
 قسمت هفتم و جواب دینی ـ  پنجاه سؤال                                                                                          1      

 

 

 

 :مقدمه
 و محمد خلقه خیر علی السالم و الصلوه و للمتقین العاقبه و العالمین رب هللا الحمد       

 :بعد اما اجمعین اصحابه و لهآ
 را قافله حرم به پنهان ره از برند که         ساالرانند قافله عجب نقشبندیه

 را چله فکر و خلوت وسوسه برد می      صحبتشان جاذبه ره سالک دل از
فرا رسیدن بیست و چهارمین سالگرد جلسه رضوان و روز بزرگداشت سـلطان                 

 قدس سرّه شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندياالولیاء، قطب االعظم حضـرت     
ان و مخلصـان ایـن سلسـ                  له ي علّیـه  را به تمامی عاشقان و مریدان و منسـوبان و محبـ

متعــال خواســتاریم همــه ي مــا را از تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداونــد 
 . محشور فرمایدایشانبا و مریدان راستین مرشدمان قرار داده 

 است کـه توسـط هیئـت    »پنجاه سئوال و جواب دینی«    این هفتمین قسمت از        
مدیره ي جلسه رضوان تهیه و تنظیم شده و در اختیار شما خواننـده ي محتـرم قـرار                  

 .ول واقع گرددامید است مورد قب. می گیرد
 حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد                                                      

 هئیت مدیره جلسه رضوان                                                    
                                                                          9/12 /1385 
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 شود؟ می واجب مقدار چه و چیست فطر ي صدقه حکم -1
 اداء کشـمش  یا و آن آرد یا گندم از اگر .است واجب فطر ي صدقه حکم :جواب     

 .شود می واجب صاع یک کند اداء جو یا و خرما از اگر و صاع نصف کند
 و »عالئیـه ال الهدیه علی المرضیه التعلیقات« کتاب در .است اختالف صاع مقدار در     

 چهـارم  یـک  و کیلوگرم دو تقریباً را صاع نصف وزن »الجدید ثوبه فی الحنفی الفقه«

 .است کرده ذکر کیلوگرم
 کیلـوگرم  )5/4( جو از و گرم )250( و کیلو  )2( گندم از فطر زکات بنابراین پس     

 .است
 افطـار  حکم کند، نیت شبانه را رمضان ي روزه سفر، در شخصی اگر -2

 ست؟چی آن
 فقـط  کنـد  افطـار  اگـر  و .اسـت  حرام آفتاب غروب از قبل آن افطار حکم :جواب     

 .نیست الزم کفاره است الزم روز آن قضاي
 بشنود، اذان صداي و باشد قرآن تالوت مشغول مسجد در کسی اگر -3

 شود؟ می واجب او بر اذان به دادن جواب و قرآن تالوت قطع آیا
 باشـد،  قـرآن  تـالوت  مشغول که کسی اما .است واجب اذان جواب حکم :جواب     

 نیسـت  واجـب  او بـر  قـرآن  قرائـت  قطـع  نشـود،  ایجاد خللی قرآن نظم در اینکه براي

 تالوت مشغول مؤذن هاي وقفه میان در و دهد جواب زباناً اگر البته  ).است مستحب(

 .است جایز شود
 تردیـد  دچـار  خـود  وضـوي  در سپس کند اداء را عشاء نماز شخصی اگر -4
  شود  معلوم آن از بعد و بخواند را وتر و سنت و گرفته وضو دوباره و دهــش
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 نمـاز  ي اعاده آیا صورت این در است خوانده وضوء بدون را عشاء نماز  که
 شود؟ می الزم وتر

     علیـه  اهللا رحمـه  ابوحنیفـه  اعظـم  امـام  نـزد  .اسـت  اخـتالف  مسـئله  این در :جواب       

 نمـاز  چونکـه  ،کنـد  اعاده باید را سنت و عشاء نماز فقط بلکه نیست الزم روت ي اعاده

 .ایست حده علی تکلیف وتر
 ماننـد  وتـر  نمـاز  زیراکه کند، اعاده باید نیز را وتر نماز اهللا رحمهما صاحبین نزد اما     

 .است عشاء فرض تابع ،سنت
 اینکـه  جهـت  بـه  ولـی  .اسـت  حرام نماز خواندن حائض، زن براي -5

 کند؟ کار چه نرود بین از خواندن نماز عادت
 در و گرفتـه  وضـوء  شـود  نماز وقت هرگاه است مستحب حائض زن براي :جواب     

 گفـتن  بـه  و بنشـیند  بـود  کـرده  تعیـین  نماز خواندن براي ،خود منزل در قبالً که جایی

 اداء را نمـازي  بتـوان  وقـت  آن در که مقداري به شود مشغول »الحمدهللا و اهللا سبحان«

 .نرود بین از کردن عبادت عادت تا .کرد
 کـه  نمـازي  بهتـرین  ثواب دهد انجام را عمل این کس هر :است آمده روایتی در و     

 .شود می نوشته او اعمال ي نامه در خوانده
 اند؟ آمده دنیا به )شده ختنه(مختون نفر چند پیامبران از -6

 اءانبیـ  از یـافتیم،  کتابها بعضی در  ما :گوید می عنه اهللا رضی االحبار کعب :جواب     

 حضـرت  متعـال  خداونـد  .السـالم  علیـه  آدم حضرت -1 .آمدند دنیا به مختون نفر 10

ــون را آدم ــق مخت ــد خل ــرت-2.کردن ــیث حض ــن ش ــرت -3 . آدم ب ــس حض               .ادری

        .یوســف حضــرت -7 .اســماعیل حضــرت -6.لــوط حضــرت -5.نــوح حضــرت -4
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 وسـالمه  اهللا صـلوات  محمـد  حضـرت  -10 .عیسـی  حضـرت  -9 .کریـا ز حضرت -8

  .اجمعین علیهم
 از غیـر  . است کرده ذکر نفر  14  را مختون انبیاء  »المدفون کنز« در سیوطی عالمه      

 هـم  را طلحـه  بـن  صـفوان  و سـلیمان  موسی، شعیب، صالح، ، هود حضرت ،انبیاء این

  . نیست آن در اسماعیل و ادریس حضرت نام ولی  ،است کرده اضافه
  باشد؟ می مکروه زدن حرف جاهائی درچه -7

 قرائـت  هنگـام  -2 جنـازه  سـر  پشت -1 . است مکروه جا 5 در زدن حرف : جواب     

  . جماع حالت در -5 توالت در -4 ذکر مجلس ودر خطبه هنگام -3 قرآن
  اند؟ زنده پیامبران از نفر چند اکنون هم -8

 .زمین در نفر 2و آسمان در نفر 2 .است زنده پیامران از نفر چهار :جواب     
 .السـالم  علیـه  عیسی یکی و السالم علیه ادریس یکی آسمانند در که پیامبري دو اما     

 .السالم علیه الیاس ودیگري السالم علیه خضر یکی اند، زمین در که دو آن و
 باشد؟ می مکروه نماز خواندن ساعاتی چه در -9

 .است مکروه  وقت سه در فرض نماز و وقت پنج در نفل نماز خواندن :ابجو     
 مگـر  فجـر،  طلـوع  از بعد -2 .مغرب نماز خواندن تا عصر نماز از بعد -1 :نفل نماز     

 راسـت  هنگـام  -4 .آفتاب برآمدن تا صبح نماز از بعد -3 .صبح نماز سنت رکعت دو

 .جمعه ي خطبه هنگام -5 ).روز نیم وقت( آفتاب شدن
 وقـت  -3 ).روز نیم وقت( آفتاب قیام وقت -2 .آفتاب طلوع وقت -1   :فرض نماز     

 .روز همان عصر نماز مگر .آفتاب غروب
 شود؟ می پاك چگونه گردد ناپاك مرئی غیر نجاست ي وسیله به که چیزي -10
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 كپـا  دادن فشـار  و شسـتن  بار سه با باشد ممکن آن فشردن که چیزي هر :جواب       
 اگر ولی .نماید مبالغه فشردن در ،خود توان بقدر سوم بار در آنکه شرط به .گردد می

 .شود می پاك کردن خشک بار هر و شستن بار سه با نباشد ممکن چیز آن فشردن
 .شود برطرف تري و بماند تقاطر از آن آب که است آن کردن خشک از منظور     
 است؟ جائز عورت ي شده تراشیده موي بر کردن نگاه آیا -11
 عضـو  کـل ( ي قاعـده  فروع از این و .باشد نمی جایز اصح قول به بنا ، خیر :جواب     

 باشـد  عـورت  کـه  عضـوي  هـر  یعنـی  .باشد می )الیه النظر الیجوز انفصل اذا عوره هو

 .نیست جایز آن بر کردن نگاه شود جدا بدن از چنانچه
 بگیرد؟ نافله ي روزه  ،خود شوهر اذن بدون تواند می زن آیا -12
 .است مکروه شوهرش اذن بدون زن، ي نافله ي روزه .خیر :جواب     
 نقـل  دیگري شهر به اصلی وطن از خود عیال و اهل با شخصی اگر -13

 بـه  ورود بـا  آیا دهد، قرار خود مسکن و اصلی وطن را آن و کند مکان
 گردد؟ می مقیم اول، اصلی وطن

 بـاقی  او وطـن  اول، وطـن  کـه  زیرا .گردد نمی مقیم اقامت نیت بدون خیر، :جواب     

 از مکـه  در را خـود  هجـرت،  از بعـد  سـلم  و علیـه  اهللا صـلی  پیغمبـر  اینرو از .ماند نمی

 .است بوده وي اول وطن مکه وجودیکه با است شمرده مسافران
 است؟ وضوء ناقضِ شخص، کدام عرقِ -14
 اسـت  نجس او بدن عرق زیرا .است وضوء ناقض الخمر دائم شخص عرقِ :جواب     

 ).است وضوء ي شکننده :یعنی( است حدث شود خارج بدن از که نجسی هر و
 .است  کرده وارد  جواب این بر یشکاالتا »ردالمحتار« مؤلف ولی     
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 چـپ  طـرف  بـه  ابتـداء  نماز، از شدن خارج هنگام نمازگذار اگر -15
 بکند؟ باید چکار دهد، سالم خود

 ي اعـاده  بـه  نیـازي  و نمایـد  سالم خود راست بطرف باشد نزده حرفی اگر :جواب     
 .نیست چپ سمت سالم
 خـون  اثر و بزند مسواك یا و بگیرد گاز دندانهایش با را چیزي اگر -16
 شود؟ می باطل وضوء آیا بیابد، مسواك یا و چیز آن در را
 .گردد نمی باطل وضوء نشود جاري خون که وقتی تا . خیر :جواب    

 است؟ جایز مساجد درختان ي میوه خوردن آیا -17
 انـد،  کاشـته  مسـاجد  حیـاط  در کـه  مثمـري  درختـان  ي میوه خوردن .خیر :جواب     

 بـه  و فروختـه  را هـا  میـوه  آن بایـد  بلکـه  .باشـد  نمـی  جـایز  آنهـا  قیمت پرداخت بدون

 هـر  نخـورد  باشـند  کاشـته  مسـلمین  وقف نیت به اگر اما .گردد صرف مسجد مصالح

 .است جایز آن از مسلمانی
 زمـانی  چه تا نداند، را خود ي شده فوت نمازهاي تعداد که کسی -18

 کند؟ قضاء باید
 غالـب  رأي بـه  بایـد  ندانـد،  را خـود  ي شده فوت نمازهاي تعداد که کسی :جواب     

 حاصـل  یقـین  کـه  کنـد  قضـا  وقتـی  تـا  باشـد،  نداشته رأیی هیچ اگر .نماید عمل خود

 .است نمانده نمازي یچه نماید،
 

 از چیـزي  چـه  :شد سئوال عنه اهللا رضی علی حضرت از که وقتی -19
 تر، سخت سنگ از تر، غنی دریا از تر، وسیع زمین از تر، سنگین آسمان
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 چه جواب در است؟ تر تلخ سم از سردتر، زمهریر از تر، سوزان آتش از 
 اند؟ گفته

 بـر  بسـتن  تهمـت  و بهتـان  :انـد  فرمـوده  نهاینگو عنه اهللا رضی علی حضرت :جواب     

 دریـا  از  قـانع   قلـب  .اسـت  تـر  وسیع زمین از حق، .است تر سنگین آسمان از مخلوق

 تر سوزان آتش، از ستمکار سلطان .است تر سخت سنگ از منافق قلب .است تر غنی

 تـر  تلـخ  سم از صبر و .است سردتر زمهریر از خسیس انسان نزد به احتیاج و نیاز .است

 .است
 است؟ جایز مسجد یک در جماعت تکرار آیا -20
 باشـد  داشـته  معلـومی  جماعـت  و امـام  خـود  براي که اي محله مسجد اگر  :جواب     

 آن در جماعــت تکـرار  باشـند،  کـرده  اداء جماعــت بـا  را نمازشـان  مسـجد  آن واهـل 

 .نیست جایز دوم اذان با مسجد
 مسـاجد  حکـم  .اسـت  جـایز  کنند اداء جماعت با را نماز ، اذان گفتن بدون اگر اما     

 .است اینگونه هم راهی بین
 و پسر آنها از یکی کنند، زایمان تاریکی اتاق یک در زن دو هرگاه -21

 هرا تـرین  سـاده  نماینـد،  پسر ادعاي دو هر سپس بیاورد، دختر دیگري
 چیست؟ آن تشخیص براي

 شـیرِ  آن باشـد،  تـر  سـنگین  امکد هر شود، می کرده وزن را زن دو هر شیر :جواب     

 .است پسر
      کنـیم  خشـک  دسـت  بـا  توانیم می آیا را بینی ریزش آب نماز، در -22
 خیر؟ یا
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 .شود جلوگیري مسجد تلویث از تا کنیم خشک دست با توانیم می بله :جواب     
 گردد؟ می حرام چیز چند نفاس و حیض با -23
 .شود می حرام چیز هشت نفاس و حیض شروع با :جواب     
 قـرآن،  از اي آیه کردن لمس -4 .قرآن از آیه یک خواندن -3 .روزه -2 .نماز -1     

 .جمـاع  -7 .کعبـه  طـواف  -6 .مسجد به ورود -5 .نباشد قرآن جزء که پوششی با مگر
 .زانو تا ناف زیر از بردن بهره و انتفاع -8

 هستند؟ کسانی چه انسان محارم -24
 گانـه  سـه  علـل  از یکـی  بـه  آنهـا  بـا  ازدواج کـه  هسـتند  زنـانی  : مـرد  محرم :جواب     

 .شداب حرام او براي )مصاهره و رضاع قرابت،(
 رضاع قرابت،( گانه سه علل از یکی به آنها با ازدواج که هستند مردانی : زن محرم     

 .شداب حرام او براي )مصاهره و
 است؟ نوع چند بر محرم -25
 .است عنو دو بر محرم :جواب     

 بـرادر،  حرمـت  مانند .است پایدار و دائمی او حرمت که محرمی :مؤبد محرم -1

 .خاله و دائی عمه، عمو، خواهر،
 ماننـد  .شـود  مـی  حاصـل  سـببی  بـه  او حرمت که است محرمی :موقت محرم -2

 محرمیـت  گـردد،  زائـل  سبب هرگاه خود، زن ي خاله و عمه خواهر، حرمت

 مـرد  بـراي  شـود،  بـائن  طـالق  یا نماید فوت زنش اگر مثالً .رود می بین از نیز

  .کند عقد را زنش ي خاله یا عمه یا خواهر که است جایز

 .است دارا را اجنبی حکم نظر مورد در است، موقت حرمتش که محرمی
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       را روز آن مســلمانان چــرا و اســت روزي چــه عاشــوراء روز  -26
 شمارند؟ می بزرگ

 سـنت  از عاشـوراء  روز تعظـیم  .اسـت  عاشـوراء  زرو محـرم،  مـاه  دهم روز :جواب     

 عـنهم  اهللا رضی یارانش و حسین امام حضرت شهادت از غیر روز آن در .است اسالم

 .است داده رخ زیادتی اتفاقات
 از ابـراهیم  حضـرت  نجـات  روز .السـالم  علیـه  ابراهیم حضرت تولد روز : جمله از     

 حضـرت  عـروج  روز .رعـون ف شـدن  غـرق  و موسی حضرت نجات روز .نمرود آتش

 علیـه  ایـوب  حضـرت  مصائب و سختیها دفع روز .آسمان به عیسی حضرت و ادریس

 نـوح  حضـرت  کشـتی  گرفتن قرار روز .السالم علیه آدم حضرت ي توبه روز .السالم

 آمـدن  بیـرون  روز .السـالم  علیـه  سلیمان حضرت به ملک اعطاء روز .جودي کوه در

 یعقـوب  حضـرت  نـزد  یوسـف  حضرت گشتنباز روز .ماهی شکم از یونس حضرت

 خلـق  روز .السـالم  علیهم اسرافیل میکائیل، جبرائیل، شدن آفریده روز .السالم علیهما

 حضـرت  شـدن  آفریـده  روز .بهشـت  و زمـین  و آسمانها و قلم و کرسی و عرش شدن

 .کبري قیامت وقوع روز .طوبی درخت غرس روز .حواء و آدم
 دارد؟ یمخصوص نماز عاشوراء روز آیا -27
 نمـودن  راضـی ( خصـماء  ارضـاء  نیـت  بـه  عاشـوراء  روز در کـس  هـر  . بله :جواب     

 بـار  11 فاتحـه  از بعـد  اول رکعـت  در و بخواند نماز رکعت چهار قیامت، در )دشمنان

 بـار  11 و »کـافرون « ي سـوره  بار 3 فاتحه از بعد دوم رکعت در و »اخالص« ي سوره

 بـار  11 و »تکـاثر « ي سـوره  بـار  1 فاتحـه  از دبع سوم رکعت در و  »اخالص« ي سوره

 بـار  25 و »الکرسـی  آیـه « بـار  3 فاتحـه  از بعـد  چهارم رکعت در و »اخالص« ي سوره
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 دهـد  می نجات قبر وحشت و ترس از را او متعال خداوند بخواند، »اخالص« ي سوره

 .کند می راضی قیامت روز در را او دشمنان و
 و شـده  نقـل  وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  پیامبر از نماز این ،است آمده ذوقیه ي رساله در     

       .شـود  مـی  خوانـده  روز 6 سـال  یـک  طـول  در نمـاز  ایـن  البته  .است بسیار آن فضائل

ــه روز -2 . عاشــورا روز -1 ــتم( تروی ــه ذي هش ــه روز -3 ).الحج ــد روز -4 . عرف  عی

 .رمضان ماه ي جمعه آخرین -6 ).شعبان نیمه( شعبان ماه پانزدهم -5 .قربان
 است؟ مساجد کدام شد بنا زمین روي که مسجدي دومین و اولین -28

 وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  پیـامبر  اسـت  روایتـی  غفاري ابوذر از صحیحین در :جواب       

 وبعــده المســجدالحرام االرض فــی وضــع مســجد اول« :فرمودنــد

 بنـاء  بعـد  السـالم  علیهمـا  اسحق بن یعقوب اسسه الذي المسجداالقصی
 آن از بعـد  و الحـرام  مسـجد  شـد  بنـا  زمین روي که مسجدي اولین »الکعبه ابراهیم

 بن یعقوب السالم، علیه ابراهیم حضرت توسط کعبه بناي از بعد .است مسجداالقصی

 .نمودند تأسیس را االقصی مسجد السالم علیهما اسحق
 خـودش  ولـی  تـوانگر،  پسـرش  کـه  کسـی  بـراي  زکات دادن آیا -29

 است؟ جایز ،باشد نیازمند
 .باشد غنی پسرش گرچه است جایز فقیر پدر براي زکات، صرفِ ،بله :جواب     
 »تُکَـذِّبان  ربکُما ءاآلء فبأي« ي آیه »الرحمن« مبارکه ي سوره در -30

        انکـار  را خـدایتان  نعمتهـاي  کـدامین  جـن،  و انـس  اي پـس  :ترجمه(
 چـه  آن شـنیدن  هنگـام  بـه  شـنونده  و شده، تکرار بار چند )کنید؟ می

 بدهد؟ باید را جوابی
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 جـواب  باید اینگونه آیه این شنیدن هنگام شنونده .است شده تکرار بار 31 :جواب     

 یـک  هیچ ما خدایا، :یعنی »الحمد فلک نکذب ربنا نعمک من بشئ وال« :دهد

 .است تو مخصوص حمد .کنیم نمی انکار و تکذیب تورا نعمتهاي از
 دارد؟ اشکالی جنب و حائض براي بورق زیارتِ آیا -31
 کننـد  تالوت را قرآن از آیه یک حتی توانند نمی ولی .ندارد اشکالی هیچ :جواب     

 .شوند مسجد داخل یا و
 است؟ قسم چند بر صبر -32
 .است قسم  3 بر صبر :فرمودند وسلم علیه اهللا صلی پیامبر :جواب     

 .معصیت بر صبر -3 .طاعت بر صبر -2 .مصیبت بر صبر -1    
 هـر  بـین  که .شود می نوشته وي بر درجه و مقام 300 کند، صبر مصیبت بر کس هر     

 مرتبـه  و مقـام  600 کند، صبر طاعت بر کس هر و .است زمین و آسمان دوري به مقام

 هـر  و .اسـت  زمین طبقه هفت میان حدفاصل مثل ، مقام هر بین شود، می نوشته وي بر

 و درجـه  هـر  بین شود، می نوشته يو بر درجه و مقام 900 کند، صبر معصیت بر کس
 .است زمین و عرش بین کما اممق

 او پروردگـارا  :رجمـه ت » اهدبه و واهده مهدیاً هادیاً اجعله اللهم « -33
 و حـق  سـوي  بـه ( را او و ده قـرار  شـده  هـدایت  و کننـده  هدایت را

 رسول حضرت بگردان، مردم هدایت ي وسیله و کن هدایت )حقیقت
 اند؟ فرموده کسی چه حق در را حدیث این وسلم علیه اهللا صلی اکرم

 .عنه اهللا رضی سفیان ابی بن معاویه حضرت :جواب     
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 اکرم رسول بعثت از قبل سال  5  صحیح روایت طبق عنه، اهللا رضی معاویه حضرت    

 هنـد  مـادرش  نام و ابوسفیان پدرش نام .آمد دنیا به مکرمه مکه در وسلم علیه اهللا صلی

  قریشـی  منـاف  عبـد  بـه  نسـبش  و بوده قریش معروف ي طایفه از .باشد می عتبه دختر

 .است عبدالرحمن ابو حضرت آن ي کنیه و .رسد می
 عمـره « در نایشـا  کـه  گوینـد  مـی  مورخـان  از دیگـر  بعضـی  و ذهبی الدین شمس     

 فـتح  روز تـا  را خـویش  اسـالم  مـادرش،  و پدر ترس از اما  است، شده مسلمان »القضا

 .بود کرده مخفی مکه
 و نزدیکـان  از یکی ي جرگه در ، مکه فتح روز در خویش اسالم اظهار از پس وي     

 وحـی  کاتبـان   سـلک  در کـه  جـائی  تـا  درآمد، وسلم علیه اهللا صلی اهللا رسول مقربان

 .بود او براي کرامت و شرف بزرگترین این و گرفت قرار الهی
 اسـالمی  حـاکم  و خلیفـه  سـال  20 و استاندار سال 20 عنه اهللا رضی معاویه حضرت     

 در قمـري  هجـري  60 سـال  رجـب  ماه در امیري و خالفت سال 40 از پس ایشان .بود

 سـوي  بـه  و بسـت  سـفر  رخـت  فانی جهان این از سختی بیماري اثر بر سالگی 77 سن

 مقـابر  از الصـغیر  بـاب  ي رهبـ مق داخل او قبر .شتافت واقعی حبوبم و حقیقی معشوق

 .است دمشق
 شود؟ نمی الزم دادن جواب وقت چه و چیست؟ اذان جواب حکم -34
 و سـنت  هـا  بعضـی  ب،واجـ  ها بعضی .است اختالف اذان اجابت حکم در :جواب     

  .اند دانسته مستحب ها بعضی
  :نیست الزم دادن جواب ، اذان ي شنونده براي که جاهائی
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     گونـه  هـر  شـنیدن  و خوانـدن  موقـع  -2  .باشـد  جنـازه  ولـو   نمـاز،  خوانـدن  هنگام -1

 قضـاي  و جمـاع  حالت در -5 .غذا خوردن وقت -4 .تعلم و تعلیم زمان -3 .اي خطبه

 .حاجت
 است؟ قسم چند بر فسن -35
 و الطریـق  سراج« خود کتاب در علیه اهللا رحمه چوري مصنف ابوبکر مال :جواب        

  .است کرده تقسیم قسم چهار بر را نفس »تحقیق اهل راهنماي
 .مطمئنّه -4 .ملهمه -3 .لوامه -2 .اماره -1

 و بـاد  ي مقابلـه  در مـه مله و آب ي مقابلـه  در لوامـه  است، آتش ي مقابله در اماره     
 .دارند تعلق عناصري به اینها از یک هر یعنی .است خاك ي مقابله در مطمئنه

 عبـارت  که آتشی صفات از هرگاه یعنی .است ترقی عنصري صفات در تنزل پس     

         و رحمـی  بـی  و )شـمردن  برتـر  را خـود ( ترفّـع  خودنمـائی  و ایـذاي  و ظلـم  و کبر از،

اره  نفـس  از نمـودي  نـزول  زشـت،  و خوب میان ناکردن تمیز و باکی بی لوامـه  بـه  امـ  

 .نمائی می ترقی
 لـون  بـه  و جـوئی  نشـیب  و همتـی  بـی  و روئیسـت  خـود  که آبی صفات از وهرگاه     

          ترقـی  ملهمـه  بـه  لوامـه  نفـس  از نمـودي  نـزول  روئـی  تـرش  و بـودنی  ملـون  مصاحب

 .نمائی می
 و جسـتن  گشـادي  و تـروح  و دوستی مال و است بذیرت که بادي صفات از وهرگاه     

 بـه  ملهمـه  نفـس  از نمودي نزول تملّق و تزویر و دروغ و دادن غیر روي در سرد سخن

 .نمائی می ترقی مطمئنّه
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 صـفت  هـم  مرضـیه  و استفاضـه،  جهـت  بـه  نسـبت  است مطمئنه نفس صفت راضیه     

 اسـت،  خدا و بنده میان هک حجابی الجمله فی و فیاض ي افاضه بجهت نسبت اوست،

 او دفـع  و اسـت،  فرض عین بلکه است عین فرض از کردن او دفع و است، اماره نفس

 .باشد می او مخالفت به
 گردد؟ می ساقط شوهرشان ذمه از زنان کدام ي نفقه -36
 .شود می ساقط شوهرش گردن از زن  5 ي نفقه :جواب       
 شـرعی  حق بدون و اذن بدون شوهرش بیت از که زنی یعنی :ناشزه زن ي نفقه -1      

 زن ي نفقـه  -3 .باشـد  حـبس  در بـدهی  بعلـت  کـه  زنـی  ي نفقـه  -2 .باشد شده خارج

 روي از )شـده  غصـب ( مغصـوبه  زن ي نفقـه  -4 .باشـد  نشـده  زفاف هنوز که مریضی

 .نباشد شوهرش همراه به که )گزارنده حج( حاجیه زن ي نفقه -5 .اکراه
 چـه  نمایـد  اصـابت  بـدن  و لبـاس  بـر  رسوزنس رمقدا به بول اگر -37

 دارد؟ اشکالی
 ضـرورت  بجهت ،سرسوزن مقدار به شده پاشیده بول چون .ندارد اشکالی :جواب     

 .دربرگیرد را لباس تمام گرچه .باشد می عفو مورد
 دارد؟ را همسرش تنبیه ي اجازه شوهر مورد چند در -38
 حـالی  در شـوهرش،  بـراي  زینـت  نمودن ترك صورت در -1 .مورد 4 در :جواب     

    .ننمایـد  اجابـت   بسـتر،  بـه  خوانـدن  صـورت  در -2  .بخواهد را زن آرایش شوهر که

 بـدون  منـزل،  از شدن خارج صورت در -4  .غسل ترك و نماز ترك صورت در -3

 مـورد  و کنـد  مـی  وارد خلـل  نکـاح  مقصود به دوم، و اول مورد زیرا .شوهر ي اجازه

 .است معصیت چهارم، و سوم
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 است؟ جایز قرآن از گرفتن فال آیا -39
 .است تحریمه مکروه قرآن از گرفتن فال .خیر :جواب     
 چیست؟ خلوت در عورت پوشاندن حکم -40
 خلـوت  در .اسـت  واجـب  اجماعـاً  مردم حضور در عورت پوشاندن حکم :جواب     

 .است آن بودن واجب اقوال اصح ولی .است اختالف
 ایـن  آیا کند، اجاره خانه کارهاي براي را خود بالغ پسر کسی اگر -41

 است؟ جایز اجاره
 همچنین و .گیرد نمی تعلق اجرتی هیچ او براي و نیست جایز عقد این خیر :جواب     

 منفعـت  چـون  .زوج ي خانـه  در خـدمت  جهـت  ،زوجـه  کـردن  اجـاره  نیسـت،  جایز

 بـر  او خـود  به منفعتش که هائیکار در انسان و .گردد می بر زن خود به خانه کارهاي

 .گردد نمی اجر مستحق گردد می
 چیست؟ کتابت در صلوات، کردن کوتاه حکم -42
 زمـان  از دوره ایـن  در که بطوري .است حرام صلوات در نمودن اختصار :جواب       

 السـالم  علیـه  جاي به و »ص صللم، صلعم،« سلم و علیه اهللا صلی جاي به گشته متداول

 .نویسند می » ع ،عم ، ءم «
 کوتـاه  را سالم و صلوات که را کسی اولین :گوید می سیوطی الدین جالل عالمه      

 .کردند قطع را دستش تعزیر بجهت بود، درآورده رمز صورت به و نموده
    کـافر  بنویسـد  مـیم  و همـزه  بـا  را السـالم  علیه کس هر :گوید می طحطاوي عالمه      

 و.اسـت  کفـر  و بـوده  السـالم  علـیهم  انبیـاء  شـمردن  کسـب  کـار  ایـن  چـون  شود، می
 .است مکروه » رض «رمز صورت به عنه اهللا رضی نوشتن :است گفته همچنین
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 زیـاد،  خیـر  از کنـد،  غفلـت  ایـن  از کـس  هـر  نویسـد  می مسلم شرح در نووي امام     

 .شود می محروم
 جـاي  به » رح و ق« نوشتن :گوید می بریلوي خان رضا احمد محمد عبدالمصطفی     

 طـالب  بـراي  پس .است برکت از شدن محروم و حماقت علیه اهللا رحمه و سرّه قدس

 .نمایند خودداري جداً رموز اینگونه نوشتن از است الزم گرامی اساتید و
 حرام؟ آن قضاي و واجب آن اداي که است نماز کدام -43
 .جمعه نماز :جواب     
 است؟ شده هشناخت پیامبر چند قبر ایران در -44
 ذیـل  بشـرح  آنها اسامی .است رسیده ثبت به پیامبر 14 قبر ایران در تاکنون :جواب     

 .شـوش  در نبـی  دانیـال  حضـرت  -2 .تویسرکان در نبی حیقوق حضرت -1 .باشد می
 حضـرت  -5 .همـدان  در نبـی  حجـی  حضرت -4 .ساوه در نبی اشموئیل حضرت -3

 در نبی شعیاء حضرت -7 .اصفهان در بین یوشع حضرت -6 .همدان در نبی مردخاي

 گچـی  ،کاللـه  در نبـی  خالـد  حضرت -9  .خدابنده در نبی قیدار حضرت -8 .اصفهان

 -12   .قـزوین  در نبـی  سـلوم  حضـرت  -11 .قـزوین  در نبـی  سـالم  حضـرت  -10 .سو
 حضـرت  -14 .قـزوین  در نبـی   القیـاء  حضـرت  -13 .قـزوین  در نبی سهولی حضرت

 .بجنورد در نبی ایوب
 آب آن از گـرفتن  وضوء آیا شود واقع نجاست جاري آب در اگر -45

 است؟ جایز
 آب در نجاسـت  زیـرا  .نباشـد  پیـدا  آن در نجاسـت  اثـر  کـه  شـرطی  به .بله : جواب     

 .آن رنگ یا مزه یا يبو یعنی   :نجاست اثر      .ماند نمی مستقر جاري



 قسمت هفتم و جواب دینی ـ  پنجاه سؤال                                                                                          17      

 

 

 بود؟ که وسلم علیه اهللا صلی اکرم پیامبر مؤذن اولین -46
 .بود عنه اهللا رضی بالل حضرت : جواب     
 ربـاح  پدرش نام .است صدیق ابوبکر حضرت موالی از عنه اهللا رضی بالل حضرت     

 اهللا صـلی  اکـرم  رسـول  بـراي  که است کسی اولین وي .باشد می حمامه مادرش نام و

 از یـک  هـیچ  بـراي  وسـلم  علیـه  اهللا صـلی  پیامبر وفات از بعد و گفت اذان وسلم علیه

 بـه  و کـرد  فـتح  را شام عنه اهللا رضی عمر حضرت که هنگامی مگر نگفت اذان خلفاء

 را وسـلم  علیـه  اهللا صلی اهللا رسول و ،گفت اذان عنه اهللا رضی بالل حضرت آمد، شام

 اهللا رضـی  عمر حضرت ي کرده آزاد اسلم .کردند گریه همه مردم .آورد مردم یاد به

 .ندیدم کننده، گریه وزر آن از بیشتر  :گوید می عنه
 نـام  بـه  روسـتایی  در سـالگی  انـدي  و شصـت  سـن  در عنـه  اهللا رضـی  بالل حضرت     

 .عنه اهللا رضی .یافت وفات دمشق نزدیکی در »داریا«
 شود؟ می واقع هم تلفظ بدون نامه، نوشتن با طالق آیا -47
  هرگـاه  فالنـه  اي  :بعـد  امـا   :بنویسـد  مـثالً  .شـود  مـی  واقع هم کتابت با بله :جواب      

 بعـداً  اگر اما .شود می واقع طالق نوشته، این با طالقی، تو رسید دستت به من ي نوشته

 .شود نمی کرده قبول ءقضا است، نداشته نیت نوشته این از که کند اقرار
 برداشـت  از بعـد  را مسـتعاره  یـا  مسـتأجره  زراعی زمین کسی اگر -48

ـ  زمین به آتش و بسوزاند محصول  خسـارت  آیـا  کنـد،  سـرایت  ایههمس
 است؟ الزم همسایه زمین

 همسـایه  زمـین  غرامـت  دار عهـده  باشـد،  آرامش و سکون حال در باد اگر :جواب     

 .شود می ضامن باشد توفانی و تند باد اگر اما .دگرد نمی
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 است؟ حالت چند بر خواب -49
 .است حالت  4  بر خوابیدن  :جواب     
 اسـت  السالم علیهم انبیاء خواب خواب، گونه این ).خوابیدن پشت به( استلقاء -1      

 نـوع  ایـن  .خوابیـدن  راسـت  پهلـوي  بـه  -2 .متعـال  خداونـد  مخلوقات در تفکر جهت

 طبیبان خواب این، .خوابیدن چپ پهلوي به -3 .است علماء و بندگان خواب خواب،

 اسـت  شـیاطین  و کفار خواب این، .خوابیدن صورت و روي به -4 .است پادشاهان و

 .اجمعین تعالی اهللا لعنهم
 چیست؟ شود می صید تفنگ ي وسیله به که حیوانی بودن حالل شرط -50
 را صـید  گلولـه،  اینکه از بعد .گوید اهللا بسم گلوله شلیک هنگام شکارچی :جواب     

 زنـده  اگـر  رفتـه  صـید  طـرف  بـه  فوراً و شود مشغول دیگري کار به نباید کرد زخمی

 در شـود  مشـغول  دیگـري  شـکار  به و نکند ذبح ولی بیابد زنده اگر اما .ندک ذبح یافت

 .شود می حرام بمیرد، ذبح بدون نتیجه
 
 
 

 »برکاته و اهللا رحمه و علیکم والسالم«                                                               
 آباد عرفان عرفانیه علمیه حوزه                                                              

 رضوان جلسه مدیره هیئت                                                            
                                                          9/12/1385 
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