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 بسمو تعالی

آیت اهلل العظمی دکرت ػتمد صادقی هترانی تنها فقیو در عصر غیبت کربی است کو توانستند دو دوره درس خارج فقو را بو ادتاـ برسانند 
حقیقت راىوارتر و علت این موفقیت قرآف ػتوری این فقیو گرانقدر بود کو قرآف ػتوری راه را کوتاىرت و رسیدف بو مطلوب را بر پویندگاف 

 و آساف می گرداند.

بو ادتاـ رسیده  8611شروع و در ساؿ  8631مشتمل بر دو سلسلو درس خارج فقو مقارف می باشد کو از ساؿ  این سلسلو دروس
 است و این دوسلسلو درس خارج در این غتموعو ادغاـ گردیده است.

 02/88/8631شروع نوشتار : 

 26/21/8631ادتاـ نوشتار : 
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 در موضوعات درس خارج فقه مقارن تفصیلیسیری 

 مباحث اصلی موضوع ردیف

8 
 بلوغ و تکلیف

...  آیاتِنا ِف اْْلفاِؽ َو ِف  َسُنریِهمْ »شرح آیو ی  -8 َ عَتُْم أَنىُو اضتَْقُّ  «أَنْػُفِسِهْم َحَّتى یَػَتَبنیى
کو بیانگر مسّبح بودف و شعور داشنت کل کائنات با اختالؼ   آیات و احادیثی -0

 درجاتشاف می باشد.
ْم   ُیَسبٍُّحوفَ » شرح عبارت قرآنی -6 با اشاره بو عدـ کفایت تسبیح تنها و « ِبَْمِد َرِّبٍِّ

 زتد تنها و کفایت تسبیح مهراه زتد.
 توضیحاتی حوؿ دو آیو ی صریح بر وجود انساهنای آشتانی.-1
 ات مردود بودف فتوای معروؼ سن بلوغ دخرت و پسر.اثب-1

 

0 
 بلوغ و تکلیف

 سن بلوغ از مسائلی است کو در آف نیاز بو بیاف شریعت نیست. -8
بیاناتی حوؿ دو نوع بلوغ فعلی )خود شخص استعداد بو دست آوردف احکاـ را -0

و  دارد( و بلوغ شأنی )اگر بو شخص احکاـ فهمانده شود قدرت تشخیص صحت
 سقمش را دارد(

َو   ٍء َأْكرَبُ َشهاَدًة ُقِل اللىُو َشهیٌد بَػْیين ُقْل َأيُّ َشيْ »منظور از شهادت اهلل در آیو ی  -6
 «بِِو َو َمْن بَػَلَغ...  بَػْیَنُكْم َو أُوِحَي ِإََلى ىَذا اْلُقْرآُف ِِلُْنِذرَُكمْ 

 آیا استعماؿ لفظ در اکثر از یک معنا ؽتکن است؟ -1
 سخ دو سواؿ زیر حوؿ آیو ی ػتوری در مبحث بلوغ :پا-1
بِِو َو   أُوِحَي ِإََلى ىَذا اْلُقْرآُف ِِلُْنِذرَُكمْ » در آیو ی بلوغ )َمْن بَػَلَغ( کلمو ی  •

 عطف بو فاعل است یا مفعوؿ ؟ «َمْن بَػَلَغ 
 الـز است یا متعدی و فاعل و مفعولش چو چیزىایی ىستند ؟)بَػَلَغ( فعل  •

 

 بلوغ و تکلیف 6

منابع احکاـ تنها قرآف و سنت است و فردی کو تنها در فروع احکاـ غتتهد  -8
 بوده و در اصوؿ دین غتتهد نیست حق اجتهاد در فروع احکاـ را ىم ندارد.

اشتباه صاحب جواىر کو اطالع معصومنی )ع( از موضوعات احکاـ را الـز  -0
می را امری ؽتکن و واقع دانستو نداستو و اشتباه کردنشاف در موضوعات احکا

 است.
خدا و معصومنی )ع( دارای مقاـ رتع اصتمع بوده و بو کار بردف یک لفظ در  -6

 اکثر از یک معنا برایشاف امکاف و واقعیت دارد.
ِبِو َو َمْن بَػَلَغ   أُوِحَي ِإََلى ىَذا اْلُقْرآُف ِِلُْنِذرَُكمْ » بیاف مطالب زیر حوؿ آیو ی بلوغ -1
:» 
 مهو ی وحی ىای غری قرآف در برابر قرآف وحی فرعی ػتسوب می شوند •
آمده )ىَذا اْلُقْرآُف( َعَلم برای این قرآف است پس چرا )اْلُقْرآُف( اگر لفظ  •
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 است؟
 ِبث ؿتوی و ادبی حوؿ احتماالت موجود در این آیو •

 

1 
 بلوغ و تکلیف

مهراه با بیاناتی حوؿ آیات ما قبل ادامو ی ِبث حوؿ آیو ی ػتوری در ِبث بلوغ -8
 آف
در آیو ی بلوغ (  )ِِلُْنِذرَُكمْ بو فاعل یا مفعوؿ )َمْن بَػَلَغ( ترجیحاتی کو در عطف -0

 موجود است.
 کرده اند.(  )ِِلُْنِذرَُكمْ در آیو ی بلوغ را معطوؼ بو فاعل )َمْن بَػَلَغ( احادیثی کو  -6
قرآف کو از طرؼ علمای شیعو مطرح گردیده انتقاد از عقیده بو ظنی الداللة بودف -1

 است.
اولنی مرحلو ی بلوغ ،بلوغ عقلی است کو ُموِجب وجوب مناز شده و سپس  -1

 بلوغ جسمی است کو ُموِجب وجوب روزه می گردد.
 

1 
 بلوغ و تکلیف

  ِِلُْنِذرَُكمْ أُوِحَي ِإََلى ىَذا اْلُقْرآُف » ادامو ی ِبث حوؿ آیو ی ػتوری در ِبث بلوغ -8
 «بِِو َو َمْن بَػَلَغ 

قرآف بو او -0بالغ -8شخصی مکلف بالقرآف است کو دارای این شرایط باشد : -0
 زماف کافی برای تفکر داشتو باشد.-6رسیده باشد 

اولنی مرحلو ی بلوغ ،بلوغ عقلی است کو ُموِجب وجوب مناز شده و سپس  -6
 گردد.  بلوغ جسمی است کو ُموِجب وجوب روزه می

 لزـو تبعیت از نظرات قرآنی و احیاء ی آف -1
سّن بلوغ برای مناز و روزه سّن مشخصی ندارد و نسبت بو تواف جسمی و  -1

 عقلی افراد متغری است
 

3 
 بلوغ و تکلیف

بیاناتی حوؿ ادلو ی چهارگانو یا پنجگانو شیعیاف و ادلو ىفتگانو یا ىشتگانو -8
 بیت فقو نیاز است.اىل سنت کو برای ورود بو 

 امتیازات قرآف بر حدیث-0
 احتماالت چهارگانو از نظر منت و سند در احادیث موجود است.-6
کم امهیت بودف علم رجاؿ در بو دست آورف احکاـ بو خاطر ػتوریت قرآف در   -1

 نفی و اثبات احادیث.
 احادیث ده گانو ی موافق قرآف در مبحث بلوغ -1

 

 بلوغ و تکلیف 1

روایاتی کو سن سیزده سالگی را بو عنواف قاعده ی استثناء پذیر برای وجوب  -8
 روزه مشخص کرده است.

 توضیح حوؿ سو نوع تکلیف ُیسری ، ُعسری و َحَرجی-0
بیاناتی حوؿ مراحل ؼتتلفو ی بلوغ : بلوغ عقلی ، جسمی ، جنسی ، اقتصادی -6
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 ، جهاد ، امر و هنی  و ...
 احکاـ اجتهاد است نو تقلید.اولنی مرحلو در تلقی  -1
ػتور در تلقی احکاـ قرآف و سنت قطعیو است کو در حوزه ىای علمیو مهجور  -1

 مانده است.
 

1 
 بلوغ و تکلیف

لفظ )بلوغ( خود دلیل بر این است کو برا ی بلوغ دخرت و پسر سن خاصی  -8
 مالک نیست.

نیازی بو روایت بلوغ یک مسالو عقلی است و برای تشخیص سن بلوغ ىیچ  -0
 نیست.

 بیاناتی حوؿ بلوغ عقلی کو اولنی مرحلو ی بلوغ است.-6
در آف آمده است با بیاف منظور از لفظ )َاُشّد( توضیحاتی حوؿ آیاتی کو لفظ -1

 در روایاتی کو آف را مالک وجوب روزه دانستو است.)َاُشّد( 
 موارد وجوب رعایت حجاب و عدـ رعایت حجاب -1

 

3 
 زنافحقوؽ 

بیاناتی حوؿ سو نوع برخورد افراطی و تفریطی و عادالنو نسبت بو حقوؽ زناف -8
 در طوؿ تاریخ

مزایایی کو اسالـ برای مرداف یا زناف در نظر گرفتو است برای جنس ؼتالفشاف بو  -0
 صورت سلبی مزیت است.

است  برخی از ظلم ىای ده گانو کو بو ناـ اسالـ برای حقوؽ زناف صورت گرفتو  -6
 کو عبارتند از :

 ساؿ جلوتر از پسر دانستو اند. 3وجوب مناز و روزه ی دخرت را  •
 تزویج دخرت صغریة قبل از بلوغ •
اطاعت مطلقو زف از مرد حتی در مستحبات مگر در ػترمات و ترک  •

 واجبات تعینییو
 طالؽ ) مرد بدوف دلیل می تواند زف را طالؽ دىد( •
و هنی از منکر زف را دارد اما زف حق امر و هنی مرد حق امر بو معروؼ   •

 مرد را ندارذد
 و... •

 

82 
ادّلو ی فقو )قرآف  –حقوؽ زناف 

 و حتریف(

رد حدیث منقوؿ از اماـ علی )ع( در هنج البالغو کو زناف را ناقص العقوؿ و -8
 ناقص اضتظوظ و ناقص االمیاف معرفی شده اند.

در دستیابی بو احکاـ فقو کدامشاف قطعی و   ادلو ی چندگانو ی شیعو و سنی -0
 کدامشاف ظنی و کدامشاف دلیل نیستند؟

 عدـ حتریف قرآف و عقیده ی علمای اسالـ در این رابطو -6
قرآف کرمی خود دلیل بر وحیانی بودف خویش است و بو دلیل خارجی برای اثبات  -1
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 وحیانی بودنش نیازی ندارد.
 

88 
 ادّلو ی فقو 

 حتریف()قرآف و 

 انواع حتریف لفظی و حتریف معنوی -8
رد عقیده ی عالمو طباطبایی کو حتریف مکانی در قرآف را ؽتکن دانستو اند و -0

 احتماؿ داده اند کو آیو ی تطهری مورد حتریف مکانی قرار گرفتو است.
 ادلو ی چهارده گانو کو ُمثِبت عدـ حتریف قرآف است. -6
 قرآف کو عصمت ربانیة خداست.اولنی دلیل بر عدـ حتریف  -1

 

80 
 ادّلو ی فقو 

 )قرآف و حتریف(

اشاره بو اینکو در میاف موجودات انساف شامل بیشرتین رزتت رزتانیو و رحیمیو  -8
 گردیده است.

 علت لزـو صیانت قرآف از حتریف و عدـ لزـو صیانت کتب انبیاء قبلی از حتریف -0
بالغ دانستو است کو نفی کننده ی حتریف قرآف آیاتی کو ربّانیت خدا و قرآف را  -6

 است.
 ِبث حوؿ دومنی دلیل بر عدـ حتریف قرآف کو عصمت رسالتی است. -1
بیاناتی حوؿ ثقلنی )قرآف و عرتت( با اشاره بو این نکتو کو اعتقاد بو حتریف قرآف -1

 ، قرآف و عرتت را از حجیت می اندازد.
 

86 
 ادّلو ی فقو 

 )قرآف و حتریف(

اشاره بو حرمت هتمت بدوف دلیل با بیاف اینکو عقیده بو حتریف قرآف و ظنی -8
 الداللة بودنش از بدترین مصادیق هتمت است.

ذکر خاطره ای از آیت اهلل مرعشی ؾتفی و آقا بزرگ هترانی حوؿ علت نوشنت  -0
کتاب فصل اطتطاب فی حتریف کتاب رب االرباب نوشتو ی حاجی نوری صاحب 

 الوسائلمستدرک 
انتقاد از شیخ انصاری کو بدوف مراجعو بو قرآف فتوا بو حلیت غیبت اىل سنت -6

 داده است.
 عقیده بو حتریف قرآف نقض رسالت رسوؿ اهلل )ص( است. -1
 بیاناتی حوؿ حدیث ثقلنی کو مردود کننده ی حتریف قرآف است.-1

 

81 
 ادّلو ی فقو 

 )قرآف و حتریف(

 ثقلنی کو مردود کننده ی حتریف قرآف است.بیاناتی حوؿ حدیث -8
گانو ای کو مریزا حاجی نوری در کتاب فصل اطتطاب فی حتریف    83رد احادیث -0

 کتاب رب االرباب برای حتریف قرآف آورده است.
 

81 
 ادّلو ی فقو

 )قرآف و حتریف( 

خیاالت در میاف مباحث دینی خیاالت و واقعیاتی وجود دارد کو افراد ظاىر بنی  -8
 آف را و افراد واقع بنی واقعیات آف را می بیینند.

 آیا در میاف علماء کسی قائل بو حتریف قرآف یا ظنی الداللة بودف آف است؟ -0
 بعلت فتاوای ضد قرآنی کو از علمای شیعو صادر شده است.-6
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علت نوشنت کتاب )غوص فی البحار( و لزـو دفاع از اىل بیت )ع( با نقد -1
 علیاحادیث ج

استفسار آیات اوؿ تا هنم سوره ی )اضتجر( کو حوؿ منزلت قرآف و اثبات عدـ -1
 حتریف آف است.

 

83 
 ادّلو ی فقو 

 )قرآف و حتریف(

از آیات ُمثِبت عدـ «  ِإنىا ؿَتُْن نَػزىْلَنا الذٍّْكَر َو ِإنىا َلُو ضَتاِفُظوفَ »ِبث حوؿ آیو ی -8
 حتریف قرآف

 در آهنا قرآف است.)الذٍّْكَر( برخی از آیات کو مراد از  -0
َوِإنىُو َلِكَتاٌب َعزِیٌز  ۖ  ِإفى الىِذیَن َكَفُروا بِالذٍّْكِر َلمىا َجاَءُىْم »ِبث مفصل حوؿ آیو ی -6
یدٍ  – از آیات ُمثِبت  «اَل یَْأتِیِو اْلَباِطُل ِمْن بَػنْیِ َیَدْیِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِیٌل ِمْن َحِكیٍم زتَِ

 عدـ حتریف قرآف
َؿ ِلَكِلماتِوِ »ِبثی ؼتتصر حوؿ آیو ی -1  َو اْتُل ما أُوِحَي ِإلَْیَك ِمْن ِكتاِب َربٍَّك ال ُمَبدٍّ

 از آیات ُمثِبت عدـ حتریف قرآف« َو َلْن جتََِد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحداً 
 علت عدـ صیانت ربانی برای جلوگریی از حتریف تورات و اؾتیل -1

 

81 
 ادّلو ی فقو 

 )قرآف و حتریف(

آیا استدالؿ بو آیات قرآف برای اثبات قطعی الداللو و غری ػترؼ بودف بودف  -8
 شی علی شی نیست؟ قرآف دور و توقف

ِإفى َىَذا اْلُقْرآَف یَػْهِدي لِلىِِت ِىَي أَقػَْوـُ َویُػَبشٍُّر اْلُمْؤِمِننَی الىِذیَن یَػْعَمُلوَف »شرح آیو ی -0
از آیات ُمثِبت قطعی الداللو بودف و غری ػترؼ بودف « الصىاضِتَاِت َأفى عَتُْم َأْجًرا َكِبریًا

 قرآف
ره بو این نکتو کو دتامی اسامی و اوصاؼ موجود در قرآف بیاف اسامی قرآف با اشا-6

 دارای مسّمی ىستند.
 بیاف معنای قرآف و علت نامگذاری آخرین کتاب آشتانی بو این ناـ-1

 

81 
 ادّلو ی فقو 

 )قرآف و حتریف(

پاسخ بو کسانی کو بو آیت اهلل ػتمد صادقی هترانی هتمت می زنند کو ایشاف -8
 ىستند. )حسبنا کتاب اهلل(

 وجوب ساکت کردف خود و دیگراف ىنگاـ قرائت قرآف -0
َوالىِذیَن مُیَسٍُّكوَف بِاْلِكَتاِب َوأَقَاُموا الصىاَلَة ِإنىا اَل ُنِضیُع َأْجَر »شرح آیو ی -6

 از آیات ُمثِبت قطعی الداللو بودف و غری ػترؼ بودف قرآف «اْلُمْصِلِحنیَ 
 عرب در فهم قرآفکلیدی بودف دانسنت ادبیات   -1

 

83 
 ادلو ی فقو 

عصمت  –)عدـ حتریف قرآف 
 علمی با قرآف(

 بیاف علت تکرار برخی مسائل در قرآف-8
سوره ی شوری کو ُمثِبت قطعی الداللو بودف و غری ػترؼ  82الی  1شرح آیات -0

 بودف قرآف است.
امت اسالـ  «َو ال تَػَفرىُقوا...َو اْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللىِو رَتیعًا » با توجو بو آیو ی  -6
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 میتوانند صاحب عصمت علمی گردند.
 آیا خدا خواىاف وحدت مهو جانبو در ادیاف و انساهناست؟ -1
 علت اختالؼ میاف ادیاف و فرؽ ؼتتلف و راه رسیدف بو وحدت -1

 

02 
 ادلو ی فقو 

 )عصمت علمی با قرآف(

 غری مطلقو ی بشریتوضیحاتی حوؿ عصمت مطلقو ی اعتی و عصمت -8
سوره ی آؿ عمراف کو دتامی مومننی را امر بو  826الی  822شرح آیات -0

 دستیابی بو عصمت علمی با قرآف کرده است.
 بیاناتی حوؿ الفاظ امیاف و اسالـ و مراتب این دو در قرآف-6

 

08 
 ادلو ی فقو

 )عصمت علمی با قرآف( 

 «آَمُنوا اتػىُقوا اللىَو َحقى تُػَقاتِِو َواَل دَتُوُتنى ِإالى َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ یَا أَیػَُّها الىِذیَن » آیا آیو ی  -8
 نسخ شده است؟ ...« فَاتػىُقوا اللىَو َما اْسَتطَْعُتمْ » با آیو ی 

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا اتػىُقوا اللىَو َحقى » سوره ی آؿ عمراف  826و  820شرح آیو ی -0
یًعا َواَل تَػَفرىُقوا... -ِو َواَل دَتُوُتنى ِإالى َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموَف تُػَقاتِ   «َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللىِو رتَِ
یًعا َواَل » در آیو ی َ)حْبِل اللىِو( احادیثی کو منظور از  -6 َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللىِو رتَِ

 را قرآف دانستو اند. «تَػَفرىُقوا...
 

00 
 ادلو ی فقو

 )عصمت علمی با قرآف(

 تقوای مطلقو و تقوای غرب مطلقو )تقیو( -8
امکاف معصـو شدف غری معصومنی رشتی در سو بعد علمی ، عقیدتی و عملی  -0

یًعا َواَل تَػَفرىُقوا...»بر مبنای آیو ی  با بیاف فرؽ عصمت « َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللىِو رتَِ
 غری رشتی معصومنی رشتی با معصومنی

اختالفات مسلمنی ناشی از عدـ اعتصاـ بو قرآف بوده و دتاـ مکلفنی در این امر  -6
 مقصر ىستند.

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا اتػىُقوا اللىَو َحقى تُػَقاتِِو َواَل »برخی از احادیث وارده حوؿ آیو ی  -1
 «دَتُوُتنى ِإالى َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

 

06 
 ی فقو ادلو

 )عصمت علمی با قرآف( 

ِبث حوؿ آیات زیر کو معتقدین بو ظنی الداللو بودف قرآف برای اثبات ظنی -8
 الداللو بودف قرآف بو آف استدالؿ می کنند :

َ لِلنىاِس َما نُػزٍَّؿ إِلَْیِهْم َوَلَعلىُهْم یَػَتَفكىُروفَ  •  َوأَنْػزَْلَنا إِلَْیَك الذٍّْكَر لُِتَبنیٍّ
َ عَتُُم الىِذي اْخَتَلُفوا ِفیِو  َوُىًدى َوَرزْتًَة ِلَقْوـٍ  َوَما • أَنْػزَْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِإالى لُِتَبنیٍّ

 یُػْؤِمُنوفَ 
َوِإْذ َأَخَذ اللىُو ِمیثَاَؽ الىِذیَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َلُتَبیٍُّننىُو لِلنىاِس َواَل » ِبث حوؿ آیو ی -0

 از آیات اثباتگر مبنی بودف قرآف« ُذوُه َورَاَء ظُُهورِِىْم...َتْكُتُمونَُو فَػَنبَ 
اشاره بو اوصافی کو در قرآف برای مدح قرآف ذکر شده است برای اثبات قطعی -6

 الداللو بودف قرآف
ِمْن بَػْعِد ما   ما أَنْػزَْلنا ِمَن اْلَبیٍّناِت َو اعْتُدى  ِإفى الىذیَن َیْكُتُموفَ » ِبثی حوؿ آیو ی -1
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روشنرتین آیو حوؿ قابل  «بَػیىنىاُه لِلنىاِس ِف اْلِكتاِب أُولِئَك یَػْلَعُنُهُم اللىُو َو یَػْلَعُنُهُم الالىِعُنوفَ 
 فهم بودف قرآف برای عمـو

 بنی علماء و عواـ و وجوب اعتصاـ بو قرآفعدـ اعتصاـ بو قرآف  -1
 

01 
 ادلو ی فقو

 )عصمت علمی با قرآف( 

 بیاناتی حوؿ علمای شیعو و سنی و دستو بندی آناف در اعتصاـ بو قرآف -8
 وجوب نشر احکاـ قرآف توسط قرآنیوف بو خاطر مهجوریت قرآف -0
والدت حضرت زىراء بیاناتی حوؿ آیو ی تطهری و حضرت زىراء )ع( بو مناسبت -6

 )ع(
روایتهای اىانت آمییز ِبار االنوار حوؿ معاشرت حضرت زىراء با حضرت علی -1

 )علیهما السالـ(
 

01 
 ادلو ی فقو

 )عصمت علمی با قرآف( 

عصمت قرآف و سنت مبینو و مقصر بودف مکلفنی در برداشتهای ؼتتلف از   -8
 کتاب و سنت 

برای مهو ی زماهنا منی کند چوف برداشتها از پاسخ این شبهو کو قرآف کفایت -0
 لغت و بیاف قرآف متفاوت است.

 اثبات بی پایو بودف این فتوا کو سیادت تنها از طرؼ پدر است.-6
انتقاداتی از فقو سنتی در مباحثی از قبیل مرجع تقلید، سن بلوغ، منجس نبودف -1

 متنجس، طهارت غری مسلمنی و...
 

03 
 ادلو ی فقو 

 قرآف( )نسخ

 علت تقیو نکردف آیت اهلل صادقی در بیاف فتاوای قرآنی -8
 حجیت ظاىر یک آیو ی قرآنی و منسوخ نشدف قرآف با حدیث -0
اگر قرآف حکمی از شرایع قبلی را نقل و آف را نسخ نکند آف حکم در شریعت  -6

 اسالـ جاری است.
خ نشده اند کو توضیح حوؿ احکاـ منقولو از شرایع قبلی در قرآف کو منسو -1

عبارتند از حلیت ساخنت غتسمو ، حلیت سالـ بو کفار و دادف جواب سالمشاف و 
 حلیت روزه ی سکوت

 

01 
 ادلو ی فقو
 )نسخ قرآف(

 معنای کلمو ی نسخ و فرؽ آف با کلمات نسخو و استنساخ -8
ِلَكِلماتِِو َو ُىَو   َو دَتىْت َكِلَمُة َربٍَّك ِصْدقًا َو َعْداًل ال ُمَبدٍّؿَ »ِبث حوؿ دو آیو ی  -0

ِلَكِلماتِِو َو َلْن جتََِد   َو اْتُل ما أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكتاِب َربٍَّك ال ُمَبدٍّؿَ » و « السىمیُع اْلَعلیُم 
 آف است.کو مبنی عدـ نسخ قرآف با غری قر   «ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحداً 

پاسخ بو یهودیاف کو شریعت موسی را آخرین شریعت میدانند زیرا معتقدند کو -6
ناسخ و منسوخ متضادند و اگرشریعتی ناسخ تورات باشد بو معنای اشتباه بودف 

 شریعت موسی است.
ْو ِمْثِلَها َما نَػْنَسْخ ِمْن آیٍَة َأْو نُػْنِسَها نَْأِت ِِبَرْیٍ ِمْنَها أَ »مطالبی حوؿ دو آیو ی نسخ -1
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ا أَْنَت ُمْفرَتٍ َبْل َأْكَثُرُىْم » و ...«  ْلنا آیًَة َمكاَف آیٍَة َو اللىُو َأْعَلُم ِبا یُػَنزٍُّؿ قاُلوا ِإمنى َو ِإذا َبدى
 «ال یَػْعَلُموفَ 

 

01 
 ادلو ی فقو

 )نسخ قرآف( 

نُػْنِسَها نَْأِت ِِبَرْیٍ ِمْنَها أَْو َما نَػْنَسْخ ِمْن آیٍَة أَْو »نقش ؿتوی )ما و او( در آیو ی  -8
 ...«ِمْثِلَها 

بو معنای نشانو است و در آیو ی نسخ ىر سو آیت رسولی و )آیٍَة( کلمو   -0
 رسالتی و لفظی را شامل است.

بیاف حوؿ نسخ لفظی و معنوی آیات با بیاف اینکو حضرت رسوؿ اهلل )ص( آیتی -6
 است کو منسوخ واقع منی شوند.

تربیت اخالقی و عملی و  «  قاُلوا َربُّنا یَػْعَلُم ِإنىا ِإَلْیُكْم َلُمْرَسُلوفَ » نای آیو یبر مب -1
علمی و... رسوالف اعتی ُمثبت رسوؿ بودف آناف است ىرچند ىیچ آیت رسالتی برای 

 اثبات رسالت خویش نیاورند.
دیگر نیز معجره ی خامت النبینی )ص( منحصر در قرآف است یا اینکو معچزات  -1

 داشتو اند؟
 

03 
 ادلو ی فقو

 )نسخ قرآف( 

کو گماف می رود « ِإالى َما َشاَء اللىُو... -َسُنْقرُِئَك َفاَل تَػْنَسى » ِبث حوؿ آیو ی -8
 رسوؿ اهلل )ص( بعضی از وحی را فراموش می کردند.

بو مطلع بودف رسوؿ اهلل )ص( ازاحکاـ شرایع قبلی و ناسخ بودف قرآف نسبت  -0
 شرایع قبلی و وحی سنتی

بیاناتی حوؿ نسخ درونی قرآف و سو حکم قرآنی کو بعدا منسوخ شده اند کو -6
 ؾتوا با رسوؿ اهلل )ص(-6ازدواج با زناکار و مشرک -0حد زنا  -8عبارتند از : 

 

62 
 ادلو ی فقو

 )نسخ قرآف( 

شریعت( و توضیحاتی حوؿ نسخ درونی ) نسخ احکاـ یک شریعت توسط مهاف -8
 نسخ برونی )نسخ احکاـ یک شریعت توسط شریعت دیگر(

یَا أَیػَُّها النىِبُّ َحرٍِّض اْلُمْؤِمِننَی َعَلى اْلِقَتاِؿ » سوره ی انفاؿ  33و  31شرح آیات -0
 -ُبوا أَْلًفا ...ِإْف َیُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف یَػْغِلُبوا ِمائَػَتنْیِ  َوِإْف َیُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة یَػْغلِ 

 اْْلَف َخفىَف اللىُو َعْنُكْم َوَعِلَم َأفى ِفیُكْم َضْعًفا فَِإْف َیُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة یَػْغِلُبوا ِمائَػَتنْیِ 
با اشاره بو عدـ نسخ میاف این دو ...« َوِإْف َیُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف یَػْغِلُبوا أَْلَفنْیِ بِِإْذِف اللىِو 

 آیو
 قبلو ی اوؿ مسلمنی کعبو بوده است نو بیت اظتقدس. -6

 

68 
 ادلو ی فقو 

 )سّنت(

 در دست بودف سنت رسوؿ اهلل )ص( و شرایط ائمو در نقل احادیث -8
 مکاتب ؼتتلف در برخورد با ادلو ی شرعی -0
پاسخ ادعای کسانی کو ادلو ی فقو را منحصر در قرآف میدانند و حجیت سنت -6

 میکنند.را نفی 
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رد دعای منقوؿ از سید ابن طاووس حوؿ کفایت حضرت ػتمد و علی )علیهم -1
 «یا ػتمد و یا علی اکفیانی فانکما کافیای»الصالة( 

 اثبات شارع نبودف رسوؿ اهلل )ص( و اختصاص آف بو خدای متعاؿ-1
 انتقاد از فتاوای فقهاء کو زکات را منحصر در نو چیز دانستو اند.-3

هلل العظمی ػتمد صادقی هترانی در بیانیو ای در اواخر عمرشاف دعای حضرت آیت ا
 را با توجیهاتی صحیح دانستند.« یا ػتمد و یا علی اکفیانی فانکما کافیای»

 

60 
 ادلو ی فقو 

 )سّنت(

 توضیحاتی حوؿ اطاعت مطلقة و اطاعت ػتدودة-8
آیاتی از قرآف و شرح اشاره بو وجوب اطاعت از سنت رسوؿ اهلل )ص( بر مبنای -0

 برخی از آیات کو اطاعت اهلل و رسوؿ و اولی االمر را واجب دانستو است.
کو سخناف   «ِإْف ُىَو ِإالى َوْحٌي یُوحی  -  َو ما یَػْنِطُق َعِن اعْتَوى» شرح آیو ی -6

 رسالتی رسوؿ اهلل )ص( را وحیانی می داند.
آَمُنوا َأطیُعوا اللىَو َو َأطیُعوا الرىُسوَؿ َو أُوَل  یا أَیػَُّها الىذینَ » شروع ِبث حوؿ آیو ی -1

ٍء فَػُردُّوُه ِإََل اللىِو َو الرىُسوِؿ ِإْف ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللىِو َو اْلَیْوـِ  َشيْ   اِْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَناَزْعُتْم ِف
سنت رسوؿ و اىل بیت را بر مومننی کو اتباع از « اْْلِخِر ذِلَك َخرْیٌ َو َأْحَسُن تَْأویالً 

 واجب کرده است.
 

66 
 ادلو ی فقو 

 )سّنت(

یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اللىَو َو َأطیُعوا الرىُسوَؿ َو أُوَل اِْلَْمِر » بیاف ارتباط آیو ی -8
 «اِْلََمانَاِت ِإََل َأْىِلَها...ِإفى اللىَو یَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا » با آیو ی قبلش  «ِمْنُكْم...

یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اللىَو َو َأطیُعوا » پاسخ بو سواالت ذیل حوؿ آیو ی -0
 :« الرىُسوَؿ َو أُوَل اِْلَْمِر ِمْنُكْم...

 ىستند؟)أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا( آیا اهلل و الرسوؿ و اولی االمر مشموؿ  •
 جدایی انداختو است؟ )الرىُسوَؿ(و )اهلل( بنی )َأطیُعوا( چرا کلمو ی  •
 طاعت مطلقو است؟)َأطیُعوا الرىُسوَؿ( بو چو دلیل  •
 یا کائننی ػتذوؼ؟)اِْلَْمِر( است یا )أُوَل( کلمو )ِمْنُكْم(  متعّلق  •
 آفو سایر آیات قر )أُوَل اِْلَْمِر( در کلمو ی )اِْلَْمر( بیاف معنای  -6

 

61 
 ادلو ی فقو 

 )سّنت(

یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اللىَو َو َأطیُعوا » پاسخ بو سواالت ذیل حوؿ آیو ی -8
ٍء فَػُردُّوُه ِإََل اللىِو َو الرىُسوِؿ ِإْف ُكْنُتْم  َشيْ   الرىُسوَؿ َو أُوَل اِْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَناَزْعُتْم ِف

 «:بِاللىِو َو اْلَیْوـِ اْْلِخِر ذِلَك َخرْیٌ َو َأْحَسُن تَْأویاًل  تُػْؤِمُنوفَ 
 مراد است؟)الذین آمنوا( کداـ درجو از امیاف در  •
ٍء فَػُردُّوُه ِإََل اللىِو َو الرىُسوِؿ(  َشيْ   )َفِإْف تَناَزْعُتْم ِفدر ٍء(  َشيْ   )منظور از  •

 چیست؟
 یا کائننی ػتذوؼ؟)اِْلَْمِر( است یا )أُوَل( کلمو )ِمْنُكْم(  متعّلق  •
میتواند غری معصومنی باشند چوف کو کلمو )أُوَل اِْلَْمِر( پاسخ این ایراد کو مراد از -0
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َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اِْلَْمِن َأِو اطْتَْوِؼ أََذاُعوا بِِو  َوَلْو َردُّوُه » ی در آیو )أُوَل اِْلَْمِر( ی 
 برای غری معصومنی آمده است .« لرىُسوِؿ َوِإََل أُوَل اِْلَْمِر ِمْنُهْم...ِإََل ا

)أُوَل در کلمو ی )أُوَل( بیاف معانی کلمو )ولی( در قرآف و معنای کلمو ی  -6
 اِْلَْمِر(

 

61 
 ادلو ی فقو 

 )سّنت(

 اشاره بو آیاتی کو حاکمیت را منحصر در اهلل دانستو است.-8
 حوؿ سو نوع حکم تکوینی ، تشریعی و شرع.توضیحاتی -0
برای اثبات اؿتصار حکم « ُحْكِمِو َأَحدًا   ِف  َو ال ُیْشرِؾُ » بیاناتی حوؿ آیو ی -6

 تشریعی و تکوینی در اهلل و رد احادیثی کو رسوؿ اهلل را مّشرع می دانند.
مر را ادامو ی ِبث حوؿ آیو ی اولی االمر و رد عقیده ی اىل سنت کو اولی اال-1

 غری معصـو می دانند.
حضرت علی در زماف خود رسوؿ اهلل در درجو ی دـو ولی امر مسلمنی بوده  -1

 است.
 می تواند مشموؿ معصـو و غری معصـو شود؟)أُوَل اِْلَْمِر( آیا  -3

 

63 
 ادلو ی فقو 

 )سّنت(

تواند مشموؿ  بو علت تقارف اطاعتش با اطاعت اهلل و رسوؿ منی)أُوَل اِْلَْمِر(  -8
 غری معصومنی شود.

 در زماف غیبت رسوؿ و اولی االمر چگونو طاعت از آناف ػتقق می شود؟ -0
 با چو قیودی می تواف از غری معصومنی طاعت غری مطلق داشت؟ -6
ُم اللىُو أُولِئَك الىذیَن َىداىُ   الىذیَن َیْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَیتىِبُعوَف َأْحَسَنوُ »ِبثی حوؿ آیو ی -1

کو ِّبرتین آیو حوؿ مبحث وجوب تقلید از اعلم و اتقی « َو أُولِئَك ُىْم أُوُلوا اِْلَْلبابِ 
 است.

ُُثى أَْوَرثْػَنا اْلِكتاَب الىذیَن اْصطََفْینا ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظاِِلٌ لَِنْفِسِو »ِبثی حوؿ آیو ی -1
کو اثباتگر والیت شرعی اىل بیت)ع(   «اطتَْرْیاِت...َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم ساِبٌق بِ 

 بعد از حضرت رسوؿ )ص( می باشد.
 

61 
 ادلو ی فقو 

 )ارتاع و عقل(

عدـ مشّرعیت ارتاع و عقل و کاشفیت این دو از شرع در صورت عدـ وجود  -8
 حکمی در قرآف و سنت

 عدـ حجیت ظن وگماف در اصوؿ و فروع دین -0
 علم اصوؿ حوزوی خصوصا در ِبش اصوؿ لفظیبیهوده بودف  -6

دقیقو بوده کو اکثر آف  بو علت مشکالت فنی  02نکنو : این تراک صوتی تقریبا 
 خراب است.

 

61 
 ادلو ی فقو 

 )ارتاع و عقل(
ِبث حوؿ آیاتی کو برای اثبات شارعیت رسوؿ اهلل )ص( بو آهنا استدالؿ می -8

 شود.
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پیامرب و ائمو )ع( را دارای مقاـ شارعیت دانستو رّد احادیثی جعلی کو حضرت -0
 است.

اشاره بو احادیثی جعلی کو با استدالؿ غلط بو برخی آیات در صدد اثبات -6
موضوعی غلط مانند اثبات سیادت از طرؼ پدر ، شارعیت رسوؿ اهلل )ص( و... 

 برآمده است.
موسی و  عدـ شارعیت سلیماف و یعقوب نبی و تابعیت سلیماف از شریعت -1

 تابعیت یعقوب از شریعت ابراىیم
 

63 
 ادلو ی فقو 

 )ارتاع و عقل(

بو عنواف آیو ی «   ِإْف ُىَو ِإالى َوْحٌي یُوحى -  َعِن اعْتَوى  َو ما یَػْنِطقُ » شرح آیو ی -8
 ػتوری در مبحث اؿتصار شارعیت در اهلل.

دین ، امر ، طاعت ، اشاره بو آیاتی کو با دربرداشنت کلمات حکم ، شریعت ، -0
 فریضو و حترمی اؿتصار شارعیت در اهلل را اثبات می کنند.

َلُكْم ما   َو ما َلُكْم َأالى تَْأُكُلوا ؽتىا ذُِكَر اْسُم اللىِو َعَلْیِو َو َقْد َفصىلَ » بر مبنای آیو ی  -6
 است.دتامی ػترمات اصلی و فرعی در قرآف ذکر شده ...« َحرىـَ َعَلْیُكْم 

 

12 
 ادلو ی فقو 

 )ارتاع و عقل(

)کلما حکم بو العقل حکم بو الشرع و کلما حکم بو الشرع رد قاعده ی اصولی -8
 (حکم بو العقل

 منظور از سنت در فقو و مالک تصدیق یا تکذیب اخبار واحد و متواتر -0
 فقواثبات مشرع نبودف عقل و ارتاع و اشتباه فقهاء در تقسیم بندی ادلو ی -6
 گانو ی علم اصوؿ لفظی و عملی حوزوی  81بی فایده بودف مباحث  -1
 ِبث مفصل حوؿ عقل و جایگاه عقل در دستیابی بو احکاـ دین-1

 

18 
 ادلو ی فقو 

 )ارتاع و عقل(

َ َلُو اعْتُدى  َو َمْن ُیشاِققِ » ِبث حوؿ آیو ي -8 َغرْیَ َو یَػتىِبْع   الرىُسوَؿ ِمْن بَػْعِد ما تَػَبنیى
كو براي اثبات حجیت   «َسبیِل اْلُمْؤِمننَی نُػَولٍِّو ما تَػَوَلى َو ُنْصِلِو َجَهنىَم َو ساَءْت َمصریاً 

 ارتاع بو آف استدالؿ مي شود.
كو براي اثبات حجیت )اف اهلل ال جيمع امِت علي خطيء(  ِبث حوؿ حدیث  -0

 ارتاع بو آف استدالؿ مي شود.
مي كند حجیت عقل را مني رساند بلكو دلیل بر كاشف  آیايت كو امر بو تفكر -6

 بودف عقل از شرع است.
 رابطو ي میاف سنت و روایت و فرؽ میاف این دو -1
 كم رنگ بودف علم رجاؿ در فهم شریعت و تاکید بر امهیت منت حدیث  -1

 

10 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 

و واحد كو موافق و  ِبث حوؿ حجیت یا عدـ حجیت اخبار متواتر و مستفیض-8
 ؼتالف كتاب نیستند.

احتماؿ (   –شك  –ظن  –اطمیناف  –شرحي حوؿ حاالت دروين انساف ) یقنی -0
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 كو در مواجهو با اخبار و وقایع براي انساف بیش مي آید.
 انتقاد از نظریو ي انسداد باب علم و اشاره بو انفتاح باب علم -6
تباع از ظن را ؼتتص اصوؿ دین دانستو رد عقیده ي عاظتاين كو آیات حرمت ا -1

 اند.
ما لَْیَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإفى السىْمَع َو اْلَبَصَر َو   َو ال تَػْقفُ » ِبث مفصل حوؿ آیو ي  -1

 كو دلیل بر حرمت اتباع از ظن است.«  اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَف َعْنُو َمْسُؤاًل  
 

16 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 

حوؿ برخي آیات كو ظن در احكاـ را فاقد حجت می داند و حکم اتباع  ِبث-8
 از آف را افرتا علي اهلل مي داند.

 فرارحضرت یونس از قومش قبل از نزوؿ عذاب و توبیخ اعتي  -0
 ظن در عقاید اگر در تكاپوي یافنت حق و رسیدف بو حق باشد ظن خری است. -6
یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ِإْف جاءَُكْم »رد استدالؿ برخی از علمای اصوؿ بو آیو ي -1

براي اثبات « ما فَػَعْلُتْم ناِدمنیَ   بَِنَبٍإ فَػَتَبیىُنوا َأْف ُتصیُبوا قَػْوماً ِِبَهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعلى  فاِسقٌ 
 حجیت اتباع از ظن در خرب واحد.

 

11 
 ادلو ی فقو

 واحد( )خرب 

نقد و بررسي عقیده ي علماي اصوؿ كو معتقدند در قرآف ظن بو معناي علم و -8
 علم بو معناي ظن بو كار رفتو است.

ا َلَكبریٌَة ِإالى َعَلى اطْتاِشعنیَ »بررسي آیو ي -0 كو   «َو اْسَتعیُنوا بِالصىرْبِ َو الصىالِة َو ِإهنى
 بنا بو عقیده ي علماي اصوَل ظن بو معناي علم آمده است.

بَِنَبٍإ فَػَتَبیىُنوا َأْف ُتصیُبوا قَػْوماً   یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ِإْف جاءَُكْم فاِسقٌ »بررسي آیو ي -6
كو بر حسب برخي روایات در مذمت و   «ما فَػَعْلُتْم ناِدمنیَ   ِِبَهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعلى

 بیخ رسوؿ اهلل نازؿ شده است.تو 
  یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ِإْف جاءَُكْم فاِسقٌ »نقد روایات جعلي حوؿ شاف نزوؿ آیو ي-1

کو مقاـ عصمت   «ما فَػَعْلُتْم ناِدمنیَ   بَِنَبٍإ فَػَتَبیىُنوا َأْف ُتصیُبوا قَػْوماً ِِبَهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعلى
 د.رسوؿ اهلل را لكو دار كرده ان

 

11 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 

بَِنَبٍإ فَػَتَبیىُنوا َأْف ُتصیُبوا   یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ِإْف جاءَُكْم فاِسقٌ »ادامو ِبث حوؿ آیو ي -8
كو مستَدؿ آقایاف اصوَل براي حجیت   «ما فَػَعْلُتْم ناِدمنیَ   قَػْومًا ِِبَهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعلى

 خرب واحد است.
  َعمَ »در آیو ي  )النىَبِإ اْلَعظیِم(اشاره بو اینكو مصداؽ اولی و اصلی از کلمو -0

 والیت امریاظتومننی علي ع مني باشد.« عِن النىَبِإ اْلَعظیمِ   -یَػَتساَءُلوَف 
 بیاف معين نبا و فرؽ آف با خرب.-6
فَػَلْو ال نَػَفَر ِمْن ُكلٍّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم  َو ما كاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِیْنِفُروا َكافىةً » ِبث حوؿ آیو ي -1

یِن َو لُِیْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا إِلَْیِهْم َلَعلىُهْم ََيَْذُروفَ  كو  دومنی « طائَِفٌة لَِیَتَفقىُهوا ِف الدٍّ
 آیو ي مستَدؿ آقایاف اصوَل براي حجیت خرب واحد است.
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13 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 

َو ما كاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِیْنِفُروا َكافىًة » شرح و تفسری کلمات کلیدی زیر در آیو ی  -8
یِن َو لُِیْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا  إِلَْیِهْم فَػَلْو ال نَػَفَر ِمْن ُكلٍّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة لَِیَتَفقىُهوا ِف الدٍّ

 : «َلَعلىُهْم ََيَْذُروفَ 
 یاف اشرتاک و اختالؼ معانی کلمات )علم ، فقو و تفقو(ب •
 معنای کلمو ی )نفر( در قرآف و لغت •
 معنای کلمو ی )طائف( کو بو معنای گردنده می باشد. •
 6یا  0معنای کلمو ی )دین( و نقد نظریو مفسرین کو دین را دارای  •

 معنای ساعت ، جزاء و عقیده دانستو اند.
ار( کو بو معنای ترساندف از عاقبت قطعی خطرناک معنای کلمو ی )انذ •

 است.
• )  معنای کلمو ی )فرقو( و اختالؼ آف با کلمات )طائفو و قـو
 معنای کلمو ی )کف( کو بو معنای بازدارنده می باشد. •

 

11 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 

 دو برخورد اجيابی و سلبی بنی مسلمنی در برخورد با قرآف غتید -8
َو ما كاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِیْنِفُروا َكافىًة فَػَلْو ال نَػَفَر ِمْن ُكلٍّ ِفْرَقٍة » ادامو تفسری آیو ی  -0

یِن َو لُِیْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا إِلَْیِهْم َلَعلىُهْم ََيَْذُروفَ  کو بو   «ِمْنُهْم طائَِفٌة لَِیَتَفقىُهوا ِف الدٍّ
 ختو می شود :شرح مطالب زیر پردا

 معنای کلمو ی )نفر( در لغت و آیو ی مربوطو •
مذکر باز )اْلُمْؤِمُنوَف( بو )لَِیَتَفقىُهوا(  بر طبق لغت کو ضمری مذکر کلمو ی  •

 می گردد نو بو کلمو ی )طائَِفٌة ( کو مونث غتازی می باشد.
قو در دین نافرین مامور بو تف)لَِیَتَفقىُهوا(، بر حسب مذکر بودف کلمو ی  •

 نیستند بلکو مومناف بازمانده نزد رسوؿ اهلل )ص( مامور بو تفقو ىستند.
انذار رتعی مقبوؿ است کو داللتی بر خرب )لُِیْنِذُروا( با توجو بو رتع بودف  •

 واحد ندارد.
 

11 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 

ىجمو و زتلو پاسخ این اعرتاض کو چرا ایشاف ؼتالفنی خویش را بو شدت مورد  -8
 قرار می دىند.

 اگر قرآف تبیاف و نور است پس چرا اینقدر نیاز بو تفکر دارد؟ -0
 بیاف خاطره ای از آیت اهلل بروجردی حوؿ تقلید علماء از علمای سلف -6
نقل خاطرات و گفتگوىایی با آیت اهلل حکیم حوؿ ؾتاست کفار و آیت اهلل  -1

 خوانساری حوؿ ازدواج با زانی
 

13 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 
)لَِیَتَفقىُهوا(  ادامو ی ِبث این مطلب کو بر طبق لغت کو ضمری مذکر کلمو ی  -8
 مذکر باز می گردد نو بو کلمو ی )طائَِفٌة ( کو مونث غتازی می باشد.)اْلُمْؤِمُنوَف( بو 
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بر خرب واحد انذار رتعی مقبوؿ است کو داللتی )لُِیْنِذُروا(  با توجو بو رتع بودف -0
 ندارد.

انذار مرحلو ی بعد از علم داشنت بو حرمت و حلیت چیزی است و در خرب  -6
واحد کو ؼتاطب علم بو حرمت و حلیت ندارد و گوینده ی خرب واحد فرد را تعلیم 

 می دىد نو انذار.
 انذار -امر و هنی  -شرح سو مرحلو ی تبلیغ : تعلیم -1
جیت خرب واحد را از عقل ، ارتاع و سنت نقد فرموده ی شیخ انصاری کو ح-1

 ثابت می کند.
آیو از قرآف کو توسط اصولیوف برای حجیت خرب واحد بو آف استدالؿ  1بررسی -3

 شده است.
 

12 
 ادلو ی فقو

 )خرب واحد( 

اگر علماء قرآف را ػتک و ػتور اصلی در دستیابی بو احکاـ اعتی قرار می دادند  -8
اعتی می رسیدند و درصد اشتباىات آناف بسیار کم می سریع و درست بو حکم 

 شد.
َواَل تَػْقُف َما لَْیَس َلَك بِِو ِعْلٌم  ِإفى »ی حرمت تبعیت از ظن با ػتوریت آیو  -0

 «السىْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل 
بلکو تعدد راویاف بال فصل از اماـ مالک در تواتر روایات تعدد روایات نیست  -6

 معصـو است.
برخی ػترمات نکاح کو توسط برخی روایات حالؿ مشرده شده است مثل حرمت  -1

ازدواج با زانی و برخی ػتلالت نکاح کو توسط برخی روایات حراـ مشرده شده است 
 مثل نکاح با کتابیات  و ازدواج با زف عده دار و ...

 

18 
 ادلو ی فقو

 )علت نیاز بو سنت(
 اگر دتامی احکاـ در قرآف آمده است پس چو نیازی بو سنت است؟

 

10 
 فریادگراف قرآف

 چو کسانی می توانند زمینو سازاف ظهور حضرت مهدی )عج( باشند؟ -8
 شرح فرموده ىای اماـ ستینی حوؿ قرآف -0

 

16 
 مباحث لفظی علم اصوؿ

 –گانو علم اصوؿ : حقیقت شرعیو   81بیاناتی حوؿ برخی از مباحث لفظی 
 –مقدمو واجب و حراـ  –امر و هنی  –مفهـو و منطوؽ  –مشرتک و مشتق 

 -هنی مقتضی فساد منهی عنو است یا نو؟  –اجتماع امر و هنی  –مقتضیات هنی 
استثناء بعد از  –مطلق و مقید  –عاـ و خاص  –مره و تکرار  –فوؽ و تراخی 

 نسخ -نص و ظاىر قرآف  –بنّی غتمل و م –رتالت متعدده 
 

 –گانو علم اصوؿ : حقیقت شرعیو   81بیاناتی حوؿ برخی از مباحث لفظی  مباحث لفظی علم اصوؿ 11
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 –مقدمو واجب و حراـ  –امر و هنی  –مفهـو و منطوؽ  –مشرتک و مشتق 
 -هنی مقتضی فساد منهی عنو است یا نو؟  –اجتماع امر و هنی  –مقتضیات هنی 

استثناء بعد از  –مطلق و مقید  –عاـ و خاص  –مره و تکرار  –و تراخی فوؽ 
 نسخ -نص و ظاىر قرآف  –غتمل و مبنّی  –رتالت متعدده 

 

11 
 مباحث لفظی علم اصوؿ

 –گانو علم اصوؿ : حقیقت شرعیو   81بیاناتی حوؿ برخی از مباحث لفظی 
 –واجب و حراـ مقدمو  –امر و هنی  –مفهـو و منطوؽ  –مشرتک و مشتق 

 -هنی مقتضی فساد منهی عنو است یا نو؟  –اجتماع امر و هنی  –مقتضیات هنی 
استثناء بعد از  –مطلق و مقید  –عاـ و خاص  –مره و تکرار  –فوؽ و تراخی 

 نسخ -نص و ظاىر قرآف  –غتمل و مبنّی  –رتالت متعدده 
 

13 
 مهدویت

برخی از مباحث مهدویت مثل رجعت و بو مناسبت میالد ولی امر )عج(  بو شرح 
 حکومت و  امامت اماـ مهدی )عج( پرداختو می شود.

 

11 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

11 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

13 
 اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید

 

32 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

38 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

30 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

36 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

31 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

31 
 ِبث حوؿ آیات اجتهاد و تقلید و برخی از شروط مرجعیت اجتهاد و تقلید

 

33 
 و تقلید و برخی از شروط مرجعیتِبث حوؿ آیات اجتهاد  اجتهاد و تقلید

 



 دروس خارج فقه مقارن

 

25 
 

31 
 طهارت و ؾتاست

توضیح حوؿ اصطالحات لغوی این مبحث از قبیل : کراىت ، ؾتس، طهر، طیب، 
 خبیث و ...

 

31 
 طهارت و ؾتاست

توضیح حوؿ اصطالحات لغوی این مبحث از قبیل : کراىت ، ؾتس، طهر،  -8
 طیب، خبیث و ...

 ىای راجعطهارت ىای واجب و طهارت  -0
 

33 
 طهارت و ؾتاست

 آیا چیزىای ؾتس عالوه بر تاثریگذاری جسمی، تاثریگذاری روحی ىم دارند؟ -8
 آیا متنجس منجس ىم ىست؟ -0
 آیا مکاف ؾتس ىم ؾتس است؟ -6

 

12 
 طهارت و ؾتاست

 اصل باید اصل در زندگی مکلفاف باشد؟ 6پاسخ این سواؿ کو کداـ یک از این 
  ؼتصوص وىابیوف(اصالو اضتضر( 
 )اصالو االحتیاط )ؼتصوص اخباریوف 

 اصالو االباىو ) روش آیت اهلل صادقی هترانی(
 

18 
 تعداد ؾتاسات و روش ىای تطهری ؾتاست طهارت و ؾتاست

 

10 
 ؾتاست سگ، خوک ، دـ و میتو طهارت و ؾتاست

 

16 
 طهارت و ؾتاست

 ؾتاست سگ، خوک ، دـ و میتو -8
 مشرکنی و اىل کتابؾتاست  -0

 

11 
 ؾتاست مشرکنی و اىل کتاب طهارت و ؾتاست

 

11 
 ؾتاست مشرکنی و اىل کتاب طهارت و ؾتاست

 

13 
 حرمت و ؾتاست ستر و سکر طهارت و ؾتاست

 

11 
 حرمت و ؾتاست ستر و سکر طهارت و ؾتاست

 

11 
 طهارت و ؾتاست

 حرمت و ؾتاست ستر و سکر -8
 اصالو الروایو بودف و بی اعتنایی بو قرآف توسط علماءانتقاد از  -0
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13 
 بررسی روایی حوؿ حرمت و ؾتاست عصاره انگور و خرما  طهارت و ؾتاست

 

12 
 بررسی روایی پریاموف آغشتو بودف لباس مناز گزار بو ستر طهارت و ؾتاست

 

18 
 طهارت و ؾتاست
 )آب کر و قلیل(

چگونو است و آیا ؾتاست شی ؾتس در صورتی زائل طهوریت و انفعاؿ آب  -8
 می شود کو آب مطهر باشد؟

 ِبث حوؿ آیات طهارت آب   -0
 

10 
 طهارت و ؾتاست
 )آب کر و قلیل(

 انتقاد از علمای شیعی و سنی در کنارگذاری قرآف -8
 آب کر چیست؟ -0
 عدـ لزـو کر بودف آب در تطهری -6

 

16 
 طهارت و ؾتاست

 قلیل()آب کر و 
 آیا کر بودف آب راکد در اعتصاـ الـز است؟ -8
 آیا آب قلیل با برخورد بو ؾتاست، ؾتس می شود؟ -0

 

11 
 طهارت و ؾتاست
 )آب کر و قلیل(

 آیا کر بودف آب راکد در اعتصاـ الـز است؟  -8
 ِبث روایی حوؿ آب کر و قلیل -0
مطهر بودف کافی دو شرط مطلق بودف آب و خبیث نبودنش در طهارت و  -6

 است.
 

11 
 طهارت و ؾتاست
 )آب کر و قلیل(

 خبیث چیست و در چو مواردی حترمی شده است؟-8
 آیا کر بودف آب در اعتصاـ الـز است؟ -0
 بررسی روایاتی کو برای آب کر ، وزف و مساحت بیاف کرده اند. -6

 

13 
 طهارت و ؾتاست
 )آب کر و قلیل(

 از دید لغت و روایت« کر»بیاف معنای کلمو  -8
 بررسی روایاتی کو برای آب کر ، وزف و مساحت بیاف کرده اند. -0

 

11 
 طهارت و ؾتاست
 )آب کر و قلیل(

 ِبث روایی حوؿ آب کر و قلیل

 

 مکاتب درونی اسالـ 11

 مکتب درونی اسالـ در مواجهو با وحی : 1ِبث ویژه 
 انفصاؿ کلی از وحی 
 حتمیل بر وحی 
 وحیانی و غری وحیانی تفکیک مطالب 
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 مکتب استقاللی وحیانی 
 

 

13 
 مکاتب درونی اسالـ

 آب کر وقلیل

 مکتب درونی اسالـ در مواجهو با وحی : 1ِبث ویژه  -8
 انفصاؿ کلی از وحی •
 حتمیل بر وحی •
 تفکیک مطالب وحیانی و غری وحیانی •
 مکتب استقاللی وحیانی •

 آیا آب قلیل پاک کننده )مطهر( است؟ -0
بررسی روایی ویژه اینکو آب قلیل ىنگاـ برخورد با ؾتاست در صورت عدـ تغیری  -6

 ؾتس منی شود.
 

32 
 مکاتب درونی اسالـ

 مکتب درونی اسالـ در مواجهو با وحی : 1ِبث ویژه 
 انفصاؿ کلی از وحی •
 حتمیل بر وحی •
 تفکیک مطالب وحیانی و غری وحیانی •
 مکتب استقاللی وحیانی •

 

38 
 مکاتب درونی اسالـ

 مکتب درونی اسالـ در مواجهو با وحی : 1ِبث ویژه 
 انفصاؿ کلی از وحی •
 حتمیل بر وحی •
 تفکیک مطالب وحیانی و غری وحیانی •
 مکتب استقاللی وحیانی •

 

30 
 مکاتب درونی اسالـ

 مکتب درونی اسالـ در مواجهو با وحی : 1ِبث ویژه 
 انفصاؿ کلی از وحی •
 بر وحی حتمیل •
 تفکیک مطالب وحیانی و غری وحیانی •
 مکتب استقاللی وحیانی •

 

 مکاتب درونی اسالـ 36

 مکتب درونی اسالـ در مواجهو با وحی : 1ِبث ویژه 
 انفصاؿ کلی از وحی •
 حتمیل بر وحی •
 تفکیک مطالب وحیانی و غری وحیانی •
 مکتب استقاللی وحیانی •
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31 
 طهارت و ؾتاست

 مضاؼ()آب 

آب مضاؼ یا مایعات ملحق بو مضاؼ در برخورد با ؾتس مطلقا ؾتس منی  -8
 شوند.

 بیاف رابطو منطقی ؾتس و خبیث و عدـ ؾتاست ىر خبیث -0
 

31 
 طهارات ثالثو

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل الصىاَلِة فَاْغِسُلوا » آیا قبل از آیو مائده  -8
 نص و اشاره ای بر لزـو طهارت از حدث برای مناز دارمی؟« ...ُوُجوَىُكمْ 

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل الصىاَلِة فَاْغِسُلوا » کیفیت وضو قبل از آیو مائده   -0
 «.ُوُجوَىُكْم...

 

33 
 وضو

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل الصىاَلِة فَاْغِسُلوا » چرا خطاب در آیو  -8
 شروع شده است؟ «یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا» با « ُوُجوَىُكْم...

 فرؽ امیاف و اسالـ چیست و کداـ افضل است؟ -0
ََل الصىاَلِة فَاْغِسُلوا یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم إِ » ِبث حوؿ آیو وضو  -6

 «ُوُجوَىُكْم...
 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو -1

 

31 
 وضو

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل الصىاَلِة فَاْغِسُلوا » ِبث حوؿ آیو وضو  -8
 «ُوُجوَىُكْم...

 ویژه وضوبررسی احادیث اىل سنت  -0
 

31 
 وضو

 لزـو حفظ امانت اعتی )قرآف( توسط شرع مداراف -8
 بیاف اختالؼ موجود شیعو و سنی در کیفیت غسل و مسح در وضو -0

 

33 
 وضو

آیا وضو مسحتاف و غسلتاف است )نظر شیعو( یا غسالت اربعو )نظر اىل  -8
 سنت( است؟

 سنتبررسی کیفیت غسل و مسح وضو از نظر قرآف و  -0
 

822 
 وضو

 ِبث حوؿ مطلقات و عمومات قرآف -8
 بررسی کیفیت غسل و مسح وضو از نظر قرآف و سنت -0

 

828 
 وضو

ؼتاطبنی در فهم قرآف چو کسانی ىستند و مراتب فهم و تضاد فهم قرآف بر چو 
 مبناست؟
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820 
 وضو

عارؼ بو لغت مفهـو بودف دالالت قرآنی برای وصوؿ بو احکاـ برای علماء  -8
 قرآف و سنت

 غلط دارد. 82222انتقاد از تررتو ىای فارسی قرآف کرمی کو بیش از  -0
 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو -6
 

 

826 
 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو وضو

 

821 
 وضو

 اسالـ )قبل از نزوؿ آیو وضو( و شرایع قبل از اسالـکیفیت وضو در   -8
 بیاناتی حوؿ شریعت تورات و اؾتیل و فلسفو تعدد شرایع -0
کو اشاره بو   «ِإنىَك بِاْلواِد اْلُمَقدىِس طُوىً   ِإينٍّ أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نَػْعَلْیكَ » تفسری آیو  -6

 داشنت طهارت از خبث و حدث برای مناز دارد.
 

821 
 آیا لزـو طهارت از حدث قبل از صالة برای غری ػتدثنی ىم الـز است؟ وضو

 

823 
 وضو

بررسی احادیث ویژه علت نزوؿ آیو وضو و لزـو یا عدـ لزـو طهارت قبل از مناز -8
 برای غری ػتدثنی

آیا کیفیت و ترتیبی برای وضو غری از آنچو در آیو وضو آمده است واجب  -0
 است؟

 

821 
 وضو

 کیفیت شسنت دستها در وضو  -8
 مرفق چیست؟ -0
یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإََل الصىالِة » )الی( در آیو وضو بو چو معناست؟  -6

 ...« َو أَْیِدَیُكْم ِإََل اْلَمراِفق  فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكمْ 
 

821 
 وضو

 کیفیت شسنت دستها در وضو  -8
 آیو غایت مغسوؿ است نو غایت غسلدر )الی(  -0
 کیفیت مسح پا در وضو  -6

 

823 
 وضو

بیاناتی حوؿ مرحلو عملی و عقالنی تکلیف با اشاره بو ىدؼ تشکل فقو مقارف و 
 امهیت قرآف در فقو مقارف قرآنی

 

 وضو 882
 انتقاد از فقو و اصوؿ فقو حوزوی -8
ازدیاد توضیح و تکامل وضو بعد از نزوؿ آیو وضو نسبت بو وضوی عهد مکی  -0
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 و وضوی مدنی قبل از نزوؿ آیو
 

888 
 وضو

 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو -8
 آیا طهارات ثالثة قبل از نزوؿ آیات مربوطو آهنا و شرایع قبلی نیز بوده اند؟ -0

 

880 
 وضو

 عدـ دقت در معانی کلمات قرآف توسط اندیشمنداف -8
 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو -0

 

886 
 بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآف وسنت وضو

 

881 
 قرآف وسنتبررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی  وضو

 

881 
 بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآف وسنت وضو

 

883 
 بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآف وسنت وضو

 

881 
 تیمم -غسل  –وضو 

 بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآف وسنت -8
 کیفیت در غسل و لزـو کمیت در غسلعدـ   -0
یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ال تَػْقَربُوا الصىالَة َو أَنْػُتْم » ِبث ویژه ػتورىای زیر در آیو تیمم  -6

تَػْغَتِسُلوا َو ِإْف ُكْنُتْم   َسبیٍل َحَّتى   َحَّتى تَػْعَلُموا ما تَػُقوُلوَف َو ال ُجُنبًا ِإالى عاِبري  ُسكارى
َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء   َأْو َعلى  َمْرضى

 «فَػَتَیمىُموا َصعیداً طَیٍّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِإفى اللىَو كاَف َعُفوًّا َغُفوراً 
 با شروطش ل(عابری سبیحرمت دخوؿ جنب بو مسجد جز برای ) •
 بیماری ىای زناف از قبیل حیض و نفاس •

 تیمم(-غسل-مبطالت طهارات ثالثو )وضو
 

881 
 تیمم

 بررسی مباحث ذیل در آیو تیمم :
 ىر مرض و ىر سفری را شامل می شود؟َسَفٍر(   أَْو َعلى  )ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى •     
 چو زمانی تیمم بدؿ از غسل و وضو الـز است؟ •     

 کو از شروط تیمم ىستند.)َصعیداً طَیٍّباً(  بیاف ویژگی ىای 
 

 تیمم 883
 بررسی مباحث ذیل در آیو تیمم : -8

را مسح کرد و با دست مسح  )َصعیدًا طَیٍّباً(با کجای دست باید  •
 شده باید کل صورت و دست را مسح کرد یا مقداری از آف
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 کیفیت و ترتیب مسح اعضای وضو •
 در مناز می توانند مسجود علیو باشند؟چو چیزىایی  -0

 

802 
 تیمم

 بررسی مباحث ذیل در آیو تیمم : -8
 )فَػَتَیمىُموا(معنای کلمو  •
 برخی از مباحث ادبی آیو •

حدث ؼتالف و نابودگر کداـ یک از طهارات جسمانی ، باطنی و روحانی  -0
 است؟

 

808 
 تیمم

 بررسی مباحث ذیل در آیو تیمم : -8
)جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن کو حدث نیستند و َسَفٍر(    أَْو َعلى  )َمْرضىچرا  •

بو ىم )او( کو حدث ىستند با کلمو   اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء(
 عطف شده اند؟

ِإْذ یُػَغشٍّیُكُم النُّعاَس أََمَنًة » آیو آیا خواب و مستی از احداث ىستند؟ با ػتوریت  -0
َعْنُكْم رِْجَز الشىْیطاِف َو ِلرَیِْبَط   ُؿ َعَلْیُكْم ِمَن السىماِء ماًء لُِیَطهٍّرَُكْم بِِو َو یُْذِىبَ ِمْنُو َو یُػَنزٍّ 

ـَ   َعلى  «قُػُلوِبُكْم َو یُػثَبٍَّت ِبِو اِْلَْقدا
 

800 
 تیمم

 عدـ حرمت غتسمو سازی کامل انساف و حیواف -8
ِإْذ یُػَغشٍّیُكُم النُّعاَس أََمَنًة ِمْنُو َو یُػَنزٍُّؿ َعَلْیُكْم ِمَن السىماِء ماًء لُِیَطهٍّرَُكْم » آیو بررسی -0

 : « َعْنُكْم رِْجَز الشىْیطاِف...  بِِو َو یُْذِىبَ 
 چناچو گفتو اند جنابت است؟ )رِْجَز الشىْیطاِف(  •

 ؾتس؟تطهری از خبث است یا حدث یا )لُِیَطهٍّرَُكْم( 
 

806 
 زناشویی

َعِن اْلَمحیِض ُقْل ُىَو َأذًى فَاْعَتزُِلوا   َو َیْسَئُلوَنكَ » بررسی موارد ذیل در آیو حیض : 
 النٍّساَء ِف اْلَمحیِض َو ال تَػْقَربُوُىنى َحَّتى َیْطُهْرَف فَِإذا َتَطهىْرَف فَْأُتوُىنى ِمْن َحْیُث أََمرَُكُم اللىوُ 

 «َيُِبُّ التىوىابنَی َو َيُِبُّ اْلُمَتَطهٍّرینَ ِإفى اللىَو 
 مضارع است و )سالوک( ماضی نیست؟(  )َیْسَئُلوَنكَ چرا  •
 سواؿ حکمی بوده یا طبی یا ىر دو؟ •

 اعتزاؿ از زناف در حاؿ حیض اعتزاؿ کلی است یا جزئی؟
 

801 
 زناشویی

 حرمت آمیزش با زناف از دبر )سکس مقعدی( -8
 از زناف در حاؿ حیضعلت اعتزاؿ  -0
 زماف و مکاف جواز آمیزش با زناف -6
 حرمت حکم بسنت رحم و عقیم کردف -1
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801 
 زناشویی

 حرمت آمیزش با زناف از دبر )سکس مقعدی( -8
 حرمت حکم بسنت رحم و عقیم کردف -0
 بیاناتی حوؿ حیض و نفاس و استحاضو -6

 

803 
 زناشویی

 )سکس مقعدی( حرمت آمیزش با زناف از دبر -8
 بررسی روایی حرمت و حلیت آمیزش از دبر -0

 

801 
 صالة

قاَؿ َربػَُّنا الىذي »شرح آیاتی کو بیانگر ىدایت و تسیبح کل کائنات است مانند :  -8
أَ ِلَْ تَػَر َأفى اللىَو ُیَسبٍُّح َلُو َمْن ِف السىماواِت َو » و « ٍء َخْلَقُو ُُثى َىدى ُكلى َشيْ    َأْعطى

 «ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالتَُو َو َتْسبیَحُو َو اللىُو َعلیٌم ِبا یَػْفَعُلوفَ    اِْلَْرِض َو الطىرْیُ َصافىاتٍ 
 

801 
 بیاناتی اخالقی و عرفانی حوؿ عبودیت رب و امهیت صالة  صالة

 

803 
 صالة

 بیاناتی اخالقی و عرفانی حوؿ عبودیت رب و امهیت صالة -8
 بیاناتی قرآنی ویژه تدبر و تفکر در قرآف -0
کو بیانگر « ِإنىَك بِاْلواِد اْلُمَقدىِس طُوىً   ِإينٍّ أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نَػْعَلْیكَ » بررسی آیو  -6

 لزـو طهارت جسمی و روحی برای حضور در عبادتگاه رب است.
 

862 
 صالة

 بیاناتی اخالقی و عرفانی حوؿ عبودیت رب و امهیت صالة -8
اشاره -1ظاىر -6نص  -0لفظ -8مرحلو در فهم قرآف :  1توضیحاتی حوؿ  -0
 بعض از حقائق )تاویل(-3لطائف -1
 تاویل مطلق آیات-1

 

868 
 صالة

 بیاناتی اخالقی و عرفانی حوؿ عبودیت رب و امهیت صالة -8
 مناز در حاؿ انفرادی )ایاک اعبد( منی گوییم و )ایاک نعبد( می گوییم؟ چرا در-0

 

860 
 صالة

 نیت-8بیاناتی ویژه اعماؿ ده گانو مناز و معنای اقامو آف : 
سالـ -3سوره -1زتد -1تشهد -3سجود -1رکوع -1تکبریة االحراـ -6قیاـ -0

 قعود-82
 

 صالة 866

ْنَس ِإالى لَِیْعُبُدوفِ َو »پاسخ سواالت ذیل ویژه آیو  -8  : « ما َخَلْقُت اصتِْنى َو اْْلِ
 چرا از میاف عابدین تنها جن و انس بو میاف آمده؟ 
  چرا جن بر انس مقدـ شده در حالی کو انس بر جن و ملک مقدـ

 است؟
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 چرا )لیعرفوف( نیست در حالی کو معرفت بر عبادت تقدـ دارد؟ 
 و بودف رکوع برای سجودبیاناتی ویژه رکوع و سجود و مقدم -0

 

861 
 صالة

 مساجد( –مسِجد  –بیاناتی ویژه سجود و مشتقات آف )َمسجد  -8
 بیاناتی ویژه مساجد اعتی خصوصا مسجد ضرار و قبا -0

 

861 
 صالة

 لزـو داشنت نقش ال الو اال اهلل در اعماؿ مکلفنی-8
 اسرائیل را ىم شامل می شود؟آیا خطابات قرآنی نسبت بو بنی اسرائیل غری بنی  -0
 آیا استعاىة اهلل با استعانة باهلل و استعانة بالصرب فرؽ دارد؟ -6
ْم َو أَنػىُهْم إِلَْیِو راِجُعوفَ   الىذیَن َیظُنُّوفَ »ِبث ویژه آیو  -1  «أَنػىُهْم ُمالُقوا َرِّبٍِّ

 

863 
 صالة

إِلَْیَك ِمَن اْلِكتاِب َو أَِقِم الصىالَة ِإفى ما أُوِحَي   اْتلُ »بیاف ارتباطات میاف عبارات آیو 
 «َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللىِو َأْكرَبُ َو اللىُو یَػْعَلُم ما َتْصَنُعوفَ   الصىالَة تَػْنهى

 

861 
 صالة

کو در جای جای قرآف نسبت بو ذات، صفات و افعاؿ )اکرب(  بیاف معانی کلمو  -8
 عبد آمده است.اهلل و 

 ِبث ویژه مباحث فقهی سوره زتد -0
 

861 
 صالة

جز سوره زتد است و خواندنش در مناز واجب )بسم اهلل الرزتن الرحیم( آیا  -8
 است؟

 )مالک یـو الدین(ِبث روایی و قرآنی ویژه قرائت آیو  -0
 

863 
 صالة

َعِن   ما أُوِحَي إِلَْیَك ِمَن اْلِكتاِب َو أَِقِم الصىالَة ِإفى الصىالَة تَػْنهى  اْتلُ »ِبث ویژه آیو 
  1بر مبنای تقسیمات « اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللىِو َأْكرَبُ َو اللىُو یَػْعَلُم ما َتْصَنُعوفَ 

، عنی الیقنی و حق گانو اعتقادی عبد نسبت بو رب در چهار بعد ظن، علم الیقنی
 الیقنی

 

812 
 صالة

 بیاناتی ویژه لغت )صالة(  و امتیاز عبودتی صالة-8
 –لزـو ما فرض اهلل  –استغفار  –تعظیم  –گانو صالة )دعا   82از میاف معانی  -0

اسرتحاـ و ...( کداـ معنا در آیاتی کو  –رزتت  –االرکاف اظتخصوصة  –صالة الیـو 
 کرده است مراد است؟اقامو صالة را واجب  

 

818 
 صالة
 )قبلو(

 قبلو  مسلمنی در عهد مکی و مدنی کعبو بوده است یا بیت اظتقدس؟ -8
لِلنىاِس لَلىذي بَِبكىَة ُمبارَكاً َو ُىدًى   ِإفى أَوىَؿ بَػْیٍت ُوِضعَ » بر مبنای آیاتی از قبیل -0
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 تکلیف بوده است.کعبو اولنی قبلو مکلفنی در طوؿ تاریخ « لِْلعاَلمنیَ 
 

810 
 صالة
 )قبلو(

َو َكذِلَك َجَعْلناُكْم أُمىًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى النىاِس َو َیُكوَف » بررسی آیو  -8
ُكْنَت َعَلْیها ِإالى لَِنْعَلَم َمْن یَػتىِبُع الرىُسوَؿ ؽتىْن    الرىُسوُؿ َعَلْیُكْم َشهیداً َو ما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الىِت

 ز آیات بیانگر قبلو بودف کعبو در عهد مکی ا« َعِقَبْیِو...  یَػْنَقِلُب َعلى
 بررسی دتاـ آیات ویژه کعبو ، قبلو اوؿ  -0

 

816 
 صالة
 )قبلو(

َو ِمْن َحْیُث َخَرْجَت فَػَوؿٍّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد » بیاف مصداؽ )وجو( در آیو  -8
ـِ   کو واجب است در حاؿ مناز شتت مسجد اضتراـ باشد.« اضتَْرا

 چیست؟)شطر( معنای کلمو  -0
 بررسی آیات ویژه کعبو ، قبلو اوؿ -6

 

811 
 صالة

 )اذاف و اقامو(

 بررسی معنای اذاف و اقامو از منظر لغت-8
 حکم اذاف و اقامو از حیث وجوب و استحباب چیست؟ -0
 فصوؿ اذاف و اقامو جند است؟-6

 

811 
 صالة

 )اذاف و اقامو(

شهادت ثالثو )اشهد اف علیا ولی اهلل( و )الصالة خری  بدعت بودف اضافو کردف -8
( و کم کردف )حی علی خری العمل(  من النـو

 وجوب صلوات بر آؿ ػتمد )ص( پس از صلوات بر حضرت ػتمد )ص(-0
 

813 
 صالة

 )اذاف و اقامو(

 آیا اشاره ای نسبت بو اذاف و اقامو در قرآف ىست؟ -8
« ِإََل الصىالِة اختىَُذوىا ُىُزواً َو َلِعباً ذِلَك بِأَنػىُهْم قَػْوـٌ ال یَػْعِقُلوفَ   َو ِإذا ناَدیْػُتمْ » ندای  -0

 الصالة الصالة است یا اذاف و اقامو؟
 

811 
 صالة

َعِن   ما أُوِحَي ِإَلْیَك ِمَن اْلِكتاِب َو أَِقِم الصىالَة ِإفى الصىالَة تَػْنهى  اْتلُ »ِبث ویژه آیو  -8
کو جامع فقو اکرب « اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللىِو َأْكرَبُ َو اللىُو یَػْعَلُم ما َتْصَنُعوفَ 

 )معرفت( و فقو اصغر )لفظ و عمل( است.
 

811 
 صالة

 بیاناتی ویژه عظمت قرآف و دالالت آف-8
ما أُوِحَي إِلَْیَك ِمَن اْلِكتاِب َو أَِقِم الصىالَة ِإفى   اْتلُ »بیاف ارتباطات میاف عبارات آیو -0

 «َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللىِو َأْكرَبُ َو اللىُو یَػْعَلُم ما َتْصَنُعوفَ   الصىالَة تَػْنهى
 

813 
 «َو ُقوُموا لِلىِو قانِتنیَ   حاِفُظوا َعَلى الصىَلواِت َو الصىالِة اْلُوْسطى»بررسی ویژه آیو  صالة
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812 
 صالة

 بیاناتی حوؿ دو نوع بیاف نصی و بیاف تاویلی قرآف-8
 رابطو میاف اىل البیت و قرآف در تبینی و تفسری قرآف -0

 

818 
 صالة

َغَسِق اللىْیِل َو قُػْرآَف اْلَفْجِر ِإفى قُػْرآَف اْلَفْجِر    الشىْمِس ِإَل  الصىالَة ِلُدُلوؾِ أَِقِم »تفسری آیو 
 برای استخراج احکاـ و تعداد صلوات یومیو «كاَف َمْشُهوداً 

 

810 
 صالة

 بررسی آیاتی کو تعداد منازىای روزانو را بیاف می کند.-8
منازىای )ظهر و عصر( و )مغرب و  از منظر قرآف و روایات حکم خواندف-0

 عشاء( چیست؟
 

816 
بررسی موارد ىفتگانو کو فقها از مبطالت طهارهتای ثالثو می دانند : خواب، باد  طهارت و ؾتاست

 معده، مدفوع، ادرار، مستی، دیوانگی و جنابت
 

811 
 طهارت و ؾتاست

 حکم سرت العورتنی در صالة و غری صالة-8
 دبار )پشت بو قبلو بودف( در حالت)رو بو قبلو بودف( و استحکم استقباؿ  -0

 ختّلی
 

811 
 طهارت و ؾتاست

 مستحبات و مکروىات ختّلی-8
 کلمو )مکروه( در لغت قرآف  بو معنای حرمت غلیظو است نو بو معنای مرجوع.-0

 

813 
 طهارت و ؾتاست

 آیا ؾتاست با غری آب ىم تطهری می شود؟-8
ؼترج بوؿ و غائط مشروط بو آب باشد تا چو مقدار الـز است از اگر تطهری  -0

 آب استفاده گردد؟
 

811 
 طهارت و ؾتاست

برخورد ما با احادیث وارده از طرؽ شیعی در مقایسو با احادیث وارده از طرؽ -8
 اىل سنت چگونو باید باشد؟

 چگونگی روش تطهری ؼترج بوؿ و غائط  -0
 چیست؟حکم ماء االستنجاس  -6

 

811 
 وضو

 آیا نیت وضو از واجبات وضوست؟-8
ا أَنَا َبَشٌر ِمْثُلُكمْ » تفسری آیو  -0 ا ِإعتُُكْم إِلٌو واِحٌد َفَمْن كاَف یَػْرُجوا   یُوحى  ُقْل ِإمنى ِإََلى أمنى

کو بیانگر شروط عبادت   «لِقاَء َربٍِّو فَػْلَیْعَمْل َعَماًل صاضِتاً َو ال ُیْشرِْؾ بِِعباَدِة َربٍِّو َأَحدا
 )خالص هلل و دور از ریا بودف( است.
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813 
 وضو

ا أَنَا َبَشٌر ِمْثُلُكمْ » تفسری آیو  ا ِإعتُُكْم إِلٌو واِحٌد َفَمْن كاَف یَػْرُجوا ِلقاَء   یُوحى  ُقْل ِإمنى ِإََلى َأمنى
کو بیانگر شروط عبادت   «َربٍِّو َأَحداَربٍِّو فَػْلَیْعَمْل َعَماًل صاضِتاً َو ال ُیْشرِْؾ ِبِعباَدِة 

 )خالص هلل و دور از ریا بودف( است.
 

832 
 وضو

ا أَنَا َبَشٌر ِمْثُلُكمْ » تفسری آیاتی از قبیل -8 ا ِإعتُُكْم ِإلٌو واِحٌد َفَمْن    یُوحى  ُقْل ِإمنى ِإََلى أمنى
کو بیانگر   «َو ال ُیْشرِْؾ بِِعباَدِة َربٍِّو َأَحداكاَف یَػْرُجوا ِلقاَء َربٍِّو فَػْلَیْعَمْل َعَماًل صاضِتًا 

 شروط عبادت )خالص هلل و دور از ریا بودف( است.
آیا میتواف مناز را اوؿ وقت با طهارت ترابی )تیمم( در حالتی کو آب تا پایاف  -0

 وقت مناز یافت شود؛ خواند؟
 

838 
 وضو

 ؾتس و تطهری روح است.بعد تطهری از خبث و حدث و  1طهارت وضو دارای -8
 حکم استفاده از خبائث چیست؟ -0
لزـو طهارت از خبث و ؾتس و حدث )مهگانی( و طهارت روح )اختصاصی(  -6

 ىنگاـ توّضو.
 

830 
 وضو

 علـو اسالمی باید بر مبنای علم ، معرفت و تزکیو باشد.-8
 باتقوا.لزـو تقلید از مرجع تقلید اتقی نسبت بو مرجع تقلید اعلم و  -0
 لزـو طهارت از خبث و ؾتس و حدث ىنگاـ توّضو.-6

 

836 
 816تکرار جلسو  طهارت و ؾتاست

 

831 
 811تکرار جلسو  طهارت و ؾتاست

 

831 
 811تکرار جلسو  طهارت و ؾتاست

 

833 
 813تکرار جلسو  طهارت و ؾتاست

 

831 
 811تکرار جلسو  طهارت و ؾتاست

 

831 
 811جلسو تکرار  وضو

 

833 
 813تکرار جلسو  وضو

 
 832تکرار جلسو  وضو 812
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818 
 وضو

 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو-8
 نباید فلسفو را در فقو داخل کرد.-0

 

810 
 وضو

 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو-8
 بیانات اخالقی و عرفانی ویژه فلسفو عبادات و عبودیت -0

 

816 
 کیفیت غسلتاف )شسنت صورت و دست( و مسحتاف )مسح سو و پا( وضو

 

811 
 وضو

 تیمم( از حدث قبل از وقت صالة برای مناز-غسل-مشروعیت طهارت )وضو-8
 حکم وجوب نیت و قصد قربت برای وضو و حکم ریا در عبادات -0

 

811 
 وضو

 بیاناتی ویژه اطالؽ و تقیید در قرآف-8
 ترتیب و کیفیت غسل و مسح اعضای وضو-0

 

813 
 کیفیت غسل صورت و دستها در وضو وضو

 

811 
 وضو

 علل رجحاف و افضلیت قرآف بر حدیث -8
 کیفیت غسل دستها در وضو  -0

 

811 
 وضو

)یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ِإذا در آیو وضو « الی اظترافق»انتقاد از نظر شیخ طوسی کو  -8
َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َو   ُقْمُتْم ِإََل الصىالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َو أَْیِدَیُكْم ِإََل اْلَمراِفقِ 

 گرفتو اند.« افقمع اظتر »را بو معنای  ( أَْرُجَلُكْم ِإََل اْلَكْعَبنْی 
 کیفیت غسل دستها در وضو -0

 

813 
 وضو

 کیفیت غسل صورت و دستها در وضو  -8
 در وضو چند بار الـز است دست و صورت را شست؟ -0
 کیفیت مسح سر در وضو  -6

 

812 
 بیاف کیفیت مسح سر و پا در وضو وضو

 

818 
 بیاف کیفیت مسح پا در وضو وضو

 
بیاف وظیفو شرعمداراف ىنگاـ برخورد قرآف باروایات )زمانی کو قرآف و روایت ؼتالف  وضو 810
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 یک دیگرند(.
 

816 
 غسل

 حدثهای اکرب چندتا ىستند و آیا غسل ُمکفی از وضو می باشد؟ -8
 آیا غرض اصلی از طهارت وضو و غسل شستشو است؟ -0
  َأْو َعلى  ُجُنبًا َفاطىهىُروا َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضىَو ِإْف ُكْنُتْم » ِبث ویژه آیو ػتوری غسل  -6

َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط أَْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیداً 
 « طَیٍّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو

استحاضو و مس میت بو قید -1قبیل حیض و نفاس و  آیا احداث کبریه ای از -1
 ملحق ی شوند؟« الَمْسُتُم النٍّساءَ  »

 

811 
 غسل

ُروا َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى» آیو ی  -8 َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد   أَْو َعلى  َو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنبًا فَاطىهى
فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیدًا طَیٍّبًا فَاْمَسُحوا ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء 

یا أَیػَُّها الىذیَن آَمُنوا ال تَػْقَربُوا »سوره مائده( نسبت بو آیو «) ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو
تَػْغَتِسُلوا   ي َسبیٍل َحَّتى َحَّتى تَػْعَلُموا ما تَػُقوُلوَف َو ال ُجُنباً ِإالى عاِبر   الصىالَة َو أَنْػُتْم ُسكارى

َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط أَْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم   أَْو َعلى  َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى
 «ا َغُفوراجتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیداً طَیٍّباً َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِإفى اللىَو كاَف َعُفوًّ 

 )سوره نساء( ناسخ است یا مبنی؟

-بیاف این مطلب کو بر مبنای قرآف غسل ىای واجب ُمکفی از وضو ىستند. -0
 تفسری آیات غسل در سوره مائده و نساء

 

811 
 غسل

پاسخ ای سواؿ اعرتاضی کو چرا آیت اهلل صادقی هترانی با وجود مسائل مهم  -8
... وقت خود را صرؼ ِبث حوؿ مباحث جزئی سیاسی، اقتصادی، فرىنگی و 

 مانند کیفیت وضو، غسل و ... می کنند؟
 بیاف کیفیت مسح راس و رجل در وضو -0

 

813 
 غسل

 جایگاه علم رجاؿ در استخراج احکاـ اسالمی چ میزاف است؟ -8
 برخورد شرعمداراف با قرآف چگونو باید باشد؟ -0
الىذیَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بَػْیَنُكْم بِاْلباِطِل ِإالى َأْف یا أَیػَُّها »ِبثی ویژه ی آیو  -6

با اثبات  «ِمْنُكْم َو ال تَػْقُتُلوا أَنْػُفَسُكْم ِإفى اللىَو كاَف ِبُكْم َرحیما  َتُكوَف جِتاَرًة َعْن َتراضٍ 
 حرمت ربا مابنی زوج و زوجو، کافر و مسلم، ولد و والد

 

811 
 غسل

 بررسی روایی کیفیت مسح پا در وضو -8
 حکم استعانة از دیگراف در وضو گرفنت چیست؟-0
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811 
 غسل

 بررسی احکاـ مواالة در وضو -8
 حکم استعانة از دیگراف در وضو گرفنت چیست؟ -0
 « ال مَیَسُُّو ِإالى اْلُمَطهىُروف» تفسری ویژه آیو  -6
گرفتو است و ىم حدثی از او بیاف حکم شک مکلف ىنگامی کو ىم وضو   -1

 صورت پذیرفتو و شک کند کو حدث زودتر اؾتاـ شده است یا وضو.
 حکم وضو گرفنت با ماء الورد و آب خبیث چیست؟-1

 

813 
 غسل

 وضو زائل حدث اصغر و غسل زائل حدث اکرب است. -8
ُروا َو » تفسری آیو ػتوری غسل  -0 َسَفٍر   أَْو َعلى  ِإْف ُكْنُتْم َمْرضىَو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطىهى

أَْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیدًا طَیٍّباً 
 « فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو

 بیاناتی ویژه معنای کلمو )جنب( -6
 

832 
 غسل

 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه دائم اصتنابة بودف انساف -8
ُروا َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى» تفسری آیو ػتوری غسل  -0 َسَفٍر   أَْو َعلى  َو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطىهى

ُموا َصعیدًا طَیٍّباً أَْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمى 
 « فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو

 

838 
 اثبات عدـ وجوب رعایت ترتیب در غسل اردتاسی و ترتیبی از منظر قرآف و روایات غسل

 

830 
 غسل

 بیاناتی ویژه فصاحت و بالغت زباف عربی خصوصا قرآف -8
ُروا(ریشو کلمو  -0  چیست؟ «َو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطىهىُروا... »در آیو  )فَاطىهى
ُروا َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى» تفسری آیو ػتوری غسل  -6 َسَفٍر   أَْو َعلى  َو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطىهى

وا َصعیدًا طَیٍّباً أَْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىمُ 
 « فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو

 

836 
 غسل

اثبات عدـ وجوب رعایت ترتیب در غسل اردتاسی و ترتیبی از منظر قرآف و  -8
 روایات

ُروا َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى» تفسری آیو ػتوری غسل  -0 َسَفٍر   أَْو َعلى  َو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطىهى
أَْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیدًا طَیٍّباً 

 « فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو
 

 غسل 831
ُروا َو » تفسری آیو ػتوری غسل  -8 َسَفٍر   أَْو َعلى  ِإْف ُكْنُتْم َمْرضىَو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطىهى

أَْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیدًا طَیٍّباً 
 « فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو
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 آیا بروز حدث اصغر ما بنی غسل مبطل غسل است؟ -0
 ُمکفی بودف غسل ىای مستحب از وضو -6

 

831 
 غسل

 اثبات وجوب غسل رتعو از منظر سنت نبوی )ص( -8
 آیا غسل رتعو ُمکفی از وضوست؟ -0
زمانی کو مکلف شک کند کو رطوبت خارج شده بوؿ است یا منی تکلیف  -6

 چیست؟
 اگر بعد از بوؿ انساف استرباء نکند حکم رطوبت خارج شده چیست؟ -1
 اگر بعد از خروج منی انساف بوؿ نکند حکم رطوبت خارج شده چیست؟ -1

 

833 
 غسل

ُروا َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى» تفسری آیو ػتوری غسل  -8 َسَفٍر   أَْو َعلى  َو ِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطىهى
جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیدًا طَیٍّباً أَْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم 

 « فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم ِمْنو
 اشاره بو عدـ قصر مناز مسافر در حالت غری خوؼ -0
 آیا رطوبت مشکوک خارج شده ؾتس و جنابت آور است؟ -6

 

831 
 غسل

 خروج منی با چو شرایطی جنابت آور است؟ -8
 در خواب، عمِل شیطاف است؟آیا جنب شدف  -0
ُقْل ُىَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النٍّساَء ِف   َو َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمحیضِ »ِبث ویژه آیو  -6

َو ال تَػْقَربُوُىنى َحَّتى َیْطُهْرَف فَِإذا َتَطهىْرَف فَْأتُوُىنى ِمْن َحْیُث أََمرَُكُم اللىُو ِإفى اللىَو   اْلَمحیضِ 
 « تىوىابنَی َو َيُِبُّ اْلُمَتَطهٍّرینَيُِبُّ ال

 

831 
 زناشویی

ُقْل ُىَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النٍّساَء ِف   َو َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمحیضِ »ِبث ویژه آیو  -8
اللىُو ِإفى اللىَو َو ال تَػْقَربُوُىنى َحَّتى َیْطُهْرَف فَِإذا َتَطهىْرَف فَْأتُوُىنى ِمْن َحْیُث أََمرَُكُم   اْلَمحیضِ 

 « َيُِبُّ التىوىابنَی َو َيُِبُّ اْلُمَتَطهٍّرین
 حکم مقاربت جنسی با زناف در حالت حیض -0

 

833 
 اثبات حرمت آمیزش با زناف از دبر )سکس مقعدی( از منظر قرآف و سنت زناشویی

 

 زناشویی 022

ُقْل ُىَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النٍّساَء ِف   َو َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمحیضِ »ِبث ویژه آیو  -8
َو ال تَػْقَربُوُىنى َحَّتى َیْطُهْرَف فَِإذا َتَطهىْرَف فَْأتُوُىنى ِمْن َحْیُث أََمرَُكُم اللىُو ِإفى اللىَو   اْلَمحیضِ 

 « َيُِبُّ التىوىابنَی َو َيُِبُّ اْلُمَتَطهٍّرین
 ت حیضحکم مقاربت جنسی با زناف در حال -0
 اثبات حرمت آمیزش با زناف از دبر )سکس مقعدی( -6
ُموا ِِلَنْػُفِسُكْم...  ِنساؤُُكْم َحْرثٌ »بر مبنای آیو -1  «َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنى ِشْئُتْم َو َقدٍّ
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 ىدؼ از آمیزش جنسی چیست؟
 

028 
 زناشویی

 بیاف حکمت امثاؿ قرآنی -8
ُموا ِِلَنْػُفِسُكْم َو اتػىُقوا   ثٌ ِنساؤُُكْم َحرْ »تفسری آیو  -0 َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنى ِشْئُتْم َو َقدٍّ

 آیو ػتوری در مبحث آمیزش با زناف « اللىَو َو اْعَلُموا أَنىُكْم ُمالُقوُه َو َبشٍِّر اْلُمْؤِمننی
 آیا ایالد )درست کردف اوالد( واجب است؟ -6

 

020 
 زناشویی

 حرمت آمیزش با زناف از دبر )سکس مقعدی(اثبات  -8
 آیا ایالد )درست کردف اوالد( واجب است؟ -0
 بررسی آیات مبنی حرمت لواط و فواحش -6

 

026 
 زناشویی

 آیا ایالد )درست کردف اوالد( واجب است؟ -8
 یائسگی زناف از چو سنی است؟ -0
 آیا سیادت تنها از طریق پدر منتقل می شود؟ -6

 

021 
 زناشویی

 بیاف تعداد عده ی زناف )عده وفات ، حیض و زتل( و احکاـ متفرع آف -8
 بررسی آیات ویژه احکاـ یائسگی زناف -0
 آیا ایالد )درست کردف اوالد( واجب است؟ -6

 

021 
 تیمم

َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط   َأْو َعلى  َو ِإْف ُكْنُتْم َمْرضى»تفسری آیو تیمم  -8
أَْو الَمْسُتُم النٍّساَء فَػَلْم جتَُِدوا ماًء فَػَتَیمىُموا َصعیدًا طَیٍّبًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َو أَْیدیُكْم 

 « ِإفى اللىَو كاَف َعُفوًّا َغُفورا

 تیمم چو زمانی با وجود آب تیمم بدؿ از غسل و وضو می گردد؟بر ػتور آیو  -0

 چو زمانی تیمم بدؿ از غسل و وضو می گردد؟  -6
 

023 
 تیمم

 بررسی روایی بعد از چو مقدار جتسس آب تیمم بدؿ از غسل و وضو می گردد. -8
 چو چیزىایی متیمم بو ىستند؟ )صعیدا طیبا(بر ػتور  -0
 مالصدرا و اماـ ستینی در اواخر عمر بو خاطر دوری از قرآفبیاف ندامت نامو  -6

 

 تیمم 021

اختالؼ کرده اند  )صعیدا(پاسخ گفتو صاحب جواىر : لغوینی در معنای کلمو  -8
 پس آیو تیمم غتمل و از  حجیت ساقط است و باید بو روایت رجوع کرد.

 چو چیزىایی متیمم بو ىستند؟)صعیدا طیبا( بر ػتور  -0
 قرآف را باید بو عنواف استوارترین ػتک اسالـ در نظر گرفت.-6
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021 
 تیمم

موجب ارتاؿ و عدـ حجیت آیو  )صعیدا(آیا اختالؼ لغوینی در معنای کلمو  -8
 تیمم می گردد؟

 بررسی معنای کلمو صعید در قرآف -0
 چو چیزىایی متیمم بو ىستند؟ )صعیدا طیبا(بر ػتور  -6
 بر اینکو چو چیزىایی متیمم بو ىستند؟ بررسی روایی مبنی-1

 

023 
 چو چیزىایی متیمم بو ىستند؟ )صعیدا طیبا(بر ػتور  تیمم

 

082 
 تیمم

 چو چیزىایی متیمم بو ىستند؟ )صعیدا طیبا(بر ػتور  -8
رد این فتوا : در تیمم بدؿ از وضو دست را یکبار و تیمم بدؿ از غسل دست  -0

 زد.را دوبار باید بو خاک 
 

088 
 بررسی رذیلت اخالقی غرور )فریب( در قرآف غرورغرر و 

 

080 
 غرورغرر و 

بیاناتی ویژه حضرت زىراء و دفاع ایشاف از والیت در قضیو فدک بو مناسبت  -8
 شهادت حضرت زىراء

 روضو خوانی بو مناسبت شهادت حضرت زىراء -0
 بررسی رذیلت اخالقی غرور )فریب( در قرآف -6

 

086 
 صالة

ِإفى الىذیَن قاُلوا َربػَُّنا اللىُو ُُثى اْسَتقاُموا تَػَتَنزىُؿ َعَلْیِهُم اْلَمالِئَكُة َأالى خَتاُفوا َو » طبق آیو  -8
 مورد توجو و اعتاـ مالئکو ىستند. «ُكْنُتْم تُوَعُدوَف    ال حَتَْزنُوا َو أَْبِشُروا بِاصْتَنىِة الىِت

 و عرفانی ویژه صالة و عبودیت رببیاناتی اخالقی  -0

 لغت صالة بو معنای ایقاد نور )گریانو نور( است نو دعا. -6

ظُْلماً   ِإفى الىذیَن یَْأُكُلوَف أَْمواَؿ اْلَیتامى» إبیاف اینکو لغت صالء در آیاتی از قبیل -1
ا یَْأُكُلوَف ِف بو معنای گریانو آتش جهنم است نو  «َسعریا  ُبطُوهِنِْم نارًا َو َسَیْصَلْوفَ   ِإمنى

 دخوؿ در جهنم
 

081 
 صالة

در قرآف و رد عقیده علماء کو صالة را بو معنای دعا می  )صالة(بررسی معنای لغت 
 دانند.

 
در قرآف و رد عقیده علماء کو صالة را بو معنای دعا )صالة( بررسی معنای لغت -8 صالة 081
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 می دانند.
 و عرفانی ویژه صالة و عبودیت اهلل بیاناتی اخالقی  -0

 

083 
 صالة

در قرآف و رد عقیده علماء کو صالة را بو معنای  )صالة(بررسی معنای لغت  -8
 دعا می دانند.

 رد اؿترافات و حتریفات مسیحیاف پریاموف مقاـ شامخ عیسی مسیح )ع( -0
 

081 
 صالة

 اهللبیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه صالة و عبودیت  -8
 تفسری اخالقی و عرفانی سوره کوثر -0

 

081 
 صالة

 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه صالة و عبودیت اهلل -8
و بیاف  « َو ُقوُموا لِلىِو قانِتنی  َو الصىالِة اْلُوْسطى  حاِفُظوا َعَلى الصىَلواتِ »تفسری آیو  -0

 )الصىالِة اْلُوْسطى(و  ( )الصىَلواتِ مصادیق 
 

083 
 صالة

 )اوقات منازىای پنجگانو(

 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه صالة و عبودیت اهلل -8
و  « َو ُقوُموا لِلىِو قانِتنی  َو الصىالِة اْلُوْسطى  حاِفُظوا َعَلى الصىَلواتِ »تفسری آیو  - -0

 )الصىالِة اْلُوْسطى(و  ( )الصىَلواتِ بیاف مصادیق 
 

002 
 صالة

 منازىای پنجگانو()اوقات 

 بیاناتی ویژه نیت بو عنواف رکن اوؿ اعماؿ -8
و بیاف  « َو ُقوُموا لِلىِو قانِتنی  َو الصىالِة اْلُوْسطى  حاِفُظوا َعَلى الصىَلواتِ »تفسری آیو  -0

 )الصىالِة اْلُوْسطى(و  ( )الصىَلواتِ مصادیق 
 

008 
 صالة

 )اوقات منازىای پنجگانو(

و بیاف  « َو ُقوُموا لِلىِو قانِتنی  َو الصىالِة اْلُوْسطى  حاِفُظوا َعَلى الصىَلواتِ »تفسری آیو  -8
 )الصىالِة اْلُوْسطى(و  ( )الصىَلواتِ مصادیق 

 اقامو صالة چگونو است؟ -0
 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه صالة و عبودیت اهلل  -6

 

000 
 صالة
 پنجگانو()اوقات منازىای 

 بیاف جایگاه عقل در استخراج احکاـ اسالـ -8
 بیاناتی ویژه مظلومیت قرآف ، نبی اکـر )ص( و ائمو اطهار )ع( -0
 رد خرافو رد الشمس )هتمت وارده بر حضرت سلیماف و اماـ علی( -6
و اشتباه علمایی کو  «ِإفى الصىالَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمننَی ِكتابًا َمْوُقوتاً »تفسری آیو  -1

 را بو معنای )مفروض و واجب( گرفتو اند. )موقوتا(
 

شرح مسئولیت ىایی کو بو عنواف امانت اعتی بر گردف شرعمداراف هناشتو شده  -8 صالة 006
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 است. )اوقات منازىای پنجگانو(
و اشتباه علمایی کو  «ِإفى الصىالَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمننَی ِكتابًا َمْوُقوتاً »تفسری آیو  -0

 را بو معنای )مفروض و واجب( گرفتو اند. )موقوتا(
رد خرافو رد الشمس بو سبب قضای مناز عصر )هتمت وارده بر حضرت سلیماف  -6

 ناشی از تفسری غلط آیات سوره ص(
 

001 
 صالة

 )اوقات منازىای پنجگانو(

الصىالَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمننَی   ِإفى »در آیو  )موقوتا(بررسی روایات جعلی کو لفظ   -8
را بو معنای واجب و مفروض گرفتو اند تا سلیماف نبی )ع( را از  «ِكتابًا َمْوُقوتاً 

 ىالکت ؾتات دىند!
رد خرافو رد الشمس بو سبب قضای مناز عصر )هتمت وارده بر حضرت سلیماف  -0

 ناشی از تفسری غلط آیات سوره ص(
 

001 
 صالة

 منازىای پنجگانو()اوقات 

رد خرافو رد الشمس بو سبب قضای مناز عصر )هتمت وارده بر حضرت سلیماف  -8
 ناشی از تفسری غلط آیات سوره ص(

 استخراج اوقات منازىای پنجگانو از آیات قرآف -0
 بر ػتور قرآف باید ما بنی مناز ظهرین و عشائنی فاصلو باشد. -6

 

003 
 صالة
 پنجگانو()اوقات منازىای 

 اشاره بو لزـو نفی شرک در عبودیت رب -8
 آیا تاخری مناز از اوؿ وقت موجب قضای مناز می شود؟ -0
 حکم رتع مناز ظهرین و عشائنی از دیدگاه قرآف و سنت -6
 استخراج اوقات منازىای پنجگانو از آیات قرآف -1
ط و منایاندف اشاره بو منونو ای از سنت رسوؿ اهلل )ص( ویژه شکسنت سنن غل -1

 عمل واجب از غری واجب
 

001 
 صالة

 )اوقات منازىای پنجگانو(

ما یَػُقوُلوَف َو   فَاْصربْ َعلى» استخراج اوقات منازىای پنجگانو از آیاتی از قبیل  -8
  َفَسبٍّْح َو َأْطراؼَ َسبٍّْح ِِبَْمِد َربٍَّك قَػْبَل طُُلوِع الشىْمِس َو قَػْبَل ُغُروِِّبا َو ِمْن آناِء اللىْیِل 

 « النىهاِر َلَعلىَك تَػْرضى

 سخنانی اخالقی ویژه مقاـ ربوبیت ، عبودیت و رسوؿ اهلل )ص( -0

 انتقاد از اؿترافات علمی علماء اسالـ خصوصا فیلسوفاف -6
 

001 
 صالة

 )اوقات منازىای پنجگانو(

مانند مناز آیات و مناز توضیح حوؿ برخی از منازىای کو فقها واجب دانستو اند  -8
 قضا پدر بر گردف پسر بزرگرت

 وقت واجب و قضاء منازىای پنجگانو  -0
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003 
 صالة

 )اوقات منازىای پنجگانو(
 وقت واجب و قضاء منازىای پنجگانو -8
 زماف ادتاـ وقت مناز عشاء )نیمو شب شرعی( از دیدگاه قرآف و سنت -0

 

062 
 صالة
 پنجگانو()اوقات منازىای 

 انتقاد از افراط و تفریط در مقاـ اىل البیت )ع( -8
َو » انتقاد از مصداؽ قرار دادف حضرت علی )ع( برای )دابة االرض( در آیو  -0

ِإذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْیِهْم َأْخَرْجنا عَتُْم َدابىًة ِمَن اِْلَْرِض ُتَكلٍُّمُهْم َأفى النىاَس كانُوا بِآیاتِنا ال 
 « وِقُنوفیُ 

ُُثى أَْوَرثْػَنا اْلِكتاَب الىذیَن » اثبات والیت ائمو معصومنی )ع( با ػتوریت آیو  -6
بِاطتَْرْیاِت بِِإْذِف   اْصطََفْینا ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظاِِلٌ لَِنْفِسِو َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم ساِبقٌ 

 «اللىِو ذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكبری
 

068 
 صالة
 )قبلو(

َو لِلىِو اْلَمْشرُِؽ َو اْلَمْغِرُب فَأَیْػَنما تُػَولُّوا فَػَثمى َوْجُو اللىِو ِإفى اللىَو » آیاطبق آیاتی مانند  -8
 مکاف ویژه ای میتواف بو عنواف قبلو مد نظر داشت؟ « واِسٌع َعلیم

َوُقوُدَىا النىاُس َو اضتِْجاَرُة نارًا »...اثبات عصمت مالئکو با ػتوریت آیاتی مانند  -0
 «اللىَو ما أََمَرُىْم َو یَػْفَعُلوَف ما یُػْؤَمُروَف   َعَلْیها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال یَػْعُصوفَ 

 « فَػَوؿٍّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اضتَْراـ» پاسخ سواالت زیر ویژه آیو  -6
  چیست؟ )وجهک(مصداؽ 

 ضتراـ یا شطر مسجد اضتراـ؟قبلو کعبو است یا مسجد ا
 

060 
 صالة
 )قبلو(

 استخراج اوقات منازىای پنجگانو از آیات قرآف -8
 اثبات این مطلب : کعبو اولنی قبلو مسلماف بوده است نو بیت اظتقدس   -0

 

066 
 صالة
 )قبلو(

 اثبات این مطلب : کعبو اولنی قبلو مسلماف بوده است نو بیت اظتقدس   -8
 آیات قرآف قبلو کعبو است یا مسجد اضتراـ یا شطر مسجد اضتراـ؟طبق  -0

 

061 
 صالة
 )قبلو(

 « فَػَوؿٍّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اضتَْراـ» تفسری آیو  -8
 تفسری آیات قبلو برای استخراج ػتدوده شطر مسجد اضتراـ -0
ادتاـ وقت مناز جهت اگر انساف جهت قبلو را نداند و منازش را ِبواند و قبل از  -6

 قبلو بر او آشکار گردد آیا منازش را باید اعاده کند؟
 کسی کو جهت قبلو را منی داند کافی است کو تنها بو یک جهت مناز ِبواند.  -1

 

061 
 صالة

 ار(ز )لباس و مکاف منازگ
 ارز بات و ػترمات لباس و مکاف مناز گواج -8
اؾتاـ فحشاء « َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكر  َو أَِقِم الصىالَة ِإفى الصىالَة تَػْنهى» طبق آیو  -0
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 و منکر در مناز موجب ابطاؿ مناز می گردد.
 

063 
 صالة

 ار(ز )لباس و مکاف منازگ

 ارز واجبات و ػترمات مکاف مناز گ -8
َو   ...َفَمِن اْضُطرى َغرْیَ باغٍ » حکم اؾتاـ ػترمات در حاؿ اضطرار با ػتوریت آیو  -0

 « ال عاٍد َفال ِإُْثَ َعَلْیِو ِإفى اللىَو َغُفوٌر َرحیم...
 بررسی حکم سرت العورتنی و خبیث نبودف لباس مناز گذار -6

 

061 
 صالة

 ار(ز )لباس و مکاف منازگ
 باشد.ار نباید اجزاء میتو ز یی فتوای مشهور : در لباس مناز گبررسی قرآنی و روا

 

061 
 صالة

 ار(ز )لباس و مکاف منازگ

 ار نباید اجزاء میتو باشد.ز یی فتوای مشهور : در لباس مناز گبررسی قرآنی و روا -8
 وجوب طاىر و نظیف بودف مکاف سجده -0
 ارز ی روایی حکم عبور از مقابل منازگبررس -6

 

063 
 صالة
 

 اذاف و اقامو از ارکاف واجبو مناز نیست. -8
( و کم کردف  -0 حرمت زیاد کردف )اشهد اف علیا ولی اهلل( و )الصالة خری من النـو

 )حی علی خری العمل( توسط سنی و شیعو
بطالف مناز و حرمت قرائت آیات قرآف در مناز بو غری از قرائت واحد مشهور  -6

 ) مالک یـو الدین(در آیو  )مالک(قرآف مانند خواندف )ملک( بو جای 
 

012 
 صالة

 صحت و سقم احادیث باید بر ػتور قرآف باشد. -8
بطالف مناز و حرمت قرائت آیات قرآف در مناز بو غری از قرائت واحد مشهور  -0

 ) مالک یـو الدین(در آیو  )مالک(قرآف مانند خواندف )ملک( بو جای 
 آیا مناز باید با عتجو و ضتن عربی خوانده شود؟ -6

 

018 
 صالة

بطالف مناز و حرمت قرائت آیات قرآف در مناز بو غری از قرائت واحد مشهور  -8
 ) مالک یـو الدین(در آیو  )مالک(قرآف مانند خواندف )ملک( بو جای 

اثبات این فتوا کو بعد از سوره زتد خواندف یک سوره کامل از قرآف واجب  -0
 آیو از قرآف کافی است. 1نیست و تنها خواندف 

 

010 
 صالة

اثبات این فتوا کو بعد از سوره زتد خواندف یک سوره کامل از قرآف واجب  -8
 آیو از قرآف کافی است. 1نیست و تنها خواندف 

 حکم خواندف آیات سجده دار در مناز  چیست؟ -0
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016 
 صالة

 حکم تکتف )دست روی دست گذاشنت( در مناز   -8
 حکم گفنت آمنی بعد از زتد  -0

 

011 
 صالة

 )سجده(
 حکم گفنت آمنی بعد از زتد -8
 چو چیزىایی در مناز جایز است مسجود علیو باشند؟ -0

 

011 
 صالة

 )سجده(

 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه سجود و عبودیت اهلل -8
 اثبات اختصاص سجده برای خدا و حرمت سجده بو غری خدا -0
 تعلم آدـ بو خدا سجده کردند.مالئکو بو آدـ سجده نکردند بلکو بو خاطر  -6

 

013 
 صالة

 )سجده(

 تفسری لقب )سید الساجدین( کو از القاب اماـ سجاد )ع( مشرده شده است. -8
 آیا خداوند بر ػتاالت ذاتی و ػتاالت مصلحتی قادر است؟ -0
 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه سجود )هنایت خضوع عبد در برابر خالق( -6
 اثبات اختصاص سجده برای خدا و حرمت سجده بو غری خدا  -1

 

011 
 صالة

 )سجده(
 اثبات اختصاص سجده برای خدا و حرمت سجده بو غری خدا -8
 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه سجود )هنایت خضوع عبد در برابر خالق( -0

 

011 
 صالة

 )سجده(
 تعلم آدـ بو خدا سجده کردند. مالئکو بو آدـ سجده نکردند بلکو بو خاطر -8
 چو چیزىایی در مناز جایز است مسجود علیو باشند؟ -0

 

013 
 صالة

 )سجده(
 چو چیزىایی در مناز جایز است مسجود علیو باشند؟ -8
 جایگاه عقل در کاشف بودف از شرع -0

 

012 
 صالة

 )سجده(
 چو چیزىایی در مناز جایز است مسجود علیو باشند؟

 

018 
 صالة

 )سجده(

 چو چیزىایی جایز است مسجود علیو باشد؟-8
 بررسی روایی مبنی بر جواز سجده بر غریماکوؿ و غری ملبوس -0
آیا روایات صادره از اىل بیت )ع( در کتب شیعو برای  اىل سنت کو روایتی  -6

 مبنی بر حرمت سجده بر ماکوؿ و ملبوس ندارند ، حجیت دارد؟
 

010 
 صالة

 )سجده(
 دیدگاه روایات سجده بر چو چیزىایی جایز و بر چو چیزىایی حراـ است؟ از
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016 
 صالة

 )سجده(
 از دیدگاه روایات سجده بر چو چیزىایی جایز و بر چو چیزىایی حراـ است؟

 

011 
 صالة

 )سجده(
 از دیدگاه روایات سجده بر چو چیزىایی جایز و بر چو چیزىایی حراـ است؟

 

011 
 صالة

 )سجده(

 از دیدگاه روایات سجده بر چو چیزىایی جایز و بر چو چیزىایی حراـ است؟
+ اواسط این تراک سخنرانی آیت اهلل صادقی هترانی منی باشد و درس خارج فقیو 

 دیگری است.
 

013 
 صالة

 )مناز و روزه مسافر(
 قرآنیاثبات کامل بودف کمی و کیفی مناز مسافر در غری حالت خوؼ با مستدالت 

 

011 
 صالة

 )مناز و روزه مسافر(
اثبات کامل بودف کمی و کیفی مناز مسافر در غری حالت خوؼ با مستدالت قرآنی 

 و روایی
 

011 
 صالة

 )مناز و روزه مسافر(
 بررسی روایی کامل بودف کمی و کیفی مناز مسافر در غری حالت خوؼ 

 

013 
 صالة

 )مناز و روزه مسافر(
بودف کمی و کیفی مناز مسافر در غری حالت خوؼ و کامل بودف روزه اثبات کامل 

 مسافر در غری حالت عسر و حرج با مستدالت قرآنی
 

032 
 صالة

 )مناز و روزه مسافر(

ٌة ِمْن أَیىاـٍ ُأَخَر  َوَعَلى »استفسار آیو  -8 َفَمْن َكاَف ِمْنُكْم َمرِیًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدى
ـُ ِمْسِكنٍی  َفَمْن َتَطوىَع َخرْیًا فَػُهَو َخرْیٌ َلُو  َوَأْف َتُصوُموا َخرْیٌ َلُكْم  الىِذیَن  ُیِطیُقونَُو ِفْدیٌَة طََعا

 برای اثبات کامل بودف روزه مسافر در غری حالت عسر و حرج «ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ 
 

038 
 صالة

 )مناز زف حائض(
 و رو بو قبلو بو اندازه مناز، ذکر خدا بگوید؟چرا واجب است زف حائض با وض -0

 

030 
 صالة

 )مناز رتاعت(

 مناز رتاعت و حج منادی از اجتماع سیاسی و اجتماعی مسلمنی است. -8
َوأَِقیُموا الصىاَلَة َوآُتوا الزىَكاَة َوارَْكُعوا َمَع » اثبات وجوب مناز رتاعت بر ػتور آیو  -0

 «الرىاِكِعنیَ 
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036 
 صالة

 )مناز رتاعت(

َوأَِقیُموا الصىاَلَة َوآتُوا الزىَكاَة َوارَْكُعوا َمَع » اثبات وجوب مناز رتاعت بر ػتور آیات  -8
یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا اَل تَػْقَربُوا الصىاَلَة َوأَنْػُتْم ُسَكاَرى َحَّتى تَػْعَلُموا َما » و « الرىاِكِعنیَ 

 «ُجُنًبا ِإالى َعاِبرِي َسِبیٍل َحَّتى تَػْغَتِسُلوا...تَػُقوُلوَف َواَل 
 اشاره بو لزـو تقویت وحدت در میاف مسلمنی و دوری از تفرقو -0

 

031 
 صالة

 )مناز رتاعت(
 اثبات وجوب مناز رتاعت با مستدالت روایی

 

031 
 صالة

 )مناز رتاعت(

 بررسی شروط اماـ رتاعت خصوصا شرط عدالت  -8
یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوَأْىِلیُكْم » بیانات اخالقی و عرفانی بر ػتور آیو  -0

 ویژه رمز حتقق جامعو سعاددتند آرمانی« نَارًا...
 

033 
 صالة

 )مناز رتاعت(
 اثبات وجوب مناز رتاعت با مستدالت روایی -8
 بررسی شرط عدالت اماـ رتاعت  -0

 

031 
 صالة

 )مناز رتاعت(
 نفی شرط طهارة اظتولد )حالؿ زادگی( کو فقیهاف از شروط اماـ رتاعت برمشرده اند.

 

031 
 صالة

 )مناز رتاعت(

نفی شرط طهارة اظتولد )حالؿ زادگی( کو فقیهاف از شروط اماـ رتاعت برمشرده  -8
 اند.

 بررسی حد فاصل بنی اماـ و مامـو در مناز رتاعت  -0
 

033 
 بررسی احکاـ قرائت زتد و سوره در مناز -8 صالة

 چو زمانی قضاء یک عمل واجب کو ترک شده است ، واجب می گردد؟ -0
 

012 
 چو زمانی قضاء یک عمل واجب کو ترک شده است ، واجب می گردد؟ صالة

 

018 
 صالة

 چو زمانی قضاء یک عمل واجب کو ترک شده است ، واجب می گردد؟ -8
 اداء قضاء منازی کو در سفر قضا شده در حضر و بالعکس چیست؟حکم  -0

 

010 
 صالة

 چو زمانی قضاء یک عمل واجب کو ترک شده است ، واجب می گردد؟ -8
 بیاناتی ویژه مظلومیت قرآف و اىل قرآف در آخر الزماف -0
 حکم اداء قضاء منازی کو در سفر قضا شده در حضر و بالعکس چیست؟ -6
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016 
 صالة

 )مناز رتعو(
یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصىاَلِة ِمْن یَػْوـِ » اثبات وجوب مناز رتعو با ػتوریت آیو 

 «اصتُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللىِو َوَذُروا اْلَبْیَع  َذِلُكْم َخرْیٌ َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ 
 

011 
 صالة

 رتعو()مناز 

 بیاف امهیت خطبات مناز رتعو -8
یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصىاَلِة ِمْن یَػْوـِ اصتُُْمَعِة » استفسار آیو مناز رتعو  -0

آیو ُمثِبت وجوت  «فَاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللىِو َوَذُروا اْلَبْیَع  َذِلُكْم َخرْیٌ َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ 
 مناز رتعو

 استخراج احکاـ مناز رتعو از آیو مناز رتعو و سنت قطعیو -6
 

011 
 صالة

 )مناز رتعو(

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصىاَلِة ِمْن یَػْوـِ اصتُُْمَعِة » استفسار آیو مناز رتعو  -8
آیو ُمثِبت وجوت  «اْلَبْیَع  َذِلُكْم َخرْیٌ َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ  فَاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللىِو َوَذُروا

 مناز رتعو در حضور یا عدـ حضور اماـ معصـو )ع(
 استخراج احکاـ مناز رتعو از آیو مناز رتعو و سنت قطعیو -0

 

013 
 صالة

 )مناز رتعو(

آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصىاَلِة ِمْن یَػْوـِ اصتُُْمَعِة یَا أَیػَُّها الىِذیَن » استفسار آیو مناز رتعو  -8
ُكْم َخرْیٌ َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ  ِِ آیو ُمثِبت وجوت  «فَاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللىِو َوَذُروا اْلَبْیَع  َذ

 مناز رتعو
 استخراج احکاـ مناز رتعو از آیو مناز رتعو و سنت قطعیو -0

 

011 
 صالة

 )مناز رتعو(

یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصىاَلِة ِمْن یَػْوـِ اصتُُْمَعِة » استفسار آیو مناز رتعو  -8
آیو ُمثِبت وجوت  «فَاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللىِو َوَذُروا اْلَبْیَع  َذِلُكْم َخرْیٌ َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ 

 مناز رتعو
 اج احکاـ مناز رتعو از آیو مناز رتعو و سنت قطعیواستخر  -0

 

011 
 صالة

 )مناز رتعو(

 اثبات وجوب مناز رتعو از دیدگاه روایات -8
یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ِإَذا »استخراج احکاـ مناز رتعو و استفسار آیو مناز رتعو  -0

فَاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللىِو َوَذُروا اْلَبْیَع  َذِلُكْم َخرْیٌ َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم نُوِدَي لِلصىاَلِة ِمْن یَػْوـِ اصتُُْمَعِة 
 آیو ُمثِبت وجوت مناز رتعو «تَػْعَلُموفَ 

 

013 
 صالة

 )مناز رتعو(

یَا أَیػَُّها الىِذیَن » استخراج احکاـ مناز رتعو و اثبات وجوب مناز رتعو بر ػتور آیو  -8
نُوِدَي لِلصىاَلِة ِمْن یَػْوـِ اصتُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللىِو َوَذُروا اْلَبْیَع  َذِلُكْم َخرْیٌ َلُكْم آَمُنوا ِإَذا 

 «ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ 
خطبتنی مناز رتعو حکم مناز را دارند و دتاـ احکاـ مناز در خطبتنی باید مراعات  -0

 شود.
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012 
 صالة

 )مناز رتعو(
 ادامو جلسو قبل است و اکثر این تراک سخنرانی آیت اهلل صادقی هترانی منی باشد.

 

018 
 صالة

 )مناز رتعو(

 اشاره بو بیاف شدف بسیاری از جزئیات احکاـ در قرآف -8
خطبتنی مناز رتعو حکم مناز را دارند و دتاـ احکاـ مناز در خطبتنی باید مراعات  -0

 شود.
 خطبو ىای مناز رتعو بررسی احکاـ مناز و -6

 

010 
 صالة

 )مناز رتعو(
اوایل جلسو درباره ی مناز رتعو می باشد و اکثر جلسو سخنرانی عربی آیت اهلل 

 صادقی هترانی ویژه قرآف در غتلسی دیگر است.
 

016 
 اقتصاد اسالمی

 

َفَهاَء أَْمَواَلُكُم الىِِت َجَعَل » تفسری آیو  -8 برای  «اللىُو َلُكْم ِقَیاًما...َواَل تُػْؤتُوا السُّ
 استخراج احکاـ اقتصادی معامالت و بیع

َفَهاَء أَْمَواَلُكُم » حکم دادف ماؿ بو سفیهاف با ػتوریت تفسری آیو  -0 َواَل تُػْؤُتوا السُّ
 «  َمْعُروًفاالىِِت َجَعَل اللىُو َلُكْم ِقَیاًما َواْرزُُقوُىْم ِفیَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا عَتُْم قَػْواًل 

 

011 
 اقتصاد اسالمی

َفَهاَء أَْمَواَلُكُم الىِِت َجَعَل اللىُو َلُكْم ِقَیاًما...» تفسری آیو  -8 برای  «َواَل تُػْؤتُوا السُّ
 استخراج احکاـ اقتصادی معامالت و بیع

َفَهاَء أَْمَواَلُكُم » حکم دادف ماؿ بو سفیهاف با ػتوریت تفسری آیو  -0 َواَل تُػْؤُتوا السُّ
 « الىِِت َجَعَل اللىُو َلُكْم ِقَیاًما َواْرزُُقوُىْم ِفیَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا عَتُْم قَػْواًل َمْعُروًفا

 بررسی حکم والیت بر مولی علیو و یتیم و والیت مومننی نسبت بو یکدیگر -6
 

011 
 اقتصاد اسالمی

َفَهاَء أَْمَواَلُكُم الىِِت َجَعَل اللىُو َلُكْم ِقَیاًما...» آیو تفسری  -8 برای  «َواَل تُػْؤتُوا السُّ
 استخراج احکاـ اقتصادی معامالت و بیع

 بررسی کلمو )القیاـ( و مشتقات آف در قرآف -0
 

013 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

اِْلَنْػَفاِؿ  ُقِل اِْلَنْػَفاُؿ لِلىِو َوالرىُسوِؿ  َیْسأَُلوَنَك َعِن » توضیح ؼتتصر ویژه آیو انفاؿ  -8
 «فَاتػىُقوا اللىَو َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْیِنُكْم  َوَأِطیُعوا اللىَو َوَرُسوَلُو ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِننیَ 

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو » تفسری آیو ستس  -0 َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي َواْعَلُموا َأمنى
ِبیِل ِإْف ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللىِو َوَما أَنْػزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَ  ا یَػْوـَ اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى

 «اْلُفْرقَاِف یَػْوـَ اْلَتَقى اصتَْْمَعاِف  َواللىُو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِدیرٌ 
 

011 
 میاقتصاد اسال
 )زکات(

ُخْذ » اثبات وجوب تعلق زکات بو دتامی امواؿ با استناد بو آیات قرآف خصوصا آیو 
یٌع ِمْن أَْمَواعتِِْم َصَدَقًة ُتَطهٍُّرُىْم َوتُػزَكٍّیِهْم ِِّبَا َوَصلٍّ َعَلْیِهْم  ِإفى َصاَلَتَك َسَكٌن عَتُْم  َواللىُو شتَِ 
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 «َعِلیمٌ 
 

011 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

َوُىَو » اثبات وجوب تعلق زکات بو دتامی امواؿ با استناد بو آیات قرآف خصوصا آیو 
الىِذي أَْنَشَأ َجنىاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغرْیَ َمْعُروَشاٍت َوالنىْخَل َوالزىرَْع ؼُتَْتِلًفا ُأُكُلُو َوالزىیْػُتوَف 

ِمْن ذَتَرِِه ِإَذا أذَْتََر َوآُتوا َحقىُو یَػْوـَ َحَصاِدِه  َواَل ُتْسرُِفوا  َوالرُّمىاَف ُمَتَشاِِّبًا َوَغرْیَ ُمَتَشاِبٍو ُكُلوا 
 «ِإنىُو اَل َيُِبُّ اْلُمْسرِِفنیَ 

 

013 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

یَا » اثبات وجوب تعلق زکات بو دتامی امواؿ با استناد بو آیات قرآف خصوصا آیو 
ُموا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا  أَْنِفُقوا ِمْن طَیٍَّباِت َما َكَسْبُتْم َوؽتىا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اِْلَْرِض َواَل تَػَیمى

یدٌ   «اطْتَِبیَث ِمْنُو تُػْنِفُقوَف َوَلْسُتْم بِآِخِذیِو ِإالى َأْف تُػْغِمُضوا ِفیِو َواْعَلُموا َأفى اللىَو َغيِنٌّ زتَِ
 

032 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(
 اثبات وجوب تعلق زکات بو دتامی امواؿ با استناد بو آیات قرآف

 

038 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(
 اثبات وجوب تعلق زکات بو دتامی امواؿ با استناد بو آیات قرآف

 

030 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

 اثبات وجوب تعلق زکات بو دتامی امواؿ با استناد بو آیات قرآف -8
 اثبات وجوب تعلق زکات بو دتامی امواؿ با استناد بو روایت  -0
بررسی روایت )...عفی رسوؿ اهلل عما سوی ذلک( کو مستند فقهای شیعو و  -6

 گانو است.  3سنی یرای اثبات تعلق زکاه بو امواؿ 
نقد شروط بی پایو و اساسی کو فقهاء برای تعلق زکاة برای امواؿ نو گانو برمشرده  -1

 مانند مسکوک بودف طال و نقره و غریه.اند 
 

036 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

 آیا احادیث نقش و جایگاىی در فهم قرآف دارند؟ -8
بررسی روایت )عفی رسوؿ اهلل عما سوی ذلک( کو مستند فقهای شیعو و سنی  -0

 گانو است.  3یرای اثبات تعلق زکاه بو امواؿ 
فقهاء برای تعلق زکاة برای امواؿ نو گانو برمشرده نقد شروط بی پایو و اساسی کو  -6

 اند مانند مسکوک بودف طال و نقره و غریه.
 

031 
 اقتصاد اسالمی
 )زکات و ستس(

بیاف رابطو میاف ستس و زکات )آیا ستس و زکات ىر دو یکی ىستند یا  یک  -8
 چیز ىستند با دو تعبری ؼتتلف؟(

بو سادات و انتقاؿ سیادت از طرؼ  اثبات بطالف اختصاص تعلق سهم ستس -0
 ىاشم )جد رسوؿ اهلل(
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031 
 اقتصاد اسالمی
 )زکات و ستس(

اثبات بطالف اختصاص تعلق سهم ستس بو سادات و انتقاؿ سیادت از طرؼ  -8
 ىاشم )جد رسوؿ اهلل(

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو » تفسری آیو ستس  -0 سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي َواْعَلُموا َأمنى
ِبیِل ِإْف ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللىِو َوَما أَنْػزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَ  ا یَػْوـَ اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى

 «اْلُفْرقَاِف یَػْوـَ اْلَتَقى اصتَْْمَعاِف  َواللىُو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِدیرٌ 
 بو برخی از ظلم ىای وارد شده برزناف بو ناـ اسالـاشاره  -6

 

033 
 اقتصاد اسالمی

 (زکات)

نقد شروط بی پایو و اساسی کو فقهاء برای تعلق زکاة برای امواؿ نو گانو برمشرده  -8
 اند مانند مسکوک بودف طال و نقره و غریه.

َا الصىَدقَاُت لِْلُفَقَراِء »طبق آیو  -0 َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َو اْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِِف ِإمنى
ِبیِل  َفرِیَضًة ِمَن اللىِو  َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ  چو   «الرٍّقَاِب َواْلَغارِِمنَی َوِف َسِبیِل اللىِو َواْبِن السى

 کسانی مستحق دریافت زکات می باشند؟
 

031 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

َا الصىَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِف » طبق آیو  -8 ِإمنى
ِبیِل  َفرِیَضًة ِمَن اللىِو  َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ    چو« الرٍّقَاِب َواْلَغارِِمنَی َوِف َسِبیِل اللىِو َواْبِن السى

 کسانی مستحق دریافت زکات می باشند؟
َواَل تُػْؤتُوا السَُّفَهاَء » اشاره بو وجوب بو کار انداخنت و قیاـ ماؿ بر ػتور آیو  -0

  «أَْمَواَلُكُم الىِِت َجَعَل اللىُو َلُكْم ِقَیاًما...
 اثبات بدتر بودف وضع مالی فقری از مسکنی  -6

 

031 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(
 ات بدتر بودف وضع مالی فقری از مسکنی اثب -8
 آیا فقریی کو تقصریا فقری شده است مستحق دریافت ستس و زکات می باشد؟ -0

 

033 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

آیا فقری کسی است کو با وجود کمبود مالی ، از دیگراف درخواست کمک منی   -8
درخواست کمک می  کند و مسکنی کسی است با وجود کمبود مالی ، از دیگراف 

 کند؟
َا الصىَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِف »طبق آیو  -0 ِإمنى

ِبیِل  َفرِیَضًة ِمَن اللىِو  َواللىُو َعِلیٌم  چو  « َحِكیمٌ الرٍّقَاِب َواْلَغارِِمنَی َوِف َسِبیِل اللىِو َواْبِن السى
 کسانی مستحق دریافت زکات می باشند؟

 

622 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

ِبیِل(ِبث ویژه مستحقنی دریافت زکات خصوصا  َا »بر ػتور آیو  )َواْبِن السى ِإمنى
ِمنَی الصىَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِف الرٍَّقاِب َواْلَغارِ 

ِبیِل  َفرِیَضًة ِمَن اللىِو  َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ   « َوِف َسِبیِل اللىِو َواْبِن السى
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628 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

ِبیِل(ِبث ویژه مستحقنی دریافت زکات خصوصا  َا »بر ػتور آیو  )َواْبِن السى ِإمنى
ِمنَی الصىَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِف الرٍَّقاِب َواْلَغارِ 

ِبیِل  َفرِیَضًة ِمَن اللىِو  َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ َوِف َسِبیِل اللىِو َواْبِن    «السى
 

620 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

ِبیلِ ِبث ویژه مستحقنی دریافت زکات خصوصا  َا »( بر ػتور آیو )َواْبِن السى ِإمنى
قُػُلوبُػُهْم َوِف الرٍَّقاِب َواْلَغارِِمنَی  الصىَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفةِ 

ِبیِل َفرِیَضًة ِمَن اللىِو  َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ    «َوِف َسِبیِل اللىِو َواْبِن السى
 

626 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

انتقاد از نظر صاحب جواىر کو علم بو موضوعات را برای معصومنی )ع( الـز  -8
 منی داند؟

َا » بر ػتور آیو  )اْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم( ِبث ویژه مستحقنی دریافت زکات خصوصا  -0 ِإمنى
ِمنَی الصىَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِف الرٍَّقاِب َواْلَغارِ 

  «ِبیِل َفرِیَضًة ِمَن اللىِو  َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ َوِف َسِبیِل اللىِو َواْبِن السى 
 

621 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

َا الصىَدَقاُت » بر ػتور آیو   )اْلَغارِِمنَی(ِبث ویژه مستحقنی دریافت زکات خصوصا  ِإمنى
ِبیِل لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِف الرٍّقَاِب َواْلَغارِِمنَی َوِف سَ 

ِبیِل  َفرِیَضًة ِمَن اللىِو    «َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ  ۖ  اللىِو َواْبِن السى
 

621 
 اسالمیاقتصاد 

 )زکات(

َا الصىَدقَاُت »بر ػتور آیو   )اْلَغارِِمنَی(ِبث ویژه مستحقنی دریافت زکات خصوصا  ِإمنى
ِبیِل لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِی َواْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َواْلُمَؤلىَفِة قُػُلوبُػُهْم َوِف الرٍّقَاِب َواْلَغارِِمنَی َوِف سَ 

بِ    «َواللىُو َعِلیٌم َحِكیمٌ  ۖ  یِل  َفرِیَضًة ِمَن اللىِو اللىِو َواْبِن السى
 

623 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

طبق کتاب و سنت غذای غالب کو مالک ػتاسبو زکات فطریو می باشد ،  -8
 چیست؟

 بررسی احکاـ ؼتتلفو زکات فطریة -0
 

621 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

ػتاسبو زکات فطریو می باشد ، طبق کتاب و سنت غذای غالب کو مالک  -8
 چیست؟

 بررسی احکاـ ؼتتلفو زکات فطریة  -0
 پرداخت زکاة فطریة چو کسانی بر گردف نفقو دىنده می باشد؟ -6

 

621 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(

بیاناتی ویژه قرآف و اعرتاضات وارده بر آیت اهلل صادقی هترانی بو خاطر  -8
 فقهای دیگراختالفات زیاد فتاوای ایشاف با 

 بررسی احکاـ ؼتتلفو زکات فطریة  -0
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623 
 اقتصاد اسالمی

 )زکات(
 اشاره بو لزـو دریافت معارؼ اصیل اسالمی از قرآف -8
 بیاناتی اخالقی و عرفانی ویژه عبودیت پروردگار -0

 

682 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

مورد خطاب آیات چرا رسوؿ اهلل )ص( کو در باالترین قلو  خداپرستی ىستند  -8
 توحیدی  می باشند؟

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي » تفسری آیو ستس  -0 َواْعَلُموا َأمنى
ِبیِل ِإْف ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللىِو َوَما أَنْػزَْلَنا عَ  َلى َعْبِدنَا یَػْوـَ اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى

 «اْلُفْرقَاِف یَػْوـَ اْلَتَقى اصتَْْمَعاِف  َواللىُو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِدیرٌ 
 اثبات عدـ اختصاص تعلق ستس بو غنائم جنگی -6

 

688 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو » تفسری آیو ستس  -8 سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي َواْعَلُموا َأمنى
ِبیِل ِإْف ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللىِو َوَما أَنْػزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَ  ا یَػْوـَ اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى

 «اْلُفْرقَاِف یَػْوـَ اْلَتَقى اصتَْْمَعاِف  َواللىُو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِدیرٌ 
 عدـ اختصاص ستس بو دار اضترب )غنائم جنگی(اثبات  -0

 

680 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

َوِإْف طَلىْقُتُموُىنى ِمْن قَػْبِل َأْف دَتَسُّوُىنى َوَقْد فَػَرْضُتْم عَتُنى »اشاره بو اینکو طبق آیو  -8
حق  «بَِیِدِه ُعْقَدُة النٍَّكاِح...َفرِیَضًة َفِنْصُف َما فَػَرْضُتْم ِإالى َأْف یَػْعُفوَف أَْو یَػْعُفَو الىِذي 

 طالؽ با مرد است.
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي » تفسری آیو ستس  -0 َواْعَلُموا َأمنى

ِبیِل ِإْف ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللىوِ  َوَما أَنْػزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا یَػْوـَ  اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى
 «اْلُفْرقَاِف یَػْوـَ اْلَتَقى اصتَْْمَعاِف  َواللىُو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

 اثبات عدـ اختصاص ستس بو دار اضترب )غنائم جنگی( -6
 

686 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

َا َغِنْمُتْم ِمنْ » تفسری آیو ستس  -8 َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي  َواْعَلُموا َأمنى
ِبیِل ِإْف ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللىِو َوَما أَنْػزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَ  ا یَػْوـَ اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى

 «ْيٍء َقِدیرٌ اْلُفْرقَاِف یَػْوـَ اْلَتَقى اصتَْْمَعاِف  َواللىُو َعَلى ُكلٍّ شَ 
 اثبات عدـ اختصاص ستس بو دار اضترب )غنائم جنگی( -0

 

681 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

چرا خلفای غاصب بعد رسوؿ اهلل )ص( از گرفنت ستس از دتامی امواؿ امتناع  -8
 ورزیدند با اینکو مالیات ستس بو مراتب بیشرت از زکات است؟

ت فاطمو )ع( بو مناسبت شهادت روضو خوانی و بیاف جریاف شهادت حضر  -0
 حضرت زىراء )ع(

 
 بیاناتی ویژه دو مالیات دیگر اسالمی ، انفاؿ و فی ء . -8 اقتصاد اسالمی 681
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تفسری آیو ػتوری ستس و چگونگی تقسیم ستس در میاف کسانی کو استحقاؽ  -0 )ستس(
 دریافت ستس را دارا می باشند.

 

683 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

اثبات عدـ اؿتصار ستس بو سادات و نقد نظر فقیهاف کو سیادت را منحصر بو   -8
کسی می دانند کو از طرؼ پدر یا مادر منتسب بو ىاشم جد رسوؿ اهلل )ص( 

 باشد.
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأفى لِلىِو سُتَُسُو » در آیو ستس  «ِذي اْلُقْرََب » مراد از  -0 َواْعَلُموا أمنى
ِبیِل...َولِل  کیست؟  «رىُسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى

 

681 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو » در آیو ستس  «ِذي اْلُقْرََب » مراد از  -8 َواْعَلُموا أمنى
ِبیِل...سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي   کیست؟  «اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى

اثبات عدـ اؿتصار ستس بو سادات و نقد نظر فقیهاف کو سیادت را منحصر بو   -0
کسی می دانند کو از طرؼ پدر یا مادر منتسب بو ىاشم جد رسوؿ اهلل )ص( 

 باشد.
 

681 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

صار ستس بو سادات و نقد نظر فقیهاف کو سیادت را منحصر بو  اثبات عدـ اؿت -8
کسی می دانند کو از طرؼ پدر یا مادر منتسب بو ىاشم جد رسوؿ اهلل )ص( 

 باشد.
َا َغِنْمُتْم ِمْن » در آیو ستس  «ِذي اْلُقْرََب » از دیدگاه روایات مراد از  -0 َواْعَلُموا أمنى

ِبیِل... َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسوُ    «َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى
 کیست؟

 

683 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

اثبات عدـ اؿتصار ستس بو سادات و نقد نظر فقیهاف کو سیادت را منحصر بو   -8
)ص( کسی می دانند کو از طرؼ پدر یا مادر منتسب بو ىاشم جد رسوؿ اهلل 

 باشد.
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو » مستحقنی دریافت ستس طبق آیو  -0 َواْعَلُموا َأمنى

ِبیِل...  چو کسانی ىستند؟ «َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى
 

602 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

اؿتصار ستس بو سادات و نقد نظر فقیهاف کو سیادت را منحصر بو  اثبات عدـ  -8
کسی می دانند کو از طرؼ پدر یا مادر منتسب بو ىاشم جد رسوؿ اهلل )ص( 

 باشد.
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو » مستحقنی دریافت ستس طبق آیو  -0 َواْعَلُموا َأمنى

ِبیِل...َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي الْ   چو کسانی ىستند؟ «ُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى
 

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو » مستحقنی دریافت ستس طبق آیو  -8 اقتصاد اسالمی 608 َواْعَلُموا َأمنى
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ِبیِل... )ستس(  چو کسانی ىستند؟« َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى
 نقد و بررسی اموالی کو فقیهاف پرداخت ستس آف را استثناء کرده اند. -0

 

600 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(
 طریقو ػتاسبو ستس امواؿ  -8
 پرداخت ستس ىستند.بررسی احکاـ اموالی کو مشموؿ  -0

 

606 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

 آیا ستس ماؿ را باید سالیانو پرداخت کرد؟ -8
 طریقو ػتاسبو ستس امواؿ  -0
 بررسی احکاـ اموالی کو مشموؿ پرداخت ستس ىستند. -6
 بیاناتی ویژه حضرت فاطمو )ع( و جریاف فدک -1

 

601 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(
 طریقو ػتاسبو ستس امواؿ  -8
 بررسی احکاـ اموالی کو مشموؿ پرداخت ستس ىستند. -0

 

601 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(
 طریقو ػتاسبو ستس امواؿ  -8
 بررسی احکاـ اموالی کو مشموؿ پرداخت ستس ىستند. -0

 

603 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(
 طریقو ػتاسبو ستس امواؿ  -8
 کو مشموؿ پرداخت ستس ىستند.  بررسی احکاـ اموالی -0

 

601 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

 طریقو ػتاسبو ستس امواؿ  -8
 بررسی احکاـ اموالی کو مشموؿ پرداخت ستس ىستند. -0
 نقدی ؼتتصر از اوؿ تا آخر ابواب فقهی  -6

 

601 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(
َا َغِنْمُتْم ِمْن » تفسری آیو ستس  َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْعَلُموا َأمنى

ِبیِل...  خصوصا تبینی مستحقنی دریافت ستس «َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى
 

603 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(

 بررسی احکاـ اموالی کو مشموؿ پرداخت ستس ىستند. -8
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفى لِلىِو سُتَُسُو َولِلرىُسوِؿ َوِلِذي  َواْعَلُموا» تفسری آیو ستس  -0 َأمنى

ِبیِل...  خصوصا تبینی مستحقنی دریافت ستس «اْلُقْرََب َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكنِی َواْبِن السى
 

662 
 اقتصاد اسالمی

 )ستس(
 اشم می دانند.نقد نظر فقهاء کو سیادت را منوط بو انتساب نسبی بو ى -8
 بررسی احکاـ اموالی کو مشموؿ پرداخت ستس ىستند. -0
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668 
 اقتصاد اسالمی)ستس(

 حج
 بررسی احکاـ متفرقو ستس -8
 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج -0

 

660 
 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج حج

 

666 
 حج

 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج -8
 «َأوىَؿ بَػْیٍت ُوِضَع لِلنىاِس لَلىِذي بَِبكىَة ُمَبارًَكا َوُىًدى لِْلَعاَلِمنیَ ِإفى » تفسری آیو  -0

 

661 
 حج

 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج -8
 «ِإفى َأوىَؿ بَػْیٍت ُوِضَع لِلنىاِس لَلىِذي بَِبكىَة ُمَبارًَكا َوُىًدى لِْلَعاَلِمنیَ » تفسری آیو  -0

 

661 
 حج

 اسرار ، مناسک و ادلو حجشرح   -8
 «ِإفى َأوىَؿ بَػْیٍت ُوِضَع لِلنىاِس لَلىِذي بَِبكىَة ُمَبارًَكا َوُىًدى لِْلَعاَلِمنیَ » تفسری آیو  -0

 

663 
 حج

 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج -8
َة ُمَبارًَكا» تفسری آیو  -0  ِإفى أَوىَؿ بَػْیٍت ُوِضَع لِلنىاِس لَلىِذي بَِبكى

 «َوُىًدى لِْلَعاَلِمنیَ 

 

 

661 
 حج

 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج -8
 «ِإفى َأوىَؿ بَػْیٍت ُوِضَع لِلنىاِس لَلىِذي بَِبكىَة ُمَبارًَكا َوُىًدى لِْلَعاَلِمنیَ » تفسری آیو  -0

 

661 
 حج

ـُ ِإبْػَراِىیَم  َوَمْن َدَخَلُو َكاَف آِمًنا  َولِلىِو َعَلى النىاِس ِحجُّ » طبق آیو  ِفیِو آیَاٌت بَػیٍَّناٌت َمَقا
 حج بر چو کسی واجب است؟« اْلَبْیِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْیِو َسِبیاًل 

 

663 
 حج

ـُ ِإبْػرَاِىیَم  َوَمنْ » تفسری آیو  -8 َدَخَلُو َكاَف آِمًنا  َولِلىِو َعَلى النىاِس  ِفیِو آیَاٌت بَػیٍَّناٌت َمَقا
 «ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْیِو َسِبیاًل 

حج بر چو کسی « َولِلىِو َعَلى النىاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْیِو َسِبیاًل » طبق آیو  -0
 واجب است؟

 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج -6
 

 حج 612

ـُ ِإبْػرَاِىیَم  َوَمْن َدَخَلُو َكاَف آِمًنا  َولِلىِو َعَلى النىاِس » تفسری آیو  -8 ِفیِو آیَاٌت بَػیٍَّناٌت َمَقا
 «ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْیِو َسِبیاًل 

ج بر چو کسی ح« َولِلىِو َعَلى النىاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْیِو َسِبیاًل » طبق آیو  -0
 واجب است؟



 دروس خارج فقه مقارن

 

59 
 

 شرح  اسرار ، مناسک و ادلو حج -6
 

618 
 حج

حج بر چو کسی « َولِلىِو َعَلى النىاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْیِو َسِبیاًل » طبق آیو 
 واجب است؟

 

610 
 حج

شرعمداراف در زماف غیبت کربی سنگنی ترین تکلیف در طوؿ تاریخ اسالـ را  -8
 دارند.

حج بر چو کسی « َولِلىِو َعَلى النىاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْیِو َسِبیاًل » طبق آیو  -0
 واجب است؟

 

616 
 بلوغ و تکلیف

 مالک آغاز سن تکلیف چیست؟ -8
معینی برای سن ...« َوأُوِحَي ِإََلى ىذا اْلُقْرآُف ِِلُْنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَػَلَغ » طبق آیو  -0

 بلوغ و آغاز تکلیف شرط نیست.
 

611 
 بلوغ و تکلیف

معیار آغاز سن تکلیف بلوغ عقلی برای مناز و بلوغ جسمی برای روزه و بلوغ  -8
 جنسی برای نکاح است.

 بررسی مالک سن بلوغ از دیدگاه قرآف و سنت -0
 

611 
 بلوغ و تکلیف

 آیا طفل غری ؽتیز مکلف است؟ -8
 مالک سن بلوغ از دیدگاه قرآف و سنتبررسی  -0
معیار آغاز سن تکلیف، بلوغ عقلی برای مناز و بلوغ جسمی برای روزه و بلوغ  -6

 جنسی برای نکاح است.
 

613 
 بلوغ و تکلیف

 حج

 81و سن   سالگی برای بلوغ دخرت 3اثبات روایی بطالف فتوای مشهور سن  -8
 سالگی برای بلوغ پسر

کو قائلند حّج واجبی کو کودک قبل از احتالـ و سن بلوغ بو جا رد نظر فقیهاف   -0
 آورده است ، ساقط حج واجب نیست.

 

611 
 آیا حج عمره مانند حج دتتع واجب است؟ حج

 

611 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا اعماؿ مناسک عمره مفرده حج

 

 حج 613
َوأدتُّوا اضتَْجى َواْلُعْمَرَة لِلىِو  فَِإْف ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اعْتَْدِي  َواَل » تفسری آیو  -8

حَتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحَّتى یَػْبُلَغ اعْتَْدُي ػتَِلىُو  َفَمْن َكاَف ِمْنُكْم َمرِیًضا َأْو ِبِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو 
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َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك  فَِإَذا أَِمْنُتْم َفَمْن دَتَتىَع بِاْلُعْمَرِة ِإََل اضتَْجٍّ َفَما اْسَتْیَسَر َفِفْدیٌَة ِمْن ِصَیاـٍ أَْو 
ـُ َثاَلثَِة أَیىاـٍ ِف اضتَْجٍّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم  تِْلَك َعَشَرٌة َكامِ  َلٌة  ِمَن اعْتَْدِي َفَمْن ِلَْ جيَِْد َفِصَیا

َیُكْن َأْىُلُو َحاِضِري اْلَمْسِجِد اضتَْرَاـِ  َواتػىُقوا اللىَو َواْعَلُموا َأفى اللىَو َشِدیُد َذِلَك ِلَمْن ِلَْ 
 برای شرح  اسرار ، مناسک حج  «اْلِعَقابِ 

 اثبات وجوب متعة اضتج و حترمی آف توسط عمر بن اطتطاب -0
 

612 
 حج

لِلىِو  فَِإْف ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اعْتَْدِي  َواَل حَتِْلُقوا َوَأدتُّوا اضتَْجى َواْلُعْمَرَة » تفسری آیو 
 ُرُءوَسُكْم َحَّتى یَػْبُلَغ اعْتَْدُي ػتَِلىُو  َفَمْن َكاَف ِمْنُكْم َمرِیًضا َأْو ِبِو أًَذى ِمْن َرْأِسِو َفِفْدیٌَة ِمنْ 

ْم َفَمْن دَتَتىَع بِاْلُعْمَرِة ِإََل اضتَْجٍّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اعْتَْدِي ِصَیاـٍ َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك  فَِإَذا أَِمْنتُ 
ـُ َثاَلثَِة أَیىاـٍ ِف اضتَْجٍّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم  تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة  َذِلَك لِ  َمْن َفَمْن ِلَْ جيَِْد َفِصَیا

برای  «اضتَْرَاـِ  َواتػىُقوا اللىَو َواْعَلُموا َأفى اللىَو َشِدیُد اْلِعَقابِ ِلَْ َیُكْن َأْىُلُو َحاِضرِي اْلَمْسِجِد 
 شرح  اسرار ، مناسک حج 

 

618 
 حج

 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا اعماؿ میقات ستسو -8
...( کو فقیهاف از واجبات احراـ دانستو  -0 بررسی شرط نیت )من ػتـر می شـو

 اند.
 

610 
 اسرار ، مناسک حج خصوصا اعماؿ احراـشرح  حج

 

616 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا اعماؿ میقات ستسو حج

 

611 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا اعماؿ میقات ستسو حج

 

611 
 حج

 بیاناتی بو مناسبت رسالت رسوؿ اهلل )ص( بو مناسبت عید مبعث -8
 حوزه ىای علمیوبیاناتی ویژه مهجوریت قرآف در فقو و  -0

 

613 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا اعماؿ میقات ستسو حج

 

611 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا اعماؿ لباس احراـ حج

 

611 
 بررسی احکاـ ػتّرمات احراـ از دیدگاه کتاب و سنت حج

 

 حج 613
 صیدبررسی احکاـ ػتّرمات احراـ از دیدگاه کتاب و سنت خصوصا احکاـ  -8
 بیاناتی ویژه احکاـ طواؼ ىای سو گانو حج -0
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632 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا احکاـ طواؼ حج

 

638 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا سنگ حجر االسود حج

 

630 
 شرح اسرار ، مناسک حج خصوصا احکاـ مسجد اضتراـ و مقاـ ابراىیم حج

 

636 
 حج

 خصوصا احکاـ طواؼشرح اسرار و مناسک حج  -8
 اثبات وجوب طواؼ کعبو از شتت چپ -0

 

631 
 شرح اسرار و مناسک حج خصوصا احکاـ طواؼ حج

 

631 
 حج

 شرح اسرار و مناسک حج خصوصا احکاـ مقاـ ابراىیم -8
ُذوا ِمْن » تفسری آیو  -0 َمَقاـِ ِإبْػَراِىیَم ُمَصلًّى  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمثَابًَة لِلنىاِس َوأَْمًنا َواختِى

َرا بَػْیِِتَ لِلطىائِِفنَی َواْلَعاِكِفنَی َوالرُّكىِع السُُّجودِ   «َوَعِهْدنَا ِإََل ِإبْػرَاِىیَم َوِإشْتَاِعیَل َأْف َطهٍّ
 

633 
 حج

حکم نیابت گرفنت برای اؾتاـ حج یا نیابت برای برخی از اعماؿ حج مانند طواؼ 
 النساء

 

631 
 شرح اسرار و مناسک حج خصوصا احکاـ سعی صفاء و مروه حج

 

631 
 شرح اسرار و مناسک حج خصوصا احکاـ سعی صفاء و مروه حج

 

633 
 شرح اسرار و مناسک حج خصوصا احکاـ سعی صفاء و مروه حج

 

612 
 شرح اسرار و مناسک حج خصوصا احکاـ عرفات و مشعر اضتراـ حج

 

618 
 مناسک حج خصوصا احکاـ عرفات و مشعر اضتراـ شرح اسرار و حج

 

610 
 شرح اسرار و مناسک حج خصوصا احکاـ عرفات ، مشعر اضتراـ و منی حج

 

616 
 شرح اسرار ، مناسک و ادلو حج حج

 
 بررسی روایی و قرآنی زماف افاضو و کوچ کردف از مشعر اضتراـ و عرفات حج 611
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611 
 حج

َواْلُبْدَف َجَعْلَناَىا َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اللىِو » شرح احکاـ قربانی حج در منی با ػتوریت آیو 
َلُكْم ِفیَها َخرْیٌ  فَاذُْكُروا اْسَم اللىِو َعَلْیَها َصَواؼى  فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػَها َفُكُلوا ِمْنَها 

ْرنَاَىا َلُكْم َلَعلىُكْم َتْشُكُروَف  َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعرَتى  َكَذلِ  َلْن یَػَناَؿ اللىَو ضتُُوُمَها  -َك َسخى
ُوا اللىَو َعَلى َما َىَداُكمْ    َواَل ِدَماُؤَىا َوَلِكْن یَػَنالُُو التىْقَوى ِمْنُكْم  َكَذِلَك َسخىَرَىا َلُكْم لُِتَكربٍّ

 «َوَبشٍِّر اْلُمْحِسِننیَ 
 

613 
 حج

 اعتی عالوه بر قلب )باطن( باید در عمل )ظاىر( بروز داشتو باشد. تقواء -8
َواْلُبْدَف َجَعْلَناَىا َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر » شرح احکاـ قربانی حج در منی با ػتوریت آیو  -0

ا َفُكُلوا ِمْنَها اللىِو َلُكْم ِفیَها َخرْیٌ  فَاذُْكُروا اْسَم اللىِو َعَلْیَها َصَواؼى  فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػهَ 
ْرنَاَىا َلُكْم َلَعلىُكْم َتْشُكُروَف   َلْن یَػَناَؿ اللىَو ضتُُوُمَها  -َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعرَتى  َكَذِلَك َسخى

ُوا اللىَو عَ  َلى َما َىَداُكْم  َواَل ِدَماُؤَىا َوَلِكْن یَػَنالُُو التىْقَوى ِمْنُكْم  َكَذِلَك َسخىَرَىا َلُكْم لُِتَكربٍّ
 «َوَبشٍِّر اْلُمْحِسِننیَ 

 

611 
 شرح احکاـ قربانی حج در منی حج

 

611 
 شرح احکاـ قربانی حج در منی حج

 

613 
 بررسی روایی احکاـ قربانی حج در منی حج

 

612 
 شرح احکاـ قربانی حج در منی حج

 

618 
 امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآفاستنباط احکاـ  امر بو معروؼ و هنی از منکر

 

610 
 امر بو معروؼ و هنی از منکر

 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف -8
 بیاناتی ویژه ازدواج با ربائب و پسر رضاعی -0
ماده منکر باید نزد عامل منکر ، منکر شناختو شده باشد تا هنی از آف صورت   -6

 گرید.
مل منکر و معروؼ را منی داند باید او را دعوت الی اطتری کرد نو امر کسی کو ع  -1

 بو معروؼ و هنی از منکر.
 

616 
 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف امر بو معروؼ و هنی از منکر

 
 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف  -8 امر بو معروؼ و هنی از منکر 611
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َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمىٌة َیْدُعوَف ِإََل اطتَْرْیِ َویَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َویَػْنَهْوَف َعِن » تفسری آیو  -0
 « اْلُمْنَكِر  َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 

 بو معروؼ و هنی از منکر کند؟آیا عامل منکر می تواند دیگراف را امر  -6
 

611 
 امر بو معروؼ و هنی از منکر

 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف  -8
 آیا عامل منکر می تواند دیگراف را امر بو معروؼ و هنی از منکر کند؟ -0
 رد فتوا فقیهاف کو تاثری امر و هنی را شرط وجوب امر و هنی می دانند. -6

 

613 
 امر بو معروؼ و هنی از منکر

 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف  -8
 آیا عامل منکر می تواند دیگراف را امر بو معروؼ و هنی از منکر کند؟ -0

 

611 
 امر بو معروؼ و هنی از منکر

 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف  -8
 منکر می تواند دیگراف را امر بو معروؼ و هنی از منکر کند؟آیا عامل  -0

 

611 
 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف  -8 امر بو معروؼ و هنی از منکر

 آیا عامل منکر می تواند دیگراف را امر بو معروؼ و هنی از منکر کند؟ -0
 

613 
 امر بو معروؼ و هنی از منکر

 استنباط احکاـ امر بو معروؼ و هنی از منکر از قرآف  -8
 آیا عامل منکر می تواند دیگراف را امر بو معروؼ و هنی از منکر کند؟ -0

 

632 
 جهاد

َوَأِعدُّوا عَتُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػوىٍة َوِمْن رِبَاِط اطْتَْیِل » ِبث ویژه آیو ػتوری جهاد  -8
َعُدوى اللىِو َوَعُدوىُكْم َوآَخرِیَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تَػْعَلُمونَػُهُم اللىُو یَػْعَلُمُهْم  َوَما تُػْنِفُقوا تُػْرِىُبوَف بِِو 

 «ِمْن َشْيٍء ِف َسِبیِل اللىِو یُػَوؼى إِلَْیُكْم َوأَنْػُتْم اَل ُتْظَلُموفَ 
 جهاد بر چو کسانی واجب است؟ -0
 در برابر ىجمات دمشن علیو نوامیس ستسو وجوب آمادگی قبل از حرب و دفاع -6

 

638 
 جهاد

مسلماف باید علی الدواـ آمادگی ىجرت ، جهاد و مقاتلو فی سبیل اهلل را داشتو  -8
 باشد.

َوَأِعدُّوا عَتُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػوىٍة َوِمْن رِبَاِط اطْتَْیِل » ِبث ویژه آیو ػتوری جهاد  -0
َعُدوى اللىِو َوَعُدوىُكْم َوآَخرِیَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تَػْعَلُمونَػُهُم اللىُو یَػْعَلُمُهْم  َوَما تُػْنِفُقوا تُػْرِىُبوَف بِِو 

 «ِمْن َشْيٍء ِف َسِبیِل اللىِو یُػَوؼى إِلَْیُكْم َوأَنْػُتْم اَل ُتْظَلُموفَ 
 

 جهاد 630
 ـر وارد جنگ می شوند.وجوب قرآنی مقاتلو با دمشنانی کو با جنگ سرد و گ -8
قَاتُِلوا الىِذیَن اَل یُػْؤِمُنوَف بِاللىِو َواَل بِاْلَیْوـِ اْْلِخِر َواَل َُيَرٍُّموَف َما َحرىـَ اللىُو » تفسری آیو  -0
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ْن َیٍد َوُىْم َوَرُسولُُو َواَل َیِدیُنوَف ِدیَن اضتَْقٍّ ِمَن الىِذیَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحَّتى یُػْعُطوا اصتِْْزیََة عَ 
 «َصاِغُروفَ 

 

636 
 جهاد

 وجوب قرآنی مقاتلو با دمشنانی کو با جنگ سرد و گـر وارد جنگ می شوند. -8
قَاتُِلوا الىِذیَن اَل یُػْؤِمُنوَف بِاللىِو َواَل بِاْلَیْوـِ اْْلِخِر َواَل َُيَرٍُّموَف َما َحرىـَ اللىُو » تفسری آیو  -0

َیِدیُنوَف ِدیَن اضتَْقٍّ ِمَن الىِذیَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحَّتى یُػْعُطوا اصتِْْزیََة َعْن َیٍد َوُىْم َوَرُسولُُو َواَل 
 «َصاِغُروفَ 

 + صوت این سخنرانی اکثرا خراب است.
 

631 
 آیا در زماف غیاب اماـ معصـو )ع( جهاد و قیاـ واجب است؟ جهاد

 

631 
 جهاد

مقاتلو و جهاد با کفاری کو َعدد و ُعدد مالی و تبلیغی بیاف وظیفو مسلمنی در  -8
 آناف در جنگ سرد و گـر بیشرت از مسلمنی است.

یَا أَیػَُّها النىِبُّ َحرٍِّض اْلُمْؤِمِننَی َعَلى اْلِقَتاِؿ  ِإْف َیُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف » تفسری آیو  -0
ْنُكْم ِمائٌَة یَػْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الىِذیَن َكَفُروا بِأَنػىُهْم قَػْوـٌ اَل َصاِبُروَف یَػْغِلُبوا ِمائَػَتنْیِ  َوِإْف َیُكْن مِ 

 «یَػْفَقُهوفَ 
 

633 
 جهاد

چرا اىل الکتاب اگر مسلماف نشوند اىل الذمو ىستند ولی ملحدین اگر  -8
 مسلماف نشوند اىل الذمو ػتسوب منی شوند؟

 بررسی احکاـ متفرقو جهاد -0
 

631 
 عقود

 نقد بسیاری از مبانی و باورىای فقهی فقیهاف شیعو و سنی -8
 بیاناتی ویژه احکاـ معامالت و عقود -0

 

631 
 عقود

 بررسی احکاـ عقود از دیدگاه کتاب و سنت -8
 بررسی کلمو )عقد( از منظر قرآف و لغت -0

 

633 
 عقود

 دانند.نقد فتوا فقیهانی کو حتقق عقود را مشروط بو بیاف لفظی می  -8
یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد  ُأِحلىْت َلُكْم َِّبِیَمُة اِْلَنْػَعاـِ ِإالى » بیاف ارتباط آیو  -0

اْلَیْوـَ »...  با آیو« َما یُػْتَلى َعَلْیُكْم َغرْیَ ػتُِلٍّي الصىْیِد َوأَنْػُتْم ُحُرـٌ  ِإفى اللىَو ََيُْكُم َما یُرِیدُ 
ـَ ِدیًناأَ  ْساَل  «ْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوأدَْتَْمُت َعَلْیُكْم نِْعَمِِت َوَرِضیُت َلُكُم اْْلِ

 

 عقود 122
 وجوب وفاء بو عقود الزمو ی وفاء بو ىر عقدی نیست. -8
 بررسی احکاـ عقود از دیدگاه کتاب و سنت -0
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128 
 عقود اخباری است یا انشائی؟ عقود

 

120 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی و اثبات نبود جتارت مالی 

 مباح
 

126 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی

 

121 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -8
اعانة در گناه مانند فروش انگور بو فردی کو از آف انگور شراب   اثبات حرمت -0

 می سازد با مستدالت قرآنی و قاعده وجوب مقدمو واجب و حرمت مقدمو حراـ.
پاسخ نظر شیخ انصاری کو کمک رسانی در حراـ را حراـ منی داند و معتقد  -6

ُثِْ » است کو آیو   معاونت را حراـ دانستو است نو اعانة  را.« َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى اْْلِ
 

121 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -8
اعانة در گناه مانند فروش انگور بو فردی کو از آف انگور شراب   اثبات حرمت -0

 حراـ.می سازد با مستدالت قرآنی و قاعده وجوب مقدمو واجب و حرمت مقدمو 
 

123 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -8
اعانة در گناه مانند فروش انگور بو فردی کو از آف انگور شراب   اثبات حرمت -0

 می سازد با مستدالت قرآنی و قاعده وجوب مقدمو واجب و حرمت مقدمو حراـ.
 

121 
 عقود

 حراـ()جتارت ىای 

 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -8
اعانة در گناه مانند فروش انگور بو فردی کو از آف انگور شراب   اثبات حرمت -0

 می سازد با مستدالت قرآنی و قاعده وجوب مقدمو واجب و حرمت مقدمو حراـ.
سازی را از اثبات حلیت غتسمو سازی بر خالؼ نظر سایر فقیهاف کو غتسمو  -6

 مشاغل حراـ می دانند.
 

121 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
اثبات حلیت غتسمو سازی بر خالؼ نظر سایر فقیهاف کو غتسمو سازی را از 

 مشاغل حراـ می دانند.
 

 عقود 123
 )جتارت ىای حراـ(

اثبات حلیت غتسمو سازی بر خالؼ نظر سایر فقیهاف کو غتسمو سازی را از  -8
 حراـ می دانند.مشاغل 
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 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -0
 

182 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -8
 اثبات حرمت عتو با مستدالت قرآنی و بیاف مصادیق عتو -0

 

188 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 ، مستحب و مرجوع مالی شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ -8
 اثبات حلیت غنای غری عتوی و حرمت غنای عتوی با مستدالت قرآنی و روایی -0

 

180 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -8
 اثبات حلیت غنای غری عتوی و حرمت غنای عتوی با مستدالت قرآنی و روایی -0
 ه مصادیق عتو مانند شطرنج ، آالت قمار و ...بیاناتی ویژ  -6

 

186 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 شرح جتارت ىای حالؿ ، حراـ ، مستحب و مرجوع مالی -8
 اثبات حرمت قمار با مستدالت قرآنی و بیاف مصادیق قمار -0
 اثبات حرمت میسر با مستدالت قرآنی و بیاف مصادیق میسر -6

 

181 
 عقود
 حراـ( )جتارت ىای

 اثبات حرمت میسر با مستدالت قرآنی و بیاف مصادیق میسر -8
 اثبات حرمت مطلقو شطرنج با برد و باخت مالی یا بدوف برد و باخت مالی -0

 

181 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 اثبات حرمت میسر با مستدالت قرآنی و بیاف مصادیق میسر -8
 مالی یا بدوف برد و باخت مالیاثبات حرمت مطلقو شطرنج با برد و باخت  -0
 بیاف حکم شرط بندی در امور مفید مانند تریاندازی، مسابقات علمی و ... -6

 

183 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 بررسی حکم لعب )بازیهای مانند فوتباؿ، بسکتباؿ، والیباؿ و ...(

 

181 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 فوتباؿ، بسکتباؿ، والیباؿ و ...(بررسی حکم لعب )بازیهای مانند  -8
 اثبات حرمت لغو با مستدالت قرآنی و بیاف مصادیق لغو -0

 

181 
 غیبت

 اثبات حرمت غیبت با مستدالت قرآنی و روایی با بررسی مصادیق غیبت -8
 نقد حکم فقیهانی کو غیبت اىل سنت را جایز می دانند. -0

 

 غیبت 183
قرآف بو مومننی ىر دو فرقو شیعو و سنی را شامل  اثبات این مطلب کو خطابات -8

 است و ىر دو فرقو از مومننی ػتسوب می شوند.
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 نقد فتوای شیخ انصاری کو غیبت اىل سنت را حالؿ می داند. -0
 

102 
 بررسی احکاـ مصادیق غیبت با مستدالت قرآنی و روایی  غیبت

 

108 
 قرآنی و رواییبررسی احکاـ مصادیق غیبت با مستدالت  غیبت

 

100 
 بررسی احکاـ مصادیق غیبت با مستدالت قرآنی و روایی غیبت

 

106 
 غیبت

 بررسی احکاـ مصادیق غیبت با مستدالت قرآنی و روایی  -8
 غیبت چو کسانی حالؿ یا واجب است؟ -0

 

101 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 مستدالت قرآنیاثبات حرمت ىجو و ایذاء مومننی و غری مومننی با  -8
 بررسی حرمت استفاده از کتب ضالؿ  -0
 بررسی حرمت سحر و استفاده از سحر برای ابطاؿ سحر -6

 

101 
 ریش تراشی

 اثبات حلیت ریش تراشی و نفی ادلو حرمت ریش تراشی -8
ُفى َوَِلُِضلىنىُهْم َوَِلَُمنٍَّینىُهْم َوَْلُمَرنػىُهْم فَػَلُیَبتٍُّكنى » تفسری آیو  -0 آَذاَف اِْلَنْػَعاـِ َوَْلُمَرنػىُهْم فَػَلُیَغریٍّ

 «َخْلَق اللىِو  َوَمْن یَػتىِخِذ الشىْیطَاَف َولِیًّا ِمْن ُدوِف اللىِو فَػَقْد َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِبیًنا
 

103 
 ریش تراشی

ُفى َوَِلُِضلىنىُهْم َوَِلَُمنٍَّینىُهْم َوَْلُمَرنػىُهْم فَػَلیُ » تفسری آیو  َبتٍُّكنى آَذاَف اِْلَنْػَعاـِ َوَْلُمَرنػىُهْم فَػَلُیَغریٍّ
کو برخی   «َخْلَق اللىِو َوَمْن یَػتىِخِذ الشىْیطَاَف َولِیًّا ِمْن ُدوِف اللىِو فَػَقْد َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِبیًنا

 برای حرمت ریش تراشی بو آف استدالؿ می کنند.
 

101 
 ریش تراشی

ُفى » تفسری آیو   َوَِلُِضلىنىُهْم َوَِلَُمنٍَّینىُهْم َوَْلُمَرنػىُهْم فَػَلُیَبتٍُّكنى آَذاَف اِْلَنْػَعاـِ َوَْلُمَرنػىُهْم فَػَلُیَغریٍّ
کو برخی   «َخْلَق اللىِو  َوَمْن یَػتىِخِذ الشىْیطَاَف َولِیًّا ِمْن ُدوِف اللىِو فَػَقْد َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِبیًنا

 یش تراشی بو آف استدالؿ می کنند.برای حرمت ر 
 

101 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 بررسی حرمت معونة الظاظتنی با ػتوریت قرآف 

 

103 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 بررسی حرمت معونة الظاظتنی با ػتوریت قرآف

 
 بررسی حرمت معونة الظاظتنی با ػتوریت قرآف عقود 162
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 )جتارت ىای حراـ(
 

168 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 بررسی حرمت معونة الظاظتنی و چگونگی برخورد با ظاظتاف-8
 «اْحُشُروا الىِذیَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا یَػْعُبُدوفَ »تفسری آیو  -0

 

160 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 بگرید؟آیا ولی یتیم حق دارد بر والیتی کو خدا بر او واجب است مزد  -8
 مزد گرفنت در اعماؿ واجب چو حکمی دارد؟ -0

 

166 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(
 مزد گرفنت در اعماؿ واجب چو حکمی دارد؟ -8
 حکم مزد دادف بو انسانی برای ترک حراـ یا اؾتاـ واجب چو حکمی دارد؟ -0

 

161 
 عقود

 )جتارت ىای حراـ(

 دارد؟مزد گرفنت در اعماؿ واجب چو حکمی  -8
 حکم مزد دادف بو انسانی برای ترک حراـ یا اؾتاـ واجب چو حکمی دارد؟ -0
 بررسی احکاـ عبادات استیجاری -6

 

161 
 جتارت و بیع

 وجوب تفقو جتار در احکاـ جتارت  -8
 بررسی احکاـ آداب التجارة --0

 

163 
 بررسی احکاـ آداب التجارة جتارت و بیع

 

161 
 جتارت و بیع

 انتقاد از شیخ انصاری ِباطر ِبث مفصل ویژه تعریف بیع و احکاـ بیع معاطاة -8
الىِذیَن یَْأُكُلوَف الرٍّبَا اَل یَػُقوُموَف ِإالى َكَما یَػُقوـُ الىِذي یَػَتَخبىطُُو »تفسری آیو ػتوری بیع  - 0

َا اْلَبْیعُ  ِلَك بِأَنػىُهْم قَاُلوا ِإمنى ِمْثُل الرٍّبَا َوَأَحلى اللىُو اْلَبْیَع َوَحرىـَ الرٍّبَا َفَمن  الشىْیطَاُف ِمَن اْلَمسٍّ ذََٰ
َجاَءُه َمْوِعظٌَة مٍّن رىبٍِّو َفانَتَهىَٰ فَػَلُو َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اللىِو َوَمْن َعاَد فَُأولََِٰئَك َأْصَحاُب 

 «النىاِر ُىْم ِفیَها َخاِلُدوفَ 
 تعریف بیع -6

 

161 
 بیعجتارت و 

 انتقاد از شیخ انصاری ِباطر ِبث مفصل ویژه تعریف بیع و احکاـ بیع معاطاة -8
نقد و بررسی شروط صحت بیع مانند شرط بیاف لفظی )بعت و اشرتیت( ، بالغ  -0

 بودف و سفیو نبودف طرفنی معاملو و ...
 

 جتارت و بیع 163
فقیهاف از شروط صحت بیع انتقاد از شرط بیاف لفظی )مانند بعت و اشرتیت( کو 

 دانستو اند.
یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَػْیَنُكم بِاْلَباِطِل ِإالى َأف »تفسری آیو ػتوری بیع  -0
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 «َتُكوَف جِتَاَرًة َعن تَػرَاٍض مٍّنُكْم َواَل تَػْقُتُلوا أَنُفَسُكْم ِإفى اللىَو َكاَف ِبُكْم َرِحیًما
 بررسی شروط صحت بیع بر ػتور آیات قرآف-6

 

112 
 بررسی شروط صحت بیع بر ػتور آیات قرآف جتارت و بیع

 

118 
 بررسی شروط صحت بیع بر ػتور آیات قرآف جتارت و بیع

 

110 
 جتارت و بیع

 بررسی شروط صحت بیع بر ػتور آیات قرآف-8
 درس اخالؽ ویژه سلوک الی اهلل -0

 

116 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 شروع ِبث ویژه خیارات ىفتگانو -8
 بررسی شروط صحت بیع بر ػتور آیات قرآف -0

 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار غتلس

 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار غتلس

 

113 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار غتلس -8
انتقاد از فقیهاف کو خیار غتلس را ؼتصوص بیع دانستو اند و عقد ازدواج را زیر  -0

 غتموعو خیار غتلس منی دانند.
 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار حیواف

 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار حیواف

 

113 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 خیار حیوافبررسی احکاـ مسقطات 

 

112 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار شرط -8
آیا در خیار شرط می تواف شروطی بر خالؼ کتاب و سنت قید کرد مثال زف  -0
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 ازدواجش را مقید کند کو شوىرش حق ندارد بیش از یک زف بگرید؟
 

118 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار شرط -8
خیار شرط اگر شروط بر خالؼ کتاب و سنت باشد معاملو باطل چرا در  -0

 است؟
 

110 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار شرط

 

116 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار غنب

 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار غنب 

 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 رؤیتبررسی احکاـ خیار 

 

113 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 نقد و بررسی قاعده )کل مبیع تلف قبل قبضو فهو ماؿ بائعو( -8
بررسی احکاـ خیار عیب )چو زمانی معیوب بودف کاال باعث فسخ معاملو می   -0

 گردد(؟
 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 بررسی احکاـ خیار عیب

 

111 
 جتارت و بیع
 )خیارات(

 معامالت نقدی و نسیو ای 

 

113 
 معامالت نقدی و نسیو ای جتارت و بیع

 

132 
 احکاـ بیع ػتصوالت و اراضی کشاورزی و باغات جتارت و بیع

 

138 
 بررسی احکاـ متفرقو بیع جتارت و بیع
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130 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

 ِبث قرض ربوی و معامالت ربوی -8
 لالنساف اال ما سعی()لیس ِبث قاعده قرآنی  -0
 «خلق لکم ما فی االرض رتیعا»ِبث ویژه آیو  -6

 

136 
 جتارت و بیع

 ) ربا (
 بیاف علت حرمت ربا و احکاـ و مصادیق قرض ربوی و معامالت ربوی

 

131 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

 بیاناتی بر ػتور حدیث )الساکت عن اضتق فهو الشیطاف االخرس( -8
 خرافو رد الشمسانتقاد از  -0
 انتقاد از فقیهاف در مبحث ربا معاوضو ای در اجناس ىم سنخ و ىم خانواده -6

 

131 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

 ِبث احکاـ و مصادیق قرض ربوی و معامالت ربوی -8
 انتقاد از فقیهاف در مبحث ربا معاوضو ای در اجناس ىم سنخ و ىم خانواده -0
 ىایی کو در مبحث ربا گذاشتو میشودانتقاد از کاله شرعی  -6

 

133 
 جتارت و بیع

 ) ربا (
 ِبث احکاـ و مصادیق قرض ربوی و معامالت ربوی -8
 انتقاد از کاله شرعی ىایی کو در مبحث ربا برای حالؿ کردف ربا گذاشتو میشود -0

 

131 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

 ِبث احکاـ و مصادیق قرض ربوی و معامالت ربوی -8
مالک در ربوی بودف معامالت عدـ تساوی ارزش است نو عدـ تساوی وزف ،  -0

 مساحت ، تعداد و ...
 اثبات حرمت ربا بنی والد و ولد، زوج و زوجو ، کافر و مسلم -6

 

131 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

انتقاد از کاله شرعی ىایی کو در مبحث ربا برای حالؿ کردف ربا گذاشتو می  -8
 شود.

شکوه از بنی رفنت ززتات رسوؿ اهلل )ص( توسط حوزه ىای علمیو و جعلیات  -0
 صادره بو ناـ اسالـ.

 

133 
 جتارت و بیع

 ) ربا (
 انتقاد از کاله شرعی ىایی کو در مبحث ربا برای حالؿ کردف ربا گذاشتو می شود.

 

112 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

ربا برای حالؿ کردف ربا گذاشتو می انتقاد از کاله شرعی ىایی کو در مبحث  -8
 شود.

آیا نذر ایوب برای شالؽ زدف مهسرش ، نذر صحیح است و تبدیل صد ضربو  -0
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 شالؽ بو صد شاخو رَياف کاله شرعی نیست؟ 
 

118 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

انتقاد از کاله شرعی ىایی کو در مبحث ربا برای حالؿ کردف ربا گذاشتو می  -8
 شود.

نذر ایوب برای شالؽ زدف مهسرش ، نذر صحیح است و تبدیل صد ضربو آیا  -0
 شالؽ بو صد شاخو رَياف کاله شرعی نیست؟

 

110 
 جتارت و بیع

 ) ربا (
 ِبث ویژه شروط ربوی بودف صرؼ )معاملو دو پوؿ(

 

116 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

مبنای سعی و تالش بر مبنای آیو )لیس لالنساف اال ما سعی( منفعت تنها بر  -8
 است.

 آیا ِّبره ىای بانکی ربا است؟ -0
 اشاره بو وجود حرمت تکنیز امواؿ و وجوب قیاـ امواؿ -6

 

111 
 جتارت و بیع

 ) ربا (
 ِبث ویژه احکاـ و مصادیق ربا -8
 چرا ماؿ االجاره ربا نیست؟ -0

 

111 
 جتارت و بیع

 ) ربا (
 اقراض ربویِبث ویژه احکاـ و مصادیق معامالت و 

 

113 
 جتارت و بیع

 ) ربا (
 ِبث ویژه احکاـ و مصادیق معامالت ربوی خصوصا ِبث شرکت و مضاربو

 

111 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

َا اْلَبْیُع ِمْثُل الرٍّبَا َوَأَحلى اللىُو اْلَبْیَع َوَحرىـَ »...راه پذیرش توبو رباخوار بر مبنای آیو  قَاُلوا ِإمنى
َك الرٍّبَا َفَمن َجاَءُه َمْوِعظٌَة مٍّن رىبٍِّو فَانَتَهىَٰ فَػَلُو َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اللىِو َوَمْن َعاَد فَُأولََٰئِ 

 «َأْصَحاُب النىاِر ُىْم ِفیَها َخاِلُدوفَ 
 

111 
 جتارت و بیع

 ) ربا (

َا »...راه پذیرش توبو رباخوار بر مبنای آیو  اْلَبْیُع ِمْثُل الرٍّبَا َوَأَحلى اللىُو اْلَبْیَع َوَحرىـَ قَاُلوا ِإمنى
َك الرٍّبَا َفَمن َجاَءُه َمْوِعظٌَة مٍّن رىبٍِّو فَانَتَهىَٰ فَػَلُو َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اللىِو َوَمْن َعاَد فَُأولََٰئِ 

 «َأْصَحاُب النىاِر ُىْم ِفیَها َخاِلُدوفَ 
 

113 
 جتارت و بیع

 ربا ( )
ُقوا َخرْیٌ لىُكْم ِإف ُكنُتْم »بر مبنای آیو  َوِإف َكاَف ُذو ُعْسَرٍة فَػَنِظَرٌة ِإََلَٰ َمْیَسَرٍة َوَأف َتَصدى

برخورد با بدىکاری کو تواف پرداخت بدىی بو رباخوار را ندارد چگونو باید  «تَػْعَلُموفَ 
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 باشد؟
 

112 
 جتارت و بیع

 )مزارعو(
 )معامالت ذترات باغی و ػتصوالت کشاورزی(ِبث بیع ذتار 

 

118 
 جتارت و بیع

 )مزارعو(

 اثبات حرمت خوردف میوه باغها برای عابرین بدوف اذف صاحب باغ -8
لىْیَس َعَلى »ِبث ویژه خانو ىایی کو خوردف طعاـ آناف جایز است بر ػتور آیو  -0

َواَل َعَلى اْلَمرِیِض َحرٌَج َواَل َعَلىَٰ أَنُفِسُكْم َأف تَْأُكُلوا اِْلَْعَمىَٰ َحرٌَج َواَل َعَلى اِْلَْعرَِج َحرٌَج 
ِمن بُػُیوِتُكْم أَْو بُػُیوِت آبَاِئُكْم أَْو بُػُیوِت أُمىَهاِتُكْم َأْو بُػُیوِت ِإْخَواِنُكْم أَْو بُػُیوِت َأَخَواِتُكْم 

 «أَْو بُػُیوِت...
 

110 
 جتارت و بیع

 )مزارعو(

لىْیَس َعَلى »ِبث ویژه خانو ىایی کو خوردف طعاـ آناف جایز است بر ػتور آیو  -8
اِْلَْعَمىَٰ َحرٌَج َواَل َعَلى اِْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعَلى اْلَمرِیِض َحرٌَج َواَل َعَلىَٰ أَنُفِسُكْم َأف تَْأُكُلوا 

اِتُكْم َأْو بُػُیوِت ِإْخَواِنُكْم أَْو بُػُیوِت َأَخَواِتُكْم ِمن بُػُیوِتُكْم أَْو بُػُیوِت آبَاِئُكْم أَْو بُػُیوِت أُمىهَ 
 «أَْو بُػُیوِت...

آیا خواىراف ،برادراف ، پدراف و مادراف رضاعی مشموؿ مصادیق آیو فوؽ  - -0
 ىستند؟

 

116 
 جتارت و بیع

 )مزارعو(

َعَلى لىْیَس »ِبث ویژه خانو ىایی کو خوردف طعاـ آناف جایز است بر ػتور آیو 
اِْلَْعَمىَٰ َحرٌَج َواَل َعَلى اِْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعَلى اْلَمرِیِض َحرٌَج َواَل َعَلىَٰ أَنُفِسُكْم َأف تَْأُكُلوا 
ِمن بُػُیوِتُكْم أَْو بُػُیوِت آبَاِئُكْم أَْو بُػُیوِت أُمىَهاِتُكْم َأْو بُػُیوِت ِإْخَواِنُكْم أَْو بُػُیوِت َأَخَواِتُكْم 

 «وِت...أَْو بُػیُ 
 

111 
 روزه

 فلسفو و حکمت روزه داری در اسالـ -8
 ىلوؿ ماه مبارک رمضاف چگونو ثابت می شود؟ -0

 

111 
 ىلوؿ ماه مبارک رمضاف چگونو ثابت می شود؟ روزه

 

113 
 روزه

 ِبث ویژه نیت القربة و نیت تعینی اعماؿ -8
 اولنی روز ماه رمضاف(بررسی حکم روزه یـو الشک )اخرین روز ماه شواؿ و  -0
 نقد و بررسی مواردی کو فقیهاف از مبطالت روزه می دانند؟ -6

 

111 
 اثبات جواز بقا بر جنابت تا بعد از طلوع فجر ایاـ ماه رمضاف روزه

 



 دروس خارج فقه مقارن

 

74 
 

111 
 روزه

 مبطالت روزه منحصر در اکل، شرب و عمل جنسی است. -8
صیاـ در شبهای ابری و مهتابی را انتقاد از فتوای فقیهانی کو تبنی فجر برای  -0

 مشروط بو روشن شدف ىوا می دانند.
 نقد و بررسی موارد بی موردی کو فقیهاف از مبطالت روزه می دانند؟-6

 

113 
 روزه

خوردف و آشامیدف ىرچو کو ماکوؿ و مشروب نباشد مانند سنگ، نفت، خلط 
 دىاف و ... مبطل روزه نیست؟

 

132 
 روزه

 علی اهلل و الرسوؿ مبطل روزه است؟آیا کذب  -8
 نقد و بررسی موارد بی اساسی کو فقیهاف از مبطالت روزه دانستو اند؟ -0

 

138 
 روزه

سالو؛  82آیا مکلفینی کو بو بلوغ جسمی نرسیده اند مانند دخرت و پسر  -8
ـُ  »ؼتاطب آیو  َكَما ُكِتَب َعَلى الىِذیَن ِمن قَػْبِلُكْم یَا أَیػَُّها الىِذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصٍَّیا
 ىستند؟ «َلَعلىُكْم تَػتىُقوفَ 

أَیىاًما مىْعُدوَداٍت َفَمن َكاَف ِمنُكم »ِبث ویژه روزه مریضاف و مسافراف بر ػتور آیو  -0
ٌة مٍّْن أَیىاـٍ ُأَخَر َوَعَلى الىِذیَن ُیِطیُقونَوُ  ـُ ِمْسِكنٍی َفَمن  مىرِیًضا أَْو َعَلىَٰ َسَفٍر َفِعدى ِفْدیٌَة طََعا
 «َتَطوىَع َخرْیًا فَػُهَو َخرْیٌ لىُو َوَأف َتُصوُموا َخرْیٌ لىُكْم ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ 

 

130 
 روزه

أَیىاًما مىْعُدوَداٍت َفَمن َكاَف ِمنُكم »ِبث ویژه روزه مریضاف و مسافراف بر ػتور آیو  -8
ـُ ِمْسِكنٍی َفَمن مىرِیًضا أَْو َعَلىَٰ  ٌة مٍّْن أَیىاـٍ ُأَخَر َوَعَلى الىِذیَن ُیِطیُقونَُو ِفْدیٌَة طََعا َسَفٍر َفِعدى

 «َتَطوىَع َخرْیًا فَػُهَو َخرْیٌ لىُو َوَأف َتُصوُموا َخرْیٌ لىُكْم ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ 
 تنها در مرض معسر و روزه معسر صیاـ حراـ است. -0

 

136 
 روزه

أَیىاًما مىْعُدوَداٍت َفَمن َكاَف ِمنُكم »ِبث ویژه روزه مریضاف و مسافراف بر ػتور آیو  -8
ـُ ِمْسِكنٍی َفَمن  ٌة مٍّْن أَیىاـٍ ُأَخَر َوَعَلى الىِذیَن ُیِطیُقونَُو ِفْدیٌَة طََعا مىرِیًضا أَْو َعَلىَٰ َسَفٍر َفِعدى

 «َأف َتُصوُموا َخرْیٌ لىُكْم ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ َتَطوىَع َخرْیًا فَػُهَو َخرْیٌ لىُو وَ 
 اثبات استحباب صیاـ در حالت حرج -0
َوِإَذا َسأََلَك » بیاناتی ویژه فضیلت ماه رمضاف و استجابت دعا در آف بر ػتور آیو -6

اِع ِإَذا َدَعاِف  فَػْلَیْسَتِجیُبوا َل َوْلُیْؤِمُنوا ِب َلَعلىُهْم ِعَباِدي َعينٍّ فَِإينٍّ َقرِیٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الدى
 «یَػْرُشُدوفَ 

 

131 
 مکاتب فقهی

 فقو گویای سنتی -فقو سنتی  -فقو پویا  -روش فقهی : فقو بشری  1ِبث ویژه 
 نصف صوت این سخنرانی خراب است.
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131 
 مکاتب فقهی

فقو گویای  -سنتی فقو  -فقو پویا  -روش فقهی : فقو بشری  1ِبث ویژه  -8
 سنتی

نقد ىرمونوتیک و پلورالیزمی دینی )کثرت گرایی دینی ناشی از اختالؼ فهم از  -0
 متوف(

 

133 
 مکاتب فقهی

فقو گویای  -فقو سنتی  -فقو پویا  -روش فقهی : فقو بشری  1ِبث ویژه  -8
 سنتی

اختالؼ فهم از نقد ىرمونوتیک و پلورالیزمی دینی )کثرت گرایی دینی ناشی از  -0
 متوف(

 نقدی بر علم رجاؿ -6
 

131 
 عقود
 نکاح( –)ماؿ االجارة 

 در ازدواج اجياب از طرؼ مرد و قبوؿ از طرؼ زف است. -8
 ِبث ویژه ماؿ االجاره -0
 تفسری آیات بیانگر داستاف ازدواج موسی با دخرت شعیب -6

 

131 
 عقود

 ) عبادات استیجاری(
 برای تشکیل عقود عدـ وجوب بیاف لفظی -8
 بررسی احکاـ اعماؿ استجاری مانند مناز، روزه، طواؼ و ... -0

 

133 
 عقود

 ) عبادات استیجاری(
 نقد و بررسی مناز و روزه استیجاری

 

122 
 عقود

 ) عبادات استیجاری(
 نقد و بررسی مناز و روزه استیجاری

 

128 
 عقود

 ) عبادات استیجاری(
 روزه استیجارینقد و بررسی مناز و 

 

120 
 عقود

 ) عبادات استیجاری(

 نقد و بررسی مناز و روزه استیجاری -8
)کلمو ال الو اال اهلل حصنی فمن دخل حصنی شرح حدیث اماـ رضا )ع( :  -0

 امن من عذابی...(
 

126 
 عقود

 ) عبادات استیجاری(
 بررسی صحت و سقم احکاـ حج استیجاری
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121 
 عقود
 االجارة() احکاـ 

 بررسی احکاـ االجارة بنی اظتوجر و اظتستأجر 

 

121 
 عقود

 ) احکاـ االجارة(
 بررسی احکاـ االجارة بنی اظتوجر و اظتستأجر -8
 بررسی احکاـ االجارة زمانی کو یکی از موجر یا مستاجر ِبرید. -0

 

123 
 عقود

 ) احکاـ االجارة(
 اظتستأجربررسی احکاـ االجارة بنی اظتوجر و 

 

121 
 عقود

 جعالة( -مضارعة  –)االجارة 
 بررسی احکاـ االجارة بنی اظتوجر و اظتستأجر -8
 بررسی احکاـ مضارعة و و جعالة -0

 

121 
 عقود

 شرط بندی( –رمایة  –) صبغ 

 بررسی احکاـ الصبغ و الرمایة -8
 آیا دتاـ مصادیق )میسر( حراـ است؟ -0
َوَأِعدُّوا عَتُم مىا اْسَتَطْعُتم مٍّن قُػوىٍة َوِمن رٍّبَاِط اطْتَْیِل تُػْرِىُبوَف بِِو َعُدوى اللىِو » تفسری آیو  -6

 کو بیانگر وجوب آمادگی دفاعی در برابر ػتارب است.  ...«َوَعُدوىُكْم 
اثبات حلیت شرط بندی مالی در تری اندازی و ... برای آمادگی دفاعی در برابر  -1

 دمشناف
 

123 
 عقود

 ) شرکت(
 نقد و بررسی احکاـ شرکت

 

182 
 عقود

 مضاربة( -) شرکت 
 نقد و بررسی احکاـ شرکت -8
 نقد و بررسی احکاـ مضاربة -0

 

188 
 عقود

 )مضاربة(
 نقد و بررسی احکاـ مضاربو

 

180 
 عقود

 امانت( -)ودیعة 

 نقد و بررسی احکاـ ودیعة و امانت -8
ِإنىا َعَرْضَنا اِْلََمانََة َعَلى السىَماَواِت َواِْلَْرِض َواصْتَِباِؿ فَأَبَػنْیَ َأف »تفسری آیو امانت  -0

نَساُف ِإنىُو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل   «ََيِْمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوزَتََلَها اْْلِ
 

186 
 عقود

 امانت( -)ودیعة 
 امانتنقد و بررسی احکاـ  -8
ِإنىا َعَرْضَنا اِْلََمانََة َعَلى السىَماَواِت َواِْلَْرِض َواصْتَِباِؿ فَأَبَػنْیَ َأف »تفسری آیو امانت  -0
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نَساُف ِإنىُو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل   «ََيِْمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوزَتََلَها اْْلِ
 نقد و بررسی احکاـ عاریة -6

 

181 

 عقود
امواؿ  -عاریة  –)امانت 

 مفقوده(

 نقد و بررسی احکاـ عاریة -8
 نقد و بررسی احکاـ امانت -0
 بررسی احکاـ امواؿ گم شده کو شخصی آف راپیدا میکند. -6

 

181 
 عقود

 )قرض(
 حرمت ایتاء ماؿ بو سفیهاف قاصر یا مقصر -8
 نقد و بررسی احکاـ امواؿ مقروضة و ضمانت در بازگرداف آف -0

 

183 
 عقود )قرض و ضماف(

 احیاء اظتوات

 نقد و بررسی احکاـ امواؿ مقروضة و ضمانت در بازگرداف آف -8
ِبث ویژه آباد سازی و مالکیت منابع طبیعی و عمومی مانند احیاء اراضی  -0

 موات ، جنگل ، دریا و ...
 

181 
 احیاء اظتوات

مانند احیاء اراضی ِبث ویژه آباد سازی و مالکیت منابع طبیعی و عمومی  -8
 موات ، جنگل ، دریا و ...

بررسی احکاـ تصّرؼ در امواؿ شخصی دیگراف مانند ملک یا امواؿ اظتوات کو  -0
 توسط دیگراف احیاء شده است.

 

181 
 احیاء اظتوات

ِبث ویژه آباد سازی و مالکیت منابع طبیعی و عمومی مانند احیاء اراضی  -8
 موات ، جنگل ، دریا و ...

 بررسی احکاـ تصّرؼ در امواؿ شخصی دیگراف -0
 نقد و بررسی احکاـ امواؿ مقروضة و ضمانت در بازگرداف آف -6

 

183 
 احیاء اظتوات

 کتاب الدیوف  -8
 بیاف معنی کلمو )قرض( با نقد و بررسی احکاـ قرض -0
 مالک در پس دادف قرض رد عنی نیست بلکو رد ارزش و ؽتاثل است. -6

 

102 
 عقود

 )قرض(
 نقد و بررسی احکاـ قرض -8
 مالک در پس دادف قرض رد عنی نیست بلکو رد ارزش و ؽتاثل است. -0

 

108 
 عقود

 )قرض(
 نقد و بررسی احکاـ قرض
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100 
 عقود

 )اجاره و رىن(
 نقد و بررسی احکاـ اجاره و رىن

 

106 
 عقود
 )رىن(

 نقد و بررسی احکاـ رىن -8
 بودف رىن دادف اماکن مسکونی امروزیاثبات ربوی  -0

 

101 
 عقود
 )رىن(

 نقد و بررسی احکاـ رىن -8
 اثبات ربوی بودف رىن دادف اماکن مسکونی امروزی -0
آیا رىن دادف اماکن مسکونی امروزی را بر مبنای مهابات میتواف حالؿ  -6

 دانست؟
َفَحیُّوا بَِأْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَىا ِإفى اللىَو َكاَف َعَلىَٰ  َوِإَذا ُحیٍّیُتم بَِتِحیىٍة »تفسری آیو حتیة  -1

 «ُكلٍّ َشْيٍء َحِسیًبا
 

101 
 عقود
 )رىن(

 نقد و بررسی احکاـ رىن -8
 81ِبث ویژه سن بلوغ دخرتاف و پسراف و بی اساس بودف فتوای مشهور سن  -0

 سالگی برای بلوغ دخرت 3سالگی برای بلوغ پسر و سن 
 

103 
 عقود

 )احکاـ اضتجر(

 نقد و بررسی احکاـ اضتجر )کسانی کو حق تصرؼ در امواؿ خود را ندارند(. -8
 انتقاد از فقیهانی کو سن بلوغ اقتصادی را مهاف سن بلوغ تکلیفی می دانند. -0
 تشریح مراحل ؼتتلف بلوغ -6

 

101 
 عقود

 )احکاـ اضتجر(
 حق تصرؼ در امواؿ خود را ندارند(.نقد و بررسی احکاـ اضتجر )کسانی کو 

 

101 
 عقود

 )احکاـ اضتجر(

 نقد و بررسی احکاـ اضتجر )کسانی کو حق تصرؼ در امواؿ خود را ندارند(. -8
 ِبث ویژه سفاىت علمی فقیهاف و حوزه ىای علمیو -0
ِبث ویژه والیت ىای دوازده گانو )والیت اهلل ، رسوؿ ، اولی االمر ، فقیهاف و  -6

)... 
 

103 
 عقود

 )احکاـ اضتجر(

 نقد و بررسی احکاـ اضتجر )کسانی کو حق تصرؼ در امواؿ خود را ندارند(. -8
 ِبث ویژه سفاىت علمی فقیهاف و حوزه ىای علمیو -0
ِبث ویژه والیت ىای دوازده گانو )والیت اهلل ، رسوؿ ، اولی االمر ، فقیهاف و  -6

)... 
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062 
 عقود
 قرض( - )احکاـ اضتجر

 نقد و بررسی احکاـ اضتجر )کسانی کو حق تصرؼ در امواؿ خود را ندارند(. -8
 نقد و بررسی احکاـ امواؿ مقروضة -0

 

168 
 عقود

 )ضماف(
 نقد و بررسی احکاـ الضماف

 

160 
 اختالؼ منتج بو وحدت

 برخورد ما در رفع و دفع اختالفات باید چگونو باشد؟ -8
 االصالح بنی اظتتخالفنیبررسی احکاـ  -0

 

166 
 نقد و بررسی احکاـ اقرار و شهادت اقرار و شهادت

 

161 
 نقد و بررسی احکاـ اقرار و شهادت اقرار و شهادت

 

161 
 نقد و بررسی احکاـ اقرار و شهادت اقرار و شهادت

 

163 
 نقد و بررسی احکاـ وکالت وکالت

 

161 
 وکالتنقد و بررسی احکاـ  وکالت

 

161 
 نقد و بررسی احکاـ وکالت وکالت

 

163 
 نقد و بررسی احکاـ وکالت وکالت

 

112 
 نقد و بررسی احکاـ ىبو ىبو

 

118 
 نقد و بررسی احکاـ ىبو ىبو

 

110 
 نقد و بررسی احکاـ ىبو و صدقو ىبو و صدقو

 

116 
 نقد و بررسی احکاـ وقف وقف

 

111 
 احکاـ وقفنقد و بررسی  وقف

 
 نقد و بررسی احکاـ وقف وقف 111
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113 
 نقد و بررسی احکاـ وقف وقف

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ وقف وقف

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ وصیت وصیت

 

113 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا »اثبات وجوب وصیت و بررسی احکاـ وصیت با ػتوریت آیو  -8
اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى َحَضَر َأَحدَُكُم 

 «اْلُمتىِقنیَ 
 نقد احادیث و قیالتی کو آیات مریاث را ناسخ آیو وصیت می داند. -0

 

112 
 وصیت

َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر ُكِتَب »اثبات وجوب وصیت و بررسی احکاـ آف با ػتوریت آیو 
 «َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى اْلُمتىِقنیَ 

 

118 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر »اثبات وجوب وصیت و بررسی احکاـ آف با ػتوریت آیو 
 «اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى اْلُمتىِقنیَ َأَحدَُكُم 

 

110 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم »نقد و بررسی احکاـ وصیت با ػتوریت آیو  -8
 «لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى اْلُمتىِقنیَ اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة 

 نقد نظر فقیهاف کو زف را از اقربنی شوىرش منیداند. -0
 

116 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت »نقد و بررسی احکاـ وصیت با ػتوریت آیو 
 «اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى اْلُمتىِقنیَ ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا 

 

111 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت »نقد و بررسی احکاـ وصیت با ػتوریت آیو 
 «بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى اْلُمتىِقنیَ  ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنیَ 

 

111 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا »اثبات وجوب وصیت و بررسی احکاـ وصیت با ػتوریت آیو  -8
َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى 

 «ْلُمتىِقنیَ ا
آیا وصیت کسی بو خویشنت صدمو ای بزند کو از مصادیق )اذا حضر اظتوت(   -0

 گردد ، نافذ است؟
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113 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا »اثبات وجوب وصیت و بررسی احکاـ وصیت با ػتوریت آیو  -8
َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى 

 « اْلُمتىِقنیَ 
 بررسی احکاـ وصیت برای غالماف و کنیزاف -0
 توضیحاتی ویژه برده داری در اسالـ -6

 

111 
 وصیت

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا »اثبات وجوب وصیت و بررسی احکاـ وصیت با ػتوریت آیو  -8
َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخرْیًا اْلَوِصیىُة لِْلَواِلَدْیِن َواِْلَقػَْرِبنَی بِاْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى 

 « اْلُمتىِقنیَ 
 بررسی احکاـ وصیت برای غالماف و کنیزاف -0
 توضیحاتی ویژه برده داری در اسالـ -6

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ وصیت بر ػتور کتاب و سنت وصیت

 

113 
 نقد و بررسی احکاـ وصیت بر ػتور کتاب و سنت وصیت

 

132 
 نقد و بررسی احکاـ وصیت بر ػتور کتاب و سنت وصیت

 

138 
 نقد و بررسی احکاـ وصیت بر ػتور کتاب و سنت وصیت

 

130 
 نقد و بررسی احکاـ وصیت بر ػتور کتاب و سنت وصیت

 

136 
 نکاح

 انتقاد از اىل سنت کو عقد منقطع را حراـ می دانند. -8
انتقاد از فتوای فقیهاف کو معتقدند ؽتلوکیت زف با حلیت زوجیت با او مالزمت  -0

 دارد. 
بَػْعُد َحَّتىَٰ تَنِكَح َزْوًجا َغرْیَُه َفِإف طَلىَقَها َفاَل فَِإف طَلىَقَها َفاَل حتَِلُّ َلُو ِمن »تفسری آیو  -6

ُجَناَح َعَلْیِهَما َأف یَػرَتَاَجَعا ِإف ظَنىا َأف یُِقیَما ُحُدوَد اللىِو َوتِْلَك ُحُدوُد اللىِو یُػَبیٍُّنَها ِلَقْوـٍ 
جیت ، عمل برای اثبات این نظر کو لفظ )نکاح( در قراف عالوه بر عقد زو  «یَػْعَلُموفَ 

 جنسی )دخوؿ( را نیز شامل است.
 نقد و بررسی احکاـ نکاح بر ػتور قرآف و سنت. -1

 

131 
 نکاح

 نقد و بررسی احکاـ نکاح بر ػتور قرآف و سنت -8
 آیا برای حتقق عقد نکاح بیاف لفظی صیغو عقد شرط است؟ -0
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131 
 نکاح

 شرط است؟آیا برای حتقق عقد نکاح بیاف لفظی صیغو عقد  -8
 وجوه فرؽ میاف زنا و نکاح کو ىر دو عقدند در چیست؟ -0

 

133 
 نکاح

 عقد دائم و عقد منقطع الـز الطرفنی است. -8
 اشاره بو حرمت طالؽ یک جانبو زوجو توسط زوج در حالت یسر -0

 

131 
 نکاح

 بررسی این روایت کو زنی از مردی درخواست آب کرد و مرد مشروط بو این کو -8
آف زف  با او مهبسرت شود حاضر شد بو او آب دىد و حکمش را اماـ علی پرسیدند 

 و ایشاف فرمودند زنا نیست و نکاح است.
 آیا برای حتقق عقد نکاح بیاف لفظی صیغو عقد شرط است؟-0
َوِإَماِئُكْم َوأَنِكُحوا اِْلَیَاَمىَٰ ِمنُكْم َوالصىاضتِِنَی ِمْن ِعَبادُِكْم »تفسری آیو ػتوری نکاح  -6

َوْلَیْسَتْعِفِف الىِذیَن اَل جيَُِدوَف  -ِإف َیُكونُوا فُػَقرَاَء یُػْغِنِهُم اللىُو ِمن َفْضِلِو َواللىُو َواِسٌع َعِلیٌم 
 «ِنَكاًحا َحَّتىَٰ یُػْغِنَیُهُم اللىُو ِمن َفْضِلِو...

 

131 
 نکاح

ِمنُكْم َوالصىاضتِِنَی ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم  َوأَنِكُحوا اِْلَیَاَمىَٰ »تفسری آیو ػتوری نکاح  -8
َوْلَیْسَتْعِفِف الىِذیَن اَل جيَُِدوَف  -ِإف َیُكونُوا فُػَقرَاَء یُػْغِنِهُم اللىُو ِمن َفْضِلِو َواللىُو َواِسٌع َعِلیٌم 

 «ِنَكاًحا َحَّتىَٰ یُػْغِنَیُهُم اللىُو ِمن َفْضِلِو...
 -حراـ  -ـو بو کداـ یک از حکمهای پنجگانو )واجب نکاح در اسالـ ػتک -0

 مباح( است؟ -مرجوح  -مستحب 
 اشاره بو حرمت ازدواج ىایی کو منجر بو پامیالی حدود اعتی می گردند. -6

 

133 
 نکاح

َوِإَماِئُكْم َوأَنِكُحوا اِْلَیَاَمىَٰ ِمنُكْم َوالصىاضتِِنَی ِمْن ِعَبادُِكْم »تفسری آیو ػتوری نکاح  -8
َوْلَیْسَتْعِفِف الىِذیَن اَل جيَُِدوَف  -ِإف َیُكونُوا فُػَقرَاَء یُػْغِنِهُم اللىُو ِمن َفْضِلِو َواللىُو َواِسٌع َعِلیٌم 

 «ِنَكاًحا َحَّتىَٰ یُػْغِنَیُهُم اللىُو ِمن َفْضِلِو...
 -اـ حر  -نکاح در اسالـ ػتکـو بو کداـ یک از حکمهای پنجگانو )واجب  -0

 مباح( است؟ -مرجوح  -مستحب 
 

112 
 نکاح

 )اذف ولی دخرت باکره(

 نقد و بررسی احکاـ نکاح بر ػتور قرآف و سنت -8
 آیا برای حتقق عقد نکاح بیاف لفظی صیغو عقد شرط است؟ -0
 اثبات عدـ مشروطیت اذف ولی دخرت باکره برای حتقق عقد نکاح . -6

 

118 
 نکاح

 باکره()اذف ولی دخرت 

 اثبات عدـ مشروطیت اذف ولی دخرت باکره برای حتقق عقد نکاح. -8
َوِإف طَلىْقُتُموُىنى ِمن قَػْبِل َأف دَتَسُّوُىنى » در آیو« الىِذي بَِیِدِه ُعْقَدُة النٍَّكاحِ »مراد از  -0

َف َأْو یَػْعُفَو الىِذي بَِیِدِه ُعْقَدُة َوَقْد فَػَرْضُتْم عَتُنى َفرِیَضًة َفِنْصُف َما فَػَرْضُتْم ِإالى َأف یَػْعُفو 
 «النٍَّكاِح َوَأف تَػْعُفوا أَقػَْرُب لِلتىْقَوىَٰ َواَل تَنَسُوا اْلَفْضَل بَػْیَنُكْم ِإفى اللىَو ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصریٌ 
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 شوىِر زف است نو پدِر زف.
 

110 
 نکاح

 )اذف ولی دخرت باکره(

 دخرت باکره برای حتقق عقد نکاح.اثبات عدـ مشروطیت اذف ولی  -8
َوِإف طَلىْقُتُموُىنى ِمن قَػْبِل َأف دَتَسُّوُىنى » در آیو« الىِذي بَِیِدِه ُعْقَدُة النٍَّكاحِ »مراد از  -0

ْقَدُة َوَقْد فَػَرْضُتْم عَتُنى َفرِیَضًة َفِنْصُف َما فَػَرْضُتْم ِإالى َأف یَػْعُفوَف َأْو یَػْعُفَو الىِذي بَِیِدِه عُ 
 «النٍَّكاِح َوَأف تَػْعُفوا أَقػَْرُب لِلتىْقَوىَٰ َواَل تَنَسُوا اْلَفْضَل بَػْیَنُكْم ِإفى اللىَو ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصریٌ 

 شوىِر زف است نو پدِر زف.
 

116 
 نکاح

 )اذف ولی دخرت باکره(
اقواؿ و  بررسب عدـ مشروطیت اذف ولی دخرت باکره برای حتقق عقد نکاح از دیدگاه

 احادیث.
 

111 
 نکاح

 )اذف ولی دخرت باکره(
بررسب عدـ مشروطیت اذف ولی دخرت باکره برای حتقق عقد نکاح از دیدگاه اقواؿ و 

 احادیث.
 

111 
 نکاح

 اگر در ادعای زوجیت وفاقی در کار نبود تکلیف چیست؟ -8
 82ساؿ یا  3نقد و بررسی فتوای حرمت عمل جنسی با دخرتی کو سنش از  -0

 ساؿ کمرت است.
 بررسی احکاـ نگاه بو ناػتـر خصوصا زنی کو مرد قصد ازدواج با او را دارد. -6

 

113 
 بررسی احکاـ نگاه بو ناػتـر خصوصا زنی کو مرد قصد ازدواج با او را دارد. نکاح

 

111 
 حجاب

 نقد و بررسی احکاـ حجاب از منظر کتاب و سنت -8
مانند حجاب و حرمت شراب و ... کو در عهد مدنی نازؿ شده آیا احکامی  -0

 اند در عهد مکی و شرایع پیشنی موجود بوده است ؟
 

111 
 حجاب

 « َواَل تَػْقَربُوا الزٍّنَا ِإنىُو َكاَف فَاِحَشًة َوَساَء َسِبیاًل...»تفسری آیو  -8
نازؿ شده آیا احکامی مانند حجاب و حرمت شراب و ... کو در عهد مدنی  -0

 اند در عهد مکی و شرایع پیشنی موجود بوده است؟
 نقد و بررسی احکاـ حجاب از منظر کتاب و سنت -6

 

 حجاب 113

 نقد و بررسی احکاـ حجاب از منظر کتاب و سنت -8
 اشاره بو وجود حجاب در شرایع پیش از اسالـ -0
ِلَك َأزَْكىَٰ عَتُْم ُقل لٍّْلُمْؤِمِننَی یَػُغضُّوا ِمْن »تفسری آیات  -6 أَْبَصارِِىْم َوََيَْفُظوا فُػُروَجُهْم ذََٰ

 «ِإفى اللىَو َخِبرٌی ِبَا َیْصَنُعوفَ 



 دروس خارج فقه مقارن

 

84 
 

 

112 
 حجاب

ِلَك َأزَْكىَٰ عَتُْم »تفسری آیات  -8 ُقل لٍّْلُمْؤِمِننَی یَػُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوََيَْفُظوا فُػُروَجُهْم ذََٰ
 «ا َیْصَنُعوفَ ِإفى اللىَو َخِبرٌی ِبَِ 

َوُقل لٍّْلُمْؤِمَناِت »بررسی ػتاـر زف و مقدار واجب پوشاندف بدف زف بر ػتور آیو  -0
 یَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنى َوََيَْفْظَن فُػُروَجُهنى َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى ِإالى َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَیْضرِْبنَ 

َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى ِإالى لُِبُعولَِتِهنى أَْو آبَائِِهنى َأْو آبَاِء بُػُعولَِتِهنى َأْو  ِِبُُمرِِىنى َعَلىَٰ ُجُیوِِّبِنى 
 «أَبْػَنائِِهنى أَْو...

 

118 
 حجاب

چرا حوؿ حجاب زناف آیاتی نازؿ گردیده اما درباره ی حجاب مرداف ىیچ آیو  -8
 ای نازؿ نشده است؟

َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى ِإالى لُِبُعولَِتِهنى أَْو آبَاِئِهنى أَْو آبَاِء »بررسی ػتاـر زف بر ػتور آیو  -0
 «بُػُعولَِتِهنى َأْو أَبْػَنائِِهنى أَْو أَبْػَناِء بُػُعولَِتِهنى أَْو...

 بیاناتی ویژه ػتّرمیت نکاحی و ػترمیت رضاعی  -6
 

110 
 حجاب

َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى ِإالى لُِبُعولَِتِهنى َأْو آبَائِِهنى َأْو آبَاِء بُػُعولَِتِهنى »بررسی ػتاـر زف بر ػتور آیو 
 «أَْو أَبْػَنائِِهنى أَْو أَبْػَناِء بُػُعولَِتِهنى أَْو...

 

116 
 حجاب

ِإالى لُِبُعولَِتِهنى أَْو آبَاِئِهنى أَْو آبَاِء  َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى »بررسی ػتاـر زف بر ػتور آیو  -8
 «بُػُعولَِتِهنى َأْو أَبْػَنائِِهنى أَْو أَبْػَناِء بُػُعولَِتِهنى أَْو...

ِبث ویژه این نکتو کو ىر ػَترمی ، ػُترىـ ازدواجی نیست و ىر ػُترىـ ازدواجی ،  -0
 ػَتـر نیست.

 

111 
 حجاب

َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى ِإالى لُِبُعولَِتِهنى أَْو آبَاِئِهنى أَْو آبَاِء »بررسی ػتاـر زف بر ػتور آیو  -8
 «بُػُعولَِتِهنى َأْو أَبْػَنائِِهنى أَْو أَبْػَناِء بُػُعولَِتِهنى أَْو...

ازدواجی ،  ِبث ویژه این نکتو کو ىر ػَترمی ، ػُترىـ ازدواجی نیست و ىر ػُترىـ -0
 ػَتـر نیست.

 ِبث ویژه ػتارمی کو ػترمّیت آناف زواؿ پذیر است. -6
 

111 
 حجاب

َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى ِإالى لُِبُعولَِتِهنى َأْو آبَائِِهنى َأْو آبَاِء بُػُعولَِتِهنى »بررسی ػتاـر زف بر ػتور آیو 
 «بُػُعولَِتِهنى أَْو...أَْو أَبْػَنائِِهنى أَْو أَبْػَناِء 

 نقد و بررسی روایات ویژه حجاب و نگاه بو ناػتـر
 

 حجاب 113
َواَل یُػْبِدیَن زِیَنَتُهنى ِإالى لُِبُعولَِتِهنى أَْو آبَاِئِهنى أَْو آبَاِء »بررسی ػتاـر زف بر ػتور آیو  -8

 ...«نى أَْو ِإْخَواهِنِنى بُػُعولَِتِهنى َأْو أَبْػَنائِِهنى أَْو أَبْػَناِء بُػُعولَِتهِ 
 ِبث ویژه ػتارمی کو ػترمیت آناف زواؿ پذیر است. -0
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يت اَل یَػْرُجوَف ِنَكاًحا فَػَلْیَس َعَلْیِهنى ُجَناٌح َأف »تفسری آیو  -6 َواْلَقَواِعُد ِمَن النٍَّساِء الالى
یٌع َعِلیمٌ َیَضْعَن ثَِیابَػُهنى َغرْیَ ُمَترَبٍَّجاٍت ِبزِیَنٍة َوَأف  ُنى َواللىُو شتَِ  «َیْسَتْعِفْفَن َخرْیٌ عتى

 

111 
 حجاب و نکاح

 نگاه بو زناف ناػتـر بی حجاب چو حکمی دارد؟ -8
آیا والدین بر دخرت و پسر صغری ، غتنوف و سفیو والریت دارند کو او بو عقد  -0

 نکاح دربیاورند؟
اذف خروج از خانو و روزه و مناز  انتقاد از والیت مطلقو زوج بر زوجو حتی در -6

 استحبابی
 

111 
 ػتّرمات نکاح

آیا والدین بر دخرت و پسر صغری ، غتنوف و سفیو والریت دارند کو او بو عقد  -8
 نکاح دربیاورند.

 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است. -0
 

113 
 است. ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ ػتّرمات نکاح

 

132 
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است. ػتّرمات نکاح

 

138 
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است. ػتّرمات نکاح

 

130 
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است. ػتّرمات نکاح

 

136 
 است. ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ ػتّرمات نکاح

 

131 
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است. ػتّرمات نکاح

 

131 
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است. ػتّرمات نکاح

 

133 
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است. ػتّرمات نکاح

 

131 
 ػتّرمات نکاح

 مهجوریت قرآف در آفانتقاد از حوزىای علمیو و شکایت از  -8
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است -0

 

131 
 ِبث ویژه زنانی کو ازدواج با آناف حراـ است ػتّرمات نکاح
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133 
 ِبث ویژه ػترمات رضاعی ازدواج ػتّرمات نکاح

 

322 
 ِبث ویژه ػترمات رضاعی ازدواج ػتّرمات نکاح

 

328 
 ػترمات رضاعی ازدواج ِبث ویژه ػتّرمات نکاح

 

320 
 ِبث ویژه ػترمات رضاعی ازدواج ػتّرمات نکاح

 

326 
 ِبث ویژه ػترمات رضاعی ازدواج ػتّرمات نکاح

 

321 
 ِبث ویژه ػترمات رضاعی ازدواج ػتّرمات نکاح

 

321 
 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف مرد عفیف با زف زناکار و بالعکس ػتّرمات نکاح

 

323 
 ِبث ویژه چگونگی برخورد با احادیث و تقابل روایات با قرآف -8 ػتّرمات نکاح

 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف مرد عفیف با زف زناکار و بالعکس -0
 

321 
 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف مرد عفیف با زف زناکار و بالعکس ػتّرمات نکاح

 

321 
 ازدواج نامهساف مرد عفیف با زف زناکار و بالعکسِبث ویژه حرمت  ػتّرمات نکاح

 

323 
 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف مرد عفیف با زف زناکار و بالعکس ػتّرمات نکاح

 

382 
 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف مرد عفیف با زف زناکار و بالعکس ػتّرمات نکاح

 

388 
 نامهساف مرد عفیف با زف زناکار و بالعکسِبث ویژه حرمت ازدواج  ػتّرمات نکاح

 

380 
 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف امیانی )مانند ازدواج مومن و کافر( ػتّرمات نکاح

 

386 
 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف امیانی )مانند ازدواج مومن و کافر( ػتّرمات نکاح

 

381 
 امیانی )مانند ازدواج مومن و کافر( ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف ػتّرمات نکاح

 
 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف امیانی )مانند ازدواج مومن و کافر( ػتّرمات نکاح 381
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383 
 ػتّرمات نکاح

 ِبث ویژه حرمت ازدواج نامهساف امیانی )مانند ازدواج مومن و کافر( -8
 ِبث ویژه حرمت ازدواج شغار -0

 

381 
 نکاح منقطع

انتقاد از فتوای عالمو حلی کو اجابت درخواست ازدواج مردی کو قدرت  -8
 پرداخت نفقو را دارد را واجب می داند.

 اشاره بو برخی از علل ازدواجات حضرت رسوؿ اهلل )ص( -0
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النٍَّساِء ِإالى َما »ِبث ویژه حلیت عقد منقطع با ػتوریت آیو  -6

ِلُكْم َأف تَػْبَتُغوا بَِأْمَواِلُكم ػتُِّْصِننَی َمَلَكْت أمَْیَانُ  ُكْم ِكَتاَب اللىِو َعَلْیُكْم َوُأِحلى َلُكم مىا َورَاَء ذََٰ
 «َغرْیَ ُمَساِفِحنَی َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِو ِمْنُهنى َفآتُوُىنى ُأُجوَرُىنى َفرِیَضًة...

 

381 
 نکاح منقطع

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النٍَّساِء ِإالى َما َمَلَكْت »ِبث ویژه حلیت عقد منقطع با ػتوریت آیو 
ِلُكْم َأف تَػْبَتُغوا بَِأْمَواِلُكم ػتُِّْصِننَی غَ  رْیَ أمَْیَاُنُكْم ِكَتاَب اللىِو َعَلْیُكْم َوُأِحلى َلُكم مىا َورَاَء ذََٰ

 «بِِو ِمْنُهنى َفآُتوُىنى ُأُجوَرُىنى َفرِیَضًة...ُمَساِفِحنَی َفَما اْسَتْمَتْعُتم 
 

383 
 نکاح منقطع

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النٍَّساِء ِإالى َما َمَلَكْت »ِبث ویژه حلیت عقد منقطع با ػتوریت آیو 
ِلُكْم َأف  تَػْبَتُغوا بَِأْمَواِلُكم ػتُِّْصِننَی َغرْیَ أمَْیَاُنُكْم ِكَتاَب اللىِو َعَلْیُكْم َوُأِحلى َلُكم مىا َورَاَء ذََٰ

 «ُمَساِفِحنَی َفَما اْسَتْمَتْعُتم بِِو ِمْنُهنى َفآُتوُىنى ُأُجوَرُىنى َفرِیَضًة...
 

302 
 نکاح منقطع

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النٍَّساِء ِإالى َما »ِبث ویژه حلیت عقد منقطع با ػتوریت آیو  -8
ِلُكْم َأف تَػْبَتُغوا بَِأْمَواِلُكم ػتُِّْصِننَی َمَلَكْت أمَْیَانُ  ُكْم ِكَتاَب اللىِو َعَلْیُكْم َوُأِحلى َلُكم مىا َورَاَء ذََٰ

 «َغرْیَ ُمَساِفِحنَی َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِو ِمْنُهنى َفآتُوُىنى ُأُجوَرُىنى َفرِیَضًة...
 ِبث ویژه حترمی عقد منقطع توسط عمر بن اطتطاب -0
اثبات بطالف عقدىای منقطعی کو مدت آف طوالنی تر از حد متعارؼ است  -6

 سالو 822مانند عقدىای 
 

308 
 نکاح

چرا آیت اهلل صادقی کو ػتور فقهشاف قرآنی در برخی از مسائل فتوایشاف عوض  -8
 می شود؟

 بیاناتی ویژه جایگاه، قراف، روایت و ارتاع در فقو -0
 

300 
 ناػترمیت داماد، شوىر مادر، دایی و عموِبث ویژه  حجاب

 

306 
 ِبث ویژه ناػترمیت داماد، شوىر مادر، دایی و عمو حجاب
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301 
يت ِف ُحُجورُِكم»ِبث ویژه ناػترمیت  حجاب  «َوَربَائُِبُكُم الالى

 

301 
 نکاحػترمات 

میل خود را فقیهاف عالقو مند بر مبنای پیشفرض ىایی از ادّلو فقو نظر موافق  -8
 بفهمند.

 اثبات حرمت نکاح با کنیزاف بدوف اذف و اراده ی آناف -0
 

303 
 نقد و بررسی احکاـ عقد منقطع نکاح منقطع

 

301 
 نقد و بررسی احکاـ عقد منقطع خصوصا ارث بردف زناف در عقد منقطع نکاح منقطع

 

301 
 بردف زناف در عقد منقطعنقد و بررسی احکاـ عقد منقطع خصوصا ارث  نکاح منقطع

 

303 
 نقد و بررسی احکاـ عقد منقطع خصوصا ارث بردف زناف در عقد منقطع نکاح منقطع

 

362 
 نقد و بررسی احکاـ عقد منقطع خصوصا ارث بردف زناف در عقد منقطع نکاح منقطع

 

368 
 نکاح منقطع

 عیوب مبطل نکاح
 ارث بردف زناف در عقد منقطعنقد و بررسی احکاـ عقد منقطع خصوصا  -8
 ِبث ویژه عیوب مرد و زف کو مبطل عقد نکاح است. -0

 

360 
 ِبث ویژه عیوب مرد و زف کو مبطل عقد نکاح است عیوب مبطل نکاح

 

366 
 ِبث ویژه عیوب مرد و زف کو مبطل عقد نکاح است عیوب مبطل نکاح

 

361 
 کو مبطل عقد نکاح استِبث ویژه عیوب مرد و زف   عیوب مبطل نکاح

 

361 
 نکاح

 )مهریو(
 نقد و بررسی احکاـ مهریو

 

363 
 نکاح

 )مهریو(
 نقد و بررسی احکاـ مهریو

 

361 
 ِبث ویژه شروطی کو عقد نکاح بر مبنای آف بنا می شود. نکاح

 
 بنا می شودِبث ویژه شروطی کو عقد نکاح بر مبنای آف  -8 نکاح 361
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انتقاد از ظلم ىای کو در حق زناف در حقوؽ مشرتکو بنی زوج و زوجو می گردد  -0 )حقوؽ مشرتکو زف و شوىر(
 مانند حرمت خروج زف از خانو بدوف اذف شوىر

 

363 
 نکاح

 )حقوؽ مشرتکو زف و شوىر(
 نقد و بررسی حقوؽ مشرتکو و ؼتالفو زف و شوىر بر ػتور کتاب و سنت -8
 رجعینقد و بررسی احکاـ طالؽ  -0

 

312 
 نکاح

 )حقوؽ مشرتکو زف و شوىر(
 نقد و بررسی حقوؽ مشرتکو و ؼتالفو زف و شوىر بر ػتور کتاب و سنت

 

318 
 نکاح

 )حقوؽ مشرتکو زف و شوىر(
 نقد و بررسی حقوؽ مشرتکو و ؼتالفو زف و شوىر بر ػتور کتاب و سنت

 

310 
 نکاح

 )حقوؽ مشرتکو زف و شوىر(
 مشرتکو و ؼتالفو زف و شوىر بر ػتور کتاب و سنت نقد و بررسی حقوؽ

 

316 
 نکاح

 )حقوؽ مشرتکو زف و شوىر(
 نقد و بررسی حقوؽ مشرتکو و ؼتالفو زف و شوىر بر ػتور کتاب و سنت

 

311 
 نکاح

 )حقوؽ مشرتکو زف و شوىر(
 نقد و بررسی حقوؽ مشرتکو و ؼتالفو زف و شوىر بر ػتور کتاب و سنت -8
 ىای متفرقو ویژه حقوؽ زف در مهبسرتی ، وارثیت و موّرثیت ولد الزنا و...ِبث  -0

 

311 
 نکاح

 )شری خوارگی(
 نقد و بررسی احکاـ شریخوارگی بر ػتور کتاب و سنت

 

313 
 نکاح

 )شری خوارگی(
 نقد و بررسی احکاـ شریخوارگی بر ػتور کتاب و سنت

 

311 
 نکاح

 )شری خوارگی(
 احکاـ شریخوارگی بر ػتور کتاب و سنتنقد و بررسی 

 

311 
 نکاح

 )شری خوارگی(
 نقد و بررسی احکاـ شریخوارگی بر ػتور کتاب و سنت

 
 بررسی احکاـ حضانت طفل بعد از طالؽ نکاح 313
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 )حضانت طفل بعد از طالؽ(
 

312 
 نکاح
 )نفقو(

 نقد و بررسی احکاـ نفقو

 

318 
 طالؽ

 امهیت نکاح و قبح و مذمت طالؽ بیاناتی ویژه مدح و -8
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت -0

 

310 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

316 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

311 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

311 
 و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت نقد طالؽ

 

313 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

311 
نقد و بررسی احکاـ اجتهاد و تقلید خصوصا احکاـ شروط مرجع تقلید مانند  اجتهاد و تقلید

 اعلمیت و ...
 

311 
 اجتهاد و تقلید

خصوصا احکاـ شروط مرجع تقلید مانند نقد و بررسی احکاـ اجتهاد و تقلید 
 اعلمیت و ...

 

313 
 اجتهاد و تقلید

نقد و بررسی احکاـ اجتهاد و تقلید خصوصا احکاـ شروط مرجع تقلید مانند 
 اعلمیت و ...

 

332 
 اجتهاد و تقلید

نقد و بررسی احکاـ اجتهاد و تقلید خصوصا احکاـ شروط مرجع تقلید مانند 
 اعلمیت و ...

 

338 
 طالؽ

نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت خصوصا  اشهاد در باب نکاح و 
 طالؽ

 
نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت خصوصا لزـو نگو داشنت عده  طالؽ 330
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 پس از طالؽ
 

336 
 طالؽ

نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت خصوصا احکاـ سو طالقو کردف 
 زف

 

331 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

331 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

333 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

331 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

331 
 طالؽ بر ػتور کتاب و سنتنقد و بررسی احکاـ  طالؽ

 

333 
 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت طالؽ

 

312 
 قسم -طالؽ 

 نقد و بررسی احکاـ طالؽ بر ػتور کتاب و سنت -8
 نقد و بررسی احکاـ امیاف )قسم( بر ػتور کتاب و سنت -0

 

318 
 سنتنقد و بررسی احکاـ امیاف )قسم( بر ػتور کتاب و  قسم

 

310 
 نقد و بررسی احکاـ نذر و عهد بر ػتور کتاب و سنت نذر و عهد

 

316 
 نقد و بررسی احکاـ نذر و عهد بر ػتور کتاب و سنت نذر و عهد

 

311 
 مکاتب فقهی

تشریح مکاتب ثالثو فقهی و دینی : مکتب سنتی )مکتب اضتاد( ، مکتب  -8
 توحید(تفکیک )مکتب اشراک( ، مکتب قرآنی )مکتب 

 اشاره بو نقاط بسیار درخشاف کو در ِبوث فقهی اسالمی داشتو اند. -0
 

311 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت

 
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت خوردنی ىا و آشامیدنی ىا 313
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 )صید و ذبح(
 

311 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت

 

311 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت

 

313 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 ػتور کتاب و سنتنقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر 

 

312 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت

 

318 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت

 

310 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنتنقد و بررسی 

 

316 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت

 

311 
 تفسری حدیث ثقلنی بو مناسبت میالد اماـ رضا )ع( حدیث ثقلنی

 

311 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 و ذبح بر ػتور کتاب و سنت نقد و بررسی احکاـ صید

 

313 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )صید و ذبح(
 نقد و بررسی احکاـ صید و ذبح بر ػتور کتاب و سنت

 

311 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )حالؿ گوشت و حراـ گوشت(
 بررسی احکاـ انعاـ حالؿ گوشت و حراـ
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311 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 حراـ گوشت()حالؿ گوشت و 
 بررسی احکاـ انعاـ حالؿ گوشت و حراـ

 

313 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )حالؿ گوشت و حراـ گوشت(
 بررسی احکاـ انعاـ حالؿ گوشت و حراـ -8
 نقد و بررسی روایات ویژه نسخ و مسخ انساف بو حیواف -0

 

332 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 )حالؿ گوشت و حراـ گوشت(
 احکاـ انعاـ و پرندگاف حالؿ گوشت و حراـ گوشت یررسی -8
 ِبث ویژه احکاـ حرمت و حلیت ماکوالت و مشروبات -0

 

338 
 ِبث ویژه احکاـ حرمت و حلیت ماکوالت و مشروبات خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 

330 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

مصرؼ دخانیات ِبث ویژه احکاـ حرمت و حلیت ماکوالت و مشروبات خصوصا 
 و ماکوالت مضر

 

336 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

ِبث ویژه احکاـ حرمت و حلیت ماکوالت و مشروبات خصوصا ماکوالت  -8
 مضر مانند دخانیات

 بیاناتی ویژه شعائر حسینی و اثبات حرمت قمو زنی  -0
 

331 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 ... ِبث ویژه حرمت مسکرات مانند ستر و -8
 اثبات حلیت آب انگور و خرما ثلثاف نشده غری مسکر  -0

 

331 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 ِبث ویژه حرمت مسکرات مانند ستر و ... -8
 اثبات حلیت آب انگور و خرما ثلثاف نشده غری مسکر -0

 

333 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 ِبث ویژه حرمت مسکرات مانند ستر و ... -8
 اثبات حلیت آب انگور و خرما ثلثاف نشده غری مسکر -0

 

331 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 ِبث ویژه حرمت مسکرات مانند ستر و ... -8
 اثبات حلیت آب انگور و خرما ثلثاف نشده غری مسکر -0

 

331 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 ِبث ویژه حرمت مسکرات مانند ستر و ... -8
 آب انگور و خرما ثلثاف نشده غری مسکراثبات حلیت  -0

 
 سخنرانی ویژه فقو اکرب )معرفة اهلل( بو مناسبت روز عرفو معرفة اهلل 333
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122 
 خوردنی ىا و آشامیدنی ىا

 ِبث ویژه حرمت مسکرات مانند ستر و ... -8
اثبات حلیت آب انگور و خرما ثلثاف نشده غری مسکر  و انتقاد از روایات  -0

 در این مسالو فقهی موجود
 

128 
 حدیث ثقلنی

 ِبث ویژه قرآف و سنت )دو مرجع معصـو شریعت( -8
 تفسری حدیث ثقلنی )انی تارک فیکم الثقلنی کتاب اهلل و عرتتی او سنتی و ...( -0

 

120 
 حدیث ثقلنی

 ِبث ویژه قرآف و سنت )دو مرجع معصـو شریعت( -8
 فیکم الثقلنی کتاب اهلل و عرتتی او سنتی و ...(تفسری حدیث ثقلنی )انی تارک  -0

 

126 
 حدیث ثقلنی

 ِبث ویژه قرآف و سنت )دو مرجع معصـو شریعت( -8
 تفسری حدیث ثقلنی )انی تارک فیکم الثقلنی کتاب اهلل و عرتتی او سنتی و ...( -0

 

121 
 ارث -حدیث ثقلنی 

 ِبث ویژه قرآف و سنت )دو مرجع معصـو شریعت( -8
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت -0

 

121 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

123 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

121 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

121 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

123 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

182 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

188 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

180 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 
 کتاب و سنتنقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور   ارث 186
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181 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

181 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

183 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

181 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

181 
 بر ػتور کتاب و سنت نقد و بررسی احکاـ ارث ارث
  

183 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

102 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

108 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

100 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

106 
 احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت نقد و بررسی ارث

 

101 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

101 
 ارث

پاسخ بو این شبهو : فدک از فیء بوده است و مریاث رسوؿ اهلل )ص( نبوده کو  -8
 اختصاص بو حضرت زىراء داشتو باشد.

 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت -0
 

103 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

101 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

101 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث 103



 دروس خارج فقه مقارن

 

96 
 

 

162 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

168 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

160 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

166 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

161 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

161 
 و سنت نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب ارث

 

163 
 نقد و بررسی احکاـ ارث بر ػتور کتاب و سنت ارث

 

161 
 قضاوت

 فرؽ افتاء ، قضاء و حکم چیست؟ -8
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت بر ػتور کتاب و سنت -0

 

161 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

163 
 بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنتنقد و  قضاوت و شهادت

 

112 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

118 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

110 
 کتاب و سنتنقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور   قضاوت و شهادت

 

116 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت
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113 
 و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنتنقد  قضاوت و شهادت

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

113 
 کتاب و سنتنقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور   قضاوت و شهادت

 

112 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

118 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

110 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

116 
 و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنتنقد  قضاوت و شهادت

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت قضاوت و شهادت

 

113 
 قضاوت و شهادت

 حدود و تعزبرات )زنا(
 قضاوت و شهادت بر ػتور کتاب و سنت نقد و بررسی احکاـ -8
 بررسی احکاـ حدود و تعزیرات زناکار -0

 

111 
 حدود و تعزبرات

 )زنا(
 بررسی احکاـ حدود و تعزیرات زناکار

 

111 
 حدود و تعزبرات

 )زنا(
 بررسی احکاـ حدود و تعزیرات زناکار

 

113 
 حدود و تعزبرات

 )زنا(
 زناکاربررسی احکاـ حدود و تعزیرات 

 

132 
 حدود و تعزبرات

 )زنا(
 بررسی احکاـ حدود و تعزیرات زناکار
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138 
 منزلت قرآف

 انتقاد از خیانتها و ستم ىای رواشده در حق قرآف توسط شرعمداراف -8
 بیاناتی ویژه عدـ حتریف قرآف و علل حتریف کتب شرایع قبل از اسالـ -0
 مهجوریت آف در امت اسالـبیاناتی ویژه مقاـ قرآف و علل  -6

 

130 
 منزلت قرآف

 بیاف علت کنار هناده شدف قرآف در حوزىهای اسالـ -8
 انتقاد از شرعمدارف بو علت بی توجهی بو قرآف و توجو ویژه بو روایات  -0
انتقاد از برخی فتاوای ضد قرآف مانند نصف بودف مهریو زف در صورتی کو قبل  -6

 د.از دخوؿ زف یا مرد ِبری 
 

136 
 منزلت قرآف

 جهر و اخفاء در صالة

انتقاد از حجاب ىای ارتاع ، ضرورت ، شهرت ، روایت و ... کو مانع مراجعو  -8
 بو قرآف یا فهم صحیح از قرآف شده است.

 ِبث ویژه حکم جهر و اخفاء در منازىای یومیو -0
 

131 
 منازىای یومیوِبث ویژه حکم جهر و اخفاء در  جهر و اخفاء در صالة

 

131 
 اثبات عدـ قصر کّمی صالة مسافر در غری حالت خوؼ مناز مسافر

 

133 
 اثبات عدـ قصر کّمی صالة مسافر در غری حالت خوؼ مناز مسافر

 

131 
 اثبات عدـ قصر کّمی صالة مسافر در غری حالت خوؼ مناز مسافر

 

131 
 قضاوت

 نقد و بررسی احکاـ قاضی و قضاء -8
 قاضی باید صاحب چو ویژگی ىایی باشد تا بتواند بر مسند قضاوت بنشیند؟ -0
 آیا علم قاضی موجب اجرای حکم می گردد؟ -6

 

133 
 قضاوت

 نقد و بررسی احکاـ قاضی و قضاء -8
 قاضی باید صاحب چو ویژگی ىایی باشد تا بتواند بر مسند قضاوت بنشیند؟ -0

 

112 
 قضاوت

 احکاـ قاضی و قضاءنقد و بررسی  -8
 قاضی باید صاحب چو ویژگی ىایی باشد تا بتواند بر مسند قضاوت بنشیند؟ -0

 

 قضاوت 118
 نقد و بررسی احکاـ قاضی و قضاء -8
اگر طرفنی دعوا ىر کداـ بر مبنای وظیفو ی شرعیشاف عمل کرده باشد باید  -0
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 چگونو بینشاف قضاوت شود؟
 

110 
 احکاـ قاضی و قضاءنقد و بررسی  قضاوت

 

116 
 قضاوت

 حدود و تعزیرات )سرقت(

 نقد و بررسی احکاـ حدود ختلفات مالی -8
 نقد و بررسی احکاـ حدود مصرؼ مسکرات -0
 نقد و بررسی احکاـ سرقت وحدود آف -6

 

111 
 حدود و تعزیرات

 )سرقت(
 نقد و بررسی احکاـ سرقت وحدود آف

 

111 
 حدود و تعزیرات

 )سرقت(
 نقد و بررسی احکاـ سرقت وحدود آف

 

113 
 حدود و تعزیرات

 )سرقت(
 نقد و بررسی احکاـ سرقت وحدود آف

 

111 
 حدود و تعزیرات

 )سرقت(
 نقد و بررسی احکاـ سرقت وحدود آف

 

111 
 حدود و تعزیرات

 )سرقت(
 نقد و بررسی احکاـ سرقت وحدود آف

 

113 
 حدود و تعزیرات

 فی االرض(مفسد   -)سرقت 
 نقد و بررسی احکاـ سرقت وحدود آف -8
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه قرآف -0

 

112 
 حدود و تعزیرات

 )مفسد فی االرض(
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه قرآف

 

118 
 حدود و تعزیرات

 )مفسد فی االرض(
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه قرآف

 

110 
 حدود و تعزیرات

 )مفسد فی االرض(
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه قرآف
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116 
 حدود و تعزیرات

 )مفسد فی االرض(
 از دیدگاه قرآفنقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی 

 

111 
 حدود و تعزیرات

 )مفسد فی االرض(
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه قرآف

 

111 
 حدود و تعزیرات

 )مفسد فی االرض(
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه قرآف

 

113 
 حدود و تعزیرات

 االرض()مفسد فی 
 شرح ػتورىای دىگانو کو ػتتمل است منبع و مرجع فتواء شرعمداراف قرار گرید. -8
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه روایات -0

 

111 
 حدود و تعزیرات

 )مفسد فی االرض(
 نقد و بررسی حدود مفسد فی االرض خصوصا مفسد عقیدتی از دیدگاه روایات

 

111 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

113 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

132 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

138 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

130 
 قصاص

 احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنتنقد و بررسی  -8
نقد فتاوای ضد قرانی قصاص مرد قاتل در صورتی کو اولیاء زف مقتوؿ نصف دیو  -0

 را بپردازند.
 

136 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

131 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

131 
 احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت نقد و بررسی قصاص
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133 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

131 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

131 
 نقد و بررسی احکاـ قصاص از دیدگاه کتاب و سنت قصاص

 

133 
 تفسری قرآف

کو با دقت و تدبر بیشرت فرآیندىای بیشرتی سریی جامع و دقیق در آیات قرآف   -8
 دارد.

 « اىدنا الصراط اظتستقیم»شرح صراط الی اهلل با ػتوریت آیو  -0
 تفسری آیات اولیو سوره بقره  -6

 

122 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

قرآف و سنت ػتور احکاـ در طوؿ زماف است ىرچند برخی موضوعات در آف  -8
 ذکر نشده باشد.

 اشاراتی ویژه منزلت قرآف و مهجوریت آف در میاف شرعمداراف  -0
َو ما كاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِیْنِفُروا َكافىًة فَػَلْو ال نَػَفَر ِمْن ُكلٍّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة »تفسری آیو  -6

یِن َو لُِیْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا إِلَْیِهمْ   «َلَعلىُهْم ََيَْذُروفَ  لَِیَتَفقىُهوا ِف الدٍّ
 

128 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 تشریح مکاتب ستسو سلبی و اجيابی در برخورد با قرآف کرمی -8

َو ما كاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِیْنِفُروا َكافىًة فَػَلْو ال نَػَفَر ِمْن ُكلٍّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة »تفسری آیو  -0
یِن َو لُِیْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا إِلَْیِهْم َلَعلىُهْم ََيَْذُروفَ لَِیَتَفقىُهوا   «ِف الدٍّ

 

120 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 فهم دین عسر است یا یسر یا حرج است؟ -8
ادلو احکاـ تنها قرآف و سنت است و سائر ادلو مذکوره شیعو و سنی یا دلیل  -0 

 نیستند و یا کاشف از دلیل ىستند.
 ىر آنچو از احکاـ کو خالؼ عقل مطلق است شرعی و عقالنی نیست. -6

 

126 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

مذکوره شیعو و سنی یا دلیل ادلو احکاـ تنها قرآف و سنت است و سائر ادلو  -8
 نیستند و یا کاشف از دلیل ىستند.

 ِبث مفصل ویژه عقل کو کاشف از کتاب و سنت است. -0
 

121 
 مناقب اماـ علی )ع(

نقد افراطهای صورت گرفتو در مناقب اماـ علی )ع( بو مناسبت میالد آف حضرت 
 ، رد الشمس و ... مانند: مولود الکعبو ، النباء العظیم ، الصراط اظتستقیم

 
تشریح عصمت شریعت ربانی ، عصمت دالالت شریعت و عصمت در دریافت  -8 مسائل مستحدثو 121
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 و فهم شریعت ربانی )اجتهاد و تقلید(
 اشاراتی ویژه منزلت قرآف و مهجوریت آف در میاف شرعمداراف -0

 

123 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 زینب )س( بو مناسبت وفات آف حضرتبیاناتی ویژه حضرت  -8
 ِبث ویژه قرآف و سنت )دو مرجع و مصدر اصیل شریعت اسالـ( -0
َؿ ِلَكِلماتِِو َو َلْن جتََِد » بر مبنای آیو  -6 َو اْتُل ما أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكتاِب َربٍَّك ال ُمَبدٍّ

قرآف تنها مصدر اصیل شریعت و وحی منزؿ بر رسوؿ اهلل )ص(  «ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحداً 
 می باشد.

 

121 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 ىر کس بر مبنای ما انزؿ اهلل حکم نکند کافر ، ظاِل و فاسق است. -8
ادلو احکاـ تنها قرآف و سنت است و سائر ادلو مذکوره شیعو و سنی یا دلیل  -0

 از دلیل ىستند.نیستند و یا کاشف 
 

121 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 معارؼ کتاب و سنت چگونو باید دریافت شود؟ -8
یِن َحنیفاً ِفْطَرتَ » تفسری آیو فطرت  -0 َفَطَر النىاَس َعَلْیها ال   اللىِو الىِت  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدٍّ

یُن اْلَقیٍّ   « ُم َو لِكنى َأْكَثَر النىاِس ال یَػْعَلُموفتَػْبدیَل طِتَْلِق اللىِو ذِلَك الدٍّ
أُولِئَك الىذیَن   الىذیَن َیْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَیتىِبُعوَف َأْحَسَنوُ » تفسری آیو تقلید و اتباع  -6

 « َىداُىُم اللىُو َو أُولِئَك ُىْم أُوُلوا اِْلَْلباب
 

123 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 آیات اجتهاد و تقلید :تفسری 
أُولِئَك الىذیَن َىداُىُم اللىُو َو أُولِئَك ُىْم أُوُلوا   الىذیَن َیْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَیتىِبُعوَف َأْحَسَنوُ + 

  اِْلَْلباب
  ِبِو َو َمْن بَػَلغ  أُوِحَي ِإََلى ىَذا اْلُقْرآُف ِِلُْنِذرَُكمْ +  
 إِلَْیِهْم َفْسَئُلوا َأْىَل الذٍّْكِر ِإْف ُكْنُتْم ال تَػْعَلُموف  قَػْبِلَك ِإالى رِجااًل نُوحيَو ما أَْرَسْلنا ِمْن  +

 

182 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 تفسری آیات اجتهاد و تقلید :
أُولِئَك الىذیَن َىداُىُم اللىُو َو أُولِئَك ُىْم أُوُلوا   الىذیَن َیْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَیتىِبُعوَف َأْحَسَنوُ  +

  اِْلَْلباب
 إِلَْیِهْم َفْسَئُلوا َأْىَل الذٍّْكِر ِإْف ُكْنُتْم ال تَػْعَلُموف  َو ما أَْرَسْلنا ِمْن قَػْبِلَك ِإالى رِجااًل نُوحي +

 

188 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

أُولِئَك الىذیَن   الىذیَن َیْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَیتىِبُعوَف َأْحَسَنوُ » تفسری آیو تقلید و اتباع  -8
 « َىداُىُم اللىُو َو أُولِئَك ُىْم أُوُلوا اِْلَْلباب

 تنها راه استفسار قرآف تدبر و تفکر در قرآف است. -0
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180 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 تفسری آیات اجتهاد و تقلید -8
 بیاناتی ویژه رسوالف جن و انس و عصمت رسوالف و معصوماف ػتمدی )ص( -0
 اشاراتی ویژه مهجوریت قرآف در میاف شرعمداراف و حوزات علمیو -6

 

186 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 تقلیدتفسری آیات اجتهاد و  -8
 نقد و بررسی شروط مرجعیت مانند مرد بودف ، حالؿ زادگی ، اعلمیت و ... -0

 

181 
 حضرت ػتمد )ص(

ما عاجز از درک مقاـ اعظم و عصمت عظمی حضرت رسوؿ اهلل )ص( می  -8
 باشیم.

 نقل بشاراتی از کتب عهدین در آمدف و مبعوث شدف حضرت ػتمد )ص( -0
 و مفصل قرآف بر رسوؿ اکـر )ص(اشاراتی ویژه نزوؿ ؼتتصر  -6
ـَ ِمْن َذْنِبكَ » تفسری آیو  -1 َو ما تََأخىَر َو یُِتمى نِْعَمَتُو َعَلْیَك َو   لَِیْغِفَر َلَك اللىُو ما تَػَقدى

 «یَػْهِدَیَك ِصراطاً ُمْسَتقیماً 
 

181 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 مدلوالتشاثبات عدـ نقصاف قرآف در دالالت و  -8
 معرفی قرآف با سری در آیات قرآف کو الفاظ )قرآف و کتاب( در آف آمده است. -0
 روش تدبر صحیح در قرآف -6

 

183 
 مسائل مستحدثو
 )اجتهاد و تقلید(

 معرفی قرآف با سری در آیات قرآف کو الفاظ )قرآف و کتاب( در آف آمده است. -8
 در عصمت ، شجاعت و تقواءاشاره بو تساوی معصوماف ػتمدی )ع(  -0

 

181 
 مسائل مستحدثو

 )مشورت و شوری(

بیاناتی ویژه مقاـ و عصمت رسوؿ اکـر )ص( و اماـ حسنی )ع( بو مناسبت  -8
 والدت اماـ حسنی )ع(

نیازمند نبودف معصوماف ػتمدی )ع( بو غری وحی و مشورت با دیگراف برای  -0
 اکتشاؼ احکاـ و موضوعات احکامی

فَِبما َرزْتٍَة ِمَن اللىِو لِْنَت عَتُْم َو َلْو ُكْنَت َفظًّا َغلیَظ اْلَقْلِب الَنْػَفضُّوا ِمْن » تفسری آیو  -6
ِف اِْلَْمِر فَِإذا َعَزْمَت فَػَتوَكىْل َعَلى   َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر عَتُْم َو شاِوْرُىمْ 

 ...« اللىو
 

181 
 دثومسائل مستح

 )مشورت و شوری(

مشورت و تشکیل شوری در کل ابعاد فتوای احکامی و فتوای سیاسی مشولیت  -8
 دارد.

فَِبما َرزْتٍَة ِمَن اللىِو لِْنَت عَتُْم َو َلْو ُكْنَت َفظًّا َغلیَظ اْلَقْلِب الَنْػَفضُّوا ِمْن »  تفسری آیو -0
ِف اِْلَْمِر فَِإذا َعَزْمَت فَػَتوَكىْل َعَلى   َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر عَتُْم َو شاِوْرُىمْ 

 ...« اللىو
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183 
 مسائل مستحدثو

 شوری( )مشورت و

آیا القاب معصومنی )ع( کو در ظاىر اختصاصی ىستند )مانند اختصاص سید  -8
الساجدین بو اماـ سجاد( در معنی ىم اختصاصی ىستند؟ )یعنی دیگر معصومنی 

 سید الساجدین نیستند(؟
مشورت و تشکیل شوری در کل ابعاد فتوای احکامی و فتوای سیاسی  بر  -0

 رد.مبنای آیات مشورت مشولیت دا
 

102 
 مسائل مستحدثو

 )مشورت و شوری(
مشورت و تشکیل شوری در کل ابعاد فتوای احکامی و فتوای سیاسی  بر مبنای 

 آیات مشورت مشولیت دارد.
 

108 
 مسائل مستحدثو

 )مشورت و شوری(
 ِبث روایی ویژه شور اشاره ای ، شور استشاره ای و شور تشاِّبی

 

100 
 مسائل مستحدثو

 و شوری( )مشورت

در امور اختالفی نظر اکثریت عددی )دموکراسی( مالک منی باشد بلکو نظر  -8
 اکثریت امیانی و عقالنی متخصصنی فن مالک است.

مشورت و تشکیل شوری در کل ابعاد فتوای احکامی و فتوای سیاسی  بر  -0
 مبنای آیات مشورت مشولیت دارد.

 

106 

 مسائل مستحدثو
مناز و روزه  –)اجتهاد و تقلید 

 مسافراف(

 رد فتوای وجوب افطار روزه در سفر و قصر کّمی مناز مسافر -8
نقد برخی از فتاوای ضد قرآنی کو ناشی  اتباع از شهرت و ارتاعات فتوایی  -0

 است.
 نقد و بررسی شروط مرجعیت مانند اعلمیت ، حیات و ... -6
رجع اتقی  واجب  التقلید اگر مرجعی اعلم باشد و مرجعی دیگر اتقی باشد، م -1

 است.
 

 
 

 

 

 

 

 


