        گر سهم زيادى كه براى دختر وصي ت شده از ثلث اموال باشد وا - 2ج

 .بدهند ه                                                 توانند بردارند و اشكال ندارد و اال  بايد ورثه اجازمى

دختر  يك سر و يك دختر و همسر كه يك پسر وپ 5رثه مرحوم پدر عبارتند از و - 3س 
 ؟خير نحوه تقسيم ماترك تفاوتى است يا باشد آيا دراز زن ديگر پدر ما مى

 برند و پسر ارث مى فاوتى در نحوه تقسيم ماترك نيست و تمامى فرزندان و همسرت - 3ج

  و همسر يك هشتم.برد دو برابر دختر ارث مى

 اى كه قبل از تقسيم اموال بعضى از ورثه فوت كنندارث ورثه
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                                                         عد از آنكه مور ث فوت كرد حق  خود را مطالبه نكرد ولى حق  اگر وارثى ب - 1س 
      ق  او توانند حكند آيا ورثه اين وارث مىخواهد و بنا به داليلى مطالبه نمىرا مى خود

 ؟كنند را مطالبه

 رثين حق  مطالبه وجود داردبراى وا - 1ج                         . 

 هم                                                          ت نمايد و قبل از تقسيم اموال ايشان بين ورثه بعضى از ور اثاگر پدرى فو - 2س 
 ؟رسد يا خيرفوت نمايند آيا به وارثان ورثه فوت شده ارث پدر مى

 گيرد گرچه مى                               نمايد اموال مي ت به ورثه تعل قض اينكه شخصى فوت مىبه مح - 2ج

رث ا       ر ثشان رث موابزرگ به نسبت  ورثه وارثان فوت شده از اموال پدر تقسيم نشود و لذا

 .برندمى

الد او                                                        ر زندگى خود حق  موروثى خود را از برادرش مطالبه نكند آيااگر خواهر د - 3س 
 ؟                                           تواند حق  مادرش را از دائى خود مطالبه نمايدخواهر مى

 هاى خواهر ثابت است    بچ ه               حق  گرفتن براى - 3ج.  

 كسانى كه تقديم و تأخير فوت آنان معلوم نيستارث 

الزم  در و برادرمان در زير آوار جان سپردند وضعيت ارث آنها چگونه است،پ - 1س 
 ؟به توضيح است كه هم پدر و هم برادرمان داراى فرزند هستند

 هم االرثسبه                                                  ل، او ل بايد پدر را زنده فرض كنيم كه از پسرش ارثدر فرض سئوا - 1ج 

زم به ببرد ال ، ارثسهم االرث ببرد و بعد پسر را زنده فرض كنيم كه از پدر به مقدارخود 

ث اند ارمقدارى كه از همديگر ارث برده ذكر است كه پدر و پسر از همديگر در

د رث بردنگرى ابرند و بعد از آن كه هر كدام از ديمى برند بلكه از اصل مال ارثنمى

ز اى كه ارر مقدههاى پدر از مال، و             برند مثالبچ هرث مىخود ا                      ورثه هر كدام از مو رث

ارى مقد هر وال او مهاى برادرتان هم از پدرشان هم از            برند و بچ هبرده، ارث مى ارث پسر

بريد رث نمىان ابرادرت برند و شما كه برادر او هستيد ازكه از پدر ارث برده، ارث مى

ث لذا ار وستيد طبقه دوم ارث ه رد و شما اززيرا فرض اين بود كه برادرتان فرزند دا

 .بريدنمى

يكى  شودزيد داراى عيال و هشت اوالد است كه چهار تا پسر و چهار تا دختر مى - 2س 

 از دختران ازدواج نموده داراى فرزند پسر است هم چنين زيد داراى خانه است در

 ود بر اثر تصادف كشتهمسافرتى زيد با عيال و يك پسر و چهار دختر و نوه دخترى خ

 شوند و در راه بيمارستانشوند با توضيح اين كه زيد با عيال و پسرش در دم كشته مىمى

                                                                              يكى از دخترها و در بيمارستان دختر ديگر و روز بعد دختر سو مى با نوه زيد و دختر
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 و اين در حال حاضر براى زيد سه پسر                                            چهار مى نيز چند روز بعد فوت نموده است، بنابر

و  شوددامادش بعنوان وارث باقيمانده است بفرمائيد مايملك زيد و ديه چگونه تقسيم مى

 ؟                                                                      تكليف دخترى كه ازدواج كرده و از شوهرش مهري ه را طلب دارد، چه صورت دارد

 تر زود ارد علم پيدا كنيم كه زيد و همسرش و پسر، كداماگر امكان د - 2ج

ده تر مرزود كه بعد مرده از آن كس كهاند بايد طبق قواعد شرع آن كس مرده

ا هم مه بكنيم كه ه است ارث ببرد، طبق سهام طبقات االرث و اگر يقين پيدا

برند ولى آنها ارث مى اند چهار دختر و سه پسر بازمانده در هنگام مرگمرده

ر را د و پدض كررا مرده فر                        اند اينجا بايد او ل پسراگر ندانيم كدام زودتر مرده

 رده كهمر را فرض كرد و پد كه پدر از پسر ارث ببرد و بعد پسر را زنده زنده،

شوهر  زن و ومورد مادر و پسر  پسر از پدر ارث ببرد بمقدار سهم االرث، و در

يم كه رض كن                          مرتبه ديگر دو مى را زنده ف                                 هم به همين صورت يك مرتبه او لى و

رث ايگر ار كه از همدذكر است در آن مقد ديگرى از او ارث ببرد و الزم به

ث طبق     ور ا                           برد و در صورت توارث، بقي هنمى اند ديگرى از آن مقدار ارثبرده

ادر در و ماز پ در مورد دختر كه در بين راه مرده او           برد و ام اسهم ارث خود مى

ر م از پد               برند و دختر دو ديگر و سه برادر از او ارث مى برد و سه دخترارث مى

م از                برند، خواهر سو برد و بازماندگان از او ارث مىمى ارثو مادر و خواهر 

ادر و برد و سه براند ارث مىخواهرانى كه قبل از او فوت كرده پدر و مادر و

 ست در                                      برند ام ا خواهر چهار م كه داراى شوهر ااز او ارث مى يك خواهر

 ود ارثن خرا                                              آنها داراى مال است از بچ ه و پدر و مادر و خواه             فرضى كه بچ ه

دران ن برا              برد و بقي ه بينصف ماترك اين خانم را شوهر ارث مى برد و بعدمى

 رادرانكه ب                                                    شود، در مورد مهري ه هم نصف مهر را شوهر به ورثه خانممى تقسيم

زم ال يههستند بايد بدهد، در مورد ديه هم اگر طورى تصادف شده كه فرض د

 .شودمى ر ارث گفته شده تقسيمآيد در تقسيم آن، همان مسائلى كه دمى
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 محروم كردن بعضى از ورثه

باشند مى خصى فوت شده و پنج فرزند دارد چهار تا از فرزندان كه از يك مادرش - 1س 

ز يك ا كه كنند و براى يكى از فرزندان پسراز ثمره و غير ثمره درختان پدر استفاده مى

 ت يااس ين درختان براى همه فرزندانشوند، آيا ا                               مادر ديگر است هيچ حق ى قائل نمى

 ؟براى آن چهار نفر

 عل ق به مانده متباقي د و اموالننكد هيچكدام از ورثه را از ارث محروم ن        حق  ندار آنان - 1ج        

 .شودتمامى فرزندان است و بين آنها تقسيم مى

 ارثهاى باطل

 در مذهب ن حكومت ظاهر شاه يا داود شاه كهعنوان عصبه در زما زمينى به - 1س 

 ؟ردتواند پس بگي                                                          سن يهاست گرفته شده و در مذهب ما عول و تعصيب نيست آيا فعالمى

 تواند پس بگيرد.مى - 1ج 

قات ارث              متفر 

                                                        ابت ديه بخاطر كالبد شكافى يا برداشتن عضوى از مي ت گرفتهبپولى كه از  - 1س 

 ؟توانند آن را بردارند و بين خود تقسيم كندشود آيا ورثه مىمى

 ا ندارندرآن                                                  اه خيري ه خود مي ت صرف نمايند و ورثه حق  برداشتنديه را در ر - 1ج. 
 حقوق تواند همهدهند آيا همسر مىقوقى كه بعد از مرگ كارمند به همسر او مىح - 2س 

 ؟                                             را تصر ف كند يا جواز تصر ف در يك هشتم را دارد

 ر و م از همسهمه، اع ق، متعلق بهستگى به نظر اعطا كنندگان دارد و ظاهرااين حقوب - 2ج

 .باشد                    فرزندان تحت تكف ل مى
 ؟ه دارد سلب كند مثالپدر ارث پسر راك                      تواند شخصى را از حق ى آيا كسى مى - 3س 

 ا رخود  ه هر كسی در حال حيات اختيار مالسلب حق ديگران جايز نيست البت _3ج

 دارد و ميتواند آن را به كسی هديه كند يا بفروشد
 هاى او    بچ ه اگر كسى بميرد، رفتن به منزل او براى فاتحه خواندن در حالى كه - 4س 

 ضبعو                                                                       نابالغ هستند، چه حكمى دارد و بر فرض عدم جواز توق ف، اگر تسليت گويندگان

و ا منزل ه بهو حكم افرادى ك ؟                                                      مقدار توق ف پولى را به يتيمان بدهند آيا توق ف جايز است

 ؟روند، چگونه استمىجهت حفظ جان و مال 

 آن به دادن چيزى براى  رفتن به خانه يتيمان در غير حالت ضرورت بدون جبران كردن - 4ج

مستلزم اضرار به مال آنها باشد ولى اگر ضرورت  غير مادر، خالى از اشكال نيست خصوصااگر
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آمد كند كه در  تواند رفت وكسى كه حفاظت آنها را به عهده دارد مى كند مادر آنها و يااء اقتض

 .باشدصورت جايز است بلكه در بعضى موارد الزم مى اين
 وروثى پدر را ندارد و تصميم                               گويند دختر حق  دخالت در اموال مبعضى مى - 5س 

 ؟گرفتن با پسر است، وظيفه چيست

 ق هستند و بايد حقو ختر و پسر در مسئله گرفتن حقوق مخصوص خود مساوىد - 5ج

 .ى داده شودآنها طبق تقسيم شرع

 دختر                                   عم  از سه پسر كه هر سه صغيرند و يككند كه چهار فرزند اپدرى فوت مى - 6س 

يله بوس اى دارد كه بعد از چند سالبر اوست منزل مسكونى                       دارد و زن متوف ى هم ارث

كنند مى شود و برادران و مادر جهت ساختمان منزل كمكهاى متفاوتىبرادران تخريب مى

واهر خ        جهيزي ه  ها خرج                                                پدر پول نقد دارد كه توسط قي م شرعى و قانونى بچ هو مقدارى هم 

حوه نوضعيت ارث و  اند بفرمائيدگردد و حال آن كه پسرها در آن زمان صغير بودهمى

 چگونه است؟اء                          مالكي ت ساختمان جديد البن

 ه تمان خانمادر از ساخ برند ومامى ورثه از خانه قديمى به نسبت سهمشان ارث مىت - 6ج

و داده به ا ساختمان قديمى محاسبه شود و برد كه بايد قيمت يك هشتمقديمى ارث مى

ل يشتر پوبن كه ساخته شدن خانه جديد هر كدام از فرزندا                          شود و ام ا بعد از تخريب و

كمك به  بافىىا قالهمان سهم به قيمت فعلى متعلق به آنهاست و مادر هم كه ب اند بهداده

مين كه صل زااست ولى                                                نزل كرده به همان نسبت به قيمت فعلى از آن  مادرساختمان م

قسيم تپسر                        فرزندان اعم  از دختر و شود، به نسبت سهم االرث بينعرصه ناميده مى

مام تده سهم ختر شو پولى كه از پدر مانده و صرف د بردگردد و مادر از زمين ارث نمىمى

ير مان صغزفرزندان مخصوصافرزندانى كه در آن رضايت مادر و  ورثه بوده كه بايد

 .باشدن تربيشل                                                       تحصيل گردد مگر وصي ت براى جهيزي ه شده باشد و از ثلث ما اند،بوده

 ؟كليف اموال اشخاص مفقوداالثر چيستت - 7س 

 از  ست و بعدمفقوداالثر ا ا زمانى كه حكم به موت نشده باشد اموال متعلق به خودت - 7ج

 .شودمى موت او شد بين ورثه تقسيمآن كه حكم به 

 ؟                              كرده غير از ارث حق  ديگرى دارد ن كارمندى كه همسرش فوتزآيا  - 8س 
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 سنجى شود و به  اى كه زن در خانه آورده تخمين و نسبتبايد مقدار سرمايه - 8ج

مگر زن بعد اموال تقسيم گردد                                                نسبت معي ن شده قبل از تقسيم اموال به زن برسد و

  .يده باشدآن را بخش



 

 

 

 

 

 مسائل قضا

 احكام قضا
تواند صالحه چيست و آيا قاضى محكمه نيز نقشى در اين مصالحه مىم - 1س 

لحه م مصااى ننمايد و اصوالچنانچه طرفين با هباشد يا بايد هيچگونه مداخله داشته
 ؟تكليف دادگاه چيست ننمايند

 مصالحه  ضايت به مصالحه داشته باشند، خودرخود طرفين در صورتى كه  - 1ج

رايط نمايد و شمى                                                      نمايند واال  قاضى با در نظر گرفتن شرايط، حكم به مصالحه

 .                                          مصالحه را خود معي ن كند و الزام به عمل كند
ه به - 2س   آيا اين -                                                جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعي ه بفرمائيد الف             با توج 

ز در                                                        حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعي ه در امور جزائى را نيقاعده به امور 
نفر  ا چندبه عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو ي)؟گيردمى بر

 (ودنماء                                                       توان با تمس ك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا ديه را اجرآيا مى باشد

 ئى هم جزا اند كه قرعه در مسائلدهر چند بعضى از فقهاى بزرگوار فتوا داه - 2ج

ست و اخالف احتياط  رسد جريان نداشته باشد زيراجارى است ولى به نظر مى

اء ردم اجعاء قاعده در اقتض قاعده در حاكم است و در مثالى هم كه عنوان شده

 .كندقصاص مى
 اره قاعده در بفرمائيد :درب - 3س 

 دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و يا اين قاعده به باب حدود اختصاصآ -الف 
 ؟شودتعزيرات نيز مى

هم جواز عمل، صرف ظن  )؟                     در عدم اجراى حد  چيست معيار -ب                                        شك  در حلي ت، تو 

 (اباحه، ولو غير معتبر، يا عدم علم به حرمت به

 قاضى، مرتكب عمل يا هر دو ؟حل عروض شبهه در قاعده در كيستم -ج 

 و                                                          وضوعي ه، حكمي ه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيانآيا شبهات م -د 

 ؟شودمشمول اين قاعده مى

ر تفاوتى وجود دارد؟ در فرض شمول -ه                                                           شبهات حكمي ه آيا بين جاهل قاصر و مقص 
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 مى تما اعده در اختصاص به حدود ندارد و مالك آن دربه نظر ما ق -الف  - 3ج

 .وجود داردابواب ذكر شده 

  تواند تمام موارد مذكور صدق شبهه كندمى -ب. 

  باشد ولى تواند نزد قاضى و هم نزد مرتكب عملبهه، هم مىش          محل  عروض  -ج 

ه نزد ث شبهعمل باع شبهه عندالقاضى بايد ثابت گردد و چه بسا شبهه نزد مرتكب

 .گرددقاضى هم مى

  گرا                          گردد اال  اكراه و اجبار كه مىمام موارد مذكور مشمول اين قاعده ت -د 

هر چند  شودمثالمكرهاو يا باالجبار كسى ديگرى را به قتل برساند او كشته مى

 .شوداكراه و اجبار هم باشد ولى مادون قتل مشمول قاعده مى

  ه نظر ما جاهل مقص ر مثل عامد استب -ه                                . 
ار به انعقاد نانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسالمى ايران ناچچ - 4س 

ن به اي)با يك كشور غيراسالمى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد  قراردادى

راى                                                           جمهورى اسالمى متعه د شود محكومين به زندان تابع آن كشور را ب معنى كه

 انيانتحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زند          تحم ل حبس

 بفرمائيد: (دامه حبس در ايران تحويل بگيردرا جهت ا تابع كشور ايران

ه به صدور در مورد مجرمين ايرانى،  - 1  دادگاههاى غير حكام حبس توسطا                 با توج 

 ليتقاب اسالمى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران

 ؟دارد يا خيراء اجر
 بفرمائيد :اء بليت اجردر صورت عدم قا - 2

 نينر حكم بر اساس قوا                                                آيا اصوالدادگاههاى ما مكل ف به محاكمه مجد د و صدو -الف 
 ؟باشند يا خيرجمهورى اسالمى ايران مى

ه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوهب -ب   اى را كه مغاير موازين شرع                                          ا توج 
 ؟ارشاد فرمائيد نباشد

ه به اينكه مجازات جرائ اءدر صورت قابليت اجر - 3  م ارتكابى در كشور                             با توج 
رات جمهورى اسالمى دااسالمى تنها زندان مى غير راى                                           باشد ولى از ديدگاه مقر 

تواند صورتهاى ذيل آيا حاكم شرع مى ؟مختلف ذيل است تكليف چيست صورتهاى
 تبديل نمايد : را به حبس

 .                              جازات جرم ارتكابى حد  شرعى استم -الف 
 .رم ارتكابى ديه استجمجازات  -ب 
 .مجازات جرم ارتكابى حبس است -ج 
 .جازات جرم ارتكابى تعزير غير حبس استم -د 
 .ت جرم ارتكابى قصاص استمجازا -ه 
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 .شودبى جرم محسوب نمىعمل ارتكا -و 
مين خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى در مورد مجر - 4

ظر راند، آيا از نگذمرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات را حبس مى اسالمى
به  تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازاتجمهورى اسالمى مى شرعى،

 ؟بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير كشور متبوع
 ؟كند يا خيرگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسئله تغيير مىا - 5
 ؟در موارد فوق تأثير دارد يا خيريا رضايت و عدم رضايت محكومين آ - 6

 وارد از م رى                                                 ردادها تا حد  امكان نبايد منعقد گردد زيرا در بسيااينگونه قرا - 4ج

 .                                               موجب وهن عز ت اسالمى و احكام شرع مقد س خواهد بود

  د نداراء ريه احكام صادره از دادگاههاى غير اسالمى قابليت اج           به طبع او ل - 1ج

 احكامء ااجر هشود، ايران را مجبور بمىاء ن دو كشور امضاى كه بي             مگر تعه دنامه

 .تواند داشته باشدآنها كند كه با اين فرض دو صورت مى

 1 - جرم  بق احكام شرعى حكم شده باشد كه اجراى آن با ثبوتحكم صادره ط

 .اشكال ندارد

 2 - اردنداء اجر كم صادره از نظر شرعى صحيح نباشد كه در اين صورت قابليتح. 

  حق   اس در صورت تقاضاى رسيدگى از جانب صاحبدر حقوق الن -الف  - 2ج    

ر ا اقراي     ين ه قبيل ب                                                       بايد رسيدگى شود و حقوق الل ه در صورت حاصل شدن شرايط از

 .رسيدگى انجام گردد

  تعه د  ه عنوان مجرى حكم عمل كند كه                          تواند به عنوان مم ه د نه بدولت مى -ب      

ند ماده كرا آ او يل آسايش زندانى و مأمور جهت نگهدارىنمايد زندان و غذا و وسا

 .حكماء اجر اين تمهيدات جهت عمل به قرارداد انجام گيرد نه براى

  ه نظر ما تبديل صور مذكور جايز نيستب - 3ج. 

  در  هك                                               اع بيگانه شرع مقد س، حاكم اسالمى را مخي ر نموده در مورد اتب - 4ج

طبق  تا ند                              و يا به مل ت خود آنها تحويل شو دادگاههاى اسالمى محاكمه گردند

 .اردانع ندمخودشان  مجازات در كشوراء قوانين خودشان محاكمه گردند و لذا اجر

  تفاوت ندارد - 5ج. 

  تفاوت ندارد - 6ج. 
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ه به - 5س                                            قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران قاضى مكل ف  167اصل             با توج 
جتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون طبق قانون عمل كند نه بر مبناى ا است

 شناسىقاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباكار قضائى حالت كار فعلى در واقع
ره مى داشته و از باب فزون باشد و با پيشرفت روزا                               تطبيق موضوع بر قوانين مقر 

ر دعلوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى  حضور زنان در مسائل و
  ائى كنونى، بفرمائيد :مسائل قض

 ؟باشد                                                  قضائى موجود، ذكوري ت شرط الزم براى تصد ى امر قضا مى آيا در نظام -الف 
 ؟دار فصل خصومت شوندكيم عهدهى تحتوانند به عنوان قاضآيا زنان مى -ب 
ه به اينكه امروزه غالبارسيدگى به دعاوى دو مرحلهب -ج  مرحله )اى است                                                      ا توج 

له كند به خالف مرحو در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مى (تجديد نظر بدوى و
سى كه در بسيارى موارد صرفاكار آنها رسيدگى شكلى است، يعنى برر تجديد نظر

رت لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صو حكم صادره از
 ؟عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند توانند بهآيا زنان مى

ه به -د  طعى قاينكه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى             با توج 
 و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى نيست

لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در  صادره را از
 ؟ردى به عنوان قاضى استفاده كاز زنان در دادگاه بدو تواناينگونه موارد مى

ه به اينكه در مسائل اختصاصى زنا            اگر ذكوري ت - هـ ن                                                       در قضا شرط باشد با توج 
توان گفت دهد، آيا مىآنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى شهادت

 ؟                   موارد حق  قضا دارند زنان در اين

 عبارت است از  آيددست مى                                           نچه از لسان اخبار و اجماع منقول و محص ل بهآ - 5ج

 يچكدامهشده  فروعى كه ذكر                                                 اينكه : تصد ى امور قضا اختصاص به رجال دارد و لذا

ى ه معناضاوت بققضا گردد و لو آنكه                                       تواند دليل بر جواز تصد ى زنان در امورنمى

 .            شرعي ه نباشد صدور حكم از روى استنباطات
 ؟در قاضى مأذون شرط است (ودنبشيعه دوازده امامى )آيا ايمان  - 6س 

 يمان در قاضى مأذون براى قضاوت بين امامي ه شرط استا - 6ج                                                 . 
                                 توانند براى اهل سن ت قضاوت كنند؟                              ر چه مواردى قضات سن ى مأذون مىد - 7س 
 (حدود، قصاص، ديات، تعزيرات، احوال شخصيه)

 ن حكم خودشا                           تواند قاضى سن ى طبق موازين                         راى قضاوت بين اهل سن ت مىب - 7ج

 .نمايند
توان مى                             مد ت اجاره تخليه ننمايد، آيااء ضگر مستأجرى، ملك را بعد از انقا - 8س 
 ؟وادار به تخليه نمود يا خير )را با تعزير يا حبس و  او
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 تأجر مس قدام به تخليه نمايد و تعزير جايز نيست مگر آن كهابايد حكومت  - 8ج

 .اشكال ندارد جرمى مرتكب شده باشد كه در آن صورت تعزير
 تعزيرات                                 يرات بيد الحاكم است آيا حد اقل  ورى كه مسستحضريد تعزهمان ط - 9س 

                                                               مثاليك ضربه شال ق است يا اقل  معتد  به است، چگونه بايد عمل نمود؟

 كند مى عزير طبق صالحديد حاكم است كه نسبت به جرم و جانى تفاوتت - 9ج

 .                                   ولى اقل  مراتب آن، يك ضربه شال ق است

          حد اقل  و  (با قرار بازداشت)                                  يا در نگهدارى مت هم در حبس تعزيرى آ - 10س 
 ؟                                     معيار است يا مد ت زمان بيد الحاكم است اكثرى

 اكثرى                                            بس تعزيرى مشكل است و على فرض قبول حد اقل  وبه نظر ما ح - 10ج 

 .وجود ندارد و به نظر حاكم شرع است

                                                  جعه به دادگاه مد عى است كه بر اثر صدمه وارده توسط شخصى با مرا - 11س 
 هارصدمبلغ يك ميليون تومان هزينه دارو و درمان نموده است، در حالى كه چ زيد

باشد،                                                               تومان ديه به او تعل ق گرفته و خواستار ششصد هزار تومان مابقى مى هزار
 ؟تكليفى دارد آيا دادگاه

 دهكار نيستبشخص جانى، بيش از ديه  - 11ج. 

دارد براى خرج زيدى كه بر اثر خصى با مراجعه به دادگاه اعالم مىش - 12س 
، وى مجروح گرديده دويست هزار تومان خرج دارو و درمان نموده است ضربه به
ره مبلغ فوق را كسر نمود يا خير توان ازآيا مى  ؟                                      ديه مقر 

 كه جهت  كند كه بايد مقدارى رار صورتى كه با شخص مجنى عليه شرط د - 12ج

و يا  فوت كه خوف معالجه او صرف نموده، پس بدهد و يا آن كه در مواقع اضطرارى

كند با ىممخارجى را كه جانى صرف  شود،                                   ضرر بيش از حد  نسبت به مجنى عليه مى

 موالايناى است كه معكه عرف جامعه به گونه                                   اين ني ت كه آن را پس بگيرد و يا آن

ه از رف نمودكه ص تواند مقدارى رادر اين موارد جانى مى كنند،را از ديه كم مى مخارج

  .ديه كسر نمايد
                                                     فس شخصى ديگر كفالت نمود و مت هم فرار كرد آيا كفيل راناگر كسى از  - 13س 

 ؟توان زندان نمود يا خيرمى

 مود.نى نزندا توان كفيل رالى در صورتى كه كفالت از نفس كرده باشد مىب - 13ج 
 فردى محكوم به اعدام شده و بخواهد عضو يا اعضاى بدن خود را به - 14س 

 اشخاص مضطر هديه نموده و در قبال آن از حاكم شرع تخفيفى بخواهد، آيا حاكم
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 تواند حكم اعدام او را تخفيف دهد و اگر حاكم شرع تخفيف از اعدام بهشرع مى
 ؟محكوم شرط نمايد آيا اين شرط صحيح است

 فيف در تخ ى ندارد بلكه بايد در هر جا به وظيفه عمل نمود وهديه او اثر - 14ج

 .                                             اين رابطه مشروعي ت ندارد پس شرطش هم نافذ نيست

 هاى كامپيوترى و يا                                        رقت اط العات سر ى كد شده و رمزدار از شبكهس - 15س 

 كامپيوترهاى شخصى و كشف آنها چه حكمى دارد همين طور سرقت و فروش غير

 هاى موبايل توسط آشنايى با تكنيك الكترونى مركزى آن چه صورتمجاز شماره

 ؟                                                       و آيا با وجود ساير شرائط امكان اجراى حد  سرقت وجود دارد دارد

 ارد اين مو                                           ينگونه امور حرام است ولى اجراى حد  سرقت درا           مسل ماسرقت  - 15ج

 .دتواند او را تعزير نماي                               محل  اشكال است بلكه حاكم شرع مى

صب قضا، آيا قاضى الزم است خود را عادل بداند يا            در تصد ى من - 16س 

ند نيز مثل امامت جماعت است كه اگر مأموم، امام را عادل بداند بتوا قضاوت

 ؟امامت كند

 بول قضاوت در صورتى است كه قاضى خود را عادل بداندق - 16ج. 

دهند، هاد جريمه نقدى مىه بعضى از زندانيها براى نجات از زندان پيشنب - 17س 

 ؟صحيح است آيا

 است. جازه بدهد، اشكال ندارد زيرا از مسائل حكومتىاگر قانون ا - 17ج 

 ت؟                                                    مت هم يا زندانى كردن او قبل از ثبوت محكومي ت جايز اس آيا بازداشت - 18س 

 ايز هم ج رد مثل قتل، بازداشت الزم است و در بعضى موارددر بعضى موا - 18ج

 .نيست

 ؟الك اصلى تعزيرات در حكومت اسالمى چيستم - 19س 

 ت كه حاكم شرع در موردى كه آن عمل حد  معي ن شرعىمالك اين اس - 19ج                                                

 .ندارد، تشخيص دهد كه مجرم بايد ادب شود يعنى تعزير گردد

 علم قاضى
اثبات جرم، منحصر به نظريه كارشناس مانند كارشناس  چنانچه دليل - 1س 

 پزشك قانونى باشد بفرمائيد : نگارى يا انگشت

 ؟                                    يا از نظر شرعى چنين دليلى حجي ت داردآ -الف 

                        شود يا حجي ت آن منوط به                                       ر صورت حجي ت، آيا دليل مستقل ى محسوب مىد -ب 

 ؟                     داشتن شرايط بي نه است
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 اطمينان براى                                             ز نظر شرعى حجي ت ندارد مگر آنكه موجب يقين وا -لف ا - 1ج

 .حاكم شرع گردد

  ت         مترت ب اس سائل آنمصورت يقين و اطمينان، حكم علم قاضى را دارد و  در -ب. 

ه به اوضاع و احوال شخصى و خانوادگى مت هم قصد مجرمانهب - 2س  اى از                                                           ا توج 

 ئوليت                                                             ارتكاب عمل به اثبات نرسيده آيا در اين صورت فرد مت هم داراى مس او در

ر برسد يا خير كيفرى است  ؟                                  و بايد به مجازات مقر 

 م است احكا از مصاديق شبههگر براى قاضى ثابت شود كه موارد ياد شدها - 2ج

     ل يه باشد كمصاديق شبهه ن شود و اگر ازكيفرى مثل حدود و امثال آن جارى نمى

 .احكام كيفرى جارى است

                                                       ا پيرامون علم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا بي نه بياننظر مبارك ر - 3س 

مى مىاگر علم  بفرمائيد و  ؟باشد حكم عفو چگونه است                  قاضى طريق سو 

 و  ه اقرارندارد                         و علم قاضى حكم بي نه را تواند به علم خود عمل كندقاضى مى - 3ج

 بعيد نيست قبول عفو، مخصوص اقرار باشد.

      تهي ه  ظر اسالم را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاههاى مدرنن - 4س 

 ...فتوكپى و عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراكس،شود مانند فاكس، فيلم، مى

ا ت     ؤي د عنوان م تواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و بهبيان فرمائيد كداميك مى

 ؟باشند                     چه حد  قابل استناد مى

 و  او نشده                                                      حل  اشكال است مگر اين كه موجب علم قاضى شود و تزوير درم - 4ج

 .بتواند در آنها به صاحبش قطع پيدا كند

 

. 

  اقرار

                                                     ت هم قبل از صدور حكم بوسيله مأمورين براى گرفتن اقرار ضرب و جرح م - 1س 

 ؟صورت دارد چه

 چه بسا                                                      رب و شتم و شكنجه مت هم حرام است و عقوبت اخروى دارد وض - 1ج

 .گرددموجب قصاص يا ديه مى
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 دىعم مى بيان شده است اگر كسى به قتلقانون مجازات اسال 236        ر ماد ه د - 2س 

 رشخصى اقرار كرده و پس از آن ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد د

لى از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه ا ت ز بي                                                                     صورتى كه او 

 قضيه پرداخت خواهد شد و اين در حالى است كه قاضى احتمال عقالئى ندهد كه المال

 .آميز استتوطئه

 كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى تبصره : در صورتى

 شود حال بفرمائيد :                                         اثبات باشد قاتل به تقاضاى ولى  دم قصاص مى قابل

 شد آيا اگر برادرى نسبت به آميز نبودن اقارير چگونه محرز خواهدتوطئه -الف 

و        متأه لبر خالف واقع و فقط به جهت رهايى دادن برادر ديگرش كه )فردى  قتل

ب ر عذااعتراف و اقرار نمايد و بعدابرادر بزرگتر در اث (و فرزند است داراى زن

 ؟آميز خواهد بود يا خيرضوع توطئهنمايد مو وجدان به قتل اقرار

لى آميز نبودن چه هنگام است آيا حتمامىتوطئه -ب   و                            بايست بين اقرار كننده او 

مى سوى  هر شكل ممكن با علم به حكم از تبانى قبلى صورت گرفته باشد يا به      دو 

 ؟               آميز تلق ى نمودتوان آن را توطئهمى        مت همان

لى را به لحاظ كتمآيا مى -ج   ر دادگاه                        ان حقيقت و اد عاى دروغ د                                     توان اقرار كننده او 

 ؟تعزير نمود يا خير

 ا فرض مذكور اقرار دو م توطئه استب -لف ا - 2ج                                . 

  دو م  اقرار رد                                   بداند كه اقرار دو م نظر غير واقع دابانى الزم نيست و اگر حاكم ت -ب     

 .نيستاء قابل اعتن

  ير چون نص ، خالى از اين مورد استخ -ج                                . 

 قانون مجازات اسالمى بيان شده است اگر كسى به قتل عمدى 236         در ماد ه  - 3س 

 ردشخصى اقرار كرده و پس از آن ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد 

لى از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه صورتى ك ز ا                                                             ه او 

 هد كهپرداخت خواهد شد و اين در حالى است كه قاضى احتمال عقالئى ند بيت المال

 .آميز استتوطئه قضيه

 تبصره : در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى

 :شود حال بفرمائيد              لى  دم قصاص مىتقاضاى واثبات باشد قاتل به  قابل

نيز حكم مسئله همان  (خطاى محض يا شبه عمد)تل غير عمد باشد آيا اگر ق - 1

 ؟بود يا خير خواهد

تراف ثبات قتل غير از اقرار باشد فرد ديگرى به قتل همان مقتول اعاچنانچه راه  - 2

ان                    ت لطفاعل ت آن را بيآيا حكم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاو نمايد

 ؟فرمائيد
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 آيا همين كه اقرار عند ؟نظور از مراجعه و اقرار فرد ديگر چه هنگام استم - 3

ليه از اقرارش عدو الحاكم ل                                                             صورت گرفت و فرد ديگرى مراجعه نمود و فرد او 

 بايست حكم شرعى به قصاص ياديه از هر دو ساقط است يا حتمامى كرد قصاص و

م اقرار نمايد تا ديه از بيت المال پر اشدديه صادر شده ب  ؟ودشداخت                                                  آنگاه نفر دو 

 ين حكم اختصاص به قتل عمد داردا - 3 - 1ج. 

 2 -  رت صو ص بهل اقرار كند و بعد از اقرار خود برگردد و لذا اختصا            بايد فرد او

 .شود         به نص  مىاء                                            اقرار دارد و موضع نص ، اين مورد است كه اكتف

 3 - حكم  ام قصاص اگر ديگرى اقرار كرد همينند تا قبل از انجكتفاوتى نمى

 جارى است.

ه جرم ر اثر سئواالت تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار اقرار بد           اگر مت همى  - 4س 

 ارزش وچنين اقرارى فاقد اثر و ارزش اثباتى است يا اين كه داراى اثر  كند آيا

 ؟باشداثباتى مى

 اگر  ولى داردن                                         اغفال يا اكراه يا اجبار انجام گيرد حجي ت از روى  اقراراتى كه - 4ج

 .                                          از روى سئواالت تلقينى اقرار كند، حجي ت دارد

 جباريا طرح كننده سئوالهاى تلقينى يا اغفال كننده يا اكراه و اآدر هر صورت  - 5س 

 ؟باشند                                                    كننده مرتكب عمل خالف شرع مقد س شده و مستحق  مجازات مى

 م داده انجا داشته عامل به اين اقرار خالف شرعن               كه اقرار حجي ت در مواردى  - 5ج

 .و بايد تعزير شود

ش اثباتى چنين اقرارى آيا بين صورتى كه چنين اقرارى در مورد ارز - 6س 

د علم و اقناع وجدانى شود با صورتى كه موجب علم و اقناع وجدانى نشو موجب

 ؟دارد تفاوتى وجود

 ا نه شود ي                                     نظر شرعى حجي ت دارد چه موجب حصول علمى كه از البته اقرار - 6ج

 دد ازقاضى گر                                                      حجي ت دارند ولى آنجا كه حجي ت ندارد اگر موجب حصول علم

 .                                     باب علم قاضى حج ت است نه از باب اقرار

 عالى                                                   ش اثباتى چنين اقرارى آيا بين حقوق الناس و حقوق هللا  تدر مورد ارز - 7س 

 (باشدن                                     س داراى اثر اثباتى باشد و در حقوق هللا  كه در حقوق النا)؟تفاوتى هست

 تفاوتى ندارد - 7ج. 
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ت چنين اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد آيا در عداد امارا در صورتى كه - 8س 

 ؟گيردقراين قرار مى و

 عااز امارات نخواهد بودقط - 8ج. 

 ؟عريف اقرار را از نظر فقهى بيان فرمائيدت - 9س 

 به موجب آنچه كه                                عى به حق ى بر گردن خبر دهنده يادن جزمى و قطاقرار خبر دا - 9ج 

د و يا ود كنخ               نفى حق ى را از  شود يا                                         آن حق ى يا حكمى بر گردن خبر دهنده ثابت مى

 .حكمى را از خود نفى كند                                   طورى خبر دهد كه به موجب آن حق ى يا

 ؟                                              ستندات حجي ت اقرار را از نظر شرعى بيان فرمائيدم - 10س 

 حكم عقل و روايات متعد ده - 10ج                        . 

 ؟آوردراى شنونده يا قاضى نوعاعلم عادى يا اطمينان پديد مىآيا اقرار ب - 11س 

 قرار نافذ است و لو آنكه علم آور نباشدا - 11ج. 

ا يز موجب علم عادى يا اطمينان براى شنونده يا قاضى هست ي           آيا بي نه ن - 12س 

 ؟                   موجب ظن  و گمان است آنكه

 آنكه  لو                    ائط باشد حج ت است و                                   بيشتر اوقات ظن  آور است و اگر با شر در - 12ج

 ظن هم نياورد.

كند چرا در مورد جرايمى مثل گر اقرار ايجاد علم عادى يا اطمينان مىا - 13س 

 ؟كنندلواط به يك بار اقرار قناعت نمى زنا يا

 رار        عد د اقامر به ت                                                      والعلم آور نيست و ثانياشرع مقد س با در نظر گرفتن مصالحا - 13ج

 .گرددمىلم نهم باعث ع                                                       فرمودند نه از باب اينكه علم بياورد زيرا تعد د در اقرار

 دهمى كه بيش از يكبار اقرار براى اثبات جرم در نظر گرفته شآيا در جراي - 14س 

ز متر اكمثالدر جرم زنا بجاى چهار بار )                                      است اگر اقرار به حد  نصاب قانونى نرسد 

ع به وقو ر علم                                               مثالفقط يكبار اقرار نمايد ام ا قاضى با همين يكبا (اقرار كند بار چهار

 ايد طبقبست و                                                              ناحيه اقرار كننده پيدا نمايد، آيا علم قاضى در اين باره حج ت ا جرم از

 نگونهعمل كند هر چند چهار بار اقرار صورت نگرفته است يا اينكه در اي علم خود

ن آاساس  نصاب قانونى خود برسد تا جرم اثبات شود و بربايد اقرار به              موارد حتما  

 گردد؟ حكم صادر
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 ن شرايط آ گيرد، بايد                                                 كم حاكم گاهى از روى اد له اقرار يا بي نه انجام مىح - 14ج

ه ود بلكبواهد اقرار نخ تمام شود ولى اگر علم پيدا كرد ديگر حكم حاكم مستند به

 .موضوع است اثبات مستند به علم حاكم است كه يكى از راههاى

رار قرار سابق خود اقرار كرد آيا اقرار سابق او كه بر آن اقااگر كسى بر  - 15س 

 ؟چرا ؟              حج ت است يا نه كرده

 ل در مسائ                                                 قرار بر اقرار حجي ت ندارد در مثل حدود و قصاص ولىبه نظر ما ا - 15ج

 .تواند اثر داشته باشدمالى مى

ر ب                                                 اى بر اقرار مد عى عليه در زمان سابق وقوف يابند و                اگر كسى يا عد ه - 16س 

ت       ى حج  اقرار شهادت دهند آيا چنين اقرارى كه با شهادت ثابت شده براى قاض چنين

 ؟تواند بر طبق آن حكم صادر كند يا خير چرامى است و

 شهادت  قصاص، حدود و                                                  ر مواردى كه اقرار به حد  نفسه موضوعي ت دارد مانند د - 16ج

 .دار كرتوان اثر را بمى بر اقرار كافى نيست ولى در مواردى مثل امور مالى

ن                                                      ليه در زمان سابق بر حق ى يا جرمى اقرار كرده باشد و اي           اگر مد عى ع - 17س 

عى       ق مد  در يك سند رسمى يا عادى نوشته باشد آيا با اين سند اقرار ساب اقرار را

 ت شدها نه و آيا در صورت ثبوت آن اقرار كه با اين سند ثابشود يمى عليه ثابت

 ؟چرا ؟              حج ت است يا نه

 ا رچيزى  تواندر نزد حاكم شرع انجام گيرد و اين نوع اقرار نمىداقرار بايد  - 17ج

 .ثابت كند

                                                    ط صوت حجي ت دارد يا خير يعنى اگر مد عى عليه در زمان آيا نوار ضب - 18س 

 ع اينده و اين اقرار در يك نوار ضبط شده باشد آيا وقوبه امرى اقرار كر سابق

ورت شود يا نه و آيا در صسابق با اين نوار نزد قاضى ثابت مى اقرار در زمان

                                            با نوار ضبط صوت ثابت شده براى قاضى حج ت است ثابت شدن چنين اقرارى كه

 ؟كند يا خير تواند بر طبق آن حكم صادرو مى

 براى  آنكه تواند مستند حكم حاكم شرع قرار گيرد مگرمىناين نحوه اقرار  - 18ج

 .حاكم اطمينان حاصل گردد

در                                 علم بر وقوع اقرار از مد عى عليهاگر اماره قضايى يا قرائن مفيد  - 19س 

توان چنين اقرارى را ثابت شده دانست و آيا در وجود داشته باشد آيا مى زمان سابق
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                                           و قانونى را بر اقرار سابق مترت ب كرد يا نه توان احكام شرعى مى صورت اثبات

 ؟                           نزد قاضى حج ت است يا نه چرا يعنى آيا چنين اقرارى

 اين                                             كم شرع علم آور باشد علم حاكم شرع حج ت است نهاگر براى حا - 19ج 

 .نحوه اقرار

 راى                                                     ار سابق مد عى عليه با علم قاضى ثابت شود چنين اقرارى بآيا اگر اقر - 20س 

 ؟تواند بر طبق آن حكم صادر كند يا خيراست و مى          قاضى حج ت 

 نه اين                                                     گر براى حاكم شرع علم آور باشد علم حاكم شرع حج ت استا - 20ج

 .نحوه اقرار

مه قاضى است يا ه (                      از قبيل اقرار يا بي نه)                          يا مخاطب اد له اثبات دعوى آ - 21س 

خارج  ى دره اثبات دعو                                                    به عبارت ديگر اگر اقرار يا بي نه يا يكى ديگر از اد ل مردم

اب ه از بتكليف شرعى دارند ك (غير از قاضى)شود آيا ساير مسلمانان  دادگاه اقامه

ليل دنهى از منكر بر طبق آن دليل عمل كنند و در روابط صاحب  امر به معروف و

       ه مقر  د و ب                                              اجرايى بزنند يعنى مثالمقر  به را از مقر  بستانن و طرف او دست به كار

 ؟يا نه چرا له بدهند

 كم شرع حا                                               وى كه قاضى بايد حكم كند اقرار و بي نه بايد نزددر موارد دع - 21ج

 .است انجام گيرد ولى در مواردى كه دعوى نيست اقرار شخص نافذ

 ند در                                                     م كه مقر  له در مقام تكذيب مقر  برآيد و او را تكذيب كاگر فرض كني - 22س 

يا اين آبرد يا نه و اى از اين اقرار مىبهره اين صورت چه بايد كرد آيا تكذيب كننده

 ؟                                  به زيان مقر  مذكور نافذ است يا خير اقرار

 قر  بين م                                                ر مقر  له هيچ حق ى نسبت به مقر  ندارد و لو آنكهبه صورت ظاه - 22ج        

 .          ذم ه نمايداء خود و خدا بايد اد

 سپس كرده و                         ر مقر  آن اقرار را تكذيب                               گر مقر  له پس از آگاهى بر اقراا - 23س 

 ذيب،ايد آيا اين تصديق بعد از تك                                     تكذيب خود باز گردد و مقر  را تصديق نم از

كه اين افتد يا آن                                             كند و در نتيجه اقرار به حال مقر  له سودمند مىاثر مىبى تكذيب را

 ؟چرا ؟شودتكذيب عنوان انكار بعد از اقرار را دارد و شنيده نمى رجوع بعد از

 ى باق قرار                                         نكار مقر  از حرفش برگردد و مقر  هنوز به اابعد از             اگر مقر  له  - 23ج

 .باشد اقرار نافذ است

                                                                 اگر اد عاى مد عى مشتمل بر اقرار باشد در صورتى كه اد عاى مذكور پس  - 24س 
ماند و نافذ رسيدگى ابطال شود آيا اقرارى كه ضمن آن بوده به حال خود باقى مى از
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                                          وى زوجي ت زنى را مطرح كند اوالخبر داده است خير؟ فرضااگر مردى دع است يا
                                                                وى بر زوجه حق ى هست كه اين يك اد عا است و ثانياخبر داده كه زوجه  كه به سود

                                                             حق ى است مانند صداق و نفقه و غيره كه اين يك اقرار است حال در  را بر گردنش
ام آثار                                                 مذكور ابطال شود آيا اقرار زوج به زوجي ت آن زن تم اين مثال اگر دعوى

  ؟مدنى خود را دارد يا خير

 مثل نفقه  شودر مواردى كه ذكر شد كه مبتنى بر اقرار است اثر بار مىد - 24ج

 .و مهريه

 مدنى و همچنين در امور كيفرى انكار پس از اقرار شنيده آيا در امور - 25س 
 ؟چرا ؟شود يا خيرمى

 ن غير اي شود ولى درمىر امورى مانند حدود قبل از حكم حاكم شنيده د - 25ج

 .شودامور شنيده نمى

عوى فساد اقرارش را مطرح كند آيا اين دعوى قابل داگر كسى در  - 26س 
 ؟ار در چه صورتهاى قابل شنيدن استهست يا خير و دعوى فساد اقر رسيدگى

 كم آنكه براى حا                                                   قرار شخص مقر  نافذ است و دعواى فساد مسموع نيست مگرا - 26ج

 .دده باش             كراه  انجام ش كه اقرار او فاسد بوده مثل اينكه اقرار عنثابت شود 

 ه با اينل                                                       ننده در دعوى فساد اقرار كند و دليل او اين باشد كه مقر  اگر اقرار ك - 27س 
 سادفبات كند آيا اين دليل براى اثدعوى موافق است و رجوع وى را از اقرار تائيد مى

 ل را                                      يب و تصديق اقرار توسط مقر  له اين سئوااقرار كافى است و در دو حالت تكذ
 ؟دهيد پاسخ

 عواى فساد با نحو مذكور مسموع نيستد - 27ج. 

ه شخص قط به زيان اقرار كننده نافذ است و از اقرار او نبايد بآيا اقرار ف - 28س 
يان                                                               زيان برسد و آيا موردى وجود دارد كه از اقرار مقر  به شخص ثالث ز ثالث
 ؟برسد

 و  ديگرى             مقر  باشد نه اقرار فقط در آنجا مسموع است كه بر عليه خود - 28ج

 .است كه بايد ثابت شوداء                       اقرار بر ضد  ديگرى ادع

 ؟               شرايط مقر  چيست - 29س 

 اقل، بالغ، قاصد و مختار باشدع - 29ج. 

قصد  است منظور از قصد چيست آيا منظور                      اگر قصد جز شرايط مقر   - 30س 

فاظ است يا آنكه بايد عالوه بر آن قصد نتيجه هم داشته باشد قصد معنى ال        تلف ظ و

ه باشد كه نسبت به چه چيزى اقرار مى يعنى اينكه آيا  ؟كند                                                           هنگام اخبار و تلف ظ متوج 
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ه به اينكه غالبااقرار كنندگان در هنگام سخن گفتن به ويژه آنگاه كه روبروى             با توج 

كنند و غالبادر حال غفلت و سبق لسان گيرند امساك دارند كه اقرار مى قاضى قرار

توان گفت كه قصد نتيجه شرعانفوذ به اقرار افتند مىبه دام مى در دفاعيات خود

 و قصد معنى لفظ كافى است؟ و همان قصد لفظ ؟نيست

 كند و لو مى مقدار كه قصد لفظ و معنا را داشته باشد كفايت در قصد همان - 30ج

طلبى مش يك كالم ذا در فقه تصريح شده كه اگر از                           آنكه متوج ه نتيجه نباشد و ل

 .كندشود همان كفايت مىاستفاده مى

 اضطرارى كه موجب)يا اقرار تلجئه يعنى اقرارى كه از روى اضطرار آ - 31س 

                      صورت گيرد حج ت است يا  (شودصورت سازى در عمل حقوقى يا اخبارات مى

ن خواهد به ستم آستمگرى مىمثالشخصى مبلغ گزافى از ديگرى طلب دارد و  خير

ديون از وى بگيرد ناگزير بستانكار از روى تلجئه و مواضحه رسانى با م طلب را

اند د بگردكند تا ستمگر را از خو       ذم ه مىاء كرده و اقرار به ابراء               ذم ه او را ابر

 يعنى كند كه اين اقرار از روى تلجئه صورت گرفته استمى آنگاه در دادگاه ثابت

م ههمان طور كه بيع تلجئه باطل است اقرار تلجئه  صورى بوده است آيااقرار 

 ؟باطل است يا خير

 قرار ا رار، اقرار نيست و وقتى در نزد حاكم شرع ثابت شد،اين نحوه اق - 31ج

 .گرددنمىاء صورى است و به آن اقرار اعتن

 شهود

، ا در مورد قتلتواند به عنوان شاهد و داور در دادگاههآيا ريش تراش مى - 1س 

 ؟. شهادت بدهد يا داورى نمايد..طالق و  زنا،

 ريش  به شهادت و داورىاء ر هر موردى كه شرط آن عدالت است اكتفد - 1ج

 .                   تراش محل  اشكال است

                   احكام كودك و ممي ز

ى قائل هستيد يا تشآيا براى مم - 1س  خيص                                                       ي ز و غير ممي ز بودن كودكان سن  خاص 

همعيار ديگرى دار آن اء جر                                هاى ممي ز احكام جزائى مثل بالغ ا                 د و آيا براى بچ 

 ؟كندنحوه آن فرق مى شود يامى
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 اساس                                               ن  خاص ى ندارد و مالك فهم و درك كودك است كه برس           ممي ز بودن  - 1ج

حكام ابا       ممي ز تواند تأثير داشته باشد و احكام جزائىمحيط و شرايط زندگى مى

 گردد.تعزير مى                            ممي ز اگر جنايتى انجام داد،جزائى بالغ تفاوت دارد و در 

ه به - 2س   رشد سال كودكان و نوجوانان آنچنان 18اينكه در سنين كمتر از             با توج 

ه و كمك ويژهعقلى و فكرى پيدا نكرده  اتاى هستند                                         اند و به يك معنى مستحق  توج 

ه به وضعيت زند كه  علىانهاى ف                                                             بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند و با توج 

گيرند و اين سنين مسلمادر معرض آسيب و تأثيرات منفى زندانيان قرار مى افراد در

 رش بيش                                        با تهي ه كنوانسيون حقوق كودك كه مورد پذي)فكر افتاده  امروزه دنيا به

ر با قرار گرفته و جمهورى اسالمى ايران نيز در سنوات اخي كشور جهان نيز 186

 18 تر ازاى را براى افراد كمكه نظام دادرسى ويژه (پيوسته                     حق  شرط به اين قانون

شود به نظر عمدتااز نظام جايگزين استفاده مى سال اعمال نمايد و در آن سيستم

ه به وسعت اختيارات توان قضا خصوصادر تعزيرات آيا مى                                   حضرتعالى با توج 

 از يك نظامموارد تعزيرى  اى براى آنان ترتيب داد تا درنظام دادرسى ويژه

به است استفاده نمود مثال جايگزينى كه در ترميم شخصيت آسيب ديده آنان مؤثر

ه كاعى مربيان اجتم                                                         توبيخ شفاهى اكتفا نمود يا مت هم را به يك مؤسسه تخص صى با

 د يااكتفا كر براى اين منظور در نظر گرفته شده فرستاد يا صرفابه جريمه نقدى

نظر و  ع مؤسسات و انجمنهاى حقوقى عمومى زيركار اجبارى بدون حقوق به نف

 نمراقبت قاضى محكوم كرد و يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيتى آنا

 ؟نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند حكم داد

 لغ سران باپ ه از نظر شرعى افراد باالتر از پانزده سال تمام دربا فرض اينك - 2ج

حكام ااگر منظور  شود وهستند احكام كيفرى جزائى اسالم بر آنها جارى مى

عناى بودن م             براى ما اعم  كه هنوز)                                       تعزير است با فرض اعم  بودن معناى تعزير 

  .زى استدد، مجبازدارنده باشد اعمال گر هر اقدامى كه بتواند (تعزير ثابت نيست

ى را معتبر مىآ - 3س     ص                                  انيد يا خير بر فرض اعتبار سن  خاد                                يا در بلوغ سن  خاص 

 ؟دتوان آن را احراز كرمعيار سند سجلى افراد است يا از طريق ديگرى مى آيا

 زهار حاصل  در پسران اگر عالئم بلوغ مثل احتالم و درآمدن مو در قسمت - 3ج

                       دختران نه سال تمام سن   گردد و درنگردد با تمام شدن پانزده سال بلوغ حاصل مى
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                                     بايد ثابت شود كه سن  بلوغ تحق ق پيدا  است و سند سجلى مالك نيست بلكهبلوغ 

  .كرده است



 

 
 

 مسائل حدود

         حد  زنا

 از آنها                                                       بعد از زنا، زانيه را به عقد دائمى خود در آورد آيا حد   چنانچه زانى - 1س 
 ؟ساقط است يا خير

 شود            حد  ساقط نمى - 1ج. 

 ؟                                     توان به نظري ه پزشك قانونى استناد كرد                    راى اثبات حد  زنا مىآيا ب - 2س 

 هاى ظن ى راه ت وعلم قاضى امكان پذير اس                                  ت زنا يا به اقرار و يا بي نه و يااثبا - 2ج         

 .تواند زنا را ثابت كندنمى

 هز اين كه به عقد پسرى در آمده قبل از مراسم عروسى در خاندخترى بعد ا - 3س 
 ؟شود يا خيرپدرش زنا نموده، آيا اين زنا محصنه محسوب مى

 شودمحسوب نمى زناى محصنه - 3ج. 

 دهفر مرد و زن را در حالت زنا ببيند وظيفه چيست و اگر بيننناگر كسى دو  - 4س 
 ؟شوهر باشد چطور

 و  نيست وتنفر باشد نبايد مسئله را بر مال كند زيرا امكان ثب اگر ناظر يك - 4ج

ظر ما ند به باش                                                          چه بسا منجر به حد  قذف گردد و اگر شوهر، ناظر به زناى همسر

 .و زانيه را بكشد               حق  ندارد زانى 

فر زن و مرد را در حال زنا ببيند و آنها را بكشد وظيفه ناگر كسى دو  - 5س 
  ؟چيست

 لى در و ير از شوهر باشد و زن و مرد را بكشد بايد قصاص شوداگر ناظر، غ - 5ج

 .شودشود و تبديل به ديه مىشوهر قصاص نمى

 صوص نفى بلد بفرمائيد :خدر  - 6س 

 ..(.واز بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دائمى يا )فى بلد چيست؟ نمنظور از  -الف 

است                                                          عناى تبعيد باشد آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محل  تبعيدماگر نفى به  -ب 
 ؟                          زندانى كردن وى در آن محل   يا
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ى كه تبعيد به مفاسد اگر منظور ت -ج                                                         حت نظر قرار دادن باشد در موارد خاص 
عيد             توان مد ت تبشود مانند زنان ، قاچاقچيان و افراد شرور آيا مىمنجر مى گرىدي

 ؟تبديل نمود را به حبس

 تواند پس از دستگيرى                                                گر محارب از محل  تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مىا -د 
ير تبعيد را به يكى ديگر از مجازاتهاى چهارگانه، جزاى نقدى حبس يا تعز وى

 ؟تبديل نمايد

 توان به تبعيد زن در بابيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مىآ - هـ
 ؟         تسر ى داد محاربه

 ستامراد تبعيد  -الف  - 6ج. 

  باشد و مى قط خارج نمودن از شهرى كه ساكن است به شهر ديگرفمراد از آن  -ب

ه كواردى ممگر  نيست                                                         لذا زندانى نمودن و يا تحت نظر قرار دادن بطبع او ليه جايز

 كه با گيرد رشخص تحت نظر قرا در ذيل اشاره شده البته در مثل نفى محارب بايد

 .باشد و تجارت نداشته تمردم مراوده و معاشر

  ان شهرىزند توان مصداق تبعيد را دربديل تبعيد به حبس معنى ندارد بلكه مىت -ج 

 .                             كه شخصى تبعيد شده، محق ق نمود

  تبعيد  مصداق ندانى نمود تازو در همان شهر تبعيد شده توان او را دستگير مى -د

 .              تحق ق پيدا كند

 شود اين ىم در محارب مطلق است ولى آنچه از مذاق شارع استفاده            اگرچه اد له - هـ

  .ل شوديد عمكيفر با                                                      است كه زن نفى بلد نگردد و لذا در محارب به موارد ديگر 

ه به - 7س   به بيان منحصر به فرد شهيد ثانى در شرح لمعه در مورد تجاوز            با توج 
دق صصغيره كه مورد ترديد شهيد قرار گرفته آيا در مورد صغيره تجاوز به عنف 

دام يا خير و در صورتى كه مورد تجاوز واقع شود مانند امرائه حكمش اع كندمى
 ؟است يا نه

 كامله. م است چه به صغيره باشد يا زنه عنف حكمش اعدابتجاوز  - 7ج 

ب)آيا مفاد تركه  - 8س  ر  غ ث          الض   حدود                               كه در حد  زنا ثابت است در مورد (           ب الض 
ادى و لواط و امثالهم در صورت وجود شرايط                                                                     ديگر مانند حد  شرب خمر و قو 

 ؟                     قابل تسر ى است يا خير مربوطه

 ت تحم ل جناي هر جا كه مرتكب                                  االضرب بالضغث مختص  به زنا نيست و  ظاهر – 8ج        

 .حكم جارى شود نداشته باشد كه تازيانه بخورد بايد توسط ضرب به ضغث،
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ه به - 9س                                                    پيشرفتهاى علمى در صورت ثبوت ابو ت و بنو ت از طريق             با توج 
صورت  يا ارش البكاره نسبت به زانيه و نفقه نسبت به طفل درآدى ان اى  آزمايش

 ك آنمعيار و مال ةيا نه و در صورت ثبوت ارش البكارگيرد مى                  اغفال زانيه تعل ق
 ا خيريه كارشناسى نيز الزم است مهرالمثل است و آيا اخذ نظري                 چيست آيا در حد  

 (گواهى پزشك قانونى)

  ابت نيستث                                                ر ما ثبوت شرعى ابو ت و بنو ت با آزمايش دى ان اىالبته به نظ - 9ج 

سبت كاره نولى ارش الب حاكم شرع علم حاصل شودمگر آنكه از اين آزمايش براى 

 د واجبد فرزننفقه بر مرد در مور شود ولىبه زانيه و لو مغفول باشد، واجب نمى

 .است و لو آنكه زنا زاده باشد

                                  بدون اذن ولى  قهرى به عقد شخصى در  (باكره)شيزه در صورتى كه دو - 10س 
 ازاله بكارت گردد : آيد و

ه از بثانياآيا ني ؟                                     صورت عدم رضايت ولى  قهرى چه حكمى دارد اوالعقد منعقده در
 ؟باشد يا خير                            ثالثاآيا زوجه مستحق  نفقه مى ؟                                     عقد جديد و نگه داشتن عد ه دارد يا خير

 ؟گيرد يا خير                                                        رابعادر صورت بطالن عقد مذكور مهر المسم ى به زوجه تعل ق مى

                  اذن ولى  قهرى حكم طرفين به موضوع يا حكم در مورد  هلخامسادر صورت ج
 ؟باشدچه مى مسئله

 ت شده اس                                                   عقد به قو ت خود باقى است ولى تكليفادختر مرتكب حرام اوال – 10ج

ه اشند كباسته ثانيااگر خو .                                                ولى در ادامه آن واجب است اذن ولى  را به دست آورد

 دگىهم زن هند بانگه دارد و اگر بخوا                                        از هم جدا شوند بايد طالق داده شود و عد ه

 .تافى اسپدر اجازه بدهد همان عقد ك كنند، نياز به عقد جديد ندارد و اگر

       ئى حل اكم قضاخامسابايد در مح .رابعاعقد باطل نيست .باشد                   ثالثامستحق  نفقه مى

  .و فصل شود
 البكاره با دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه بفرمائيد : در خصوص ارش - 11س 
 باشد :                     مستحق  ارش البكاره مىموارد ذيل  آيا زانيه در - 1

 ؟نا با رضايت و ميل وى انجام شودز -الف 
 ؟نا در اثر اكراه يا عنف واقع شودز -ب 
 ؟واقع شود )نا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و ز -ج 

كارت دختر با انگشت يا شيئى صورت گيرد حكم ارش البكاره اگر ازاله ب - 2
 ؟ضايت وى در حكم تأثيرى داردآيا رضايت يا عدم ر ؟چيست

 ؟ستاوت ارش البكاره، آيا عالوه بر ارش پرداخت مهرالمثل نيز الزم در موارد ثب - 3

 گيرد              كاره تعل ق نمىارش الب -لف ا - 11ج. 
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  گيرد                                    م مهرالمثل و هم ارش البكاره تعل ق مىه -ب. 

  گيرد         تعل ق نمى -ج. 

 2 - و  اجبار هبگيرد و در صورتى كه ق نمى                                     گر با رضايت زن بوده، ارش البكاره تعل ا

 گيرد.                                   عدم رضايت بوده ارش البكاره تعل ق مى

 3 - گيرد                                              ه ارش البكاره تعل ق بگيرد مهرالمثل هم تعل ق مىدر مواردى ك. 

         حد  لواط

     ثال  توان نحوه اعدام او را تبديل به ميا شخصى كه ثابت شده لواط كرده، مىآ - 6س 
نجام ا                                             بايد نحوه اعدام همانگونه كه در فقه مشخ ص شده تيرباران كرد و يا فقط 

 ؟گيرد

 م ا اگراست و ا                                                        حوه اعدام بايد به همان نحوى باشد كه در فقه مشخ ص گرديدهن - 6ج        

انعى شرع م طبق نظر حاكم كند كه به نحو ديگرى اعدام شوداء مقتضيات زمان اقتض

 .ندارد

 ؟كندت كند لواط صدق مىاى از دبر مجامعجنبيهااگر كسى با زن  - 2س 

 شودواط نيست و حكم زنا جارى مىل - 2ج. 

هاگر شخص بالغ - 3س   ؟اى لواط كند، حكم هر كدام را بيان كنيد         ى با بچ 

 در د، و                       شود و اال  تعزير هم ندار                                    گر به ميل بچ ه انجام گرفته، تعزير مىا - 3ج 

 .شخص بالغ بايد اعدام گردد

ى را مجبور به لواط كند و مفعول با تهديد و اجبار تن به اگر شخصى كس - 4س 
 ست ياه                                                               عمل بدهد آيا براى فاعل اضافه بر حد  لواط، تعزير و يا حكم ديگرى  اين
 ؟خير

 شود و تعزيرى نيستىم               حد  اعدام جارى  - 4ج. 

                                  ر خصوص حد  قتل در لواط بفرمائيد :د - 5س 

 ؟باشدالزم براى مجازات مى طآيا احصان از شرائ -الف 

 ت بودن پاسخ آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول تفاوتى وجوددر صورت مثب -ب 
 ؟دارد

 واط، احصان شرط نيستدر ل - 5ج. 

 قيادت
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 ؟                            شود و حد  آن را بيان فرمائيدمى قيادت به چه حاصل - 1س 

 ط را لوا براىيادت رسانيدن مرد و زن نامحرم جهت امر زنا و يا دو مرد ق - 1ج

ه تبعيد را كاست  باشد كه احتياط آن                    ضربه شال ق و تبعيد مى 75               گويند و حد  آن 

ديده، واط گرلواسطه زنا يا                                                در مورد بار دو م عمل كنند و بايد موهاى شخصى كه

 تراشيده شود و او را در شهر بگردانند.

نزد دختر دهد و مردانى را براى زنا به دخترى را فريب مى اگر زنى - 2س 
ردها                                كنند بيان فرمائيد كه حد  زن و مآنها با دختر زناى به عنف مى آورد ومى

 ؟چيست

 خورد و مردها حكمشان اعدام است               زن حد  قيادت مى - 2ج. 

 دهاهائى را در آن خانه دور هم جمع كند و مر                 اى تهي ه كند و زناگر زنى خانه - 3س 
 گردد؟ر اين زن چه حكمى جارى مىكنند، ببراى زنا به آن خانه مراجعه مى

 راى ببتواند  رسد كه حاكم شرعگردد و بعيد به نظر نمىىم               حد  قيادت جارى  - 3ج

 .                                                      تهي ه اين محل  و آماده كردن آن، زن را تعزير هم بنمايند

ى را تحريك به زنا كند و زن روى همان تحريك دست به اگر شخصى زن - 4س 
 ؟گردد يا خير                 حد  قيادت جارى مى زنا بزند، آيا براى آن شخص عمل

 گردد                             د  قيادت در اين صورت جارى نمىح - 4ج. 

ادى تحق ق زنا يا لواط شرط است يا اگر فردى دو نفر را قآيا در جرم  - 5س   معج                                                      و 
ادى است  ؟                                                      كند ام ا لواط و زنا محق ق نشود مشمول مجازات قو 

 صداق م      الاقل   شود وحاصل مى                                         ه نظر ما مصداق قو ادى با تحق ق جمع حرام، ب - 5ج

ر توان شخص را تعزيمى گردد و در صورت لزوم                           شبهه است و لذا حد  جارى نمى

 .نمود

اد و طرفين براى زنا يا لواط الزم استآ - 6س   ؟                                                      يا وحدت قصد بين قو 

 كند مى                                                و نفر به هم براى زنا يا لواط از طرف قو اد كفايتدقصد رساندن  - 6ج

زم الرفين ط        قو اد و                                   حرام هم تحق ق پيدا كند و وحدت قصد مشروط بر اينكه جمع

 .نيست

 اينكه واسطه، طرفين را به يكديگر مرتبط نمود و يكى از آنهاگر پس از ا - 7س 
اد                                                باهلل  تعالى عمل لواط يا زنا به عنف صورت گيرد آيانعوذ  و پشيمان شود ى      قو 
 ؟است          محق ق شده

 ورت گرفته است        قو ادى ص - 7ج. 
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 ل و مضاجعه                                                        اگر فردى دو يا چند نفر را براى روابط نامشروع در حد  تقبي - 8س 
ط ا لواجمع نمايد ولى وضع بطورى باشد كه نوعاو معموالنتيجه كار او زنا ي ...و

ادى محق ق مى شود آيامى  ؟شود               قو 

 ر اين صورت هم قو ادى محق ق گرديده استد - 8ج                                     . 

        حد  قذف

 كند و يا اين كه اگر شخصى به صورتق پيدا مى                قط با زبان تحق  آيا قذف ف - 1س 
  ؟گرددكتابت شخص محترمى را قذف كند، حكم قذف جارى مى

 شود و بايد نمى                                                  در متي قن قذف به زبان است و در كتابت حد  قذف جارىق - 1ج

 كند.تعزير گردد ولى در اخرس اشاره، كفايت مى

كرده كه دشنام او رمى به قذف يا در مورد كسى كه عادت به دشنام دادن آ - 2س  
 ؟گردددهد، حكم قذف جارى مىمى معنا

 ص  راده خاا                                                اده خاص  الزم دارد كه در اين نحو دشنام دادنها آنحكم قذف، ار - 2ج   

   .معموالهست

  ؟يان نمائيدب           حد  قذف را  - 3س 

 باشد                            د  قذف هشتاد ضربه تازيانه مىح - 3ج. 

 ؟يابد                  قذف به چه تحق ق مى - 4س 

 كندپيدا مى                                                      ا نسبت دادن زنا و يا لواط به شخص مسلمان حد  قذف تحق قب - 4ج. 

                                                          نانچه دخترى پس از وضع حمل مد عى باشد كه فالن شخص با وى زناچ - 5س 
                                                         نموده است ولى مت هم، منكر ات هام انتسابى باشد بفرمائيد :

سب نامبرده منت گر پزشك قانونى در نتيجه آزمايشهاى دقيق علمى طفل را بها -الف 
 ؟                          آيا شرعااين نظر حجي ت دارد كند

 ؟                                  توان حد  زنا را بر مت هم جارى نمودىم                  در صورت حجي ت آيا  -ب 

                                                           ثبات ات هام انتسابى و تقاضاى حد  قذف از سوى مقذوف آيا حد  ادر فرض عدم  -ج 
 ؟گردد                        قذف بر مد عى زنا جارى مى

 ؟                  مد عى را تعزير كرد توان                                 ر صورت عدم تحق ق شرائط قذف آيا مىد -د 

 اى       فن  بر                                      حجي ت ندارد مگر آنكه از گفته متخص صين از نظر شرعى -الف  - 5ج

 .حاكم شرع علم حاصل گردد

  گرددنمى                                                     ر فرض قبول اينكه طفل از مرد مد عى عليه است، حد  جارىب -ب. 

  گرددجارى مى -ج. 
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  تواند تعزير نمايدگر حاكم شرع صالح بداند مىا -د.  

 سرقت    حد  

تواند عضو قطع شده را                                          يا بعد از آن كه حد  سرقت جارى شد، سارق مىآ - 1س 
 ؟بزند پيوند

 د بود خواه شود كه قطع دست، مايه عبرت ديگران                     ظاهر اد له استفاده مى از - 1ج

 .                          پس پيوند آن محل  اشكال است

 ه ملك كيست آيا ملك حكومت است                   حد  سرقت عضو قطع شداء پس از اجر - 2س 
ا                                                                 مجرى حد  است يا شخص محدود، كه اگر ملك شخص محدود باشد بتواند آن ر كه
 ؟ديگرى بفروشد تا به دست ديگرى پيوند بزنند به

 د از جهت رفع ي تواند                                              ضو قطع شده متعل ق به شخص حد  خورده است و او مىع - 2ج

وشد و تواند آن را بفرنمى ديگرى پولى دريافت كند ولى چون عين نجس است

  د عضو قطع شده به ديگرى اشكال ندارد.پيون

 ؟دارد                  حد  سرقت، چه حكمىاء ستفاده از داروهاى بى حس كننده در موقع اجرا - 3س 

 گردد كه مى                                                    الف احتياط است زيرا حالت تأل م در شخص حد  خورده باعثخ - 3ج

 .دنبال سرقت نرود

                                                    تى را از قبر خارج كنند به سرقت ببرند، حد  سرقت جارى             اگر بدن مي   - 4س 
 ؟خير گردد يامى

 شود مى                                            ا كفن به سرقت برده حد  سرقت به جهت كفن جارىباگر بدن را  - 4ج

رى سرقت جا                                                      زيرا منصوص است ولى اگر فقط جسد را سرقت نموده است، حد 

 .شودنمى

                 حد  كند و يا فقطاء سروق منه تقاضاى اجرمايد           حد  سرقت باء آيا جهت اجر - 5س 
 ؟كند                              حد  بعد از ثبوت سرقت، كفايت مىاء شكايت از سارق در اجر

 اء رتقاضاى اج شود و احتياج به                                    عد از شكايت و ثبوت سرقت، حد  جارى مىب - 5ج

           حد  ندارد.

 ؟گر مال سرقت شده از بين رفته، وظيفه سارق چيستا - 6س 

 قيمى  ثلى است بايد مثل آن را پرداخت كند و اگربين رفته م            اگر مال  از  - 6ج

 .است، قيمت آن را بايد پرداخت كند
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                                                            رگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حد ، سرقته - 7س 
يا آ                                                                   مستوجب حد  ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد  مرتكب شده است 

 ؟گرددچپ او نيز قطع مى پاى

 ى ديگر                                                         ا فرض مذكور چون حد  جارى گرديده و بعد از جريان حد ، سرقتب - 7ج

 .شودطع مىق                                                            ثابت شده و لو آنكه سرقت قبل از اجراى حد  باشد، باز پاى سارق

                                                         قطع يد دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد   هرگاه پس از - 8س 
 ؟شود                      ورد آيا يك حد  اجرا مى                                            مرتكب شده است بر فرض وجوب اجراى حد  در اين م

 ايد انجام شوديك قطع ب - 8ج. 

لپدر فرضى كه  - 9س                                                    س از ثابت شدن سرقت ديگرى كه قبل از اجراى حد  او 
و                                                                    مرتكب شده پاى چپ او قطع گردد اگر پس از قطع پا مجد داسرقت ديگرى از ا

ل مرتكب شده است آيا سارق حبس اب ثابت  ؟شودد مى                                                          شود كه قبل از اجراى حد  او 
ت راستاى همين مسئله بر فرض اينكه سارق حبس ابد شود اگر پس از آن سرق در

ل مرتكب شده آ ديگرى از رق يا سا                                                          او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراى حد  او 
 ؟شودكشته مى

 زيرا سرقت  شودوال سارق كشته نمى                           گردد ولى در فقره دو م از سئحبس مى - 9ج

 .انجام گردد تا قتل انجام شودچهارم بايد در حبس 

                                                     نسبت به فروع فوق بر عدم اجراى حد  است آيا اثبات سرقت اگر نظر شما - 10س 
 ؟باشداين موارد موجب براى تعزير سارق مى در

 مسئله روشن شد. - 10ج 

ه به - 11س                                                     اينكه يكى از شرايط حد  سرقت عدم اضطرار است آيا الزم             با توج 
 شود و رفع ضرورت رابطه مستقيماثر اضطرار مرتكب مىبين سرقتى كه بر  است

باشد به عبارتى آيا الزم است فعل مجرمانه مستقيمااضطرار و  وجود داشته
ربايد                                         مثالاگر فردى مضطر  به غذاست و كااليى را مى) ضرورت را برطرف كند

يد تا با ربا                                   كسى مضطر  به لباس است و كااليى را مى                               تا با فروشش غذا تهي ه نمايد يا
ر اضطرا ؟شود يا خيرمشمول حكم اضطرار مى                                فروش آن لباس تهي ه نمايد آيا وى

                             كه مضطر  براى رفع گرسنگى چيز  است تنها در صورتى عامل رفع مجازات
 پوشيدنى را بربايد؟ ردنى را بربايد يا براى دفع سرماخو

 ا ر        حد  قطع  تواننمى                                                    ه نظر ما اگر اضطرار تحق ق پيدا كرد و لو غير مستقيم، ب - 11ج

  .جارى كرد

 يا ميان حالتى كه امكان سرقت كاالى مورد نياز يا كاالىآدر فرض فوق  - 12س 
دو                                                                    ديگرى جهت فروش و تهي ه كاالى مورد نياز يكسان باشد و حالتى كه يكى از

گر و اسهل باشد و يا حالتى كه تنها رفع اضطرار ، سرقت پول يا كاالى دي طريق
 ؟                                  تهي ه كاالى مورد نياز باشد فرقى هست فروش آن و
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 پول سرقت  ر صورتى كه بتواند مثالغذايى سرقت كند چيز ديگرى مثلد - 12ج

 .شود ولى مع ذلك امكان قطع نيستكرد مسئله مشكل مى

                                                           خصى در ساختمانها كفشها را دزديده دستگير شده است آيا شرعا  ش - 13س 
فى كنيممى  ؟                                توانيم در مسجد او را معر 

 داين كار را نكني - 13ج. 

           حد  محاربه

 روهى كه با ارتكاب اعمالى از قبيل هواپيماربائى، دزديدنگآيا شخص يا  - 1س 
كودكان، اسيد پاشى و نظائر آن موجب ايجاد ناامنى و اضطراب در جامعه 

 ؟باشند يا خيربعنوان محارب قابل مجازات مى شوند،مى

 شود  آن اخذ طعابايد قصد ترساندن مردم درسئله محاربه عنوانى است كه قم - 1ج

دم اى مرشخصى بر ولى به آن صورت نيست كه بتوان هر نوع خوفى را كه از فعل

ظر نيز در س را نبلكه بايد قصد تر گردد، عنوان محاربه بر آن تطبيق نمودايجاد مى

ثل م كند لكن درامثال آن محاربه قطعاصدق مى                                  گرفت و ام ا در مثل هواپيماربائى و

شد       د ى بافادر ح                                         كودكان و شرارت بايد تعد د لحاظ گردد تا عر اسيد پاشى و دزديدن

 .ناامنى اجتماعى صدق كند كه ايجاد

 گر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرمائيد :ا - 2س 

                             ى  چند مرحله و به طور متناوبط                               توان مد ت محكومي ت به تبعيد را آيا مى -الف 
 ؟نمود اجرا

يك سال، تا زمان )ت؟ نفى بلد در مورد محارب و زانى بكر چقدر اس     مد ت  -ب 
 (                                            زمان مرگ يا بطور كل ى تعيين مد ت با حاكم است توبه، تا

هاى ضرورى وى در ر فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينهد -ج 
 ؟عهده كيست تبعيدگاه به

 شود                                     ز ظاهر اد له نفى بلد، توالى فهميده مىا -لف ا - 2ج. 

  اگر  و                                                 د محارب الاقل  يكسال است هر چند كه توبه هم بنمايد           مد ت نفى بل -ب

لد بت نفى    مد  و كند تا زمانى كه توبه كند                                    توبه نكند مد ت نفى بلد ادامه پيدا مى

 .زانى بكر يكسال است

  توان مى ده خود تبعيد شده است مگر فقير باشد كه از زكواتهزينه به عه -ج

 .هزينه او نمود
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 اند كه : توبه محارب در صورتىر مورد توبه محارب فقهاى عظام فرمودهد - 3س 
شود كه قبل از دستگيرى باشد و توبه او پس از دستگيرى                 موجب سقوط حد  مى

                                           و قبل از اقامه بي نه اثرى ندارد بفرمائيد : (الظفر)و  (عليه        القدر  )
 اتى بعد دستگيرشده است و تا لحظ ربى كه از هر طرف محاصرهمحا -الف 
آيا  هيچ راه فرارى ندارد اگر در اين حال با يأس از رهايى توبه كند شود ومى
 ؟است             اش مسقط حد  توبه
                                                       عد از دستگيرى مد عى شود كه توبه كرده است آيا اين اد عا باگر محاربى  -ب 

 ؟گردد           سقوط حد  مى موجب

 بول نيستا صورت مرقوم، توبه او از نظر حكم حدود مقب -لف ا - 3ج.  

  و ثابت شود و به محض اد عا، كالم او مسموع نيستبايد توبه ا -ب                                            . 

 تعزيرات

زيرات منصوصه و غير منصوصه خاطى را تواند در مورد تعآيا قاضى مى - 1س 
 ؟نمايد عفو

 حكم  شوند كه هر كدام از نظر عفوعزيرات به چند دسته تقسيم مىت - 1ج

 اى دارد :جداگانه

 1 -  حاكم              ال له باشد و                    عزير گرديده است، حق كه انجام شده و موجب تاگر عملى

وت آن ين ثببفرقى  تواند خاطى را عفو كند وشرع مصلحت ببيند كه عفو نمايد، مى

 .                          بوسيله اقرار يا بي نه نيست

 2 - فرض                 الن اس باشد اين                                         گر عملى كه انجام شده و موجب تعزير است حق ا

ايد فو نمعخاطى را                           فرض او ل آنجا كه صاحب حق  تواند سه صورت داشته باشدمى

م اين       رض دو خاطى را عفو كند و ف تواندو حاكم شرع هم عفو را مصلحت بداند مى

زير داند كه خاطى تعولى حاكم شرع صالح مى كند                          كه صاحب حق  خاطى را عفو مى

ى صورتر د                                   تواند خاطى را تعزير كند و فرض سو م مى شود، در اينجا حاكم شرع

 .يدفو نماتواند او را عخاطى را عفو ننمايد حاكم شرع نمى                است كه صاحب حق 

 ؟شودير مىموجب تعزاء آيا عمل استمن - 2س 

 ن المؤمنيامير زير گردد و روايتى در اين زمينه هم وارد است كهبله بايد تع - 2ج

 اند.عليه السالم تعزير نموده
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 ساكنند كه چه بردانى كه از طال استفاده مىتواند براى مآيا حاكم شرع مى - 3س 
 ؟شود، حكم به تعزير نمايدموجب ترويج اين عمل مى

 ه باشد،نداشت مر به معروف و نهى از منكر انجام شود و تأثيرىاگر مراتب ا - 3ج 

 .تواند تعزير نمايدحاكم شرع بنا بر صالحديد، مى

 تواند بنا به مصالحىشرع مى                                        يا اگر جانى را صاحب حق  عفو نمايد، حاكمآ - 4س 
 ؟جانى را تعزير نمايد

 مترت ب  گر تشخيص داده شود كه اگر خاطى تعزير شود، مصالحى بر آنا - 4ج       

 .شود، تعزير اشكال نداردمى

دى با زن شوهردارى فرار مىم - 5س                                    كنند و مد تى عمل زنا انجام داده و                                رد مجر 
ت ند حكم مرد را كه صد تازيانه استواشوند، آيا حاكم شرع مىدستگير مى بعد
ا ردر مقابل براى آن كه اثر بيشترى در جامعه داشته باشد او  نكند واء اجر

يشتر باش چه در جامعه و چه در خود شخص زانى بازدارنده تعزيراتى كند كه تأثير
 ؟باشد يا خير

 راى تواند بمى ر صورتى كه قبل از به ثبوت رسيدن زنا باشد، حاكم شرعد - 5ج

د تى باشه صورتعزير ب جناياتى كه از اين شخص صادر شده او را تعزير كند و نحوه

 .كه در جامعه تأثير بازدارندگى آن زياد باشد

جنايت                                                            يا آماده كردن مقد مات جنايت از جانب شخصى، براى آن كه ديگرىآ - 6س 
 ؟را انجام بدهد تعزير دارد

 مى حرا شود بنابر آن كه در هر كارىگر صدق كمك بر گناه كند، تعزير ما - 6ج

 .باشدتعزير جايز 

 تعزير                                ده كند ولى موف ق به جنايت نشود،                           گر كسى مقد مات جنايت را آماا - 7س 
 ؟شودمى

 تعزير مشكل است - 7ج. 

ر عالوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد مانند حبس، چنانچه تعزي - 8س 
ه شهر، لغو جواز كسب، ابطال گواهينام نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در جزاى

 بفرمائيد : )                                       محرومي ت از مشاغل دولتى، ثبت سؤسابقه و  رانندگى،

د  در خصوص تازيانه رعايت مىآ -الف  شود يا شامل                                                       يا تعبير الت عزير دون  الح 
 ؟شودموارد مذكور نيز مى ديگر

د  چه مىد -ب   ؟اشدب                                                ر صورت شمول به موارد ديگر، مالك دون  الح 
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 ده، مطرح ش سئوال عزير همان تازيانه است و موارد ديگر تعزير كه دربه نظر ما ت - 8ج

گردد كه        شخ ص مىمهم             دون  الح د  تعزير به معناى لغوى است و لذا با اين بيان، تعزير ما

 .                منصوص در حد  است هاىمراد، كمتر از تعداد تازيانه

اشى و دشنام به مسلمانان يا مزاحمت بانوان چنانچه در خ - 9س                                                        صوص تعزير فح 
د داشته يا قدماى فقها وجو 7سابقه قضائى توسط ائمه اطهار  )روابط نامشروع و  و

 ؟خواهشمند است آن را بيان فرمائيد باشد

 حاكم رد مطالبى ذكر شده ولى به هر صورت تعزير به دستدر بعضى موا - 9ج 

 .است

 اگر زنند آياكتك مى                             شود به دستور قاضى، مت همى رابعضامشاهده مى - 10س 
 ؟جراحتى به وجود آيد ديه دارد و ديه به عهده چه كسى است

 شود، ديه نداردگر به عنوان تعزير انجام مىا - 10ج. 

ى هستيد يا هر چيز و هر  آيا در معنى - 11س                                                   تعزيرات قائل به موارد خاص 
زه بحالت اصالحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از كه  اىمؤسسه

 ؟دانيدمى اثر بخش باشد را تعزير

 عناى بودن م                                                  ناى اعم  هنوز براى ما ثابت نشده البته با فرض اعم تعزير به مع - 11ج

 دد.مال گرد، اعصالح بدان توان هر نوع اقدامى كه بازدارنده باشد و قاضىتعزير مى

 تهاى اجتماعى و مبارزه هر                                      به تحو ل مجازاتها در جهت تطبيق با ضرورنظر  - 12س 
 ياستسهاى اخير علماى چه كارآمد با پديده مجرمانه يكى از مجازاتهايى كه در دهه

 كيفرى پيشنهاد كرده و وارد سيستم كيفرى برخى از كشورها شده مجازات خدمات
ه تباشد با ر جايگزين مجازات مىالمنفعه به عنوان كيف                           عمومى يا انجام كارهاى عام        وج 

ن اين قانو                           دارد كه مجازاتهاى مقر ر در                              قانون مجازات اسالمى كه مقر ر مى 12      ماد ه  به
مجازاتهاى  - 5 -تعزيرات   - 4ديات   - 3قصاص   - 2حدود   - 1قسم است :  پنج

 عالىرتكه اين تقسيم بندى برگرفته از اصول اسالمى است آيا به نظر حض بازدارنده
 جگانهاى پنتواند جايگزين هر يك از مجازاتهالمنفعه به عنوان يك تعزير مى     عام   كارهاى

 ؟قانون مجازات اسالمى باشد يا خير 12               مذكور در ماد ه 

 كدام بنا به  از آنجا كه مجازاتهاى اسالمى مجازاتهاى مخصوص هستند هر - 12ج

جازاتى مانند كارهاى م مصالح مخصوص به خود وضع گرديده، جايگزين كردن

رسد غير آن صحيح به نظر نمى المنفعه و يا مسلوب نمودن از كارهاى دولتى و    عام 

باشيم كه در اين صورت مسلوب كردن از                                      مگر آنكه قائل به عمومي ت معناى تعزير

المنفعه يكى از مصاديق                           وادار نمودن به كارهاى عام  كارهاى دولتى و غير آن و يا
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تواند در بعضى از موارد اينكه جايگزين تعزير باشد و يا مى ود نهتعزير خواهد ب

                                                                   قسم پنجم از تقسيم بندى مجازاتها باشد و ام ا به معناى اينكه اينگونه مصداقى براى

اسالم سازگار  مجازاتها بتوانند جايگزين مثل حدود، قصاص و يا ديات گردد با مبانى

 .نيست

                                                 ير حد  جلد يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا آيا حكم تعز - 13س 
 ؟                                             است به تعزيرات و ساير حدود نيز قابل تسر ى است مطرح

 است  ات2                                                   الك در ضغث و يا تأخير حد ، مرض و عدم امكان تحم ل ضربم - 13ج

 گردد.                                               و لذا در تمامى ابواب حت ى در تعزيرات هم جارى مى
يى با روحيات شوهر حاضر به عروسى از عقد رسمى و آشنا دخترى بعد - 14س 
ى از وكند در اين خالل رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاى طالق مى و

                      شود بعد از تفح ص مشخص                                  عنف ربوده و به محل ى مخفى برده مى خيابان به
ترك ى مشهمسر او بوده و براى اجبار وى به تمكين و تشكيل زندگ شود ربايندهمى

ه به ماد ه  دست به چنين ى كه قانون مجازات اسالم 621                                 اقدامى زده است با توج 
ر مى  به هر هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا)  دارد :        مقر 

گرى يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصايا توسط دي منظور ديگر به عنف يا تهديد
 (دشحبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد  شخصى را بربايد يا مخفى كند به

 بفرمائيد :
 ؟كند                                        يا در اين اي ام عقدبستگى، نشوز زن صدق مىآ -الف 
 ؟                                           يا اين كار شوهر جرم و متسحق  تعزير شرعى استآ -ب 
اش بعد از مرافعه، مسقط ر فرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانودهب -ج 

 ؟خواهد بود تعزير

 مخصوصا گذاردين حالت عقد و غير آن نمىبحث نشوز تفاوتى اطالقات ب - 14ج 

 مول دررف مععگرچه  اگر مرد در زمان عقدبستگى نفقه و امثال آن را تأمين نمايد

        حق  عدم  شوهر نرفته، خانه مملكت ما به اينگونه است كه زن تا زمانى كه به

در  كين زندم تما ععقد نموده است و لذ تمكين را دارد و شوهر هم مبنياعليه زن را

 گردد.نشوز زن نمى                            اين اي ام با اين شرايط موجب

  و  ن                                                  م است و حق  ندارد زن خود را بربايد و باعث نگرانى زكار شوهر جر -ب

 .                                         خانواده او گردد و لذا حق  تعزير وجود دارد

  مگر آنكه  شود                  حق ، تعزير ساقط مى الناس است و با گذشت صاحب        ظاهراحق  -ج

 اجتماعى پيدا كرده باشد.جنبه 
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                                                        نانچه از شخصى فيلم ، عكس و مجال ت مبتذل كشف و براى محكمهچ - 15س 
ه ج نسى                                                                    ثابت شود كه نگهدارى و استفاده از آنها منحصرابه منظور رفع ضعف قو 

گران و سؤاستفاده دياء در ارتباط با همسرش بوده است و هيچگونه اشاعه فحش وى
 م موجبآيا نگهدارى و استفاده فوق الذكر ، جر ائيد :بر نداشته است بفرم را در

 ؟تعزير است

 باشدموجب تعزير نمى - 15ج. 

 ؟ازى جرم و گناه چه حكمى داردايجاد زمينه و بسترس  - 1 - 16س 

و يا  (قاضى)گر بسترسازى و ايجاد زمينه جرم و گناه از طريق محاكم قضائى ا - 2
فردى را با ترغيب و تشويق جهت  قضائى صورت گيرد بدين شرح كه ضابطين

                                                         تحت هر عنوان و صرف نظر از تحق ق و يا عدم تحق ق هدف، موجب پرداخت وجهى
م چه اسال                                                      افراد را فراهم آورند اين عمل فى نفسه از نظر شرع مقد س گرفتارى فرد يا

 پوياى شيعه چه نگرشى بر اين موضوع دارد؟ حكمى دارد و فقه

 پيدا كند،                                رم در صورتى كه گناه و جرم تحق قجگناه و بسترسازى  - 2و  1 -16ج 

ار ن مقدهمي                                                          قطعاحرام و شريك در جرم خواهد بود و اگر تحق ق پيدا نكند به

 موجب و چه بسا                                                     مرتكب حرام شده است كه مقد مه گناه را فراهم نموده است

 تعزيز خواهد بود.

 حكم فرار مجرم

ه به اين كه در زناى محصنه ب - 1س   رار                                   هنگام اثبات جرم با بي نه، در صورت ف                                ا توج 
قرار نمود ولى در صورت ااء توان وى را برگرداند و حكم را اجرمجرم از حفره، مى

بديل تقتل  توان به انواع ديگرى ازتوان انجام داد، آيا حكم رجم را مىكار را نمى اين
  ؟اددود توسعه دحاء توان به انواع ديگر اجرو آيا حكم فرار را مى ؟يا خير نمود

 ه ساير اعدامها مشكل است و دليل بر جواز نداريمتبديل رجم ب - 1ج. 
 علم خود، حكم به رجم نمايد، در صورت فرار مجرم از حفره اگر قاضى به - 2س 

 ؟                                 توان او را مجد دابه حفره برگرداندآيا مى

 ايد بحكم  اجراى                                                     اهراعلم، ملحق به حكم بي نه است نه اقرار، پس مجرم جهتظ - 2ج

 .همين حكم را دارد برگردانده شود و همچنين بر فرض عدم الحاق، باز
 افتد كه مجرم زن است و مأمور زن هم نيست و اگر او را                مواقعى ات فاق مى - 3س 

 يد؟تواند آن را دستگير نمادستگير نكنند ممكن است فرار كند آيا مأمور مرد مى
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 نش كه امكا زن استفاده گردد و در صورتىر صورت امكان بايد از مأمورين د - 3ج

 دستگير م را          و بعد مت ه نباشد، مأمورين مرد بايد دست خود را با دستكش بپوشانند

 نمايند.
 هزينه درمان

                                                           ر مواردى كه بر اساس دستور شارع مقد س، خوب شدن جراحت يا نقصد - 1س 
 ستعهده جانى ا هاى درمان بهدهد، مخارج و هزينهعضو، ميزان ديه را تغيير مى

 ؟عليه مجنى يا

 نى فقط ديه، بدهكار استجا - 1ج. 

 هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهىدر مواردى كه هزينه - 2س 

 ؟باشد يا خيربراى جبران خسارت زائد بر مقدار ديه مى

 رسدنمى                                       توانند مصالحه نمايند و اال  راهى به نظرا جانى مىمجنى عليه ب - 2ج. 

ظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى در مواردى ن - 3س 

نى ند جااى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نمااگر اين شكستگى به گونه فقهأ،

يا  ك است                                                       دينار بپردازد، در اين گونه موارد فعلي ت درمان و اصالح مال بايد يكصد

 ؟          قابلي ت آن

 ى ديه، زمان ر درمان در مقدار ديه، منصوص استه موارد كه تأثيدر اين گون - 3ج

 صدور كه بمحض گردد كه مراحل درمان تكميل گردد، نه آن                معي ن و مشخ ص مى

ه او ابقى بمتكميل درمان                                                 جنايت، كل  ديه از جانى گرفته شود و بعد از مراحل

 .مسترد گردد

                                                و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد  يا قصاص اطراف،  هزينه درمان - 4س 

 در ؟هاعضاى خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محكوم علي يكى از

ليه دارد ي صورتى كه ا                                                           به عهده بيت المال باشد حكم اختصاص به معالجات او 

رقى و غنى در حكم مذكور فآيا بين فقير  ؟گيرددر بر مى معالجات بعدى را نيز

 ؟                    حد  و قصاص وجود دارد آيا تفاوتى بين ؟هست يا نه

 شده، بعهده                          حد  قرار گرفته و يا قصاصاء هزينه درمان شخصى كه مورد اجر - 4ج

ثابت شود، كه در اين  خود شخص است زيرا موارد مصرف بيت المال بايد با دليل

او ممكن نيست كه خود به  د و براى                                         مورد دليل نداريم و ام ا اگر شخص، فقير باش

همه مؤمنين واجب كفائى است كه  درمان اقدام كند و جان او به مخاطره بيفتد، بر
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كه از زكوات حاصل اء المال از سهم فقر                                         به درمان او اقدام نمايند و البت ه از بيت

 .استفاده نمود توانشود در اين مورد هم مىمى
  ؟ر اعدام و غير آن هزينه درمان با محكوم است يا حكومتد - 5س 

 ينه درمان با حكومت استهز - 5ج.  

 هزينه درمان مصدوم
توان انجامد و با درمان مىاى كه به فلج عضو مىت متالحمهدر مورد جراح - 1س 

 فلج شدن پيشگيرى كرد بفرمائيد : از

 ؟درمان كند يا بر شخص مجروح واجب است خود راآ -الف 

  ؟هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفتتوان هزينهىمدر صورت درمان، آيا  -ب 

 رمان، تكليفى استوجوب د -لف ا - 1ج. 

  انى بيش از ديه بدهكار نيستج -ب. 

 بيمارى مجرم

 تواند در حال بيمارى، حكمر فرض بيمار بودن مجرم، آيا حاكم شرع مىد - 1س 

 ؟يد يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير بياندازدنمااء وى را اجر

 تواند حكم را تأخير بياندازدىماجماالحاكم شرع  - 1ج. 

 تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى مجرم بفرمائيد مراد از بر فرض لزوم - 2س 

و  آيا همان متفاهم عرفى است ؟بيمارى مانع از اجراى حكم از نظر شرعى چيست

 ؟نامند يا امر ديگرى استشكان آن را بيمارى مىآنچه پز يا

 موجب  ارى، آن است كه به سبب اجراى حدود و يا تعزير،مراد از بيم - 2ج

اء نشماست و  سرايت يا وخيمتر شدن بيمارى گردد و مالك، تعيين حاكم شرع

  .تعيين حاكم چه بسا متفاهم عرفى و يا نظر پزشك باشد

 ؟انداضه در حكم بيمارىاس و استحآيا حيض و نف - 3س 

 شودنمى اند ولى حيض بيمارى محسوبستحاضه بيمارىنفاس و ا - 3ج. 

اى كه قبل از صدور حكم حاصل شده با آنچه بعد از حكم آيا بين عارضه - 4س 

ه به سئوال پيشين) ؟تفاوتى هست بوده  (                       با توج 

 دارندظاهراتفاوتى ن - 4ج. 
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 اى كه محكوم عمدابر خود وارد كرده با آنچه بطور طبيعىآيا بين عارضه - 5س 

ه به سئوال پيشين) ؟عارض شده تفاوتى هست  (                       با توج 

 حكم اى كه بر خود وارد كرده به جهت تأخيرين گردد كه عارضهاگر يق - 5ج 

تى فاويعى تطب                                    حكم را تأخير انداخت و اال  بين عوارض اءبوده، الزم نيست اجر

 نيست و بايد اجراى حكم را به تأخير انداخت.

ه بآيا بين عار - 6س  ه                                                       ضه دائمى مثل سرطان و موق تى مثل درد آپانديس با توج 
 ؟پيشين فرقى هست سئوال

 تر شدن بد از موارد تفاوت وجود دارد، ولى اگر مالك سرايت و بلى در بعضى - 6ج

ت و ب سرايتا موج را عوض كرد اءباشد تفاوت نيست و بايد نحوه اجرحال بيمار 

  بدتر شدن نگردد.

ه به - 7س   نشسئوال قبلى در عوارض زايل شدنى، آيا بين مواردى كه درما            با توج 
رز لزمان زيادى الزم دارد مثل بيمارى سل با مواردى كه چنين نيست مثل تب و 

 هست؟ تفاوتى

 فاوتى وجود نداردظاهرات - 7ج. 

ه به سئوا - 8س  ارد زبور آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بااليى دل م                با توج 
احى قلب با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست مثل  ؟                                            جر 

 تفاوتى نيست - 8ج. 

 ؟گر محكوم بيهوش شود، چه حكمى داردا - 9س 

 نداختابه تأخير  به هوش آمدن اوحكم را تا بعد از  اءبايد اجر - 9ج. 

                                                وال قبل آيا بين حد ى كه حكمش اعدام باشد با قصاص در موارد سئ - 10س 
 ؟تفاوتى هست نفس

 گردد واء ر صورتى كه حكم، اعدام يا قصاص نفس باشد بايد حكم اجرد - 10ج 

 .تأخير در اجراى حكم جايز نيست

 ؟                                               كم حد  مادون قتل و قصاص اطراف در موارد فوق چيستح - 11س 

 انداخت قصاص اطراف بايد اجراى حكم را تأخير وز قتل در حكم كمتر ا - 11ج. 

 اي ...                                                  شخيص پزشك قانونى اجراى حد ، اعم  از جلد، قطع يد و چنانچه به ت - 12س 
قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى كه دچار ضعف شديد جسمانى است 

 ؟گردد تكليف چيستوى به بيمارى يا تشديد آن مىء مرگ يا ابتال باعث
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 را به كمحاء اى است كه امكان مداوا وجود دارد بايد اجراگر بيمارى بگونه - 12ج 

جراى امكان كه ا تأخير انداخت تا زمان بهبودى، و اگر اينگونه نيست در صورتى

اقط ساجراى حكم                                                   حد  با ضغث وجود دارد، با ضغث اجراى حكم گردد و اال 

 .شودمى

                                  سن  اجراى حد  براى دختران و پسران

  ؟                                                        راى اجراى حدود و قصاص، سن  دختر از حيث بلوغ چه حكمى داردب - 1س 

 از جهت                          گردد و اال  حكم سايرين رااء گر طاقت داشته باشد، بايد حكم اجرا - 1ج

  .عدم توانايى دارد

 پناه گرفتن مجرم در حرم

                                                     رعى، امكان بازداشت مجرمى كه در مك ه است و قانونابايدشآيا از نظر  - 1س 

 ؟بازداشت شود، وجود دارد

 در  وابازداشت در صورتی كه در خارج از حرم مرتكب جرم شده باشد،  – 1ج

ز ارد تا آذوقه او سخت گيرى ك منطقه حرم جايز نيست، بلكه بايد در طعام و

 .منطقه حرم خارج شود

 ر،                                                        اع جرائم از قبيل سرقت، قتل، بدهكارى، جاسوسى، مواد  مخد  آيا بين انو - 2س 

ه به سئوال قبلى) ؟. تفاوتى هست..اربه، فساد فى االرض و مح  (                      با توج 

 رقى بين انواع جرائم نيستف - 2ج. 

ه به سئوال) ؟                                           يا بين حرم و بيت هللا  الحرام تفاوتى وجود داردآ - 3س    (پيشين                  با توج 

 ارندتفاوت ند                                                      الك، حرم است و بيت ال له الحرام هم جز حرم است و در حكمم - 3ج. 

 به سئوال         با توج ه) ؟آيا ميان مسلمان و كافر و اهل كتاب تفاوتى هست يا نه - 4س

 (مذكور

 ايد از برا  د مذكور نسبت به حرم، تفاوت وجود ندارد ولى كافرظاهرادر مور - 4ج

 .مسجد الحرام اخراج كرد
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تواند با آيا مى (...تيرباران، حلق آويز يا)ه قرار است كشته شود كسى ك - 5س 

رد يا بيهوش نمايد تا دخود از پزشكى بخواهد وى را قبل از قتل بى حس هزينه

 ؟آيا در قصاص اطراف چگونه است ؟          متحم ل شود كمترى را

 اشكال است                                                    واز بيهوش كردن عضو يا شخص، قبل از قصاص و اعدام محل ج - 5ج. 

                                                    راى اعدام در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخ ص ننمودهآيا براى اج - 6س 

 ر برد                                                                 ب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حد اقل  ممكن درد را براى محكوم واج

 ؟داشته باشد

 المله الع    وال  ت دارد، اعدام است ولى نبايد به صورت زجر باشد.            آنچه موضوعي  - 6ج. 

و  بعد از اعدام و قبل از دفن عالئم حيات در مجرم ديده شود در صورتى كه - 7س 

   د  حبين  و آيا ؟چه صورتى دارد                            را باز يابد اجراى مجد د حكممداوا سالمتى خود  با

 ؟قصاص تفاوت وجود داردو 

 لى در ودارد  اءشود، چون صدق آن بستگى به اجر ءا                ص بايد مجد دااجردر قصا - 7ج

يد هد باتشخيص د                                                      حد  بعيد نيست كفايت كند، مگر در جائى باشد كه حاكم شرع

 .قتل صورت گيرد

 وارد مذكور بين دختر و پسر تفاوتى هستال مزبور آيا در منظر به سئو - 2س تت

 ؟در چنين مواردى بين حدود و قصاص تفاوتى وجود دارد و آيا

 رسدر هر دو مورد تفاوتى بنظر نمىد - 2ج. 

ه به - 3س  اين كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورها             با توج 

ع در سال شمسى تمام است، آيا حاكم شر 18رشد متعاملين براى ذكور و اناث      سن  

ر لى زيور شرعى بالغند تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظقضايى مى محاكم

 ؟سال تمام هستند تخفيفاتى قائل شوند 18 ئ         سن  قانون

 نداشته باشد، ر صورتى كه شخص محكوم، استطاعت اجراى كامل حكم راد - 3ج 

توان در مىنبالغ نيست  ين كه او از نظر قانونىامكان تخفيف هست ولى به صرف ا

 .اجراى حكم، تخفيف قائل شد

ه به سئوال سابق بر اين، اگر جواب منفى است نظر به اين كه در  - 4س                                                                    با توج 

سال اعمال قانون حقوقى و  18                                       اكثركشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن  

اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين شود كه بيشتر مبتنى بر اجرا مى            كيفرى خاص  

شود، آيا حاكم شرع المللى شناخته مىقانونى در سطح بين امر بعنوان عرف
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ه به عناوينمى پيشگيرى از وهن اسالم و نظام اسالمى و نيز )        ثانوي ه                          تواند با توج 

المللى و معاندين اسالم و نظام اسالمى و بين جويى سازمانهاىجلوگيرى از بهانه

در بعضى از مجازاتهاى اين دسته  (المللى                               منظور عمل اجمالى به تعه دات بينب

 ؟تخفيف قائل شود

 است، تخفيف  گر حاكم شرع تشخيص دهد كه اجراى حكم باعث توالى فاسدها - 4ج

 .اجراى احكام                                                   مجازات جايز است از باب أهم  و مهم  يعنى وهن اسالم و

 رجم

ى را در اجراى مجازات دردر مواردى ك - 1س                                                         ه شارع مقد س شيوه يا ابزار خاص 

 گرفته است مانند رجم يا كشتن با شمشير بفرمائيد : نظر

 به عبارت ديگر در اينگونه)                                        يا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعي ت دارد؟ آ -الف 

ا يوين ز ابزار ن                                                 هدف شارع مقد س فقط ازهاق روح است ولو با استفاده ا موارد آيا

 (شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد ازهاق روح به

                                                وعي ت داشتن چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير در صورت موض -ب 

                                              هاى منصوص در شرايطى خاص  به مصلحت اسالم و نظام لواط با شيوه مجازات

ظام نيا  المنباشد مثالوهن اسالم و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اس            مقد س اسالمى

 اسالمى نشان دهد

 ؟شيوه اجراى آن را تغيير داد (قتل)توان ضمن اجراى اصل حكم آيا مى

 مورد       خاص ى                                        وارد فقط ازهاق روح موضوعي ت دارد و نحوهمدر بعضى از  -الف  - 1ج

 .اردد     عي ت          خاص  موضو اى از موارد مانند رجم نحوهنظر شارع نيست ولى در پاره

  موجب                                  سوط اليد تشخيص دهد كه موارد خاص اكم شرع مبدر صورتى كه ح -ب

 نحوهء ااجر مسلمين تواند با در نظر گرفتن مصالح اسالم وگردد مىوهن اسالم مى

 ود قتل اى مانن                خاص  توالى فاسده                                           خاص  را تبديل نمايد به شرط آنكه اجراى نحوه

 امثال آن نداشته باشد.

 اينكه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام با عنايت به - 2س 

 د:اجراى مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند نبايد برگردانده شود بفرمائي

 سنگى به وى اصابتموردى كه پس از آغاز رجم هنوز ينآيا در اين حكم ب -الف 

 ؟ى وجود داردنكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوت
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از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند  اگر مجرم پس -ب 

 ؟آيامشمول حكم فوق خواهد بود

 ه حفر ه مرجومى كه جرم او به اقرار ثابت شده باشد و ازباگر يك سنگ  - 2ج

واهر احب جص فرار كند، خورده باشد نبايد برگردانده شود و مشهور همانطور كه

شود چه سنگ ىبرگردانده نم              اند كه مطلقا شهرت نسبت داده است فتوى دادههم به 

ده نگ نكرسچه هنوز شروع به پرتاب  به مجرم خورده باشد و چه نخورده باشد و

 .است باشند و اين قول مطابق با احتياط

پس از اجراى مجازات رجم به زعم اينكه مجرم به قتل  در صورتى كه - 3س 

و ا                                                  سردخانه منتقل شود ولى بر حسب ات فاق عالئم حياتى در  جسد وى به رسيده

 مشاهده شود وپس از معالجه سالمت خود را باز يابد بفرمائيد :

تا )كند يا صرف صدق عنوان رجم و لو به قتل محكوم نيانجامد كفايت مىآ -الف 

     عي تيا چون قتل از طريق رجم موضو (                                      درنتيجه نيازى به اجراى مجد د حكم نباشد

  ؟گذاشت ارجم را در مورد وى به مرحله اجر               بايد مجد داحكم دارد

م  -ب  وارده در اثر اجراى حكم در  تواند ديه جراحاتيا مجرم مىآ            در فرض دو 

ل را مطالبه نمايده مرتب  ؟                    او 

 ؟ر صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت ديه به عهده كيستد -ج 

 ى ارد جارمو را قاعده در در اينگونهه نظر ما نبايد رجم دوباره اجرا گردد زيب - 3ج

 .است

قات          متفر 

                                  ر مورد سرقت مستوجب حد  بفرمائيد :د - 1س 

آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امكان عفو سارق توسط 

 ؟                                  نسبت به اجراى حد  وجود دارد يا خير مسروق منه

 جود داردامكان عفو و - 1ج. 

ه به اين كه  اگر قاضى در - 2س                                                    مجازات صورت صلب را انتخاب كرد، با توج 

ز اى حكم ا                                                      روز زنده بماند حق  حيات دارد، آيا اگربخواهد قبل از اجر 3از  اگر بعد

اگر  و ؟يرختوان او را منع كرد يا داروها وغذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده كند مى

 ؟د بايد جلوگيرى كرد يا نهبه او آب يا غذا رسان             كسى عصيانا  
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 اشد كه باو از استفاده داروهاى غذايى وجود ندارد، مگرطورى  دليل بر منع - 2ج

ين در ا روش قديم كه نقض غرض شود مثل نان و آب رساندن به او در مصلوب به

 صورت جوازش خالى از اشكال نيست.

 قابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز يا هتك ناموس ومقاومت در م - 3س 

 سرقت را بيان فرمائيد : يا

 .نجا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشدآ -الف 

 .نجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشدآ -ب 

 .          تعر ض باشد نجا كه مال معمولى، زياد يا كم موردآ -ج 

 ومت منجر به قتل جانى يا سارق شود و اگر از موارد عدم جوازجايى كه مقا -د 

 ؟با جانى يا سارق باشد تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست برخورد

 ا أهم  كداميك از آنه شخيص اين معنى بعهده خود مجنى عليه است كه ببيندت - 3ج       

با  ه كردنمقابل يا مالى، البته باشد جانى است تا آن را انتخاب كند هر نوع ضررى

كه  باشد                                                             سارق بايد در حد ى باشد كه موجب قتل خوديا سارق نشود، مگر جايى

ز لش جايخواهد كشت كه در اين صورت قت داند اگر او را نكشد سارق او رامى

 است.

ه به قاعده  - 4س   ايت بهنو با ع«و اليمين على من انكر                    البي ن  على المد عى »                  با توج 

 بفرمائيد : «              ال يمين فى حد  »ف حديث شري

 هم             تواند از مت                                                       ر صورت فقدان بي نه و اقرار در دعاوى كيفرى آيا شاكى مىد -الف 

 ؟تقاضاى قسم نمايد

                                                        ت بودن پاسخ در صورت نكول مت هم و رد  قسم به شاكى آيا با در صورت مثب -ب 

ر شاكى مى قسم  محكوم نمود؟                                توان نامبرده را به مجازات مقر 

د م عمل ارتكابى را انكار نمايد و بگويد اگر شاكى قسم ياد كن           چنانچه مت ه -ج 

رم جازات                    توان مت هم را به مجپذيرم، آيا به استناد حلف شاكى مىآن را مى مسئوليت

 ؟محكوم نمود ارتكابى

                       سرقت كه داراى جنبه حق   ر صورت مثبت بودن پاسخ آيا در جرائمى مانندد -د 

 ؟دد دارباشد از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجو             حق  الناسى مىوهى      الل  

 ؟ر فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هستد -ه 

 ر حدود جريان ندارددقسم  -لف ا - 4ج. 
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  جواب منفى است -ب. 

  گرددمحكوم نمى -ج. 

  نمود  محكوم                 وان شخص مت هم راتهاى مالى با قسم مىقوقى و جنبهدر مسائل ح -د

كند ت نمى          حد  را ثاب ولى در مورد مسائل كيفرى خير و لذا در مثل سرقت، قسم

 .آوردولى ضمان مالى مى

  فاده كرد است توانبه شد مدركى تا به اين زمان براى ما به دست نيامده كه            با تتب عى ك -ه

اط ذا احتيو ل ثابت گردد يراتتوان احكامى مانند قصاص، ديات و يا تعزكه با قسم مى

ت مراد از        ذك ر اسم به تثابت گردد الز                                     كند كه با اقرار و يا بي نه اين احكاممىاء هم اقتض

 در باب قسامه. قسم، قسم اصطالحى است نه قسم

 



 

 

 

 

 مسائل قصاص

 قصاص نفس و شرايط آن
نشده اء                                                  نانچه به اد له ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجرچ - 1س 

در  (                         هر چند در مد ت زمان طوالنى)حكم اء توان وى را تا زمان اجرباشد،آيا مى
 ؟داشت حبس نگه

 ز پرداخت فاضل ديه خوددارىادم به دليل فقر مالى يا داليل ديگر اء اولي -الف 
 كنندمى
 ياسىردى از اين بند، اجراى حكم از نظر اجتماعى و سالزم به ذكر است در موا)

 (باشدضرورى مى
 .خواهان قصاصاء صغير مقتول، از طرف اولي اءعدم تأمين سهم اولي -ب 
أخذ  عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى بر دم يااء عدم شناسايى اولي -د 
 .از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه ديه
 .سط محكوم عليهبه ديه و عدم توانايى پرداخت ديه تومصالحه  -ه 
 .دگاه براى تعيين تكليف نهايىدم به دا اءعدم مراجعه اولي -و 
الزم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنى عليه و  فقدان ابزار -ز 
 .افراد خبره از اجراى حكم دم بااء اولي
تطاعت پرداخت يا جلب رضايت در صورتى كه محكوم عليه اس» ز«ورد بند م -ح 

 .را ندارد شاكى
 و توانند شخص محكوم را بدون قيددر صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاهها مى

 ؟شرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد

 ايد و لذا ب ر موارد ذكر شده جايز نيست كه محكوم در حبس نگهدارى شودد - 1ج

 .ه أخذ وثيقه و قيد ضمانت، آزاد گرددبوسيل
 آنان خواهان قصاص باشنداء گر مردى دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اوليا - 2س 

 بفرمائيد:
 ؟ه عنوان فاضل ديه بپردازند يا خيربخواهان قصاص بايد چيزى اء آيا اولي -الف 
              قصاص، مستقال وخواهان اء ر صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اوليد -ب 

ء اوليجداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اين كه نصف ديه يك مرد، به نسبت ا
 هراء مثالاگر مردى دو زن را كشته است و اولي) ؟شودخواهان قصاص تقسيم مى

 هند يانصف ديه يك مرد را بداء خواهان قصاص هستند، آيا بايد هر يك از اولي دو
م ديه يك مرد يك  (                 چهار 



           

 485    

 قتل به توان استفاده كرد آن است كه اگر مرد، دو زن را                آنچه از اد له مى - 2ج 

ر ديه د فاضل و هر دو خواستار قصاص باشند، مرد بايد قصاص شود اءبرساند و اولي

فته زن گر ديهقاتل يك                                                   اين صورت متصو ر نيست و اگر سه زن را كشته باشد، از

 توان احكامگردد و مىثلث تقسيم مى بتدم هر سه مقتول به نساءشود و بين اوليمى

اتل ى كه قموارد ديه و فاضل ديه مخصوصادر آن ياد شده را از اشباه و نظاير تقسيم

ات ز رواييك نفر باشد، تنقيح مناط كرد و همچنين ا چند نفر باشند و مقتول

اشد ادتر بشود، اگر زيمقدار از ديه كه در مقابل قصاص واقع مى گردد هراستفاده مى

ائى الدر جعكس مثقاتل بپردازند و اگر كمتر است بال اءمقتول به اولياء بايد اولي

ن از ز ديه گردند و بايد يكسه زن مردى را كشته باشند، هر سه زن قصاص مى كه

حوه نچه در گر قاتل به نسبت ثلث تقسيم نموداء مقتول گرفت و بين اولي اءاولي

 خورد.مى ف به چشمتقسيم در كتب فقهى بين اصحاب اختال
 ورد قصاص نفس بفرمائيد :در م - 3س 

فس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع نتوانند به جاى قصاص دم مى اءآيا اولي -الف 
 ؟(كنندمثالبه جاى كشتن قاتل يكى از پاهاى او را قطع نمايند

 ديه ا قطع و نسبت به مابقى طلبقاتل رتوانند عضوى از بدن دم مى اءآيا اولي -ب 
 نمايند؟

سبت به مابقى مصالحه نتوانند عضوى از بدن قاتل را قطع و دم مى اءاوليآيا  -ج 
 ؟نمايند

 ؟يا رضايت و عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى داردآ -د 

 يند و نما ا اين كه جانى را عفويتوانند قصاص نمايند و دم فقط مى اءاولي - 3ج

 .كندنمى در اين موارد تفاوتى ايجادرضايت و عدم رضايت جانى هم 
ه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر بفرمائيد :ب - 4س                                                           ا توج 

 شود؟يا اسالم آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل مانع از اجراى قصاص مىآ -الف 

به انگيزه فرار از )ر فرض مثبت بودن پاسخ آيا بين اسالم آوردن ظاهرى ب -ب 

 ؟تفاوتى وجود دارد (قلبى)واقعى با اسالم  (قصاص

 گردد.گر كافر مسلمان شود در برابر كافر قصاص نمىا -لف ا - 4ج 

  انگيزه ابت شود كه اسالم آوردن كافر، اسالم واقعى است نه بهثالبته بايد  -ب 

 فرار از قصاص است.

جراى قصاص توبه الزم است در صورت لزوم توبه آيا حاكم اآيا قبل از  - 5س 

 ؟اى در جهت درخواست توبه يا توبه دادن قاتل داردپيش از قصاص وظيفه قاضى
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 يست اينطور ن وبه نمودن قاتل براى كارهاى اخروى بسيار ضرورى است ولىت - 5ج

كه  گناهى يد ازقاتل با كه بر حاكم شرع الزم باشد كه قاتل را توبه دهد بلكه خود

 .مرتكب شده توبه نمايد

عمد يا غير عمد حضور فيزيكى قاتل نزد مقتول  قتل               آيا براى تحق ق  - 6س 

ا قتل مثالتلفن كرد كه فرزند شما فوت شده او هم سكته كرد و مرد آي شرط است

 ؟شودمى عمد محسوب

 ولى  باشد توانند مصداق قتل عمدينگونه قتلها با شرايطى كه ذكر شده مىا - 6ج

قصاص  الحه،با مص اط واجبچون شبهه وجود دارد بايد در اينگونه موارد به احتي

 .تبديل به ديه گردد

آمريت  خصى مرتكب قتل عمدى شده است در تحقيقات مشخص شده كه باش - 7س 

 و دستور صريح شخص ديگرى مرتكب قتل شده است در صورتى كه شخص

 بارهمباشر در حال استيصال و اكراه و اجبار مرتكب قتل شده باشد حكم شرعى در

 ؟چيست (آمر)شخص دستور دهنده 

 ه آمر به قتل ب شود ومىر قتل، اكراه و اجبار نيست و لذا قاتل مباشر قصاصد - 7ج

 .گرددحبس ابد محكوم مى
 ؟ر صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل تكليف چيستد - 8س 

 ؟گى صغير باشنددم هماء هنگامى كه اولي -الف 
 ؟                                      قتول مسلمان ام ا ولى  دم وى كافر باشندم -ب 
 اندم ممكن نيست ولى در آينده امكاء ه هنگام دستگيرى قاتل ارتباط با اوليب -ج 

 ؟دسترسى به آنان وجود دارد

 به تأخير انداختاء ايد اجراى حكم را تا بلوغ اوليب -لف ا - 8ج. 

  رسد                                                 گر ولى  مسلمان نداشته باشد نوبت به ولى  مسلمين مىا -ب. 

  يندنما اءرخواست اجرداء افتد تا زمانى كه اوليحكم به تأخير مى اءاجر -ج. 

 حبس  اتوان او رمجرم گردد نمىاء                                          در مورد او ل و سو م كه تأخير حكم موجب ايذ

 .نمود دآزا اءبا وثيقه كافى او را تا زمان اجربلكه بايد  اءنمود تا زمان اجر
 ن، در خصوص استيذان ازس از ثبوت جرم و صدور حكم توسط قاضى مأذوپ - 9س 

 حكم صادره بفرمائيد :اء                                           ولى  امر يا شخص منسوب از طرف ايشان جهت اجر
 ؟شوديا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را شامل مىآ -الف 
 ؟ستهم استيذان الزم ا (بنابر جواز قتل از باب تعزير)قتل تعزيرى  آيا در حدود و -ب 
 دود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟ح                  آيا بين حد  قتل و  در صورت لزوم -ج 
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 ر تمامى موارد به نظر ما استيذان الزم استد - 9ج. 
ز زنا باردار شود و اقدام به قتل فرزند طبيعى خود اچنانچه زنى  -الف  - 10س 

ير                                                              تول د كند حكم هر يك از صورتهاى زير را از جهت قصاص ، ديه و تعز پس از
 :بيان فرمائيد 

 ؟ودك از طرفين ولدالزنا بوده باشدك - 1
 ؟ودك فقط از طرف پدر ولدالزنا بوده باشدك - 2
 ؟ودك فقط از طرف مادر ولدالزنا بوده باشدك - 3
                                                        ا كه مادرى اقدام به قتل فرزند مشروع خود پس از تول د كندحكم صورتى ر -ب 
 ؟فرمائيد بيان

 هيچ  شود وقصاص جارى مى ر تمامى موارد حكمد -و ب  3و  2و  1 ج - 10ج

 .تفاوتى در موارد مذكور ندارد
                                                       رباره لزوم تأخير اجراى حد  يا قصاص زن شيرده بفرمائيد :د - 11س 

 ؟شوديا اين حكم، مادر رضاعى را شامل مىآ -الف 
يا شير خشك )اى ديگر ر فرض شمول بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايهد -ب 
 ؟جود داردتفاوتى و (شير حيوان يا
                                                       ان جايگزينى يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولى  طفل؟در صورت امك -ج 

 شود.مى كم به تأخير اجراى حكم شامل مادر رضاعى همح -لف ا - 11ج 

  تفاوتى وجود ندارد -ب. 

  نيست.                                                   نى وجود ندارد و لذا به عهده حاكم شرع و يا ولى  طفللزوم جايگزي -ج 

ه پان - 12س  اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد زده ساله            پسر بچ 
 ه فردبيند با اين اعتقاد كرا به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى اجنبى

ه نمود به ناموس بايد كشته شود فرد مزبور را كه مبادرت به فرار خائن و متجاوز
قتول م                             مد عى است كه اوالبا تهديد فرد  ذكر است كه زن رساند الزم بهبه قتل مى

 مبنى بر آبروريزى او درصورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز كردن درب
، با ه است                                    رابطه نامشروع در حد  كمتر از زنا بود                                منزل به روى او شده است، ثانيا  
ه به فرض فوق بفرمائيد :                             توج 

ل وم كشتن اينگونه افراد مشموتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزق -الف 
 ؟شودعناوين قتل عمد يا شبه عمد مىاز كداميك

ه به -ب  ابطه                                                        اد عاى زن مبنى بر اينكه از روى تهديد مجبور به برقرارى ر            با توج 
 تواند مشمولشده است آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مى با اجنبى

 ؟شد                                شمول اد له قتل عمد در مورد وى باناموس و در نتيجه عدم  عنوان دفاع از
ه به -ج  ل وى                                                       اينكه اط العات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده آيا جه            با توج 
 ؟تواند رافع مسئوليت باشدمسئله مى به

 ه نظر ما ملحق به عنوان شبه عمد استب -لف ا - 12ج. 
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  ت گردد                                                     د له قتل عمد در اين مورد جارى نيست ولى بايد ديه پرداخا -ب. 

  است قصاص                                                      فع مسئوليت به معناى كل ى نيست ولى چون ملحق به شبه عمدر -ج 

 گيرد.صورت نمى

 ر خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرمائيد :د - 13س 

 ؟تتوان بدون عذر آن را به تأخير انداخ                                 يا اجراى اين حق  فوريت دارد يا مىآ -الف 

با مشاركت مساوى مرتكب جنايت شوند ا عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر ب -ب 

و يا تواند در مورد بعضى فوراتصميم به قصاص، عف                       ولى  دم يا مجنى عليه مى آيا

 ؟ايد                                                            بگيرد ام ا در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نم مصالحه

 أخير بدون عذر جايز نيستت -لف ا - 13ج. 

  ر صورتى كه عذرى نباشد جايز نيستد -ب. 
 رباره قصاص نفس يا طرف بفرمائيد :د - 14س 

                                                 تواند بر خالف درخواست ولى  دم يا مجنى عليه بنا به                آيا ولى  امر مى -الف 

 ؟قصاص را به ديه تبديل نمايد مصالحى

ه به اينكه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها چنانچه پاسخ -ب                                                          مثبت باشد، با توج 

 ىتوان عليرغم درخواست جانآيا مى شود،درصورت رضايت جانى به ديه تبديل مى

 ؟قصاص را به ديه تبديل نمود

 ت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست جانى يا بيت المال؟در صورت مثب -ج 

 مجنى  دم يااء                                        ى حد  نفسه جايز نيست كه بدون رضايت اوليف -لف و ب ا - 14ج

امر        ه ولى چه ك كند هراء                                                عليه قصاص مبد ل به ديه گردد ولى اگر مصالحى اقتض

 گردد.مىاء دهد، اجرمسلمين تشخيص مى

  يه را بايد جانى پرداخت كندد -ج. 

مبتنى )راى شمول حكم قصاص آيا احراز قصد حين ارتكاب به عمل قتل ب - 15س 

 ؟شرط است يا خير (قتل بر

 حتى  صورت صد از روى عقل و اختيار الزم است و در غير اينقطعااحراز ق - 15ج

 شود و بايد به ديه تصالح گردد.            شك  قصاص نمىدر صورت 

                                                 ن اذن ولى  دم محكوم به قصاصى را بكشد حق  قصاص از اگر كسى بدو - 16س 

را                                                                  چه كسى است و اگر ولى  دم پس از قتل محكوم به قصاص مزبور، عمل قاتل آن

 ؟وضع چگونه است تنفيذ كند
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 م             تأييد ولى  د شود وسى كه محكوم به قصاص را كشته است بايد قصاص ك - 16ج

 .تفاوتى در حكم قصاص ندارد

 ر مورد شخصى كه به قتل عمدى ديگرى اقرار كرده است و جرم قتلد - 17س 

 ر دوهكند آيا قصاص و ديه عمدى وى به اثبات رسيده ولى مجرم اقدام به خودكشى مى

 ؟ساقط است

 مال  مقتول از ه نظر ما قصاص كه موضوعش است از بين رفته است ولى ديهب - 17ج

 .است موافق احتياط اى هم صورت بگيردقاتل پرداخت شود گرچه اگر مصالحه

                                                 قصد از بين بردن حق  قصاص اولياى دم دست به خودكشى  اگر قاتل به - 18س 
 ؟است آيا در حكم فوق اثر دارد زده

 فاوتى ندارد و بايد ديه پرداخت شودت - 18ج. 

ه به حكمت تشريع قصتبا  - 19س  ء اص آيا الزم است اجراى قصاص در مال                     وج 
 ؟صورت گيرد عام

 عام صورت گيردء م نيست در مالقصاص الز - 19ج. 

 ر صورت اجراى قصاص در حضور مردم آيا احضار شهود بر اجراىد - 20س 
 ؟گرددقصاص منتفى مى

 نفر عادل  اهرااحضار شهود منتفى است مخصوصااگر در بين مردم دوظ - 20ج

 .شد، قطعااحضار شهود بعينه ساقط استوجود داشته با

تل دو نفر باشند ولى يك ضربه به مقتول وارده شده باشد قاگر ضاربين  - 21س 
 ؟اند بفرمائيد حكم مسئله چيستومعلوم نباشد كه اين ضربه را كداميك زده

 صف ن                                             گيرد و بايد ديه نصف گردد و هر يك از دو مت همقصاص انجام نمى - 21ج

 .گرچه تصالح موافق با احتياط است ديه را بدهند

 قصاص اطراف

 شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد; بفرمائيد : در صورتى كه - 1س 

ه به اين كه عضو ناسالم، در برابر عضو سالم قصاص مىب -الف  شود، آيا                                                        ا توج 
كسى كه به حسب ظاهر سالم ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب  مثالچشم

 ؟آيدفردى فاقد عضو به حساب مى شود يا چنينمى

 قد بينايى چشم راست باشد و چشم راست كسى را كور كرده باشد،اگر جانى فا -ب 
 ؟شود يا خيرچشم چپ او به عنوان قصاص كور مى آيا
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ايى با كندن حدقه باشد و خود جانى حدقه چشمش سالم است ولى اگر سلب بين -ج 
آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص ) ؟صاص تكليف چيستندارد، هنگام ق بينايى
 (گردد يا حكم ديگرى دارد؟نسبت به سلب بينايى ديه اخذ مى شود ومى

 چشم صحيح  تواند در مقابلشم نابينا مصداق عضو ناسالم است و مىچ -لف ا - 1ج

 .قصاص گردد

  قصاص راست  شود و چشم چپ در مقابل چشم                          ر اين صورت مبد ل به ديه مىد -ب

 .شودنمى

  شود و  أخذ شود و نسبت به عدم بينايى بايد ديهاين موارد حدقه قصاص مى در -ج

 بين جانى و مجنى عليه تراضى شود.
 ر مورد قصاص اطراف بفرمائيد :د - 2س 

 ؟باشدمى معيار هر كدام چه ؟                                         يا مالك، رعايت مماثلت نسبي ه است يا عرفي هآ -الف 
 ؟شودبديل به ديه مىتدر كدام صورت، قصاص  -ب 
 ؟يا بين طول و عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هستآ -ج 
ق ه عممثالاگر جانى الغر و مجنى عليه چاق باشد و نيمى از بازوى مجنى عليه ب)
د ا بريجانى الغر رمتر بريده شده است آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى  سانتى 3

صف سانتى متر بريده شود اگرچه بيش از ن 3است يا بايد همان متر سانتى 2كه 
 (بازو باشد

 اطراف  مماثلت در اطراف با مماثلت در جروح تفاوت دارند، مماثلت در - 2ج

دست جانى قطع  مماثلت عرفى است مثالاگر دست شخصى را كسى قطع كرد، بايد

                           باشد و ام ا مماثلت در جروح  تر از دست مجنى عليهشود، گرچه دست جانى چاق

                               و عرض و ام ا در عمق معتبر، صدق  ثلت از حيث مساحت است از جانب طولمما

اى است كه در عضو مجنى عليه، به گونه عرفى است و لذا اگر مساحت جراحت

كند، مثالاگر                                و يا حت ى از آن عضو هم تجاوز مى گيردتمام عضو را در جانى فرا مى

مجنى عليه است كه  عليه است و سر جانى كوچكتر از سر جراحت در سر مجنى

 باشيم به مقدار جنايت، قصاص نمائيم به صورت مجنى عليه هم اگر خواسته

مقدار كه  رسد، جايز نيست قصاص از عضو تجاوز كند بلكه قصاص به همانمى

پرداخت شود، پس در مثل                                                        امكان دارد در آن عضو انجام گيرد و در بقي ه بالنسبه ديه

                                  گردد و ام ا اگر جرح مضبوط نباشد و  حظهشجاج تساوى طول و عرض بايد مال

احتمال زيادى در جرح و يا موجب تلف  موجب شود كه نفس به خطر بيفتد يا
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و هاشمه و منقله قصاص جايز نيست و تبديل به  عضو گردد، مانند جائفه و مأمومه

اصحاب، اجماعى است كه قصاص در جروح نبايد محظورات  گردد زيرا بينديه مى

                                                              داشته باشد و حت ى نبايد جرح جانى زيادتر از جرح مجنى عليه باشد  مذكوره را

شريفه  و آيه "فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"                            واد له مماثلت مثل آيه شريفه 

داللت دارد و در اين                          و اد له ديگر بر اين معنى "فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم"

كه فرمود : الجائفه ما وقعت           تمس ك كرد توان به مقطوعه ابان هم تأييدامورد مى

و المنقله تنقل منها العظام و ليس فيها                                       فى الجوف ليس لصاحبها قصاص اال  الحكومه

 1ح ) .                                   ثلث الديه ليس فيها قصاص اال  الحكومه                               قصاص اال  الحكومه و فى المأمومه

صاص ابواب ق 19باب  2ابواب قصاصاالطراف و معتبره اسحاق بن عمار ح  19باب 

مطرح  و لذا در اين صورت كه قصاص امكان ندارد به جهت همان مشكالت (اطراف

                   براى آن معي ن شده،                              شود كه اگر ديه مشخ صى در فقهشده، قصاص تبديل به ديه مى

كند چه                است كه مشخ ص مى                                             همان مقدار بايد پرداخت شود و اال  ارش و حكومت

 .مقدار بايد ديه پرداخت شود
 قصاص اطراف بفرمائيد : در مورد - 3س 

 نمايد؟ و بخش ديگر را عفواء قصاص را اجر تواند بخشى ازآيا مجنى عليه مى -الف 
ع مثالجانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است; مجنى عليه خواهان قط)

 (جانى از آرنج باشد دست
 ديگر ديهرده و براى بخش تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كآيا مى -ب 

 ؟بگيرد
رده و نسبت به بخش تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كآيا مى -ج 

 ؟ديگرمصالحه كند
  ؟يا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشتآ -د 

 رضايت                             جايز نيست، حت ى اگر جانى هماء به نظر ما تبعيض در قصاص اعض - 3ج

آيد كه بايد مى از اطالقات وارده در مورد قصاص بدست                      داشته باشد زيرا او ال:

 "فعاقبوا بمثل ما عوقبتم فان عاقبتم"مماثلت در نظر گرفته شود ثانيا: آيه شريفه 

داللت صريح بر مماثلت دارد  "عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما أعتدى"و آيه شريفه 

ند بيشتر از جنايت موردى است كه خواسته باش                                و اگر اشكال شود كه اين اد له در

دهيم : دليل بر اين قيد كند، جواب مىزيادى را نفى مى قصاص نمايند و آيه اين

توان به گيرد و از امثال و نظاير آن مىكلمه مثل هر دو مورد را مى نيست و اطالق
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د داند و لذا در بعضى از موارط مى                                 پى برد كه شارع مقد س مماثلت را شر اين معنا

اگر جايز                                                     ص بحد  جنايت نيست فرموده كه بايد تبديل به ديه شود وكه امكان قصا

 .شدمى بود كه كمتر قصاص شود، نبايد حكم قصاص تبديل به ديه

ل كه جرح و قتل به طور عمد يا غير عمد توسط يك نفر در موارد ذي - 4س 
پذيرد آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو مى صورت

 ؟كندتداخل مى در ديه نفس

 ؟رح و قتل با ضربه واحد انجام شودج -الف 

در اين فرض ممكن است )رح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود ج -ب 
ق يا متوالى انجام شود             ضربات متعد د  (                                     در زمانهاى متفر 

 دق كند،ص                                                 هاى متفر ق جنايت انجام گيرد كه عرفاجنايات متعد داگر در زمان - 4ج 

 ود ديهشجنايت محسوب  كند ولى اگر به صورتى است كه عرفايكمىديه تداخل ن

 نمايد.تداخل مى

                                              اجراى حد  توسط حاكم شرع در صورت عفو صاحب حق  
دم حلق آويز شده و  اءواست اوليكوم به قصاصى كه به درخدرباره مح - 1س 

 هنوزجان نسپرده است بفرمائيد :

ى حكم دم قاتل را عفو كنند آيا بايد اجرا اءاگر در اين مرحله بعضى از اولي -الف 

 ؟متوقف كرد يا متوقف كردن آن نيازمند رضايت همه آنهاست را

 گيرد حكم انجام (        نه منج ز)                                          گر در اين مرحله عفو به صورت مشروط و معل ق ا -ب 

 ؟چيست

خواهان قصاص سهم  اءد قاتل اگر اولياجراى حكم و بهبودر صورت توقف  -ج 

 ؟                           توان مجد داوى را اعدام نمودكنندگان را بپردازند آيا مىعفو  الديه

 ؟گر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود تكليف چيستا -د 

ل حكم در مرحله قبل بر جضمان خسارته - هـ انى                                                        ا و آسيبهايى كه در اثر اجراى او 

 ؟شده با كيست وارد

 شود كه  صايد اجراى حكم متوقف گردد تا در مراحل بعدى مشخب -لف ا - 1ج

 .نماينددم چگونه با همديگر توافق مىاء اولي

  فو غير منج ز هم حكم عفو منج ز را داردع -ب                                     . 

  گردد اءبايد حكم اجر -ج. 

  رسدز تبعات اجراى حكم است و اشكالى به ذهن نمىا -د. 



           

 4 93   

 است  نيست زيرا در طريق اجراى حكم خسارتها وارده شده بر عهده كسى - ـه 

گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مى كه سارق مورد عفو قرار در مواردى - 2س 

 ؟نمايد يا خير اء                تواند حد  را اجرمى مصالحى

 ى  فقيهول                                    توان دست معفو  عنه را قطع نمود، مگر                   يث احكام اولي ه نمىاز ح - 2ج        

 مصالحى تشخيص دهد كه بستگى به نظر ايشان دارد.

يه قاتل را داشته باشند يا مطالبه ددم تقاضاى عفو ء ادر مواردى كه اولي - 3س 

ه به عوارض سياسى، اجتماعى حكومت بخواهد قاتل را قص نمايند اص                                                             ولى با توج 

د باي دم، آيا اءو در صورت عدم رضايت اولي ؟امكان اين كار وجود دارد كند، آيا

 رى كه باليتو                         و آيا ولى  امر مسلمين با  ؟مبلغ ديه ازبيت المال به آنان پرداخت گردد

 ؟تواند بر خالف وى تقاضاى قصاص نمايددارد، مى            خود ولى  دم

 توسط  دماء مكان قصاص قاتل و يا دادن ديه در صورت عدم رضايت اوليا - 3ج

 دارد.                                                       حكومت، بستگى به نظر و تشخيص حاكم شرع و ولى  امر مسلمين

 قسامه
 قسامه بفرمائيد : در مورد - 1س 

 ؟شود يا خيربر اطراف، مستلزم قصاص مىسامه، در جنايت عمدى آيا ق -الف 
 ؟ا فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان استب -ب 

 قصاص نفس  ثابت است همچنان كه در اءسامه در جنايت عمدى بر اعضق - 1ج

اند داده نسبت           به امامي ه را اءباشد و بعضى از اصحاب ثبوت قسامه در اعضثابت مى

صل اكه در  اين كه روايات عامى اين مورد هم وارد است كما                 و روايت خاص ى در 

 .دداشته باش اءثبوت آن در اعض تواند داللت برقسامه هم وارد شده مى

 : اء                   ام ا نصاب قسامه اعض

ديه  با شرائط قسامه مانند وجود لوث، اگر اءبه نظر ما در ثبوت قصاص در اعض

بالنسبه اين  قسم انجام گيرد وعضو مورد جنايت، يك ديه كامله است، بايد شش 

گردد قسمها تقسيم مى شش قسم، در صورتى كه ديه عضو كمتر از ديه كامله باشد

قسم الزم است زيرا دست نصف ديه  مثالاگر دست مجنى عليه قطع شده باشد، سه

به آن جنايت وارد شده كمتر از يك ششم                       گيرد ام ا اگر عضوى كه              به آن تعل ق مى

                                              شود و ام ا دليل فتوى، مطابقت با قول مشهور است  يك قسم انجامديه باشد بايد 
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باشد گرچه بعضى از طرق اين ر به عمل اصحاب مىبمنج روايه ظريف كهه عمالب

 باشد.مى روايت صحيحه
                                                            ر موارد لوث اگر مد عى از اجراى قسامه خوددارى كند بفرمائيد :د - 2س 

رسد يا اين امر مى (          مد عى عليه)      مت هم  يا در اين صورت اقامه قسامه قهرابهآ -الف 
 ؟                   به مطالبه مد عى است منوط
                                                     م مطالبه اگر مد عى از چنين درخواستى سر باز زند يا به در صورت لزو -ب 

 ؟راضى نباشد وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست            قسامه مت هم
 ؟ر فرض فوق تكليف ديه مقتول چيستد -ج 
 ؟شودوگند ياد كند حكم ديه چه مى                   ت هم بر برائت خود سهرگاه م -د 

 ايد مد عى از مد عى عليه مطالبه قسم نمايدب -لف ا - 2ج                                        . 

  عالم برائت نمودن مد عى عليها -ب                          . 

  جراى عدم ا ابتوانسته استيفاى ديه نمايد و ىم                     دم و به عبارتى مد عى  اءچون اولي -ج

ى هده كسعه به ت، دياس                                                      قسامه يا مطالبه از مد عى عليه از حق  خود صرف نظر كرده

 .نيست حتى بر بيت المال

  ظنون واجب نيستديه بر م -د. 

يا  مه بفرمائيد : آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل عاقل نبودهدر مورد قسا - 3س 
اند شده                                   ام ا هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ (كودك يا مراهق)اند بالغ بوده غير
 ؟اسم شركت كنندجهت اداى سوگند در اين مر توانندمى

 د اقل باشع                                 م خورنده در زمان تحم ل هم بالغ ورسد كه بايد فرد قسبه نظر مى - 3ج

كمى حر قتل چنانچه عالوه ب.احتياط شوداء است و بايد در دم اءزيرا مسئله دم

 ديگر بر مجنى عليه باشد

                                                  رار است اعدام شود حد ايا قصاصااگر حدود يا تعزيرات قآيا كسى كه  - 1س 
ين ادر  و آيا ؟توان از آنها صرفنظر كرد                                اقل  از قتل براى او ثابت شود، مى ديگرى

 ؟                                    حق  الن اس و حق  هللا  تفاوتى وجود دارد مسئله در مورد

 كند ولى اگر مى يت                                                  نانچه اقل  مندرج در اكثر است، همان قتل و اعدام كفاچ - 1ج

به  رات همر تعزيگردد د شود بعد اعدام اء                               مستقل  باشد بايد ابتدا اقل  اجرجرمهاى 

 ست.                 حق  ال له فرقى ني                                           همين نحو است و در اين جهت بين حق  الن اس و

ه قاتل مىآ - 2س   ؟باشد                                               يا عالوه بر قصاص يا ديه چيز ديگرى متوج 
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 ال، ماتالف  قتل انجام داده باشد مثالزنا يا ر صورتى كه جانى جنايتى غير ازد - 2ج

 ردد.گاء اجر هر كدام از جنايات حكم خود را دارد كه قبل از قصاص بايد
 ر مواردى كه محكوم بايد اعدام شود بفرمائيد :د - 3س 

هر  د صرف نظر از نوع جرم ارتكابى درتوانمى (حاكم شرع)آيا قاضى  -الف 
تكاب ى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از اربه صالحديد خود برا موردى بنا

 ؟عام قرار داده شودء                           كه جنازه محكوم مد تى در مال جرم حكم كند
                      تواند مجو زى براى عمل ر صورت منفى بودن پاسخ آيا نوع جرم ارتكابى مىد -ب 
 ساندهربه عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل )؟باشد فوق
 (است
توان قبل از اجراى حكم اعدام محكوم را مى (رعحاكم ش)آيا طبق نظر قاضى  - ج

 ؟در معرض ديد عموم قرار داد      مد تى
 وتىتفا (بنابر جواز قتل از باب تعزير)                                      يا در موارد فوق بين حد ، قصاص و تعزير آ -د 

 ؟وجود دارد

 ر دجنازه                                      حاكم شرع صالح بداند و مد ت قرار گرفتن در صورتى كه -الف  - 3ج

 ندارد عام به مقدارى نباشد كه موجب هتك و وهن گردد اشكالء مال

  پاسخ روشن است -ب. 

  ر موارد منصوصه كه حكم به شهرت گرديده اشكال نداردد -ج. 

  ر صورتى كه صالح باشد تفاوتى نيستد -د. 

 فاضل ديه

 باشددم  اء                               روط به رد  فاضل ديه از سوى اوليصاص قاتل مشهنگامى كه ق - 1س 
 بفرمائيد:

 (قاتل يا ورثه وى)؟             ق  چه كسى استحفاضل ديه  -الف 
 ؟                          تواند از حق  خويش گذشت كند                               ر صورتى كه حق  قاتل باشد آيا مىد -ب 
 مثل محروم كردن ورثه از ديه يا)؟يا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى داردآ -ج 

ر به ار قاددم به دليل اعساء از بالتكليفى و نجات از زندان يا هنگامى كه اولي خروج
ل ه قاتفاضل ديه نيستند و از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند و ن پرداخت
 (كنندمى را عفو

 ل است           حق  خود قات -الف  - 1ج. 

  اشكال ندارد -ب. 

  توانند مى دم اء             ذم ه كرد اولي اءد و اگر ابرى كه باشد اشكال نداراهر انگيزه -ج

 .يندقاتل را قصاص نما
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دم خواهان قصاص باشند  اءچنانچه اولي زوم پرداخت فاضل ديهدر موارد ل - 2س 

جراى ا                                                              وجود تمك ن مالى، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند و باعث تأخير  و با

 قصاص شوند بفرمائيد : حكم

                                               تواند ولى  دم را به پرداخت فاضل ديه مجبور كند؟آيا حاكم شرع مى -الف 

 ؟فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارددر اين  -ب 

 صاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در ايناگر تبديل ق -ج 

 ؟تأثيرى دارد امر

 ر ولى  دم صحيح نيستاجبا -لف ا - 2ج                   . 

  گرددتبديل به ديه نمى -ب. 

  ت ايرض در هر صورت كه قرار باشد قصاص به ديه تبديل گردد، جايز نيست و -ج

 .جانى الزم است

 م عليرغم اصرار بر قصاص ،د اءارد پرداخت فاضل ديه چنانچه اوليدر مو - 3س 

 ى بهقدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفى به طور عادى نيز اميد

 آنان در آينده نباشد بفرمائيد :      تمك ن

 ؟شودمىيا در اينگونه موارد قصاص بطور قهرى به ديه تبديل آ -الف 

منفى است در شرايطى كه عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت  چنانچه پاسخ -ب 

توان و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى در بر داشته باشد آيا مى نباشد

 ؟از بيت المال پرداخت و حكم قصاص را اجرا نمود فاضل ديه را

را اجرا نمود و فاضل                             توان بدون رد  فاضل ديه قصاصدر فرض مسئله آيا مى -ج 

 ؟                                    عنوان دين بر ذم ه ولى  دم باقى بماند ديه به

نه موارد وظيفه صبر در اينگو (فرمايندمى اءآنگونه كه برخى از فقه)اگر  -د 

لها                                                            زمان ايسار ولى  دم است در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سا كردن تا

يف ب عسر و حرج گردد تكلبه طول بكشد واين امر براى قاتل و خانواده وى موج

 ؟چيست

 

 شوديل به ديه نمىقصاص تبد -لف ا - 3ج. 

  از  و يا نينتوانند از مؤمدم مى اءاوليتوان آن را پرداخت و از بيت المال نمى -ب

 .                               زكوات، فاضل ديه را تهي ه نمايند

  مكان ندارد مگر آنكه خود قاتل قبول نمايدا -ج. 
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  اى كه قهوثي                                 ن به مد ت طوالنى جايز نيست و بايده نظر ما قاتل را حبس نمودب -د

ديه  ه فاضلكمانى ز                                                            با آن بتوان مت هم را برگرداند، گرفته شود و بعد آزاد گردد تا

           تهي ه شود.

آنان خواهان قصاص  اءا كشته باشد و اوليزن يا بيشتر راگر مردى دو  - 4س 
 بفرمائيد : باشند
 ؟ره عنوان فاضل ديه بپردازند يا خييزى بخواهان قصاص بايد چ اءآيا اولي -الف 
 خواهان قصاص، مستقالو اءر يك از اوليپرداخت، آيا بايد ه در صورت لزوم -ب 

 اءينكه نصف ديه يك مرد به نسبت اولجداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اي
هر  اءر مردى دو زن را كشته است و اوليمثالاگ)؟شودخواهان قصاص تقسيم مى

 يك ند يانصف ديه يك مرد را بده اءاص هستند آيا بايد هر يك از اوليخواهان قص دو
م ديه يك مرد  (                 چهار 

 ساند قتل بر توان استفاده كرد آن است كه اگر دو زن را به       د له مىاآنچه كه از  - 4ج

ين ه در افاضل دي هر دو خواستار قصاص باشند مرد بايد قصاص شود واء و اولي

رفته ديه زن گ يك ت و اگر سه زن را كشته باشد از قاتل               صورت متصو ر نيس

م ياد توان احكاگردد و مىمى دم مقتول به نسبت ثلث تقسيم اءشود و بين اوليمى

قاتل  ردى كهديه مخصوصادر آن موا شده را از اشباه و نظاير تقسيم ديه و فاضل

 واياتز رباشد تنقيح مناط كرد و همچنين ا جماعتى باشند و مقتول يك نفر

شد دتر باشود اگر زياديه كه در مقابل قصاص واقع مى گردد هر مقدار ازاستفاده مى

ئى در جاعكس مثالقاتل بپردازند و اگر كمتر است بال اءبه اولي مقتولاء بايد اولي

 زايه زن دگردند و بايد يك مردى را كشته باشند هر سه زن قصاص مى كه سه زن

نحوه  رچه درقاتل به نسبت ثلث تقسيم نمود گ اءاولي مقتول گرفت و بيناء اولي

 خورد.تقسيم در كتب فقهى بين اصحاب اختالف به چشم مى

آنان خواهان قصاص  اءيشتر را كشته باشد و اولياگر مردى دو زن يا ب - 5س 

 ؟خواهان قصاص، بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خيراء اولي باشند آيا

است كه اگر مردى سه زن را كشته باشد از قاتل يك ديه زن گرفته  سئوال ديگر اين

گردد آيا در چنين فرضى هر سه زن به نسبت ثلث تقسيم مى دماء شود و بين اوليمى

قصاص هستند اخذ ديه يك زن عالوه بر قصاص قاتل  هر سه زن خواهاناء كه اولي

البته در اين مورد ممكن  ؟نيست» من نفسهاكثر  الجانى ال يجنى«مخالف با قاعده 

باشد در هر  «ال يبطل دم امر مسلم»شريفه  است مستند فتواى حضرتعالى روايت
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                                        نداريد يا روايت مذكور را بر قاعده مقد م  صورت چنانچه قاعده ياد شده را قبول

 ؟چيز ديگرى است لطفابيان فرمائيد عالى دانيد و يا اين كه مستند فتواى حضرتمى

 عليه نىيج الجانى ال» ايد بايد گفت اوالراى توضيح اين اشكالى كه فرمودهب - 5ج 

مده ضائى آقاحكام  قاعده نيست بلكه سه روايت با اين مضمون در «اكثر من نفسه

و  ته شودمردى بايد كش مقابلاست كه مضمون آن در مورد قصاص زنى است كه در

بعد  وه شود ل داددم مقتو اءشود و به اولي طبق قاعده بايد از زن نصف ديه هم گرفته

گرچه  «هاكثر من نفس عليه الجانى ال يجنى»فرمودند :  7 قصاص شود كه امام

يل در وان دلبه عن اند به اين معنا كه چوناستفاده قاعده كرده بسيارى از اين روايت

 ن حكميازيرا                                                    ذكر شده پس معم م است كه ما اين بيان را قبول نداريم كالم امام

 د روايتمور مه                                                           خالف قاعده است و لذا بايد در قدر متيق ن به آن عمل شود كه آن 

رار صاص قمقابل ق است زيرا قاعده اين است كه هر مقدار از جان و يا عضو در

 شود.                             گرديده و اال  بايد ديه پرداختاء                گرفت، حق  استيف

 پردازيم :با اين توضيح كه ذكر شد به تفصيل اين فرع مى 

 پردازيمتواند تفاصيلى داشته باشد كه يكايك به آن مىاين فرع مى. 

 1 - قصاص تلاص هستند و ال غير در اينجا قامقتولين همه خواهان قص اءاگر اولي 

اند كه داده رضايت گيرد زيرا خود آنان         تعل ق نمى اءاى هم به اوليديه گردد ومى

 .قصاص فقط انجام شود

 2 - تند هس گيرد،                           هر حق ى كه به آنها تعل ق مى مقتولين خواهان قصاص و اءاگر اولي

خت پردا آنها شود و مازاد بر سهم القصاص هم ديه بهدر اينجا قاتل قصاص مى

اين  گر دراشده است و  جواب داده اءاست كه در استفت شود كه اين همان فرضىمى

ود و گار نبامر مسلم سازيبطل دم  شديم با قاعده الصورت فقط قائل به قصاص مى

باشد  قاعده «ال يجنى عليه اكثر من نفسه الجانى»اگر قبول هم داشته باشيم كه 

 .باشدمى «ءامر ال يبطل دم»محكوم قاعده 

 3 - كرد باقى  اءمقتول استيف اءاهان قصاص هستند ولى يكى از اوليخو اءاگر اولي

در اين دو مورد بسيارى  .م امر مسلمتوانند ديه را دريافت كنند لئال يبطل دمى اءاولي
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 «اكثر من نفسه عليه الجانى ال يجنى» از اصحاب قائل به قصاص تنها هستند به دليل

نتوانستيم اين دليل را تمام بدانيم كما اينكه مرحوم  ولى ما همان طور كه عرض شد

                                                     اين قول را تقويت كرده و مرحوم محق ق خوانسارى در جامع  شهيد در مسالك

 شود و ديگران هم كه موافق اين قول هستندفرموده كه ديه ثابت نمى داركالم

در ايضاح و                                                                 مانند ابوعلى و صاحب ارشاد و عال مه در قواعد و مرحوم فخرالمحق قين

حاكم شرع انجام دهد                                                      فاضل مقداد و محق ق خوئى گرچه بهترين راه تصالح است كه

 .تا اينكه مخالفت قطعى با مشهور نشده باشد

 قتل شبه عمد و خطائى
سى را كه به سبب استرس ناشى از مشاجره فوت نموده در اوال: آيا ك - 1س 

توان طرف مقابلش را به ديه محكوم مى (پزشك قانونى)تشخيص خبره  صورت
 ؟ نمود يا خير

 ست ياآيا عامل مشاجره كه موجب عصبانيت و سكته گرديده مباشر در قتل ا: ثانيا
 ؟شرط است (به استناد نظر پزشك قانونى)عمل  ميزان تأثير اينكه

 ست مشكل ا تل به كسى كه سبب استرس شده،رسد كه استناد به قبه نظر مى - 1ج

اء وليده، اشسبب استرس  ولى اگر طبق شهادت خبره تأثير زياد باشد بايد كسى كه

 .مقتول را راضى نمايد و بايد مصالحه گردد

 م        و متعل                    اى رخ دهد و معل م                       ى معل م به متعل م حادثهر هنگام تعليم رانندگاگر د - 2س 
ر فرد تحت تعليم باشد  ا ر     عل م مالبته دستورات )                                                    رانندگى هر دو فوت نمايند و مقص 

 ؟چگونه خواهد بود حكم ديه ايشان (اجرا كرده است       متعل م

 يرنده گ نكرده باشند با فرض مذكور تعليماء لبته اگر قبالهمديگر را ابرا - 2ج

                                                 ن ديه است و بايد از اموالش ديه معل م پرداخت شود.ضام
 مايدن                                                      ادثه فوق يكى از ايشان يعنى مرب ى يا فرد تحت تعليم فوت چنانچه در ح - 3س 

 ؟و ديگرى زنده بماند چگونه خواهد بود حكم ديه ايشان

 كندمىنايجاد  امن شخص تعليم گيرنده باشد اين مسئله تفاوتى راضاگر بنا شد  - 3ج. 
ت                         وق با مرب ى شنا يكى دانسف                                   توان حكم مرب ى رانندگى را در مسئله آيا مى - 4س 

                                                   نظرشان اين بوده كه مرب ى شنا فقط در صورتى ضامن استچراكه حضرت امام 
    ب ى و مر                                                            تحت تعليم صغير بوده باشد و اال  در صورتى كه متعل م كبير باشد كه فرد

يست چ                             مرب ى ضامن نيست عل ت اين فرق                          بوده ليكن متعل م غرق شود  شنا نيز حاضر
ا ياست                                                    وجود قرارداد ضمانت براى مرب ى رانندگى يا شنا معتبر و آيا وجود و عدم

 ؟خير
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 امام  دانيم و با نظر حضرتا مسئله شنا را هم مثل همين مسئله مىم - 4ج در اين

 تيم وسافق ني              مقص ر باشد، مو                                              مسئله كه در صورت صغير بودن تعليم گيرنده معل م

 .كندموارد تفاوت مى
              دم مد عى عمدى اء                              و قاتل نيز معي ن باشد لكن اولي اگر وقوع قتلى محرز - 5س 

      د عاى راى اقتل باشند ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند و دليلى قاطع ب بودن
 وجود نداشته باشد بفرمائيد : هيچ يك
 ؟يا مورد از باب لوث است يا تداعىآ -الف 
 ؟چيست اگر از باب تداعى باشد چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه -ب 

 مقدار كه از                                                  نچه مسل م است وقوع قتل به دست قاتل مفروض است و هرآ - 5ج 

ت ى اثباى براراه گردد و در مابقى كه                                       نظر بي نه و اقرار ثابت شود به آن عمل مى

زاد شود زيرا ما         متيق ن مى قدر به اءوارد لوث و تداعى هم نباشد، اكتفنيست و از م

ل يا قت روض كهبر اقرار قاتل مف                                            بر قدر متيق ن قاعده در حاكم است و لذا مازاد

 حكم نمود. توانخطائى و يا شبه عمد است، نمى
سازى بر ارتكاب جرمى با خوراندن مسكرات و يا اگر كسى جهت زمينه - 6س 

تى بر غير شود ضامن است يا شود سبب بروز جنايكه موجب زوال عقل مى آنچه

 ؟اين خصوص خودش قربانى شود آيا خونش هدر است يا خير خير اگر در

 گردد و اگر مى ا فرض مذكور بخاطر خوراندن مسكر به غير، شخص تعزيرب - 6ج

خص وال شزيرا در فرض سئ كشته شود خونش هدر نيست و بايد ديه او پرداخت شود

ر اثر ددم آن ع                         اگر هم شك  در وجود عقل و  بوده وجانى در حال جنايت مسلوب العقل 

 شود.باشيم، باز هم قصاص نمى خوراندن مسكر داشته

 قصاص و شرايط آن اءاستيف
دم صغير باشند آيا قصاص اء ى از اولير صورتى كه در پرونده قتل تعدادد - 1س 

باشند و مى دم كبير و خواهان قصاص به آنها اءمنوط به پرداخت ديه از طرف اوليزقاتل

 ؟ددم صغير ، كبير شوند و خود تصميم بگيرن اءاينكه بايد صبر كرد تا اوليزيا

 مورد  حتياط در اين است كه صبر كنند تا صغار بزرگ شوند و خود درا - 1ج

ار در رف فجانى خو                                          گيرى كنند البته الزم است متعر ض شوم كه اگرحقوقشان تصميم

مل شود دارد ع مكاناين كار ا شود و اگر با وثيقه هم آزاد اءاو نيست بايد تا زمان اجر

 داشت. ن نگهاو را در زندا اءزمان اجر توان تاولى اگر خوف فرار در او هست، مى
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                                                   عليه به دليل تخص صى بودن استيفاى عضو قادر بر اجراى  چنانچه مجنى - 2س 

                                                            نبوده و متخص صين فن  نيز حاضر به انجام آن نباشند بفرمائيد : آن

توان يا در اين صورت عليرغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه مىآ -الف 

 ؟به ديه تبديل نمود آن را

 بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه تكليف در فرض منفى -ب 

 ؟چيست

ه به -ج   سالمى                                                       لزوم اجراى احكام الهى آيا از باب مقد مه واجب بر حكومت ا            با توج 

 خصوصاجهت)                                                متخص صينى را براى اجراى اينگونه امور تربيت كند؟  الزم است

 (ها                                                        جلوگيرى از حبسهاى طويل المد ه و بال تكليفى اينگونه پرونده

 است كه  اىر صورتى كه از نظر عمق ، طول و عرض جراحت بگونهد -لف ا - 2ج

ص هان قصااخو مجنى عليه شود و لو آنكهامكان قصاص آن دقيقانباشد به ديه تبديل مى

  .باشد

  جواب روشن است -ب. 

  قصاص                                               كردن متخص ص در مواردى كه داراى بدل نيست و بايداگر تربيت ن -ج 

ه اسالمى است ك انجام گيرد، موجب تعطيل شدن حكم خدا گردد بر حكومت

د مثل دل باشقصاص داراى ب                                                متخص صينى را در اين امر تربيت نمايد ولى اگر حكم

                   تربيت متخص ص نيست. ه موارد لزومى برصورت الف در اينگون

قات          متفر 

ه به اين كه وقوع مردى زنى را - 1س                                                        در أشهر حرم بقتل رسانيده است، با توج 

دم تقاضاى  اءشود، اگر اوليفه شدن ثلث ديه مىاين زمان موجب اضا قتل در

د ردازنبپداشته باشند بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او  قصاص جانى را

 ؟در غير ماه حرام را يا نصف ديه يك مرد

 د.نماي ه مربوط به قتل مرد، در ماه غير حرام را پرداختبايد نصف دي - 1ج  

                                                         عليه قبل از مرگ; جانى را از قصاص نفس عفو نمايد، آيا حق   چنانچه مجنى - 2س 

 شخصى             باشد يا حق  دم مىاء                                 شود، ضمناحق  قصاص متعل ق به اوليقصاص ساقط مى

 ؟مجنى عليه است

 اين است كه حوط آن است كه قصاص نشود زيرا مصداق شبهه است و اولىا - 2ج 

 .م استد اءاولي                                     دم تبديل به ديه گردد و ظاهراقصاص حق  اءبا تراضى اولي
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 را الحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه، مقدارىدم در مقام مص اءچنانچه اولي - 3س 

 تواند فرصت                                  براى قاتل ميس ر نيست آيا دادگاه مى تقاضا كردند كه پرداخت آن

 ودم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور  اءمحدودى براى اجراى قصاص به اولي

 ؟                                                    تقاضاى قصاص، محكوم را الاقل  با أخذ وثيقه آزاد نمايند عدم

 ان باشد، امك زادى محكوم در صورتى كه دسترسى به او هر زمان كه الزمآ - 3ج

 .اشكال نداردداشته باشد 

ه به - 4س   د آزادجواز آزادى محكوم در مسئله فوق، آيا بايد او را بدون قي            با توج 
 ؟نمود يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت

 دون او ب                                             قيد ضمانت موضوعي ت ندارد اگر امكان دسترسى به أخذ وثيقه و - 4ج

 .قيد ضمانت و أخذ وثيقه باشد، لزومى ندارد

مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد، اگر ورثه كبير  در صورتى كه - 5س 
قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را  خواهان

در  (                   اگرچه در مد ت طوالنى)قاتل را تا زمان بلوغ صغير  تواننداشتند، آيا مى
هاى متمادى در                              مثبت بودن جواب، آيا تحم ل سال در صورت ؟زندان نگه داشت

از  و بعد، اجراى حكم قصاص (صغير مقتول سال براى بلوغ فرزند 14مثال)زندان 
 ؟جرم نيست مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك

 م را نبايد محكو ر صورتى كه امكان دسترسى به محكوم در زمان بلوغ باشدد - 5ج

 ر فرارد اءعتنامورد احتمال                                                  در حبس نگه داشت و ام ا اگر امكان عدم دسترسى و يا

بعضى  ، گرچه                       تا حق  صغار از بين نرود توان محكوم را حبس نمودمحكوم باشد، مى

به  حكم،ء ان اجرمحكوم آزاد گردد و اگر در زما اند كه بايداز اصحاب احتمال داده

  .بايد ديه مقتول از بيت المال پرداخت شود او دسترسى پيدا نشود

ه مىرى سرقت اى براشخصى در خانه - 6س  و او  شود                          فته است صاحبخانه متوج 
افتد و كند در اين گير و دار و فرار سارق شخص سارق به پرتگاه مىتعقيب مى را
 ؟آيا سبب اين قتل صاحبخانه است و آيا بر صاحبخانه حكمى است ميردمى

 ا فرض مذكور صاحبخانه ضامن نيستب - 6ج. 

 قارب مقتول شكايتأكند بعد ر مىاكشد و خودش فرمى شخصى كسى را - 7س 
ا كند و در نتيجه اقارب قاتل مالى رقارب قاتل را حكومت طلب مىأكنند و مى

ر توانند مال خود قارب قاتل مىأآيا شود شوند و بعد شخص قاتل پيدا مىمى       متضر 
 ؟بگيرند را از قاتل

 قاتل  قارب قاتل تحميل كرده بر عهدهأمخارجى كه حكومت بر گردن  - 7ج

 نيست.



 

 
 
 

 مسائل ديات

 انتخاب ديه

 خواهد براى قصاص نصف ديه را به قاتليا هنگامى كه خانواده مقتول مىآ - 1س 
 ؟                                   بدهد انتخاب ديه با ولى  است يا جانى

 نتخاب نوع ديه با جانى استا - 1ج. 

 ؟توان با پول محاسبه كرديا ديه قتل عمد و شبه عمد را مىآ - 2س 

 و لباس ل بايد قيمت يكى از دينار، درهم، شتر، گاو، گوسفند            در مرحله او  - 2ج 

 محاسبه شود، سپس با رضايت طرفين قابل تبديل است.

 ديه و انتخاب نوع ديه و ارش

 شده حال ديه فقط بايدسى بدن كسى را طورى ضربه زده كه ديه واجب ك - 1س 
شود داد دار مى                   شود و قيمت طالى سك هدار باشد يا طالى معمولى هم مى        طالى سك ه

 ؟دار چه طالئى است                   درحال حاضر طالى سك ه و

 مشخص شد                                                     الى مسكوك همان سك ه بهار آزادى است كه بعد از آنكه ديهط - 1ج 

 .توان به پول تبديل كردبا رضايت مجنى عليه مى

يه كامل دارش صدمه وارده بر بانوان زمانى كه مقدار آن به ميزان ثلث  - 2س 
 ؟گردد يا خيرنصف مى برسد

 سئله تنصيف ديه در زنان، منحصر در ديه است و نه ارشم - 2ج. 

 ؟ستباقى ا (حاال بودن)الحلول  ةارش از حيث مهلت پرداخت بر اصال - 3س 

 مهلت  بايد تشخيص دهد كه صل، حال بودن است مگر اينكه حاكم شرعا - 3ج

 .داده شود

طفلى شيرخواره حدوداهشت ماهه جهت نگهدارى در ساعاتى از روز  - 4س 
                                                 گردد تا تحت سرپرستى و نظارت مرب يان خبره نسبت به مهد كودك مى تحويل

تربيت و تغذيه وى اقدام گردد اكنون آن طفل شيرخواره هنگام خوراندن  نگهدارى و
                                                   كودك فوت نموده است و پزشك محترم قانونى عل ت مرگ را           مرب ى مهد غذا توسط
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اصطالح پزشكى آن )از غذا داخل ناى اعالن نموده است  ورود قطعاتى
                                  دم طفل متوف ى از مرب يان مهد كودك اء سوى ديگر اولي و از (باشداسپيراسيون مى

بود  اند لذا چگونه خواهدمجازات ايشان را نموده اعالن شكايت نموده و تقاضاى
 حكم ديه و تعزير :

 غذيه             كمك مرب ى ت -        رب ى  ب م -الف 
                      متخص ص در امر نگهدارى  ديره مهد كودك بعنوان مدير مسئول و ناظرم -ج 

 .كودك

 وسته پي وقوع                                                 ا تفريطى در كار نبوده و بطور ناگهانى اين ات فاق باگر افراط ي - 4ج

يه حوه تغذهم ن وشده          ق ت كافىشد، ديعنى هم از نظر غذايى كه بايد به طفل داده مى

 ود ولىبو تعزيرى هم نخواهد                                          مراعات گرديده پس هيچ كس مقص ر نيست و ديه

يد ست و باتفريط كار ضامن ا شده، شخص                                   اگر عدم دق ت در وظيفه موجب اين عمل

 زير هماشد، تععرفاكوتاهى كرده ب                به حد ى بوده كه ديه پرداخت كند و اگر تفريط

آن  ته باشدمؤسسه مهد ضمانتى را در هنگام ثبت نام پذيرف خودشود ولى اگر مى

 ضامن خواهد بود. از مدير يا مسئول تغذيه           مؤسسه اعم 

                            رباره ماهي ت ديه بفرمائيد :د -  5س 

                                                   از طرف شارع مقد س بعنوان مجازات بوده يا نوعى خسارت  آيا جعل ديه -الف 
 ؟شده است      تل قى

 محض بودن جنايت در پاسخ به سئوال فوق تأثيرىبه عمد يا خطاى شآيا عمد،  -ب 
 ؟دارد

 ه نگرديده                                                       يه از طرف شارع مقد س بعنوان خسارت معي ن و محدود تعييند - 5ج

يست ن عنىماين  بيشتر و نه كمتر و اگر گفته شد بعنوان خسارت جعل گرديده به

اخت ديه پرمقدار د  كه اگر مخارج درمان بيشتر از ديه بود بايد جانى بيش از

 نمايد.
ظير قتل خطاى محض كه بنابر قول مشهور، ديه ظرف سه در مواردى ن - 6س 

اد ى تعدهر سال ثلث آن بايد پرداخت شود با عنايت به اين كه بر اساس فتوا سال و
 باشد بفرمائيد :مى اءعظام مالك محاسبه قيمت يوم االد فقهاى زيادى از

ز اآيا )                                                                 در محاسبه ثلث در صورت تعذ ر از اعيان شش گانه چگونه بايد عمل كرد؟ 
م به شود و جانى در هر سال ملز                                      قيمت كل  ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مى اءابتد

 ن ثلثهمااء ثلث همان قيمت است يا اينكه در پرداخت هر ثلث قيمت يوم االد پرداخت
ه به قيمت سوقيه همان سال، ثلث داست يعنى در هر سال بايد    مالك يه را                                       با توج 

 (پرداخت نمايد محاسبه و



           

 505    

 به           بعد مبد ل گيرد وه روى اعيان شش گانه قرار مىو بالذات دي ةچون باالصال - 6ج

ل ثلث      د او پرداخت شو شود ثلثشود و لذا بايد در هر زمان كه اراده مىقيمت مى

 ا مالكقيمت تبديل گردد و لذ هيكى از اعيان شش گانه مشخص گردد و بعد ب

رده كتصالح  خود جانى و مجنى عليه خواهد بود مگر آنكهاء همان قيمت يوم االد

 كند.مى                            باشند كه تثليث او ليه كفايت
 :                                                        اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معي ن بفرمائيد  در صورت علم - 7س 

 از قرعه استفاده نمايد؟ جراى قصاصا تواند براى تعيين قاتل وقاضى مىآيا  -الف 
د ى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازدر صورت منف -ب 
 ؟نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود و

 قصاص بايد قاتل  شود زيرا درر صورت علم اجمالى قصاص انجام نمىد -لف ا - 7ج

 .ندارد دبا شرائط قطعى قصاص شود كه اينجا شرط قطعى وجو

  بايد         السوي هب                                                  مه آنها كه در اطراف علم اجمالى مت هم به قتل هستندديه آن را ه -ب

 گيرد.                                                     پرداخت نمايند و بهتر است كه بين مت همين مصالحه انجام
 بفرمائيد : در مورد ارش - 8س 

ل است يا فورىآ -الف   ؟                                                 يا پرداخت ارش همانند پرداخت ديه مؤج 
 ت، در موارد عمد، شبه عمد و خطاىرداخپ در صورت تأجيل مهلت -ب 

 ؟چگونه است محض

 مان            متيق ن در ه رش فورى است زيرا تأجيل خالف اصل است و بايد به قدرا - 8ج

 .كرداء                           صورتى كه نص  وارد شده اكتف

 ديه زن

ه به - 1س   ه نصف                                                      اين كه ديه زن در آن جائى كه بيش از ثلث كل  ديه باشد، ب            با توج 
 ؟يابدىيل م: اگر مقدار ارش، بيش از ثلث كل ديه باشد، آيا به نصف تقل يابدتقليل مى

 دهشورد آ                                                                  مثالدر جائى كه كل  ديه پنج ميليون تومان است ارش دو ميليون تومان بر )
 (است

 ونه اينگ بعد از ثلث، اختصاص به ديه دارد و در ارش به مسئله تنصيف - 1ج

و لذا در  شودمىاء نص اكتف نيست و مسئله ديه هم خالف اصل است كه به

 ارش تقليل ثابت نيست.
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كدام  مختلف وارد شود كه اگر هر                                  گر در جنايات متعد د بر زنى جراحات ا - 2س 
يم از مع كنج                            رسد و ام ا اگر همه را با هم جداگانه حساب كنيم به ثلث ديه مرد نمى را
 ؟گذرد وظيفه در اين فرض چيستمى ثلث

 ه دي د هر كدام از جنايات حكم خود را دارد و          متعد د باشاگر جنايات،  - 2ج

 گذرد.مخصوص به خود را، ولو آنكه اگر با هم جمع شود از ثلث مى
                                                            نانچه شخص مقتول از پيروان فرقه ضال ه بهائي ت باشد بفرمائيد:چ - 3س 
 ؟آيا ديه دارد يا خير - 1
 ؟ر صورت مثبت بودن پاسخ، ديه او چقدر استد - 2

 اسالمى  ستأمن حكومتم                                      نظر ما بهائيها جز كف ار حربى هستند كه  به - 3ج

و لذا  دارند اد راارتد باشند، زيرا بيشتر آنها شرائط                          باشند و چه بسا مرتد  هم مىمى

يت يح رواه تصربديه ندارند                                                   در كف ار فقط كافر ذم ى ديه دارد و باقى اصناف كفار

جبر به عمل ت وسائل الشيعه كه من      الد يا ابواب 16باب  1اسماعيل بن الفضل ح 

كند مى داللت باشد و رواياتى كهاجماع هم منعقد مى اصحاب است، و در اين مسئله

تواند برد هم مىمىن                                             براى كافر ذم ى و نامى از اصناف ديگر كف ار را  بر استحقاق ديه

، ستني ىاجماع                                                        مقصود ما داللت كند، البت ه در مقدار ديه ذم ى اختالف هست و بر

  گرچه مشهور معتقدند كه هشتصد درهم ديه بايد پرداخت شود.

 ؟د يا خيرآيا ديه دار (مقتول)فرد بهائى  - 4س 

 گر ارتدادش ثابت شود چون كافر غير ذم ى است، ديه نداردا - 4ج                                                    . 

 ز ثلث ديه كامل بيشتر باشد نصف خواهد شد حال اين حكم دراديه چنانچه  - 5س 
 رشبايست بيش از يك ثلث در يك فقره ديه يا ادد آيا مىگرچه مواردى جارى مى

ز در د ني                شكستگيهاى متعد   ق به جراحات و                                        باشد يا اينكه هرگاه جمع ارش و ديه متعل  
نچه از ثلث بيشتر باشد ديه آن نصف خواهد شد و آيا در اين مورد اخير چنا زن

وتى شده باشد تفا                                                 متعد د با يك ضربه مثل تصادف يا با چند ضربه ايجاد  جراحات
 دارد يا خير؟

 حكم جارى سئله تنصيف بعد از ثلث اختصاص به ديه دارد و در ارش اينم - 5ج 

 يت درشود و اگر جنامىاء                                           نيست زيرا مسئله خالف اصل است پس به نص  اكتف

ولى  تر باشدث بيشلو جمع آن از ثل                                              جنايات متعد ده باشد هر كدام ديه خود را دارد و

تقليل  گذرد به نصف                          متعد ده و از ثلث ديه آن مى واحد باشد ولى جراحاتاگر ضربه 

  يابد.مى
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  ديه كودك

 ديه را در صورت (عمدايا غير عمد)گر شخص بالغ غير بالغى را كتك زد ا - 1س 
 ؟وجوب به چه كسى بايد بدهد

 است            به خود بچ ه  متعلق - 1ج. 

 يا توهين قرار گرفته باشند; ر مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرحد - 2س 
  :بفرمائيد
 ؟                              لى عليه، حق  گذشت دارند يا خير                       آنان با رعايت غبطه مو  اء آيا اولي -الف 
لى عليه چيستم -ب  آيا صرف عدم الضرر كافى است يا ) ؟                             الك رعايت غبطه مو 
 (نفع صغير لحاظ گردد بايد

 اقوائى باشد  صغار نيست مگر آن كه مصلحت اءاولي              حق  گذشت براى -ف ال - 2ج

صورت  ر ايندگردند                                                        كه اگر عفو نكنند آن مصلحت از بين برود و يا صغار متضر ر

 .گذشت اشكال ندارد، بلكه بايد عفو نمايند

  بعضى  كند ووارد مختلف است در بعضى موارد فقط عدم الضرر كفايت مىم -ب

لى مور مااالدر مث بايد در نظر گرفته شود موارد عدم الضرر كافى نيست و نفع صغير

ل ام و ال تقربوا تعالى :                      كما قال ال له تبارك و"بايد نفع صغير در نظر گرفته شود 

ت ر كفايم الضرامثال آن، عد                     و ام ا در مثل نكاح و "                        اليتيم اال  بالتى هى احسن

 .كندمى

 ؟كنديا عفو كودك از ديه كفايت مىآ - 3س 

 كفايت  كند در غير اين صورتفايت مى                     ولى ، ضامن ديه گردد كاگر خود  - 3ج

 .كندنمى

 ؟گر رضايت كودك هم جلب شود چطورا - 4س 

 دك اثرى نداردرضايت كو - 4ج. 

ه را كشته است آيانزنى از راه  - 5س                                                         امشروع حامله شده پس از زايمان، زن بچ 

ه  ؟رسدديه دارد يا خير و اگر ديه دارد به چه كسى مى     بچ 

 ال قاتل سئو رسد كه در فرضيه دارد و ديه او به ورثه او غير از قاتل مىد - 5ج

 .مادر است

 ديه جنين
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هاگر زنى محك - 1س  نند نك                                                       وم به اعدام شد و بگويد حامله هستم، لكن به حرف او توج 

 ؟حامله بوده، حكم را بيان فرمائيدو اعدامش نمايند بعد معلوم شود 

 است سى بدهد كه در اين اعدام كردن تقصير كردهك ديه جنين را بايد - 1ج. 

 شخيص دهد كه حمل براى مادر زيان دارد و اگر در شكم بماندتهرگاه دكتر  - 2س 

 ؟ميرند، آيا در اين صورت سقط جنين جايز استمادر يا هر دو مى يا

 ن در جني يقين به ضرر براى مادر وجود دارد قبل از آن كه روح در صورتى كه - 2ج

ه روح كورتى و در ص دميده شود، سقط آن اشكال ندارد و بايد ديه آن پرداخت شود

 .در آن دميده شده باشد، سقط كردن جايز نيست

                                                             قط جنين چه حكمى دارد ودر صورت انجام كف اره آن چيست و بر عهدهس - 3س 

 ؟كيست

 قط جنين حرام است و ديه به عهده سقط كننده استس - 3ج. 

 

 اءديه اعض

ز                                                                  عل مى براى تنبيه شاگرد، به او سيلى زد كه به تدريج شنوائى خود را ام - 1س 
زى يه چي                                                               داد ولكن در بين اين مد ت معل م از دنيا رفته است و براى پرداخت د دست

ه جز يك ت تثنيانشينند ندارد، آيا ساختمان جز مسهاى او در آن مى               ساختمان كه بچ 
 ؟بايد فروخته شود است و يا

 ون چباشد،  دازند و لو به فروش خانهورثه از قيمت ساختمان، ديه را بپر بايد - 1ج

 .دين استاء ارث بعد از اد

ه به عرض مى - 2س  اى در اثر تصادف با ماشين الهس 11                  رساند كه پسر بچ 

 مجروح گرديده كه موارد جرح بشرح ذيل است : مضروب و

                  و ران مجروح و ل ه وست و گوشت و قسمت زيادى از ماهيچه ساق پا پ -الف 

 (                                               حد ى كه گوشتهاى جدا شده از پا به زمين ريخته است در)گرديده 

 .اعث خرد شدن و قطعه قطعه شدن كاسه زانو و مفصل گرديدهب -ب 

اب و رگهاى زير زانو و ماهيچه كه در سالمت و حركت پا بعضى از اعص -ج 

 .                    در حد  پاره شدن بوده نقش دارند

سالگى باعث قد  18كه از سنين كودكى الى )صفحه ريشه مابين مفصل زانو  -د 

از بين رفته در نتيجه اين پا كوتاه  (شودرشد استخوان ساق پا و ران مى كشيدن و

 65ى نهايتادر مجموع و شرائط فعل .ديگر رشد طبيعى خود را دارد ماند و پاىمى
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مقدار ديه و يا ارشى را كه  است خواهشمند درصد نقص عضو ايجاد شده است

ر نسبت به موارد فوق بايد بپردازد  ؟را بيان فرمائيد                                                شخص ضارب و مقص 

وشت و پوست پاى مصدوم از پاى ديگرش گوشت و پوست جهت ترميم گ - ـه

ست ا اقىببردارى شده و اثراتش       ه تك هاند، آيا پاى سالم هم كپيوند زده برداشته و

 ؟ارش دارد

 ه و ب ر پا از پوست و گوشت تجاوز كردهن كه صدمه وارد شده بنظر به اي - 2ج

االتر يه بداخل در د                          هاى متعل ق به گوشت و پوستاستخوان رسيده از اين جهت ديه

 نى صدشود كه صد دينار شرعى يع شود، پس بايد ديه شكستگى استخوان حسابمى

ه م پا شكستوان قل                               است ولى با توج ه يه اين كه استخ نخودى 18مثقال طالى مسكوك 

يم ش ترمگرفتن ديه با تراضى باشد و با هم مصالحه كنند و ار نشده، خوب است

 انىگيرد، بعهده شخص جگوشت پاى ديگر كه بدستور دكتر صورت مى جراحت از

 نيست گرچه تحصيل رضايت شود، بهتر است.

 مانند)نانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان چ - 3س 
 دچار شكستگى شود بفرمائيد : (ساق پا استخوان

 ت؟اس گى ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براى همه آنها كافىآيا هر شكست -الف 
  د؟ند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارآيا ايجاد چ در اين فرض، -ب 
 اى از همان    تك هگر در اثر ضربه مستوجب ديه، عالوه بر شكستگى استخوان ا -ج 

 ايداستخوان نيز جدا شود، آيا براى جدا شدن استخوان، ديه شكستگى استخوان ب
 ؟پرداخت شود يا حكم ديگرى دارد

 دق ص                                                د ديه، صدق تعد د جنايات است كه اگر جنايت متعد د           مالك در تعد  - 3ج

گيرد و ىر مر قرابيشت                               گيرد و اال  ديه خفيف تر تحت ديه                         كند ديات متعد ده تعل ق مى

 جدا شدن استخوان هم به همين صورت است.

 توان گفت تفاوت مطرح در معتبره ظريف ميان انگشت ابهام ويا مىآ -الف  - 4س 
 ؟ساير انگشتان بخاطر تفاوت در ميزان كارائى آنهاست

 راين تفاوت را در مورد ساي              خصوصي ت كرد واء توان از انگشت ابهام الغآيا مى -ب 
ه به انگشتان نيز يت شغل اهم                                                          تعميم داد يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توج 

 ؟ارزش هر انگشت عمل كنيم و به تعيين ديه و خسارات وارده بپردازيم و
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 كه  بزرگانى ه نظر ما بين انگشتان در ديه تفاوتى نيست و على فرض قولب - 4ج

يرا توان كرد زمىابهام ن از                                                   تفاوت قائل هستند، باز هم تعد ى به انگشتان ديگر غير 

                              خصوصيت قطعي ه بسيار مشكل است اء الغ

نمايد و در خصى در حين رانندگى به راكب موتور سوارى برخورد مىش - 5س 

 شود :اى به شرح زير وارد مىاين تصادف به موتور سوار صدمات عديده اثر

م شكس - 1 م)                         تگى مهره على الظاهر سو   گردن كه منجر به له شدن نخاع (         يا چهار 

 .پزشك قانونى يا قطع نخاع گرديده است بنابه قول

 (دستها و پاها)لج هر دو اندام فوقانى و تحتانى ف - 2

 (سلس دائمى بول)ى ادرار عدم كنترل دائم - 3

 عدم كنترل مدفوع - 4

 دم توانايى مقاربت جنسى بطور كاملع - 5

                                           توانايى حركت كه منجر به عمل جراح ى شده است            به عل ت عدم  بروز زخم سر - 6

 (                                                       زخمى كه بر اثر بسترى شدن طوالنى و عدم تحر ك حادث شده است)

ه به نظريه پزشك قانونى كه تمام ع  وارض                                                                     سئوال خاص  اينجانب اين است كه با توج 

د      تعد  م ياتدباشد آيا يك ديه كامل بايد پرداخت گردد يا شمرده شده بر اثر قطع نخاع مى

 ؟بر حسب موارد كه بر اثر يك ضربه واحد پديد آمده بايد پرداخت گردد

 شود و مى مستند به قطع نخاع باشد ديات تكرار اءارافتادگى اعضكاگر از  - 5ج

رد ن ندا    معي  ديه                                                         هر چه كه ديه معي ن دارد، همان بايد پرداخت شود و هر جا كه

 .حكومت است

 رديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل ذكاء نكه در نظرات فقهى فقهبا اي - 6س 

 راىبرا  شده و بين پلكهاى باال و پائين فرق قائلند به اين صورت كه ثلث ديه كامل

 اند، بفرمائيد:پلكهاى باال و براى پلكهاى پائين نصف ديه كامل را قرار داده

احى ت احى امروزى در چشم پزشكى و جر  ه به امكانات جر   رميمى                                                               او ال: با توج 

ديه  د نيزگفت كه تقريباهميشه امكان ترميم پلكها وجود دارد آيا با اين وجو توانمى

است  يا درصد تعيينى خبره در ترميم و عدم ترميم در تعيين ديه مؤثر كامل دارد

ائين ثانيا: از نظر ارزش عضوى و نحوه درمان بين پلكهاى باال و پ ؟تكليف چيست

ه به اختالف محسوسى با يه دشود آيا اختالف پيشرفت علم پزشكى مشاهده نمى         توج 

ان مبناى نظريه پزشكى و خبرگ اطاعت كنيم يا امكان تغيير بر منصوص است بايد

ئين اى پاداشته باشند و پلكه ثالثا: در صورتى كه پلكهاى باال ثلث ديه ؟وجود دارد

  ؟شودتكليف ثلث باقيمانده چه مى ديه كامل نصف

 و عدم آن  در حقيقت نوعى مجازات است و ربطى به امكان ترميم          او ال: ديه - 6ج

كامالعضو ترميم  ندارد و لذا با احراز جنايت، جانى ديه را بدهكار است و لو آنكه
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در نظر گرفته، ديه  شود البته در بعضى از موارد كه شرع ترميم و عدم آن را

يگرى هم وجود دارد كه ثانيا: در اين موردى كه ذكر شده اقوال د .تغييراتى دارد

ثالثا: با  .بهترين راه تصالح است اختالف، وجود نصوص مختلفه است كهاين اء منش

است و باقى ديه  فقط ثلث و نصف ديه كامله را بدهكار فرض قبول اين قول جانى

 .كامله را بدهكار نيست

ال دارد كه اگر با شكستن يا سوزاندن يا امث در بخش ديات اءدر نظرات فقه - 7س 

 بينى فاسد شود موجب ديه كامل است ، آن

ال: منظور از فساد چيست  ؟                        او 

ه به پيشرفت علم پزشكى امروزه شكستگى بينى به سادگى و ب ينه ا هز                                                                   ثانيا: با توج 

ايد بامل ديه ك شود آيا باز همدرمان است و معموالبا شكستن بينى فاسد نمى كم قابل

 ا نظريا اگر بدون عيب ترميم شد يكصد دينار را بايد داد يا اينكه ب پرداخت و

 ؟قاضى در كم و زياد كردن ديه باز است خبرگان پزشكى دست

 ورتى صاشد به ب                       تواند اعم  از فساد عضو، فساد مىاء                        و البا استفاده از كالم فقها - 7ج

ظر ا به ند و لذشو عضو فاسد                رت شم  و يا فقطكه نه عضوى ديگر باقى بماند و نه قد

ه رود ديبز بين                       را دارد و اگر شم  هم ا رسد كه اگر عضو فاسد شد، يك ديه كاملمى

الوه عگردد بلكه بايد ثانيا: صرف شكستن بينى موجب ديه كامل نمى .كامل ديگر

 دص قطفشكسته شدن، عضو از بين برود پس اگر بينى بشكند و ترميم شود  بر

 توان آن را اضافه و كم نمود.نمى دينار بدهكار است و در منصوصات
 وبراى از بين بردن هر يك از سوراخهاى بينى ثلث ديه كامل  در كتب ديات - 8س 

 اين پاره شود يا فاصل ميان آن سوراخ كردن بينى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده

يه دتن آن نشود موجب ثلث را سوراخ نمايد در صورتى كه باعث از بين رف كه آن

 باشد پاسخ فرمائيد :اگر جبران و اصالح شود موجب خمس ديه مى كامل است و
ال: منظور از سوراخ كردن بينى چيست آيا منظور بسته شدن بينى يا قطع  شدن                                                                   او 

 ؟يا تغيير شكل عضو آن آن است
احى  ينى بداخل                                                                ثانيا: سوراخ كردن ديواره بين مجارى بينى از عوارض عملهاى جر 

 ؟منظور هست يا خير نيز
ه به معالجات ترميمى امروز تكليف چيست همان ديه منظور ا ا ست ي                                                                   ثالثا: با توج 

 ؟كم يا زياد نمود توانمى

 ايد فرموده هيچكدام از مواردى كه ذكر                             او المنظور از سوراخ شدن ظاهرا - 8ج

از يك طرف بينى چاقويى  نيست و مراد از سوراخ شدن اين است كه مثالتيرى يا
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ديگر خارج شود كه اين مورد  داخل و جاحز بين طرفين را سوراخ و از طرف

ديه و اگر ترميم شود يك پنجم ديه  سوراخ شدن است و اگر ترميم نشود ثلث

                                                         ثانيااگر پزشك قبل از عمل جر احى برائت نجويد ديه بر او هم  .واجب است

البته در مورد ذكر شده اگر ترميم ثالثاتفاوتى در مورد ترميم نيست  .است واجب

 .يك پنجم ديه واجب است شود

بيعى يا مصنوعى فردى، در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير اگر دندان ط - 9س 
خن شكسته شود چنانچه شكسته شدن دندان در زيبائى چهره مصدوم يا لحن س عمدى

تواند حسب مورد مىآيا مجنى عليه  تأثير منفى داشته باشد بفرمائيد : گفتن وى
در  زيبائى چهره يا تأثير منفى بين رفتن الوه بر قصاص، يا خسارت، براى ازع

 ؟لحن گفتار، ارش بگيرد

 تواند چيزى طلب كندبيش از ديه نمى - 9ج. 

لى به صورت ديگرى بزند كه بر اثر آن صورت قرمز اگر شخصى سي - 10س 
 ؟چقدر است شود ديه

 مسكوك  شود كه يك مثقال و نيم طالىواجب مى نار ديهيك و نيم دي - 10ج

 است.

ارى هستم شاگردم بدون اجازه من تختها - 11س   اى را                                                         ينجانب داراى كارگاه نج 

ه او ا ديجهت برش به كارگاه همسايه برده كه بدينوسيله دستش از مچ قطع گرديده آي

 ؟باشد يا خيرگردن من مى بر

 نيست مگر  طع دست شاگردش را بدهكارز نظر شرعى صاحب مغازه ديه قا - 11ج

ه مسئل بپردازد كه دولت قراردادهائى داشته باشد كه كارفرما بايد خسارتى

  گردد.حكومتى است و لذا طبق قرارداد عمل مى

كان  ما وى االنسان منه اثنان ففيهما الديه و فى احدهما نصف الديه كل ما كان ف - 12س 

 ؟باشدشامل اعضاى داخلى بدن مانند كليه نيز مى واحد ففيه الديه  آيا اين قاعده

 ر دهم تصريح  شود و شاهد آنعضاى داخل هم مىكند و شامل اتفاوتى نمى - 12ج

 باشد گرچه احوط تصالح بين طرفين است.بيضه مى

 داراى ديه انسان باشد آيا اعضاى داخلى بدن امل اعضاى داخلى بدناگر ش - 13س 

 ؟پرداخت شود اند يا ارش بايد      مقد ره
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 ك يابر اين بن                                              گفته شد ديه معي نه دارد و ارش ديگر معنا ندارد با مطلبى كه - 13ج

 شود.عضو نصف ديه و دو عضو تمام ديه را شامل مى

حين امر به معروف و نهى از منكر درگير شد يعنى موجب  اگر فردى در - 14س 

ز بدن اكتك زدند و جائى خورد شد و افراد آمرين به معروف به فرد گناهكار  زد و

 ؟كبود شد آيا بايد ديه بدهند سرخ يا

 پرداخت شود. بايد ديه - 14ج 

 نظور از شكستن ستون فقرات چيست آيا منظور شكسته شدن يكى ازم - 15س 

ها از يكديگر                                                      هاى اين ستون است و يا اينكه منظور جدا شدن ات صال مهرهمهره

شود يا ن فقرات سبب پرداخت ديه مىمضافاشكسته شدن يك مهره از ستو است،

 ؟چنانچه ديه باشد نحوه محاسبه آن را بفرمائيد ارش

 نشستن و يا راه نظور از شكستن، شكسته شدن پشت او است كه امكانم - 15ج 

 و حتى ه استيك ديه كامل رفتن و ايستادن بطور متعارف را نداشته باشد و در آن

فتن رم راه بصورتى است كه هنگا     مثال  اگر معالجه شود ولى به صورت غير كامل

اخت له پرديه كامرود، بايد يك دراه مىاء بايد با عصا راه رود و يا با حالت انحن

 شود.

                                                   هاى كف دست ديه مقد ر دارند يا بايد ارش تعيين كرد وآيا استخوان - 16 - 1س 
 ديه)ست شود به اين استدالل كه چون استخوانهاى انگشتان به كف دست مرتبط امى

 ؟مثل انگشتان حساب كرد (استخوانهاى كف دست را

 باشد يامى انگشت دست آيا خمس ديه همان بند شكستگى يك بند از استخوان ديه - 2
  ؟خمس ديه انگشت دست

 احتياط در  يه استخوانهاى كف دست يك پنجم ديه دست است گرچهد - 16 - 1ج

 .تصالح است

 2 - حاسبه گرددك پنجم ديه همان بند بايد مي. 

 بخشش ديه

  خشند؟                                  توانند حق  ديه مقتول را به قاتل بب                               يا ولى  مقتول مثل پدر يا جد  مىآ - 1س 

 توانند ببخشندنمى                                                  خشش در سهم خود اشكالى ندارد ام ا حق  بچ ه صغير راب - 1ج. 

 ؟ندببخش                                توانند حق  ديه مقتول را به قاتل                                  يا وصى  يا وارث مقتول مثل فرزند مىآ - 2س 
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 ق  حرثه در و                                                 ين كارى را ندارد مگر با اجازه ورثه غير صغير ام ا           وصى  حق  چن - 2ج   

 .خود چنين اختيارى را دارند

                                                   عاونت در قتل عمد، حق  الناس است و قابل گذشت از سوىمآيا مجازات  - 3س 

 ؟باشد                                                     دم يا حق  هللا  است و عفو آن منحصرادر اختيار ولى  امر مىاء اولي

 شت گذ شود كه از حقوق الناس است و قابليات اين باب فهميده مىاز روا - 3ج

ين و در ا ندارد هم به نظر ما اختصاص به حدود «تدر الحدود بالشبهات» است و

فت كه ايد گبنظر بدهيم  آيد گرچه اگر از قواعد فقهى خواسته باشيمموارد هم مى

                                   دم در حق  ممسك و معاون اثر ندارد.اء عفو اولي

مانند               آيا ولى  امر ه : رسد بفرمائيددر موارد قتل كه نوبت به واليت حاكم مى - 4س 

 دارند؟                                                 دم عالوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه ، حق  عفو نيزاء اولي

 ز مواردا ه به وسيله اقرار، جرم ثابت شده باشد بعيد نيست كهدر مواردى ك - 4ج 

فو ارد، عگر مودي و نمايد ولى درتواند عف                                    ديگر تنقيح مناط كرد ولذا ولى  امر مى

  مشكل است مگر ضرورتى پيش بيايد.

 ديه عمل دكتر

احى در شكمش فوتش - 1س                                                           خصى بر اثر جا ماندن وسائل پزشكى پس از جر 

اح است يا خيرمى  ؟                                             كند، آيا ديه او بر عهده دكتر جر 

 ه را دي ماندن وسيله مذكور در شكم بيمار تقصير كرده بايد هر كس در جا - 1ج

 بپردازد.

احى او راش - 3س                                                              خصى تصادف كرده و پايش شكسته است، دكتر براى عمل جر 

 ؟امده است آيا ديه بعهده دكتر استبيهوش كرده لكن بعد از عمل به هوش ني

 د.باش كتر است مگر آن كه قبل از عمل خود را تبرئه كردهديه بعهده د - 3ج 

 ديه عمل، راننده

                                                       ن در بين مسير جاد ه برون شهرى يك نفر را سوار ماشين خودراننده يك ماشي - 1س 
ه شود و اين يك نفركند سپس سانحهمى                                                            اى بروز دهد بدين معنى كه ماشين روانه در 
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 سرنشين كه در بين راه سوار شده فوت كند آيا راننده بايد ديه اين شخص را بپردازد يا
 ؟خير

 اگر  يه را بايد راننده بدهد ولىگر مرگ مستند به عمل راننده باشد، دا - 1ج

ر بدهكاقانونا هچگونه تقصيرى نداشته باشد شرعاديه بدهكار نيست ولو آنكه

 .باشد

 تقليل و تغليظ ديه

 مستحضريد بر اساس برخى از روايات وارده در باب ديات، همانگونه كه - 1س 

نظير شكستگى استخوان در اعضايى )خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها 

هميزان ديه را تغيير مى (                            ديه مقد ره دارد يا شكافتن لب كه ين كه به ا              دهد، با توج 

 اى از جراحات و نقصخاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل مالحظه امروزه به

 باشد; بفرمائيد :درمان مى عضوها قابل

ح در فقه نيز مىآيا تأثير د -الف  توان                                                      رمان در ميزان ديه را به غير موارد مصر 

 ؟تعميم داد

در صورتى كه ) ؟يا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خيرآ -ب 

توان دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى انگشت يا

 (پيوند زد عضو مقطوع را

 را در است زي                                       د مصر حه در فقه تعميم تأثير درمان مشكلدر غير موار -الف  - 1ج

ف قاعده رد خالز مواا                                                            بسيارى از موارد توابعى دارد كه قبول آن امكان ندارد و ثانيا 

 .عمل كرد                                              است كه بايد به قدر متيق ن كه موارد منصوصه است

  رد در موا گردد مگر                                              ا بيان باال روشن شد كه بمحض جنايت، ديه مشخ ص مىب -ب

 دارد.                                                  مصر حه و لذا پيوند عضو مقطوع تأثيرى در مقدار ديه ن

 ؟يا تغليظ ديه اختصاص به قتل عمدى داردآ - 2س 

 باشد. گردد هر چند قتل غير عمدىر ماههاى حرام ديه تغليظ مىد - 2ج   

                                                       بلغ ديه يا مسئله قصاص تخفيفى براى مرب ى و آموزگار وجودمآيا در شرع  - 3س

 «به چه صورت»؟دارد

 ردتخفيفى وجود ندا - 3ج. 

     مي ت                         ديه مي ت و قطعه مبانه از 
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 يا محو اءاو جناياتى از قبيل قطع كردن اعضعد از به قتل رساندن شخصى بر ب - 1س 
 ؟كنند، ديه آن چگونه است و مصرف بايد در چه راهى باشدكردن آنها وارد مى

 كه  شود اگر در يك جنايت است                                 يه جناياتى كه بر بدن مي ت وارد مىد - 1ج

 100اشد شده ب                    مثال اگر سر مي ت جداكند يك ديه الزم است عرفاصدق وحدت مى

يتى ه جناكهر دفعه                                                      درهم بايد پرداخت شود و اگر در دفعات متعد د است، براى

ر دع ديه شود و مصرف اين نو واقع شده ديه مخصوص به آن جنايت بايد پرداخت

ثال ى و ام                       خيرات و مبر ات و عزادار                                     مورد خود مي ت است كه بايد صرف كارهاى

  آن گردد.

 رسد؟ى جنايت وارد شود، آيا ديه دارد و اگر دارد به چه كسى مى           اگر به مي ت - 2س 

 م عزا مراس                                              جب است و بايد در مخارج خود مي ت صرف گردد، مثلبله، ديه وا - 2ج

 .و كفن و دفن

لآ - 3س   ؟                                                     يا پرداخت ديه جنايت بر مي ت به صورت حال  است يا مؤج 

 است مگر  است زيرا تأجيل خالف اصل                             يه جنايت بر مي ت به صورت حال د - 3ج 

ه باء تفست اكاصل ا                                                       در مواردى كه نص  بر آن شده باشد و لذا در مواردى كه خالف

  شود و اين مورد از موارد منصوصه نيست           مورد نص  مى

 ؟ر صورت تأجيل مهلت پرداخت آن چقدر استد - 4س 

 تأجيل ندارد - 4ج. 
 ؟گردد                                د ره باشد ارش آن چگونه محاسبه مىنانچه جنايت وارده فاقد ديه مقچ - 5س 

 حساب  هم به هميناء دينار است و در قطع اعض 100               يه قطع سر مي ت د - 5ج

ت آن با هم دينار و اگرجف 50گردد و اعضايى مثل دست و پا هر كدام محاسبه مى

 100حساب به باشد مى شود و در اعضايى كه فاقد ديهدينار مى 100انجام گيرد 

 گردد.محاسبه مىدينار 
                                  او را قطع كردند آيا ديه آن متعل ق اء خصى از دنيا رفته يكى از اعضش - 6س 

 ؟                                                   است يا متعل ق به خود مي ت كه براى او صرف خيرات كنند بوارث

 ايد صرف خيرات و مبر ات در مورد خود مي ت گرددب - 6ج                                            . 
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 عاقله
 آيا ديه ؟توان حبس كردر صورت استنكاف از پرداخت ديه آيا عاقله را مىد - 1س 

و اراى توان دستگير و قرار ب                            آيا عاقله را بعنوان مت هم مى ؟دين است يا مجازات
 ؟كرد تا از فرار او جلوگيرى شود يا خير صادر

 گر اازات و مج ه پرداخت ديه نمود و ديه، دين است نهتوان الزام بعاقله را مى - 1ج

 .كند ر صادرتواند قرامى حاكم شرع احتمال امكان فرار عاقله را بدهد و الزم بداند،
 اقلهالغ بالغى را زد، ديه را چه كسى بايد بدهد خود جانى يا عاگر شخص ناب - 2س 

 ؟                     البت ه در صورت موض حه

 ر موض حه و فوق آن ديه بر عاقله استد - 2ج                                  . 
قير اقله ديه بدهد اگر عاقله هم فقير باشند يا بعضى فع در فروضى كه بايد - 3س 

 شود، در                                                           يا توانايى مقدارى از ديه را دارند و آيا حق  الن اس محسوب مى باشند
 ؟يدشود، لطفاتمام اقسام را بيان فرمائ                       از ذى حق ، ديه مبر ى مى صورت رضايت

 طرف فقر بر آن كهگر عاقله تمامايا بعضافقير باشند، ديه واجب نيست مگر ا - 3ج

 شود.ساقط مى                                                     گردد و ديه، حق  الن اس است و اگر صاحب آن رضايت بدهد،

 از شود يا نه چون مراد                                               يا عاقله شامل ولى  كه عبارت از پدر و جد  است مىآ - 4س 
 ؟                       عاقله منسوبين مذك ر است

 پدر  نيست كه                                                      اقله، منسوبين پدرى مذك ر است از طريق طبقات ارث و بعيدع - 4ج

 .                     و جد  را هم شامل باشد

 ؟طفاكيفيت تقسيم ديه بر عاقله را از حيث مقدار بيان فرمائيدل - 5س 

 ارث سهم  يفيت تقسيم بر حسب تقسيم سهم االرث است هر نسبتى كه ازك - 5ج

 .گرددباشد، همان نسبت از ديه محسوب مىاو مى

نجر به قتل شد، گر نابالغى با ماشين پدرش رانندگى كرد و سبب تصادف ما - 6س 
 ؟باشد يا عاقلهعمدى است يا خير و آيا ديه بر خود او مى آيا

 است.                                                   تل غيرعمدى است و ديه كشته شدگان بر عهده عاقله بچ هق - 6ج 

 اعسار
 بر                                                       ك عنوان كل ى قابل انطباق بر مجموعه فقه است يا فقط حاكمآيا اعسار ي - 1س 

 ؟امورات مالى و محدود به مسائل مالى است

 ر اعسا ناى عسر و حرج در تمامى ابواب فقه جارى است ولىاعسار به مع - 1ج

 .اصطالحى ناظر به امور مالى است
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 دانيد و آيا فقط راه تشخيص منحصر به طرقاى ثبوت اعسار را چه مىراهه - 2س 
توان ىم                                                                    بي نه و قسم است يا از استظهار و كشف و علم و امثال آن نيز در ثبوت آن 

 ؟مودن استفاده

 تواند اثبات مى                                                      نحصر به بي نه و قسم نيست بلكه علم و كشف و امثال آن همم - 2ج

 .اعسار كند
فات مالى و آيا ساير اقدامات غآيا حجر معس - 3س   ير                                                        ر مطلق است يا محدود به تصر 

 ر وا خينافذ است ي )مالى معسر مثل ازدواج، قبول هدايا، استيفاى قصاص و عفو آن و 
فات منع نمايد يا خيرآيا حاكم مى  ؟                                                        تواند بر حجر مالى او را از جميع تصر 

 جر مفلس محدود به تصر فات مالى استح - 3ج                                 . 
 يا براى صدور حكم اعسار از قبيل :آ - 4س 
 ثبوت دين نزد حاكم - 1
 ديناء كفاف دارايى مديون جهت اد عدم - 2
              حال  بودن دين - 3
 دانيد يا خير؟ر مديون را شرط مىمبنى بر صدور حكم حج اءدرخواست غرم - 4

 مام شروط چهارگانه در حكم افالس الزم استت - 4ج. 

فات معسر حينيا معسر و مفلس داراى يك حكمآ - 5س                                  اند و آيا جميع تصر 
ل و ن قباالعسار حتى در مستثنيات دين نافذ و صحيح است يا خير و در اين مورد بي

 ؟خيرحكم حاكم به اعسار فرقى هست يا  بعد

 سر از مع ر از نظر حكم با هم تفاوت دارند و اينطور نيست كهمفلس با معس - 5ج

فات       ع تصر جمي                                                         جميع تصر فات منع شده باشد ولى افالس به اين گونه است كه از

 .باشدمالى ممنوع مى

                                              عامله، هبه و صلح معو ض و غير معو ضى را قبل از شخص معسرى م - 6س 
و مشخص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دين  حكم اعسار انجام داده صدور

 ؟تبرع و خيرخواهانه و بيع حقيقى و غيره بوده يا قصد

 بت نشدهثا ذكر شده ناظر به مفلس است نه معسر و تا زمانى كه البته موارد - 6ج 

 .ستحيح اصنافذ و                                                       است كه افعال مذكوره، صورى بوده است به قو ت خود باقى و

شود آيا به صرف نداشتن ه كسى گفته مىچلى معسر به به نظر حضرتعا - 7س 
تا  باشد شود يا اينكه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشتهكسى معسر گفته مى مال به

 ؟اطالق شود به او معسر

 ندارد  صنعتى هم دين، مالى نداشته باشد و كار واء ست كه جهت ادامعسر آن  - 7ج

 .كند اءكه بوسيله آن بتواند دين خود را اد
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استى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود را از عمرو نموده زيد طى درخو -  8س 
                                                   آقاى عمرو با مراجعه به دادگاه اد عاى اعسار نموده : و
 ؟                                چه مد ت و آيا اين حبس تعزيرى است ؟مايدنتواند عمرو را حبس آيا دادگاه مى - 1
 نسبت به مطالبات زيد چيستگر اعسار عمرو بر حاكم ثابت شد تكليف دادگاه ا - 2
 ؟نسبت به تقاضاى زيد چگونه بايد عمل نمايد و
                                                         ق و تفح ص دادگاه در اصل دعوى اعسار چقدر است و آيا صرفا  محدوده تحقي - 3

                               كند يا اينكه تفح ص محض در نحوه دارائى و عدم دارائى عمرو را بررسى مى
 ؟اموال و غيره را نيز دارد صرف

 و يا  اعسار                                             صورتى كه در مظان  فرار كردن باشد تا زمانى كهبس او در ح - 8 - 1ج

 .عدم آن ثابت شود اشكال ندارد

 2 - ن خود دي اى شد كه بتواندگر اعسار ثابت شد و عمرو داراى صنعت و يا حرفها

 د تا در هنگامشو ادهده او                      كند و اال  بايد مهلت ب اءپردازد بايد از آن راه دين را ادرا ب

 .خود را بپردازدگشايش دين 

 3 -  گردد.و تحقيق مىااز دارائى 

ار آث توان بر آناست و آيا مى (كالهبردارى)يا معامالت معسر در حكم احتيال آ - 9س 

اشد و ب امنض                                                                     حقوقى اعم  از اينكه مال به مالكي ت محتال نيايد و منافع مد ت تصر ف را 

 بار كرد يا خير؟در معامله با اموال محتيله حكم معامله با مال غير 

 است،  ندياء ثابت نشده باشد كه معامالت او براى فرار از اد تا زمانى كه - 9ج

  .حكم احتيال ندارد

 عساراناظر به افالس است نه  مسئله گذشته بيشتر 9ه الزم به ذكر است ك. 

                 مشخ ص نبودن قاتل

 و افت شودگر شخصى كشته شده و جنازه او مثالدر بيابان، منزل يا باغى يا - 1س 

 هيچيك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند; بفرمائيد : 

 ؟اى وجود داردآيا ديه -الف 

 ؟                               عهده كيست و مورد تصر ف آن كجاستض ثبوت، پرداخت ديه به بر فر -ب 

 د، ديه باشن مقتول شناسائى شده اءولياتى كه از موارد لوث نباشد و در صور - 1ج

اند كما نشده شناسائى مقتولاء شود و اگر اوليمقتول بايد از بيت المال پرداخت 

صحاب ست و اموردى براى ديه ني اى ندارد زيرااين كه فرض سئوال اين است، ديه

 اند.هم به اين معنا فتواى داده
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ا رسانند و معلوم نيست تيرهند نفر مشتركافردى را با چند تير به قتل مىچ - 2س 

 ؟كنند، حكم چيستىكسى بوده و يكديگر را تبرئه م از چه

 قسامهكرده اشخاص كه تيراندازى مقتول در مورد يكى از اءورتى كه اوليدر ص - 2ج ، 

رت، اين صو ر غيربگيرند و د توانند او را قصاص و يا ديهكنند بعد از قسامه مىاء اجر

 رع قرعهاكم شحاشخاص كشته شده است،                                           اگر بدانيم با تير يك نفر معي ن از بين اين

يم شته باش     ك  دااصابت كرد ديه به عهده اوست ولى اگر ش ازد و به نام هر كداماندمى

 د.ت نماينپرداخيك نفر يا بيشتر كشته شده است، ديه را بايد مشتركا كه بوسيله تير

 اند و آن شخص ازتيرى را به سوى فردى پرتاب نموده اءدو نفر عمدايا خط - 3س 
 ؟بين رفته، حكم اين دو صورت چيست

 قصاص يا ديه                                                  گر مشخ ص باشد بوسيله تير كداميك قتل حاصل شده، حكما - 3ج 

و داين  كداميك از                                                    بر اوست، ولى اگر مشخ ص نباشد و ندانيم كه قتل بوسيله

ر م چه دنيست بلكه در ديه ه حاصل شده، در اين صورت در فرض قتل عمد قصاص

ورت و به صدهر  ه بربعضى قائل به عدم دي قتل عمد يا خطا مسئله اختالفى است،

، با هر دو است و بهتر آن است كه تصالح نسبت به باشند كه اين أوجهتنصيف مى

 .             وال له العالم .گيرد ورثه مقتول صورت

 موارد دادن ديه از بيت المال

ه عدم قصاص عوارض سياسى و اجتماعى داشته باشد و به در مواردى ك - 1س 
اتل، دم از دادن ديه قاء               عدم تمك ن اوليحكومت بايد حضور يابد در صورت  نوعى
 ؟آن را از بيت المال پرداخت كرد توانآيا مى

 ستگى به نظر فقيه و حاكم شرع و ولى  امر مسلمين داردب - 1ج                                                  .   

 دم از پرداخت نصف ديه قاتل، آيا اين مبلغ را اء         مك ن اوليتدر صورت عدم  - 2س
 ؟نمايدتواند از بيت المال پرداخت دستگاه قضايى مى

 است اشكال         دم، محل اء رداخت ديه از بيت المال در فرض عدم امكان اوليپ - 2ج. 

حكوم به پرداخت ديه فوت نمايد و ورثه او قادر به پرداخت مچنانچه فرد  - 3س 
 ؟توان آن را از بيت المال پرداخت نمودمذكور نباشند، آيا مى ديه

 يه گردد، د ت المال در آن صرفكى از مواردى كه اجازه داده شده كه بيي - 3ج

 .مسلمان است كه جانى امكان پرداخت آن را ندارد
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           مستحق  ديه

د                 بين دو نفر مرد   (          مستحق  ديه)                                      ر مواردى كه قاتل معي ن است ام ا مقتول د - 1س 
 ؟دم چگونه است اءفرمائيد نحوه پرداخت ديه به اوليب باشد

 روشن نمود توان مسئله رانظر ما بوسيله قرعه مى به - 1ج. 

 ديه اهل كتاب
ه به اينكه طبق فتواى مشهور فقهب - 1س   (         كافر ذم ى)ديه اهل كتاب اء                                     ا توج 

 ؟                                                       درهم است آيا اقلي ت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود هشتصد

 باشدمى ه نظر ما زرتشتيان اهل كتاب هستند و ديه آنها هشتصد درهمب - 1ج. 

قات          متفر 
 وبه بفرمائيد :در مورد ت - 1س 

 جرم                                                        ه توبه مسقط حد  است، آيا اظهار لفظ دال  بر توبه از طرف مدر مواردى ك -الف 
 شد؟                                                                     براى سقوط حد  كافى است يا بايد عملى دال  بر ثبوت توبه از او سر زده با

 ه    بي ن از                                                           ه توبه قبل از اقامه بي نه، مسقط حد  است، آيا ثبوت توبه قبلدر مواردى ك -ب 
 ؟                                                            كافى است يا اظهار توبه عند الحاكم نيز بايد قبل از بي نه باشد

 منيز حاك الزم است يا در صورت شبهه توبه،                                يا در توبه مسقط حد ، احراز توبهآ -ج 
 ؟نكند اء                               الحدود تدر بالشبهات، حد  را اجر                        تواند با تمس ك به قاعده شرع مى

 به شود كه تو كند و بايد از قرائنى استفادهنمى                  ال  بر توبه كفايت دلفظ  -لف ا - 1ج

 .حقيقى انجام گرديده است

  آن  كند گرچه احوطر صورتى كه توبه نزد حاكم ثابت شده، كفايت مىد -ب

 .است كه اظهار توبه نزد حاكم هم انجام گيرد

  ك  ش ر صورت                                                 ليه بايد توبه احراز شود تا مسقط حد  گردد و ام ا د            به قاعده او  -ج   

 .نه                                                  حد  به تأخير بيفتد تا مشخ ص شود توبه انجام شده يااء د اجرباي

 مانند)                                                          ر اساس دستور شارع مقد س، مهلت ديه در قتل و جراحات شبه عمد ب - 2س 
 عساراباشد; آيا تقاضاى دو سال مى (جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى

ر، مسموع مى جانى  ؟خيرباشد يا                                   قبل از انقضاى مهلت مقر 

 د ت مقر ر اعسار ثابت شود تقاضاى او مسموع است.ماگر قبل از  - 2ج                                              

ه رحاگر كسى زن  - 3س  ا نيز                                                       امله را بكشد آيا فقط ديه زن را بايد بدهد يا ديه بچ 
 ؟بدهد بايد

 يه هر دو را بدهدبايد د - 3ج. 
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 خصى فردى را تعقيب نموده و فرد فرارى پايش به جدول گير كرده وش - 4س 
 ؟ته، آيا تعقيب كننده بايد ديه بدهدشكس

 لى در فرض مذكور بايد ديه بپردازدب - 4ج. 

 دهن خسارت است و يا جانى بايد عالوه بر ديه، خسارت وارد آمآيا ديه هما - 5س 
 ؟هاى درمان را نيز بپردازد                          به مجنى عليه و كلي ه هزينه

 نيست نىگردد و خسارت بر عهده جار جنايت، فقط ديه واجب مىد - 5ج. 

 ؟گيرد                    اند به ورثه تعل ق مى                             يا ديه مي تى كه او را سوزاندهآ - 6س 

 شود                                              يه چنين مي تى مانند ماترك او بين ورثه تقسيم مىد - 6ج. 

                                                   اص الزم است، ولى  دم از ولى  امر يا منصوب از طرف او آيا براى قص - 7س 
 ؟نمايد استيذان

 ددكند كه استيذان گرمى اءحفظ نظام اقتض - 7ج. 

 گر بدون استيذان قصاص انجام شد آيا صرفاگناه كرده يا خودادر فرض قبل  - 8س 
 ؟شودقاتل محسوب مى

 الف وظيفه انجام داده استخ - 8ج. 

                                                      گر استيذان بود، لكن ولى  امر اذن نداد و قصاص انجام شدادر فرض قبل  - 9س 
 ؟چطور

 الف حكم تكليفى انجام داده استخ - 9ج. 

 وروكش نموده وكشته شده، آيا ديه امشغول كندن چاه بوده كه چاه ف      مقن ى  - 10س 
 ؟بر عهده صاحب خانه است

 كند، ديه او مى                                                      ر صورتى كه مقن ى زير نظر متخص صى يا شركتى انجام وظيفهد - 10ج

 .سى نيستكهده ديه به ع گرى كرده،                                            بعهده آنها است ولى اگر با مسئولي ت خود مقن ى

 ؟رق ارش و حكومت را بيان فرمائيدف - 11س 

 ا بايد آنج                                              ه مقدار ديه، در شرع بطور معي ن تصريح نشده استدر مواردى ك - 11ج

ا فاوت ره التاين ماب ارش داده شود كه مابه التفاوت قيمت سالم و معيوب است كه

 .حكومت گويند

وطه جهت گرفتن اعتراف مجرم را ممكن است چند ضربه مسئولين مرب - 12س 
 شود؟بزنند، آيا در صورت كبود شدن يا قرمز شدن ديه بر ضارب واجب مى     شال ق

 ا رديه  ايد            گيرد و اال  ب                                              گر با دستور حاكم شرع باشد، ديه بر او تعل ق نمىا - 12ج

 .پرداخت نمايد
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 ايد                                           در پرداخت تا مد ت دو سال تعل ل ورزيد، آيا ب ننده ديه،كاگر پرداخت  - 13س 
 ؟را اءرا پرداخت كند يا قيمت يوم االد قيمت تعيين شده

 را بايد بپردازد اءاالد با فرض مذكور قيمت يوم - 13ج. 



 

 

 

 

 

 مسائل عزادارى

 احكام عزادارى

 نمايند ولى نمازشركت مى 7م حسين وانانى كه عاشقانه در عزادارى اماج - 1س 
 ؟برندخوانند، آيا اجر و مزدى مىنمى

 ه نشود، گرچ رك نماز عقوبت شديد دارد كه اميد است كسى به آن مبتالت - 1ج

باشد ده نمىجبران كنن جاى خود را دارد ولى آن 7اء                         اجر عزادارى بر سي دالشهد

     ل له اباعبدا است كه رفتارهاىپس خوب  است واجببلكه خواندن نماز بر عزاداران 

 دهند. را سرمشق و الگوى خود قرار

 تاريخى دارد؟اء زنى منشجات سينهيا بودن چلچراغ و علم و غيره در دستهآ - 2س 

 بوده و كربال ز زمان صفويه پديد آمده است جهت ارائه آنچه دراظاهرااينها  - 2ج 

ت كه زمان بوده اس آنواژگون گرديده و مشعلها و چلچراغ وسيله روشنايى 

 ها قرار گرفته است.امروزه عالئم و نشانه دسته

دارى با وضع فعلى چه خوانى و تعزيهوحانى در مراسم شبيهرشركت  - 3س 
 ؟دارد صورت

 نيست، دارى در آن محيط دارد، چه بسا صالحتگى به وضع تعزيهاين بس - 3ج 

  خصوصااگر موجب وهن مجالس وعظ و عزادارى باشد.

 ؟غيره در هيئات عزادارى چگونه استستفاده از طبل و سنج و نى و ا - 4س 

 ت.اشكال اس                                                      ر چيزى كه از ادوات و آالت لهو باشد استفاده از آن، محل ه - 4ج 

 ؟يا كمك كردن براى تزئين چلچراغ ثواب دارد يا خيرآ - 5س 

 ر صورتى كه جز شعائر باشد، ثواب داردد - 5ج. 

 ؟چه حكمى دارد 7 اء                              زنجير زدن در عزادارى سي دالشهد - 6س 

 مذهبى است، بايد  چون يكى از مهمترين شعائر دينى و 7 اء                 عزادارى سي دالشهد - 6ج

                              شرعي ه پس زنجيرزنى و مانند آن                                                هر چه بهتر برگزار شود، البت ه با رعايت مقر رات
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حرمت بنظر حاصل نشود، وجهى براى  در صورتى كه احراز ضرر براى انسان

 .رسدنمى

 ؟چه صورت دارد 7مه زدن در عزادارى امام حسين ق - 7س 

 گر باعث آمدن خون و سبب مجروحي ت شود، مشروعي ت نداردا - 7ج                                                    

 ؟مى چه حكمى داردزنى خانمها با رعايت حجاب در مجامع عموسينه - 8س 

 اى نيست و بايد اجتناب گرددر مجامع عمومى كار پسنديدهد - 8ج. 

 ؟خوانى جايز استدارى و شبيهآيا تعزيه - 9س 

 موجب هتك خوانى در بسيارى از موارددارى و شبيهيهبنظر ما چون تعز - 9ج 

گر شود مخصوصاا گردد، بايد اجتناب                                حرمت به ساحت مقد س بزرگان دين مى

 .مزاحمت با مجالس وعظ و سوگوارى داشته باشد

 افتند و بعضابائتهاى عزادارى به راه مى                               ر اي ام عاشورا زنان به دنبال هيد - 10س 

ه نامحرمان مى شوند و لذا خواهران                                                حجاب نامناسب و زننده موجب جلب توج 

ائيد پردازند آيا مورد تمخصوصى تشكيل داده و خود مستقالبه عزادارى مى جلسات

 ؟است

 سيار خواهران ب گر در مكانى مطمئن باشند و موجب فساد نگردد، عزادارىا - 10ج

 .پسنديده و نيكو خواهد بود

 ؟زنى به صورت لخت و عريان چيستدر مورد سينه نظر مبارك - 11س 

 محذوراتى  وب است سينه زدن بطور متعارف انجام گيرد تا انسان دچارخ - 11ج

 نگردد.

 

 

 مرثيه و مديحه سرائى براى ائمه اطهار و مسائل آن

كنند ار خود اينگونه بيان مى                                       بعضى از مد احان اهل بيت در صحبتها و اشع - 1س 

كنند رند و در جاى ديگر بيان مىآوو بعد صداى سگ در مى» سگ حسينم من«

على جان يا حسين »گويند كه مى و همچنين «             الاله اال  زهرا»و يا  «على          الاله اال  »
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من على »يا  «من حسين اللهيم»و  «شد اگر خدا تو را نداشتمى دونم چىجان نمى

                                                  نوارهاى مد احى ايشان و شركت در مجالس آنها چه حكمى  ا گوش دادن بهآي «اللهيم

ناك در آيا استماع نوارهاى ايشان كه از اين اشعار شبهه بر فرض عدم جواز ؟دارد

 ؟آنها نيامده هم اشكال دارد

 حرمت به  نبايد از اينگونه الفاظ كه موجب هتك 7                مد احان اهل بيت  - 1ج

سالم اشمنان استفاده د                              صلوات الل ه عليهم اجمعين و سؤ                      ساحت مقد س ائمه اطهار 

 .شود، استفاده كنندمى

گويند كه به عضى از مادحين و ذاكرين ائمه ابيات و اذكارى را مىب - 2س 

ا هيم آي                                                      است مانند ال اله اال  زهرا، اگر فلك سنگم زند من حسين الل ظاهر شرك

 ؟است اينها موجب تكفير

 ن د مادحيباي توان آنها را تكفير نمود وا مشكل است و نمىهاطالق كفر به آن - 2ج

 7مه ضرات ائمقام شامخ ح                                           توج ه داشته باشند كه از الفاظى كه موجب وهن 7ائمه 

اده ؤ استفز آن سانبرند كه دشمنان اسالم  گردد، اجتناب نمايند و الفاظى به كارمى

 .نمايند

ار                                  ر بعضى از مجالس جشن و تول د ائمه عد - 3س                                الوه بر مد احى و دست زدن حض 

                                                                  بعضى از مد احان روال مجلس را عوض كرده و شروع به نوحه خوانى، مرثيه 

 ؟تپردازند آيا اين عمل مايه بدعت در دين و حرام نيسمى )سينه زنى و  سرائى،

 نيست دعت نيست و اشكال ندارد ولى دست زدن به نظر ما جايزب - 3ج. 

 

 اطعام در مجالس عزادارى

 جلساتى برگزار 7ك هيئت مذهبى كه در طول سال در اعياد و وفيات ائمه ي - 1س 

م برنامه اطعام ندارد و لذا حواله روغن و برنج كه ازمى  طرف                                                                  كند در ماه محر 

وش                                        شود را گرفته و كاالى آن را تهي ه و به فرجهت هيئت تخصيص داده مى دولت

ز ف هيئت نمايد آيا اين عمل جاي                            در ماههاى غير محر م صرف مصار رساند تامى

  ؟است يا خير

 اهرابا فرض مذكور جايز نيست و الزم است اجتناب گرددظ - 1ج. 
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 پوشيدن لباس سياه براى ائمه

 و ديگر ائمه رجحان شرعى 7يا پوشيدن لباس سياه در عزاى امام حسينآ - 1س 
 ؟دارد

 رجحان دارد - 1ج. 

 ؟مكروه است 7بوط به عزادارى امام حسينيا نماز خواندن با لباس سياه مرآ - 2س 

 كراهت ندارد - 2ج. 

 استفاده از آالت موسيقى در مراسم عزادارى

 ؟ستفاده از طبل، سنج و شيپور در عزادارى ائمه چه حكمى داردا - 1س 

 ه شود استفاد شود و در صورتى كه از آالت لهورام نيست ولى توصيه هم نمىح - 1ج

 .حرام است

 دن انسان بدون اختيار يا بابهنگام گوش دادن نوارهاى عزادارى  گاهى در - 2س 
 ؟خورد آيا اين حكم رقص را دارداختيار هماهنگ با آهنگ و ريتم نوار تكان مى

 كم رقص را ندارد ولى اگر موجب نشاط زياد گردد جايز نيستح - 2ج. 

وت در عزادارى چه صورت دارد در اشعار عرفانى مثل نى زدن و فل - 3س 
 ؟استماع آن چگونه است حافظ و

 ماع و است نچه كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد، جايز نيستآاستفاده از  - 3ج

 .باشدآن نيز حرام مى

 قمه زنى و امثال آن

اى چاقو و يا تيغ ينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى كه دارس - 1س 

 شود چه حكمى دارد؟منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون مى باشد ومى

 گر باعث آمدن خون و سبب مجروحي ت نشود اشكالى ندارد.ا - 1ج                                                   

                                                يا خراش دادن بدن يا به شد ت به خود زدن در مجالس  حكم قمه زنى - 2س 

 ؟ائمه چيست عزادارى

 جروحي ت نشود مانعى نداردگر باعث آمدن خون و سبب ما - 2ج                        . 

و همچنين زنجير زنى و قمه  7ظر شما در مورد عزادارى امام حسين ن - 3س 

 ؟بيرون آوردن لباس زمان سينه زنى چيست زنى و
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 ايد اين بلذا                               و اصحابش از شعائر الل ه است و 7زادارى و تكريم امام حسين ع - 3ج

جب ذا وانشود و ل هن اسالمشعائر بزرگداشت گردد البته به شرط آنكه موجب و

 شود اجتنابخونريزى مى بدن و صدمه شديد واء است از كارهايى كه موجب ايذ

تند، ارم هساجتماعاتى كه غير مح كرد و همچنين بايد از بيرون آوردن لباس در

 .اجتناب گردد

 تعزيه

 ؟بيه شدن به ائمه در مراسم تعزيه خوانى چه صورتى داردش - 1س 

 شدحرمت نبا ن هم در صورتى كه هتكا جايز نيست مگر با نقاب، آبه نظر م - 1ج. 

قات عزادارى                  متفر 

ه به شكل صليبى علم و نصب مجسمهب - 1س  هاى حيوانات ذى روح كه از                                     ا توج 

م ه                                                             االي ام هم موجود نبوده بلكه محصول عصر حاضر است و با قيمت گزاف  قديم

 ؟دارى آن چه حكمى داردشود و داراى نقش و نگار است نگهمى خريدارى

 كار ب 7حسين المات و ابزارى كه بعنوان وسائل عزادارى امامعاستفاده از  - 1ج

سمه ارى مجهمچنين نگهد و (البته غير از آالت لهو و لعب)رود اشكال ندارد مى

ست كه ا                      ثابت نيست ام ا شايسته  حرام نيست و اينكه واقعاشكل صليب باشد،

اشد، سراف بااجتناب نمايند مخصوصااگر مصداق  وسائل مؤمنين از ترويج اينگونه

 حرام است.

 ؟واف بر دور ضريح ائمه چه صورتى داردط - 2س 

 ور زدن بر ضريح ائمه هيچگونه اشكالى نداردد - 2ج. 

ا وضع نامناسب به دنبال هيئتهاى عزادارى كه موجب بروز آمدن زنان ب - 3س 

 ؟ردشود چه صورت داو آلودگيهائى مى گناهان

 ى در صورت ا وضعى كه اشاره گرديده اگر موجب مفسده است، حرام است وب - 3ج

 عفاف وجوانب حجاب  كه خواسته باشند در مراسم عزادارى شركت نمايند بايد

 .را مراعات نمايند
 



 

 

 

 مسائل خانواده

 احكام خانواده
مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و ارگانها مخالف  در صورتى كه - 1س 

  ؟در اين صورت وظيفه زن چيست باشد،

 دمعصيت نباش وجه بايد مطيع زوج باشد تا جائى كه مستلزم عسر و حرج وز - 1ج. 
 ؟روج زن بدون اجازه شوهر، در چه مواردى شرعاجايز استخ - 2س 

 زنى كه  ه شرعاواجب است، اشكال ندارد و هم چنينكدر مورد كارهائى  - 2ج
 .متعه است براى خروج از منزل الزم نيست از شوهر اجازه بگيرد

ه به اين كه زمان ازدواج زن مردى با زنى - 3س                                                        كارمند ازدواج كرده، با توج 
 ؟بوده آيا مخالفت شوهر از ادامه كار اثر دارد كارمند

 تواند مى ور مخصوص به زناشويى گردد، مردصورتى كه زن، مزاحم ام در - 3ج
ن عقد ر زمابوده و د جلوگيرى كند و در غير اين صورت چون مرد راضى به كار زن

 .مخالفت نكرده است، نبايد مخالفت كند
ئل شرعى، بدون اجازه شوهر به تواند براى فراگيرى مساآيا زن مى - 4س 

 ؟كالس برود مسجد يا

 رداشكال ندا ع نكند و مزاحم با حقوق شوهر نگردد،هر مندر صورتى كه شو - 4ج. 
ش مشكل اخالقى دارد از او تمكين تواند در صورتى كه شوهرآيا زن مى - 5س 

 ؟تا خود را اصالح نمايد نكند

 جايز نيست - 5ج. 
 اش شد، چهگر زندانى كردن مجرم بيش از ده سال باعث فساد او و خانوادها - 6س 

 ؟حكمى دارد

 ساد فاز  واده الزم است خودشان رابايد كيفر خود را بكشد و بر خانمجرم  - 6ج
 .عمل نمايد                                                   حفظ نمايند، زيرا هر كس موظ ف است به تكليف شرعى خود

ن ه كردن مال يا پولى كه زن در اثر كار كردن يا بخشش ديگراآيا در هزين - 7س 
 ؟آورد اذن شوهر الزم استپدر يا شوهر بدست مى مانند

 راهم فمرد را  كه موجب ناراحتى الزم نيست ولى بايد زن طورى عمل نمايداذن  - 7ج
 .يدكرده مصرف نما ننمايد مخصوصااگر نهى كرده، نبايد در مواردى كه نهى

تحقير شدن  لش خواست برود كه باعثدتواند بدون اجازه شوهرش هر جا آيا زن مى - 8س 
 ؟بدهد سى كه دلش خواستشود و وسايل زندگى را بدون اجازه شوهرش به هر ك

 در و عيادت پ                                                      ن حق  ندارد بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود حتى براىز - 8ج
لعن  برگردد مورد مادرش و اگر بدون اجازه شوهرش خارج شد تا هنگامى كه

 .ستشوهر جايز ني شود و دادن لوازم زندگى بدون اجازهمالئكه واقع مى
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  ؟                                                         يا زن اين حق  را دارد كه به شوهرش ناسزا بگويد و اهانت كندآ - 9س 

 خطاب  دارد كه به ديگرى توهين كند و با نام بد او را موردن           هيچ كس حق   - 9ج
ه زن كسفارش نموده                                                 واقع نمايد مخصوصازن نسبت به شوهرش كه اسالم مكر ر

ز را ا ردن او مردش     سب  ك بايد احترام همسرش را بنمايد و لذا توهين زن و
 .باشد                 محر مات مؤك ده مى

ر براى خروج از منزل در هر خروج بايد احراز شود يا آيا اذن شوه - 10س 
 ؟تواند خارج شودبداند راضى است مى همين كه

 كندمين كه بداند راضى است كفايت مىه - 10ج. 
حكمى  چه (كوتاهمانتوى )وشيدن لباسهاى تنگ براى دختران و بدون چادر پ - 11س 

 ؟دارد

 كند، جايز نيستگر برآمدگيهاى بدن را مشخص مىا - 11ج. 
 ؟وى بلند و گشاد و داشتن پوشش بدن و موها چه حكمى داردپوشيدن مانت - 12س 

 دچادر قرار ده كند پوشش خود رامىاء شكالى ندارد ولى عفاف عمومى اقتضا - 12ج. 
 ديد نامحرم قرار دادن آنها بدون قصد و يا بيرون آوردن موها و در معرضآ - 13س 

ه اينك وگويند دل پاك باشد ظاهر آدم هيچ مشكلى ندارد بعضى مى)                   ني تى چه حكمى دارد 
 ؟(شايد كسى كه موهايش عريان است اجرش از يك انسان پوشيده بيشتر باشد

 پاك ن انسا شود اگر چه دلاء                                          حكام خداوند بايد همانطور كه معي ن شده اجرا - 13ج
 ان باشدانس موجب سعادت تواند                                               باشد ولى نسبت به دستورات الهى بى توج ه بودن نمى

 ه انجامك     ي تى نسنجند و لذا بدحجابى با هر مى زيرا در آخرت انسان را با عمل صالح
 .شودمؤاخذه خداوند واقع مى شود حرام است و مورد

شد ولى چادر نداشته گر دختر در خانه پوشش كامل و مناسبى داشته باا - 14س 
 ؟نامحرمى او را ببيند چه حكمى دارد باشد و

 اگر جاهائى كه بايد پوشيده شود، پوشانده است اشكال ندارد - 14ج. 



 

 
 مسائل حجاب و پوشش

 احكام زنان

قدارى از موى سر زنان كه امروزه در شهرها و روستاها مبيرون بودن  - 1س 
 ؟                                      عاد ى شده است، نگاه به آن چه حكمى دارد ىامر

 مات، رسو                                             سر بر زن الزم و واجب است و عاد ى بودن بعضى از پوشاندن موى - 1ج

 .و نگاه عمدی هم حرام است دهدحكم خدا را تغيير نمى

 ؟                          د  پوشش زنها چه مقدارى استح - 2س 

 جايى از بدن  نچه مطلوب شرع است رعايت حجاب به تمام معنى است كهآ - 2ج

 .زن نمايان نباشد

 ، شايع است كه فقط چادر پوشش اسالمى نيست بلكه مانتو همدر بين زنان - 3س 
 ؟تواند جاى چادر را بگيرد، وظيفه چيستمى

 نان از حجاب چادرى خارج نشوند ذل ك  أ ز كى ل هن ز - 3ج                                               . 

 ؟شوند چه صورت داردنانى كه با آرايش وارد خيابان مىز - 4س 

 حرام است - 4ج. 

 ؟يا شنيدن صداى صوت قرآن زن يا تك خوانى زن براى نامحرم جايز استآ - 5س 

 نيست گر شنيدن آن موجب هيجان شود كه نوعاچنين است، جايزا - 5ج. 

 شود و بايد از اجنبى پوشاندهيا حنا گذاشتن زن بر دست زينت محسوب مىآ - 6س 
 ؟شود

 شانده شودشود و بايد پوزينت زن محسوب مى - 6ج. 

رد به دست زنى كه به قصد زينت انگشتر بدست نموده چه نگاه كردن م - 7س 
 ؟دارد حكمى

 حرام است - 7ج. 

 ر چشم خود سرمه بكشد و صبح چشم خود را بشويد لكن اثرباگر زنى شب  - 8س 
 ؟سرمه باقى است، آيا نگاه اجنبى به آن حرام است

 جايز نيست واجببنابر احتياط  جنبيهنظر به صورت ا - 8ج. 

                                                  ه مؤمن و باحجاب است و شوهرش او را مخي ر نموده بين تكليف زنى ك - 9س 
 ؟حجاب شدن چيستو بى طالق
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 حجاب شدن جايز نيست اگرچه طالق داده شودبى - 9ج. 

                          محل  خلوت حرام است آيا در ايد ماندن مرد و زن نامحرم درفرموده - 10س 
ال در ماشين تنها هستند و ماشينها در حمسافت بين شهرها كه زن و راننده 

 ؟نيز حرام است عبور هستند،

 به خارج كند ولى اگر به همين كيفيتر مسير عمومى صدق تنهايى نمىد - 10ج 

 .شهر بروند، بعيد نيست شامل آن عنوان شود

صاحب نظر، در ميزگردهاى علمى و سياسى در كنار  شركت بانوان - 11س 
 ؟ت جوانب امر چه حكمى داردنامحرم، با رعاي مردان

 كند، اشكال نداردمى ءااگر ضرورت اقتض - 11ج. 

 ؟عيار جواز سخنرانى يا تدريس خانمها در برابر نامحرم چيستم - 12س 

 مانطور كه در سئوال قبل بيان شد، معيار ضرورت استه - 12ج. 

 ارد؟وشيدن جورابهاى نازك براى خانمها در بيرون از خانه چه حكمى دپ - 13س 

 جايز نيست - 13ج. 

 ؟در رنگهاى زننده در اجتماع براى خانمها چه صورت دارد پوشيدن لباس - 14س 

 عف ت  دار شدنر صورتى كه موجب جلب نظر اجنبى و باعث خدشهد - 14ج     

 .عمومى جامعه باشد، حرام است

 ؟گاه كردن زنان به فيلمهاى ورزشى مانند كشتى چه حكمى داردن - 15س 

 كند،  ر مستقيم هم اجتنابفيلمهاى مستقيم جايز نيست و در غيدر  - 15ج

 .شايسته است

 ؟توانند آموزش فنون نظامى ببينندآيا بانوان مى - 16س 

 مراعات گردد،                                                ر صورتى كه ضرورتى ايجاب كند و مراتب عف ت و حجابد - 16ج 

 .اشكال ندارد

 ؟مايان بودن روى پا و كف و پاشنه پا براى زنها چه صورت داردن - 17س 

 حرام است - 17ج. 

 ؟انندگى براى بانوان چه حكمى داردر - 18س 

 ر صورتيكه مراتب عف ت و حجاب مراعات شود، اشكال نداردد - 18ج                                                   . 

 ؟زريق آمپول بوسيله خانمها براى مردان چه صورت داردت - 19س 

 رتمگر در حال ضرو جايز نيست - 19ج. 
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 حجاب

 ؟حوه حجاب زنان به ويژه كارمندان زن به چه صورت بايد باشدن - 1س 

 گيرند ون                                                پوشيدن آن بايد به صورتى باشد كه مورد توج ه قرار لباس و نحوه - 1ج 

 .موجب تهييج و تحريك و ريبه نگردد

 ؟مى داردگذارند چه حكو چادر نمى پوشندمهائى كه مانتوى بلند مىخان - 2س 

 ترين نوع حجاب چادر استبه - 2ج. 

 ؟حجاب منحصر به چادر است آيا - 3س 

 بايد حجاب جاب منحصر به چادر نيست ولى چادر حجاب برتر است و لذاح - 3ج 

تا  نامحرم نشود اى باشد كه موازين شرعى عمل گردد و موجب تحريكبگونه

 .                            عف ت عمومى جامعه محفوظ بماند

  ؟وانه هستند چگونه و به چه ترتيب استقابل افرادى كه ديپوشش زن در م - 4س 

 فهمند بايد خود را از آنها بپوشانندبدى را مى اگر خوبى و - 4ج. 

 ؟يا حجاب براى زن الزم است و چرا به اين كيفيتآ - 5س 

 ون دستور خداوند است و كيفيت آن را روايات معي ن نمودندچ - 5ج                                                     . 

 ؟كم پوشاندن صورت براى خانمها در حجاب اسالمى چيستح - 6س 

 بپوشاند ه احتياط واجب زن بايد صورت و دستهاى خود را از نامحرمب - 6ج. 

 ؟                                     عالي ت زنان در خارج از خانه چگونه استف - 7س 

 ا رعايت ضرورت و مراتب عف ت و حجاب اشكال نداردب - 7ج                                             . 

 ىم چگونه و به چه كيفيتى است آيا پوشيدن مانتو و مقنعه كافحجاب در اسال - 8س 

 ؟است

 چادر است جاب پوشاندن تمام بدن است براى زنان و بهترين نوع آنح - 8ج. 

 ؟يا در حجاب اسالمى بايد زير چانه زن پوشيده باشد يا خيرآ - 9س 

 بايد پوشيده باشد - 9ج. 

 ؟راى زن و براى يك مرد به چه نحو استب                  ميزان حجاب و عف ت - 10س 

 خود را فمام بدن را زن بايد بپوشاند و مرد بايد بطور متعاربه نظر ما ت - 10ج 

 .بپوشاند
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 دامن به عنوان حجاب و دوچرخه سوارى بانوان به عنوان پوشيدن كت و - 11س 

 ؟ورزش چه حكمى دارد

 باعث  دار گردد و                                         ر كارى كه موجب شود عف ت عمومى جامعه خدشهه - 11ج

 .سست شدن اعتقادات مردم به احكام الهى گردد، حرام است

 ؟                                 د  حجاب واجب براى بانوان چقدر استح - 12س 

 اجب واحتياط  ر زن واجب است تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند و بهب - 12ج

 .زن بايد صورت و دستها را نيز از نامحرم بپوشاند

 ت اسالم است و منكر آن و كسانى كه به اين دستورياآيا حجاب از ضرور - 13س 

 ؟كنند چه حكمى دارندالهى بى اعتنايى مى

 ه باعتنايى                                                    جاب از ضروريات اسالم است و منكر آن مرتد  است ولى بىح - 13ج

 .گرددآن موجب ارتداد نمى

  ؟                                                   كردن وجه و كف ين بطور معمول براى زنان چه صورتى دارد مشخص - 14س 

 اال   ونيست  ين الزم                     كند پوشاندن وجه و كف اء نظر ما اگر ضرورتى اقتضبه  - 14ج    

 .هم بپوشانندرا                                احتياط واجب است كه وجه و كف ين

 پوشيدن لباس بدن نما

 ؟پوشند چيستكسانى كه جوراب نازك مى حكم - 1س 

 گر بدن نما باشد جايز نيستا - 1ج. 

 سخنرانى زنان در انظار نامحرم و ارتباطات

تران كه گفتن اذان و اقامه در نماز جماعت در مدارس دخترانه توسط دخ - 1س 
 ؟شنود چه صورت داردجماعت نامحرم است و صداى او را مى امام

 يستمطلوب ن گر موجب ريبه نباشد اشكال ندارد گرچه اين عمل از نظر شرعىا - 1ج. 

 ؟حالل است ابطه دختر و پسر در دانشگاه يا در بعضى از مكانها چگونهر - 2س 

 ال اشك بادالت علمى و با رعايت عفاف و موازين شرعى باشدت           اگر در حد   - 2ج

 .ندارد گرچه اطمينان به اين معنى مشكل است

 ؟خن گفتن و مذاكره زنان با مردان چه صورت داردس - 3س 
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 حرام و اى صحبت كنند كه موجب فتنه درنان بايد با نامحرمان بگونهز - 3ج 

 .تحريك شهوت نگردد شبهه و ريبه و

 ؟خنرانى زنها در حضور مردان نامحرم چگونه استس - 4س 

 ر صورتى كه ضرورت داشته باشد اشكال نداردد - 4ج. 

ر مراسم صبحگاهى مدرسه كه يكى از خواهران قرآن را با هنگامى كه د - 5س 

ن رآ                          شنوند آيا بطور كل ى تالوت قكند دبيران مرد صداى وى را مىتالوت مى صوت

 ؟شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه دارد در صورت

 شنود.را ن ال نيست و لذا بايد طورى خوانده شود كه نامحرم آنخالى از اشك - 5ج 

ى بعضى از اماكن بيمارستانى صداى خانمها از پشت آن به از بلندگوها - 6س 

رسد از نظر رسد وضعيت كسى كه صدايش از پشت بلندگو به گوش مىمى گوش

 ؟شنود به چه نحو استكند و مىو كسى كه گوش مى شرعى چيست

 ند گوش ك شود اشكال ندارد و اگر كسى با ريبه                ور عاد ى صحبت مىچون بط - 6ج

 .حرام است

 آرايش كردن

 ز                                                    توانند در خانه براى شوهر آرايش به سبكهاى غربى اعم  اآيا خانمها مى - 1س 

 ؟لباس، چهره و مو انجام دهند

 اشكال ندارد - 1ج. 

توانند خود را اصالح كنند اند مىخترهايى كه هنوز به خانه شوهر نرفتهد - 2س 

 ؟يا خير (انداختن به صورت بند)

 نع شرعى ندارد ولى خوب نيستم - 2ج. 

 ؟اهر شدن خانمها با آرايش كم در جامعه چه حكمى داردظ - 3س 

 قى جايى با لذا براى اين سئواله نظر ما زنها بايد صورت خود را بپوشانند و ب - 3ج

 .ماندنمى

 ورزش بانوان

 ؟رزش بانوان در محافل زنانه چگونه استو - 1س 
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 اشكال ندارد - 1ج. 

 ؟رزش بانوان در محافل مردانه با حفظ حجاب چگونه استو - 2س 

 ستخالى از شبهه ني - 2ج. 

 ؟وتور و دوچرخه سوارى بانوان چه حكمى داردم - 3س 

 ستبهتر ا كال ندارد و اگرچه ترك گرددكه فقط زنان باشند اش در محافلى - 3ج. 

 (با حفظ حجاب كامل)رزش زنان و مردان به صورت مشترك و با هم و - 4س 
 ؟حكمى دارد چه

 جايز نيست - 4ج. 

 ؟ماشاى ورزش زنان بطور مستقيم و يا از تلويزيون چه حكمى داردت - 5س 

 اى داشته مفسده غير مستقيم هم اگر ه طور مستقيم جايز نيست و به طورب - 5ج

 .باشد، جايز نيست

 ؟بليغ و راه اندازى فوتبال براى بانوان چه حمكى داردت - 6س 

 تبليغ آن                               دار شدن عف ت عمومى گردد حرام وه موجب خدشههر كارى ك - 6ج 

 .جايز نيست

قات          متفر 

احى پالستيك براى زيبايى صحيح است يا خا - 1س   ؟ير                                                     ستفاده از عمل جر 

 به نظر ما جايز نيست - 1ج. 

كنند و ه از لنز چشمى براى زيبايى كه خانمها بيشتر مصرف مىاستفاد - 2س 
 ؟شدن در جامعه چگونه است ظاهر

 داردناشكال  گر براى چشم ضرر نداشته باشد و در جامعه نامحرم ظاهر نشودا - 2ج. 

ديگر براى خانمها و ودار و همچنين عطر و بوئيدنيهاى بماليدن كرمهاى  - 3س 
 ؟خانمها چه صورتى دارد دختر

 جايى كه نامحرم نيست حضور يابند اشكال ندارد اگر در - 3ج. 

ى ردن موى زن بطورى كه شبيه مرد شود يا بلند گذاشتن مو براآيا كوتاه ك - 4س 
 ؟كه شبيه زن شود حكمش چيست مرد

 ال ندارداگر مراعات عفاف شود اشك - 4ج. 

در صورتى كه در معرض  گشتر طال يا النگوى طال توسط بانوانپوشش ان - 5س 
 ؟نامحرم باشد چگونه است ديد
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 ز نيستبه نظر ما جاي - 5ج. 
 ؟بروند ه نزد پزشك مردتوانند بدون تحقيق از وجود پزشك زن بآيا خانمها مى - 6س 

 ز ضرورت جاي                                                عه به پزشك مرد براى بانوان، بدون تحق ق اضطرار ومراج - 6ج

 .نيست و لذا بايد از وجود پزشك زن تحقيق نمود
 ؟                                                               وشيدن كفشهايى كه صداى مهي ج دارد براى خانمها و آقايان چگونه استپ - 7س 

 اك ناپ                                                     براى خانمها هر كارى كه موجب جلب توج ه نامحرم و چشمان _ 7ج

 .گردد بايد اجتناب گرددمى

سر و كار داشتن ه و بازار بدون وجود ضرورت و حضور زنان در كوچ - 8س 
 ؟                         حد  با نامحرمان چگونه است بيش از

 فسده باشد جايز نيستمدر صورتى كه موجب  - 8ج. 
 ر برخى ادارات و اماكن عمومى مديران، دفتردار خود را از دختران قرارد - 9س 

ه به تبعات سؤ اين مسئلهمى  خود را نظر                                                                    دهند كه طبيعتابا نامحرم مراودت دارند با توج 
 ؟فرمائيدبيان 

 شكال گيرد ا                                                      گر با رعايت مسئله حجاب و عف ت و ديگر مسائل شرعى انجاما - 9ج

 .                    ندارد و اال  حرام است
 ؟ياطى مردان براى زنان چه حكمى داردخ - 10س 

 گيرد مانعى نداردگيرى، زن اندازه مىاگر در اندازه - 10ج.



 

 

 

 
 مسائل پزشكى

 احكام تلقيح

ه - 1س   ست،اه آن، انتقال تخمدان از خانم ديگرى اشود و تنها ردار نمى          خانمى بچ 
ه متعل ق به كداميك مىآيا اين عمل جايز است و   باشد؟                                       پس از اين كار، بچ 

 كه  صورتى ان شخصى به ديگرى جايز نيست و اگر انجام شد درانتقال تخمد - 1ج

چه ست، گرمى ا   دو                                                            مراحل او ليه آن باشد و حاوى بچ ه نشده باشد فرزند متعل ق به

با  ونكند  حالنكارعايت نمايد، مث                                             فرزند نسبت به زن او ل هم بايد جنبه احتياط را

 .                        او معامله محرمي ت ننمايد

لىمى مردى داراى دو زن - 2س                                                 باشد نطفه مرد را پس از استقرار در رحم زن او 
مى كه عقيم است قرار مى در مى                                رحم زن دو  ه متعل ق به زن دو  ا ياست                                  دهند آيا بچ 

لى، با  ؟فرض اين كه الحاق ولد بر مرد قطعى است          او 

 لى       به او  ملحق                                       دو مى بعد از بچ ه شدن در رحم او ل باشد ماگر گذاشتن در رح - 2ج

جانب  بايد دو صورت                                                      است و اگر قبل از آن باشد، ملحق به دو مى است ولى در هر

 احتياط در ارث و نفقه رعايت شود.

ودن نطفه، در رحم نامحرم و بارور نمودن آن از طريق آيا ملحق نم - 3س 
با  و                                  د بوجود آمده متعل ق به چه كسى است و فرزن ؟علمى اشكال دارد پزشكى و

 ؟شودو نامحرم مى چه كسانى محرم

 ر شوه آيد، اگر امكان الحاق بهلحاق حرام است و فرزندى كه بوجود مىا - 3ج

        مي ت بامحر رخود باشد، ملحق به اوست ولى اگر امكان الحاق در او نباشد از نظ

ظر نى از اوست ول وب نفقه برمردى كه از نطفه او بوجود آمده محرم است و وج

               وال له العالم. .ارث بايد با ساير ورثه تصالح نمايد

رد اجنبى و نطفه شوهر كه مخلوط با هم شده، در رحم زن متزريق نطفه  - 4س 
ه چه ه متعل ق به كيست                        حكمى دارد و در صورت بچ   ؟                            دار شدن، بچ 

 نيست مذكور جايز                                          چ ه ملحق به شوهر است، اگرچه تلقيح با صورت ب - 4ج. 
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ه دار شدن بنام آى يو آى وجود دارد كه در اين عم يك نوع عملى - 5س   ل                                                     جهت بچ 
وارد رحم  (در سرنگ مخصوص)شود و به صورت آمپول اسپرم مرد گرفته مى

ق        ت محق  نمايند آيا اين عمل جايز است يا خير و بنابر دو فرض آيا غسل جنابمى زن
 ؟يا خير شودمى

 و نظر  لمس                      تلزم محر ماتى از قبيلاسپرم گرفته شده از شوهر باشد و مساگر  - 5ج

 .شودحرام نباشد، اشكال ندارد و موجب جنابت نمى

اسپرم و تخمك از زن و شوهر شرعى يا غير شرعى باشد  در صورتى كه - 6س 
 ؟تلقيح مصنوعى جايز است آيا

 نامحرم  و لمس ر تلقيح اسپرم و تخمك از زن و شوهر اگر موجب نظرد - 6ج

 .نباشد اشكال ندارد ولى در تلقيح از مرد اجنبى حرام است

  ؟رفته به رحم همسرش چه صورت دارد نتقال نطفه مردى كه از دنياا - 7س 

 مس لمستلزم  ليل بر حرمت آن نيست بنابراين اشكال ندارد، در صورتى كهد - 7ج

 .و نظر حرام نباشد
ا وارد كردن منى مرد غريب نامحرم به بارور كردن مصنوعى زن ي آيا - 8س 

يز رحم زنى كه همسرش مرد نازا است به طريق تزريق يا طرق ديگر آيا جا داخل
 ؟است

 م استبه نظر ما حرا - 8ج. 
هب - 9س  دار شد                                                           ر فرض اينكه تلقيح مصنوعى انجام شود و زن آبستن گرديد و بچ 
ه مال شوهر اين زن است آيا  ؟                            اين بچ 

 منى است ر زن نباشد ملحق به صاحبكه امكان الحاق به همسدر صورتى  - 9ج. 
 آيد از لحاظ نسبت چه حكمىوزادى كه به واسطه تلقيح به وجود مىن - 10س 

 ؟خواهد داشت و آيا احكام ارث بر آنها جارى خواهد شد

 عى واق ارى است و نسبت هم با پدر و مادر و ساير بستگاناحكام ارث ج - 10ج

 .زنا در اينگونه موارد جارى نيستاست زيرا احكام 
 علم در آينده پيشرفت كند كه اسپرم مرد را بگيرند و در رحم اگر فرض شود - 11س 

 دارد؟ پرورش دهند در اين صورت حكم آن چه صورتى (دستگاه توليد نوزاد)مصنوعى 

 رى فرزندى جا ين نوزاد در صورت امكان داراى پدر هست و احكام پدر وا - 11ج

 .ولى مادر ندارداست 
به  ها و محصوالت نباتى و مانند آن بگيرند وگر اسپرم و نطفه را از دانها - 12س 

 تلقيح كنند و نوزاد مصنوعى به عمل آورند در اين صورت كودك به چه كسى زن
 ؟است       متعل ق
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 ارى جفرزندى  ين نوزاد در صورت امكان داراى مادر هست و احكام مادر وا - 12ج

 .ندارداست و پدر 
                               هاى نباتى تهي ه و آن را در رحم گر نطفه و اسپرم را از فرآوردها - 13س 

پرورش دهند و از آن كودك به عمل آيد نوزاد به چه كسى ملحق  مصنوعى
 ؟شودمى

 ر صورت امكان اين بچ ه بدون پدر و مادر استد - 13ج                                         . 
 نگهدارد تا دريا براى مرد جايز است كه منى خود را در دستگاه پزشكى آ - 14س 

 ؟هنگام پيرى يا عدم قدرت بر جماع آن را به زوجه خود لقاح كند

 كال نداردفى نفسه اش - 14ج. 
تواند در گر مرد منى خود را در دستگاه پزشكى نگهدارد آيا زن مىا - 15س 

 زير آن را به خودش لقاح كند : صورت
 ؟عد از مرگ مرد و قبل از دفنشب -الف 
 ؟ات       عد ه وفاء در اثن بعد از دفنش و -ب 
 ؟                بعد از عد ه وفات -ج 

 د ت عد هماء د به زن جايز است حتى بعد از دفن و قبل از انقضتلقيح آب مر - 15ج         

 .                        ام ا بعد از آن جايز نيست

 نى مرد بعد از مرگ و قبل از سرد شدن جسمش و تلقيح آن درآيا گرفتن م - 16س 
 ؟                         عد ه و بعد از آن جايز است اءاثن

 كم ح جايز است و                                           گرفتن آب مرد اگر موجب اذي ت جسد مي ت نشود، - 16ج

 .تلقيح آن هم در مسئله سابق گذشت

ت تلقيح آب زن به منى مرد اجنبى اگر كسى آن را انجام در صورت حرم - 17س 
ند كعقوبت كسى كه تخمك زن را با منى مرد اجنبى تلقيح )چه عقوبتى دارد  داد

 (چيست

 بايد تعزير شود - 17ج. 

 تشكنار گذاشته شود آيا تلقيح آن به منى زوج بعد از وفا اگر تخمك زن - 18س 
 ؟جايز است

 نباشد لقيح تخمك زن به منى زوجش جايز است اگر مستلزم حرامت - 18ج. 

 اى كه در دستگاه پزشكى نگهدارى شده با منىتخمك زن مرده آيا تلقيح - 19س 
م چه صورت داردمرد مرده اجنبى جايز است و قرار دادن آ  ؟                             ن در رحم زن دو 

 جايز نيست - 19ج. 
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 احكام كالبد شكافى

 ؟                                                 يا كالبد شكافى مي ت مسلمان يا غير مسلمان جايز استآ - 1س 

 ن آبستگى به                                                     البد شكافى در مي ت مسلمان جايز نيست، مگر اثبات حق ىك - 1ج

 .داشته باشد، ولى در غير مسلمان اشكالى ندارد

 ؟نجات ديگران باشد، چه حكمى دارد براى افى جهت تعليماگر كالبد شك - 2س 

 باشد و داشته                                             مان جايز نيست مگر جان فرد معي نى بستگى به او           در مي ت مسل - 2ج 

  .ندارد شكالىمسلمان ا                                                   مي ت غير مسلم يا مشكوك االسالم پيدا نشود ام ا در غير

 شود و حكم نگاهر صورت جواز كالبد شكافى، آيا شامل عورتين هم مىد - 3س 
 ؟                                             كردن نامحرم بر مي ت به هنگام كالبد شكافى چيست

 تا  لذاتماس و  است به اضافه حرمت نظر واء كم عورتين مانند ساير اعضح - 3ج

دون بهم  گاه شود و نگاه به بدن نامحرمضرورت اقتضا نكند نبايد به عورت ن

ندارد  داده شود،                             غسل مس  مي ت در صورتى كه غسلضرورت شرعی جايز نيست و 

                كند حتى اگر مس             اى كه مس  مىغسل مس ميت واجب است در هر مرحله      و اال 

 .ميت بعد از غسل قبلى باشد

 و ؟كافى براى كشف جرم و شناسايى قاتل باشد چه حكمى دارداگر كالبد ش - 4س 

 ؟ستنه اگناه از مرگ باشد چگو                             ها راه براى رهايى يك مت هم بىاگر كالبد شكافى تن

 ؟جهت تعليم چگونه است و

 قف         حق ى متو                                                     البد شكافى مي ت مسلمان جهت تعليم جايز نيست مگر اثباتك - 4ج

 .به كالبد شكافى باشد كه در اين صورت اشكالى ندارد

ارتداد، فساد  ا كه به خاطرتوان جسد افراد به ظاهر مسلمان رآيا مى - 5س 

 ؟اند، تشريح نمود                                        قاچاق مواد  مخد ر و مسايل ديگر اعدام شده اخالقى،

 ايز نيست مگر آن كه كفر آنها ثابت باشدج - 5ج. 

سدى كه در اختيار ماست جسد مسلمان است يا كافر يا اهل جاگر ندانيم  - 6س 

 ؟آيا كالبد شكافى جايز است كتاب،

 تشريح  باشند،                              باشد يا اكثري ت منطقه، مسلمان ر در منطقه مسلمان نشيناگ - 6ج

 .جايز نيست و در غير اين صورت اشكالى ندارد

 ؟يا تشريح حيوانات به جهت تحقيق جايز استآ - 7س 

 اشكال ندارد - 7ج. 
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ه امروزه نظريه پزشك قانونى به عنوان يكى از طرق مطمئن از آنجايى ك - 8س 

ه                                    رود و عمدتاتشخيص و تعيين عل ت تام  امورات و مسائل قضايى به شمار مى در

                    تعيين دقيق عل ت فوت آنهاست و در اكثر موارد تشخيص و از وظايف مرگ يكى

م داء ي                                                      شكافى مقدور است و با انجام اين عمل حقيقت كشف و حق  اول فقط با كالبد

ند علطفا نظر مبارك را پيرامون كالبد شكافى و تشريح جسد حتى  گردداحقاق مى

 ؟بدن از همديگر را بيان فرمائيداء بعضى از اعض جدا كردن اللزوم

 اين عمل  گيرد و راهى جز                                     گر كالبد شكافى جهت اثبات حق ى صورت مىا - 8ج

 .باشداء نباشد، جايز است و لو آنكه مستلزم تقطيع بعضى از اعض

و  ر صورتى كه قاضى پرونده تشخيص دهد تشريح جهت كشف حقيقت الزمد - 9س 

 ىدم راضى به تشريح نباشند يا بعضى راضى باشند و بعضاء ت ولى اوليضرورى اس

 ؟                                                                  ديگر راضى نباشند و يا مي ت بر عدم تشريح وصي ت كرده باشد تكليف چيست

 دارد ن ، عدم رضايت آنها در تشريح معنا                 دم طالب حق  هستنداء اگر اولي - 9ج

م هديگر  مخصوصااگر حاكم شرع كالبد شكافى را الزم بداند و در صورت

ن يگراد          تضييع حق                                                    اشكال ندارد و وصي ت به عدم تشريح در صورتى كه موجب

 .گردد، نافذ نيست

هاى پزشكى است كه در دنيا شريح كالبد شكافى امروزه يكى از رشتهت - 10س 

ول                                                              اهميت فراوانى است و مراكز مهم  علمى و پژوهشى در اين زمينه مشغ داراى

يگر اثبات نسب، و قصد كشف جرم و هر هدف عقالئى دكه عمدتابه               فعالي ت هستند

 نمايند لطفانظرآموزشهاى پزشكى اجسادى را كالبد شكافى مى يا صرفابه قصد

 ؟عدم جواز بيان فرمائيد مبارك را در جواز و

 جان فرد                                                     البد شكافى مي ت مسلمان جهت تعليم جايز نيست مگر اينكهك - 10ج 

 مشكوك ان يامسلم                         باشد و يا اينكه مي ت غير                                معي نى بستگى به اين تشريح داشته

 وز است ى جايكالبد شكاف                                                 االسالمي ه پيدا نشود و ام ا در غير مسلمان، تشريح و

 .اشكال ندارد                                    همچنين جهت احقاق حق  هم كالبد شكافى

 ن                                                    ه احترام مي ت مسلمان الزم است در صحنه قتل و يا در سالاز آنجايى ك - 11س 

ه قرار نمىتشريح عمدتااين مسئ  نشدا اءگيرد و از طرفى در جهت ارتق                      له مورد توج 

                                                              پزشكى و كشف علمى جرم و بررسى صحنه قتل و احقاق حق  ضرورت تشريح 

ين رسد تشريح و احترام در تزاحم با هم هستند در اشود كه به نظر مىمى مشخص

 ؟چيست صورت تكليف
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 شود كه مى فى گردد معلومر مواردى كه حكم به جواز تشريح و كالبد شكاد - 11ج

بدن  حتراماموارد ديگر  تشريح اهميت بيشترى از احترام بدن مسلمان دارد و در

   .                   مسلمان اولوي ت دارد

ه به پيشرفتهاى علمى پزشكى قانونى مىآ - 12س   توانند به                                                        يا قضات محاكم با توج 

 ؟خيراستناد نظرات آنان از باب يكى از طرق اثبات، صدور حكم نمايند يا 

 نوان هم به ع تواند مستند حكم قرار گيرد آنگر موجب علم قاضى گردد مىا - 12ج

 .                                           حجي ت علم قاضى نه به عنوان يك اماره مستقل ه

 و فروش آناء پيوند اعض

 ت از مسلمان زنده يا مرده عضو مورد نياز را به فرد مريضىآيا جايز اس - 1س 

 ؟زد پيوند

 ت       در مي  مشكوك االسالم اشكال ندارد لكن                      عضو مي ت غير مسلمان و از - 1ج

ت           آن عضو مي                                                     مسلمان، در صورتى جايز است كه حيات شخص مريض توق ف بر

يز يز جاانسان زنده ن                                                مسلمان داشته باشد و اال  جايز نيست هم چنان كه در

 .باشدنمى

  ؟                                                  يا انسان حق  دارد عضوى از بدن خود را به ديگرى بدهدآ - 2س 

 م دهدچنين كارى را انجا          حق  ندارد - 2ج. 

  ؟گر شخص دهنده عضو يا گيرنده آن، زن و مرد بيگانه باشد حكمش چيستا - 3س 

 م آن بدن، حك ر ابتدا تماس و مباشرت حرام است ولى بعد از ملحق شدن بهد - 3ج

 .بدن را دارد

ده عضو كافر و گيرنده مسلمان باشد عضو بريده شده قبل و اگر شخص دهن - 4س 

 ؟از دميدن روح در بدن مسلمان چه حكمى دارد بعد

 س از ملحق شدن به بدن جديد، حكم آن بر او مترت ب استپ - 4ج                                                  . 

 ياآ                      اگر وصي ت نكرده باشد،  ؟د زد                  مي ت به ديگرى پيون اءشود از اعضآيا مى - 5س 

 ؟توانند اجازه دهندمى اءاولي
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 مگر  ا انجام دهندتوانند اين كار ر           مي ت هم نمى اءجايز نيست و اولي - 5ج

شد و ه بااينكه حيات فرد مسلمان مريض توقف بر پيوند آن عضو مسلمان داشت

 .راه ديگری نباشد 

 توان پيوند زد و اگر                                           گر عضوى بخاطر حد  يا قصاص بريده شود، آيا مىا - 6س 

 است يابخواهند آن عضو را به ديگرى پيوند بزنند آيا جايز است و رضايت جانى شرط 

 ؟ليهمجنى ع

 چون جانى                                                     ر حد  بعيد نيست پيوند جايز باشد ولى در قصاص مشكل استد - 6ج 

ورت صهر دو  بايد مثل مجنى عليه بشود و پيوند به ديگرى جايز است و در

 .رضايت صاحب عضو الزم است

 ؟وانى پيوند زدتوان عضوى از بدن انسان را به حيآيا مى - 7س 

 حيوان خالف  است پس الحاق آن به بدنس از قطع، دفن كردن آن واجب پ - 7ج

 ندارد. حكم دفن است مگر ملحق به بدن خود نمايد كه اشكالى

 در صورت جواز آيا ؟يا پيوند زدن سر انسان به انسانى ديگر جايز استآ - 8س 

 ؟احكام صاحب سر بر آن جارى است يا احكام صاحب بدن

 بستگى  الحاق              و ام ا از نظرلى فرض امكان پيوند، از نظر شرعى جايز نيست ع - 8ج

 واوست  حق بهدهند مل به نظر عرف دارد اگر او را بعنوان سر مالك شناسائى قرار

يچ هگر به پس ملحق به اوست و ا اگر به بدن باشد مثل داشتن آلت مردى و زنى

تى ير جهاجمع بين احكام زن و مرد و سا طرف مشخص نشد، بايد احتياط كند در

  .باشد كه بين دو نفر فرق

 ،خود را به بيمار كليوى كه در خطر مرگ است تواند يك كليهآيا انسان مى - 9س 

 ريافتول دتواند در قبال آن پقرار بدهد كه به او پيوند شود و در فرض جواز آيا مى

 ؟نمايد

 اشتن برد ه ديگرى جايز نيست مگر آن كه اضافه داشته باشد ودادن كليه ب - 9ج

جازه بال اقدر  شد كه در اين صورت اشكالى ندارد و پول راآن براى او مفيد با

  .برداشتن دريافت كند نه در مقابل كليه

 ؟ن به غير مسلمان جايز استمسلمااء آيا پيوند اعض - 10س 

 جايز نيست - 10ج. 
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 هيم برداشتن عضوى از شخصى و پيوند آن به ديگرى، او راداگر احتمال  - 11س 
و  از طرفى نجات جان بيمار وابسته به اين كار است دچار عوارض خواهد كرد و

ضوى ع                                 شود با اط الع يا بدون اط الع از او ديگرى در دسترس نيست، آيا مى مورد
 ؟كرد و در صورت ايجاد عارضه، آيا پزشك مسئول خواهد بود را خارج

 دسترس  يوند در چنين شرايطى جايز نيست، اگرچه مورد ديگرى درپ - 11ج

كارى پزشك  ايت صاحب عضو هم باشد و در صورت چنين چنيننباشد و رض

 .مسئول خواهد بود

 ندهمئن باشد كه پيوند مفيد نخواهد بود آيا مجاز هستيم از زاگر پزشك مط - 12س 
 ؟يا مرده عضوى را جدا و پيوند بزنيم

 يست كار ن                                           جواز قطع عضو از حى  يا مي ت، وجهى براى اين در صورت عدم - 12ج

ذكور يوند مصورت پ كه منظور سئوال، بعد از انجام قطع باشد كه در اينمگر آن 

 .اشكالى ندارد

 ؟                     تغيير جنسي ت جايز است آيا - 13س 

 جايز نيست - 13ج. 

بدن جهت نياز مالى و در صورتى كه اء يا فروش كليه يا يكى از اعضآ - 14س 
 ؟نداشته باشد جايز است ضرر

 شد باشد يا نبا ه محتاجچجايز نيست  اءديگر اعضها يا فروش يكى از كليه - 14ج

 .و چه ضرر داشته باشد يا نداشته باشد

واهد عضوى از اعضاى بدنش مانند كليه را به ديگرى اگر شخصى بخ - 15س 
پول  را مجانايا با اء                               ا وصي ت كند پس از فوت او آن اعضيا هديه كند ي بفروشد

 ؟ديگرى بدهند چه صورت دارد برداشته و به

 به  آن هم                                      ضو به ديگرى جايز نيست مگر در عضو مي تع اءبه نظر ما اعط - 15ج

 عنوان يد بهپول هم با توقف داشته باشد و اءشرط آنكه حيات مسلمان به اين اعض

 .رفع اليد گرفته شود

 مسائل پزشكى زنان

شود، از نظر شرعى قيم شدن آنها مىهاى زن و مرد كه موجب عبستن لوله - 1س 

 ؟مى داردحك چه



 

 
   

 

546     

 صورت ب حم زن يا انجام كارى كه منى از مرد پديد نيايد اگربستن لوله ر - 1ج

شد، و نبانقص عض                                                       موق ت باشد و مستلزم فعل حرام مثل تماس با بدن نامحرم يا

ت مگر رام اسموارد مذكور، ح اشكالى ندارد ولى اين كار در صورت فقدان يكى از

 .ايز استبيمارى كه در اين صورت ج ياضرورتى باشد از قبيل خوف هالكت نفس 

 ؟                                   ها براى روحانيون مبل غ چه حكمى داردستن لولهبتبليغ مسئله  - 2س 

 حرام است بليغ نسبت به قسم حالل آن حالل و نسبت به قسم ديگرىت - 2ج. 

 ؟گرددها مى                                                     يا رضايت مراجعين اعم  از زن و مرد موجب جواز بستن لولهآ - 3س 

 ن صاحب آن تأثير نداردرضايت واذ در قسم حرام، - 3ج. 

ها نقص عضو بوده، آيا اين عمل براى پزشكى كه مرتكب چون بستن لوله - 4س 

 ؟شود، موجب ديه استمى آن

 گرچه  شود،گر اين عمل موجب نقص عضو شود بر پزشك ديه الزم مىا - 4ج

 ت.او نيس صاحبش اذن بدهد مگر در مورد ضرورت كه در اين فرض چيزى بر

                                   توان بين عبادي ات و عقود و ايقاعات يا براى دختر از حيث بلوغ مىآ - 5س 

 ؟قائل شد تفاوتى

 ز ت مگر انيس                                               ن به بلوغ بين عبادي ات و عقود و ايقاعات تفاوتىبعد از رسيد - 5ج

 .باشد جهات ديگر مثل نداشتن رشد و امثال آن مورد اشكال

 كند حاللها أخذ مىى بستن لولهول و مبلغى كه پزشك به عنوان اجرت براپ - 6س 

 ؟است

 الم          وال له الع .باشدمى در موارد حرمت عمل، أخذ اجرت هم براى آن حرام - 6ج. 

شود                                                         گر زن در سن ى است كه قهرابستن لوله برايش منجر به دائم مىا - 7س 

 60سال، قهرادر سن  20           بندد بمد ت ها را مىسالگى است لوله 40سن  مثالزن در

ه يگرسالگى د  ؟شود آيا اين هم حرام استدار نمى    بچ 

 سبت نقص را ن بگويند دائمابسته شده و گر بستن رحم طورى باشد كه عرفاا - 7ج

 .به اين عمل بدهند، حرام است

 ؟اردكورتاژ چه حكمى د - 8س 

 خطر  وباشد  زنده حرام است ولى اگر جنين در رحم مادر مرده كورتاژ جنين - 8ج

 .دارد، اشكال نداردجانى براى مادر 
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احى لوله همسرش رش - 9س   شدن                           بندد، البت ه استعداد آبستنا مى                              خصى با عمل جر 

موجود است ولى قصدش اين است كه ديگر باز نكند، آيا قصد اين شخص حرام 

 ؟اين كه منظور عقيم كردن دائم است چه با قصد باشد چه بدون قصد است يا

 صد ندارد پس ق اين عنوان صادق نباشد اشكالالك، صدق نقص است كه اگر م - 9ج

 .دهدتنها كارى صورت نمى

احى نزد آنان، چهمراجعه زن ب - 10س                                                      ه پزشك مرد و بالعكس و انجام عمل جر 

 ؟حكمى دارد

 بدن باشد ر غير ضرورت شرعى جايز نيست خصوصااگر مستلزم لمسد - 10ج. 

ن چه حكمى دارد و آيا لوگيرى از حمل براى زنان به هر وسيله ممكج - 11س 

 ؟جنين جايز است سقط

 رضايت  رص و آمپول در صورتى كه مستلزم ضرر نباشد باقاستفاده از  - 11ج

وه ه عالكجايز است  شوهر اشكالى ندارد ولى گذاشتن دستگاه در رحم در صورتى

ى و برا ت كنداين كار دخال بر علم به اين كه ضرر ندارد، بايد خود يا شوهرش در

م مل حراضرورت، مباشرت در اين ع                                حت ى اگر دكتر زن هم باشد در غير ديگرى

  .ودباشد حرام و مستلزم ديه خواهد ب                              است و نيز سقط جنين در هر سن ى

 

             كنترل جمعي ت

هآيا بستن لوله - 1س  دار شدن بمنظور                                     هاى در رحم زنان براى جلوگيرى از بچ 

حرج و ضرر آيا ضرورت و منظور از ضرورت و  ؟               جمعي ت جايز است كنترل

 ؟شود يا نوعىمى شخصى مالحظه

 مالك                                              ر رحم بصورت دائم جايز نيست و در احكام شخصي هبستن لوله د - 1ج

 حرج، نوعى ضرر و حرج شخصى است نه نوعى ولى در حكم حكومتى مالحظه

  .است كه آن هم بستگى به نظر حاكم شرع دارد

احى انجام مىب - 2س  شود چه در مرد و چه                                             راى جلوگيرى از باردارى اعمال جر 

احى موجب عقيم شدن زن يا مرد شود جايز است در   ؟                                                            زن آيا اگر اعمال جر 
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 ه برگرداندن ب گر موجب عقيم شدن دائم شود جايز نيست ولى اگر امكانا - 2ج

ه ه همراكورتى صدر  ا نكنند                                                  حالت او ليه باشد و لو آنكه تا آخر عمر هم اين كار ر

 .با نظر و لمس حرام نباشد، اشكال ندارد

ههاى منى مرد براى جلوگيبستن لوله - 3س    ؟دار شدن چه حكمى دارد          رى از بچ 

 اگر امكان  گر موجب نقص عضو و عقيم شدن دائم است، جايز نيست ولىا - 3ج

  .داردباز شدن باشد و لو آنكه نخواسته باشد باز نمايد اشكال ن

 تزريقات

 ؟زريقات مرد به زن و بالعكس چگونه استت - 1س 

 ر غير موارد ضرورت جايز نيستد - 1ج. 

توانند براى مردان آمپول بزنند و يا فشار خون امحرم مىنآيا خانمهاى  - 2س 

 ؟و يا عكسهاى راديولوژى بگيرند بگيرند

 ولى اگر  نيستمپول زدن در صورتى كه مماثل و هم جنس باشد، جايز آ - 2ج

ه كورتى در ص                                                         ضرورت داشته باشد اشكال ندارد و ام ا فشار خون و راديولوژى

  .مستلزم نگاه و لمس حرام نباشد، اشكال ندارد

 ؟مپول زدن توسط نامحرم چگونه استآ - 3س 

 رام است مگر در صورت اضطرارح - 3ج. 

 ريق بكارگيرى                                                  قط عمدى جنين يا جلوگيرى از باردارى بطور موق ت از طس - 4س 

 ؟كند جايز استوسائل و مواردى كه از انعقاد جلوگيرى مى

 قط جنين حرام است ولى جلوگيرى از باردارى اشكال نداردس - 4ج. 

 سقط جنين

اح بيماريهاى زنان و زايمان و نازائى هستم دراينجانبه مت - 1س                                                        خص ص و جر 

 طشوند، خواهر توسمىمراجعات بعضازنانى كه توسط محارمشان باردار و حامله 

 ) وبرادر، مادرخانم توسط داماد، و مادر توسط پسر، و خاله توسط خواهرزاده 

ت                                      سقطهاى چهارماهه و بيشتر و بعضاتول د مى براى رى و پد                         يابند با اينكه شرعاابو 

اد ل افرفرزندان وجود ندارد تكليف اين جانبه در مراجعه براى سقط حم در اينگونه

كمى حشود پس از زايمان ست آيا سقط انجام شود يا خير و آيا مىچي موصوف الذكر

 ؟                    حيات متول د شده داشت شرعى براى
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 ئله ارثمس                                                وضيح داد كه مسئله ابو ت و بنو ت وجود دارد و فقطتالبته بايد  - 1ج 

ست و اجارى                                                         است كه در ولد حرام جارى نيست و ديگر موارد ابو ت و بنو ت

 هگى همقبل از چهار ما                      زيرا قتل نفس است حت ى مسئله سقط جنين حرام است

 .سقط جنين حرام است

 آزمايشات
 كاهش داروها و روشهاى جديد درمان و يا                          حق قان علم پزشكى براى كشف م - 1س 

دو  ن بههزينه درمان بيماريهاى مختلف اقدام به انجام آزمايشهائى بر روى بيمارا

ر               روش مريض تصو   در اين)دارونما  روش - 2 دارو درمانى - 1نمايند : مى روش

اد مصرفى كه پزشك به اومى كه شود و حال آندهد موجب بهبودى او مىمى                              كند مو 

فته جهت بررسى تأثير تلقين به كار گر                                     در واقع دارويى در كار نبوده و صرفا  

نند اين آزمايشها كه بيشتر در مورد بيماريهاى مهلك و صعب العالج ما (شودمى

ر دشود در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير انجام مى ...يدز وسرطان، ا

 .گرددآزمايش مى بهبودى بيماران مورد
 با عنايت به مطلب مذكور بفرمائيد :

رعى شگيرد از نظر انجام چنين آزمايشهايى كه براى پيشرفت علم پزشكى انجام مى
 ؟حكمى دارد چه

 ان و مسلم كه با انجام آزمايش به فرد گر پزشك آزمايش كننده يقين داردا - 1ج

 ورود رلى اگدهد و                                      شود، حق  ندارد كه اين آزمايش را انجاممحترم آسيب وارد مى

ا ين معنااحتمال ضعيف در  آسيب و يا طوالنى شدن بهبود بطور يقينى نيست و

تواند ىمدارد  كه يقين به وجود ضرر وجود دارد، آزمايش اشكال ندارد و در صورتى

 .ام دهدنظر اسالم غير محترم است انج ن آزمايشات را روى انسانى كه ازاي

انجام شود چنانچه براى  (گروه خون)ايد در موارد ازدواج آزمايش خون ب - 2س 
ام ا انجرتواند اين وظيفه آزمايش دكتر زن وجود نداشته باشد آيا دكتر مرد مى اين

هى يا غير  خير و نيز اگر دكتر زن وجود دارد ولى دهد يا كتر . د) و                        در اثر بى توج 
 ؟چه صورتى دارد مرد انجام دهد

 گر جنس ا ر هم جنس استفاده شود و در صورت نبودن دكتر همبايد از دكت - 2ج

 .ضرورت باشد به قدر ضرورت اشكال ندارد

قات پزشكى                متفر 

  ؟يا تزريق خون انسان به انسان ديگر جايز استآ - 1س 
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 اشكال ندارد - 1ج. 

 ؟ستفاده از هيپنوتيزم در موارد مالى چه حكمى داردا - 2س 

 رعی ايجاب كند ضرورت شحرام است مگر  - 2ج 

 ؟الج مرض بوسيله هيپنوتيزم جايز استع - 3س 

 رام است مگر ضرورت ايجاب نمايدح - 3ج. 

ه به اين كه ممكندآموزش ديدن  - 4س   است                                                      انشجويان در بخش زنان و زايمان با توج 
 ؟آينده مرجع پزشكى براى زنان در روستا هم بشوند، چه حكمى دارددر 

 تا  پيش آيد                                                      سئله تعليم و تعل م كه بحث كل ى است بايد كه ضرورت شرعىم - 4ج

 .يركند يا خايجاب مى                                                  جايز شود و آن هم ولى  فقيه تشخيص دهد كه آيا ضرورت

واجه ممالى را به بيمار به بيمارى مهلك و طول عمر احت ءآيا بايد خبر ابتال - 5س 
 ؟مرگ گفت يا نه با

 شود پرسش مى اراى شقوقى است زيرا گاهى از پزشك معالج در اين رابطهد - 5ج

د       ك ر دهيد تذنيايد، با در اين صورت اگر با بيان حالت بيمار خطرى براى او پيش

جهت  پرشك تشخيص دهد                                              ولى در غير اين صورت تذك ر لزومى ندارد مگر خود

 ى از طريق ديگر الزم به ذكر است.پيشگير

 ؟                                                       ا فرض سئوال پيشين آيا سن  بيمار چه تأثيرى در موضوع داردب - 6س 

 و لگويد و ببايد  ستگى به مورد حالت بيمار دارد گاهى بنحوى است كهب           البت ه اين  - 6ج

بايد ناهى گهمچنان كه                                                     به سن  زير تكليف باشد تا بتواند راه عالجى بدست آورند

ع ين موضوى در ا                خود سن ، خصوصي ت                                        را بگويد و لو به سن  باالى تكليف باشد پسحالت 

 .حال بستگان بيمار است ندارد بلكه مالك تشخيص پزشك و

احى در بهبود بيمار مؤثر است، كبا فرض اين  - 7س                                                    ه درمان داروئى يا جر 
كه او شود                                                    شك  كند يا تشخيص دهد كه گفتن مسئله به بيمار باعث مى اگر پزشك

احى را نپذيرد چه فرقى در موضوع پيدا مى درمان داروئى يا  ؟كند                                         جر 

 ت نيس هتر آن است كه سكوت اختيار كند ولى تكليف حتمىباگر بداند،  - 7ج

  .چون هر انسانى اختيار عمل خود را دارد

جسمى                                                              گر پزشك شك  كند يا تشخيص دهد كه با گفتن مسئله به بيمار مشكالتا - 8س 
 ؟شودمى يابد چه فرقى در موضوع پيدادتر شده و طول عمر احتمالى كاهش مىبيمار ب
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 د نگوي نش آثار سوئى ديگر بار نشود و پرسش نشده باشداگر در نگفت - 8ج

 .                                                     بهتر است، بلكه شايد در بعضى موارد عدم تذك رش الزم باشد

      ق  اور رابطه با دروغ گوئى مصلحتى و توريه به بيمار و حنظر اسالم د - 9س 

 ؟با دانستن حقيقت بيمارى چيست در رابطه

 ويد بگ تن ممكن باشد و آثار سوئى ندارد، بايد حقيقت رااگر راست گف - 9ج

ود، حاصل ش در غير اين صورت اگر توريه ممكن باشد و مطلوب بوسيله آن

 .                              توريه مقد م بر دروغ مصلحتى است

 ؟از منى مرد در معالجه بيماريهاى پوستى اشكال دارد آيا استفاده - 10س 

 ست د از منى براى غير خوراك اشكال ندارد ولى براى به نفس استفاده - 10ج

 .استفاده كرداء آوردن آن نبايد از راههاى حرام مثل استمن

ينكه گر مريض صعب العالجى را با اذن خودش منجمد كنند به احتمال اا - 11س 

 ؟امكان معالجه داشته باشد جايز است       بعدا  

 صدق  گر صدق مرگ كند جايز نيست كه شخص منجمد گردد ولى اگرا - 11ج

ى ضرورت ودارد  كنند وجودبر آن عنايت مىء                       كند و غرض اهم ى كه عقالمرگ نمى

 هم در كار باشد دليلى بر منع نداريم.

 ؟ابطه شرعى معالجه و ضرورت چيستض - 12س 

 دارد.                                              ى عرفى هستند و در هر موردى اقتضاى خاص  خود رااين دو، امر - 12ج 

 ؟                                                   گر شخصى راضى شود كه او را مد تى بيهوش كنند جايز استا - 13س 

 گر ضرورتى نباشد جايز نيستا - 13ج. 

 



 

 

 

 

 

 و افعال محرمه مسائل كسبهاى حرام

 غيبت

زند يا مال او را حيف و ميل كند يا تهمت مىمى شخصى از كسى غيبت - 1س 
گويد من                       گردد و بعد از مد تى مىهم راضى مىطلبد و او                و بعد حاللي ت مى كندمى

 ؟                                              كنم آيا دوباره غيبت كننده الزم است حاللي ت بطلبدنمى تو را حالل

 س از حاللي ت و بخشش مال، رجوع مشكل استپ - 1ج                                     . 

فهمد كند و شنونده هم مىخصى در مورد كسى بدون ذكر نام صحبت مىش - 2س 
 ؟كندصدق غيبت مى منظور كيست، آيا اينگونه سخن گفتن كه

 كندبلى صدق غيبت مى - 2ج. 

شناسد و كند و شنونده آن شخص را نمىمورد كسى غيبت مى شخصى در - 3س 
 ؟شناسد، آيا صدق غيبت است                 از مد تى او را مى بعد

 يبت شود، غ آشنان اوصاف، او را نشناسد و بعداونده در حال شنيداگر شن - 3ج

 .كندصدق نمى

كنند ولى قصد توهين به او را ند نفر با هم در مورد كسى صحبت مىچ - 4س 
 ؟شودآيا غيبت محسوب مى ندارند

 لى غيبت است زيرا قصد توهين در صدق غيبت شرط نيست.ب - 4ج 

 ؟واجب است آيا دفع غيبت - 5س 

 را زي ى نداشته باشد بايد جلوگيرى كندمگر بتواند منع كند و آثار شوا - 5ج

 .شنيدن غيبت در حكم غيبت كردن است

ه ممي ز يا غير ممي ز جايز استآ - 6س   ؟                                        يا غيبت بچ 

 يبت بچ ه ممي ز جايز نيستغ - 6ج                        .  

 ايم واجب است و در صورتيا طلب رضايت از كسى كه غيبت او را كردهآ - 7س 
 ؟                    عدم تمك ن وظيفه چيست

 ممكن  اگر              اللي ت بطلبد واى نداشته باشد، حنابر احتياط واجب اگر مفسدهب - 7ج

 .نيست براى صاحبش طلب آمرزش كند
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 ؟خالف جايز استمآيا غيبت  - 8س 

 دانند ولى بهتر آن است كه اجتناب شودبعضى جايز مى - 8ج. 

 ؟يا در مسائل سياسى و اجتماعى غيبت جايز استآ - 9س 

 شده باشداء ايز نيست مگر در مواردى كه در فقه استثنج - 9ج. 

تواند اش ببرد، آيا مىگر كسى آبروى ديگرى را با فاش كردن راز زندگىا - 10س 
 ؟خودش دفاع كند و آيا اين عمل غيبت است از

 فاع جايز است ولى غيبت حرام و نبايد انجام دهدد - 10ج. 

  همه عيب دارند آيا غيبت است؟ 7گر كسى بگويد غير از معصومينا - 11س 

 كندصدق غيبت نمى - 11ج. 

ست هر كس غيبت مرا بكند من راضى هستم آيا غيبتش شخصى گفته ا - 12س 
 ؟است جايز

 يبت كردن مسلمان حرام استغ - 12ج. 

سى صحبت كنند در صورتى كه او همان عمل را انجام كاگر پشت سر  - 13س 
 ؟كه پشت سرش بگويند آيا غيبت است در صورتى كه راضى نباشد داده

 ه خود را ب يبت آن است كه انسان عيب برادر مؤمنست و غامصداق غيبت  - 13ج

 .شود                                               ديگران بگويد كه اگر او بشنود متأذ ى و ناراحت مى

 غيبت به غيبت موجب جواز (غيبت شونده)ص مقابل آيا رضايت شخ - 14س 
 شود؟مى

 دن غيبت حرام است و صرف رضايت غيبت شونده تأثيری در حالل ش – 14ج

  آن ندارد

كسى عيب را بازگو كنيم و نامى از او نبريم ولى طورى  اگر در مورد - 15س 

 ؟كه معلوم شود مراد كيست آيا غيبت است بيان كنيم

 يبت و حرام استغمصداق  - 15ج. 

ه بود خيلى بد بوده و سال 50گويد فالنى كه االن شخصى مى - 16س                                ه است بچ 

 ؟بت است يا خيركند آيا اين غياز بديها را هم ذكر مى بعضى

 ترك شود. شود غيبت است و بايد                              گر موجب آزار و اذي ت آن شخص مىا - 16ج 

 در مورد)ر غياب بعضى از بزرگان دينى و سياسى عيوب كارى آنها د - 17س 

 ؟شود يا خيررا گفتن آيا غيبت حساب مى (وظايف و شغل آنها

 غيبت و حرام است - 17ج. 
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 عکس و ارتباط با نامحرم

 ن چه                                                             شوخى كردن مردان اعم  از فروشنده، استاد و غيره با زنان و دخترا - 1س 

 ؟حكمى دارد

 بايد  واشكال است         ن، محل مزاح نمودن اجنبى با اجنبيه خصوصانسل جوا   كال  - 1ج

 اجتناب نمود.

 جنبى به حجله عروس و داماد چگونه است و پوشيدن لباسهاىاورود افراد  - 2س 

 ؟ى چه حكمى داردبدن نما براى مجلس عروس

 ايز عروسى ج ر صورتى كه مشتمل بر حرام باشد، ورود افراد اجنبى به حجلهد - 2ج

  .ستاجنبى باشد، حرام ا                                             نيست و پوشيدن لباس نازك در صورتى كه محل  نظر

 با هم توانند بدون منظوردارند آيا مى گر دختر و پسرى همديگر را دوستا - 3س  

 ؟صحبت كنند

 عمومى است و     عف ت دختر و پسر نامحرم و دوست داشتن يكديگر خالفصحبت  - 3ج 

 فتنه و فساد گردد. بايد اجتناب شود، زيرا چه بسا همين روش موجب

ه ينگاه كردن ب - 4س   ا                                                      ه حجم بدن زن از روى پوشش بدون ريبه و به بدن پسر بچ 

ه با ريبه از طرف زن يا مرد چه حكمى دارد  ؟                                               دختر بچ 

 هيجان  شش بدون ريبه اگر موجبن بر حجم بدن زن از روى پونگاه كرد - 4ج

روى  ه از   بچ                                                            شهوت نشود، اشكال ندارد ولى نگاه كردن به پسر بچ ه و يا دختر

  .پوشش با قصد ريبه اشكال دارد

 گاه كردن و صحبت كردن زن با مرد نامحرم يا بالعكس چه حكمى دارد؟ن - 5س 

  داجتناب نماين و نگاه نمودن از صحبت كردنتوانند در غير ضرورت تا مى - 5ج. 

 ؟يدن عكس زن و مرد نامحرم چه حكمى داردد - 6س 

  نباشد  يدن عكس مرد و زن نامحرم اگر شناخته نشده و موجب هيجاند - 6ج

 .اشكالى ندارد

 چه اهر كردن عكس توسط نامحرمو يا ظ                           عكس گرفتن نزد عك اس نامحرم -7س 

 ؟حكمى دارد

  عكس  ر كردنتن چون مستلزم ديدن است جايز نيست و ظاهعكس گرف - 7ج

 چنانچه شناخته نشده و موجب هيجان نباشد، اشكالى ندارد.
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  ؟اه كردن به عكس زنى كه بيشتر جاهاى بدنش پيدا است چه حكمى داردنگ - 8س 

 ر آن بمفاسدى                                                       ر صورتى كه آشنا نباشد و ديدن آن مهي ج شهوت او نباشد ود - 8ج

 .داردنباشد، اشكال ن          مهي ج است                             نباشد و جاهاى حس اس كه نوعا        مترت ب 

 ؟تواند عكس زن لخت مادر زاد را ظاهر نمايدآيا زن مى - 9س 

 مشكل است - 9ج. 

ه لخت مآيا مرد مى - 10س  ادر زاد را ظاهر نمايد و يا زن                         تواند عكس دختر بچ 

ه را  ؟               عكس پسر بچ 

 نداردال                          اگر بچ ه ممي ز نباشد، اشك - 10ج. 

 تراشيدن ريش

اين كه در بعضى از مسافرتهاى خارجى، انسان مجبور به  با عنايت به - 1س 
 ؟               توان تقي ه نمودباشد، آيا مىصورت مى تراشيدن

 جامش ان                                             مثل ساير محر مات بايد ضرورت واقعى پيش آيد تا اين حرام هم - 1ج

 .جايز شود

 ؟شودا چه نمره ماشين صدق ريش تراشى مىب - 2س 

 باشدمى حرام                                             تگى به نظر عرف دارد كه بگويند ريش دارد و اال مقدار آن بس - 2ج. 

 ؟گه داشتن شارب بلند چه صورت داردن - 3س 

 و كراهت دارد بسيار بد - 3ج. 

 ؟گه داشتن ريش مدل پروفسورى چگونه استن - 4س 

 راشيدن ريش حرام است و لو بصورت پروفسورى باشدت - 4ج. 

اشخاصى  و آيا ؟تراشند مورد قبول استكسانى كه ريش خود را مى آيا شهادت - 5س 
تراشند، فاسق مى دهند ولى فقط ريش خود راكه وظايف شرعى خود را تماماانجام مى

و  اختهسبه آنان  شوند و افرادى كه با استفاده از مدلهاى غرب خود را شبيهمحسوب مى
 ؟ن چه حكمى داردپوشند، عملشايا لباسهايى همانند بيگانگان مى

 ول آنها مقب گر اصرار به اين عمل داشته باشند موجب فسق است و شهادتا - 5ج

ركات رفتار و ح نيست و بر مؤمنين الزم است از پوشيدن لباس مدل غربى و

 .مشابه اجتناب نمايند

هاى مرد و نيز نمايان بودن زير گلو و مو و ريش براى هنرپيشه تراشيدن - 6س 
 ؟هاى زن چه حكمى داردن بدن براى هنرپيشهپائي سينه و
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 آنچه در  نظر ما تراشيدن ريش حرام است و رعايت پوشش براى زن بهب - 6ج

 .رساله نوشته شده، الزم است

 ؟ها با تيغ چه صورتى داردتراشيدن روى گونه - 7س 

 ا جائى كه صدق ريش و لحيه نكند اشكالى نداردت - 7ج. 

 و نگاه داشتن ؟تراشند جايز استوسايلى كه از ته مىا بآيا تراشيدن ريش  - 8س 
 ؟مقدار از محاسن صورت واجب است چه

 ند صدق ريش ك                                                    راشيدن ريش حرام است ولى اگر مقدارى بگذارند كه عرفا ت - 8ج

 .كندكفايت مى

ت انسان بطور كامل در نيامده باشد آيا جايز است آن اگر ريش صور - 9س 
 ؟بتراشد يا مثل تراشيدن ماشين كند كه در آمده است را مقدارى

 نكند  گر صدق ريش كند تراشيدن آن حرام است ولى اگر صدق ريشا - 9ج

 .تراشيدن آن اشكال ندارد

  ؟راشيدن موى صورت و گلو با تيغ يا ماشينهاى برقى چه حكمى داردت - 10س 

 گلو  زير با تيغ و آنچه كه مثل تيغ بتراشد حرام است ولى تراشيدن ريش - 10ج

 .اشكال ندارد

 ها وكم تراشيدن ريش با تيغ چيست و آيا ريش شامل موى روى گونهح - 11س 
 ؟كند                               شود يا فقط فك  پائين صدق ريش مىصورت هم مى

 صورت جزو  رام است و موهاى روى گونه جز ريش نيست ولى موى روىح - 11ج

 .ريش است و تراشيدنش حرام است

 ؟شوداه كبيره محسوب مىراشى فسق و گنآيا ريش ت - 12س 

 ن عنوا ز گناهان كبيره نيست ولى با تكرار تراشيدن ريشريش تراشى ا - 12ج

كند و دق مىص اى با اصرار بر آن عنوان كبيرهكند زيرا هر صغيرهكبيره پيدا مى

 .فاعل كبيره قطعافاسق است

 ؟شوديا فردى كه بر ريش تراشى اصرار دارد عادل محسوب مىآ - 13س 

 عادل نيست - 13ج. 

 ؟الم كردن به ريش تراش چه حكمى داردس - 14س 

 اشكال ندارد - 14ج. 
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افتخارى  رسمى و)كارگيرى و استخدام افراد ريش تراش به عنوان خادم ب - 15س 
كه و مقد سه مثل حرم عبدالعظيم  ...( و  و حرم 7، حرم امام رضا 7                                            در اماكن متبر 

 ؟چه حكمى دارد (س)حضرت معصومه 

 تفاده اس ر اينگونه امور بايد سعى شود از افرادى كه ظاهرالصالح باشندد - 15ج

 .كنداء گردد مگر ضرورتى اقتض

 رقص و كف زدن
 ؟ف زدن در مراسم عروسى چه حكمى داردك - 1س 

 محل  اشكال است - 1ج              . 
 ؟يدن رقص زن براى مرد و بالعكس چه حكمى داردد - 2س 

 جايز نيست - 2ج. 
 ؟قصيدن زن براى زن و رقصيدن زن براى شوهر چه حكمى داردر - 3س 

 كه شوهر  قص حرام است مگر براى شوهر كه كراهت دارد مگر در صورتىر - 3ج

 تقاضا كند كه استحباب دارد.

 ؟                                                     طور كل ى نگاه كردن زن و مرد به رقص ديگرى چه صورت داردب - 4س 

 گاه به رقص در مجالس جايز نيستن - 4ج. 

يا  هاد كه گناهانى مانند بدحجابى يا پخش نوارهاى مبتذل در ماشينبرخى معتقدن - 5س 
 ها، برپائى مجالس لهو و لعب و عروسى كه شئون اسالمى در آنها رعايتمغازه
 گناه نيز شود عالوه بر حرمت اين اعمال آنها از باب اشاعه فساد يا اعانت بر اثمنمى

شاعه ا اهشود كه چه بسا گنچند گناه انجام داده مى محسوب شده و در حقيقت با يك عمل
  ؟فساد بزرگتر باشد لطفانظر فقهى خود را در اين مورد بيان فرمائيد

 حسب                                              عمل دو عنوان مترت ب شود عقاب و كيفر آن نيز به هرگاه بر يك - 5ج 

 .                       تعد د عنوان، شديدتر است

 ؟چه صورت دارد 7الد ائمه كف زدن در مي - 6س 

 زدن جايز نيستكف  - 6ج. 

 برندبه خيابانها مى ...كم كاروانهاى عروسى كه عروس را با بوق زدن و ح - 7س 

 ؟چيست

 نيست گردد جايزو آزار مؤمنين مىاء ون در بيشتر موارد موجب ايذچ - 7ج. 

 ؟قص مرد براى زن خود چه صورت داردر - 8س 

 كراهت دارد - 8ج. 
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كند و انسان را ه نوعى آهنگ ايجاد مىولودى خوانى همراه با كف زدن كم - 9س 

 ؟آورد چه حكمى داردوجد در مى به

 و  لهو ف زدن جايز نيست و اگر نحوه خواندن هم مثل مجالسبه نظر ما ك - 9ج

 .لعب باشد از اين جهت هم حرام است

 سال موقع تحويل سال در حرم الهى و مسجدالحرام كف زدندمتأسفانه ام - 10س 

 ؟چه صورت دارد

 ار ائمه اطه ه نظر ما كف زدن مطلقاحرام است و جهت احترام به مجالسب - 10ج

  .                                     و امكنه مقد سه بايد بيشتر مراعات گردد 7

 باعث ى كه نوعاهمراه با لهو و لعب استكردن در مجالس عروسنشركت  - 11س 

 ؟شود وظيفه چيستدشمنى وخصومت بين اقوام و فاميل مى

 مات     محر  اين مجالس شركت كند كه نه داخل در به صورتى انسان در بايد - 11ج

ر امه دشروع برن شود و نه باعث كدورت بين فاميل گردد مثالزودتر از زمان

 .اينگونه مجالس شركت كند

 به كف زدن پرداخته كه 7رخى در مجالس اهلبيت به اسم شادى اهلبيت ب - 12س 

 اجر سينه زدن ثواب و گويند كف زدن مانند                                 بفرموده قرآن شعار كف ار بوده و مى

به فحاشى وناسزاگويى  (س)در جشنها به اسم شادى حضرت زهرا  دارد يا

 اينگونه حركات چه صورت دارد؟ پردازند آيامى

 معصيت و  ف زدن مطلقاحرام است و همچنين فحاشى و كلمات ركيكك - 12ج

راعات مظ و            معمولى تحف  حرام است و در مجالس ائمه اطهار بايد بيشتر از مجالس

 .گردد

                    استعمال مواد  مخد ر

                                                       د  مخد ر از قبيل حشيش، ترياك، هروئين و مرفين و غيره بهاستعمال موا - 1س 
 ؟صورتهاى گوناگون چه حكمى دارد

 عت منف                                    مسل م آن است كه هر چيزى را كه داراى ءرى و عقالدر جوامع بش - 1ج

ا جامش رشد انبا       ج ه هممعتنى به نباشد بلكه چه بسا مستلزم ضرر و زيان قابل تو

 .توله اسين مقاداخل در  دانند و لذا عناوين فوق از نظر استعمال،قبيح و حرام مى

 ايو  ؟                                                   اد  مخد ر در معالجات و درمان دردها مطلقااشكال نداردآيا مصرف مو - 2س 
 ؟فقط در صورت انحصار درمان به آنها جايز است
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 ر متعد د استو اگ باشدمی جواز استعمال فقط در صورت ضرورت و اضطرار  - 2ج             

 .                           بايد اهم  و مهم  مالحظه گردد

 ؟ستعمال ترياك براى جوانان چه صورت داردا - 3س 

 اد به آن اشكال نداردحرام است ولى براى معت اءدر ابتد - 3ج. 

 ؟ن فرمائيد                                                 كم زراعت و ساختن و خريد و فروش مواد  مخد ر را بياح - 4س 

 د، استعمال دار واز و عدم جواز، صحت و فساد بيع، بستگى به جهت موردج - 4ج

 خص ياشاضرار به  چنانچه در مواردى بكار برود كه موجب فساد در جامعه يا

اشد، بداشته  درمانى و غيره قبيح و حرام است و اگر كاربرد                  اشخاص گردد يقينا 

 .اشكال ندارد

يات كه از نظر علمى ضررهاى بسيار جسمى و دخان استعمال سيگار و - 5س 
 ؟دارد، چه حكمى دارد روحى

 ناب شوداجت باشد، بايد از آن اءقابل اعتن و جامعه ءر عقالاگر ضرر از نظ - 5ج. 

 ؟كم استفاده از ترياك براى معتاد و غير معتاد چيستح - 6س 

 مكان ا گرچه اگر اد به آن اشكال نداردحرام است ولى براى معت اءدر ابتد - 6ج

 ترك هست بايد ترك گردد.

ى مار                                                     از ساير مواد  مخد ر مانند، هروئين، مرفين، حشيش، چرس، حكم استفاده - 7س 
 ؟                                                                جوانا، ال اس دى و مواردى كه اثراتى به مانند اين مواد  دارند چيست

 فلذا  قطعى است ءه ضرر و زيان آن از نظر عقالكاست چون از مواردى  - 7ج

 .از آنها قبيح و حرام استاستفاده 

 ؟شيدن ترياك براى درمان بدن چه حكمى داردك - 8س 

 يدن ترياك است اشكال ندارددرمان متوقف بر كش اگر واقعا - 8ج. 

ز پزشك به بهانه استفاده دارويى و با تشخيص شخصىآيا شخص بدو - 9س                                                       ن مجو 
 ؟                                تواند از مواد  مخد ر استفاده كندمى

 حرام است - 9ج. 

                                                   تفن نى و سرگرمى از مواد  مخد ر به خصوص ترياك چيست؟ حكم استفاده - 10س 
          ين مواد  اگان                                                                    به ويژه كه امروزه استفاده تفن نى از اين مواد  بيشترين كمك به فروشند

 ؟رساند                                    و آنها را در گسترش اين مواد  يارى مى است
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 تياد دام اع در رام است و بايد جوانان مواظب اينگونه مجالس باشند كهح - 10ج

 .گرفتار نشوند

ار سيگ                                ر افراد معتاد به مواد  مخد ر ازا نظر به اينكه شروع اعتياد اكثب - 11س 
ابراين ست بنا                                                          و عل يت مقد مى آن براى اعتياد به اين مواد  غير قابل انكار  بوده است

 ؟سيگار به خصوص براى نوجوانان و جوانان چيست حكم استفاده از

 به سيگار حفظ كنندء ا از ابتالن و جوانان عزيز خود رنوجوانا - 11ج. 

 اىتواند زمينهكم ارتباط جوانان با افراد معتاد به ويژه در مواردى كه مىح - 12س 
 ؟براى اعتياد آنان باشد چيست

 جوانان بايد از ارتباط با اين افراد اجتناب كنند جايز نيست و - 12ج. 

 شود چيست به                            آن از مواد  مخد ر استفاده مى ركت در جلساتى كه درحكم ش - 13س 
 ؟ويژه در مواردى كه احتمال خطر معتاد شدن وجود داشته باشد

 خوددارى نمايند ايز نيست و مؤمنين بايد از شركت در اينگونه جلساتج - 13ج. 

 ار                                                     ا افراد معتاد از قبيل خريد مواد  از آنان و يا در اختيبحكم همكارى  - 14س 
 ؟                          استفاده مواد  به آنان چيستگذاشتن مكان 

 م حرام ه                                                ه استفاده از مواد ، حرام باشد همكارى با معتاديندر مواردى ك - 14ج

 .است

 رسانى كه بدون آگاهى از حرام بودن اعتياد به اين بال دچاكوظيفه فعلى  - 15س 
 ؟اند چيستشده

 ظيفه دارند خود را از اين بالى خانمان سوز نجات دهندو - 15ج. 

كنند كه در صورت ترك اعتياد ضرر بدنى يا                عتادان اد عا مىمبرخى از  - 16س 
ن قابل ز آناا                                        شود اوالآيا بدون تائيد پزشك چنين اد عايى شديد به آنها وارد مى روانى
يادر                                                      تواند مجو زى براى ادامه اعتياد آنان باشد يا خير و ثاناست و مى پذيرش

 ؟كند چه حكمى خواهد داشت                     اد عاى آنان را تائيد صورتى كه پزشك

 گردد آنها مى گر واقعاترك كردن ضرر شديدى براى آنها دارد كه موجب مرگا - 16ج

  .دل كررا قبو توان قول آنها                                         توانند استفاده كنند ام ا به صرف اد عا نمىمى

ه به - 17س  مى                                                    عموميت يافتن استفاده از مواد  مخد ر آيا بر دولت اسال            با توج 
 قط برفه در جهت ترك معتادان و درمان آنان اقدام نمايد و يا اينكه است ك واجب

 ؟واجب است كه با هزينه شخصى اقدام به ترك نمايند خود افراد

 لت بر دو ل بر خود معتادان واجب است كه ترك اعتياد كنند و           در درجه او  - 17ج

 .وردمل آع را به اسالمى هم الزم است براى حفظ جامعه از اين بال تمهيدات الزم
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ه به - 18س   ارى                                                    اينكه حرمت استفاده از مواد  مخد ر مانند حرمت شراب خو            با توج 
آن      ل يتحدر جامعه شيوع پيدا نكرده است تا آنجا كه در عرف عوام اكثر اعتقاد به 

ه به عوارض خطرناك و منفى اعتياد مى دارند        مواد   توان گفت كه حرمت                                             آيا با توج 
شراب خوارى است و از احاديث شديدى كه در خصوص  مساوى با حرمت      مخد ر

ر يژه دوالكلى آمده به منظور مبارزه فرهنگى با اعتياد استفاده كرد به  مشروبات
هروئين و حشيش كه اثراتى مانند مشروبات الكلى دارند على  مواردى مانند

                                            مواد  مخد ر براى جامعه ما به مراتب بيشتر از  الخصوص كه امروزه ضرر
 ؟بات الكلى استمشرو

 اه گناهى به گن ر چيزى كه حرام باشد انجامش گناه است و قياس نمودنه - 18ج

رر ضو جامعه بيشتر  ديگر صحيح نيست ولى هر چه كه انجامش به خود شخص

 .برساند حرمتش هم شديدتر است

ز پزشكى از مواد  مخد ر استفاده مىآ - 19س   توانند دركنند مى                                                     يا افرادى كه با مجو 
وع اين ز شي                                                                   جلوى ديگران از اين مواد  استفاده كنند و يا اينكه به منظور جلوگيرى ا

 ؟                           موظ ف به مخفى كردن آن هستند عمل

 ايد در بين مردم استفاده نكنندب - 19ج. 

 فرادى                                                     واد  مخد ر براى ديگران و تعريف از آن جايز است و آيا اآيا تبليغ م - 20س 
ر درا                                          وان دارو براى ديگران تجويز كنند و مواد  توانند با عنبطور خودسرانه مى

 ؟آنان قرار دهند اختيار

 گيرد.                                                  ايز نيست و عنوان دارو بايد از سوى متخص ص فن  صورتج - 20ج 

 يا ابتدا به مصرف ترياك و يا حشيش حرام است؟آ - 21س 

 ستعمال ترياك و حشيش ابتدأهم حرام است.ا - 21ج 

هرچند ) يا براى شخص معتاد به ترياك در صورتى كه امكان ترك براى او باشدآ - 22س 
  ؟                                              ولى او ترك نكند مصرف اين ماد ه حرام است يا خير (كار بسيار مشكلى باشد

 كشيدن را ترك راى شخص معتاد به ترياك الزم است كه سعى نمايد ترياكب - 22ج 

 .آن حرام است است و مصرف نمايد و اگر اهمال كند موجب ضرر و زيان

ص معتاد به هروئين يامرفين در صورت مشكل بودن ترك آيا براى شخ - 23س 
 ؟                                  او مصرف اين مواد  حرام است يا جايز براى

 ست كه ترك نمايدواجب ا - 23ج. 

به عمل آمده از شاهدانه كه  (مارى جوانا)شيش حآيا مطلق مصرف  - 24س 
 گردد حرام است يا جايزمى            هاى متعد دى موجب مفسده        عموما  
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 گردد، حرمت مى رام است و چون در بسيارى از موارد موجب زوال عقلح - 24ج

 .گرددآن بيشتر ظاهر مى

 اختالط زن و مرد و گفتگو با يكديگر

 ؟شستن زنان در كنار مردان داخل تاكسى چه صورت داردن - 1س 

 شهوت  و تهييجر صورتى كه ضرورت عرفى ايجاب كند و موجب فساد د - 1ج

 .نشود، اشكالى ندارد

 ؟ستمرار شغلى كه با ارتباط زن و مرد همراه است، چه حكمى داردانتخاب يا ا - 2س 

 ر غير مقام ضرورت جايز نيستد - 2ج. 

 ؟ركت كردشتوان در مدارس مختلط دختر و پسر آيا مى - 3س 

 ؤيت ن عدم رامكا حرام نباشد، اشكالى ندارد ولى ماس و رؤيتاگر موجب ت - 3ج

 .رسدو تماس مشكل بنظر مى

ند كنند و اغلب با نامحرم سر و كار دارنانى كه در ادارات و غيره كار مىز - 4س 
 ؟حكمى دارند چه

 نباشد. ار كردن زنان اشكالى ندارد در صورتى كه مستلزم عمل حرامك - 4ج 

 محافل                                                       روههاى سرود متشك ل از دختران و پسران به شكل نامناسب در گ - 5س 

ين پردازند تشكيل و اجراى برنامه و شركت در چنعمومى به اجراى برنامه مى

 ؟چه حكمى دارد محافلى

 نباشد،  مخوانى در صورتى كه موجب تهييج شهوت و مشتمل بر حرامه - 5ج

ردد، معه گعمومى جا             دار شدن عف ت                                        اشكال ندارد و ام ا هر صورتى كه موجب خدشه

 .اجتناب نمود در چنين جلساتى جايز نيست و بايد از شركت

 ندگان دختران و پسران بطوركنند كه شركت كنمسابقاتى برگزار مى       اخيرا   - 6س 

 دىمختلط و تماشاچيان هم زنان و مردان هستند كه بعضى حركات زننده موجب عا

 ؟شود نظر مبارك چيستشدن روابط و ريختن حجاب و حياى دختران مى

 گردد از بين رفتن حجب و حياى عمومى جامعهرى كه موجب هرگونه كا - 6ج 

 جايز نيست.

 ؟                                       د  گفتگوى مجاز نامحرمان را بيان فرمائيدح - 7س 
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 ع        ان  وقومظ ر ضرورى بايد اجتناب گردد زيرا در بيشتر مواقع دردر موارد غي - 7ج

 ه ريبهكاردى البته در مو گيرد ولى اگر ضرورتى باشد حرام نيستدر حرام قرار مى

 .نباشدو شبهه 

جويان دختر و پسر در مورد مسائل درسى و رفع اشكال آن گفتگوى دانش - 8س 

 ؟صورت دارد چه

 باشد شايسته مى                                                  ى حد  نفسه حرام نيست ولى چون در مظان  ريبه و شبههف - 8ج

  است كه اجتناب گردد مگر در مواقع ضرورت.

 ؟فتگوى تلفنى با نامحرم در چه مواردى جايز استگ - 9س 

 اگر خوف در وقوع حرام نباشد اشكال ندارد - 9ج. 

 صورت دارد لسى كه محرم و نامحرم مختلطند چهيها و مجاشركت در عروس - 10س 
 ؟و اجازه دادن والدين به فرزندانشان جهت شركت در اينگونه محافل چگونه است

 محر مه  ون معموالمجالس مذكور مشتمل بر نظر حرام و ديگر مسائلچ - 10ج       

د و آم در اينگونه محافل جايز نيست و والدين بايد در رفت است شركت

اظبت شوند مو شود آنها به حرام كشيدهفرزندانشان به مجالسى كه موجب مى

 نمايند و به آنها اجازه شركت در اينگونه محافل را ندهند.

          سب  و لعن

ها  و دشنام اختصاص به شيعه دارد يا مربوط به تمام انسان             آيا حرمت سب   - 1س 
  است؟

 آن  ار شود،ب                                                 ام است، البت ه اگر بر دشنام غير مؤمن فتنه و فساد           سب  مؤمن حر - 1ج

 .گرددهم حرام مى

 ؟يا لعن مؤمن ظالم جايز است يا خيرآ - 2س 

 ر ظلمهايى كه جواز لعن در او ثابت باشد، اشكالى نداردد - 2ج. 

 استفاده از لباسهاى بيگانگان

 ؟ن لباس به مدل خارجيها چه حكمى داردوختآرايش موى سر و د - 1س 
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 ا مدله ويج فرهنگ بيگانه گردد، جايز نيست و صرف اين كهاگر موجب تر - 1ج

 .گرددشود، موجب حرمت نمى                 در خارج طر احى مى

 ؟يا استفاده از كراوات و پاپيون جايز استآ - 2س 

 ست ابيگانگان  ر مؤمن است كه از پوشيدن كراوات و پاپيون كه جز البسهب - 2ج

 .يستشود جايز ن اجتناب نمايد و در صورتى كه باعث ترويج فرهنگ بيگانه

 شبيه شدن مسلمان به بيگانه از نظر ظاهرى و فرهنگى
زنانه توسط مردان و بالعكس در مجامع عمومى و نيز در  پوشيدن لباس - 1س 

ى مثل تعزيه و نمايش چه صورتى دارد موارد  ؟                                     خاص 

 ب ه صدق تش ند جايز نيست ولى در مواردى كهك            ه صدق تشب ه در مواردى ك - 1ج    

 دارد.كند اشكال نمى كند مثالمردى دمپائى زن را براى چند لحظه استفادهنمى
 ها و ماشينها و خيابانها كه نوعى تقليد ازازى و آوردن آن به خانهبسگ  - 2س 

 ؟بيگانگان است چه صورت دارد

 حرام است - 2ج. 

 راوات در محافل و مجالس داخل كشور و خارج از كشور چهكاستفاده از  - 3س 
 ؟صورتى دارد

 ون از مظاهر فرهنگ غرب است حرام استچ - 3ج. 
 وشيدن لباس و آرايش به نحوى كه شبيه يكى از گروههاى منحرف غيرپ - 4س 

 ؟مسلمان باشد چه صورت دارد

 حرام است - 4ج. 

وتاه براى مردان چگونه است و آيا نسبت به افراد ن كپوشيدن لباس آستي - 5س 

 ؟                  و مسن  تفاوتى دارد جوان

 نمايند استفاده رام نيست ولى شايسته است مردان از پيراهنهاى آستين بلندح - 5ج. 

 ؟وشيدن زير پيراهن براى آقايان در انظار مردم چگونه استپ - 6س 

 ظار، كه در ان شايسته استوشيدن زير پيراهن براى مردان حرام نيست ولى پ - 6ج

 .اينگونه ظاهر نشوند

 ؟ستفاده از ريش پروفسورى براى آقايان چگونه استا - 7س 

 كوتاه  ورت را بتراشند حرام است و اگر طورى با ماشينصاگر دو طرف  - 7ج

 .كنند كه مثل تيغ نباشد اشكال نداردمى
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 ؟لند گذاشتن موى سر براى آقايان به چه نحو استب - 8س 

 منع شرعى ندارد - 8ج. 

دلهاى غربى براى جوانان ايرانى چگونه است آيا كسى كه ماستفاده از  - 9س 

 ؟شود يا خيرآورد مرتكب گناه مىخود را بطور غربيها در مى موهاى

 حرام  شودر چه كه از مظاهر غربى است و موجب وهن مسلمين مىه - 9ج

 .است

 شبيه شدن مرد به زن و بالعكس

 ؟اندازند مثل زنها چه حكمى دارندعضى از پسران بر صورت و ابروها بند مىب - 1س 

 شب ه مرد به صورت زنانه حرام استت - 1ج                               . 

 اءاستمن

 ؟آن چيست از نظر شرعى چه حكمى دارد و دليل اءاستمن - 1س 

 ه ان كبيرگناه مه است و به نظر ما از                           از نظر شرعى از محر مات مسل  اءاستمن - 1ج

است  7امام صادق                                          رود و از جمله فواحش است و نص  صريح روايتشمار مىبه 

 .كه گناه بزرگ است

 ؟ره است يا صغيرهيا خودارضائى زنان از گناهان كبي اءاستمن - 2س 

 ره كبي گناه د و تكرار آن قطعازن حرام است و بايد ترك نماي اءاستشه - 2ج

 .باشدمى

                          اهانت و آزار و اذي ت مؤمن

مودن ايشان عالماو وهين نمودن به هر مجتهد جامع الشرايطى يا لعنت نت - 1س 
 (دنكافر ش)چه حكمى دارد و آيا موجب خروج از دين اسالم  (         نعوذباهلل  )       عمدا  
 ؟باشداسالمى اين كار زشت چه مى           شود و حد  مى

 ا يو  اجع دينى حرام است و اگر اهانت او موجب انكار ديناهانت به مر - 1ج

داد ق ارت    تحق  دين شود و اين مسئله در نزد حاكم شرع ثابت شود امكان رىوضر

 .وجود دارد
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                                                      اتور اشخاصى در صورتى كه موجب اذي ت و آزار آنها شود چهكشيدن كاريك - 2س 
 ؟صورت دارد و اگر آن افراد راضى به كشيدن كاريكاتور آنان باشند چگونه است

 باشد ام است و اگر رضايت داشتهگر موجب آزار و نارضايتى باشد، حرا - 2ج ،

 .نباشد                                                    اشكال ندارد آن هم در صورتى كه هتك به مقام صنف خاص ى

، قوم يا مناطقى از مردم هاى رايج در كشور كه حالت تمسخر قشرلطيفه - 3س 
 ؟گيرد چه حكمى دارد و شنيدن آن چه صورت داردرا در بر مى كشور

 قوام مختلف باشد جايز نيست                              ر صورتى كه موجب آزار و اذي ت اد - 3ج. 

مه قات افعال محر                        متفر 

دارد، هر وقت اراده كند به اء گر فردى كه چشمش، اثر در جانها و اشيا - 1س 

 تواند اعمال كند در صورت اتالف مال كسى، آيا ضامن است يانفع مى ضرر يا

 ؟عملش جايز است و آيا ؟خير

 شكل كردن م است ولى حكم به ضمان                                   گر ا عمال كند، فعل حرام انجام داده ا - 1ج

  .                                                 است و لذا بهتر آن است كه از صاحب مال حاللي ت بطلبد

 ؟يپنوتيزم و آموختن آن جايز استه - 2س 

 نيست خالى از اشكال - 2ج. 

 و كند چگونه استكند و دزد را پيدا مىفتن نزد فردى كه در آئينه نگاه مىر - 3س 

 ؟اعانت بر اثم استپول دادن براى چنين كارى، آيا 

 ت بر آنمعاون م خالى از اشكال نيست و ترويج اينگونه اعمال واز نظر اسال - 3ج 

 .مذموم است

رود،                                                          يا خريدن تاج گل براى مجالس ترحيم كه پس از مد تى از بين مىآ - 4س 

 ؟شودمحسوب مى اسراف

 يهوده ب اىز موارد اسراف است و مؤمنين بايد از اينگونه كارهدر بسيارى ا - 4ج

 پرهيز نمايند.

ى نام برده مى                       هايى كه در آن از قومي  حكم لطيفه - 5س   ؟شود چيست                   ت خاص 

 لى ندارد و                                                      گر مشتمل بر محر ماتى از قبيل تهمت و غيبت نباشد، اشكالا - 5ج

 .شايسته است كه مؤمنين از اينگونه مطالب پرهيز كنند
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 ؟كم مسابقات اسب سوارى زنان چگونه استح - 6س 

 جايز نيست سب سوارى و مسابقات در معابر و مجامع عمومى براى زنانا - 6ج. 

                                                 سكى تشابه در لباس به حد ى است كه شناختن مرد و زن ادر مسابقات  - 7س 

 ؟است، حكم اينگونه مسابقات براى زنان چيست ناممكن

 جايز نيست ينگونه مسابقات و اسكى بازى، براى زنان در مجامع عمومىا - 7ج. 

 آورى ثروت، شهرت ويا پرداختن به خدمات فرهنگى به منظور جمعآ - 8س 

 ؟طلبى جايز استجاه

 طلبى عملى مذموم جاه آورى ثروت و شهرت ورائه خدمات فرهنگى به منظور جمعا - 8ج

 .را براى خدا انجام دهد است و بهتر آن است كه انسان كارهاى فرهنگى

 گرددالت، در مباحث علمى كه منتشر مىيا خروج از رعايت انصاف و عدآ - 9س 

 ؟جايز است

 ز لمى كه امسائل ع                                                        ر تمامى كارها انسان نبايد از حد  انصاف خارج شود مخصوصا د - 9ج

  .كرد بايد بيشتر مراعات مسائل ماندنى و جاويدان است، و مسائل اخالقى را

ه - 10س  شود تا آزمايش گردد دار شدن از مرد منى خواسته مى               براى تشخيص بچ 

 ؟امكان پذير است، حكم چيستاء اين هم با استمن و

 ر دو  و باشد بايد او طلب منى كنداحرام است و لذا اگر همسر اء استمن - 10ج

 كرد.اء فرض مذكور ضرورتى نيست كه بتوان حكم به جواز استمن

 ؟چه حكمى دارد ندى در فوتبال و امثال آن سر پولشرط ب - 11س 

 ام حر در هر نوع بازى كه در آن جنبه برد و باخت باشد كالشرط بندى - 11ج

 .است

اخبار راديوهاى بيگانه و نقل اخبار آنها در جامعه چه  گوش دادن به - 12س 

 ؟دارد صورت

 نه اينگو باشد جتناب گردد، مگر كسانى كه از نظر سياسى و شغلى الزما - 12ج

 .خبرها را استماع كنند

قلم زنى مشغول است اگر تصوير انسان را قلم زنى كند  شخصى به شغل - 13س 

 ؟اين كار حرام است و اجرت آن چه حكمى دارد آيا
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 در مقابل  ر صورتى كه تصاوير بصورت مجسمه باشد حرام است و اجرتد - 13ج

 .شودآن را هم مالك نمى

 ؟ر او حكم وضعى است يا تكليفىبيا ميدهد  گيردكه ربا مىى آيا شخص - 14س 

 و را ارضايت  بايد پول اضافى را به صاحبش برساند يا كسی كه ربا ميگيرد – 14ج

اچار ناقعا و كسی هم كه ربا ميدهد اگر وتحصيل نمايد و از گناهان كبيره است

 نباشد و مضطر شرعی نباشد گناهكار است.

گفت طريقه توبه از اين عمل زشت كسى مى غى به              شخصى مد تى درو - 15س 

 ؟                                 است و آيا بايد از وى حاللي ت طلبيد چگونه

 ضرر و  كند ولى اگر موجبگر موجب ضرر نشده توبه كند و كفايت مىا - 15ج

 .هم بطلبد حالليتاى شخص مورد نظر شده بايد زيان بر

 نمايد؟ اش با او مواقعهزوجه تواند بعد از فوتآيا زوج مى - 16س 

 ا نيست ولى اجتناب شودزن - 16ج. 

 ؟ازى چه صورت داردكبوتر ب - 17س 

 خانه  اى نيست و اگر موجب نگاه كردن بهر بازى كار پسنديدهكبوت - 17ج

 .همسايگان گردد حرام است

 ؟روسى در روز عاشورا چه صورتى داردع - 18س 

 انجام نگيرد - 18ج. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل موسيقى و فيلم و نمايش

 موسيقى و غنا

 ؟ستفاده از موسيقى چه صورت داردا - 1س 

 وسيقى مطرب حرام است و در مشكوكات اشكال نداردم - 1ج. 

 ؟نيدن آواز زن و مرد با موسيقى چه حكمى داردش - 2س 

 جتناب شود، زيرا مصداق غنا استا - 2ج. 

ت دادن به افرادى كه در عروسى ساز ميزنند و هم چنين آوردن و اجر - 3س 
 ؟نها، چه حكمى داردكردن آ تماشا

 رام ح ساز حرام، هر نوع كارى كه در مساعدت اين عمل باشد در رابطه با - 3ج

نين شركت در چ باشد واست، در نتيجه گرفتن اجرت و پرداختن آن نيز حرام مى

 .مجلسى جايز نيست

 يا دهل و ساز زدن در مراسمات جشن عروسى كه صرفابراى سرگرمىآ - 4س 
 ؟جايز استباشد، جوانان مى

 شود، مى ن از دهل و ابزارى كه در مجالس لهو و لعب بكار بردهاستفاده كرد - 4ج

 حرام و غيرمشروع است چه براى سرگرمى باشد يا غير آن.

 ؟فقط زنان در خانه هستند جايز استيا دايره زدن هنگام عروسى كه آ - 5س 

 ه نكنند.گونه آالت استفادالمقدور از اين ى   حت  رود خواهران دينىانتظار مى - 5ج 

رسم است كه هنگام اصالح صورت داماد زنان و مردان جمع  در منطقه ما - 6س 

 ؟زنند آيا جايز استزنند و ريش داماد را با تيغ مىدايره مى شده

 حرام است       مسلما  – 6ج. 

ايز ج شده باشد، آيا 7و اهل بيت  9ستفاده از موسيقى كه در آن مدح پيامبر ا - 7س 

 ؟ستا
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 مدح  در او قى كه مناسب با مجالس لهو باشد، حرام است و لواستماع موسي - 7ج

 .خوانده شود 7ائمه 

 ؟نمايد جايز استيا شنيدن صداى زنى كه اهل بيت را مدح مىآ - 8س 

 خوانى باشد، تك                                                   هتر آن است كه از استماع صداى زنان اجنبي ه خصوصااگرب - 8ج

 .اجتناب شود

 زنى و زنجيززنى چهى در مراسم سينهطبل و سنج و شيپور و ن استفاده از - 9س 

 ؟صورت دارد

 ولس لهو مجا عزاداران است كه از آالت و ابزارى كه چه بسا در بر مؤمنين و - 9ج 

حرمت  واجتناب بنمايند  شود كه بعضاهم حرام استلعب از آنها استفاده مى

  .مجالس عزادارى را حفظ كنند

 شود چهوزيك كالسيك و موسيقى كه از راديو و تلويزيون پخش مىم - 10س 

 ؟حكمى دارد

 است. ر نوع موسيقى كه مناسب با مجالس لهو باشد، شنيدنش حرامه - 10ج  

 حكمى اگر همراه با آن موزيك باشد، چه رود خواندن چه حكمى دارد وس - 11س 

 ؟دارد

 مشكوك بودن  ال دارد، و در صورتگر مناسب با مجالس لهو باشد اشكا - 11ج

 .مانعى ندارد

 يا دست زدن مردان به صورت دسته جمعى جايز است هم چنين دست زدنآ - 12س 

 در مجلس و غير آن اگر موجب تحريك بعضى شود، چگونه است و آيا دست زدن

 وت لهزنان در مجلس زنانه چه صورت دارد و حكم زدن روى قابلمه و امثال آن كه آل

 ؟باشند، چيست و مولودى خوانى در مجالس مولودى چه حكمى داردنمى

 ه چزنان و  ست زدن نزد ما مطلقاجايز نيست چه از طرف مردان باشد ياد - 12ج

ولودى مود و شاجتناب  در مجالس و غير آن و بنابر احتياط از زدن روى قابلمه هم

ير در غ دارد وباشد، اشكال ن خوانى اگر مناسب مجلس لهو نباشد و يا مشكوك

 .اين صورت جايز نيست

ه - 13س   ؟ها و نواختن موسيقى چه حكمى دارد               آموزش ديدن بچ 

 حرام است - 13ج. 
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 ؟از مسجد چگونه است 7خش موسيقى شاد بمناسبت ميالد ائمه پ - 14س 

 ايز نيستجبه نظر ما  - 14ج. 

 انگيز بودن آن است يا اينكهر خصوص موسيقى مالك و ميزان در طربد - 15س 
 ؟انسان از حالت خودش خارج شود

 است مالك طرب بودن - 15ج. 

 ؟ستفرق رقص و غنا چي - 16س 

 رقص  قص از مقوله حركت است ولى غنا از مقوله صوت است يعنىر - 16ج

  گويند.مى با ترجيع را گويند ولى غنا، خواندنحركات موزون بدنى را مى

      محل ى  كم زدن و گوش دادن دف، دايره، تنبك و ارگ چيست و آيا رقصح - 17س 
 ؟با نى حماز چه حكمى دارد (تركه بازى)

 موسيقى  دن آالت مذكور جايز نيست و گوش كردن به آنها اگر مصداقز - 17ج

 است.                                                  مطرب است حرام است و اال  اشكال ندارد و رقص هم حرام

 ؟ظر شما درباره معناى غنا و موسيقى و حكم آن چيستن - 18س 

 قى موسي نچه مبناى حرمت است غنا است كه بعضى از مصاديقبه نظر ما آ - 18ج

م همشكوك آن  شود و لذا موسيقى غير مطرب حرام نيست و حتىرا شامل مى

م ظ و كالله لفاز مقو اشكال ندارد و به نظر ما غنا از مقوله لهو و آهنگ است نه

ام ما حر ايجاد گردد، به نظر پس هر لحن و آهنگى كه موجب شود خفتى در نفس

 .است

 يره زدن، همراه با كف زدن و شعر خواندن در عروسى درطشت زدن، دا - 19س 
 ؟انگيز نباشد چه حكمى داردصورتى كه تحريك كننده و مفسده

 ال خانمها اشك برای امور مذكورهوعروسی در شب زفاف بعيد نيست  – 19ج

 وآواز  وساز  رك آن توصيه می شودالبته اگر همراه با آالتنداشته باشد گر چه ت

 يا امور حرام ديگر باشد حرام است.

 ؟كنيدضرتعالى لهو را چگونه معنى مىح - 20س 

 ى كه از بطور هر چيزى است كه انسان را از ياد خدا غافل كند مراد از لهو - 20ج

 .ابايى نداشته باشد انجام گناه هيچگونه

موسيقى ايرانى كه از خارج از ايران به ايران فرستاده  گوش دادن به - 21س 
 ؟چه حكمى دارد (خواننده زن باشد يا مرد) شودمى
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 موسيقى  جز وازها و موسيقيها گوش داده نشود زيرا بيشتر آنهاآبه اينگونه  - 21ج

                  و غناى محر م است.

 ؟خوانند حكم آن چيستشعار خود را با چه چه مىحان ا               گاهى اوقات مد ا - 22س 

 شود، مى كند و بطورى كه معموالدر مجالس لهو و لعب عمل اگر صدق غنا - 22ج

شكال اخالى از  خوانده شود حرام است و همچنين اگر همراه با چه چه باشد

شد وك بانباشد و مشك كند ولى اگر يقين به غنانيست و فرقى بين مضامين نمى

 .نيستحرام 

 ه وير شنيدن نوار آواز يا موسيقى به تنهايى، شخص به حالت گرياگر تحت تأث - 23س 
 ؟بيفتد آيا اين حكم غنا را دارد (حالى به حالى شدن)حزن يا خنده و شادى 

 حالت  كى از تعاريفى كه براى غنا شده است همين است كه شخص ازي - 23ج

 .طبيعى خارج شود و لذا بايد اجتناب شود

 ؟                                                        يا استعمال آالت و ابزار موسيقى بطور كل ى و مطلق جايز نيستآ - 24س 

 نها آاستعمال  شود،ن قسم از آالتى كه فقط در موسيقى حرام استفاده مىآ - 24ج

ك مشكو حرام است ولى قسمى كه هم در موسيقى حرام و هم درموسيقى حالل يا

شود ىستفاده مااگر در حرام آن دارد   شود بستگى به نحوه استفاده ازاستفاده مى

                    حرام و اال  حالل است.

 وش كردن صداى تك خوانى زن، جمع خوانى زن و گروهاى كر مختلطگ - 25س 
ز تكثي  دهدر مى                                                                   چه حكمى دارد و آيا تمامى نوارهايى كه وزارت ارشاد به آنها مجو 

 ؟                  محكوم به حلي ت است

 ا و غن ه موارد اگر مصداق        ولى بقي  است وش دادن به تك خوانى زن حرامگ - 25ج

رشاد ازارت و      مجو ز  اى نداشته باشد، اشكال ندارد ومستلزم حرام نبوده و مفسده

                     دليل بر حلي ت نيست.

 فيلم و نمايش

  ذر حاالت زير چه حكمى دارد : 7شان دادن چهره كامل چهارده معصوم ن - 1س 
 ؟پردازىچهرهشان دادن چهره كامل بدون هيچ گونه تغيير در ن -الف 
عى                              اى كه بيننده با كمى دق ت مصنوشان دادن چهره كامل همراه با گريم بگونهن -ب 

 ؟را بفهمد بودن
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                                                         ن از اشخاصى كه در تمام مد ت بازيگرى خود، فقط نقش ائمه رااستفاده كرد -ج 
 ؟كنندمى بازى

 ؟كنندستفاده از بازيگرانى كه فقط نقشهاى مثبت را بازى مىا -د 

 عظام و  ءاانبي و 7ه اطهار به نظر ما به تصوير كشيدن و نشان دادن چهره ائم - 1ج

 سئوال مختلف كه در در تمام موارد فوق جايز نيست و أشكال (س)حضرت زهرا 

 كند.آمده است در حرمت و عدم جواز تفاوتى نمى

ك جهت ارتباط همكارى زنان و مردان در راديو و تلويزيون ميزان و مال - 2س 
 ؟هنرهاى تصويرى و نمايشى چيست در

 كه ينگونه ارتباطات جايز نيست، مگر ضرورتى ايجاب كندبه نظر ما ا - 2ج 

 .وجود آن هم در اينگونه موارد مشكل است

 ؟توانند به جاى يكديگر نقش بازى كنندآيا زن و مرد مى - 3س 

 جايز نيست - 3ج. 

را در فيلمهاى خانوادگى  ازيگرانى كه نقش زن و شوهر يا مادر و فرزندب - 4س 

 وكنند، براى ابراز احساسات عاطفى از كلماتى مانند عزيزم و جانم مى بازى

 ؟كنند، چه صورت دارداستفاده مى دوستت دارم

 باشد ه نظر ما اينگونه ارتباطات جايز نيست مگر در مقام ضرورتب - 4ج. 

 ؟چه حكمى دارد                                               شان دادن زنان معصوم و مقد س با نقاب يا بدون آن ن - 5س 

 ان داده نش (س)                                            ال ندارد و ام ا بدون نقاب اگر مثل حضرت زهرا با نقاب اشك - 5ج

وجب نها مدادن آ                                                       شود، جايز نيست ام ا ساير بانوان مقد س در صورتى كه نشان

  هتك حرمت نباشد، اشكال ندارد.

 (س)و حضرت زينب  7 توان چهره بزرگانى چون حضرت عباسآيا مى - 6س 

 ؟ان دادنش را

 ولى در  ر غير معصومين اگر موجب هتك حرمت نباشد، اشكال نداردد - 6ج

 .معصومين جايز نيست

 ؟در فيلم چه حكمى دارد 7ن به جاى معصومين سخن گفت - 7س 

 گر موجب هتك حرمت نباشد اشكال نداردا - 7ج. 

يا موضوع فيلم اقتضا كند كه بازيگران زن مسلمان يا غير  چنانچه سوژه - 8س 

ين حجاب كامل يا اصالحجاب را رعايت نكنند، ساخت نمايش و تماشاى چن مسلمان

 ؟حكمى دارد فيلمى چه
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 پوشانند مشخ ص نمى ر زن غير مسلمان اگر جاهائى از بدن كه معموالآناند - 8ج              

ظر ننجر به بصورتى است كه م در زن مسلمان اگر فيلم                       باشد، اشكال ندارد ام ا 

ت رام اسكنند، حديگران كه به او نگاه مى شود براى خود زن وحرام و امثال آن مى

ن، ينندگاب، اگر                                  نيست و ام ا تماشا و نمايش آن فيلم و ساخت آن هم خالى از اشكال

 ر ايندر غي به صورت مستقيم است، نگاه كردن حرام و شناسند و يازن رامى

 ندارد. صورت اشكال

                                                       تن دختر يا پسر ممي ز توسط نامحرم در صورتى كه نقش محارمدر آغوش گرف - 9س 

 ؟كند، چه حكمى دارداء را ايف

 خوب است                                                        ز آغوش گرفتن بچ ه ممي ز اگرچه موجب فتنه و تحريك نگردد،ا - 9ج

 .اجتناب گردد

 ظاهر به كارهاى حرام در صورت ضرورت نقش در فيلم چه حكمى دارد؟ت - 10س 

 شود بار ن اى بر آنر صورتى كه باعث ترويج اينگونه اعمال نگردد و فتنهد - 10ج

 .اشكال ندارد

  ؟كم به نمايش گذاشتن تصاوير ابزار ساخت شراب و هروئين چيستح - 11س 

 منكر گردد جايز نيستر صورتى كه باعث ترويج مسائل د - 11ج. 

 كنند و نقش آنان چنين                                        مايش زنانى كه حد  پوشش شرعى را رعايت نمىن - 12س 
 ؟كند، چه حكمى داردمىاء حالتى را اقتض

 ر مواردى كه ضرورت ايجاب نكند، بايد اجتناب گرددد - 12ج. 

 ....و عى مانند هنر، سينما، صدا و سيماشما در مورد ارتباطات جم نظر - 13س 
 چيست؟

 بهترين و كاملترين                                                      از آنجا كه اسالم و معارف حق ه ائمه طاهرين عليهم السالم - 13ج

در روايات در مورد سئوال به آن  آموزد و آنچه كهدستورات و سيره زندگى را به ما مى

تواند مردم اى كه هرچه مىمظاهر آن است بگونه                                   پرداخته شده است استقبال از تمد ن و

مبانى قرآن و اهل بيت عليهم السالم نزديك كند در اسالم ممدوح  ينى ورا به معارف د

نهائى  پسنديده است و بدان تشويق گرديده است و هر چه كه انسان را از هدف و

مذموم و نهى  سازد ممنوع وخلقت كه همان عبادت و كمال انسانى است، دور مى

اگر در راه خدمت به  هنر گرديده است و لذا سينما و فيلم و صدا و سيما و شعر و
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گيرد مورد تائيد است ولى آنچه كه  معارف اسالم و قرآن و اهل بيت عليهم السالم قرار

بند و بارى و دور كردن اذهان شود، ترويج بىمى اكنون در ممالك غربى به آن دامن زده

دين است كه جايز نيست و هرگونه فعلى كه باعث تقويت  و قلوب مردم از خدا و

خواهد  هاى فاسد گردد حرام و در آن دنيا موجب سرافكندگى و خسرانبرنامه گونهاين

 بود.

ه تماشاچى به نتيجه اعمال، آيا مىب - 14س  هاى توان صحنه                                                    ه منظور تنب ه و توج 
 چهره قيامت را به تصوير كشيد و از آنجا كه نمايش اين صحنه مستلزم نمايش روز

 ؟هنرپيشگان در نقش فرشتگان چه حكمى داردعذاب و رحمت است بازى  فرشتگان

 ترويج  ر صورتى كه هتك نباشد اشكال ندارد به شرط آنكه موجبد - 14ج

  .خشونت و بد جلوه كردن مسائل قيامت نشود

 ينه فيلم زنان بى حجاب چه حكمى دارد و آيا در اين مسئله بنگاه كردن ب - 15س 
 ؟قيم فرقى هستمسلمان، كافر و بين فيلم مستقيم و غير مست

 بر آن مترت ب اى همشناسند و مفسدهگر زنان مسلمان هستند و آنها را نمىا - 15ج             

اى همفسد شرط آنكه نيست، نگاه كردن اشكال ندارد و در زن غير مسلمان هم به

نده زفيلم  ند، درآن مسلمان هست نباشد، اشكال ندارد ولى در فيلمهايى كه بازيگران

 .اجتناب شود بدحجاب هستندو مستقيم اگر آنان 

 طورى كه موهاى خودش كامالپوشيده باشدتواند با كاله گيس بآيا زن مى - 16س 
 يوانحنقش زنان بى حجاب را بازى كند و آيا در اين مسئله بين موى انسان، موى 

 ؟موى مصنوعى تفاوتى هست و

 ر زيرا د ين موى خود و موى مصنوعى نباشدرسد كه تفاوتى ببه نظر مى - 16ج

 .كندتأثير تفاوتى نمى

ايفاى  لمان بدون مراعات حجاب اسالمى بهى كه زنان غير مسدر صورت - 17س 
اه يانگثان ؟بپردازند اوالنگاه كردن عوامل توليد به اين زنان چه حكمى دارد نقش
ز      د ى اثالثادر صورت جواز تا چه ح ؟تماشاچيان به فيلم آنها چه حكمى دارد كردن
اير ستوان نمايش داد آيا جواز منحصر به موى سر است يا شامل را مى ايشان بدن

م آيا عورتين رمثل پا و دست و بازو نيز مى اعضاى بدن ا                                شود و در صورت دو 
 ؟خير شود يانيز شامل مى

 كال ندارد با شرايط مندرجه در جواب سئوال سو م.           ج او ل : اش - 17ج                                              

 ه در جواب سئوال سو م.                                   ج دو م : اشكال ندارد با شرايط مرقوم                      



 

 
   

 

576     

 دارند اگر مى گه                                                           ج سو م : مقدارى از بدن را كه معموالاهل كتاب در بين خود باز ن

 قصد ريبه نباشد، اشكال ندارد.

توانند در فيلم همديگر را لمس يا زن و مرد محرم مثل زن و شوهر مىآ - 18س 
رد مى كه زن و ببوسند يا در آغوش بگيرند و آيا حكم اين مسئله در صورت كنند،

 ؟دو محرم يا دو نامحرم را بازى كنند متفاوت است محرم نقش

 يا          سؤ ظن  و                                                    ه طبع او لى اشكال ندارد ولى چون موجب تحريك و چه بساب - 18ج

 .ريبه خواهد بود، جايز نيست

 ؟دبراى بيننده فيلم چه حكمى دار (با فرض سئوال باال) ديدن اينگونه روابط - 19س 

 ريبه و تحريك نگردد اشكال ندارد وجب در صورتى كه م - 19ج  

  ؟                                                    ر دختران نابالغ در فيلم و غير فيلم تا چه حد  الزم استبرعايت حجاب  - 20س 

 شدپوشيده با                               ى داشته باشد بايد در حد  امكاناست بد آموز چون ممكن - 20ج. 

 كنند براىمى نقش زنان بالغ بازىمس كردن دختران نابالغى كه در ل - 21س 
كنند براى نامحرم و لمس پسران نابالغى كه در نقش مردان بالغ بازى مى مردان

 ؟حكمى دارد زنان نامحرم چه

 ل نباشد اشكا اى در كارر صورتى كه تشخيص بد و خوبى را ندهند و ريبهد - 21ج

 .ندارد

 ؟اختن فيلم در ارتباط با آموزش مسائل جنسى چه حكمى داردس - 22س 

 الى از شبهه نيست بلكه بايد اجتناب شودخ - 22ج. 

 ؟ازى كردن مرد درنقش زن و زن درنقش مرد چه حكمى داردب - 23س 

 اجتناب گردد - 23ج. 

ك و )هاى مصنوعى حجاب با هنرپيشهنمايش زنان بى - 24س                 نقاشى متحر 
 ؟چه حكمى دارد (كامپيوترى تصاوير

 گردد حرام استر صورتى كه موجب تهييج و ريبه د - 24ج. 
هاى مسلمان بوسيله ونتاژ بدن برهنه زنان كافر با چهره هنرپيشهم - 25س 

گر ابطورى كه خيال شود همان زن است كه برهنه شده چه حكمى دارد و  كامپيوتر
 ؟كافر با تصاوير كامپيوترى مونتاژ شود چه حكمى دارد به جاى بدن زن

 جايز نيست - 25ج. 

 م                                            الت و داستانهايى كه دستمايه آنها تخي ل و اوها     تخي   به تصوير كشيدن - 26س 
 ؟باشد چه حكمى داردمى
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 دارد.                                                     رف تخي ل اشكال ندارد ولى اگر موجب بدآموزى باشد اشكالص - 26ج 

مات بدون اينكه در واقع حرامى انجام شود ن - 27س   مثل نمايش شرب)                                                مايش محر 
 ؟چه حكمى دارد (صد بازىخمر بوسيله آب يا نمايش قمار بدون شرط بندى و ق

 ر صورتى كه موجب بدآموزى شود اشكال داردد - 27ج. 

 ر فرض اينكه اصل رقص را حرام بدانيم در فيلم چه حكمىنمايش رقص ب - 28س 
  ؟دارد و آيا بين رقصهاى آيينى و غير آيينى تفاوتى هست

 ى استدآموزب مايشها در بين مسلمانان اجتناب گردد زيرا موجبناز اينگونه  - 28ج. 

 ؟اخت فيلمهاى ترسناك براى سرگرمى چه حكمى داردس - 29س 

 ر صورتى كه موجب فساد باشد حرام استد - 29ج. 

 هاى فجيع كشتار و شكنجه در فيلم بهنههاى ترسناك يا صحنمايش صحنه - 30س 
 ؟عنوان بخشى از داستان و ماجراى يك فيلم چه حكمى دارد

 فساد باشد حرام استوجب در صورتى كه م - 30ج. 

 ؟حكمى داردمايش مجامعت حيوانات درفيلمهاى مستند چهن - 31س 

 ر صورتى كه موجب فساد و ريبه و تهييج باشد حرام است.د - 31ج 

در )وش دادن به صداى زن خواننده براى مردان چه حكمى دارد گ - 32س 
ا يلم يفمونتاژ اينگونه تصنيفات بر روى  (كه آواز از باب غنا حرام نباشد صورتى

 ؟خواننده چه حكمى دارد تصوير خود

 ر صورتى كه مهي ج باشد حرام استد - 32ج                              . 

نهايى كه در بعضى فيلمها در نقش همسر با افراد گوناگون بازى ز - 33س 
 ؟نظر شرعى چه صورت دارد كنند، ازمى

 به نظر ما جايز نيست - 33ج. 

      عضا  بصاوير و صداى مردان و زنان نامحرم از تلويزيون، كه آيا مشاهده ت _ 34س
 آيا كنند براى بينندگان و شنوندگان جايز است وحجاب را بطور كامل رعايت نمى

و  ميان فيلمهای ايرانی و خارجی و هم چنين پخش مستقيمخصوص تفاوتى  در اين
 ؟غير مستقيم وجود دارد

 ن زنهاى                              م ديدن عكس را دارد البت ه ديدزيون حكحكم ديدن تصاوير از تلوي - 34ج

 حكم شدكه هيجان انگيز با اى نباشدغيرمسلمان، اگر وضع حجاب آنها بگونه

ت ال نيسى از اشكديدن نامحرمان خالم                        و ام ا در فيلمهاى مستقياشكال ندارد  ديدن 

  مسلمان باشند. اگر زنهاى ايرانى و خصوصا
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 ا بدون حجاب در آنها نقش بازىتلويزيون كه زنهديدن فيلمهاى خارجى در  - 35س
قرار  وءكه چه بسا تحت تأثيرات اخالقى س كنند، مخصوصابراى جوانان،مى

 ؟صورت دارد بگيرند، چه

 است  اگر از ديدن چنين فيلمهايى اجتناب نمايد خوب            البت ه مؤمن - 35ج

ه و ر فتندع وقو خصوصااگر جوانان باشند، بلكه اگر احتمال دهد ديدن آن موجب

  شود، در اين صورت ديدنش حرام است فساد مى

گيرد گاه كردن به تلويزيون در حالى كه كشورهاى خارجى را مىن - 36س
 ؟حكمى دارد چه

 مناسب مجالس لهو و ر صورتى كه مشتمل بر فيلمهاى مبتذل يا آهنگد - 36ج 

 .ديدن و شنيدن آن حرام است غنا باشد لعب و

 7هره معصومين به تصوير كشيدن چ

در مورد به  (قرآن و احاديث)ظر شما با استناد به متون دينى اسالم ن - 1س 
 ؟كشيدن چهره پيامبر چيست تصوير

 نيست جايز 9ه نظر ما به تصوير كشيدن چهره حضرت رسول اكرم ب - 1ج. 

اولوالعزم و )ظر اسالم در مورد به تصوير كشيدن چهره همه پيامبران ن - 2س 
 ؟چيست (پيامبران تبليغى ساير

 الى از شبهه نيست مخصوصااگر موجب هتك باشد حرام است.خ - 2ج 

 ؟ظر اسالم در مورد به تصوير كشيدن چهره امامان چيستن - 3س 

 جايز نيست - 3ج. 

ما ر مورد استفاده از يك شخص در نقش پيامبر و امامان در سيننظر اسالم د - 4س 
 ؟تلويزيون چيست و

 مل بصورت كا (س)و حضرت زهرا  7طهاراودن نقش پيامبران و ائمه بازى نم - 4ج

 .جايز نيست

                       نق اشى شده و با شكلهاى 7شود چهره معصومين ور گسترده ديده مىاخيرابط - 5س 
شود مختلف كه مناسب با شأن آنها نيست در بازار عرضه و به فروش رسانده مى

 ن بردنو فروش و نگهدارى و از بيشود خريد پاره و در زير پا ريخته مى          كه بعضا  
  ؟است آنها چگونه

 د بسيارى از موار صحيح نيست و در 7ون نسبت اين عكسها به معصومين چ - 5ج

رويج اينگونه عكسها را ت گرددگردد، از مؤمنين درخواست مىموجب هتك مى

 .نكنند و از خريد آن بپرهيزند



           

                                                                                                                                     مساااسبه مقىااافيل    ااافش      اااس            

             579    

 در فيلم مستلزم هيچگونه ر صورتى كه نمايش زندگى و چهره معصوميند - 6س 
ز ا                                                                   اهانتى به ساحت مقد س آن حضرات نباشد و مردم را به تأس ى و الگوپذيرى 

 منشها و اخالقيات آن بزرگواران ترغيب نمايد : روشها،
ال: بازى هنرپيشگان در نقش معصومين چه حكمى دارد   ؟                                                او 

 تات و سكناثانيا: نشان دادن چهره هنرپيشه به جاى چهره معصوم و نمايش حرك
  ؟دمعصوم مثل راه رفتن، نشستن، برخاستن، غذا خوردن و خوابيدن چه حكمى دار

 انى راسخن                      بي ت بخشيدن به داستانتوان به منظور آب و تاب دادن و جذاثالثا: آيا مى
  از معصومى صادر شده از زبان معصوم ديگرى بيان كرد؟ كه

 به اى راضع فكرى معصوم واقعهدن مواتوان براى به تصوير كشيرابعا: آيا مى
 حكمان مستمگر دانيم كه همه معصومين در مقابلى                                تصويركشيد كه ات فاق نيفتاده مثالم

 كه فتاده                  معصومين ات فاقى ني ال اگر فرض كنيم در زندگى يكى ازاند حو استوار بوده
 هكردحضرت معصوم در مقابل ستمگرى ايستادگى كند يا تاريخ آن را براى ما نقل ن

 7 توان داستانى را ساخت و تصوير كرد تا روحيه ظلم ستيزى معصومباشد آيا مى
 ؟نمايش داده شود

 موضوعى  : با فرض مرقوم اشكال ندارد ولى از نظر ما اشكال            او ل و دو م - 6ج

 7ين معصوم توان احراز نمود كه بر نمايش گذاشتن چهرهدارد كه كمتر مى

  .هتك حرمت نباشد

  نقل گراز معصومى مشخص نقل شده و از معصوم دي               صورتى كه قطعا           سو م : در 

ت نسب مشخصى نگرديده نسبت دادن صحيح نيست ولى اگر نقل شده ولى به معصوم

ومين م از معصتوان به هر كدامى دانيد كه از كدام معصوم نقل شدهداده نشده و يا نمى

  .                            نسبت داد و تفح ص هم الزم نيست

 نشده ماست در كارى كه انجا زيرا نسبت دادن به معصوميز نيست چهارم : جا. 

 ديدن فيلمهاى ناهنجار

 ؟يا ديدن فيلمهاى سكسى و مبتذل حرام استآ - 1س 

 جايز نيست - 1ج. 

 حجاب در فيلمها و عكسهاديدن زنهاى بى 

 محرم بدون ريبه چه صورت دارد و فرقى بين آشنا و ناشناسديدن عكس نا - 1س 
 ؟خيروجود دارد يا 

 شناسد ىم شناسد و بدون ريبه باشد حرام نيست ولى اگر آن رااگر زن را نمى - 1ج

 .جايز نيست
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 ده در فيلمها در صورتى كه بازيگرحجاب آرايش كرديدن زنهاى بى - 2س 
 ؟يا غير مسلمان باشد چه صورت دارد مسلمان

 ر ديست ولى ن شناسند جايزازيگران مسلمان زن در صورتى كه آنها را مىب - 2ج

 .اشكال ندارد بازيگران زن غير مسلمان اگر خوف وقوع در حرام نباشد

 استفاده از ماهواره

 ؟هاى علمى چه حكمى داردستفاده از ماهواره براى برنامها - 1س 

 يط با شرا اگرچه                                             ه در مواردى كه منفعت محل له دارد اشكال نداردبراى استفاد - 1ج

 .نيست                   ن براى همگان ميس رروز امكان استفاده صحيح از آ

 ؟ستفاده از ماهواره چگونه است و آيا آزاد نمودن آن جايز استا - 2س 

 گردد كه مى ها پخشهائى كه از ماهواره                                ا توج ه به مقتضيات زمان و برنامهب - 2ج

آزاد  ظر مااست به ن معموالبراى از بين بردن فرهنگ اصيل و مبانى اسالم عزيز

  .نمودن آن جايز نيست

 هاى راديو و تلويزيوناستفاده از برنامه

 ؟هاى صدا و سيما از نظر شرعى جايز استمام برنامهتآيا استماع  - 1س 

 توان تائيد كل ى كردنمى - 1ج                   . 
شود در گاه كردن خانمها به فيلمهاى ورزشى كه از تلويزيون پخش مىن - 2س 

 ؟كه مردان پوشش كافى را ندارند چه حكمى دارد حالى

 شناسد و را مىاحكم عكس را دارد و لذا اگر در غير فيلمهای مستقيم و زنده  – 2ج

 ه، اگرو زند                                             نيست و اال  اشكال ندارد ولى در فيلمهاى مستقيم نگاه كردن جايز

ت كه اس ورزشكاران مسلمان هستند اجتناب شود و همه اين موارد در صورتى

 .ست                                         مهي ج و فسادانگيز نباشد و اال  نگاه حرام ا

اشى و الفاظ ركيك مشاهده مىا - 3س   ؟شود آيا اشكال ندارد                                           خيرادر فيلمها فح 

 د جامعه گرد                         دار شدن عف ت عمومى و ادب                           گر موجب ترويج فح اشى و خدشها - 3ج

 .حرام است
ن ختران به بازى فوتسال پسران بطور مستقيم و يا از تلويزيونگاه كردن د -  4س 

 ؟حكمى دارد چه

 هم نداشته  اىير مستقيم باشد و ريبهتقيم جايز نيست ولى اگر غبطور مس - 4ج

 .باشد اشكال ندارد
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 هنر

 ؟كرد (حرام، مكروه و مباح حالل و)بندى فقهى توان هنر را ردهآيا مى - 1س 

 ى موسيق شود حرام مانندصاديق هنر به حرام و مكروه و مباح تقسيم مىم - 1ج

 .مباح مانند صنايع دستى                                 لهوى، مكروه مانند نق اشى ذى روح، 
 ؟بندى چگونه استسابقه اين رده - 2س 

 نشده  گردد گرچه تحت عنوان هنر بحثين تقسيم به صدر اسالم بر مىا - 2ج

 .باشد
 ؟تواند باشد                                   اليل شرعيه بر حل يت و حرمت هنر چه مىد - 3س 

 ه در ك گردد                                              ى دارد كه هر كدام تحت عناوين خاص ى بايد بررسىدالئل مختلف - 3ج

 .گنجداين مختصر نمى
ر زمانى و تغيير مكانى در شرعي ت هنر چه نقشى را بازى مىت - 4س    ؟كند                                                         طو 

 تر نقش داشته باشد                  رسد تطو ر زمانى كمبه نظر مى - 4ج. 
شوند، تغيير                                                    يا داليل حرمت يا حل يت در گذر زمان دچار قبض و بسط مىآ - 5س 

 ؟اين داليل چگونه است در

 تواند تغييرى نمى م مشخص شد كه زمانن سئوال در جواب سئوال چهارپاسخ اي - 5ج

كه  گردد                    شرائط خاص ى استفاده                                           حاصل كند مگر آنكه در مصاديق خاص  از روايات

يدا پتغيير  كم همموضوع را تغيير دهد كه ح زمان بتواند تغييرى حاصل كند و يا زمان،

 .كند
 ؟                                              رعي ت هنر اطالق بر معنا دارد يا قالب و يا هر دوش - 6س 

 لى در و ام هم در قالب و هم در معنا و يا هر دو مصداق داردعهنر بمعناى  - 6ج

 .مصاديق متفاوت است
 ؟شوددر فقه چگونه ارزيابى مىهاى هنرى حريم برخى از گونهفلسفه ت - 7س 

 به  مخصوص                          يرند و اد له حرمت هر كدامگ                               ر كدام تحت عناوين خاص ى قرار مىه - 7ج

 .ديگر باشد مثل لهوى بودن و حرمت تجسيم و عناوينخود آن مى
 ؟شودزادى هنر و هنرمند در شريعت چگونه لحاظ مىآ - 8س 

 سالم ز نظر اا ى مطلق در اسالم وجود ندارد بلكه تمام افعال انسانآزادى بمعنا - 8ج

ه كاست  انسان آزاد ه در همان محدوده،                                 محدود به حدود خاص  و معي نى است ك

 .هنر و هنرمند هم از اين قاعده مستثنى نيست



 

 
   

 

582     

 و ه در برابر هنر فقط محدود به داورى است يا شامل هدايت آنآيا موضع فق - 9س 
گيرى دينى                                                              در مقياس وسيعتر مشتمل بر ارائه چهارچوبى معي ن براى هنر با جهت

 ؟هست نيز

 ن عد از آب                                          ، ارائه دهنده چهارچوب معي نى است كه داورىر هنراسالم در براب - 9ج

 .ارشادها و هدايتها قرار دارد
 ر وعرفت دينى يك فقيه موضع فقه را نيز در قبال هنر دچار تغييآيا تغيير م - 10س 

 ربارهتى داگر چنين است آيا اين بدين معنى خواهد بود كه فقه داورى ثاب ؟كندچالش مى
 ؟هنر ندارد

 حاصل شود كه ر موضوعاين مطلب به نظر ما صحيح نيست مگر آنكه تغيي - 10ج 

 .فقيه روى آن تغيير، حكمى را تغيير دهد
 نو آيا هنر دينى هما ؟يا فقه طالب و طرفدار نوعى هنر ايدئولوژيك استآ - 11س 

 ؟ساختار و ويژگيهاى آن دو چگونه است ؟ايدئولوژيك است

 ت اس ه شده از جانب فقه باشد مورد تائيدر هنرى كه تحت ضوابط ارائه - 11ج

 .گرچه عنوان ايدئولوژيك صدق نكند

 لباس روحانيت و فيلم

ن                                                       لها و فيلمها به عنوان يك روحانى و ملب س ايفاى نقش نمودآيا در سريا - 1س 
 ؟فرمائيداينجانب را با حفظ مراتب شرعى و شئون روحانيت اجازه مى براى

 س روحانيت و لبا شود و موجب استخفافمالحفظ مىروحانيت كا اگر شئونات - 1ج

 .عهده خود شخص است گردد، اشكال ندارد و مسئوليت اين عمل بهاو نمى

 ازنده و مثبت در جهت تنوير افكار نسبت به حدود و معارف وايفاى نقش س - 2س 
 ؟فرمائيداخالق اسالمى با حفظ حدود شرعى بدون لباس روحانى را اجازه مى

 ج مردم روا وحانيت در بينر                                   باعث نشود كه عدم تقي د شخص به لباس  اگر - 2ج

 .پيدا كند، اشكال ندارد

ه به - 3س  اينكه از نعمت صوت حسن برخوردار هستم خواندن اشعار             با توج 
 لباس مصائب و موعظه با حفظ حدود شرعى و انتشار آن به صدا و سيما با مدايح و

 ؟فرمائيداجازه مىبدون لباس روحانى را  روحانى و

 شرايط فوق اشكال ندارد با - 3ج. 

 ؟يا بازيگرى هنرمندان غير طلبه با لباس طلبگى چه صورت داردآ - 4س 

 اگر  ون در بسيارى از موارد موجب هتك است اجتناب نمايند گرچهچ - 4ج

 .هتك نباشد اشكال ندارد
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 مسائل امدادرسانى

 امدادرسانى به نامحرم در صورت اضطرار
 ا                          شويم كه دچار ايست تنف سى يافتد كه با مصدومى مواجه مى             بعضاات فاق مى - 1س 

د م مراگر مصدو)                                                           قلبى گرديده است و نياز به تنف س مصنوعى و ماساژ قلبى دارد : 
 ؟تكليف شرعى چيست (امدادگر زن و يا بالعكس بود و

 امدادرسانى شود ر صورت ضرورت مماثلت الزم نيست و بايد به مصدومد - 1ج. 

 گرديم كه جهت مداواافتد كه با مصدومى مواجه مى            قع ات فاق مىدر برخى موا - 2س 
باشد نياز به گرفتن فشار خون و نبض و ملزم به باال زدن آستين و لمس دست وى مى

 ؟تكليف چيست (امدادگر مرد و مصدوم زن باشد و يا بالعكس اگر)

 كال باشد اش رگيرى خون و نبض در همان لحظهگر مماثل نباشد و لزوم فشاا - 2ج

 .ندارد و چه بسا واجب است

 همى مواجه شديم كه از قسمتهاى قفسه سينه و يا اندامى كه نگااگر با مصدو - 3س 
 وو امدادگر زن )باشد دچار آسيب ديدگى شده باشد كردن نامحرم به آن حرام مى
 داوامكردن و يا لمس نمودن براى  اى جز نگاهو چاره (مصدوم مرد و يا بالعكس بود

 ؟نبود تكليف چيست

 اگر با نگاه تواند نگاه كند ور صورت ضرورت، بقدرى كه ضرورت هست مىد - 3ج 

 .اشكال ندارد هم امكان امدادرسانى نيست، بقدر ضرورت لمس نمودن هم

ورى كه جان مصدوم در خطر است و نياز به مداوا دارد و در مواقع ضر - 4س 
س اگر امدادگر مرد و مصدوم زن و يا بالعك)باشد مداوا ملزم به حمل مى جهت
 ؟بايد چه شرايطى داشته باشد مصدوم (باشد

 ضرورت  كند، جايز است ولى بيش ازمىاء هر صورت كه ضرورت اقتض به - 4ج

 .بايد احتياط نمود

لى اگر امدادگر برادر جهت نجات غريق ملزم به كمك گرفتن در سئوال قب - 5س 

ادگر امدادگر خواهر حاضر در صحنه شود و مجبور به گرفتن دست و يا بدن امد از

 ؟                                                  گردد و در غير اين صورت نجات ميس ر نباشد تكليف چيست خواهر

 واجب است ست                                                  ا فرض سئوال اشكال ندارد و اگر جز اين راهى ميس ر نيب - 5ج. 
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 شود امدادگرافتد كه جهت نجات خانمى كه در آب غرق مى             بعضاات فاق مى - 6س 

 جاتنجات غريق زن آشنا به فنون شنا در دسترس نيست و امدادگر مرد ملزم به ن

گردد گردد و ناچار به لمس بدن مصدوم و حمل ايشان به بيرون از آب مىمى

 ؟نجات غريق فوق چگونه است شرايط

 ا فرض سئوال اشكال ندارد بلكه واجب استب - 6ج. 

 كالس آموزش و شركت زن و مرد در امدادرسانى

 وو بانوان امدادگر با مردان امدادگر در مأموريتهاى ويژه  شركت دختران - 1س 

ل كه گاهاناچار به برخورد و  ا ي                                                                   امدادرسانى بصورت مشترك و انجام امور محو 

 ؟يا خير باشند مشروع استهم مى تماس با

 شود و  استفاده گر امكان استفاده از امدادگران مماثل هست بايد از مماثلا - 1ج

 ايفاء دادى كهام بايد امدادگران زن هم در مأموريتهاىناچار اگر امكان ندارد و 

ار به گر ناچرعايت كنند و ا كنند، سعى نمايند مراتب عفاف و حجاب رامى وظيفه

رت       د  ضروراهى جز آن نيست، در ح سانى هستند كهبرخوردهايى در زمان امدادر

  اشكال ندارد.

 ضور دختران و پسران امدادگر در مجلس تحقيق و آموزش امداد وح - 2س 

ليه بصورت مختلط چگونه است  ؟                                   كمكهاى او 

 ا رعايت مراتب عفاف و حجاب اشكال نداردب - 2ج. 

 گرفتن اجرت در مقابل امدادرسانى

 داراى ت : به هر نوع عمل كمك و نجات كهنجا كمك واجرت  174      ماد ه  - 1س 
 فيدميجه                                                                   نتيجه مفيد باشد اجرت ساالنه تعل ق خواهد گرفت اگر عمل كمك يا نجات نت

 غنخواهد گرفت و در هيچ مورد مبل                                      نداشته باشد هيچگونه اجرتى به آن تعل ق
  .بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود پرداختى

 هباشخاص : اشخاصى كه جان آنها نجات يافته است ملزم اجرت نجات  181      ماد ه 
 اتپرداخت هيچگونه اجرت نخواهد بود نجات دهندگانى كه در عمليات كمك يا نج

 مت سه                اند مستحق  دريافمربوط به يك حادثه خدماتى براى نجات اشخاص انجام داده
ن قات آ                                                                متناسبى از اجرت پرداختن به نجات دهندگان كشتى و بار و ساير متعل  

 .هستند
 ؟                                                   ين دو ماد ه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسالمى هستندا - 1
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 ؟گيرد                                             ين دو ماد ه كداميك از قواعد فقهيه را در بر مىا - 2
ه به مبانى فقهى تجزيه و تحليل بفرمامستدعى است  - 3  ؟ائيد                                                        ين دو ماد ه را با توج 

 كند و مى                           قابل تقدير است و ايجاد حق  انمسلمشخص شرعى هرگونه فعل  از نظر - 1ج

مستوجب  كسى را نجات دهد، ماند و لذا اگر شخصى كمكى نمايد وبدون اجرت نمى

 وين قصد با ا كه كرده اجرتى بگيرد ولى اگر تواند در مقابل خدمتى              حق ى است كه مى

د و از كنمك مىبا در نظر گرفتن اين قانون اقدام به ك كند و                    ني ت كمكى و خدمتى مى

 نست ايهداند و راضى به اين عمل كمك شونده هم اين قانون را مى آن طرف شخص

 .خدمات از قبيل جعاله خواهد بود

قات          متفر 

 لوتيفتد كه امدادگر خواهر و امدادگر برادر اجبارادر مكانى خب           اگر ات فاق  - 1س 
ى شرع تكليف . به تنهايى به امر امدادرسانى بپردازند..مانند جنگل و يا كوه و 

ه به اينكه خلوت دو نامحرم حرام است چيست همكارى   ؟                                                   آنها با توج 

 اى نباشد چاره                                                     ا امكان دارد سعى شود اين ات فاقات صورت نگيرد ولى اگرت - 1ج

 .مانعى ندارد

باسهاى يونيفرم و آرمدار هالل احمر در مراسمات عادى به لآيا پوشيدن  - 2س 
 ؟شود يا خيرشهرت محسوب مىانگشت نما بودن، لباس  دليل

 راى اعضاى هالل احمر اشكال نداردب - 2ج.  

ار را             بعضاات فاق مى - 3س   به                                                    افتد كه مد احان در برخى مراسم ميالد و جشنها حض 
نمايند نظر حضرتعالى راجع به                                     كف زدن و سوت زدن بصورت مهي ج دعوت مى

  ؟چگونه است امدادگران در مراسم فوق جهت پوشش امدادى مراسم شركت

 جب جلساتى مو حرام است و اگر شركت در چنين                 ما كف زدن مطلقا  به نظر - 3ج

 .شود، جايز نيستتقويت حرام مى

ه به - 4س                                                         عدم وجود نيروى متخص ص براى آموزش مباحث امدادى از قبيل:            با توج 
  ؟د                                              . ويژه خواهران، حضور مرب يان برادر چه حكمى دار..چادر زنى، آتش نشانى و 

 با رعايت اصول حجاب و عفاف اشكال ندارد - 4ج. 



 

 
 

 

 

 مسائل شهريه

 گرفتن شهريه

  ؟جهت ديدن فيلم به سينما رفت (عج)يا جايز است با شهريه امام عصر آ - 1س 

 ه مگر آنك در اينگونه موارد مصرف نگردد 7حتياط آن است كه سهم اماما - 1ج

 .موجب ترويج و تبيين شعائر الهى و احكام اسالمى گردد

 كنند                                                   راى طال بى كه تمام درسهاى خارج را از نوار استفاده مىاخذ شهريه ب - 2س 
 ؟چگونه است

 فتن شهريه گر                                                     ه نظر ما درس خواندن فقط از روى نوار محل  اشكال است وب - 2ج

 .آن هم اشكال دارد

                                                    كه قصد ملب س شدن به لباس مقد س روحانيت را ندارند يا            براى طال بى - 3س 
ت مكانااروند آيا استفاده از شهريه و اى فرار از سربازى به حوزه مىكه بر كسانى

 ؟باشدمى حوزه جايز

 ستگى به نظر شهريه دهنده داردب - 3ج. 

 بحث در كارهاى فرهنگى مشغول و درس و                       تن شهريه براى طال بى كهگرف - 4س 
 ؟شوند چه صورت دارد                                        حوزوى ندارند و از نظر ماد ى هم تأمين نمى

 ده دارد دهن و مراجع شهريهاء لمته در بسيارى از موارد بستگى به نظر عالب - 4ج

أمين تاگر  بگيرد و شود، نبايد شهريه                                     ولى در صورتى كه از نظر ماد ى تأمين مى

 شهريه اشكال ندارد. دهد گرفتنگردد و كارهاى طلبگى انجام مىنمى

 لباس روحانيت

وزوى را بصورت مستمع گر كسى سواد حوزويش كم باشد و دروس حا - 1س 
 ؟                                                      خواند و ملب س به لباس مقد س روحانيت شود آيا اشكال داردمى آزاد
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 وال سئ ئون لباس روحانيت را حفظ نمايد و هر چه را كه از اوشاگر بتواند  - 1ج

 .ارداشكال ند دانم، لباس پوشيدنداند، بگويد نمىنمايند در صورتى كه نمى

          حق  الوعظ

م و ماه مبارك رمضان به مهيئت امناى  - 1س  ل محر                                                       ساجد و حسينيه در دهه او 
ت        ين ني  نمايند و مردم نيز به هم                                        و ني ت حق  الوعظ از مردم پول جمع آورى مى قصد

ه وجاء دهند هيئت امن                                             عنوان حق  تبليغ روحانى در اختيار آنها قرار مى وجوهى به
د يد قندهند و باقيمانده وجه را جهت خرمى را مبلغ كمى به سخنران جمع آورى شده

نمايند آيا وجوهى كه به روغن آن حسينيه و مسجد مصرف مى و چاى و برنج و
 سينيهتوانند در جاى ديگر مورد نياز مسجد و حآورى شده مى                   ني ت حق  تبليغ جمع

  ؟مصرف نمايند يا خير

 شود، مى آورىجمع                                               نچه كه به عنوان حق  الوعظ و جهت روحانى از مردمآ - 1ج

مع جنگام هآنكه در  توان در موارد ديگرى كه مثال زده شده مصرف نمود مگرنمى

ف عظ مصر          از حق  الو غير آورى، دهندگان وجه را از اين موضوع كه در مواردى

ر د فقط      و اال                      اين ني ت پرداخت كنند                                      شود مط لع سازند تا در هنگام پرداخت بامى

نى ن روحاآتوان مصرف كرد مگر آنكه با اجازه مى شده همان مورد كه جمع آورى

 .شده در موارد مذكوره مصرف شود كه براى او جمع آورى

 



 

 

 

 
 

 مسائل دعا

 دعاها

      مثال  )واندن زيارت جامعه كبيره در حرم حضرات معصومين يا در غير آنجا خ - 1س 
 ؟ردچه حكمى دااء به قصد ورود يا رج (امامزادگان در مسجد يا در منزل يا در حرم

 اء قصد رج به 7يارت جامعه را در هر مكان و خطاب به ائمه معصومين ز - 1ج

 .بخوانيد

 چقدر (عج)به امام زمان »                   زيارت ناحيه مقد سه«نتساب زيارت معروف به ا - 2س 
 ؟         صح ت دارد

 ده                                           قرون به صح ت است و در روايات متعد ده وارد شم - 2ج. 
 ؟          مستحب  استاء يا خواندن ادعيه زير در زمانهاى زير به قصد ورود يا رجآ - 3س 

 عاى كميل در شب جمعه و شب نيمه ماه شعباند -الف 
 ل در شب چهارشنبه          دعاى توس   -ب 
 عاى ندبه در روز جمعه و در اعياد مبارك فطر، قربان و غدير خمد -ج 
 در عصر روز جمعه دعاى سمات -د 
 فات در عصر روز عرفهدعاى عر - ـه

م دعاى جوشن ك -ى                                                    بير و صغير در شب نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سو 
 رمضان ماه مبارك

 شب به           س ل اختصاصالبته دعاى تو هم اشكال ندارد به قصد ورود آورده شود اگر- 3ج 

 .گيردمى                                                           معي نى ندارد و لذا هر زمان كه خوانده شود به قصد ورود انجام

 چيست؟ حال مرجع ضمير فيها»                      و السر  المستودع فيها«ر دعاى معروف آمده د - 4س 

 ستمرجع ضمير ا (س)حضرت زهرا  - 4ج. 

 كرامات

 سالهاست كه موضوع كرامات و كارهاى خارق العاده امامزادگان گرامى و - 1س

                                                                         علماى گرام و سادات معظ م نقل مجالس عوام و خواص  است و عد ه زيادى از مردم 
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                                                                             آن سخت معقتدند ام ا عد ه كمى هم هستند كه متأسفانه به اين مسائل اعتقاد ندارند  به

 ؟حكم مسئله را بيان فرمائيد       لطفا  

 د شاه قطعاانجام شده و در بسيارى موارداء ات امامزادگان و علمكرام - 1ج

همه  ن استممك اينگونه كرامات هستيم و لذا نبايد اين كرامات نفى گردد گرچه

  .كرامات نقل شده صحيح نباشد

 ؟يا معجزه فعل خداست يا فعل امامآ - 2س 

 عل امام است ولى با اذن خداف - 2ج. 

گونه كه مستحضريد در زرآباد قزوين درختى وجود دارد كه احتراماهمان - 3س 

شود با عنايت به سال در روز عاشوراى حسينى از آن درخت خون جارى مى هر

ص اين درخت مطالب مختلفى شنيده شده است خواهشمند تاكنون در خصو اينكه

                                                            رابطه با عدم حقيقت يا حقيقت وجودى اين درخت و در صورت صح ت و  است در

 موضوع در رابطه با پاك يا نجس بودن اين خون نظر مبارك را مرقوم واقعيت

 ؟فرمائيد

 ايات روو در  بسيار ديده شده 7ينگونه كرامات از خاندان عصمت و طهارت ا - 3ج

 از 7ن مؤمنيحضرت اميرال                                                  متعد دى به اين مسئله تصريح دارد كه در هنگام شهادت

 7ين زمين در هنگام شهادت امام حس زير سنگ خون جارى شد و يا آسمان و

كر را وق الذفمسائل هيچ استبعادى ندارد و اين درخت  خون گريست و لذا اينگونه

رخت ى اين دو شهادت به وجود خونباراز نزديك مشاهده نموده اء بسيارى از علم

 ز آنانى كه اند كه مورد وثوق و قبول و اطمينان است و خوعاشورا داده در روز

 .باشدمى                      اند كه بسيار معط ر هم                                شود پاك و بعضى از اجل ه ذكر كردهجارى مى

 

 

 7اهل بيت 

 ؟از نظر شما چيست 7حسين  دليل قيام امام - 1س 

 م و مبارزه با ظل توسط خود آن حضرت بيان شده كه 7مام حسين دليل قيام ا - 1ج

 .است 9رمر اك          جد ش پيغمب                                                    فساد و اجراى امر به معروف و نهى از منكر و اصالح ام ت
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 براى قيام ، امرى 7اء يا اعتقاد به موضوعى به عنوان دليل سيدالشهدآ - 2س 
تر ىنمود و يا آنچه را كه عقالئاء فها اكتتوان به شنيدهاست يا مى تقليدى

 ؟قيام بدانيم تشخيص داديم دليل

 7 حسين شود كه دليل قيام امام                                   ا توج ه به جواب و سئوال فوق مشخص مىب - 2ج 

كند زيرا ىمآن داللت  از جمله چيزهايى است كه شهادت تاريخ و قرائن عقليه بر

  .قيام شخص در برابر ظلم امرى عقالنى است

 زمان و شود و به جزئياتم برايش حاصل مىيا امام هرگاه اراده نمايد علآ - 3س 
 ؟باشد يا روائىمكان و فوت خود آگاه است و ثبوت اين مسئله كالمى مى

 روائى ه كند آگاه است و ثبوت آن هم، هم كالمى است و همهر گاه اراد - 3ج. 

 را داراى ثوابى 7         حق  ائمه يا احاديثى كه لعن به ظالمين و غاصبين در آ - 4س 
 ؟                              اند در نظر حضرتعالى صح ت دارنداز ذكر صلوات بيان نموده بيش

 ر بعضى موارد، قضيه به همين صورت استد - 4ج. 

با رعايت  7                                                 ر مورد پرسش قبلى سب  ظالمين و غاصبين در حق  ائمه د - 5س 
 ؟                  تقي ه چه حكمى دارد ضوابط

 نيست. جايز تقيه موارد              سب  ظالمين در - 5ج 

 حركت روز اربعين از شام به طرف مدينه 9ر روايتى آمده كه اهل بيت پيامبرد - 6س 
ر د لسى                                                                   كرد ولى ورود اهل بيت به كربال در روز اربعين را علمائى مانند عالم ه مج
يتى آ كتر                                                                    زادالمعاد، فاضل بيرجندى در وقايع العشور محدث قم ى در منتهى االمال و د

 ؟اند نظر حضرتعالى در اين باره چيست                 عاشورا رد  فرمودهدر بررسى تاريخ 

 ده باشندرسي                                                ستبعادى ندارد كه در اربعين او ل اهل بيت به كربالبه نظر ما ا - 6ج. 

امبر                                                      گفتن به فرزندان ائمه مانند جعفر كذ اب و يا به همسر پي لعن و ناسزا - 7س 
 ؟عايشه چه صورت دارد مانند

 جايز نيست 7ندان ائمه ه فرزلعن و ناسزا ب - 7ج. 

 ؟چيست (س)ضرت زهرا دالئل عصمت ح - 8س 

 راى كتاب زه توانيد به                                                  يه تطهير و بسيارى از اد له ديگر كه براى استفاده مىآ - 8ج

 مراجعه فرمائيد.                  مرحوم عالم ه امينى  (س)اطهر 

 7و فرزندان على  7اى براى اثبات امامت حضرت على آيا در قرآن آيه - 9س 
 ؟م يا خيرداري

 سوله هلل و را ر اثبات امامت بعضى تصريح دارد مثل آيه انما وليكم           آيات دال  ب - 9ج

 .ندارد و بعضى هم به اين شكل صراحت(55سوره مائده آيه ). ..
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 ؟چيست (عج)مام زمان اشرايط ظهور  - 10س 

 تعالى است                                                   رايط ظهور بر دو قسم است : يك قسم مربوط به حضرت حق ش - 10ج 

    ل ق مام تعابه ظهور                                                   به حسب مفاد بعضى از اخبار هرگاه كه مشي ت حضرت حق كه 

يام قور به آيد و حضرت را دستمى گرفت، شمشير ذوالفقار به قدرت الهى به سخن

ت داند جز ذاافتد كسى نمى                    واقعه عظيم ات فاق مى دهد و اينكه در چه هنگام اينمى

قوى و ز نظر تست كه بايد زمينه ظهور ا                    ديگر مربوط به مل ت ا نوعى –بارى تعالى 

 مه تحتگوار هو تزكيه اعمال و افعال فراهم گردد تا با آمدن آن بزر تهذيب نفس

 .صاحب االمر بوده و در انتظار صدور فرمان باشيم فرمان

 ؟گونه براى ظهور آن حضرت آمادگى پيدا كنيمچ - 11س 

 شودشن مى                                      اسخ اين سئوال از قسمت دو م جواب باال روپ - 11ج. 

                                  چه از نظر اقتصادى و ماد ى و چه از )ز لحاظ وضعيت جهان و جهانيان ا - 12س 
عد از و ب (عج)چه فرقى بين قبل از ظهور امام زمان  ...(معنوى و حكومتى و  نظر

 ؟وجود دارد ظهور ايشان

 ظر علمى ن ين زمان قبل از ظهور و بعد از آن وجود دارد چه ازفرق فاحشى ب - 12ج

راى مردم بآن  ءجز است كه تا هنگام ظهور دو ءجز 27 ر روايت است كه علمكه د

ر كند و چه از نظپيدا مى قسم آن در زمان حضرت رشد 25 شود وكشف مى

 خواهد بوجود بين تمامى طبقات بشر                                         اقتصادى كه در حد  اعتدال در سراسر جهان و

 ون هيچبين مردم بدمهربان و زندگانى در  اى كه همه نسبت به همآمد بگونه

ز رشد ايابد زيرا تمامى حركات مردم برخواسته مى                      اجحاف و زورگوئى تحق ق

ر بته زياست الباشد و عدل و داد در سراسر عالم حكم فرم         تعق لى مى فكرى، علمى و

ن نوشت رتكه نه قلم، قد (عج)                                      حاكم مطلق، مجسمه عدل و داد، حضرت حج ت  نظر

 ريم تاار داانتظ تواند آن وضع را درك كندعقل مى و نه زبان، توان توصيف و نه

 .مرحمت فرمايد حضرتش ظهور و لياقت درك محضرش را خدا به ما

 كرد؟ و ظهور ايشان آگاه (عج)زمان  توان ديگران را نسبت به امامچگونه مى - 13س 

 توان در اينمى ه دادن به روايات و انجام اعمال منتظر واقعى،           بوسيله توج  - 13ج 

 .خصوص رسالت واقعى را انجام داد

ه به ظلم و ستم و فساد و تباهى كه هر روز در جهان بيشتر و بيشتر - 14س                                                                       با توج 
ه به رشد فكرى جهانيان نسبت به اسالم واقعى و با به مى                                                                       شود و همينطور با توج 
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آمده  (عج)پيوستن اكثر عالمات غير حتميه كه در مورد ظهور امام زمان  وقوع
 ؟رود يا خيرمام در عصر كنونى مىاحتمال ظهور ا آيااست 

 ست او نشأت يافته از منبع وحى  كه برخواسته 7ستورات ائمه بر حسب د - 14ج

رج را فاميد  ظهور حضرت باشيم و احتمال و                                  ما موظ فيم در هر عصر و زمان منتظر

 ا جهت ورل ما انتظار است كه دلها را شاد و اعما داشته باشيم زيرا اين اميد و

 بخشد.مى جامعه را حيات

          فرق ضال ه
 ؟ظر مبارك را در مورد صوفيه بيان فرمائيدن - 1س 

 خطرناكى  هاىعضى از فرق صوفيه مسائلى دارند كه به اثبات رسيده، فرقهب - 1ج

ه در كقدار همين م هستند ولى بعضى فرق ديگر هم كه اينگونه مسائل را ندارند،

انند مانان مهاى عادى مسلبرنامه هايى خارج ازبرنامهمقابل عموم مردم مسلمان 

مؤمن  و      تد ين ممردم  تائيد نيستند و به جوانان و هاى آن دارند، موردخانقاه و برنامه

در  شيمانىپها همكارى ننمايند كه چه بسا موجب فرقه گردد كه با اينتوصيه مى

 .خواهد بود دنيا و آخرت
 او براى او در مسجد مسلمانها ختم بگيرند و براى ائى بميرد واگر فردى به - 2س 

 ؟طلب عفو و بخشش كنند و برايش قرآن بخوانند حكمش چيست

 اى بايد برمسلمانان ن بميرد، به اعتقادات بهائيت است ه معتقداگر در حالى ك - 2ج

 ى آنهاعفو و بخشش هم برا آنها در مساجد مجلس ختم برگزار نمايند و طلب

  .نگردد
ازدواج با آنان  لطفانظر خود را در مورد مكتب شيخيه بيان و بفرمائيد - 3س 

 ؟است چگونه

 قه مكتب و فر تب اين فرقه مورد تائيد نيست و اشكاالت مختلفى به اصلك - 3ج

  .آنها وارد است و از ازدواج با آنها خوددارى گردد

 استخاره
 تباشد و در صورحيح مىيا استخاره با قرآن يا تسبيح يا انواع ديگر آن صآ - 1س 

 ؟باشد                             صح ت، كداميك بر ديگرى اولى مى



 

 
   

 

594     

 ه با استخار يا اع مختلف دارد مثل استخاره ذات الرقاع با تسبيح واستخاره انو - 1ج

لجنان شريف مفاتيح ا توانيد به كتابقرآن و همه صور آن صحيح است كه مى

  .مراجعه نمائيد
 خير و اند ياديگران استخاره نموده يا براى خود 7آيا حضرات معصومين  - 2س 

 ؟اگر خير چرا

 ير از ا طلب خيغالب روايات استخاره در مورد به جا آوردن نماز استخاره و  – 2ج

ت هل بيااستخاره خاص است اما در برخی روايات نيز  خداوند و خواندن ادعيه

 عليهم السالم به قران نيز وارد شده است 
  ؟ها صحيح استباشد آيا عمل او به استخارهكثيراالستخاره مى اگر كسى - 3س 

 ل در     تعق                                               ه در جايى است كه انسان بعد از مشورت و تفك ر ومورد استخار - 3ج

 .شود كه در آن مورد بايد استخاره نمايد                  كارها باز مرد د مى
 نمود ولى اگر را اگر جواب استخاره بد شود حتمابايد آن عمل را تركچ - 4س 

 ؟تواند به آن استخاره عمل نكندخوب باشد انسان مى

 ولى  زوار است كه مطابق استخاره عمل شود چه خوب و چه بد آيدس - 4ج

 ول كنيم عم يمشود كه اگر خوب آمد بتوان                       ها با اين ني ت انجام مىمعموالاستخاره

 .شود پس ترك آن هم مانعى ندارد                        چون با اين ني ت انجام مى
 ؟واجب است (با شرايط صحيح آن)ره آيا عمل به استخا - 5س 

 مل به آن وجوب ندارد ولى سزاوار است كه عمل شودع - 5ج. 
اى كه همراه با طلب خيرخواهى نمودن از خداوند فرق استخاره و قرعه - 6س

 ؟چيست است

 دارندخيلى تفاوتى ن - 6ج. 
نى استخاره بد بيايد و يا تكرار استخاره در موضوعى صحيح است، يعآ - 7س 

 ؟دوباره استخاره نمايد و يا به عكس انسان

 شرائط تغيير كند.كرار استخاره صحيح نيست مگر ت - 7ج 
 ؟ستخاره يك فرد براى ديگرى صحيح است يا خير، چراا - 8س 

 باشد اشد در صورتى كه با اجازه اوبرسد اشكالى نداشته به نظر مى - 8ج. 
 دارد؟ صورتى                               ستحب  و مباح و مكروه و حرام چهمواجب و استخاره در مورد  - 9س 

 عل اصل ف ورد حرام، صحيح نيست و در مورد واجب هم اگر درماستخاره در  - 9ج

 .و ترك خواسته باشد استخاره كند، صحيح نيست
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  ؟                                                   ل استخاره شخصى سي د باشد اولى بر عام است يا خير چراآيا اگر فاع - 10س 

 ت تفاوتى داشته باشداز اين جهرسد به نظر نمى - 10ج. 
وام هستند، آيا مطرح نمودن استخاره از طرف دين مبين اكثر مردم ع - 11س 

 ؟شود، چرااى براى جلوگيرى از فكر و عقل در بين مردم نمىزمينه اسالم ،

 ك ر تف                                               انطور كه ذكر شد استخاره بعد از مشورت و تعق ل وخير زيرا هم - 11ج    

قت وسيد آن نر يى                                          نانچه بعد از استشاره و تفك ر و تعق ل به جاشود يعنى چانجام مى

 .رسدنوبت به استخاره مى
 ماى كه نموده عمل نكند بايد چه كارى انجاراى اينكه انسان به استخارهب - 12س 

 ؟دهد تا مورد غضب خداوند واقع نشود

 انجام  زات عزم انجام و يا فعل آن را نكند يعنى اينكه بعد             در هنگام ني  - 12ج

 .استخاره اگر بخواهد، بتواند خالف آن را انجام دهد
 باشند؟ ستخاره نمودن زنان چه صورتى دارد، چه فاعل استخاره و چه مفعولا - 13س 

 اشكال ندارد - 13ج. 
چه  ايد با                                                    ستخاره براى ازدواج چه مقدار حج ت شرعى دارد و انسان با - 14س 

 ؟براى ازدواج استخاره نمايد      ني تى

 مورد  خصوصادر                                                     لبته تذك ر داده شد كه استخاره بعد از مراحل ديگرى استا - 14ج

از  گر بعدد و انظر نيز دار ازدواج كه احتياج به تحقيق و بررسى درباره فرد مورد

الح مودن صنزدواج فرد مورد نظر ا                                              اين هم ترديد وجود داشت، با اين ني ت كه آيا با

 .است، استخاره شود
خوب بيايد و بعداانسان در مورد آن سختى و مشكالت و  اگر استخاره - 15س 

ير و صالح شما در همان بوده، خب در اين صورت ببيند مى ضرر                                                   گويند خ 
ن دارد، چون در حالت عادى نيز هر امرى براى انسان مؤم استخاره چه معنا

ير و صالح اوواقع مى  ؟باشدمى                  شود خ 

 ير        ني ت خ                                      اند اگر انسان در كارى مرد د شود و باه فرمودهكدر روايت داريم  - 15ج

فرمايد ر مى        است مقد                                                     از خداوند طلب خ ير نمايد خداوند آنچه خ ير و صالح شخص

يد يش بياپامرى براى انسان مؤمن  ولى خيلى معلوم نيست كه در حالت عادى هر

 .             همان خ ير است
 ر عميق است و به سادگى فهميدهرآن بسيامطالب ق»گويند كسانى كه مى - 16س 

شود خوبى و بدى حاجتى را از قرآن به پس با اين توضيح چگونه مى «شودنمى
ه شد سادگى  ؟         متوج 
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 ات توان از آيمى توان پى برد ولى به مقدار استفاده استخارهبه عمق قرآن نمى - 16ج

 .مطلب فهميد
مثل )وچك و بزرگ سانى كه مرتبابراى همه كارهاى خود، اعم از كك - 17س 

 ؟كنند چه حكمى دارداستخاره مى (خوردن چاى

 بايد استخاره را بازيچه قرار دادن - 17ج. 
 مل                                      گويند بايد قرآن  كامل باشد، خب قرآن كار مورد استخاره با قرآن مىد - 18س 

آنى صفحه دارد و قر 5هاى مختلف موجود است قرآنى كه تنها در قطعها و اندازه
كنيم يكى دارد در آن يكى هر بار كه قرآن را براى استخاره باز مىصفحه  600 كه
فحه صآيه ابتداى  600شود و در ديگرى يكى از ابتداى صفحه نمايان مى آيه 5از 

و با فرض  ؟شود استخاره با كدام يك صحيح است و مالك آن چيستمى نمايان
 ؟توان استخاره نمودگذشت چرا با قرآن ناقص نمى مطالبى كه

 قرآن  در بيشتر باشد واستخاره      صح ت  طمينان بهد تا اامل باشبايد قرآن ك - 18ج

  .شودم مىمقدار ك                                              اى نيز اشكال ندارد ولى احتمال صح ت آن به همانپنج صفحه
 دقيق به معانى قرآن واقف نيست اگر استخاره براى مردم كسى كه خيلى - 19س 

 ؟نمايد چه حكمى دارد

 كندمى قرآن جهت استخاره استفاده كند، كفايت بتواند از به مقدارى كه - 19ج. 
 به چه                               ستخاره چيست و براى اط الع بيشتر                          ظر كل ى حضرتعالى راجع به ان - 20س 

 ؟منابعى بايد رجوع نمائيم

 ز ا                                               خ ير نمودن از خداوند است و به حد  متعارف و بعد استخاره طلب - 20ج

سيار ب واردمد و چه بسا در بسيارى از                                     مشورت و تفك ر و تعق ل هم اشكالى ندار

  .مناسب خواهد بود
كتاب االستخاره من القرآن المجيد و الفرقان 

 .اصفهانى الحميد از مرحوم كلباسى

قات اعتقادى                  متفر 
فى شدهد - 1س  م : ملك ال                                    ر قرآن قابض االرواح سه نفر معر  ل : خدا دو  موت                             اند او 
م : عد ه و مائيد ال بفرح «مهالذى يتوفا   هللا  » از مالئكه، حال در قرآن آمده كه اى           سو 
 ؟گيرد يا انسانهاى خوبخداوند جان انسانهاى بد را مى كه

 سهمالمى انفظ المالئكه همالذين يتوفاگيرند ر مورد افراد بد، مالئكه جان را مىد - 1ج. 
 عيد قربان و عيد فطرفرمائيد شب قدر و جمعه و شبهاى اعياد و وفيات و ب - 2س 
 ؟شب عاشورا و امثال آن از كى آغاز و تا كى ادامه دارد و

 نظر مانند شب                                                          از نظر شرعى مقدار آن از او ل مغرب تا اذان صبح شبهاى مورد - 2ج

شود اذان مغرب گفته مى قدر و يا شب جمعه است مثالروز پنجشنبه هنگامى كه
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دارد و مثالشب قدر از اذان مغرب روز  هشود و تا اذان صبح ادامشب جمعه آغاز مى

                                          اذان صبح روز بيست و سو م ادامه دارد و روز                                 بيست و دو م ماه رمضان آغاز و تا

باشد و الزم به ذكر است كه                    شب بيست و چهار م مى                         بيست و سو م تا اذان مغرب

  .خورشيد منظور است غروبندارد بلكه دخول مغرب و يا                اذان، موضوعي ت
 ؟ورت ذكر شدهيت قبض روح حيوانات از نظر روايات به چه صكيف - 3س 

 است در اين زمينه چيزى ديده نشده لخصوصبه تصريح و با - 3ج. 
 ينكه در السنه معروف است كه انسان اشرف مخلوقات است آيا حديثىا - 4س 

 ؟موجود هست يا خير

 دشود اين استفاده را كرز روايات و آيات قرآن بطور وضوح مىا - 4ج. 
  ؟                                                              يا عكس در حال جوانى پيامبر كه در دست مردم است صح ت دارد يا خيرآ - 5س 

 ذكور مبه عكس  ثابت نيست ولى نبايد بى احترامى هم 9امبر نسبت آن به پي - 5ج

 .گردد
 ؟شودمنافق به چه كسى گفته مى                               ز نظر فقهى در حال حاضر مفهوما  ا - 6س 

 است و اعتقادى  او با عملكردش متفاوتمنافق كسى است كه مبانى اعتقادى  - 6ج

 .كندندارد ولى خود را مؤمن وانمود مى



 

 
 

 

 
 اءمسائل عيدالزهر

 اءعيد الزهر

 و شادى كردن در اين روز وارد چه روزى است و آيا كف زدن اءعيدالزهر - 1س 

 ؟شده است

 وز نهم ربيع االو ل است و شادى كردن نيكوستر - 1ج                                        . 

 انباشد و در صورت امكان دليل آن را بي                                يا روز نهم ربيع االو ل شرعاعيد مىآ - 2س 

 ؟فرمائيد

 ر بعضى از روايات عيد بودن اين روز وارد شده استد - 2ج. 

 جشن در اعياد اهل بيت

مبعث  7يا برپائى جشن با رعايت ضوابط شرعى در مواليد حضرات ائمه آ - 1س 

 ؟عيد غدير جايز است و

 بسيار  وندارد  كالهاى لهو و لعب اشبا رعايت ضوابط شرعى و پرهيز از برنامه - 1ج

 .نيكوست

           حجي ت خواب

ديده  7                                                          يا خواب حج ت شرعى دارد خصوصاخوابهايى كه در مورد ائمه اطهارآ - 1س 

 ؟شودمى

 شود طورى مى ديده 7                                            ج ت شرعى ندارد ولى خوابهايى كه در مورد ائمه ح - 1ج

 .احترامى گرددبىنشود كه به آن 

 عيد نوروز و نظر اسالم
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ه به اينكه در اسالم فقط چهار عيد داريم ب - 1س  فطر، قربان، غدير و )                                            ا توج 

 ؟كنداسالم عيد نوروز را تائيد مى آيا (جمعه

 قارنت م                                         شود كه در نوروز وقايعى ات فاق افتاده مثلستفاده مىااز روايات  - 1ج

د اين عي اسالم تعبير عيد به نوروز هيچ اشكالى ندارد و از نظر ونوروز با غدير 

ز و دعاهائى ني باشد                     روزه آن روز مستحب  مى بلكهمورد اشكال قرار نگرفته 

 .وارد شده است 7طريق ائمه  درباره آن روز از

 ؟شوديا عيد داشتن نوروز بدعت در دين محسوب مىآ - 2س 

 شودن نسبت داده نمىدعت در دين نيست زيرا به ديب - 2ج. 

 فره هفت سين جايز است و اگر پدر و مادر امر كنند كه كنارسآيا گذاشتن  - 3س 

 ؟مربوطه بنشينم آيا بر من واجب است كنار سفره بنشينم سفره

 تن با نشس فت سين مرسوم اعتبارى ندارد ولى در كنار سفره آنبه نظر ما ه - 3ج

ى مايد ولنعمل  است اگر پدر امر كند واجبضوابط شرعى و دينى اشكال ندارد و 

  .اند عمل شوددستور داده 7على بهتر است كه به هفت سين قرآنى كه حضرت

 سوزاندن ابليس در آتش و حال آنكه خود از آتش است

 كند در حالى كه خود او ازداوند متعال ابليس را چگونه به آتش عذاب مىخ - 1س 

 ؟جنس آتش است

 بينند صدمه مى مديگر هستند ولى از جنس خوداز جنس هاء شيبسيارى از ا - 1ج

و يا  مانند شيشه و سنگ لذا هيچ مشكلى نيست كه ابليس با آتش عذاب شود

 .انسان و خشت گلى

 

 

 رعايت بيت المال

 كنند كه گويى اموالرخى افراد از وسايل بيت المال بطورى استفاده مىب - 1س 

 ل يكاده از وسايل بيت المال چيست و آيا مسئوشخصى آنهاست بفرمائيد حكم استف

 ؟اى به برخى پرسنل را بدهد يا خير                         اداره حق  دارد چنين اجازه
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 ن صى در آشخ                                                ق به بيت المال متعل ق به مردم است و حق  استفاده           وسائل متعل  - 1ج

 .                                    نيست مگر در حد ى كه قانون مجاز بداند

 زمان ولوج روح

 ؟مانى استزولوج روح چه  - 1س 

 شودروز غالباروح در جنين دميده مى 10ماه و  4عد از گذشت ب - 1ج. 

 اسامى روز جمعه

 ؟يا روز جمعه اسامى ديگرى هم داردآ - 1س 

 م المزيد و        فر ، يوالمغ                                            انند افضل االي ام، عيد االم ه، يوم العتق، يومماسامى ديگر  - 1ج

 .يوم الشاهد وارد شده است

 دست دادن بعد از نماز

  ؟آيا دست دادن مأمومين با يكديگر بعد از نماز استحباب دارد - 1س 

 بعد از نماز ست دادن مؤمن به مؤمن ديگر پسنديده است ولى در خصوصد - 1ج 

 .چيزى وارد نشده است

 وجوب شركت در انتخابات

 ؟يا شركت در انتخابات جمهورى اسالمى ايران جايز استآ - 1س 

 الزم و واجب استدر بعضى از موارد  وبله  - 1ج. 

                            اهمي ت در انتخاب اشخاص مؤمن

نمايندگانى كه براى دفاع از اصول و معيارهاى اخالقى و  رأى دادن به - 1س 
 خيزند و متأسفانه در برخى از موارد به منافع شخصى وجامعه بر نمى ارزشى

 ؟انديشند چه صورت داردمى گروهى خود

 ء اعتال شخصى و گروهى است و براى به اينگونه افراد كه نظرشان منافع - 1ج

و ارزشهاى  گمارند و يا كمتر در صدد اعتالى اصول                      ارزشهاى اسالمى هم ت نمى
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اهتمام فراوانى در راه  اسالمى هستند، نبايد رأى داد بلكه به افرادى رأى دهيد كه

 .جامعه دارند                                        اعتالى كلمه حق  و معيارهاى اخالقى و ارزشى

 پوشيدن لباس سياه

 ؟پوشيدن لباس سياه براى فوت بستگان چه حكمى دارد - 1س 

 ر صورتى كه صدق تعظيم شعائر اسالمى نكند مكروه استد - 1ج. 

 ورزش

                                                      ر حد  بسيار در امور ورزش براى يك مسلمان چه حكمى دارد؟اتالف وقت د - 1س 

 ه حد  لزوم اشكال ندارد ولى بيش از آن اجتناب گرددب - 1ج                                                . 

قه               مسائل متفر 

 نامه آنهاضاشجرههايى است كه بعدر خيلى از شهرها و روستاها امامزاده - 1س 
 ه امامبنها معلوم نيست، بفرمائيد : آيا رفتن به زيارت آنها و هم چنين نسبت دادن آ

 ؟معصوم جايز است يا خير

 ين كه بعنوان ا 7فتن به زيارت آنها اشكالى ندارد و نسبت دادن به ائمه ر - 1ج

 .اشكالى ندارد الواسطه بصورت احتمالباشد و لو معشايد فرزندشان 

                فعال محم د و آلامريض و غيره از  اءآيا روزى دادن و موت و حيات و شف - 2س 
 ؟باشد يا خيرمى 9      محم د 

 دهندانجام مى                               ض هستند و به اذن ال له كارى راواسطه در في 7حضرات ائمه  - 2ج. 

 ؟چه حكمى داردقرائت قرآن  اءصحبت كردن در اثن - 3س 

 ست و شده ا ست، بلكه در قرآن دستور به سكوت و استماع دادهكار خوبى ني - 3ج

 .ودتى نشكه بى حرم خواهد صحبت كند، قرآن را ببنددهرگاه خواننده قرآن، مى

 نمود؟ اراى رنگ شاد استفادهدتوان با حفظ حجاب اسالمى از لباسهاى آيا مى - 4س 

 اشكال ندارد - 4ج. 

رسوم، زنان و                                                  تالش در راه حفظ فرهنگى مل ى و اغناى آن چون آداب و - 5س 
 ؟اعياد چه صورت دارد لباس

 ل اشكا                                            حفظ فرهنگ مل ى كه مغاير با اصول اسالمى نباشد تالش در راه - 5ج

 شود. ندارد اگرچه بهتر است سعى شود كه فرهنگ اسالمى ترويج
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                          ل ى مل ت ايران برپائى عيد                                      مانطورى كه مستحضريد، يكى از سن تهاى مه - 6س 
به هائى نيز براى آن قرار داده شده كه از جمله چهارشناست كه پيرايه نوروز

بر  در است كه در طول سالهاى اخير برپائى اين مراسم عالوه سورى و سيزده به
 خسارات جانى و مالى، موجب هتك حرمت مسائل شرعى شده بجا گذاشتن تلفات و
تالط ده به در در صحراها و بيابانها، برخى عالوه بر اخسيز و به ويژه در روز

مات ديگر مى محرم و نامحرم به رقص و پردازند، از                                     پايكوبى و انجام برخى محر 
ت د اسن                                     اينگونه سن تها در حال رواج است خواهشم آنجائى كه متأسفانه روز به روز

  ؟نظر مبارك را بيان فرمائيد

 ه ائم كه فى الجمله مورد تائيد در رواياتروز يكى از اعيادى است نو - 6ج

رحم و ديد و صله شود مثل                                       باشد و كارهائى كه در اين اي ام انجام مىمى 7معصومين 

       ن تهاىسكى از سيزده به در، ي بازديد، بسيار پسنديده است ولى چهارشنبه سورى و

ؤمنين است م جايگاهى ندارد و لذا شايسته                                  غلط است و حت ى از نظر عقلى هم هيچ

 وصااگرمثل چهارشنبه سورى و سيزده به در، مخص از برپائى اينگونه مجالس

 .باشد، حذر نمايند                 مشتمل بر محر مات

مل گرايى چيستم - 7س    ؟                                الك اصلى اسراف و تج 

 خوردنيها و                                                ر چيزى كه از حد ش تجاوز كند، اسراف است خصوصادره - 7ج

 اسراف ير ازغگرايى               ست، ولى تج ملآشاميدنيها كه در آيه نيز بدان اشاره شده ا

زار و از اب گرايى استفاده نمودن     تجم ل است و ممكن است با هم نيز جمع شوند و

 .خارج از شأن و زندگى انسان باشد آالت آرايشى و لوكسى است كه

شرع  اى بيان شود از نظراى مسئلهندهگر در راديو و تلويزيون، توسط گويا - 8س 
 ؟به آن اطمينان داشت و عمل كرد توانمقدار مى چه

 توان حرف او را مى گويد در صورتىخصى كه در راديو يا تلويزيون مسئله مىش - 8ج

 .ستاو مشكل افته گاعتماد به                                                    قبول نمود كه او را از نظر علم و تقوى بشناسد، و اال 

 ؟                                                    يا رجعت يكى از ضروري ات دين است كه منكر او مرتد  شودآ - 9س 

 ذهب           ضروري ات م شود و رجعت از                                 اد با انكار ضرورت در دين محق ق مىارتد - 9ج

نكار ات به باشد كه برگش است مگر انكارش با اعتقاد به ضرورى بودن آن در دين

  .شود                                     نبو ت كند، كه در اين صورت هم مرتد  مى

 ؟                               قي ه كردن در چه مواردى جايز استت - 10س 
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 انجام  خالف آنچه را كه مخالفر جا كه تشخيص دهد اگر عمل بر ه - 10ج

اه رشد و به با                                                      دهد، صورت بگيرد، موجب ضرر به نفس يا ع رض يا مال معتنىمى

 است. اى بجز هماهنگى با آنان نداشته باشد، تقيه جايزچاره

 دارد؟ امكان بطور مستقيم 7و ائمه معصومين اء تمداد از حضرات انبيآيا اس - 11س 

 توان پس مى هو ائمه را واسطه در فيض قرار داداء ى انبيرك و تعالخداوند تبا - 11ج

  واهيم.دا بخرا از خ آنها را واسطه بين خود و خانه خدا قرار دهيم و حاجت خود


