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ﻣﻼﺣﻈﻪ:

ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺳﺆالﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﺤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺳﻮاﻻت
 -١ﻃﻬﺎرت ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۲ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺖ؟
آب درﯾﺎ
ﺑﺮف
ﮔﻼب.
 -۳آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮگ درﺧﺖ در آن رﯾﺨﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺎک اﺳﺖ
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۴در زﻣﺎن ﻧﺒﻮد آب ﺑﺮای وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮ وﺿﻮء ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺧﺎک ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ وﺿﻮء ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
 -۵اﺳﺘﻨﺠﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ.
ﭘﺎک ﮐﺮدن دﺳﺖ و ﺻﻮرت.
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ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن.
 -۶آداب داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼﭗ داﺧﻞ ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﳋﺒﺚ واﳋﺒﺎﺋﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ
ﭘﺎی راﺳﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
 -۷در ﮐﺠﺎ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﺮدن ﺣﺮام اﺳﺖ؟
در آب اﯾﺴﺘﺎده ،در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺛﻤﺮ دار و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺎی ﮔﺬر آب ،در راه.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۸ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء آداب ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن.
رو و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ،ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﯿﻨﯿﻢ.
اﺳﻢ و ﺻﻔﺖﻫﺎی اﻟﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -۹دﻋﺎی ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﻔﺮاﻧﻚ
اﳊﻤﺪﷲ

اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﳋﺒﺚ واﳋﺒﺎﺋﺚ.

 -۱۰ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻮاک زدن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﻮاک زدن ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
ﻣﺴﻮاک زدن واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۱۱در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺴﻮاک زدن ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﻮﻗﻊ وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪن.
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآ ن و ﻧﻤﺎز ،ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮی دﻫﺎن.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۲وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
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ﻧﻤﺎز و ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ.
ﺑﺮای زوزه ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﺑﺮای زﮐﺎت دادن.
 -١٣ﻓﺮض وﺿﻮء ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ؟
ﺳﻪ
ﭘﻨﺞ
ﺷﺶ.
 -۱۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﺮاﺋﺾ وﺿﻮء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﺢ ﺳﺮ
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎء
دﻋﺎی ﺑﻌﺪ از وﺿﻮء.
 -۱۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺳﻨﺖ وﺿﻮء اﺳﺖ؟
ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت
ﺳﺸﺘﻦ دﺳﺖ ﺗﺎ آرﻧﺞ
ﺷﺴﺘﻦ ﻣﭻ دﺳﺖ.
 -۱۶ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ادرار و ﻣﺪﻓﻮع
ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ
ﻧﻮﺷﯿﺪن آب.
 -۱۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪن
ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن ﻟﺒﺎس
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﻤﻮدن.
 -۱۸وﺿﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎﻓﺮ و دﯾﻮاﻧﻪ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺮﺳﯿﺪه.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
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 -۱۹ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻏﺴﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ
ﻏﺴﻞ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﻏﺴﻞ اﺣﺘﻼم و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ.
 -۲۰ﺗﯿﻤﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﺢ دو دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎک.
اﺳﻢ دﯾﮕﺮ وﺿﻮء اﺳﺖ.
اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﻏﺴﻞ ،ﺗﯿﻤﻢ اﺳﺖ.
 -۲۱ﺣﯿﺾ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺳﻼﻣﺘﯽ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری از اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن.
 -۲۲در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ؟
 ۱۰رﮐﻌﺖ
 ۱۲رﮐﻌﺖ
 ۱۷رﮐﻌﺖ.
 -۲۳ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن اذان ﭼﻪ ﮐﺎری ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﺜﻞ ﻣﻮذن ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪن
ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ.
 -۲۴ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟
از  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و در  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻨﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 ۱۱ﺳﺎﻟﮑﯽ
 ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ.
 -۲۵در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻧﻤﺎز ﻓﺮض وﺟﻮد دارد؟
 ۵ﺑﺎر
 ۷ﺑﺎر
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 ۳ﺑﺎر.
 -۲۶وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ دوم و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۲۷ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ،ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ
ﻧﻤﺎز وﺗﺮ
ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ.
 -۲۸ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم ﮔﻮش دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﺮاه او ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۲۹ﻧﻤﺎز ﮐﺴﻮف ﭼﻪ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.
ً
 -۳۱اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻮرﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و ﻓﻮرا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز او ﭼﯿﺴﺖ؟
درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۳۲ﮐﺪام ﮔﺰ ﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
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اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز وﺿﻮﯾﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺧﻮاب وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۳۳در اذان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر )اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ( ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۶ﺑﺎر
 ۴ﺑﺎر
۲ﺑﺎر.
 -۳۴ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﯿﺖ
اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ
ﺣﻤﺪ.
 -۳۵در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺟﺎی دور دﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
در ﮐﻮﭼﻪ.
 -۳۶ﻣﺴﻮاک زدن در ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز
ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ.
 -۳۷ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۳۸ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻧﺠﺎم داده و اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ ﺛﻮاب دارد.
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۳۹اﻋﻀﺎی وﺿﻮء ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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ﺻﻮرت ،دﺳﺖ ،ﻣﺴﺢ ﺳﺮ ،ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎ.
ﺻﻮرت ،ﻣﺴﺢ ﺳﺮ ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ.
ﺻﻮرت ،ﻣﺴﺢ ﮔﻮش ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ.
 -۴۰ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺎرج ﺷﺪن ادرار و ﻣﺪﻓﻮع
ﭼﺮت زدن در ﺣﺎل ﻣﺘﻤﮑﻦ
ﺧﻮردن ﻏﺬا.
 -۴۱ﻏﺴﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻏﺴﻠﯽ اﺳﺖ؟
ﺳﻨﺖ
واﺟﺐ
ﻣﮑﺮوه.
 -۴۲اﻧﻮاع ﻏﺴﻞ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻏﺴﻞ ﺳﻨﺖ و ﻏﺴﻞ واﺟﺐ
ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺖ
ﻓﻘﻂ واﺟﺐ.
 -۴۳ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﻧﺠﺲ اﺳﺖ؟
ﺧﻮک
اﻻغ
ﮔﻮر ﺧﺮ.
 -۴۴زﮐﺎت ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ رﮐﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ؟
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﮐﻦ
اوﻟﯿﻦ رﮐﻦ
ﺳﻮﻣﯿﻦ رﮐﻦ.
 -۴۵روزه ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
رﻣﻀﺎن
ﻣﺤﺮم
ﺷﻌﺒﺎن.
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 -۴۶ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
رﻃﺐ و آب
ﺷﯿﺮ
ﻧﻤﮏ.
 -۴۷ﺣﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ در زﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص و در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را اﻧﺠﺎم دادن.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺣﺞ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺞ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴۸ﻋﯿﺪ اﺿﺤﯽ ﮐﺪام ﻋﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
روز ﺟﻤﻌﻪ.
 -۴۹ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن دﻋﻮت ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ درب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را از ﮐﺎﺷﺘﻦ ﭼﻮب در دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
 -۵۰ﺻﻠﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﯽ و اﺧﺘﻼف از ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺻﻠﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮم دادن ﺻﻠﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﻖ را از ﻇﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻠﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۵۱ﺣﮑﻢ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر ﮐﻮدک ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ.
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ.
 -۵۲آداب ﻏﺬا ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮردن ،از ﺟﻠﻮ ﺧﻮد ﺧﻮردن.
اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻏﺬا ﺧﻮردن
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ﺣﺮف ﻧﺰدن در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن.
 -۵۳واﺟﺐ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺮگ آن ﮔﻨﺎه ،و اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب دارد.
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب و ﺗﺮک آن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
 -۵۴ﺣﺮام در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮔﻨﺎه و ﺗﺮک آن ﺛﻮاب دارد.
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﻮاب و ﺗﺮک آن ﮔﻨﺎه دارد.
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.
 -۵۵ﻣﺒﺎح در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک آن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب ﻧﺪارد.
اﻋﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم آن واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب و ﺗﺮک آن ﮔﻨﺎه دارد.
 -۵۶ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﻠﻒ در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺒﺎدی ،ﺷﺨﺼﯽ.
اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ.
 -۵۷ﮐﺪام آﯾﻪ و ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﻘﻪ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ْ َ
ُ ّ ۡ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ ْ ُ َّ َ َ َ ّ ٞ
َ
ْ َ
ّ
َََۡ ََ َ
ِين َو ِ�ُنذ ُِروا ق ۡو َم ُه ۡم إِذا َر َج ُع ٓوا إ ِ ۡ� ِه ۡم
﴿فلو� �فر مِن ِ
� ف ِرق ٖة مِنهم طا�ِفة ِ�تفقهوا ِ� ٱ� ِ
َ َّ َ ۡ َ َ
ل َعل ُه ۡم �ذ ُرون ] ﴾١٢٢اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۲۲ :
»ﻣﻦ ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ﺧﲑا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ«

ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.

 -۵۸ﻃﻬﺎرت در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﯽ از ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﺻﻮرت
دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ.
 -۵۹ﻃﻬﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
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ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺪن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎز.
وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۶۰ﺣﺪث اﺻﻐﺮ و ﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺿﻮء ﺣﺪث اﮐﺒﺮ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻏﺴﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺠﺎی ﺿﻮء و ﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺠﺎی ﻏﺴﻞ
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۶۱وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
آب درﯾﺎ.
آب ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ.
آﺑﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﻮ و ﯾﺎ ﻣﺰهی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶۲اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻃﻼ وﻧﻘﺮه و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺮده ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۶۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء آداب ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ و دﻋﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮاﻧﺪن.
رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدن.
در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر و راه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۶۴ﮐﺪام ﻋﻤﻞ در اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺸﮏ.
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺘﻨﺠﺎء ﮐﺮدن.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۶۵از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ان اﻟﻨﺒﻲ ﻛﺎن إذا دﺧﻞ اﳋﻼء وﺿﻊ ﺧﺎﲤﻪ«

ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ زﯾﻮر آﻻت ﻧﭙﻮﺷﯿﻢ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ اﺳﻢﻫﺎی ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
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 -۶۶ﻣﺴﻮاک زدن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ
واﺟﺐ
ﻣﺒﺎح.
 -۶۷ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺮای روزه دار ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
اول روز ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۶۸ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺧﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ
ﺳﻨﺖ
ﻣﺒﺎح.
 -۶۹ﺣﺪود ﻋﻮرت ﻣﺮد و زن در ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮد ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮﻣﮕﺎه  -زن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺰ ﺳﺮ
ﻣﺮد ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﯿﻦ ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮ  -زن ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺠﺰ دﺳﺖ و ﺻﻮرت
ﻣﺮد ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮﻣﮕﺎه  -زن ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺳﺮ.
 -۷۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﺮضﻫﺎی وﺿﻮء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺰﻣﺰه و اﺳﺘﻨﺸﺎق
ﺗﻘﺪﯾﻢ راﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﭗ.
 -۷۱ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺮوج ﭼﯿﺰی از ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ آدﻣﯽ
ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﮑﻦ
ﺧﻮاب در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻤﮑﻦ.
 -۷۲ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻓﻘﻂ روی آن را ﻣﺴﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻒ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻣﺴﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻو ﭘﺎﯾﯿﻦ آن را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد.
 -۷۳ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻒ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ.
 -۷۴ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻒ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻘﯿﻢ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻮء ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز.
 -۷۵ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮﺧﻒ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎ ﺑﺮای وﺿﻮء
ﺧﯿﺲ ﺷﺪن آن
ﺑﯽوﺿﻮء ﺷﺪن
 -۷۶ﻏﺴﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻠﻪ
ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺪن و ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن.
ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن.
 -۷۷ﻏﺴﻞ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۷۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﺴﻞ زدن را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ و اﺗﻤﺎم دوران ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﮔﺮد وﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮدن ﺑﺪن
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم
 -۷۹اﻧﺠﺎم ﮐﺪام اﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ از ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ،ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب
ﺧﻮاﻧﺪن اذﮐﺎر
ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻗﺮآن
 -۸۰ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺎک اﺳﺖ.
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۸۱ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺎک اﺳﺖ.
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۸۲ادراری ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﻣﺤﻞ.
 -۸۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدن
ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺧﺎک
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ
 -۸۴ﺣﯿﺾ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ از زن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اوﺳﺖ.
ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
 -۸۵ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﯾﺾ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻃﻮاف ﮐﺮدن
دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ
 -۸۶ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن اذان ﭼﻪ ﮐﺎری ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟

١٥

١٦

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب

ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن
ﺗﮑﺮار ﺑﻌﺪ از ﻣﻮذن
دﻋﺎ ﻧﻤﻮدن
 -۸۷ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن »ﺣﻲ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة« و »ﺣﻲ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح« ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟

ﻻﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ

ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدن
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪن
 -۸۸ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ
ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۸۹ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ در ﭘﺴﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺣﺘﻼم
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۹۰ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﺾ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۴ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۹۱ﺣﮑﻢ اذان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ.
 -۹۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط اذان اﺳﺖ؟
زن ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻮغ
ﻣﻘﯿﻢﺑﻮدن.
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 -۹۳ﮐﺪام وﻗﺖ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮا.
ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ.
 -۹۴ﺷﺮوع وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ از ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﺎﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۹۵ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﺮک ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟
ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ
 -۹۶ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺷﺮوط و ﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﺳﻼم ،ﺑﻠﻮغ ،ﻋﻘﻞ.
ﺑﺮده ﻧﺒﻮدن.
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن.
 -۹۷ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺮک آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺮک آن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﺮک آن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 -۹۸ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد ﺟﺰء ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺠﺪه.
ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻧﻤﺎز ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ.
 -۹۹ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم
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ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -۱۰۰ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ
واﺟﺐ
واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ
 -۱۰۱در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺳﻔﺮ
در ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۱۰۲ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﭼﻪ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۰۳ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ
ﺳﻨﺖ
ﻓﺮض ﻋﯿﻦ
 -۱۰۴ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۰۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ را ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ؟
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻏﺴﻞ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ و ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان درﺟﻪ ﯾﮏ او.
 -۱۰۶ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ.
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واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۱۰۷ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺠﺪه ﺧﻮد ﺗﺴﺒﯿﺢ و دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ازﺳﺠﺪه
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽرود.
در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽرود وﺑﻌﺪ از ﺳﺠﺪه اول دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺳﺠﺪه دوم ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
 -۱۰۸زﮐﺎت در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
ﻓﺪا ﻧﻤﻮدن
ﺑﯿﺮون دادن
 -۱۰۹زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
آﺧﺮﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ.
 -۱۱۰ﺗﻌﺮﯾﻒ زﮐﺎت در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﺎل ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻌﯿﻦ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎل را زﮐﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ زﮐﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۱۱۱ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت اﻣﻮال ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
 -۱۱۲زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن واﺟﺐ اﺳﺖ.
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ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺮدان واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۱۱۳ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت در ﻗﺮآن ،ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۸ﮔﺮوه
 ۱۶ﮔﺮوه
 ۱۲ﮔﺮوه
 -۱۱۴ادای ﮐﺪام روزه واﺟﺐ اﺳﺖ؟
رﻣﻀﺎن و ﮐﻔﺎره
ﻧﺬر.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۱۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻣﺒﻄﻼت روزه ﻧﯿﺴﺖ؟
اﺣﺘﻼم و ﺧﺮوج ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﯽ
ﺣﯿﺾ
اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﻤﺪ.
 -۱۱۶ﮐﻔﺎره و ﻗﻀﺎی روزه ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪ اش اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮده.
زﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱۷ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) :روزه روز ......ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن آن ﺳﺎل و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﻋﺮﻓﻪ
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ
 -۱۱۸اﯾﺎم ﺑﯿﺾ ﺑﻪ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
روزﻫﺎی  ۱۳و  ۱۴و  ۱۵ﻫﺮ ﻣﺎه
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﻓﻪ
 ۶روز ﺷﻮال
 -۱۱۹اﻋﺘﮑﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎﻧﺪن را اﻋﺘﮑﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪن ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﺘﮑﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۱۲۰ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﺞ ﻧﻤﻮدن واﺟﺐ اﺳﺖ؟
در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر
دو ﺑﺎر واﺟﺐ اﺳﺖ
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱۲۱ﻋﯿﺪ اﺿﺤﯽ در ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۱۰ذی اﻟﺤﺠﻪ
 ۱۰ذی اﻟﻘﻌﺪه
 ۱۰ﺷﻮال
 -۱۲۲اﯾﺎم ﺣﺞ در ﭼﻪ ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد؟
ذی اﻟﻘﻌﺪه و ذی اﻟﺤﺠﻪ
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻫﺮ زﻣﺎن از ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺞ اﻧﺠﺎم داد.
 -۱۲۳ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﺷﺘﺮ.
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﯿﻮان ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو.
 -۱۲۴ﺣﮑﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ روز ﻋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ
واﺟﺐ
ﻣﺒﺎح.
 -۱۲۵ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 ۷ﻧﻔﺮ
 ۵ﻧﻔﺮ
 ۹ﻧﻔﺮ
 -۱۲۶وﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
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ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﺮوب روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ.
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ روز ﺑﻌﺪ
ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ روز ﻋﯿﺪ.
 -۱۲۷ﻋﻘﯿﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﻋﯿﺪ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۲۸ﺣﮑﻢ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪه
واﺟﺐ
ﻣﺒﺎح
 -۱۲۹ﺑﺮای ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻮان ﻻزم اﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮ دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  -دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ.
ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ.
دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ  -ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ.
 -۱۳۰ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮی ﻧﻮزاد در روز ﻫﻔﺘﻢ وﺟﻮد دارد ﭼﯿﺴﺖ؟
در روزﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮی ﻧﻮزاد ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻫﻢ وزن آن ﻧﻘﺮه ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در روزﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮی ﻧﻮزاد ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻫﻢ وزن آن ﻃﻼ ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮی ﻧﻮزاد ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻫﻢ وزن آن ﻧﻘﺮه ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۳۱ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اذان دوم ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۱۳۲ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
واﺟﺐ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ
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 -۱۳۳ﮐﺪام ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮان.
ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
 -۱۳۴ﻓﺮوش ﻣﯿﻮه ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﻧﻬﯽ ﺷﺪه
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۱۳۵ﺣﮑﻢ رﺑﺎ در اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۱۳۶اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ »ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﺮض ﻣﺴﻠﲈ ﻗﺮﺿﺎ إﻻ ﻛﺎن

ﻛﺼﺪﻗﺘﻬﺎ ﻣﺮة«
ﻗﺮض دادن

ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺻﺪﻗﻪ دادن
 -۱۳۷وﮐﺎﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ.
ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در ﮐﺎری.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۱۳۸اﻣﺎﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﻧﮕﻬﺪاری از اﻣﻮال دﯾﮕﺮان ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮت.
ﻧﮕﻬﺪاری از اﻣﻮال دﯾﮕﺮان ﺑﺸﺮط ﺷﺮاﮐﺖ در ﺗﺠﺎرت.
ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال دﯾﮕﺮان در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮت.
 -۱۳۹اﺟﺎره ﮐﺪام ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت.
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اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن
اﺟﺎره ﻣﻐﺎزه ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮزﯾﮏ و ﺗﺮاﻧﻪ.
 -۱۴۰در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎة و ﻣﺰارﻋﻪ اﺻﻼح و ﻧﮕﻬﺪاری درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﮐﺸﺎورز
ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ
از درآﻣﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۴۱آﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ،ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ دارد؟
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ دارد.
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه راﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۴۲ﻣﺎل اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺪون ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﺰد ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺟﺮﯾﻤﻪ آن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
درﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و اﻣﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۴۳اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺿﺮر ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۴۴اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در روز ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان
ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۴۵ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎرﻗﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﺎرق ﻣﯽﮔﺮدد ﻗﺎﺗﻞ
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮد.
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 -۱۴۶ﮐﺪام ﺷﺨﺺ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﺮ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ و ﯾﺎ ﻇﺮف ﻣﺸﺮوﺑﯽ را ﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺗﺼﺎف ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺷﺘﺒﺎه ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ.
 -۱۴۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺣﻘﻮق راه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
رد ﻧﺸﺪن از ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ.
ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ در راه.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺎراژ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه.
َََ َُ ْ ََ ۡ ّ
� َوٱ َّ� ۡق َو ٰ
ىۖ﴾ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
 -۱۴۸آﯾﻪ ﴿و�عاونوا � ٱل ِ ِ
ﻋﺎرﯾﻪ دادن.
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن.
ﻫﺪﯾﻪ دادن.
 -۱۴۹ﻋﺎرﯾﻪ دادن ﮐﺪام ﻣﻮرد درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻋﺎرﯾﻪ دادن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺻﻞ آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﺎرﯾﻪ دادن ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺟﻬﺖ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن.
ﻋﺎرﯾﻪ دادن وﺳﺎﯾﻞ اﻣﺎﻧﺖ.
 -۱۵۰اﺣﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎﻓﺮی در زﻣﯿﻨﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺸﯿﺪن دﯾﻮار دور زﻣﯿﻦ.
ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ.
 -۱۵۱ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ را ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  ۱۰۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ دارد.
ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  ۱۰۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ دارد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﺼﻒ آن را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻢ.
 -۱۵۲ﮐﺪام وﻗﻒ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
وﻗﻒ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ.
وﻗﻒ ﺑﺮای ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ.
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وﻗﻒ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻋﻮی.
 -۱۵۳ﻫﺪﯾﻪ دادن ﮐﺪام ﻣﻮرد درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺟﺮ.
ﺧﻨﺰﯾﺮ و ﺧﻮک ﻫﺪﯾﻪ دادن.
ﺑﭽﻪ  ۶ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﻣﺎل زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
 -۱۵۴ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻘﺪر از اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﯾﮏ ﺳﻮم
ﻫﻤﻪ اﻣﻮال
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
 -۱۵۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ راه آزاد ﺷﺪن ﺑﺮده ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﻔﺎره زﻧﺎ.
ﮐﻔﺎره ﻗﺴﻢ.
ﮐﻔﺎره ﻗﺘﻞ.
 -۱۵۶ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺘﻞ  -ﺑﺮدﮔﯽ  -ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدن دﯾﻦ.
دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت.
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺖ در وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ.
 -۱۵۷ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن دﻋﻮت ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ
ﺳﻨﺖ
ﻣﺒﺎح
 -۱۵۸ازدواج ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
زن ﭘﺴﺮ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪر
 -۱۵۹ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺮاب ﺧﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
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 ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
زﻧﺪان
 -۱۶۰ﺣﮑﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام
ﻣﮑﺮوه
ﻣﺒﺎح
 -۱۶۱ﺣﺪ ﺳﺎرق ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻄﻊ دﺳﺖ
 ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
زﻧﺪان
 -۱۶۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ؟
اﻣﯿﺮ و رﻫﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ.
ﻫﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 -۱۶۳ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﺟﺰء اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎز
ﺳﺴﺘﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز
ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن.
 -۱۶۴ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺴﻤﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺎدرم ﻗﺴﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻟﻠﻪ.
 -۱۶۵ﮐﺪام ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﺘﺮ وﮔﺎو ﺑﺰرگ
ﻧﺎن و ﻣﯿﻮه
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻی ﭘﻮل.
 -۱۶۶ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﮑﯿﻪ زده
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۱۶۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء آداب ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮردن
ﺧﻮردن ﻟﻘﻤﻪای ﮐﻪ در اﺛﻨﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردن اﻓﺘﺎده
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۶۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻼف آداب ذﺑﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ
ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺒﻮدن ﭼﺎﻗﻮ  -ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان در ﺟﻠﻮ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
 -۱۶۹ﻗﻀﺎوت ﭼﯿﺴﺖ؟
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ز ﻇﻠﻢ ﻗﻀﺎوت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﻖ را ﺑﺎ زور از دﯾﮕﺮام ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
 -۱۷۰واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺮگ آن ﮔﻨﺎه ،و اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب دارد.
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب و ﺗﺮک آن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
 -۱۷۱ﺑﻪ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺳﻨﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک آن از روی ﻏﯿﺮ ﻏﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺠﺎم آن دارای اﺟﺮ وﺛﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮک آن ﮔﻨﺎه و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺛﻮاب دارد.
ﺗﺮک و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻤﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪارد.
 -۱۷۲ﻣﮑﺮوه در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک آن اﺟﺮ دارد و اﻧﺠﺎم آن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮔﻨﺎه و ﺗﺮک آن ﺛﻮاب دارد.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
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 -۱۷۳ﻓﻘﻪ در ﻟﻐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻬﻢ و درک ﻧﻤﻮدن
زﮐﺎوت
ﻣﻬﺎرت
 -۱۷۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻘﻪ در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ،ﻓﻘﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻃﻠﺐ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۱۷۵اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ
اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
 -۱۷۶ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﻠﻪ ،راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
و از ﻃﺮف اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و اﻟﻠﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۱۷۷ﮐﺪام آﯾﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
َ ُ ْ َ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ٗ ّ َّ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ٗ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ َ
 ﴿قالوا �ٰشعيب ما �فقه كثِ�� مِما �قول �نا ل�ٮٰك �ِينا ض ِعيفاۖ ولو� رهطك ل َر��ٰك ۖنت َعلَ ۡي َنا ب َ
َو َما ٓ أ َ َ
ز
ع
�ز ] ﴾٩١ﻫﻮد.[۹۱ :
ِ
ِ ٖ
َ
ۡ
َّ
َ َٰ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
ۡ
َ
َّ
 ﴿� ُ َس ّب ُح َ ُ� ٱ َّّ
لس َ�ٰ�ٰت ٱلسب ُع َوٱ��ض َومن �ِيه َّنۚ �ن مِن ۡ
�ن
� ٍء إِ� � َسب ِ ُح ِ� ۡم ِده ِۦ و� ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َّ َ ۡ َ ُ َ
ون � ۡسب َ
ِيما �ف ٗ
يح ُه ۡم إن ُهۥ �ن َحل ً
� �فقه
ور� ] ﴾٤٤اﻹﺳﺮاء.[۴۴ :
ۚ ِ
ِ
 ﻫﯿﭽﮑﺪام. -۱۷۸ﻃﻬﺎرت در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﺣﺪث و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺑﺪن
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
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 -۱۷۹ﻃﻬﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ۡ
ُ
َّ َ ُ ۡ
َ
ون �َ ٞ
س﴾.
��
ﭘﺎک ﺑﻮدن ﻗﻠﺐ از ﺷﺮک و ﮔﻨﺎه ﴿إِ�ما ٱلم ِ

ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺑﺪن از ﻧﺠﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ادرار.
ﻫﯿﭽﮑﺪام

 -۱۸۰ﺣﺪث در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز را ﺣﺪث ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدن.
 -۱۸۱ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آبﻫﺎی زﯾﺮ رﻓﻊ ﺣﺪث درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺰ دو ﻗﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮓ و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
آب درﯾﺎ
آب ﺑﺮف ذوب ﺷﺪه
 -۱۸۲ﮐﺪام آب ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ؟
آﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از آن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﯽ ﮐﻪ زن ﺣﺎﯾﺾ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺐ از آن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ و ﯾﺎ ﺧﻨﺰﯾﺮ از آن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۸۳ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ در آن دﻫﺎن ﺑﺮده ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮد؟
ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺎ آب و ﺧﺎک ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﺧﺎک ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۸۴دﺑﺎﻏﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ازﭼﺮﺑﯽ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از آن.
ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ازﭼﺮﺑﯽ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از آن.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﺑﺎﻏﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۱۸۵از ﮐﺪام ﻇﺮفﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟
ﻇﺮف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ درﺳﺖ ﺷﺪه.
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ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ درﺳﺖ ﺷﺪه.
 -۱۸۶از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ﺳﺮﺘ ﺑ� اﺠﻟﻦ وﻋﻮرات ﺑ� آدم إذا دﺧﻞ
اﺨﻟﻼء ،ان ﻳﻘﻮل �ﺴﻢ اﻪﻟ« رواه اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
 ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن.
 -۱۸۷در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻮاک زدن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؟
در آﺧﺮ روز ،ﺑﺮای روزه دار.
در اول روز ﺑﺮای روزه دار.
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام.
 -۱۸۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﻄﺮت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟
ﻏﺴﻞ زدن ،ازدواج
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻫﺎی زاﯾﺪ ﺑﺪن ،ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﺒﯿﻞ ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ.
ﺣﺞ رﻓﺘﻦ
 -۱۸۹ﺣﮑﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺮد واﺟﺐ  -ﺑﺮای زن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮد و زن واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮد و زن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۱۹۰از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻤﻟﺮﺸ�� ،وﻓﺮوا الﻠﻰﺤ واﺣﻔﻮا
الﺸﻮارب«
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺒﯿﻞ
ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ و ﺳﺒﯿﻞ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۱۹۱ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺿﻮء در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺴﺘﻦ ﭼﻬﺎر اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪن ﺑﺎ آب ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺒﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﺻﻮرت و ﭘﺎ وﺿﻮء ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﺻﻮرت و ﭘﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻄﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ وضء ﮔﻮﯾﻨﺪ.
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 -۱۹۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﺮض وﺿﻮء ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﺢ ﺳﺮ
ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی وﺿﻮء
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ.
 -۱۹۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺳﻨﺖﻫﺎی وﺿﻮء ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ در اﺑﺘﺪاء وﺿﻮء.
اﺷﺎره ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎی ﺑﻌﺪ از وﺿﻮء.
راﺳﺖ را ﺑﺮ ﭼﭗ ﻣﻘﺪم ﮐﺮدن.
 -۱۹۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺎﯾﻞ.
ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪن.
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ
 -۱۹۵در ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﻗﺒﻞ ازﻏﺴﻞ زدن.
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ،ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮء ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۹۶ﺷﺮوط ﻣﺴﺢ ﺧﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﻃﻬﺎرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﻣﺤﻞ ﻓﺮض را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۹۷ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﯿﺮون آوردن ﺧﻒ
واﺟﺐ ﺷﺪن ﻏﺴﻞ
ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ
 -۱۹۸ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
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واﺟﺐ اﺳﺖ
 -۱۹۹ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ و اﺗﻤﺎم دوره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ زﻧﺎن
اﺗﻤﺎم ﻧﻔﺎس
ﻫﺮدو ﮔﺰﯾﻨﻪ
 -۲۰۰ﮐﺪام ﻏﺴﻞﻫﺎ ،ﻏﺴﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﻪ و دو ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن وﻓﻄﺮ ،ﻏﺴﻞ ﻗﺒﻞ از اﺣﺮام ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه.
ﻏﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ ،ﻏﺴﻞ ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﺎع.
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۲۰۱ﻏﺴﻞ زدن ﻣﯿﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ دارد؟
واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ.
 -۲۰۲ﺗﯿﻤﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﺢ دو دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎک ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎص.
ﻣﺴﺢ دو دﺳﺖ و ﺻﻮرت و ﭘﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎک.
ﻣﺴﺢ دو دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎک.
 -۲۰۳ﻣﺒﻄﻼت ﺗﯿﻤﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﺬر
ﻣﺒﻄﻼت وﺿﻮء
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
َ
َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ َ ّ ٗ َ ۡ َ ُ ْ
ُ
ُ
حوا ب ِ ُو ُجوهِ� ۡم َو�يۡدِي� ۡمۗ﴾...
�دوا ماء �تيمموا ص ِعيدا طيِبا فٱمس
 -۲۰۴آﯾﻪ ﴿ ...فلم ِ

ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﺟﻮاز ﺗﯿﻤﻢ
ﺟﻮاز وﺿﻮء
ﺟﻮاز ﻏﺴﻞ
 -۲۰۵ﻧﺠﺎﺳﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دوری ﻧﻤﻮدن از آنﻫﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲۰۶ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اول ﭘﺎک ﺑﻮده ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه.
ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۲۰۷ادرار ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ ،ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ ،ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ دﺧﺘﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ ،ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۰۸ﻣﺬی ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و رﻗﯿﻖ و ﻟﺰﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﺎع ﺑﺪون ﺷﻬﻮت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و رﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﺎع ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻆ و ﻟﺰﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ادرارﺑﺎ ﺷﻬﻮت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
 -۲۰۹ودی ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ادرارﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ادرارﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﺎع ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
 -۲۱۰ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ودی ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد؟
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ را ﭘﺎک ﺷﺴﺘﻪ و ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ را ﭘﺎک ﺷﺴﺘﻪ و ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺠﺲ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻏﺴﻞ ﺷﻮد.
 -۲۱۱ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺣﺪی ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن  ۱۵روز اﺳﺖ.
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 -۲۱۲ﻧﻔﺎس ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﯿﺾ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲۱۳ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﯾﺾ و ﻧﻔﺴﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺟﻤﺎع ،ﻃﻼق ،ﺗﻼوت ﻗﺮآن
دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و رﻣﯽ ﺟﻤﺮات
ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،اذﮐﺎر واوراد ﺧﻮاﻧﺪن.
 -۲۱۴اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺎس اﺳﺖ
ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۲۱۵در زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ زن ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن.
ﺟﻤﺎع ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۲۱۶ﺻﻼة در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
دﻋﺎ

ذﮐﺮ ﺧﺎص
ﺳﺠﺪه
 -۲۱۷ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 ۱۴رﮐﻦ
 ۱۲رﮐﻦ
 ۱۰رﮐﻦ
 -۲۱۸ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؟
زن ﺑﺎﻟﻎ ،اﻻغ و ﺳﮓ ﺳﯿﺎه از ﺟﻠﻮ ﻧﻤﺎزدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﺎ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
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ﻋﻄﺴﻪ زدن.
 -۲۱۹اوﻗﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
ﺑﯿﻦ ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ
 -۲۲۰ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ
ﺳﻨﺖ
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ
 -۲۲۱ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ
ﺑﺪﻋﺖ
واﺟﺐ
 -۲۲۲ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﻋﯿﻦ
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺘﺤﺐ
 -۲۲۳ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺎع ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺣﺮف زدن
ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻮﺷﯿﺪن
 -۲۲۴ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ،ﻏﺴﻞ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ
ﺳﻨﺖ
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ
 -۲۲۵ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﻨﮓ

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب

٣٧

ﺑﭽﻪ زﯾﺮ  ۷ﺳﺎل
ﻧﻮزاد زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل
 -۲۲۶ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز او
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺛﻮاب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺪارد
ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۲۲۷اﺟﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮه اﺣﺪ
 ۱۰۰ﺣﺴﻨﻪ
ﺛﻮاب ﺷﻬﯿﺪ
 -۲۲۸ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﻃﻼ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۲۰ﻣﺜﻘﺎل ) ۸۵ﮔﺮم(
 ۱۹ﻣﺜﻘﺎل
 ۲۰۰ﻣﺜﻘﺎل
 -۲۲۹ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﻧﻘﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۲۰۰درﻫﻢ
 ۴۰درﻫﻢ
 ۲۰درﻫﻢ
 -۲۳۰ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻃﻼ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
دو ﻧﯿﻢ درﺻﺪ
 ۱۰درﺻﺪ
 ۵درﺻﺪ
 -۲۳۱ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﮔﺎو ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 ۳۰راس
 ۴۰راس
 ۲۰راس
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 -۲۳۲ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 ۴۰راس
 ۳۰راس
 ۵۰راس
 -۲۳۳ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﺷﺘﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 ۵ﻧﻔﺮ
 ۱۰ﻧﻔﺮ
 ۱۵ﻧﻔﺮ
 -۲۳۴ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﻋﺎی ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
روزه دار ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎم ﻋﺎدل ،ﻣﻈﻠﻮم.
ﻣﺴﺎﻓﺮ ،دﻋﺎی ﭘﺪر وﻣﺎدر.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۲۳۵وﻗﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻌﺪ از ﻓﺠﺮ روز ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ.
اواﺳﻂ رﻣﻀﺎن.
دو روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ.
 -۲۳۶ﮔﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ زﮐﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻓﻘﺮا  -ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ  -ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﺳﻼم  -ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ زﮐﺎت.
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﺎن  -ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان  -دوﺳﺘﺎن
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
 -۲۳۷زﮐﺎت ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج و ﻧﻔﻘﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۲۳۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺰء ﻣﺒﻄﻼت روزه اﺳﺖ؟
ﺟﻤﺎع در روز رﻣﻀﺎن.
اﺣﺘﻼم و ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر.
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اﺳﺘﻔﺮاغ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ.
 -۲۳۹اﻋﺘﮑﺎف در ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۱۰ﺷﺐ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن
ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن
ﺷﺐ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ
 -۲۴۰ﻣﺒﻄﻼت اﻋﺘﮑﺎف ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺧﺮوج ﺑﯽﻣﻮرد از ﻣﺴﺠﺪ ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻘﻞ.
ﺟﻤﺎع در ﻣﺪت اﻋﺘﮑﺎف
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۲۴۱ﺣﺞ در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدن
ﺳﻔﺮ
ﻋﺒﺎدت
 -۲۴۲روزه روز ﺷﮏ ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۳۰ﺷﻌﺒﺎن اﮔﺮ روﯾﺖ ﻣﺎه ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ و روزه آن روز ﺣﺮام اﺳﺖ.
 ۳۰رﻣﻀﺎن اﮔﺮ روﯾﺖ ﻣﺎه ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ و روزه آن واﺟﺐ اﺳﺖ.
 ۱۳ﻫﺮ ﻣﺎه و روزه آن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۲۴۳اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
روز  ۱۱و  ۱۲و  ۱۳ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ.
 ۶روز اول ﺷﻮال.
 ۳روز از ﻫﺮ ﻣﺎه.
 -۲۴۴ﺣﮑﻢ روزه روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۲۴۵ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ) :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزه ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن روزه ﻣﺎه .........اﺳﺖ(؟
ﻣﺤﺮم

٣٩

٤٠

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب

ﺷﻮال
ﺷﻌﺒﺎن
 -۲۴۶ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ) :روزه روز ...........ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ(؟
ﻋﺎﺷﻮرا
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ
ﻋﺮﻓﻪ
 -۲۴۷ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ روزه ﮐﺪام روزﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ روزه ﯾﮑﺴﺎل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؟
 ۶روز ﺷﻮال
 ۶روز ﺷﻌﺒﺎن
 ۶روز ﻣﺤﺮم
 -۲۴۸ﺣﮑﻢ ﻏﺴﻞ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
واﺟﺐ اﺳﺖ
رﮐﻦ اﺳﺖ
 -۲۴۹ﺳﻌﯽ در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
رﮐﻦ اﺳﺖ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ
 -۲۵۰ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۲۵۱ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن دارد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ؟
در دﻫﻪ اول ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻧﺎﺧﻦ و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
در دﻫﻪ اول ذی اﻟﺤﺠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
در دﻫﻪ اول ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻧﺎﺧﻦ و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -۲۵۲ﺷﺘﺮ در ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
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 ۵ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ۴ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۳ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۵۳ﮔﺎو در ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۳ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
 ۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
 ۲ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
 -۲۵۴ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دو ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۳ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۵۵در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
اذان ﮔﻔﺘﻦ در ﮔﻮش راﺳﺖ و اﻗﺎﻣﻪ در ﮔﻮش ﭼﭗ ـ ﺗﺤﻨﯿﮏ ﻧﻤﻮدن.
اذان در ﮔﻮش ﭼﭗ و اﻗﺎﻧﻪ در ﮔﻮش راﺳﺖ
ﺗﺤﻨﯿﮏ ﮐﺮدن.
 -۲۵۶ﺗﺤﻨﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺰه ﺧﺮﻣﺎ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺤﻨﯿﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺰه اﻧﮕﻮر در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺤﻨﯿﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻮراﻧﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺤﻨﯿﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
 -۲۵۷ﺳﻨﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻮزاد ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻢ ،ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ و ﺑﻪ وزن ﻣﻮی او ،ﻧﻘﺮه ﺻﺪﻗﻪ دادن.
ﻋﻘﯿﻘﻪ دادن
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۲۵۸ﺟﻬﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮان و ﻗﺪرت در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی اﻟﻠﻪ.
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮان و ﻗﺪرت در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ.
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ.
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 -۲۵۹ﺣﮑﻢ ﺟﻬﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟
رﮐﻨﯽ ازدﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ.
 -۲۶۰ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﮐﻔﺎر ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۶۱ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۶۲ﮐﺪام اﺷﺨﺎص ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟
ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه.
ﯾﺘﯿﻢ.
ﻣﺴﺎﻓﺮ درﻣﺎﻧﺪه.
 -۲۶۳ﻓﯽء ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﻮاﻟﯿﮑﻪ از ﮐﻔﺎر ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﻮال ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۶۴ﻋﻘﺪ ذﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺸﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ.
اﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺸﺮط ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ.
اﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺸﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ.
» -۲۶۵اﺒﻟﻴﻌﺎن ﺑﺎﺨﻟﻴﺎر ﻣﺎ لﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻮﯾﺎی ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ؟
ﺣﻖ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
دارﻧﺪ.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۶۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺒﯽ در ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد؟
اﮔﺮ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه رای دادﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﯿﺐ از ارزش ﮐﺎﻻ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻋﯿﺐ ﮐﺎﻻ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۲۶۷ﺑﯿﻊ ﻋﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮم وﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺨﺮد ـ
ﺣﺮام
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از دﯾﺪن آن ـ ﺣﺮام
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ ازﺗﻤﻠﯿﮏ ـ ﺣﺮام
 -۲۶۸رﺑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﻋﻮض ﮐﺮدن دو ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺠﻨﺴﯽ ﮐﻪ در وزن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻋﻮض.
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ آن.
ﻋﻮض ﮐﺮدن دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﻋﻮض.
 -۲۶۹رﻫﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮض ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮض را ﺑﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
اﻣﺎﻧﺖ دادن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی.
ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ.
 -۲۷۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ رﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
رﻫﻦ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮض ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻓﺮوﺷﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ رﻫﻨﺶ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎل وﻗﻒ.
ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از رﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
 -۲۷۱ﺑﯿﻊ ﺳﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺘﺶ )ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش( ـ ﺟﺎﯾﺰاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺘﺶ ـ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از دﯾﺪن آن.
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 -۲۷۲ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮدن ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ.
واﮔﺬار ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی.
 -۲۷۳ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ.
اﻧﺠﺎم ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺣﺘﯽ ﻗﺼﺎص.
ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻢ ﺑﺮدن.
 -۲۷۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﮐﺴﯿﮑﻪ از ﺗﺼﺮف در ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮدش )ﺑﭽﻪ( ﯾﺎ دﯾﮕﺮان )ﺑﺪﻫﮑﺎر( ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ و زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
 -۲۷۵ﺑﯿﻊ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ـ ﺟﺎﯾﺰ.
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﺳﺖ ـ ﺟﺎﯾﺰ.
ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در ﮐﺎری ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد و ﺿﺮرﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ـ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰ.
 -۲۷۶اﺟﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺒﺎح ﺑﺎ ﻣﺪت و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ.
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪن ﻣﯿﻮه ﺑﺎغ ﺑﺪون درﺧﺖﻫﺎی آن.
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎن آﺑﯿﺎری درﺧﺘﺎن درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﻤﺮه آن.
 -۲۷۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎره ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺮت و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺊ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۷۸ﮐﺪام ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار داد اﺟﺎره ﻣﯽﮔﺮدد؟
ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎل اﺟﺎره داده ﺷﺪه
وﻓﺎت اﺟﺎره دﻫﻨﺪه.
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ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻗﺮارداد.
 -۲۷۹ﺣﮑﻢ اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺑﺮای اذان و اﻣﺎﻣﺖ و ﺣﺞ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ وﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۲۸۰ﻣﺰارﻋﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
دادن زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺬر ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺳﻮد در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ.
دادن زﻣﯿﻦ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری.
ﺧﺮﯾﺪن زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی.
 -۲۸۱ﻣﺴﺎﻗﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺮار داد آﺑﯿﺎری و ﻧﮕﻬﺪاری درﺧﺖ ﺛﻤﺮ دار ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺛﻤﺮه آن ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﻨﻨﺪه.
ﻗﺮار داد ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﻮهﻫﺎی درﺧﺖ ﺑﺸﺮط ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮهﻫﺎ.
ﻗﺮار داد ﻧﮕﻬﺪاری درﺧﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﯿﻦ.
 -۲۸۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط ﻣﺴﺎﻗﺎت و ﻣﺰارﻋﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
درﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﺮ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺎﻗﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۸۳در ﻗﺮار داد ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت ،ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ.
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺸﺎورز.
از ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۸۴اﮔﺮ در ﻗﺮار داد ﻣﺴﺎﻗﺎة و ﻣﺰارﻋﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﺎورز ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد.
ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ او اﺟﺮت ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ارزش ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲۸۵ﺷﻔﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻔﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﻖ واﮔﺬاری ﺳﻬﻢ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان.
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﻢ در ﺷﺮاﮐﺖ ﺷﻔﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲۸۶آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﻌﻪ )ﺷﺮﯾﮏ( ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﻣﺎل ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش اﺳﺖ(دارد؟
ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻓﺮوش را ﺑﺨﺮد.
ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺨﺮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻧﺨﺮد.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﺨﺮد.
 -۲۸۷ﻏﺼﺐ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ زور ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ زور دادن.
در ﯾﺎﻓﺖ ﭼﯿﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎری.
 -۲۸۸ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺼﺐ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯽ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎزور ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد.
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ،ﺑﺎ زور و ﻗﺪرت.
 -۲۸۹ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺻﻠﺢﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺻﻠﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدن دﺳﺖ ﺳﺎرق.
ﺻﻠﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ.
ﺻﻠﺢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
 -۲۹۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه آن از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه آن ﺷﺨﺺ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۹۱اﮔﺮ ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﺨﺺ ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه.
ﺷﺨﺺ ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه.

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب

٤٧

ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۹۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه.
ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺎرﯾﻪ وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻋﺎرﯾﻪ.
 -۲۹۳ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﯽ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ً
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺻﺎﺣﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آب و درﺧﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۹۴زﻣﯿﻦ ﻣﺮده آﺑﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪه.
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺼﻒ آن ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۲۹۵ﺟﻌﺎﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺎﯾﺰه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری.
ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎل ﺑﺨﺎﻃﺮ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از دﺷﻤﻦ.
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺬاﺷﺘﻦ.
َ
ٓ
ِۡ
� ُل بَ ِع� َو�نَا ۠ بهِۦ َز� ٞ
ِيم ] ﴾٧٢ﯾﻮﺳﻒ [۷۲ :ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را
 -۲۹۶آﯾﻪ ﴿ َول َِمن َجا َء بِهِۦ
ِ
ٖ

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﺟﻌﺎﻟﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻣﻀﺎرﺑﻪ
 -٢٩٧ﻟﻘﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎل ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﻪ در راه ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎل را ﻟﻘﻄﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ را ﻟﻘﻄﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -٢٩٨ﺷﯽء ﮔﻢ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺖ آن ،ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن و اﺣﻈﺎر ﺷﺎﻫﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
 -٢٩٩ﻟﻘﯿﻂ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﺳﺮ راه ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣٠٠ﺷﺮوط ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻟﻘﯿﻂ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ ،آزاد ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎدل ،رﺷﯿﺪ.
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎدل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻟﻘﯿﻂ ﺑﺸﻮد.
 -٣٠١وﻗﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻊ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی ﮔﺮدد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن در راه اﻟﻠﻪ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا.
 -٣٠٢درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال وﻗﻔﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد؟
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺜﻞ آن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 -٣٠٣ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﻒ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
وﻗﻒ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ وﻗﻒ ﺷﺪ ﺷﺨﺺ وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﻒ ﺷﯽء ﻣﺠﻬﻮل اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
 -٣٠٤ﻋﻄﯿﻪ و ﻫﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺟﺎﺋﺰاﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ دﯾﮕﺮی را ﻫﺒﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺗﺨﻔﯿﻒ دادن در ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺰی
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ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎری.
 -٣٠٥ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻫﺒﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از ﭘﺪر ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﺪر ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ.
 -٣٠٦وﺻﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺨﺸﯿﺪن اﻣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﺻﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻃﻠﺐ و ﺣﻘﻮق را وﺻﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ وﺻﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -٣٠٧ﮐﺪام وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﺎل در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮگ.
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮگ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ دارد ﺗﻤﺎم اﻣﻮاﻟﺶ را وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٣٠٨ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮوﺻﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دارد؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﮐﻔﺎرهﻫﺎی ﻣﯿﺖ.
ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث
 -۳۰۹ﮐﺪام وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ دﻋﻮی ﺧﺎص ﺟﻮاﻧﺎن.
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺼﺎری.
وﺻﯿﺖ ﺑﺮده.
 -۳۱۰ﻋﺘﻖ رﻗﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ آن.
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮده راﻋﺘﻖ رﻗﺒﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﺪﯾﻪ دادن ﺑﺮده را ﻋﺘﻖ رﻗﺒﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ
 -۳۱۱ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮده را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮد آزاد ﮐﺮدن.
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ﺑﺮده را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ آزاد ﮐﺮدن.
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آزاد ﻧﻤﻮدن.
 -۳۱۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮده ﻣﺪﺑﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺪﺑﺮ.
ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﺮده ﻣﺪﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮده ﻣﺪﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -۳۱۳ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮده داری اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺮار داد ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮده ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻗﺮار داد ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮده را ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار دادی ﻣﮑﺘﻮب از ﮐﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮ د.
 -۳۱۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺮده درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﭘﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ را ﺑﻪ آﻗﺎی او ﺑﺪﻫﺪ وﻻی ﺑﺮده ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮده ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺪون اﺟﺎزه آﻗﺎﯾﺶ ﺣﻖ ازدواج ﻧﺪارد.
ﺑﺮده ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ آزاد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۳۱۵ﺗﺮﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﻮال ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﯿﺖ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﯿﺖ را ﺗﺮﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﻫﺎی ﻣﯿﺖ را ﺗﺮﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳۱۶ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽﻫﺎی ﻣﯿﺖ.
 -۳۱۷در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ازدواج واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ دارد و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ دﭼﺎر زﻧﺎ ﺷﻮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
 -۳۱۸از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد؟
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زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۱۹ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰء ﺷﺮوط ازدواج ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺣﻀﻮر داﻣﺎد ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ.
وﺟﻮد وﻟﯽ زن ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ.
ﺣﻀﻮر  ۲ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ.
 -۳۲۰ازدواج ﺑﺎ ﮐﺪام زن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.
دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.
ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ.
 -۳۲۱ﺻﺪاق ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ازدواج ﺑﻪ زن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﭘﺪر زن ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۳۲۲ﺣﮑﻢ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
 -۳۲۳وﻟﯿﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻠﻮ ﺑﭽﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۳۲۴ﺣﮑﻢ وﻟﯿﻤﻪ دادن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ
واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
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 -۳۲۵در ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﻮت وﻟﯿﻤﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺻﻮرﺗﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ او ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ازدواج اوﻟﯽ داﻣﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮوﺳﯽ از روی ﺗﺮس ﯾﺎ ﻃﻤﻊ او را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۲۶ﺧﻠﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد زن و ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺧﻠﻊ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن زن را ﻃﻼق دادن.
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۳۲۷ﻃﻼق ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺻﺤﺼﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
ً
ﻃﻼق ﺑﭽﻪ ،دﯾﻮاﻧﻪ ،ﻣﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﮐﺎﻟﺖ دادن ﺑﺮای ﻃﻼق.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۳۲۸ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼق را در زﻣﺎن ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس و ﯾﺎ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر رخ دﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳۲۹ﻧﮑﺎح در ﺷﺮع ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺰد و زن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎری ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺰد و زن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۳۳۰ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ازدواج ﺑﺎ ﭼﻪ زﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده؟
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﭽﻪ دار ﺷﻮد.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دار ﻧﺸﻮد.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۳۱ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺣﮑﻤﺖ ازدواج ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﻨﺘﺮل ازدﯾﺎد ﻧﺴﻞ.
ﺣﻔﻆ ﻧﺎﻣﻮس.
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اﯾﺠﺎد اﻧﺲ و ﻣﺤﺒﺖ و آراﻣﺶ.
 -۳۳۲در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ازدواج ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ازدواج ﻧﻤﻮده.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۳۳در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
دﯾﻨﺪاری.
زﯾﺒﺎﯾﯽ.
ﭘﻮﻟﺪاری.
 -۳۳۴ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن.
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﺮد زن دار از دﺧﺘﺮ.
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭘﺴﺮﺟﻮان از ﺑﯿﻮه زن.
 -۳۳۵ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺮﻣﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺠﺮد وﻋﺪه ازدواج اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺤﺮﻣﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وﻋﺪه ﺑﻪ ازدواج اﺳﺖ و زن و ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺧﻠﻮت ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۳۶ﺣﮑﻢ و ﺣﺪود ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﺻﻮرت دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﺎ ﻣﺤﺮم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
 -۳۳۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮوط ازدواج ﻧﯿﺴﺖ؟
زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ دﺧﺘﺮ
وﺟﻮد  ۲ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ازدواج.
 -۳۳۸ﮐﺪام ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ازدواج ﻧﻤﻮد؟
دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ.
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ﺧﺎﻟﻪ ﻫﻤﺴﺮ.
ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ.
 -۳۳۹از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »إن الﺮﺿﺎﻋﺔ ﺤﺗﺮم ﻣﺎ ﺤﺗﺮم الﻮﻻدة«
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ دادن.
ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮان.
 -۳۴۰ازدواج ﺑﺎ ﮐﺪام زﻧﺎن ﺣﺮام ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ازدواج ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ.
ازدواج ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ ـ ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮد ﮐﺎﻓﺮ.
ازدواج زن آزاد ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮده او ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۴۱ازدواج ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام وﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۳۴۲ﺣﮑﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۳۴۳ﮔﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮوط ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﻬﻮل.
دارای ارزش ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۳۴۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ »ﻣﻦ ﻳﻤﻦ اﻤﻟﺮاة �ﺴﻬﻴﻞ أمﺮﻫﺎ وﻗﻠﺔ ﺻﺪاﻗﻬﺎ«
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ.
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺮﯾﻪ زﯾﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺰت زن اﺳﺖ.
 -۳۴۵ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺣﻘﻮق واﺟﺐ زن ﻧﯿﺴﺖ؟
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آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر زن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻬﺮﯾﻪ ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ زن.
ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎرﺷﺮت و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن.
 -۳۴۶ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﺷﻮﻫﺮ و اﻃﺎﻋﺖ او در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ.
ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن.
ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ.
 -۳۴۷زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ رﺟﻮ ع ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﻠﻊ ﻣﺠﺪد.
 -۳۴۸در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺧﻠﻊ ﺑﺮای زن ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ؟
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق او از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد زن دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۴۹ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮﺑﺎ زن را ﻃﻼق داد؟
زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرک اﻟﺼﻼة ﺷﻮد و اﺻﻼح ﻧﮕﺮدد.

در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻏﺬای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ.

 -۳۵۰ﻃﻼق در ﺷﺮع ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﻘﺪ ازدواج را ﻃﻼق ﮔﻮﯾﻦ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ازدواج را ﻃﻼق ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدن زن را ﻃﻼق ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳۵۱ﭼﺮا ﻃﻼق دادن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮد اﺳﺖ؟
ﭼﻮن اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﻤﻮده و ﻣﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن ﻗﺪرت ﻣﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻃﻼق ﺑﺪﺳﺖ زن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮد.
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 -۳۵۲ﮐﺪام اﻟﻔﺎظ ﺟﺰء اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ ﻃﻼق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻃﻼق داده ﺷﺪهای
ﺗﻮ ﻃﻼق ﻫﺴﺘﯽ
ﺑﺮو ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت.
 -۳۵۳ﻃﻼق ﺳﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪو در ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ ﺻﻮررت ﮔﯿﺮد.
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ در روز ﺟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -۳۵۴ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام.
ﻣﮑﺮوه.
ﻣﺒﺎح.
 -۳۵۵رﺟﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮد از ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن و ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ زن ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻋﻘﺪ
ﺟﺪﯾﺪ.
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺳﻮم.
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت.
 -۳۵۶ﺣﮑﻤﺖ از وﺟﻮد رﺟﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺮد در اﻧﺼﺮاف از ﻃﻼق و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده.
ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﻃﻼق دوﺑﺎره.
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺮای ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ.
 -۳۵۷در ﭼﻪ ازدواﺟﯽ رﺟﻌﺖ وﺟﻮد دارد؟
زﻧﯽ ﮐﻪ درﻋﺪه ﻃﻼق اول ﯾﺎ دوم ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺪه و دﺧﻮل ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ.
 -۳۵۸رﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ.

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب
ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ :زن ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم.
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۳۵۹ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ رﺟﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
رﺿﺎﯾﺖ زن و وﻟﯽ او.
در زﻣﺎن ﻋﺪه ﻃﻼق ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺋﻦ زن وﻣﺮد از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ رﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۶۰اﯾﻼء ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﻣﺮد ﺑﺮای ﺧﻮد داری از ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه.
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ.
ﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻦ.
 -۳۶۱ﺣﮑﻢ اﯾﻼء در ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام،و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه رﺟﻮع ﻧﮑﺮد دﯾﮕﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد.
ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﮑﺮوه
 -۳۶۲ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺷﺮوط اﯾﻼء ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ازدواج دوم ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳۶۳اﯾﻼء ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
ﻣﺠﻨﻮن و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮده
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۳۶۴ﻇﻬﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدن زن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد
ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.
ﻫﺮدو ﻣﻮرد.
 -۳۶۵ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻇﻬﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺣﺮام
ﻣﮑﺮوه
ﻣﺒﺎح.
 -۳۶۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻔﺎره ﻇﻬﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ـ روزه دوﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ـ  ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا دادن.
دو ﻣﺎه روزه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ـ آزادی ﺑﺮده ـ  ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا دادن.
 ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا دادن ـ دو ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ـ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده.
 -۳۶۷ﻟﻌﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ و ﻏﻀﺐ از ﻃﺮف زن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻬﻤﺖ و ﺣﺪ زﻧﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻌﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن از ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ.
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻌﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن از ﺣﺪ راهزﻧﯽ.
 -۳۶۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮوط ﻟﻌﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
زن ،ﻣﺮد را در ادﻋﺎﯾﺶ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻟﻌﺎن در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮد و زن ﺑﺎﻟﻎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻟﻌﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
 -۳۶۹ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟
ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﺪ ﺗﻬﻤﺖ از ﻣﺮد ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
زن اﮔﺮ ﻟﻌﺎن ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۷۰در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ زن در ﻋﺪه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؟
ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺷﻮﻫﺮ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۳۷۱ﻋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ زن ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن رﺣﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻠﻪ ازازدواج و ﻣﻘﺪﻣﺎت ازدواج ﺧﻮد
داری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ زن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اذن وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۳۷۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﮕﺮدد.
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺪ.ن ﻋﻘﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﺑﮕﺮدد.
ﭘﺎک ﺷﺪن رﺣﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺴﻞﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﺸﻮد.
 -۳۷۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻋﺪهای ﻧﺪارد.
ﻋﺪه زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﻮﻫﺮش ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﭼﻬﺎر وﻣﺎه و ده روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۷۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای زن ﻋﺪه دار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﻋﺪه ﻣﺎﻧﺪن او در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﻋﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
 -۳۷۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﻧﻔﻘﻪ او ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
 -۳۷۶ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زن ﺧﻮد رﺟﻌﺖ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زن ﺧﻮد رﺟﻌﺖ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۳۷۷ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ وﺟﻮد دارد؟
دو ﻧﻮع :ﺻﻐﺮی و ﮐﺒﺮی
ﯾﮏ ﻧﻮع
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۳۷۸ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺻﻐﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﻃﻼﻗﯽ اول و ﯾﺎ دوﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺟﻌﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﺪدا ﻋﻘﺪ ﮐﺮد.
ﻃﻼق ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺟﻌﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻃﻼق ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺟﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۷۹ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﮐﺒﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زن.
ﻃﻼﻗﯽ اول و ﯾﺎ دوﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺟﻌﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ﻋﻘﺪ ﺷﻮد.
ﻃﻼق ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺟﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۸۰ﺣﮑﻢ زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای زن ﻋﺪه دار ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۳۸۱رﺿﺎع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﭽﻪ در ﺳﻦ زﯾﺮ دو ﺳﺎل ازﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺨﻮرد رﺿﺎع ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﭽﻪ ازﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه در ﺳﻦ ﺑﺎﻻی دو ﺳﺎل ﺑﺨﻮرد رﺿﺎع ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﺑﭽﻪ رﺿﺎع اﺳﺖ.
 -۳۸۲ﺑﺎ رﺿﺎع ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ.
ﻗﻄﻊ ﻧﺴﺐ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۳۸۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط رﺿﺎع اﺳﺖ؟
در ﺳﻦ  ۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدر ﻧﻮزاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۳۸۴ﻧﺴﺐ از ﺷﯿﺮﺧﻮاری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﯾﮏ زن ﻏﯿﺮ از زن ﺷﯿﺮ دﻫﻨﺪه.
ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دو ﻣﺮد.
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ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ زن ﺷﯿﺮ دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۸۵ﺣﻀﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎﻧﺘﺪاری از اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻢ.
ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮان.
 -۳۸۶در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎدر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺪر.
 -۳۸۷ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻗﻞ ،اﻣﺎﻧﺘﺪار ،و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ اول ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۸۸ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دوره ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﺧﺘﯿﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﭘﺪرواﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺎدر واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۸۹درﭼﻪ ﺳﻨﯽ دوره ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ
 ۵ﺳﺎﻟﮕﯽ
 ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ
 -۳۹۰ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻣﻮال او ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت وﻟﯽ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ او را دارد.
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﭘﺪر.
 -۳۹۱ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
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ﻧﻔﻘﻪ ﭘﺪر ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺮ ﭘﺪر و ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۳۹۲ﺟﻨﺎﯾﺖ در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺑﺪن
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪن.
ﺗﻌﺪی ﺑﺮ اﻣﻮال.
 -۳۹۳ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺖ؟
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ و آﻟﺖ ﮐﺸﻨﺪه.
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﻬﮑﺎر ﺑﺪون اذن ﻗﺎﺿﯽ
ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺖ.
 -۳۹۴ﺟﺰای ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺎص و ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺨﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺼﺎص ﺷﻮد.
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ.
 -۳۹۵ﺣﮑﻢ اﺧﺮوی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ در ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد) .آﯾﻪ  ۹۳ﻧﺴﺎء(
در ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۳۹۶از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ـ ﺣﺎﻣﻠﻪ ـ دﯾﻮاﻧﻪ
زن ـ ﻣﺴﺖ
ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ.
 -۳۹۷ﻗﺘﻞ ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﮐﺎﻓﺮ ،زﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر.
دﯾﻮاﻧﻪ ،زﻧﺎﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ،
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﺎن دادن اﺳﺖ.
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 -۳۹۸ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺘﻮل ،و ﯾﺎ ﺑﻪ رای ﺣﺎﮐﻢ ،ﻗﺼﺎص ﺷﻮد.
ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
رای ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۹۹ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺖ؟
ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪون آﻟﺖ ﮐﺸﻨﺪه.
ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ آﻟﺖ ﮐﺸﻨﺪه.
ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ
 -۴۰۰ﭼﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﻔﺎره و دﯾﻪ ﻣﻐﻠﻈﻪ
ﻗﺼﺎص
دﯾﻪ
 -۴۰۱ﮐﻔﺎره ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ روزه دو ﻣﺎه ﭘﯽ در ﭘﯽ.
دو ﻣﺎه روزه ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﯾﺎ ﻏﺬای  ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ
دوﻣﺎه روزه ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ.
 -۴۰۲دﯾﻪ ﻣﻐﻠﻈﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۰ﺷﺘﺮ و ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻗﺎﺗﻞ در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل.
ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۰ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل.
ﭘﺮداﺧﺖ  ۳۰ﺷﺘﺮ در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ.
 -۴۰۳ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺑﺪون ﻧﯿﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ آﻟﺖ ﮐﺸﻨﺪه
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
 -۴۰۴ﮐﺪا م ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﮔﻠﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮار دادن ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه و ﺳﻤﯽ.
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ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺰاح ﺷﺨﺼﯽ در آب ﻫﻞ دادن.
 -۴۰۵ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره و دﯾﻪ
ﻓﻘﻂ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ
ﮐﻔﺎره
 -۴۰۶ﮐﻔﺎره ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روزه دوﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ
آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده
روزه دوﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ
 -۴۰۷دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮداﺧﺖ  ۵ﺷﺘﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۰ﺷﺘﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰ﺷﺘﺮ
 -۴۰۸دﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﺮم ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮوح و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ،ﻣﺠﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴۰۹ﺣﮑﻢ دﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ
ﺳﻨﺖ
ﻣﺒﺎح
 -۴۱۰دﯾﻪ زن آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺼﻒ ﻣﺮد آزاد.
ﻣﺜﻞ دﯾﻪ ﻣﺮد آزاد.
رﺑﻊ دﯾﻪ ﻣﺮد آزاد.
 -۴۱۱اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد دﯾﻪ او ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
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ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﻪای ﻧﺪارد.
 -۴۱۲ﺣﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺟﺮم ﻣﻌﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ.
ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺠﺎی ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ.
 -۴۱۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ؟
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮد ﻣﺠﺮم از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺟﺮای ﺣﺪود ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎه ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺮای ﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴۱۴ﺣﮑﻢ اﺟﺮای ﺣﺪود ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪود را ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
اﺟﺮای ﺣﺪود واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻋﻔﻮ آن ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﺟﺮای ﺣﺪود ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻋﻔﻮ آن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
اﺟﺮای ﺣﺪود واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻋﻔﻮ ان ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴۱۵ﺣﺪود در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻣﺴﺠﺪ و ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﺋﺐ او اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺐ او اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎدل اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۱۶زﻧﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم وﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮک زﻧﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺧﻠﻮت ﺑﺎ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زﻧﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزن در دوران ﻋﻘﺪ.
 -۴۱۷ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺼﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ازدواج و ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
دارای ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴۱۸ﺣﺪ زﻧﺎﮐﺎر ﻣﺤﺼﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺳﻨﮓ ﺳﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
 ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق.
 -۴۱۹ﺣﺪ زﻧﺎﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ.
ﺳﻨﮓ ﺳﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۲۰ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮای ﺑﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮده زن و ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺼﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺎﺷﺪ ۵۰ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق اﺳﺖ
 ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ.
 -۴۲۱ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﻬﺎر ﺑﺎر اﻗﺮار ﺻﺮﯾﺢ ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد
دو ﺑﺎر اﻗﺮار ﺻﺮﯾﺢ و ﯾﺎ دو ﺷﺎﻫﺪ ورد
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۴۲۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﻦ زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن او ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺧﻮل آﻟﺖ ﻣﺮد را در آﻟﺖ زن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
 -423ﻗﺬف ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﻬﻤﺖ زﻧﺎ و ﻟﻮاط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ زدن ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ و دﻟﯿﻞ.
ﮐﺘﮏ زدن و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﯽ.
ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﺮدم.
 -۴۲۴ﻗﺬف ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻗﺬف زن ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺧﻮد را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﮐﺮدن ﺑﺒﯿﻨﺪ و از او ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺤﺸﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪی ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽ از ﻃﺮف ﻓﺤﺸﺎ ﮐﻪ ﺧﻮ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
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 -۴۲۵ﻗﺬف ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
 -۴۲۶ﺣﺪ ﺗﻌﻤﺖ ﻧﺎروا ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻬﺎدت و ﮔﻮاﻫﯽ آن ﺷﺨﺺ
 ۴۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق.
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل.
 -۴۲۷ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﭘﺪر وﻣﺎدر  -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﻮﺑﺖ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.
ﺑﭽﻪ و دﯾﻮاﻧﻪ.
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۴۲۸ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮای ﺣﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮده و دﯾﻮاﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮد
ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر وﻣﺎدر.
ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎ ﺷﻨﺎس.
 -۴۲۹ﺧﻤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺨﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻤﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدن زﯾﺎد آن ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴۳۰ﺣﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
 ۴۰ﺿﺮﺑﻪ
 ۸۰ﺿﺮﺑﻪ
 -۴۳۱ﺷﺮوط ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎن،ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺮه.
ﮐﺎﻓﺮ ،ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺮه.
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ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺮه.
 -۴۳۲ﺣﺪ ﺟﺮم راه زﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع راﻫﺰﻧﯽ :اﻋﺪام و ﺑﻪ دارآوﯾﺨﺘﻦ راه زن ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼف
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۳۳ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻪ راه زﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
راﻫﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی.
راﻫﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی.
راﻫﺰﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۳۴ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه و ﮔﻔﺘﺎر ،از اﺳﻼم ﺑﺮﺑﮕﺮدد.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻞ ،از اﺳﻼم ﺑﺮﺑﮕﺮدد.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮده و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴۳۵ﺣﺪ و ﺣﮑﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﺪ ازﯾﻨﮑﻪ از او ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و او ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﮕﺮدد.
ﻓﻮرا ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۳۶ﻣﺠﺮی ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
اﻣﺎم ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آن ﺣﺪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 -۴۳۷ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ دادر ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ او اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۳۸ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﺟﺰء اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
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ﺧﺮوج از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﺜﻞ ﻏﻼة ﺻﻮﻓﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و زوره و ﻋﺒﺎدت را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ )اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ(.
ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮدن اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ.
 -۴۳۹ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻏﺴﻞ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد
در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۴۴۰ﻗﺴﻢ )أﯾﻤﺎن( ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﯾﺎد اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ اﻟﻠﻪ ،ﻗﺴﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﯾﺎد اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻗﺴﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻟﻔﻆ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ،ﻗﺴﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴۴۱ﻗﺴﻢ ﻟﻐﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ در ﮐﻼم اﺷﺨﺎص وﺟﻮد دارد.
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۴۲ﻗﺴﻢ ﻏﻤﻮس ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻢ و ﮐﻔﺎره آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان .ﮐﻔﺎرهای ﻧﺪارد ،از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدﺗﺎ در ﮐﻼم ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﻗﺴﻢ واﻗﻌﯽ و ﺣﻖ را ﻗﺴﻢ ﻏﻤﻮس ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴۴۳ﮐﺪام ﻏﺬا ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ذﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﺷﺪه
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎدف ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫﺮدو ﻣﻮرد.
 -۴۴۴ﮐﺪام ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺒﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻻغ وﺣﺸﯽ )ﮔﻮر ﺧﺮ(
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 -۴۴۵ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﮔﻮﺷﺖ ان ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺳﻮﺳﻤﺎر
اﺳﺐ
اﻻغ اﻫﻠﯽ
 -۴۴۶اﺻﻞ در ﻃﻌﺎم و ﺧﻮراک ﺑﺮ ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺮام ﺷﻮد
اﺻﻞ ﺑﺮ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻼل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴۴۷ﺻﯿﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ آن را ﺻﯿﺪ ﮐﺮده ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام اﺳﺖ
ﺣﻼل اﺳﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ
 -۴۴۸از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ﻫﻮ اﻟﻄﻬﻮر ﻣﺎوءه واﺤﻟﻞ ﻣﻴتﺘﻪ« درﯾﺎ
آب درﯾﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدار آن ﺣﻼل اﺳﺖ.
آب درﯾﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺻﯿﺪ آن ﺣﻼل اﺳﺖ.
آب درﯾﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدار آن ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۴۹ﻣﺮدار ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﺣﻼل اﺳﺖ؟
ﻣﻠﺦ و ﻣﺎﻫﯽ
ﺑﭽﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ.
 -۴۵۰ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺮﮐﯽ ذﺑﺢ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﺣﺮام اﺳﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ
 -۴۵۱ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ و ﯾﺎ ﺳﯿﺪ وﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ ذﺑﺢ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺧﻮردن آن اﺟﺮ دارد.
ﺣﺮام اﺳﺖ
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ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۴۵۲ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ؟ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻔﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺮت ﺷﺪن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۳ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻗﻮذه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺮت ﺷﺪن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۴ﻣﺘﺮدﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮت ﺷﻮد و ﺑﻤﯿﺮد .ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺮت ﺷﺪن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۵ﻧﻄﯿﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آب ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۶ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان زﻧﺪهای ﮐﻪ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۴۵۷ﺻﯿﺪ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
در ﺣﺎل اﺣﺮام
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا دارد و ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
 -۴۵۸ﺻﯿﺪ و ﺷﮑﺎر ﺳﮓ ﺷﮑﺎر ﭼﻪ ﺣﻤﮑﯽ دارد؟
ﺣﻼل اﺳﺖ.
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ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ
 -۴۵۹در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮان درﻧﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﻮد
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﮑﺎر را ﻧﺨﻮرد
ﻫﺮدو ﻣﻮرد
 -۴۶۰ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﺧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﺑﺢ آن ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۶۱اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﮑﻢ دادن ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮاو اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
اﮔﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﮑﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از ﻣﻨﺼﺒﺶ ﻋﺰل ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻨﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۶۲ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎوت ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺣﮑﻢ دادن در ﺣﺎل ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻗﺒﻮل ﻫﺪﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ.
ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن.
 -۴۶۳ﮔﻮاﻫﯽ دادن در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﺮ وﺟﻮد ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎوت.
اﻗﺮار ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه.
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۴۶۴ﺣﮑﻢ ﺷﻬﺎدت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ
ﻓﺮض ﻋﯿﻦ
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ
 -۴۶۵زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادای ﺷﻬﺎدت ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﻣﺎ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
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ﻓﺮض ﻋﯿﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۴۶۶ﺷﺮوط ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﻮاه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻻل ﻧﺒﺎﺷﺪ
ازﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
 -۴۶۷ﺷﻬﺎدت ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺷﻬﺎدت دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
 -۴۶۸ﺣﮑﻢ اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت دان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
 -۴۶۹ﺑﺮای اﺛﺒﺎت زﻧﺎو ﻟﻮاط وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻻزم اﺳﺖ؟
ﭼﻬﺎر ﻣﺮد
ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﯾﺎ زن
دو ﻣﺮد
 -۴۷۰ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺳﺮﻗﺖ و ﺗﻬﻤﺖ و ﻃﻼق و ازدواج ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮔﻮاه ﻻزم اﺳﺖ؟
دو ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد
دو ﺷﺎﻫﺪ زن
ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد
 -۴۷۱ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺟﺎره و رﻫﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻻزم دارد؟
دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن
ﭼﻬﺎر زن
ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن
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ﺟﻮاﺑﺎت
 -١ﻃﻬﺎرت ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
 -۲ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺖ؟
ﮔﻼب
 -۳آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮگ درﺧﺖ در آن رﯾﺨﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺎک اﺳﺖ
 -۴در زﻣﺎن ﻧﺒﻮد آب ﺑﺮای وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺎ ﺧﺎک ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۵اﺳﺘﻨﺠﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ.
 -۶آداب داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼﭗ داﺧﻞ ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻠﻬﻢ إﲏ أﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ اﳋﺒﺚ واﳋﺒﺎﺋﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
 -۷در ﮐﺠﺎ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﺮدن ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۸ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء آداب ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن.
 -۹دﻋﺎی ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﻔﺮاﻧﻚ

 -۱۰ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻮاک زدن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﻮاک زدن ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
 -۱۱در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺴﻮاک زدن ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۲وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻧﻤﺎز و ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ.
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 -١٣ﻓﺮض وﺿﻮء ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ؟
ﺷﺶ
 -۱۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﺮاﺋﺾ وﺿﻮء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﺢ ﺳﺮ
 -۱۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺳﻨﺖ وﺿﻮء اﺳﺖ؟
ﺷﺴﺘﻦ ﻣﭻ دﺳﺖ
 -۱۶ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﻮﺷﯿﺪن آب
 -۱۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪن
 -۱۸وﺿﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۹ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻏﺴﻞ اﺣﺘﻼم و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 -۲۰ﺗﯿﻤﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﺢ دو دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎک.
 -۲۱ﺣﯿﺾ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺳﻼﻣﺘﯽ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۲در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ؟
 ۱۷رﮐﻌﺖ
 -۲۳ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن اذان ﭼﻪ ﮐﺎری ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﺜﻞ ﻣﻮذن ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن
 -۲۴ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟
از  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و در  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻨﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 -۲۵در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻧﻤﺎز ﻓﺮض وﺟﻮد دارد؟
 ۵ﺑﺎر
 -۲۶وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
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ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ دوم و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۲۷ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ،ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ
 -۲۸ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم ﮔﻮش دﻫﯿﻢ.
 -۲۹ﻧﻤﺎز ﮐﺴﻮف ﭼﻪ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
 -۳۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ
ً
 -۳۱اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻮرﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و ﻓﻮرا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز او ﭼﯿﺴﺖ؟
درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۳۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
 -۳۳در اذان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر )اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ( ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۶ﺑﺎر
 -۳۴ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﯿﺖ
 -۳۵در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺟﺎی دور دﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ
 -۳۶ﻣﺴﻮاک زدن در ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز
 -۳۷ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۳۸ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻧﺠﺎم داده و اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ ﺛﻮاب دارد.
 -۳۹اﻋﻀﺎی وﺿﻮء ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺻﻮرت ،دﺳﺖ ،ﻣﺴﺢ ﺳﺮ ،ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎ.
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 -۴۰ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺎرج ﺷﺪن ادرار و ﻣﺪﻓﻮع
 -۴۱ﻏﺴﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻏﺴﻠﯽ اﺳﺖ؟
ﺳﻨﺖ
 -۴۲اﻧﻮاع ﻏﺴﻞ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻏﺴﻞ ﺳﻨﺖ و ﻏﺴﻞ واﺟﺐ
 -۴۳ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﻧﺠﺲ اﺳﺖ؟
ﺧﻮک
 -۴۴زﮐﺎت ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ رﮐﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ؟
ﺳﻮﻣﯿﻦ رﮐﻦ
 -۴۵روزه ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
رﻣﻀﺎن
 -۴۶ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
رﻃﺐ و آب
 -۴۷ﺣﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ در زﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص و در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را اﻧﺠﺎم دادن.
 -۴۸ﻋﯿﺪ اﺿﺤﯽ ﮐﺪام ﻋﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
 -۴۹ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن دﻋﻮت ﻧﮑﻨﯿﻢ.
 -۵۰ﺻﻠﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﯽ و اﺧﺘﻼف از ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺻﻠﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۵۱ﺣﮑﻢ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر ﮐﻮدک ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ.
 -۵۲آداب ﻏﺬا ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮردن ،از ﺟﻠﻮ ﺧﻮد ﺧﻮرد ن.
 -۵۳واﺟﺐ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺮگ آن ﮔﻨﺎه ،و اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب دارد.
 -۵۴ﺣﺮام در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮔﻨﺎه و ﺗﺮک آن ﺛﻮاب دارد.
 -۵۵ﻣﺒﺎح در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک آن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺠﺎم آن ﺛﻮاب ﻧﺪارد.
 -۵۶ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﻠﻒ در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺒﺎدی ،ﺷﺨﺼﯽ.
 -۵۷ﮐﺪام آﯾﻪ و ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﻘﻪ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۵۸ﻃﻬﺎرت در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﯽ از ﻧﺠﺎﺳﺖ
 -۵۹ﻃﻬﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺪن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎز.
 -۶۰ﺣﺪث اﺻﻐﺮ و ﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺿﻮء ﺣﺪث اﮐﺒﺮ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻏﺴﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۶۱وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
آﺑﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﻮ و ﯾﺎ ﻣﺰهی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶۲اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۶۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء آداب ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدن.
 -۶۴ﮐﺪام ﻋﻤﻞ در اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۶۵از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ان اﻨﻟﻲﺒ ﺎﻛن إذا دﺧﻞ اﺨﻟﻼء وﺿﻊ ﺧﺎﺗﻤﻪ«
در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ اﺳﻢﻫﺎی ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -۶۶ﻣﺴﻮاک زدن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ
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 -۶۷ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺮای روزه دار ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۶۸ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺧﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ
 -۶۹ﺣﺪود ﻋﻮرت ﻣﺮد و زن در ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮد ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﯿﻦ ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮ  -زن ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺠﺰ دﺳﺖ و ﺻﻮرت
 -۷۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﺮضﻫﺎی وﺿﻮء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت
 -۷۱ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺮوج ﭼﯿﺰی از ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ آدﻣﯽ
 -۷۲ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻓﻘﻂ روی آن را ﻣﺴﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۷۳ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻒ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ؟
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
 -۷۴ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻒ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻘﯿﻢ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
 -۷۵ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮﺧﻒ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎ ﺑﺮای وﺿﻮء
 -۷۶ﻏﺴﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻠﻪ
 -۷۷ﻏﺴﻞ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۷۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﺴﻞ زدن را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ و اﺗﻤﺎم دوران ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 -۷۹اﻧﺠﺎم ﮐﺪام اﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ از ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ،ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز
 -۸۰ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
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ﭘﺎک اﺳﺖ.
 -۸۱ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺎک اﺳﺖ.
 -۸۲ادراری ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ.
 -۸۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺧﺎک
 -۸۴ﺣﯿﺾ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ از زن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اوﺳﺖ.
 -۸۵ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﯾﺾ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻃﻮاف ﮐﺮدن
 -۸۶ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن اذان ﭼﻪ ﮐﺎری ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﺗﮑﺮار ﺑﻌﺪ از ﻣﻮذن
 -٨٧ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن »ﺣﻲ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة« و »ﺣﻲ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح« ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟

ﻻﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ

 -۸۸ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ
 -۸۹ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ در ﭘﺴﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺣﺘﻼم
 -۹۰ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﺾ
 -۹۱ﺣﮑﻢ اذان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۹۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط اذان اﺳﺖ؟
زن ﻧﺒﺎﺷﺪ
 -۹۳ﮐﺪام وﻗﺖ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮا.
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 -۹۴ﺷﺮوع وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ از ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﺎﯾﻞ ﺷﻮد.
 -۹۵ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﺮک ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟
ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ
 -۹۶ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺷﺮوط و ﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﺳﻼم ،ﺑﻠﻮغ ،ﻋﻘﻞ.
 -۹۷ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺮک آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 -۹۸ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد ﺟﺰء ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻧﻤﺎز ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
 -۹۹ﻣﺤﻞ ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -۱۰۰ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ
 -۱۰۱در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺳﻔﺮ
 -۱۰۲ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﭼﻪ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۰۳ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ
 -۱۰۴ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۰۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ را ﻏﺴﻞ ﺑﺰﻧﺪ؟
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻏﺴﻞ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ.
 -۱۰۶ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ.
 -۱۰۷ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺠﺪه ﺧﻮد ﺗﺴﺒﯿﺢ و دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ازﺳﺠﺪه
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۰۸زﮐﺎت در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
 -۱۰۹زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
آﺧﺮﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
 -۱۱۰ﺗﻌﺮﯾﻒ زﮐﺎت در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﺎل ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻌﯿﻦ.
 -۱۱۱ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت اﻣﻮال ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۱۱۲زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ.
 -۱۱۳ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت در ﻗﺮآن ،ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۸ﮔﺮوه
 -۱۱۴ادای ﮐﺪام روزه واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۱۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻣﺒﻄﻼت روزه ﻧﯿﺴﺖ؟
اﺣﺘﻼم و ﺧﺮوج ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﯽ
 -۱۱۶ﮐﻔﺎره و ﻗﻀﺎی روزه ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۱۱۷ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) :روزه روز ......ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن آن ﺳﺎل و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﻋﺮﻓﻪ
 -۱۱۸اﯾﺎم ﺑﯿﺾ ﺑﻪ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
روزﻫﺎی  ۱۳و  ۱۴و  ۱۵ﻫﺮ ﻣﺎه
 -۱۱۹اﻋﺘﮑﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎﻧﺪن را اﻋﺘﮑﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۱۲۰ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﺞ ﻧﻤﻮدن واﺟﺐ اﺳﺖ؟
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در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر
 -۱۲۱ﻋﯿﺪ اﺿﺤﯽ در ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۱۰ذی اﻟﺤﺠﻪ
 -۱۲۲اﯾﺎم ﺣﺞ در ﭼﻪ ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد؟
ذی اﻟﻘﻌﺪه و ذی اﻟﺤﺠﻪ
 -۱۲۳ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﺷﺘﺮ.
 -۱۲۴ﺣﮑﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ روز ﻋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ
 -۱۲۵ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 ۷ﻧﻔﺮ
 -۱۲۶وﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﺮوب روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ.
 -۱۲۷ﻋﻘﯿﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۲۸ﺣﮑﻢ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪه
 -۱۲۹ﺑﺮای ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻮان ﻻزم اﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮ دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  -دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ.
 -۱۳۰ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮی ﻧﻮزاد در روز ﻫﻔﺘﻢ وﺟﻮد دارد ﭼﯿﺴﺖ؟
در روزﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮی ﻧﻮزاد ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻫﻢ وزن آن ﻧﻘﺮه ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۳۱ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اذان دوم ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۱۳۲ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
 -۱۳۳ﮐﺪام ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮان.
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 -۱۳۴ﻓﺮوش ﻣﯿﻮه ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﻧﻬﯽ ﺷﺪه
 -۱۳۵ﺣﮑﻢ رﺑﺎ در اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۱۳۶اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ »ﻣﺎ ﻣﻦ مﺴﻠﻢ ﻳﻘﺮض مﺴﻠﻤﺎ ﻗﺮﺿﺎ إﻻ ﺎﻛن
ﻛﺼﺪﻗﺘﻬﺎ مﺮة«
ﻗﺮض دادن
 -۱۳۷وﮐﺎﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ.
 -۱۳۸اﻣﺎﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﻧﮕﻬﺪاری از اﻣﻮال دﯾﮕﺮان ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮت.
 -۱۳۹اﺟﺎره ﮐﺪام ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت.
 -۱۴۰در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎة و ﻣﺰارﻋﻪ اﺻﻼح و ﻧﮕﻬﺪاری درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﮐﺸﺎورز

 -۱۴۱آﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ،ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ دارد؟
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ دارد.
 -۱۴۲ﻣﺎل اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺪون ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﺰد ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺟﺮﯾﻤﻪ آن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﺳﺖ.
 -۱۴۳اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان
 -۱۴۴اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در روز ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ
 -۱۴۵ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎرﻗﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﺎرق ﻣﯽﮔﺮدد ﻗﺎﺗﻞ
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -۱۴۶ﮐﺪام ﺷﺨﺺ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﺮ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ و ﯾﺎ ﻇﺮف ﻣﺸﺮوﺑﯽ را ﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۱۴۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺣﻘﻮق راه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
رد ﻧﺸﺪن از ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ.
َََ َُ ْ ََ ۡ ّ
� َوٱ َّ� ۡق َو ٰ
ىۖ﴾ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
 -۱۴۸آﯾﻪ ﴿و�عاونوا � ٱل ِ ِ
ﻋﺎرﯾﻪ دادن.
 -۱۴۹ﻋﺎرﯾﻪ دادن ﮐﺪام ﻣﻮرد درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻋﺎرﯾﻪ دادن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺻﻞ آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -۱۵۰اﺣﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎﻓﺮی در زﻣﯿﻨﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۱۵۱ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ را ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  ۱۰۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ دارد.
 -۱۵۲ﮐﺪام وﻗﻒ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
وﻗﻒ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ.
 -۱۵۳ﻫﺪﯾﻪ دادن ﮐﺪام ﻣﻮرد درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺟﺮ.
 -۱۵۴ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻘﺪر از اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﯾﮏ ﺳﻮم
 -۱۵۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ راه آزاد ﺷﺪن ﺑﺮده ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﻔﺎره زﻧﺎ.
 -۱۵۶ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺘﻞ  -ﺑﺮدﮔﯽ  -ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدن دﯾﻦ.
 -۱۵۷ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن دﻋﻮت ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ
 -۱۵۸ازدواج ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
زن ﭘﺴﺮ
 -۱۵۹ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺮاب ﺧﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
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 -۱۶۰ﺣﮑﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام
 -۱۶۱ﺣﺪ ﺳﺎرق ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻄﻊ دﺳﺖ
 -۱۶۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ؟
اﻣﯿﺮ و رﻫﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
 -۱۶۳ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﺟﺰء اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎز
 -۱۶۴ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺴﻤﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻟﻠﻪ.
 -۱۶۵ﮐﺪام ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﺘﺮ وﮔﺎو ﺑﺰرگ
 -۱۶۶ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﮑﯿﻪ زده
 -۱۶۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء آداب ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۶۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻼف آداب ذﺑﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
 -۱۶۹ﻗﻀﺎوت ﭼﯿﺴﺖ؟
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ز ﻇﻠﻢ ﻗﻀﺎوت ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۱۷۰واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۷۱ﺑﻪ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺳﻨﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک آن از روی ﻏﯿﺮ ﻏﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺠﺎم آن دارای اﺟﺮ وﺛﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۷۲ﻣﮑﺮوه در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک آن اﺟﺮ دارد و اﻧﺠﺎم آن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
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 -۱۷۳ﻓﻘﻪ در ﻟﻐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻬﻢ و درک ﻧﻤﻮدن
 -۱۷۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻘﻪ در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ،ﻓﻘﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۱۷۵اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
 -۱۷۶ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﻠﻪ ،راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
و از ﻃﺮف اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۷۷ﮐﺪام آﯾﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﻫﯿﭽﮑﺪام.
 -۱۷۸ﻃﻬﺎرت در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﺣﺪث و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۷۹ﻃﻬﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﭼﯿﺴﺖ؟

َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون َ�َ ٞ
س﴾.
��
ﭘﺎک ﺑﻮدن ﻗﻠﺐ از ﺷﺮک و ﮔﻨﺎه ﴿إِ�ما ٱلم ِ

 -۱۸۰ﺣﺪث در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز را ﺣﺪث ﮔﻮﯾﻨﺪ

 -۱۸۱ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آبﻫﺎی زﯾﺮ رﻓﻊ ﺣﺪث درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺰ دو ﻗﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮓ و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۸۲ﮐﺪام آب ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ؟
آﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ و ﯾﺎ ﺧﻨﺰﯾﺮ از آن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۸۳ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ در آن دﻫﺎن ﺑﺮده ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮد؟
ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺎ آب و ﺧﺎک ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۸۴دﺑﺎﻏﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ازﭼﺮﺑﯽ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از آن.
 -۱۸۵از ﮐﺪام ﻇﺮفﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟
ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ درﺳﺖ ﺷﺪه.
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 -۱۸۶از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ﺳﺮﺘ ﺑ� اﺠﻟﻦ وﻋﻮرات ﺑ� آدم إذا دﺧﻞ
اﺨﻟﻼء ،ان ﻳﻘﻮل �ﺴﻢ اﻪﻟ« رواه اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
 ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ -۱۸۷در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻮاک زدن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام.
 -۱۸۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﻄﺮت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻫﺎی زاﯾﺪ ﺑﺪن ،ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﺒﯿﻞ ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ.
 -۱۸۹ﺣﮑﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺮد واﺟﺐ  -ﺑﺮای زن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۱۹۰از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻤﻟﺮﺸ�� ،وﻓﺮوا الﻠﻰﺤ واﺣﻔﻮا
الﺸﻮارب«
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺒﯿﻞ
 -۱۹۱ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺿﻮء در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺴﺘﻦ ﭼﻬﺎر اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪن ﺑﺎ آب ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺒﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۱۹۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻓﺮض وﺿﻮء ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ.
 -۱۹۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺳﻨﺖﻫﺎی وﺿﻮء ﻧﯿﺴﺖ؟
اﺷﺎره ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎی ﺑﻌﺪ از وﺿﻮء.
 -۱۹۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺿﻮء را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺎﯾﻞ.
 -۱۹۵در ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ وﺿﻮء ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۱۹۶ﺷﺮوط ﻣﺴﺢ ﺧﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﻃﻬﺎرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﻣﺤﻞ ﻓﺮض را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۹۷ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ
 -۱۹۸ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
 -۱۹۹ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻫﺮدو ﮔﺰﯾﻨﻪ
 -۲۰۰ﮐﺪام ﻏﺴﻞﻫﺎ ،ﻏﺴﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۲۰۱ﻏﺴﻞ زدن ﻣﯿﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ دارد؟
واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۲۰۲ﺗﯿﻤﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﺢ دو دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎک ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎص.
 -۲۰۳ﻣﺒﻄﻼت ﺗﯿﻤﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
َ
َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ َ ّ ٗ َ ۡ َ ُ ْ
ُ
ُ
�دوا ماء �تيمموا ص ِعيدا طيِبا فٱمس
حوا ب ِ ُو ُجوهِ� ۡم َو�يۡدِي� ۡمۗ﴾...
 -۲۰۴آﯾﻪ ﴿ ...فلم ِ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﺟﻮاز ﺗﯿﻤﻢ
 -۲۰۵ﻧﺠﺎﺳﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دوری ﻧﻤﻮدن از آنﻫﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۲۰۶ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۲۰۷ادرار ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ ،ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۰۸ﻣﺬی ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و رﻗﯿﻖ و ﻟﺰﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﺎع ﺑﺪون ﺷﻬﻮت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
 -۲۰۹ودی ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
آب ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ادرارﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
 -۲۱۰ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ودی ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد؟
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ را ﭘﺎک ﺷﺴﺘﻪ و ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۲۱۱ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
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ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺣﺪی ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۲۱۲ﻧﻔﺎس ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲۱۳ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﯾﺾ و ﻧﻔﺴﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺟﻤﺎع ،ﻃﻼق ،ﺗﻼوت ﻗﺮآن
 -۲۱۴اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۲۱۵در زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ زن ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻫﯿﭽﮑﺪام
 -۲۱۶ﺻﻼة در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
دﻋﺎ
 -۲۱۷ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 ۱۴رﮐﻦ
 -۲۱۸ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؟
زن ﺑﺎﻟﻎ ،اﻻغ و ﺳﮓ ﺳﯿﺎه از ﺟﻠﻮ ﻧﻤﺎز در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۲۱۹اوﻗﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۲۲۰ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ
 -۲۲۱ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺳﻨﺖ
 -۲۲۲ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﻋﯿﻦ
 -۲۲۳ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺎع ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺣﺮف زدن
 -۲۲۴ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ،ﻏﺴﻞ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
واﺟﺐ
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 -۲۲۵ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﻨﮓ
 -۲۲۶ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز او
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
 -۲۲۷اﺟﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮه اﺣﺪ
 -۲۲۸ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﻃﻼ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۲۰ﻣﺜﻘﺎل ) ۸۵ﮔﺮم(
 -۲۲۹ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﻧﻘﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۲۰۰درﻫﻢ
 -۲۳۰ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻃﻼ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
دو ﻧﯿﻢ درﺻﺪ
 -۲۳۱ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﮔﺎو ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 ۳۰راس
 -۲۳۲ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 ۴۰راس
 -۲۳۳ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﺷﺘﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 ۵ﻧﻔﺮ
 -۲۳۴ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﻋﺎی ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۲۳۵وﻗﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻌﺪ از ﻓﺠﺮ روز ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ.
 -۲۳۶ﮔﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ زﮐﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻓﻘﺮا  -ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ  -ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﺳﻼم  -ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ زﮐﺎت.
 -۲۳۷زﮐﺎت ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
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 -۲۳۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺰء ﻣﺒﻄﻼت روزه اﺳﺖ؟
ﺟﻤﺎع در روز رﻣﻀﺎن.
 -۲۳۹اﻋﺘﮑﺎف در ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۱۰ﺷﺐ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن
 -۲۴۰ﻣﺒﻄﻼت اﻋﺘﮑﺎف ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۲۴۱ﺣﺞ در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدن
 -۲۴۲روزه روز ﺷﮏ ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۳۰ﺷﻌﺒﺎن اﮔﺮ روﯾﺖ ﻣﺎه ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﺪ و روزه آن روز ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۲۴۳اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
روز  ۱۱و  ۱۲و  ۱۳ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ.
 -۲۴۴ﺣﮑﻢ روزه روزﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ
 -۲۴۵ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ) :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزه ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن روزه ﻣﺎه .........اﺳﺖ(؟
ﻣﺤﺮم
 -۲۴۶ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ) :روزه روز ...........ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ(؟
ﻋﺎﺷﻮرا
 -۲۴۷ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ روزه ﮐﺪام روزﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ روزه ﯾﮑﺴﺎل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؟
 ۶روز ﺷﻮال
 -۲۴۸ﺣﮑﻢ ﻏﺴﻞ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
 -۲۴۹ﺳﻌﯽ در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
رﮐﻦ اﺳﺖ
 -۲۵۰ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام
 -۲۵۱ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن دارد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ؟
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در دﻫﻪ اول ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻧﺎﺧﻦ و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -۲۵۲ﺷﺘﺮ در ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
 ۵ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 -۲۵۳ﮔﺎو در ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۳ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
 -۲۵۴ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۵۵در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
اذان ﮔﻔﺘﻦ در ﮔﻮش راﺳﺖ و اﻗﺎﻣﻪ در ﮔﻮش ﭼﭗ ـ ﺗﺤﻨﯿﮏ ﻧﻤﻮدن.
 -۲۵۶ﺗﺤﻨﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺰه ﺧﺮﻣﺎ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺤﻨﯿﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
 -۲۵۷ﺳﻨﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻮزاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۲۵۸ﺟﻬﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮان و ﻗﺪرت در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی اﻟﻠﻪ.
 -۲۵۹ﺣﮑﻢ ﺟﻬﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟
رﮐﻨﯽ ازدﯾﻦ اﺳﺖ.
 -۲۶۰ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۲۶۱ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۶۲ﮐﺪام اﺷﺨﺎص ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟
ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه.
 -۲۶۳ﻓﯽء ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﻮاﻟﯿﮑﻪ از ﮐﻔﺎر ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۲۶۴ﻋﻘﺪ ذﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺸﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ.

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب

٩٥

» -۲۶۵اﺒﻟﻴﻌﺎن ﺑﺎﺨﻟﻴﺎر ﻣﺎ لﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻮﯾﺎی ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ؟
ﺣﻖ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
دارﻧﺪ.
 -۲۶۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺒﯽ در ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد؟
اﮔﺮ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه رای دادﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﯿﺐ از ارزش ﮐﺎﻻ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ دارد.
 -۲۶۷ﺑﯿﻊ ﻋﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮم وﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺨﺮد ـ
ﺣﺮام
 -۲۶۸رﺑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﻋﻮض ﮐﺮدن دو ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺠﻨﺴﯽ ﮐﻪ در وزن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻋﻮض.
 -۲۶۹رﻫﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮض ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮض را ﺑﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
 -۲۷۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ رﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
رﻫﻦ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮض ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۷۱ﺑﯿﻊ ﺳﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺘﺶ )ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش( ـ ﺟﺎﯾﺰاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص.
 -۲۷۲ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮدن ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ.
 -۲۷۳ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ.
 -۲۷۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﮐﺴﯿﮑﻪ از ﺗﺼﺮف در ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮدش )ﺑﭽﻪ( ﯾﺎ دﯾﮕﺮان )ﺑﺪﻫﮑﺎر( ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۷۵ﺑﯿﻊ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ـ ﺟﺎﯾﺰ.
 -۲۷۶اﺟﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺒﺎح ﺑﺎ ﻣﺪت و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ.
 -۲۷۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎره ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
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ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۷۸ﮐﺪام ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار داد اﺟﺎره ﻣﯽﮔﺮدد؟
ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎل اﺟﺎره داده ﺷﺪه
 -۲۷۹ﺣﮑﻢ اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺑﺮای اذان و اﻣﺎﻣﺖ و ﺣﺞ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ وﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
 -۲۸۰ﻣﺰارﻋﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
دادن زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺬر ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺳﻮد در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ.
 -۲۸۱ﻣﺴﺎﻗﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺮار داد آﺑﯿﺎری و ﻧﮕﻬﺪاری درﺧﺖ ﺛﻤﺮ دار ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺛﻤﺮه آن ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﻨﻨﺪه.
 -۲۸۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط ﻣﺴﺎﻗﺎت و ﻣﺰارﻋﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۸۳در ﻗﺮار داد ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت ،ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ.
 -۲۸۴اﮔﺮ در ﻗﺮار داد ﻣﺴﺎﻗﺎة و ﻣﺰارﻋﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﺎورز ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد.
 -۲۸۵ﺷﻔﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻔﻌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲۸۶آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﻌﻪ )ﺷﺮﯾﮏ( ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﻣﺎل ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش اﺳﺖ(دارد؟
ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻓﺮوش را ﺑﺨﺮد.
 -۲۸۷ﻏﺼﺐ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ زور ﮔﺮﻓﺘﻦ.
 -۲۸۸ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺼﺐ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯽ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۸۹ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺻﻠﺢﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺻﻠﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدن دﺳﺖ ﺳﺎرق.
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 -۲۹۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه آن از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۹۱اﮔﺮ ﻣﺎل ﻋﺎرﯾﻪ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﺨﺺ ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه.
 -۲۹۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎرﯾﻪ دﻫﻨﺪه.
 -۲۹۳ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﯽ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ً
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺻﺎﺣﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
 -۲۹۴زﻣﯿﻦ ﻣﺮده آﺑﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪه.
 -۲۹۵ﺟﻌﺎﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺎﯾﺰه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری.
َ
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ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﺟﻌﺎﻟﻪ

 -۲۹۷ﻟﻘﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎل ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﻪ در راه ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
 -۲۹۸ﺷﯽء ﮔﻢ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺖ آن ،ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۹۹ﻟﻘﯿﻂ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﺳﺮ راه ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
 -۳۰۰ﺷﺮوط ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻟﻘﯿﻂ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ ،آزاد ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎدل ،رﺷﯿﺪ.
 -۳۰۱وﻗﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻊ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی ﮔﺮدد.
 -۳۰۲درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال وﻗﻔﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد؟
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ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺜﻞ آن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.
 -۳۰۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﻒ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
وﻗﻒ ﺷﯽء ﻣﺠﻬﻮل اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
 -۳۰۴ﻋﻄﯿﻪ و ﻫﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺟﺎﺋﺰاﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ دﯾﮕﺮی را ﻫﺒﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳۰۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻫﺒﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از ﭘﺪر ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
 -۳۰۶وﺻﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺨﺸﯿﺪن اﻣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﺻﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳۰۷ﮐﺪام وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﺎل در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮگ.
 -۳۰۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮوﺻﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دارد؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﮐﻔﺎرهﻫﺎی ﻣﯿﺖ.
 -۳۰۹ﮐﺪام وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ دﻋﻮی ﺧﺎص ﺟﻮاﻧﺎن.
 -۳۱۰ﻋﺘﻖ رﻗﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ آن.
 -۳۱۱ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮده را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮد آزاد ﮐﺮدن.
 -۳۱۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮده ﻣﺪﺑﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺪﺑﺮ.
 -۳۱۳ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮده داری اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺮار داد ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮده ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳۱۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺮده درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﭘﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ را ﺑﻪ آﻗﺎی او ﺑﺪﻫﺪ وﻻی ﺑﺮده ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۱۵ﺗﺮﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﻮال ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﯿﺖ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﻣﯽﮔﺬارد.
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 -۳۱۶ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری.
 -۳۱۷در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ازدواج واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ دارد و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ دﭼﺎر زﻧﺎ ﺷﻮد.
ً
 -۳۱۸از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد؟
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۱۹ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰء ﺷﺮوط ازدواج ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺣﻀﻮر داﻣﺎد ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ.
 -۳۲۰ازدواج ﺑﺎ ﮐﺪام زن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.
 -۳۲۱ﺻﺪاق ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ازدواج ﺑﻪ زن ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۳۲۲ﺣﮑﻢ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۳۲۳وﻟﯿﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -۳۲۴ﺣﮑﻢ وﻟﯿﻤﻪ دادن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ ﻣﻮﮐﺪ اﺳﺖ
 -۳۲۵در ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﻮت وﻟﯿﻤﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺻﻮرﺗﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ او ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۳۲۶ﺧﻠﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد زن و ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺧﻠﻊ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳۲۷ﻃﻼق ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺻﺤﺼﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
ً
ﻃﻼق ﺑﭽﻪ ،دﯾﻮاﻧﻪ ،ﻣﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۲۸ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼق را در زﻣﺎن ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس و ﯾﺎ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -۳۲۹ﻧﮑﺎح در ﺷﺮع ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
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ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۳۳۰ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ازدواج ﺑﺎ ﭼﻪ زﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده؟
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﭽﻪ دار ﺷﻮد.
 -۳۳۱ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺣﮑﻤﺖ ازدواج ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﻨﺘﺮل ازدﯾﺎد ﻧﺴﻞ.
 -۳۳۲در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ازدواج ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۳۳در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
دﯾﻨﺪاری.
 -۳۳۴ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن.
 -۳۳۵ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺮﻣﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺠﺮد وﻋﺪه ازدواج اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺤﺮﻣﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۳۳۶ﺣﮑﻢ و ﺣﺪود ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﺻﻮرت دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
 -۳۳۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮوط ازدواج ﻧﯿﺴﺖ؟
زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳۳۸ﮐﺪام ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ازدواج ﻧﻤﻮد؟
دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ.
 -۳۳۹از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ان الﺮﺿﺎﻋﺔ ﺤﺗﺮم ﻣﺎ ﺤﺗﺮم الﻮﻻدة«
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ دادن.
 -٣٤٠ازدواج ﺑﺎ ﮐﺪام زﻧﺎن ﺣﺮام ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ازدواج ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ.
 -٣٤١ازدواج ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام وﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
 -٣٤٢ﺣﮑﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
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 -٣٤٣ﮔﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮوط ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣٤٤اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ »ﻣﻦ ﻳﻤﻦ اﻤﻟﺮاة �ﺴﻬﻴﻞ أمﺮﻫﺎ وﻗﻠﺔ ﺻﺪاﻗﻬﺎ«
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ.
 -۳۴۵ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺣﻘﻮق واﺟﺐ زن ﻧﯿﺴﺖ؟
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر زن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۳۴۶ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ.
 -۳۴۷زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ رﺟﻮ ع ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ
 -۳۴۸در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺧﻠﻊ ﺑﺮای زن ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ؟
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق او از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۴۹ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮﺑﺎ زن را ﻃﻼق داد؟
زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرک اﻟﺼﻼة ﺷﻮد و اﺻﻼح ﻧﮕﺮدد.
 -۳۵۰ﻃﻼق در ﺷﺮع ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﻘﺪ ازدواج را ﻃﻼق ﮔﻮﯾﻦ.
 -۳۵۱ﭼﺮا ﻃﻼق دادن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮد اﺳﺖ؟
ﭼﻮن اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﻤﻮده و ﻣﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۵۲ﮐﺪام اﻟﻔﺎظ ﺟﺰء اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ ﻃﻼق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﺮو ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت.
 -۳۵۳ﻃﻼق ﺳﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪو در ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ ﺻﻮررت ﮔﯿﺮد.
 -۳۵۴ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام.
 -۳۵۵رﺟﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮد از ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن و ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ زن ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻋﻘﺪ
ﺟﺪﯾﺪ.
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 -۳۵۶ﺣﮑﻤﺖ از وﺟﻮد رﺟﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺮد در اﻧﺼﺮاف از ﻃﻼق و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده.
 -۳۵۷در ﭼﻪ ازدواﺟﯽ رﺟﻌﺖ وﺟﻮد دارد؟
زﻧﯽ ﮐﻪ درﻋﺪه ﻃﻼق اول ﯾﺎ دوم ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۵۸رﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ.
 -۳۵۹ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ رﺟﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
رﺿﺎﯾﺖ زن و وﻟﯽ او.
 -۳۶۰اﯾﻼء ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﻣﺮد ﺑﺮای ﺧﻮد داری از ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه.
 -۳۶۱ﺣﮑﻢ اﯾﻼء در ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام،و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه رﺟﻮع ﻧﮑﺮد دﯾﮕﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد.
 -۳۶۲ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺷﺮوط اﯾﻼء ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ازدواج دوم ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳۶۳اﯾﻼء ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
ﻣﺠﻨﻮن و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۳۶۴ﻇﻬﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدن زن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد
 -۳۶۵ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻇﻬﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام
 -۳۶۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻔﺎره ﻇﻬﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده  -روزه دوﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ  ۶۰ -ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا دادن.
 -۳۶۷ﻟﻌﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ و ﻏﻀﺐ از ﻃﺮف زن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻬﻤﺖ و ﺣﺪ زﻧﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۶۸ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮوط ﻟﻌﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
زن ،ﻣﺮد را در ادﻋﺎﯾﺶ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﺪ.
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 -۳۶۹ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟
ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۳۷۰در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ زن در ﻋﺪه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۳۷۱ﻋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ زن ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن رﺣﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻠﻪ ازازدواج و ﻣﻘﺪﻣﺎت ازدواج ﺧﻮد
داری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۳۷۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﮕﺮدد.
 -۳۷۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻋﺪهای ﻧﺪارد.
 -۳۷۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای زن ﻋﺪه دار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
 -۳۷۵ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﻮد.
 -۳۷۶ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زن ﺧﻮد رﺟﻌﺖ ﺑﮑﻨﺪ.
 -۳۷۷ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ وﺟﻮد دارد؟
دو ﻧﻮع :ﺻﻐﺮی و ﮐﺒﺮی
 -۳۷۸ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺻﻐﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ اول و ﯾﺎ دوﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﭘﺎﮐﯽ زن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺟﻌﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﺪدا ﻋﻘﺪ ﮐﺮد.
 -۳۷۹ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﮐﺒﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زن.
 -۳۸۰ﺣﮑﻢ زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای زن ﻋﺪه دار ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۳۸۱رﺿﺎع ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﭽﻪ در ﺳﻦ زﯾﺮ دو ﺳﺎل ازﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺨﻮرد رﺿﺎع ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۸۲ﺑﺎ رﺿﺎع ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ.
 -۳۸۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوط رﺿﺎع اﺳﺖ؟
در ﺳﻦ  ۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۸۴ﻧﺴﺐ از ﺷﯿﺮﺧﻮاری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ زن ﺷﯿﺮ دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۸۵ﺣﻀﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۸۶در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎدر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ.
 -۳۸۷ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻗﻞ ،اﻣﺎﻧﺘﺪار ،و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۳۸۸ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دوره ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﺧﺘﯿﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۸۹درﭼﻪ ﺳﻨﯽ دوره ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ
 -۳۹۰ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻣﻮال او ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت وﻟﯽ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۳۹۱ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۳۹۲ﺟﻨﺎﯾﺖ در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺑﺪن
 -۳۹۳ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺖ؟
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ و آﻟﺖ ﮐﺸﻨﺪه.
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 -۳۹۴ﺟﺰای ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺎص و ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺨﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۳۹۵ﺣﮑﻢ اﺧﺮوی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ در ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد) .آﯾﻪ  ۹۳ﻧﺴﺎء(
 -۳۹۶از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ـ ﺣﺎﻣﻠﻪ ـ دﯾﻮاﻧﻪ
 -۳۹۷ﻗﺘﻞ ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﮐﺎﻓﺮ ،زﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر.
 -۳۹۸ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺘﻮل ،و ﯾﺎ ﺑﻪ رای ﺣﺎﮐﻢ ،ﻗﺼﺎص ﺷﻮد.
 -۳۹۹ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺖ؟
ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪون آﻟﺖ ﮐﺸﻨﺪه.
 -۴۰۰ﭼﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﻔﺎره و دﯾﻪ ﻣﻐﻠﻈﻪ
 -۴۰۱ﮐﻔﺎره ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ روزه دو ﻣﺎه ﭘﯽ در ﭘﯽ.
 -۴۰۲دﯾﻪ ﻣﻐﻠﻈﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۰ﺷﺘﺮ و ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻗﺎﺗﻞ در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل.
 -۴۰۳ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺑﺪون ﻧﯿﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ آﻟﺖ ﮐﺸﻨﺪه
 -۴۰۴ﮐﺪا م ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﮔﻠﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
 -۴۰۵ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره و دﯾﻪ
 -۴۰۶ﮐﻔﺎره ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روزه دوﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ
 -۴۰۷دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﭘﺮداﺧﺖ  ۵ﺷﺘﺮ
 -۴۰۸دﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﺮم ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮوح و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۰۹ﺣﮑﻢ دﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
واﺟﺐ
 -۴۱۰دﯾﻪ زن آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺼﻒ ﻣﺮد آزاد.
 -۴۱۱اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد دﯾﻪ او ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
 -۴۱۲ﺣﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺟﺮم ﻣﻌﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۱۳ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ؟
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮد ﻣﺠﺮم از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴۱۴ﺣﮑﻢ اﺟﺮای ﺣﺪود ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪود را ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
اﺟﺮای ﺣﺪود واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻋﻔﻮ آن ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۱۵ﺣﺪود در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻣﺴﺠﺪ و ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﺋﺐ او اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴۱۶زﻧﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم وﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮک زﻧﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴۱۷ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺼﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ازدواج و ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴۱۸ﺣﺪ زﻧﺎﮐﺎر ﻣﺤﺼﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻨﮓ ﺳﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
 -۴۱۹ﺣﺪ زﻧﺎﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۱۰۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ.
 -۴۲۰ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮای ﺑﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮده زن و ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺼﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺎﺷﺪ ۵۰ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق اﺳﺖ
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 -۴۲۱ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﻬﺎر ﺑﺎر اﻗﺮار ﺻﺮﯾﺢ ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد
 -۴۲۲ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﻦ زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن او ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴۲۳ﻗﺬف ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﻬﻤﺖ زﻧﺎ و ﻟﻮاط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ زدن ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ و دﻟﯿﻞ.
 -۴۲۴ﻗﺬف ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻗﺬف زن ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺧﻮد را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﮐﺮدن ﺑﺒﯿﻨﺪ و از او ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد.
 -۴۲۵ﻗﺬف ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۲۶ﺣﺪ ﺗﻌﻤﺖ ﻧﺎروا ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻬﺎدت و ﮔﻮاﻫﯽ آن ﺷﺨﺺ
 -۴۲۷ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﭘﺪر وﻣﺎدر  -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﻮﺑﺖ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.
 -۴۲۸ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮای ﺣﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮده و دﯾﻮاﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮد
 -۴۲۹ﺧﻤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺨﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻤﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴۳۰ﺣﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
 -۴۳۱ﺷﺮوط ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎن،ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺮه.
 -۴۳۲ﺣﺪ ﺟﺮم راه زﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع راﻫﺰﻧﯽ :اﻋﺪام و ﺑﻪ دارآوﯾﺨﺘﻦ راه زن ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼف
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴۳۳ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻪ راه زﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
راﻫﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی.
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 -۴۳۴ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه و ﮔﻔﺘﺎر ،از اﺳﻼم ﺑﺮﺑﮕﺮدد.
 -۴۳۵ﺣﺪ و ﺣﮑﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﺪ ازﯾﻨﮑﻪ از او ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و او ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۳۶ﻣﺠﺮی ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
اﻣﺎم ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آن ﺣﺪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
 -۴۳۷ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ دادر ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ او اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۴۳۸ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﺟﺰء اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮدن اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ.
 -۴۳۹ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد.
 -۴۴۰ﻗﺴﻢ )أﯾﻤﺎن( ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﯾﺎد اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ اﻟﻠﻪ ،ﻗﺴﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۴۴۱ﻗﺴﻢ ﻟﻐﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ در ﮐﻼم اﺷﺨﺎص وﺟﻮد دارد.
 -۴۴۲ﻗﺴﻢ ﻏﻤﻮس ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻢ و ﮐﻔﺎره آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان .ﮐﻔﺎرهای ﻧﺪارد ،از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻮد.
 -۴۴۳ﮐﺪام ﻏﺬا ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻫﺮدو ﻣﻮرد.
 -۴۴۴ﮐﺪام ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺒﯿﺴﺘﻨﺪ؟
اﻻغ وﺣﺸﯽ )ﮔﻮر ﺧﺮ(
 -۴۴۵ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﮔﻮﺷﺖ ان ﺣﺮام اﺳﺖ؟
اﻻغ اﻫﻠﯽ
 -۴۴۶اﺻﻞ در ﻃﻌﺎم و ﺧﻮراک ﺑﺮ ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺮام ﺷﻮد
 -۴۴۷ﺻﯿﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ آن را ﺻﯿﺪ ﮐﺮده ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
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ﺣﻼل اﺳﺖ
 -۴۴۸از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ »ﻫﻮ اﻟﻄﻬﻮر ﻣﺎوءه واﺤﻟﻞ ﻣﻴتﺘﻪ« درﯾﺎ
آب درﯾﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدار آن ﺣﻼل اﺳﺖ.
 -۴۴۹ﻣﺮدار ﮐﺪام ﺣﯿﻮان ﺣﻼل اﺳﺖ؟
ﻣﻠﺦ و ﻣﺎﻫﯽ
 -۴۵۰ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺮﮐﯽ ذﺑﺢ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام اﺳﺖ
 -۴۵۱ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ و ﯾﺎ ﺳﯿﺪ وﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ ذﺑﺢ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام اﺳﺖ
 -۴۵۲ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ؟ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻔﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۳ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻗﻮذه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۴ﻣﺘﺮدﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮت ﺷﻮد و ﺑﻤﯿﺮد .ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۵ﻧﻄﯿﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۶ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان زﻧﺪهای ﮐﻪ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴۵۷ﺻﯿﺪ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮام
 -۴۵۸ﺻﯿﺪ و ﺷﮑﺎر ﺳﮓ ﺷﮑﺎر ﭼﻪ ﺣﻤﮑﯽ دارد؟
ﺣﻼل اﺳﺖ.
 -۴۵۹در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮان درﻧﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻫﺮدو ﻣﻮرد
 -۴۶۰ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﺧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻼل اﺳﺖ.

١٠٩

١١٠

ﻓﻘﻪ آﺳﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب

 -۴۶۱اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﮑﻢ دادن ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮاو اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟
اﮔﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﮑﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۴۶۲ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎوت ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺣﮑﻢ دادن در ﺣﺎل ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻗﺒﻮل ﻫﺪﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ.
 -۴۶۳ﮔﻮاﻫﯽ دادن در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﺮ وﺟﻮد ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎوت.
 -۴۶۴ﺣﮑﻢ ﺷﻬﺎدت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ
 -۴۶۵زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادای ﺷﻬﺎدت ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﻣﺎ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﻓﺮض ﻋﯿﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۶۶ﺷﺮوط ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﻮاه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
 -۴۶۷ﺷﻬﺎدت ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
 -۴۶۸ﺣﮑﻢ اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت دان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
 -۴۶۹ﺑﺮای اﺛﺒﺎت زﻧﺎو ﻟﻮاط وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻻزم اﺳﺖ؟
ﭼﻬﺎر ﻣﺮد
 -۴۷۰ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺳﺮﻗﺖ و ﺗﻬﻤﺖ و ﻃﻼق و ازدواج ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮔﻮاه ﻻزم اﺳﺖ؟
دو ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد
 -۴۷۱ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺟﺎره و رﻫﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻻزم دارد؟
دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن.
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