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 مقدمه

؛  است  پیدا کردهتغییر  ( 1398تابستان ) امسال دکتری حقوق عمومی، شاخه  همانطور که می دانید دروس تخصصی 

که   باشدمی  اری ادو حقوق اساسی  وق حق  -ر کاحقوق  –متون فقهشامل  می و مشاخه حقوق عدروس تخصصی 

در آزمون   هر یک از آنهابوده که ضریب  هم  تحصیلی د زبان و استعدا نیز شامل دروس عمومی . است 4دارای ضریب 

 باشد.می  1 ( رشته هاکلیه و )عمومی  قحقو دکتری

  4کتری آن در آزمون داست که ضریب  حقوق عمومی ی تخصصی آزمون دکتر یکی از دروسحقوق عمومی قه ن فمتو

 متون فقه حقوق عمومی شامل این بخش ها است:   فعلی و با در نظر گرفتن مباحث اضافه شدهبا تغییرات  باشد.ی م

 جهاد و والیت  •

 انفال   •

 موات  ءاحیا •

 قضا و شهادت  •

 امر به معروف و نهی از منکر  •

هاد و والیت که  ش جبخ به  موات اء یح ا - منکراز  ی و نه  امر به معروف  -دتقضا و شها -انفالدر بخش متون فقه، مباحث 

چند آزمون را برای داوطلبان سخت تر این اقدام هر شد اضافه شده است. در چند سال اخیر از آنها سوال مطرح می 

این شاخه بیشتر   ی مربوط به حقوق عمومی را در عالقه مندان به خواهد کرد اما از این جهت که ممکن است دانش فقه 

به آزمون خالصه  است که بایستی فقط این  بوده و ایراداز یک نظر قابل  (فعال)وع وضاست. البته این م دفاعابل کند؛ ق

به عنوان درسی  ضمنا وارد دروس تحصیلی شود.  حقوق عمومی و مخصوصا کارشناسی ارشد شناسیکاردر دوره نشود و 

 نظر قرار گیرد. دمی تواند الزامی برای دانشجویان دکتری نیز م

  موات( اءیاح  -از منکر  یعروف و نه امر به م  -هادتش قضا و -انفال بخش)ومی ق عممتون فقه حقو مجلد عنوان این 

باشد. در حقیقت این کتاب جلد دوم از متون فقه آزمون دکتری حقوق عمومی است چرا که جلد اول این کتاب درباره می 

 . جهاد و والیت است

ه است  گردیدو سعی  هشدتر و کاربردی تر رکزمتم وصیت را دارد که مطالب آناول کتاب این خص نسبت به جلد  د جلاین 

درسنامه، تست و خودسنجی مطرح شود و  نکات آزمونی ذکر شود و هم بعد از هر چند صفحه  ،در البه الی مطالب 

بنابراین   ذکر گردد. مبحث هر  خرآه، در د داشتای وجوث سابقه ضوع مورد بحدرباره موچنانچه از سواالت آزمون دکتری 

 است.  هشد  راکی  ص تخص کاربردی وورت به صاین کتاب 

قرانی و  چنانچه آیه  بین مطالب هر مبحثیدر این است که مجلد انجام شده یکی دیگر از کارهای خوبی که در این 

 ح نماییم. ا مطر ط با آن رل مرتب و سوا ایم آن را ذکر کنیم روایتی وجود داشته سعی کرده

آنچه که برای  همه  هدر بردارنداست مکن م  و ت انجام شده استسرع ی بادانید نگارش این کتاب کم همانطور که می 

 -ر یک از فقها بخشی را به قضاوت، شهادت، انفالمخصوصا اینکه ه  الزم و ملزوم است نباشد؛ حقوق عمومیهی مباحث فق

متمرکز حث مبا نوعی در به سعی کردیم ما اما به هر حال  ؛منکر اختصاص داده انداحیای موات و امر به معروف و نهی از 

 . و با نظریات آزمونی و مهمتر آشنا گردد پیدا کند بتواند آمادگی نسبی برای آزمونا داوطلب یتشویم که نها
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اختصاص   جهاد و والیت هم   زمانی را به مبحثبایست این بوده که داوطلبان می مختصر بودن کتاب   یکی از دالیلبنابراین  

اتفاق به هر حال مطالعه را  اضافه شده و این صی خص وق کار نیز به دروس تقنی حآزمو این شاخه ه بر این در عالو؛ دهند

 ومی سخت تر خواهد کرد. برای داوطلبان آزمون دکتری حقوق عم

گذارند و  ز چاپ اول خود را می نوه  یک درخواست داریم؛ اینکه این کتاب عمومیحقوق از داوطلبان دکتری در پایان 

 1.را از موضوع مطلع نماییدده لطفا ما در صورت مشاه ؛دشدات جزئی همراه باایرابا  ممکن است در البه الی مباحث 

 حقوق عمومیدپارتمان دکتری 

  1398مهرماه                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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 اول:بخش 

 لنفاا
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 (حریرالروضه تفسیریت )انفال

 

 لانفألاا مّأو

 آلهو هيعل هالل لىص هل   لا للرسوت نكا وقد،  املهبیق ىلعده عب السالم هيعل له واإلمامآو هيعل الله لىص ی  بنلل  دالزائ الملا  يهف

ة ف ري ش ل ا   ية بال   هتاحي  يف
1: 

 

 

 

 .همامق ملقائا م اإلم له  عدوهي ب
 

 :نفالي  م  س    هنوم  ،هلی قبن  ع  يد بهيز  يالذ  «مال الس   يه ل ع   م ام اإل   ل نف و: »ه بقولها  يلإوقد أشار  

 

 

 اوانك سلمين، ماوكهل ي « أهال أه اد ب أو ين »رحلبا دالب، كالتغير ق من « عًاطو » نيلمسلمل « متل  س  أو وتركوها » هلهاأ «اعنه  ىجلان ضٌرأ»

 مالك.لها رف عي ت التي الواملاض ر ق األمطل كذا، وف ارام كأ

ألرض ا في غير هوونحمن القصب  ةلوءمالمألرض ا : يهو ،وحالمفت يكرحلتاب « ةم أج »  عجم، المد  مع افتحهوة زهمالكسر ب « مجا الا و»

 .كةلومملا

  غير أرضه  في كلوذ ،هما غيروٍن معد و شجٍر من «اه ب ن و ك وما ي رف »علالى إما يهف عمرجالو «دیةواأل نوطبو، ل باجال ؤوسر و»

 به.ص ة مختلا

____________________ 

 

 

 

ول حيااات رساا . انفال در زمان ماماگروه پیامبر و  (مِهس) افزون بر  (عم) او، اماو پس از  (ص) مختص به پیامبرموالى است ، اانفال

 که جانشین پیامبر است.ست معصومی ام پس از پیامبر، از آن اماحضرت بوده است و آن  ، به نص آيه شريفه مخصوصالله

 -كندپيدا مىى ادتياز و زيامت (سادات= )که به واسطه آن از گروه خودش (و نفل امامآن را بیان کرد: ) ورت و مصنف به این ص

 عبارتند از: (یيعنى زيادل)َفَنجهت نيز ن يمو به ه

 

 هُل سُور و  ل  ه  ال ایعُوطِو أ   مْکُنِیْ ب  ت ذ ا واحُلِصْأ و  ه ل  لا قُوات   اف  و الر  سُوِل هِل  لِ ف اُلأ نْالْ لِ قُ  أ نْف اِلالْ نِع  ك لُون أ سْی   وره انفال:س 1یه آ - 1

آید و ان ناملسم تبه دس ننامشون جنگ از دبد که میایغنیعنی کنند ) سؤال ارفال ن اکم ز تو حامت ا (ول ماای رس) :ین مِنِؤْمُ مْتُکُنْ إِنْ

ه ک تیثرو صهک، خالومل عیطاق ،ردندا رثاو هک سیک ثرا ،اهکف رود ،اههو ک ها، فرازشه بی، نادعممالك، بی ی خراب ینهازم

ند ببخشند( دانح صالر قد و هر هر کس  ش به نانانشیج ل وکه رسو است )  ل و رسوخدا  ص وخص م ل نفاا کهده  اب جو ( ل شودص حا ردمم رنجبی 

 1د انیمای ل ها گرا د کنی عتاطا ارو ا ل وس ر و  د و خدایش وکبن د بین خودتاحاات و تمو مسالیت در رضا  ید وخدا بترس از  د یابن اا مؤمنمش  سپ

 

 است ام امود گروه خ یا تدایله، ساقباز   ورمنظ

   د. باش  یونزمآ سوال واننبه ع  مسالا هک کن استممتن م و همجرت وعنیل لبه د ه ملج نیا: م هم

 . است همقام ئم او قلالمام ه  مکل ود ربید هم کتا

ذاشته  اگو  نا ن ا مل س م  گ به ن ن ج بدو را  ن آ  و  ه دوچ كر ن ك آ ش از مردم ه ك  ىزمين  «نجلى ا ضٌرأ»

 ند. ا 

 

 ست. ا  (لاو یدشه )فنمنظور مص هم:م خیلی

که   استشده  رهااشان ر ق و صریح  دقیقص در ن کته:ن

 .ق داردتعل او بر خدا و پیامه ب طفق ال ف نا

  ریضم ست.ا ماام و رامبیپ  هوگر (مِه س) هماقبیل ازر وظنم

 د. گردبر می  امماو  ه پیامبر ب مهکلاین ر د « امه»

 . باشدمی   عرف آن  یصشخت کالم و ت سا ه ها در نرود هطون االودیز با ور منظ -مهم 
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 اند.گذاشته وادون جنگ به مسلمانان و آن را ب (امجآ) کردهکوچ  از آنمش مرد زمينى كه -1

 حرينرزمين بمانند س {؛و كفار هنوز در آن ساكنند}سليم شده است مسلمانان ت گ بهزمينى كه از روی رضايت، بدون جن -2

ا كااافر و نيااز هاار زمااين م آن مسلمان باشند ياا خواه مرد {؛ين ويران شده استزم نآو } نداهالک شدهاكنان آن س زمينى كه -3

 ت.ده نيسش مواتى كه برای آن، مالكى شناخته

 

 ننده سرشار از نى و ماَجَمه زمينى است ك؛ جمع َاد نيز تلفظ مى شودو فتح آن كه با م ةهمزبا كسر  مجاآ زارها و جنگلها،نی -4

 ک دارد.ر زمينى كه مالغير د. دى باشم {ختاناز ساير در }نآ

 

ن و ، معااددرخااتز ؛ اتود اساا وجاا و هر چه در آن م نظر عرف استه و دره و مالک تشخيص كو ها درون دره قله كوه ها و -5

 مى باشد. مخصوص به امامزمين ه گفته شد؛ در غيرچآنه مانند آن. البت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ودى شم نيز تلفظد م بان كه تح آو فة همز رسبا كا ب هم ا. نکته: گل هجنا و رهنیزا :ماجا

 ت. اس اه هرد نرودبه معنای  «ةیدواأل نوبط»:  مهم نکته
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 خودسنجی 

 متعلق به چه کسی است؟  «انفال »، «در قران »سوره انفال  آیه شریفه دقیق به نص .1

 )ص(امبريپخداوند و  -الف

 ه خداوندص بمخت -ب

 )ص(پيامبر بيت هلمختص ا -ج

 )ص(پيامبر جانشينانبه مختص  -د

ما( امت از تو حكم انفال را  ول رس  ی )ا  ..... ق ِل األَْْنَفال  ِللَّه َوالرََّسولِ   الْأَنْفَال  سوره انفال: َيْسَأل وَنَك َعِن   1  ه ي آ  :»مطابق  . صحيح است الفينه زگ

   « ببخشند(  به هر كس و هر قدر صالح دانند    نانش ي و جانش  رسول ه  )ك صوص خدا و رسول است  جواب ده كه انفال مخ  سؤال كنند 

 .... از نظر شهید ثانی انفال  .2

 امبريافزون بر سهِم پيا )ص( امبرياست مختص به پ ىاموال -الف

 ر نيست.امبيافزون بر سهِم گروه پكه از او، امام)ع(  و پس)ص( امبرياست مختص به پ ىاموال -ب

 و اهل بيت)ع( )ص( ربماياست مختص به پ ىوالما -ج

 است. و امام امبريافزون بر سهِم گروه پ كه )ص( و پس از او، امام)ع(رامبياست مختص به پ ىاموال -د

 و امام. امبريافزون بر )سهِم( گروه پاو، امام)ع( از  )ص( و پسامبرياست مختص به پ ىانفال، اموال .صحيح است  د گزينه

 ... پیامبر)ص(. انفال پس از .3

 .است امبريپ نياست كه جانش ىامام معصومآن  ز ا -الف

 .است امامان نياست كه جانش حاكم اسالمىن آ از  -ب

 است امبريپ نياست كه جانش ىمعصوم انامام پيامبر و -خدا آناز  -ج

 هستند. امبريپ نياست كه جانش و حاكمان شرعى ىمعصوم انامام -پيامبر -خدا از آن -د

از   امبر، ي مخصوص آن حضرت بوده است)پس از پ  فه ي شر  ه ي رسول الله، به نص آ  ات ي در زمان ح كه انفال د دقت شو  . صحيح است الف گزينه

 است.(   امبر يپ   ن ي است كه جانش  ى آن امام معصوم 

«  به چه هیلقب» ه ، ومنه سُمّی نفالً«م علیه السالم الذی یزید به عن قبیلإلما»وقد أشار إلیها بقوله : ونفل ادر عبارت  .4

 اشد؟بمفهومی می

 پيامبر -الف

 مسلمانان -ب

 سادات  -ج

 اسالمىحاكم  -د

 باشد. منظور از اين اصطالح، سادت يا هم گروهان امام مى   . صحيح است  ج گزينه

 . د... کناموالی که امام از سادات سهم زیادتری پیدا می .5

 خمس -الف

 زكاة -ب

 فى  -ج
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 انفال -د

 . كند ى م   دا يپ   ى ادت ي و ز   از يامت   از گروه خودش   امام   ن كه به واسطه آ   الى است انفال م   . صحيح است  د گزينه

 به نظر مصنف.....  .6

 .كندىم دايپ ىادتيو ز  از ياست كه به واسطه آن امام از سادات امت ىانفال مال -الف

 .كندىم دايپ ىادتيو ز  از يامتنائبان عام و خاص خود امام از  ه آناست كه به واسط ىانفال مال -ب

 .كندىم دايپ ىادتيو ز  از يامت حاكمان اسالمى و نواب خاصامام از واسطه آن  بهاست كه  ىانفال مال -ج

 .كندىم دايپ ىادتيو ز  از يامت سلطان عادلامام از پيامبر و است كه به واسطه آن  ىانفال مال -د

د أشار إليها بقوله : »ونفل  ق و  ست. يا به عبارت ديگر: از نظر مصنف نفل امام نسبت به سادات بيشتر و زيادتر ا  .استيح صح فال گزينه

   : « الذي يزيد به عن قبيله ، ومنه س م ي نفال اإلمام عليه السالم 

 كند.امتياز و زيادتى پيدا مىات( مصنف به اين صورت آن را بيان كرد: )و نفل امام( كه به واسطه آن از گروه خودش)= ساد

 و

 و

 و

 وو
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 ( واهر الکالمج)انفال  

بل و عن القاموس و إن عطف عليها الهبة فيه، نعم   مصباح فى ال  جمع نفل ساكنا و محركا بمعنى الغنيمة  1األنفال األول فى 

 صل عن األ   دةن زيا ما كا عن األزهری النفل  

 به معنای  موسقا در  و  ت استنيم غی به معناباح مص در  ( لفن) فتح ف كون و جمع نفل به صورت س -ر انفالد -اول

  .فزونى داشته باشدده نفل هر چيزی است كه بر اصل ه در ازهری آمت. بلاس  مدهآهبه    غنيمت و 

 . استاز اصل  ادی آنچه زیمعنای مى باشد. همچنين به  به معنای غنیمتانفال بنابراين  نکته:

 .آمده است غنایمی ناانفال به مع در قرآن كريم  نکته:

 

، و قال  فرض عن ال  ادة ي ز صالة التطوع نافلة ألنها  ت ي م، و سم األم  سائر  ى عل بها فضلوا  ن ي بذلک ألن المسلم  غنائم ال ت ي م س 

 « َصاِلِحينَ   َنا جَعلْ   ك الًّ وَ   ْبَنا َله  ِإْسَحاَق َوَيْعق وَب َناِفَلًة  َوَوهَ » ى الله تعال 

نامگذاری  و  برتری دارند.  (اديان )امت هابر ساير  (انفال )نآ  به ه  مسلمانان كنليل آبه د شدمگذاری نائم ناغبه ، از اصل

 موده اند:فربزرگ مرتبه خداوند و  است برای اين است كه زياده بر واجب  نافله نماز 

مقام  ايسته ) مه را صالح و شاش( يعقوب را عطا كرديم و ه فرزندزاده ) افزون بر آنو به او اسحاق و  سوره انبياء:  72)آيه 

 ( .يديم اننبوت( گرد

 

الخصوص كما كان   يستحقه االمام )عليه السالم( من األموال على جهة  ما  هى هنا أی زيادة على ما سأله و كيف كان ف 

مس،  من الشركة فى الخ  له لى ما جعله الى له زيادة ع سميت بذلک ألنها هبة من الله تع و آله(  للنبى )صلى الله عليه 

 على غيره    ذلکب يال له  له و تفض   كراما إ 

همانطور   امام ع مستحق است از اموال به جهت خاصى است كه اينجاه در گون چاينكه  نى زياده بر آنچه خواسته شده وعي

)ص( در خمس،   امبريسهم پ زون برد كه افب خداوناز جان داند كهمى  یهبه ا  (انفال) آن را  (پيامبر) داندپيامبر مى كه 

 است. شده  ى ارزان شان يبه ا  ،( انفال  یعنی بذلك  )، آن انگريبر د ی و دن يش خب یبرترداشتن و  ى گرام یبرا

  ت عالوه بر حق قرار داده شده اسبرای امام ا كه انفال زيادتى است كه منظور از ضمير ه در له: امام مى باشد؛ چر نکته:

 س مخ  شتراک درا

   و من تابعه خمسة: المصنف  هى عند    و 

 قتال غیر  ی تملک مناألرض الت 

  ال رکاب و  یلبخ م یوجف علیها لو   

   عنها أهلها   انجلی سواء 

 
  ه فلانتحبی را هم مس هایازنم؛ ه استرام بود ها حنآ ل از بر ملتهای ق زیرا ب  موده، دت فر ایز ت مّن اایی برا  ند داوت که خس ا ی اللح  زهای، چیالنفا - 1

 ینرح بع الجمم  :ستد ارزنف رب  ه ون زیادچ  ،د نوییز نافله می گن د زنرفرزنِد  ه فاست و ب اجب اده بر وزی نو چ ،ند یمی گو

 م نائغای عنا به مهب

 تاس ندکروچ ک  یمعنا بهانجلی: 

 جم تها و کرکشی ل: لشیبخ

 است.ل ص ر اب هدال زیاانف خیلی مهم: 

  رند دا تریرب ا هر امت یسا نفال بر اق ریط از

 ند اردری برت

 ستا زون دی و اف زیاای ین آیه به معندد: در ات گرقد
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 ین طوعا  ا للمسلم أو سلموه 

 ماع، ر أنه إج بل الظاه فيها بال خالف أجده،    و هم 

 است:  مورد    5شامل    ( فال ان ) شهيد اول از نظر  و  

 { ؛در آن ساكنند و كفار هنوز}ودش   تملک    توسط مسلمانان   دون جنگ ب   نى كه ي زم 

زار به مسلمين   بدون كار ا ي  و  از اينكه اهلش از آن كوچ كنند دست آيد اعم  هب  ر كشىلشك مله وح  بدون  هر زمينى كه

اشته  وجود ندفى و در آنها نظر خال (ود در آن ساكن باشندبه اين صورت كه خ ديپلماسى  )ولو از طريق تسليم شده است 

 ع است.اكه ظاهر در اجمبل

 

ْوا  َراَقة  َدٍم َأْو َقْوٌم ص وِلح وا َو َأْعطَ َما َكاَن ِمْن َأْرٍض َلْم َيك ْن ِفيَها هِ لَ انْفَ أَنَّ الْإ   :موثق ل لسالم( فى ا ه ا علي الصادق )  ل قو ل   

 ِللّرس وِل  َفه وَ  هِ لّ لِ  ا َكانَ َفمَ  ل  و ه  وَ ل لرَّسُأَنْفَالُ ل لَّ ء  وَ الْْی م نَ الْفَلَّه  َذا ك  َفهَ  َأْرٍض َخِرَبٍة َأْو ب ط وِن َأْوِدَيةٍ ْم َو َما َكاَن ِمْن ْيِديهِ ِبأَ 

 َيَضع ه  َحْيث  ي ِحبَّ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت سفته ات گرورص معناو در یك د ره هم فی که  است و نفالهم ا :(ع)قدامام صا ین سخنا رد از انفال رنظوم

 رددگ  ضاعف مت قدزمون  آ یراب  -است م مه
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 ( الکالم جواهر )انفال  خودسنجی از

 ... یمعناکنا و محرکا باألنفال  جمع نفل س :القاموس عن صباحالم یف .1

  مةيالغن -الف

 الشروع باالحياء -ب

 الجام -ج

 فى  -د

 مة ي الغن  ى األنفال جمع نفل ساكنا و محركا بمعن   : القاموس  ى المصباح عن ف   .استيح صح الف گزينه

 انفال در نص قران به معنای چه می باشد؟ .2

 غنائم -الف

 اموال -ب

 موات ياءاح -ج

 فى  -د

 ت. اس م آمده  به معنای غنائ   در قران، انفال   . صحيح است الف گزينه

   هیف.... هایإن عطف عل مةیالغن یاألنفال جمع نفل ساکنا و محرکا بمعن .3

 التملک -الف

 الصدقة  -ب

 الهبة -ج

 االحياء -د

 انفال، هبه و بخشش در زيادی است.   . صحيح است  ج گزينه

 ....  سمیت األصل، عن .4

 مماأل سائر على  ابه فضلوا المسلمين ألن بذلکالجام  -الف

 األمم سائر على  بها فضلوا المسلمين نأل بذلک الغنائم -ب

 الكفار على  بها فضلوا المسلمين ألن لکذبالنوافل  -ج

 الغير على  بها فضلوا المسلمين ألن بذلک النوافل -د

 رتری دارند.مت ها)اديان( بآنكه  مسلمانان به آن بر ساير ا دليلامگذاری شد به از اصل، به غنائم ن . صحيح استب  گزينه 

 باشد؟الحی فقهی میعریف چه اصطت این عبارت .5

 «دة علی ما جعله له، إکراما له و تفضیال له بذلک علی غیره تعالی له زیاألنها هبة من اهلل»

 فى -الف

 انفال -ب

 خمس -ج

 حيازت مباحات -د



 ه یلدی عقو قح تا راشت نا
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  له تفضيال و له ماراإك الخمس، فى الشركة من له جعله ما على زيادة له تعالى الله من هبة ألنها کبذل سميت  . استصحيح  ب گزينه

  شده  داده  قرار  او  برای  خمس  در  شركت  در  آنچه  بر  زيادتر  شده؛  داده  قرار  او  برای  كه  تعالى  خداوند  از ( ى بخشش )ای  هبه  غيره: على بذلک

 ديگران   به   نسبت   آن   بر   است   ه د ش   داده   او   بر   ه ك   برتری   و   بخشش   دليل   به   است؛ 

 شده است عالوه بر حق اشتراک در خمسزيادتى است كه برای امام قرار داده  را كه انفالچ مى باشد؛ در له: امام ور از ضمير هنظم نکته:
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 :مدو بخش 

 وتقضا
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 قضاوت
 
 

 نصب زمهیفل ،نائبه أو اماإلم وظیفۀ ماإلما ورحض مع أنّه أالّ له، نیالصالح حقّ یف هیاکف اجبو (هو و) ناسال نیب الحکم یأ

 ت ن یاتع احدا  و إلا  أهلا  کنی  لم فإن  .هیاکف وجبت نیعی  مل ولو ،جابه اإل هن یّع من یعل جبی  و ،به قومیل یۀالناح یف قاضٍ

 وفی  به. امیقبال سهفن من الوثوق ع م ذلک أجودهما  قوالن ناای ع لتعدّدا عم هب با ستحا یف و .الطلب لزمه مامإلا به لم ولو .هیعل

  اإلفتاء لشرائط معجاال  الفقیه قضاء ینفذ الغیبه

 

 

  در  یول  است، ییاکف واجب ند،ارد را آن  یگستیشا  که یکسان یبرا  قضاوت و  تاس مردم انیم کردن مکح یمعن به قضا 

 یقاض تا  کند نصب یاضق ها(هر)ش ناحیه در ،است الزم امام بر ،نیبنابرا است. انشیا بیا ن ا ی امام ۀفیوظ ماما  حضور ترصو

 را یکس امام اگر یلو  ،شود یم بجاو  امام امر  کردن تاباج کند، یم نییتع را او امام که یکس بر  و .پردازد قضاوت به

 یبرا ]  نفر کی جز اگر ،حال د.بو اهدوخ ییاکف واجب  رنداد را آن یگت سیشا  که یکسان بر دنکر اجابت د،کنن نییتع

  که تسا واجب او بر ،نشناسد امام را کس آن رگا و  شود؛ یم ینیع واجب او بر بت،اجا  اشد،ب اشتهدن تیصلح [ وتقضا 

  داشته تیحصل قضاوت یا بر نفر چند که یورتص در و ؛ کند بطل رتحض آن از ار قضاوت بنصم کرده یمعرف ماما  به را خود

 اب استحب  آنها  نیبهتر که دارد، وجود  قول دو نه؟ ا ی  است ینیع ستحبم [ آنها  از یکی ] کردنِ لبط ا یآ  کهنیا ر د ند،باش

 قضاوت  ،مما ا یبتغ مانز در  .باشد شتهدا  نانیاطم  دشخو به ،قضاوت به ردنک ماقدا از فرد که یصورت در البته ست،ا

 است نافذ ،باشد افتاء  شرایط دارای که یهیفق

  است. کفایی واجب نردک وتا قض ه:نکت

 اجابت نکند، نییتع را یکس امام اگر اگر پس  کند. اجابت است واجب د،نک می تعیین تقضاو ایبر را او امام که کسی نکته:

 د. بو خواهد ییفا ک واجب  درن دا را آن یگتسی شا  که یکسان بر دنکر

  ی نیع  بمستح [ آنها  از یکی  ]  کردنِ طلب ا یآ نکهی ا در باشند  داشته تیصلح قضاوت یبرا نفر چند که یتصور در کته:ن

 .است استحباب آنها  نیبهتر که ،رددا دوجو  قول دو  نه؟ ا ی است

 است فذنا  ،باشد ءتا اف شرایط دارای که ییهقف قضاوت ،امام غیبت زمان در نکته:

 نزما  در . األشهر علی والبصر رّیهلحا و هابلکتوا.إجماعاا دلوالم  طهاره و هالعدال و واإلیمان والذکوره قل لعا و غالبلو : هی و

 پاکی -تالدع -بودن( ایمان)شیعه :از عبارتند شرایط آن و است نافذ افتاء، شرایط یرادا که هیفقی تاوقض ،امام غیبت

       قها(ف ماعاج به قل) ع -بلوغ -دنوب مرد -تولد

  تر رومشه قول  بربنا باالیی ردموا برخالف موارد نای

  لغه  و یفوالتصر  والنحو األُصول و لمالک  :وهی ،الستّ اتالمقدّم بمعرفه یتحقّق و .أُصولها  و  الشرعیّه مکا حاأل فی  ادجتهوال

 . العقل یلدل و واإلجماع نّهلسوا الکتاب هی  و األربعه واألُصول

  که - چهارگانه لصوا و قنطم ،عرب لغت ،صرف ،نحو ،فقه لاصو ،کلم : ز ا عبارتند که – انهگ شش  قّدماتم تنانسد با جتهادا

 .یابد می ققحت - عقل دلیل و اجماع سنّت،  قرآن، : از  ندعبارت

 من  به جّحتی ما  معرفه وکذا ،األصول فی هداخل هما  وغیر هیّلصاأل لبراءهوا االستصحاب من العقل دالله و عقل: دلیل نکته:

 لصواال  رتص مخ و بکالتهذی – هالفق اّصول مختصرات من  رکثی  یشتمل بل .قیاسال

 

  اضق  رما  هو  زا  ورنظم

 ت سا  تواضق  و
ه  ف ظی وام  م ار  ضوح  تر صو  رد

 است   شانیایب  ان  و  ماام

 ت ذ اسناف  اوتف  طایشر  عماج  هیقف   تواقض   بتیغ  نا زم  در
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 تست و خودسنجی
 * ارتزاق قاضی ...

 (80د آزا)   :یم کهمن الخصم(( استنباط می کن علاز عبارت ))ال یجوز الج -1
 یچکدام از متداعیین قرارداد ببندد. با ه ند توانمیضی ( قا1

 ندد.  دعوی قرارداد بب طرفین  کی از با ی منحصرا    تواند ( قاضی نمی2

 د.  اضی مزد قرار دهنتوانند برای قصاحبان دعوی نمی( 3

 و خصم طرف دیگر قرار دهد. ن ( بر قاضی جایز نیست یکی از طرفین را دشم4

 و

 و

 و

 و

 وو 
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 :ومس ش بخ

 شهادت
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 دتشها
 اهدالش ،األول  :أربعة فصولهو داتالشها ابکت

 .است شاهد به جعرا اول صلف ؛دارد فصل چهار شهادات کتاب

 ود شهم ال نکا  ولو  مسلواال والعقل، ،یتفرقوا ال وأن مباح على یجتمعوا وأن شر الع بلوغ طبشر احرالج فی إال البلوغ شرطه و

                            ینلممسال عدم د عن یۀالوص فی إل األصح ىعل کافرا هیلع

 باشند  دهرسی سال10 سن به نپسرا ها بچه  اینکه شرط به البته ،جراحت بر  ادتشه در  مگر .است بودن بالغ ،شاهد برای ستنخ رطش

 .بروند کمهمح به ینکها از  قبل   دشاب هشدن ،مه متفرق که این و باشند شده جمع مباح کار  برای ها بچه این و

 علیه کافر  شهادت پس دباش کافر شود  می داده شهادت  او علیه  که کسی گرچها .است بودن مسلمان سوم  شرط و ستا عقل  دوم شرط

 .مسلمان نشدن تفای هنگام یتوص در  رمگ نیست پذیرفته فرکا

 لد،موال طهارةو ،المروءة كروت رةیصغلا على صرارالو بالکبیرة وتزول والعدالۀ واالیمان،

 ترك  و صغیره اهگنبر اصرار  و هکبیر گناه ارتکاب با شود می ئلزا لتعدا و عدالتدیگر رطش و تاس دن(بو هشیع)یمانا یگرد شرط

 .دشاب طاهر  او  مولد  و (جامعه در  هرکس انش)مروت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهادت:  پذیرش موانع

 ول ،فسقا  تتضمن ال لعداوةا انتک ذاإ  لقب وهلعد دشه ولو س،عکوبال ساءةبالم  لسرور ا همن ملع ی نبأ لدنیویۀا ةالعداو وتمنع

 للحاکم رظه  ولو الى،عت الل  حق فی یکون أن إال بإقامتها  المتبرع وال  به  دالمشهو بط یض ال بحیث  السهو کثیر شهادة  بلتق

 شاهد شخص نآ که انیمبد اینکه به  ؛دنیوی وت ادع ،تد اهش  لقبو از  شود  می مانع .نقض حکمه على الشهادة فی  القادح  سبق

  شهادت  شاهد، اگر و  .شخص آن به  خوبی نیدرس از  شود می ناراحت بالعکس  یا و کسی به احتینار  و بدی رسیدن ثرا بر  دشو  می دنوخش

  ،ندک می شتباها د زیا ه ک یسک  شهادت .دباشن فسق  متضمن آنها بین دشمنی  این که  صورتی  در  شود؛ می لقبو  ، دشمنش نفع هب بدهد

 .است داده شهادت  آن به  که را آنچه پاردبس ذهن به دانتو مین که  طوری به ؛شود  ینم قبول
 و

 و
 

 امهنیب كترشملا یف کهیرشل کیرشلا دةاهش  لیقب لف ۀمهتلا مدعو

 لام رد خودش کریش عفن هب شریک تدشها دوش یمن ولبق پس (داشبن عفنی)ذتداهش نیا رد داشنب مهتم ده اش

 .انهآ انمی كرتشم
 

 یف ربتعملوا ۀیناالج دشهو حرجب قلۀاعلوا ،بدهعل یدسلاو ،سفللمل اءغرملاو ،یتهصو لقعتم یف یصولاو

 لمحتلا تقو ال ءادألا قتو طورشلا
 

 نفع هب رماغ تداهش تیسن فتهریذپ و .تسین هتفریذپ (به یصوم) تصیو قلعتمرد یصو تادشه نینچم ه 

 هرفتیذپ نینچمه  و .ستین هرفتیذپ ،ردهب نفع هب هدرب بحاص تداهش نیچنهم  و (دنسته مهتم غرما رازی).سلفم

 نامز رد هک تسا آن ،هدش رذک طورش نیا ققحت رد تسا رعتبم هچنآ و  .تیانج دوهش حجر به لهقاع تدشها تسنی

 .تداهش لم حتن  امز رد هن دشاب طوشر نیا یاردا تداشه یداا
 

 ست ا  ممه
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 ست و خودسنجیت
 آزاد) کدام گزینه صحیح است؟مفیقاً.(( قبلت شهادة  ونه فلو دار جنونهبل شهادة المجنون حالة جنبا توجه به عبارت ))ال تق -1

76 ) 
 شد.  صحت او محرز باادت نماید که حال تواند ادای شهر صورتی مید  دواریا مجنون ( 1

 .  ا ذیرفته نیست مطلقت مجنون پادشه( 2

 ت و مافوق او، مفاد شهادت او را قبول کند.  شهادت مجنون در حال جنون پذیرفته نیست مگر سرپرس ( 3

 کنند.  گی می زند خانه ر یک د  که با او ین ب کسانامجنون پذیرفته نیست مگر از جشهادت علیه ( 4

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 ی  ترهای دکنوسواالت آزم
 

بصر«. شرط  كتابه و ال تاء و الذكوره و ال ف ه اال و اهلي عداله  ل ا لقاضى المنصوب من االمام من الكمال و  د فى ا »و الب   -1393سال    خصوصى دكتری   .1

 اخل است؟ »ايمان« در كدام يک از اوصاف فوق، د 

 ( اهليت افتاء4  ( بصر 3  ( كمال 2 عدالت  (1

ل الكما ن م ال بد في القاضي المنصوب من اإلمام؛ و 75ص ، 2 ؛ الروضة البهية ج 143ص  في شرح اللمعة، تحرير الروضة  . صحيح است  3گزينه 

 .و يدخل فيها اإليمان، مولد، و العدالةالعقل، و طهارة ال و  لوغ، بالب

 وع »تغليظ « است؟ ن يمين« در »حطيم« مصداق چه    د جر »م   -1393سال    خصوصى دكتری   .2

 زبانى )قولى( ( 4   محرم ( 3                  مكانى ( 2  زمانى ( 1

ا فضيلت ارزشمندترين مكانهای روی زمين و ببرترين و  از  مي طحت. عبه اس و در ك دسوبين ركن حجر اال حطيم حد فاصل  صحيح است.  2گزينه 

   .شدن توبه حضرت آدم عليه السالم استذيرفته پ لحم رام و جد الحترين نقطة مس

مكه.   ران درضايم برای حطكان مانند قسم دادن در حم .گيردى، زمان و مكان صورت مب است. تغليظ با گفتار در سوگند بر حاكم مستحتغليظ 

كه در آن آمده است: و ينبغي   95، ص  2ج ،  ةي ضة البه؛ همچنين ر.ک: الرو(314، ص 3عليهم السالم؛ ج  بيتنگ فقه مطابق مذهب اهل فره  :ک.ر)

النية،  لع من ايعلمه سر ما لاالضار النافع، المدرک المهلک، الذي يعلم من  ،إله إال هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب التغليظ بالقول مثل و الله الذي ال

   . المقام، و المسجد الحرام و  مي الحطو   و العصر، و المكان كالكعبة د، و بعد الزوال، يو الع لجمعة و الزمان كا

 و

 و

 و

 

 و

 و
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 :رماچهخش ب
 نکرم  ازنهی ف ووعرم هبمر ا



   (اء مواتیحا -تد اهش و اض ق کرمن ازی هف و نرومع  هامر ب -انفال ) میعمو قوق ح یرتک د فتهرشی پ فقهن ومت  باتک                                                               

 

 

24 

 األمر بالمعروف والنهی عن المنکر ث مبح 
 عالً.أو ف قوالًاعة ى الطمل علالح وهو (عروففي األمر بالم)

 .الًفع والً أوقلمعاصي افعل من  نعلموهو ا (منكرعن ال النهيو)

 إجماعًا.  (ونقاًل)ن في أصح  القولي (اًلعقواجبان  ماوه)

ه الى الالزم منا اعد العدل، واليلزم من ذلك وجوبهما على الل  ه تعى قولى مقتضع وهو واجبن هما لطف فأل األو ل: اأم 

ي فا  تنعالمماء لجاإل هجا الوهذ به على ام القيامستلز، القمي إن لم الل بحكمته تعالىإلخم به، أو ااقع إن قاخالف الو

حق ه تعاالى اإلناذار في  الواجب ونانع، فيكمع ظهور الم ، خصوصًاال همحاختالف الواجب باختالف  وزویجكليف. الت

 د فعل.ل التكليف، وقلئال  يبطوالتخويف بالمخالفة 

 

 منکر و نهی ازربه معروف ما
 زبان و یا بوسیله عمل   له بوسی شود، یام انجا باید  بی کهجاوکارهای به از واداشتن مردم است ارت عب :عروفامر به م -الف

 گناهان، یا بوسیله زبان و یا بوسیله عمل    امدم از انجمرز داشتن  بارت است از باع منکر: ازی نه

 :نهی از منکر مر به معروف وا -ب

 لقو ن دو طبق صحیح تری عقل:م به حک هستند واجب 

 فقها  اع به اجم شرعاً: ند هست واجب

[ و  ریصغهستند ] (مهم )لطف کر مننهی از  معروف وت که امر به اس آن هی از منکر: به خاطر ن امر به معروف و  (م ه م)عقلی وجوب لیل: د -ج

 واجب است عقال [ منکر    عروف و نهی ازو ]نتیجه: امر به م [ کبریعقال  ] بر اساس قواعد عدل، لطف بر خداوند واجب است

 ید باشد بلکه باتصاص نداشته ص خاصی، اخین است که به شخا واجب باشد الزمه آن م عقلحکبه نکر ز می انه و  امر به معروفاگر  :لشکا]ا

 و حتی بر خداوند نیز واجب باشد[    ددم اشخاص گرشامل تما

ند خداو  گر ه اای کنهگو به د ش اوند واجب باخد بر  منکر ز ا ر به معروف و نهیکه ام  منکر این نیستبه معروف و نهی از  وجوب عقلی امرالزمه  جواب:

کب نشده و واجبی را ترك نکنند، و حال آنکه در  رتمنکری را مشد ]و مردم باه داشته رااقع را به هماشد خالف واز منکر کرده ب هیامر به معروف و ن

از منکر نکرده  نهی  و  روفه معر بام  وند اد وند[ و اگر خش ب میمرتکا ر  بسیاری از معاصی کرده واجبات را ترك و مردم بسیاری از و اقع چنین نیستو

وارد  ز منکر است[ به همراه داشته باشد ]و این اشکال ا عروف و نهیلب امر به مغادگان در بناندن لطف به را ]که رس  الل به حکمت خوداخباشد 

م  د بندگان را به انجاخداونه ت ک ن اس ای اش زمهالو ترك حرام، ب واج نجام ا بر عنای وادار کردن ر به م و نهی از منک [ زیرا امر به معروف باشد نمی

ندارد که   گیرد[ و اشکالیتکلیف به اعمال اختیاری تعلق میا ]زیر ل است ر تکلیف محاد  نین چیزیچ البته کند که اهی وادار واجبات و ترك نو

داشته باشد مخصوصا  اوتی تفی ممعنان[ دگابن قحخداوند و در ق در حعنی ]ین به موارد مختلف آعنایت ی از منکر با امر به معروف و نهب وجو

ار و ترساندن  در حق خداوند انذ  ب امر به معروف و نهی از منکرجووین معنای اشد؛ بنابراب [ در کاریف کردن به تکالودن وادار  ر مانعی ]محال باگ

 خویف کرده است.ت  ار و نذ ا هم  د نداوو خد،  وشباطل و لغو ن ف کالیبه تن گاه مکلف نمودن بند ر نتیجباشد تا د می  بر مخالفت با تکالیف
 
 
 
 
 
 
 

 ت.اس  مهم ی تتس هتکن ناونع هب

 ت اس م همر کمنز اهی ن و  وف عرم بهامر  بوجو عوضوم
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 خودسنجی 
 هی می باشد؟موضوع فقام کدریف ل تعیفی: عبارت ذیتالال سو .1

 «أو فعاًل قواًل مل على الطاعةالح ووه»                  

 النهي عن المنكر  -ب                                 األمر بالمعروف -فال

 هيچكدام -د            رن المنكالنهي ع و لمعروفاألمر با  -ج

 يح است.گزينه الف صح

 التخویف بالمخالفةحقّه تعالى اإلنذار و کون الواجب فیفی... لمنکروالنهی عن اف بالمعرو األمرال تالیفی: سو .2

 .... لئلّا
 يبطل التكليف، وقد فعل. -ب                                .ل التكليفيبط -الف

 وقد فعل.تكليف، يبطل الال لئال    -د                               .يفلتكلل ايبطال   -ج

 يح است.صحگزينه ب 

فعوول موون  نووعلموهووو ا نکرعن الم النهیو........مل على الطاعة الح وهو وفعرفی األمر بالمل تالیفی: اسو .3

 ........یلمعاصا
 قواًل  - أو فعاًلاًلقو  -ب                            قواًل أو فعاًل -فعاًل -الف

 قواًل أو فعاًل  -واًل أو فعاًلق  -د                              فعاًل -قواًل أو فعاًل  -ج

 ينه د صحيح است.گز

 دارد؟ود جو (اجماع) الت ح ذیل یک از موارد کدام وجوب ردبا توجه به متن ذیل ال تالیفی: سو .4

 «قواًل أو فعاًل لمعاصيافعل من  نعلموهو ا عن المنكر النهيو فعاًل  أوقواًلعة على الطا ملالح وهو عروففي األمر بالم»

 و شرعًا نقاًلالنهي عن المنكرو بالمعروف مراأل -الف

 رعًاش و عقاًلاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ب

 أو فعاًل قواًل هي عن المنكرناألمر بالمعروف وال-ج

 نقال و عقاًلعن المنكراألمر بالمعروف والنهي -د

 دارد اما از نظر عقلى خير. اجماع وجود عىقلى و شراز منكر از نظر ندر وجوب امر به معروف و نهى  الف صحيح است.ه گزين

 فقهی است؟کدام قاعده  مبتنی بر کرز منهی ان وجوب عقلی امر به معروف وال تالیفی: سو .5
 ملزو -د              ستصحابا-ج             فطل -ب           ماقدا -الف

 گزينه ب صحيح است.
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 ای دکتریسواالت آزمونه
 جمله زیر است؟فهوم م ،کدام مورد: 94سال می دکتری عمو -1

 کان الضروره.«مل زجا ،عورمشلف للم مخاکلحو ا اطان الی اقامه حدّ او قصاص ظلملسلضطره ا»ولو ا
 جایز است.سلطان،  بار اج تحت صاصه حد یا قظالمان ف( اجرایال

 بدهد.  رع، حکم خالف شار ورت و اضطری ضرواز ر  تواندیمکم ( حاب

 ل کند.ا از باب ضرورت، تعطیصاص ر ق واقامه حدود  تواندیمج( حاکم 

 .تسا انعمالب، ا کندا اجرر ص صاا قاگر سلطان از روی ضرورت، حد ی ج(

 ف.ألمر بالمعروا الجهاد، فی تاب کر(، جلد دوم، نتکال -شیقیه )المحعه الدمشللمح ای شره فوضه البهیبه الر جوع کنیدر  پاسخ تشریحی:

 ت.اس *گزینه الف صحیح

 د؟دارت داللورد م امن زیر، بر کدمت: 94 ل دکتری عمومی سا -2

لووک موون ذزم ، و ال یلد العدل تضی قواعهو واجب علی مق و فطلها نال ن عقالًواجباکر منهی عن العروف و الن»االمر بالم

 لوویعستلزام القیام بووه ال تعالی ان لم تقم،ه االخالل بحکمو ن قام به اقع اامنه خالف الو زمالال لیاهلل تعا بهما علیوجو

 «یف.کلالت ع فیتنممه االلجاء الالوج
 خداست.  رب رمنک ز ا هیف و نمعرو به مری لزوم ادالت، مقتضالف( قواعد ع

 است. یف تکل البار و ابطستلزم اج، مخدابر  نکرنهی از م معروف وامر به  ب( وجوب

 جوب آن دو بر خدا.د ومنکر، الزم می آیز عروف و نهی ام قلی امر بهوب عجج( از و

 .ستف واجب ای قاعده لطقتضانیز، به م خدار کر بز منا هیبه معروف و نامر  د(

 روف.عفی األمر بالمد، لجهاا دوم، کتابر(، جلد نتکال -حشیالملدمشقیه )للمعه افی شرح االروضه البهیه  هب دیکن عوجر  :شریحیاسخ تپ

 یح است.صح*گزینه ب 

 صحیح است؟ مورد امدجه به جمله زیر، کتو با: 94عمومی سال ی دکتر -3

 فتی.«فات المصنین مع اتصافهم بمؤملن ام مهیرم و غانفسه لیع الغیبه، اقامه مع االمن من الضرر حال قهاء، »یجوز للف
ن و دیگررر اکه ضرررری متوجرره آنرر  ینند، در صورتک یه را اجراشرع دیز است که حدوجا تاء،افجد شرایط فقهاء واای بر غیبتزمان الف( در 

 د.  باشمؤمنان ن

 باشد. هتشدا یر رض گرحتی ااست،  یزجاؤمنان صاحب فتوا، اقامه حدود شرعیه مو  طیاالشرجامعبرای فقهاء ب( 

برررای م رای فقها و هرر ب ات است، همواجب حدود شرعیه از ای اجر رات شود، زیزمان غیبدر ود ی حداجرا مانع واندتینمضرری  نهوگچیهج( 

 تقوا. مؤمنان صاحب

باشررند،  هتشرر دا اوترر ف یتصررالح طی کررهرش به مؤمنانغیبت جایز است و برای دیگر  ردر عص یط افتاء، اقامه حدوداجد شراا ود( برای فقه

 شود. آنان ری متوجهرض هرچند

رری متوجه ضند، در صورتی که کنعیه را اجرا شرت که حدود ز اسیایط افتاء، جاشر واجدی برای فقهاان غیبت زم در  یحی:خ تشرپاس

 (ومد دلج، نتر(کال -یشمحالضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )وبه الررجوع کنید ن نباشد. )مؤمنا رگیدآنان و 

 ت.سزینه الف صحیح اگ*

 و

 و

 و
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 :مپنجبخش 

 احیاء موات
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 اتلموا اءحیکتاب إ

ولو جعل هذه   ( الماء عليه  تيالء الس ، أو  عنه  ماء م ال د لع  ، أو  هالستیجامأو  ته لع طل) منها  تفع به( )ما ال ي ن  ض ات من األر أي المو  )وهو( 

ی مهم لیخ) إحیاء ثمّ ماتت اهد سبق ل ق ونأن یک بین وال فرق، كان أجود. (خیلی مهم است)  منهاألن ها أعم  لته؛ عُطلقسام أفرادًا األ 

  بادة أهله بحيث ال تمَّ مع إ . وهذا ي (مهم) قالطاإل ما يقتضيه على  (رت موات بوده باشداز ابتدا به صو)تداءًبتها اوبین مو،  (است

  س  و در ن ف في ال به المص ما صر ح  على  ( م صحیح نیستاحیاء برای بار دو)ام یصح  إحیاؤهل ی لمحیا فلو عُرفبعضهم ،  وال ون ي عرف 

   فيه   ما   تعالى   ه الل   اء  ن ش وسيأتي إ 

  لصدقه عرفًا معها خالفاً  ؛ مهم() هار ونحوهار األن ن بقيت آثا وإ  لة لع ط ا ابطه ض ل م العمارة رأسا ، ب ب رس العارض ذها ا ق موته يعتبر في تحق   ال و

: شرط خیلی مهم) .مارةوقصد العد یبقاء اله رط ش  ألن   تحجيرًا؛ ابتداء كان  و وقع حيث إن ه ل  یر تحجبال لكق ذ وال يلح رة تذك ال لظاهر 

ار پس از  ماندن آث یبا وجود باق نیزمن موات شد به ؟به کجا بر می گردد هما ضمیر :مهم)هماو (تحجیر چیست

ى  ر عل قد حج  ه أ ن  فك  ،  بلغهیث ال بمعنى الشروع فیه حیه ألن   ؛ داء اإلحیاءبتباص ل التحجير مخصو ب  ا ، منتفيان هن ( موات شدن

 ره. وغي إحياء  يما حج ره ب أن يتصر ف ف ره  بأث   ره غي 

 باب احیاء موات
 د:باش داری نبر قابل بهرهد و واز آن زمین استفاده نش [هاتن علسبب یکی از ای به]که د  شو ی گفته میبه زمین موات،عنی زمین یآن  -فال

 ون مصرف بودن زمین سبب بدبه   -1

 ن زمین  آ یل شدن ار تبد یزه نب ه سبب یا ب -۲

 ندن ب ماآیسبب ب یا به  -3

 ب  آ ستیالء و فراگرفتنب اسب یا به -4
 و بر  ] ت اس  مذکور  اعم از اسباب ین« مز زاستفاده نشدن ا» بود زیرا هتر داد بقرار می ز زمینا دن استفاده نشام اقس ا باب رصنف این اس ر ماگ

   [ د.آینی ن آن بشمار ماند ف مدون مصر ن و بزمی از نشدن تفاده س ا و مصادیق رادله افاز جم ور مذکب اسبا شد وابنها قابل انطباق میمامی آت

 : بین این که ( لیل فرقی ندارد:دقت شود به دو د)ستفرقی نی [ نمترتب بر آ احکام  و موات مورد زمین در  ]  -ب

 ؛ شدشده باسپس موات باشد و  اء کردهاحی کسی آن زمین را قبالً •

 ؛ شدبوده بات  واصورت مدا به که از ابت  ینیا او  •

 و:  ؛کند میاقتضا  نینچ ( مهم است )«[ینتفع به و هو ماال]»  هید اولشبارت  ع قاطال که ناچن 

-موات به زمینمیم عت و ]این فرق نبودن  :ه باشند نشد  شناخته از آنانکه همه و یا برخی ای ه گونهباشند ین هالك شده بزم ل آناهدر صورتی که 

 یح خواهد بود.  صح [تاس گشته  ات  وم  پسه و س کرد  حیاءرا اآن  سیک  بال که ق یهای

احیاء چنین است صریح کرده ت ه آن وس الشرعیه« ب لدرا» بتاکه شهید اول در ک نچهق آطب وم باشدمعله زمین احیاء کنند  ر صورتی کهد

 رد.  یم کخواهیان ده بینباحث آدر م ا ول راشکال این ق  [ انیثهید از نظر ش ]، و  ستصحیح نی [دومبرای بار ]ینی  زم
فته  ربین  از آن کامال  ادیی آبهاعالئم و نشانه میتماکه شرط نیست  شودآن حکم موات بودن  این که به اد بوده است برایآب بال که ق ینیمز -ج

ن ای دجو و ظر عرف با از نیرا شد زبا مانده اقی ب ل آن های نهرها و امثاشانهاگر چه آثار و ن مین استاز زاستفاده نشدن  لکه مالک و معیار،بباشد 

بین  از و] است  فمخال با این قول [یحل المهع]آید که بدست می «هاءلفقب »تذکرة ا کتاز ظاهر کند، اما امیودن صدق ها نیز موات بنهنشا ور آثا
   [؛ داند ین میمدن ز رط تحقق موات بو ی را ش ادی آبهاثار و نشانهرفتن تمامی آ

 و
 و
 و
 و
 و

 

  ه خواست اوطلب د زا  تاو م نی مز فیرتع  است ن کمم

 شود

  یزار ن هب ن دش لی دتب یا و  ودن ب راز ین یانعمه ب

 ت هس  نمیز

 ؟شدبایم هچ نیمز نوب شدسمح تامو ،رایعم و کالم

 ؟ دشاب یم هچ یرج تح هومف م  ی ناث یدهشر نظ زا
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 ی خودسنج
 

 ؟به چه زمانی اختصاص دارد  ر«تحجی»ذیل  به عبارته با توج .7

 «العمارةو وقصد  ؛ ألنّ شرطه بقاء الیدحجیر»وال یلحق ذلک بالت
 ءبابتداء اإلحيا -الف

 اإلحياءباالنتهاء  -ب

 بقاء اليد ب -ج

 اليد ثار ال بقاِء -د

كه   نيبه شرط ا باشدىم اءياحبه  كردنشروع  یعنام به ريجتح د چرا كهاختصاص دار  اءياح یبه ابتدا ريتحج صحيح است. الف گزينه

 باشد دهينرس اءيهنوز به مرحله اح

 باشد؟چه می بوده است آبادقبالً ی که حسوب شدن زمینموات م ،اریمالک و مع .1

 ار األنهار ونحوهضابطه الع طلة وإن بقيت آثا -الف

 ع رف المحيي لم يصح  إحياؤهاضابطه  -ب

 على ما يقتضيه اإلطالق داًءموتها ابت يكونن أ هنتفع بطه اليابض -ج

 القبتداًء على ما يقتضيه اإلطأن يكون موتها ا ضابطه -د

های عالئم و نشانه مىشرط نيست كه تماآباد بوده است برای اين كه به موات بودن آن حكم شود  زمينى كه قباًل ه الف صحيح است. گزين

 . نشدن از زمین است فادهر، استک و معیاالبلکه م دشارفته ب از بين آبادی آن كاماًل

 نيچن اءيكرده است اح حيآن تصردر كتاب »الدروس الشرعيه« به اول  ديهمعلوم باشد طبق آنچه كه ش نيكننده زم اءيكه اح ىدر صورت

 .ستين حيبار دوم[ صح ی]برا ىنيزم

 و

 و

 و

 و

 و
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 نظرات فقها  آیات قران و مبتنی بر

 (ریر الروضهتح -سالمشرایع اال -المقنع -کالمجواهر ال -تحریرالروسیله)

 «انفال » شناسیواژه

  ك ْنت مْ  ِإنْ  َرس وَله   وَ  الّلهَ  َأِطيع وا  وَ  َبْيِنك مْ  ذاتَ  َأْصِلح وا  وَ  الّلهَ  َفاّتق وا  الّرس ولِ  وَ  ِلّلهِ  ْنفال  األَْ  ق لِ  األَْْنفالِ  َعنِ  كَ َيْسَئل ونَ ﴿  آيه  در  كه «انفال» كلمه

  است  شناسىواژه هایكتاب اقدم از  كه  العين كتاب در  فراهيدی احمد بن لخلي. است « ل ف ن » ريشه ز ا است، هرفت كار  به [ 5]﴾م ْؤِمِنيَن

 :گويدمى آن توضيح در 

  عمل  أو  صالح  أو  صدقة  من  الفريضة  بعد  تطوعا  يعطيها  العطية : النافلة و ... غنما  و  نفال  أعطيته : فالنا نفلت  و . األنفال : الجميع  و  الغنم، : النفل

 [6.]ولدل ا   ولد :  افلة الن   و .  ر خي 

  با  كه بخششی  يعنى «نافلة. »دادم او به غنيمتى و زيادی يعنى  «فالنا نفلت. »ستا «االنفال» آن  جمع و است غنیمت معنای به «لنف»

 .است [نوه] فرزند فرزند معنای به «نافلة[ »همچنين. ]نيک كار   يا مصلحت يا صدقه  از  شودمى داده واجب مقدار  از  بعد رغبت و ميل

 :است آمده است، لغوی معتبر منابع  از  كه هم اللغة مقاييس در 

: النَفل الباب من و... الّصالة نافلة منه و. َتِجب ال حيث  من الّطْوِع َعِطّية: الّنافلة منه. إعطاء و  َعطاء على  لَّيد صحيح أصلٌ  الالم و الفاء و النون

 [7.]َغِنموه ما يهمي عِط أي ين،المحاِرِب لينفَّ اماإلم أن ذلك و أنفال، الجمع و. الغ ْنم

  با  بخشش معنای به  كه  «نافله» است  ريشه اين از . دارد داللت دنشيبخ و بخشش بر  كه  است  صحيحى شهري  «الم» و  « فاء» ،«نون»

 همان آن و است «فالان» آن عجم و. غنيمت معنای به «نفل» است باب همين از  و... نماز  نافله است جمله آن از  و نيست واجب كه رغبتى

 .هددمى آنها به اندگرفته غنيمت هب را آنچه يعنى بخشدمى جنگجويان به امام كه است

 كند مى دنبال انسان كه هدفى بر اضافه كه  شودمى گفته چيزی به غنيمت گويا  دارد، وجود  زیادت مفهوم غنيمت، و نفل معنای در  پس

  كه  آورندمى دست  به هم اموالى گاه هدف، اين بر عالوه ولى ست؛ا دشمن دفع اخد راه در  دجها از  نمجاهدي هدف چنانچه رسد،مى او به

 تمام مراد بلكه نیست؛ نافله نماز هم «نوافل قُرب» معتبر و مشهور حدیث در «نوافل» معنای رو؛ اين از . است فهد بر اضافه

 .خداست به انانس هديه ر،ديگ عبيرت به. شودمی انجام واجبات بر اضافه که است نیکی کارهای

 .است زيادی خوبى و ترخوب تنداش فرزند فرزنِد و است خوب نداشت بچه چون شود،مى  گفته نافله هم نوه به

 :است توجه قابل نکته دو ماده این شناسیریشه در گفت توانمی اساس، این بر

 .است غنیمت معنای به انفال ( یك •

 .دارد داللت واجب بر زیادتر چیزی بر انفال،( دو •

 قرآن در «نفل» هریش  کاربرد

  به  هم بار  دو و  است آمده بحث مورد آيه  در  كه( انفال) جمع صورت  به ر با دو  .است رفته کار به «نفل» ریشه بار چهار كريم  قرآن در 

  آيه اين در  ديگری و تسا[ 8] ﴾َلَك ناِفَلةً  هِ بِ  ّجدْ َفَتهَ  الّلْيلِ  ِمنَ  وَ ﴿  آيه اين در  و است شبانه تهجد مورد در  آن يكبار  كه( نافلة) اسم صورت

  بود  ابراهيم حضرت  نوه يعقوب  حضرت  چون تفسير يک طبق كه [ 9]﴾صاِلِحيَن َجَعْلنا  ك ال   وَ  ناِفَلةً  َيْعق وبَ  وَ  ِإْسحاقَ  َله   ا َوَهْبن  وَ ﴿: است آمده

  پيری سن  در  هم خدا و  بود كرده فرزند خواستر د خدا از  مابراهي ت حضر كه  است اين بهتر تفسير طبق و است شده اطالق نافلة ايشان به

  كرده  درخواست  آنچه  بر  اضافه  چون  ، [ 10]﴾ِإْسحاقَ  وَ  ِإْسماِعيلَ  اْلِكَبرِ  َعَلى  ِلي  َوَهبَ  اّلِذي  ِلّلهِ  ْمد  اْلحَ ﴿ : فرمود عطا را يعقوب  و  اسماعيل او به

 .تسا نموده يفتوص را نآ نافله صفت با بخشيد، وی به هم را يعقوب  بود، 

 انفال  آیه در ائترق اختالف

  كه  است مشهور  قرائت همين يكى است، شده قرائت صورت دو به آيه اين یابتدا. است انفال سوره اول يهآ ماست، بحث به مرتبط آنچه

 «األَْْنفاَل َئل وَنَكْسَي» يعنى «نع» حرف بدون ديگر  ئتقرا و كنندمى سؤال انفال حكم درباره تو از  يعنى ؛﴾األَْْنفاِل َعِن َيْسَئل وَنَك﴿: فرمايدمى

 .كنندمى طلب را فالان تو از  يعنى است،
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 :است آمده البيان مجمع در 

  و  ع  الصادق  محمد  بن  جعفر  و  علي  بن  زيد  و  الباقر  علي  بن  محمد  بن  جعفر  أبو  و  الحسين  بن  علي  و  وقاص  أبي  بن  سعد  و  مسعود  ابن  قرأ 

 [11]. الاألنف   نك يسألو   مصرف   بن   طلحة 

 .است بوده  صورت اين به السالم عليهم دقصا امام و  باقر امام سجاد، امام يعنى ائمه از  تن سه و اصحاب از  برخى قرائت نقل، اين قبط

 :گويدمى  است، معروف لغويون از  يكى  كه جن ى ابن قول از  سپس

  الها لح استعالما  و  لطلبها  تعرضا  عنها  سألوه  نما إ  أنهم  ذلك  و  « ْنفالِ األَْ  َعنِ »  هي  التي  األخرى  للقراءة  السبب  عن  مؤدية  بالنصب  القراءة  هذه 

 [ 12. ]طلبها  يسوغ   هل 

 و بوده انفال طلب منظور  به انفال از  سؤال كه مشهور  قرائت سبب فهم برای است تأييدی است،معروف  [االنفال ] نصب به كه ائترق اين

 . نه  يا   كنند   احب ص ت   را   ال انف   است   ز جاي   آيا  بدانند كه  است بوده اين سؤال، از  آنها غرض

 است امام اختیار در که اموالی به مربوط آیات

  اينكه  چه ازيم،پردمى  است، جامعه امام اختيار  در  كه است اموالى از  سخن آنها در  كه آياتى بررسى به باب، اين اتايرو به ورود از  قبل

 فهميده بهتر  هم روايات مقصود آيات، اين مفهوم  شدن روشن  با طرفى از  است، شده زيادی هایبحث آيات اين ظاهری فاختال هب راجع

 شود؟ مى برداشت حكمى  چه آنها از  آيات و باشيم ما اگر ببينيم بايد باب اين اتايرو داشتن  نظر در  بدون پس. شودمى

  :است یاسالم مانظ امام و رهبر اختیار در که کندمی بیان ار لیواام حکم که داریم قرآن در آیه چهار

   انفال   سوره   41  و   اول   آيات  •

 حشر   سوره   هفت   و   شش   آيات  •

 . است   فىء   درباره   هم   بعد   آيه   دو   و   خمس   ه ب   راجع   دومى   و   انفال   به   راجع   اولى   كه   

 اول آیه

 [13]﴾م ْؤِمِنيَن  ك ْنت مْ   ِإنْ   َرس وَله    وَ   الّلهَ   َأِطيع وا   وَ   مْ ْيِنك  بَ   ذاتَ   َأْصِلح وا   وَ   الّلهَ   ق وا َفاتّ   لِ و س  الرّ   وَ   ِلّلهِ   األَْْنفال    ق لِ   األَْْنفالِ   َعنِ   َيْسَئل وَنكَ ﴿

  كه شد سبب تشويق اين كرد، تعيين آنها براى جوائزى جنگجويان تشويق براى بدر  جنگ در  پيامبر: است آمده آيه اين نزول شأن در 

 خدمت  خود هاىپاداش گرفتن براى جوانان جنگ، از  بعد ند، دكر توقف هاپرچم زير مردان پير  ولى بروند، ميدان به رعتس با انانجو

 اختالف آنها ميان موقع  اين در  بوديم،  شما  دلگرمى  مايه ما زيرا داريم،  سهمى نيز ام كه  گفتند آنها به مردان پير اما رسيدند، پيامبر

 [14.]شد

  و  كردند  سؤال پيامبر از  آن درباره لذا داشتند الفاخت نگىج غنائم و انفال مورد در  آنها . شودى م رداشتب هم آيه اهرظ از  تالفاخ اين

 پيشه تقوا: فرمود هم مسلمانان به  . کند رفتار آن با بخواهد که گونه هر او تا دانست پیامبر به متعلق را آن صریحاً هم خداوند

 .کنید طاعتا رسولش و ادخ از و كنيد صالحا را خود ميان و كنيد

 شخصیت مال  بلکه نيست؛ پيامبر شخص مال انفال كه دهدمى نشان اين و. کرد تقسیم مجاهدین انمی را مئغنا همه هم پيامبر البته

 .است اسالمی نظام به متعلق دیگر تعبیر به یا است ایشان جایگاه و

 از  را آن خود اينكه نه بودند انفال  حکم از پرسش ممقا  در گانندكن سؤال كه است ر مشهو قرائت مؤيد آيه  سياق و نزول شأن اين

 .كنند طلب حضرت

 شامل را دارد اختصاص امام و رسول  و خدا به آنچه هر و  شودمى هازيادی انواع همه  شامل لغت در  «انفال» هرچند اينكه ديگر  نكته

  وجود  صيتخص اين براى دليلى زيرا نيست، هم ر بد جنگ غنائم مخصوص البته ست،ا  جنگی غنائم تنها آيه  اين در  مقصود  ولى شود؛ مى

 .باشدنمى مخصَّص مصداق، و مورد و است هاجنگ مصاديق از  يكى بدر  جنگ طرفى از . ندارد

 ر بد جنگ در که است غنائمی مراد و است  عهد الم و الف اول، «االنفاِل» واژه در  الم و  الف كه است اين آيه اين مورد در  بعدی مطلب

  در  زيادی اموال تمام  حكم جواب،  در  خداوند يعنى. است استغراق یا جنس الم و الف دوم، «االنفاِل» در  ولى است؛ هآمد دست به
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 ائمغن معنای به انفال تنها مراد پس كند،مى بيان را هارودخانه بستر و هاكوه هاىقل ه و سكنه از  ىخال مناطق و هاخانه مانند جامعه

 .است مؤثر يزن خوانيممى  آينده در  كه رواياتى فهم در  طلبم اين. بود دنخواه

 دوم آیه

 َأنَزْلَنا َما وَ  ِهِبالّل مَءاَمنت  ك نت ْم ِإن الّسِبيِل اْبِن َو اْلَمَساِكيِن َو اْلَيَتاَمى وَ  اْلق ْربَى ِلِذى  َو س وِلِللّر وَ  خ م َسه   ِلّلهِ  َفَأنّ  ٍءْ شَى مَّن َغِنْمت م َأّنَما  اْعَلم وْا َو﴿

 [15]﴾َقِدير ٍءْ شىَ    ك لَّ َعلَى الّله  َو اْلَجْمَعاِن اْلَتَقى َيْوَم اِناْلف ْرَق َيْوَم َعْبِدَنا َعلَى

 و

 و

 و

 و

 و
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 جی خودسن

 چه معنایی به کار برده شده است؟وافل به ن «نوافل قرب»حدیث مشهوردر  .1

 ز نافلهانم -فال

  فرزندفرزنِد -ب

 كارهای نيک اضافه بر واجبات -ج

 بخشش و هبه -د

 . صحيح استج  گزينه 

 انجام واجبات بر اضافه که است نیکی ارهایک تمام دمرا بلكه نیست؛ نافله نماز هم «نوافل قُرب» معتبر و هورمش حدیث رد

 :است تر و مهمتر توجه قابل نکته دو نوافل شناسیریشه در تفگ توانمی .خداست به انانس هدیه دیگر، تعبیر به. شودمی

 .است غنیمت معنای به انفال ( یك •

 .دارد داللت واجب رب زیادتر یزیچ بر فال،ان( دو •

 ذکر شده است؟ «ال انف»ژه اران کریم چند بار ودر ق .2

 بار 2-الف

 بار  3 -ب

 بار  4 -ج

 بار  5 -د

 بحث مورد آيه در  كه( انفال) جمع  صورت به بار  دو .است رفته کار به «نفل» شهری را ب چهار كريم  قرآن در  .صحيح است الف گزينه

 و است ﴾َلَك ناِفَلًة ِبِه َفَتَهّجْد الّلْيِل ِمَن َو﴿ يهآ اين ر د و است شبانه تهجد مورد در  آن يكبار  كه( لةناف) اسم ورتص به هم ر با دو و است آمده

 نوه يعقوب ضرتح چون تفسير يک طبق كه﴾صاِلِحيَن َجَعْلنا ك ال  َو ناِفَلًة َيْعق وَب َو ِإْسحاَق َله  اْبنَهَو َو﴿: است آمده آيه اين در  ديگری

  و بود كرده فرزند خواستر د خدا از  ابراهيم حضرت  كه است اين بهتر رتفسي بقط و  است شده اطالق نافلة ايشان به بود راهيماب حضرت

 آنچه  بر اضافه  چون ، ﴾ِإْسحاَق َو ِإْسماِعيَل اْلِكَبِر َعَلى  ِلي َوَهَب اّلِذي ِلّلِه اْلَحْمد ﴿: فرمود عطا را عقوبي و لاسماعي او به پيری  سن در  هم خدا

 .تسا نموده توصيف را آن نافله صفت  با ،بخشيد یو به هم را يعقوب بود،  كرده درخواست

 به چه معنایی می باشد؟ (نافلة)  ﴾ صاِلِحيَن  َجَعْلنا   ك ال    وَ   ناِفَلةً   وبَ ق  َيعْ   وَ   ِإْسحاقَ   َله    َوَهْبنا   وَ ﴿ سوره انبیاء 72ر آیه د .3

 نائمغ -الف

 هبه -ب

 اصل چيزی بر زياده -ج

 نوه -د

 .استتهجد شبانه به معنای  ﴾َلَك ناِفَلًة ِبِه َفَتَهّجْد ْيِلالّل َنِم وَ ﴿ آيه اين در   .صحيح است  ج گزينه

 و

 و

 و


