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 فهرست مطالب
٧� احكام تقليد 

٧� اجتهاد، تقليد و احتياط  
٧� تقليد ابتدايى از مّيت  
٧� متقليد از اعل  
٨� تبعيض در تقليد  
٩� رجوع از مجتهد حّى به مجتهد حّى  
٩� رجوع از مجتهد حّى به مجتهد مّيت  
٩� بقا بر تقليد از مجتهد مّيت  
١٠� مسائل متفّرقه تقليد  
١١� هاى بلوغ نشانه  

١٢� احكام طهارت و نجاست 
١٢� نجاسات  
١٣� آّفار و اهل آتاب  
١۶� مطهـرات  
١٧� طريقه پاك آردن چيزهاى نجس  
١٩�  وسواسىاحكام  
١٩� مسائل متفّرقه طهارت و نجاست  

٢١� احكام وضـو 
٢١� طريقه وضـو  
۴٢� مبطالت وضو  
٢۵� مسائل متفّرقه  

٢۵� احكام غسل 
٢۶� جنابت  
٢٨� استحاضه، حيض، نفاس  
٣٠� مسائل متفّرقه غسل  

٣٢� احكام تيّمم 
٣٣� احكام اموات 

٣٣� غسل مّس مّيت و آفن مّيت  
٣٣� نماز و دفن مّيت  
٣۴� نبش قبر  
٣۵� مسائل متفّرقه اموات  

٣٧� احكام نماز 
٣٧� يت نمازاهم  
٣٧� وقت نماز  
٣٨� قبله  
٣٩� بدن، لباس و مكان نمازگزار  
۴١� احكام مسجد  
۴۵� واجبات و مستحبات نماز  
۴٨� مبطالت نماز  
۴٩� شكّيات  

۵٠� نماز احتياط و سجده سهو  
۵٠� احكام نمازهاى مستحبى  
۵١� مسائل متفّرقه نماز  
۵١� نماز مسافر  
۵٢� آسى آه محِل آارش غير از وطن است  
۵٢� وطن و ِاعراض از آن  
۵٣� قصد اقامت  
۵۴� آثيرالسفر  
۵۵� مسائل متفّرقه نماز مسافر  
۵۵� نماز قضا  
۵۶� نماز استيجارى  
۵٧� نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است  
۵٧� احكام نماز جماعت  
۵٩� احكام و شرايط امام جماعت  
۶٠� امامت جانبازان و معلوالن  
۶١� امامت غير روحانى  
۶١� اختالف وظيفه امام و مأموم  
۶١� نماز جمعه  
۶٢� نماز آيات  

۶٣� احكام روزه 
۶٣� نّيت  
۶٣� آند ل مىچيزهايى آه روزه را باط  
مواردى آه قضا و آّفاره يا فقط قضاى روزه واجب است                    

 �۶۵ 
۶۶� آّفاره روزه  
۶٧� احكام روزه قضا و روزه استيجارى  
۶٨� احكام روزه مسافر  
۶٩� آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست  
٧٠� هاى حرام و مكروه روزه  
٧١� هاى مستحب روزه  
٧١� مسائل متفّرقه روزه  
٧١� اعتكاف  
٧٢� خمس 
٧٢� درآمد آسبى  
٧٣� اورزى و محصوالت آنهاباغ، زمين آش  
٧۴� )َمهرّيه، بخشش و ارث(درآمدهاى غير آسبى   
٧۶� خمس سرمايه و ترّقى قيمت آن  
٧٧� )سوارى ـ بارى(وسيله نقلّيه   
٧٧� تهّيه مسكن  
٧٨� مخارج سفرهاى زيارتى  
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٧٨� مئونه زندگى  
٨٠� جبران زيان و قرض از منفعت  
٨١� قرض  
٨١� تصّرف در مالى آه خمس آن پرداخت نشده است  
٨١� نحوه محاسبه خمس  
٨٢� زمان تعّلق و پرداخت خمس  
٨٣� فرار از خمس  
٨٣� مصرف خمس  
٨۴� مسائل متفّرقه خمس  

٨۵� احكام زآات 
٨۵� گيرد هايى آه به آنها زآات تعّلق مىچيز  
٨۵� شرايط واجب شدن زآات  
٨۶� )غّالت اربع(زآات گندم، جو، خرما و آشمش   
٨۶� مصرف زآات  
٨٧� مسائل متفّرقه زآات  
٨٧� زآات فطره  
٨٨� مصرف زآات فطره  
٨٨� مسائل متفّرقه زآات فطره  

٨٨� صدقات 
٨٩� صدقه  
٩٠� آداب صدقه  
٩٠� مواردى آه صدقه دادن خصوصيت دارد  
٩٢� قهفوايد دنيوى صد  
٩٢� صدقات حرام  
٩٢� معناى آراهت در صدقه و موارد مكروهه  
٩٣� مسائل متفّرقه صدقات  
٩۴� م در باره صدقاتنكاتى مه  

٩۴� احكام حج 
٩۴� استطاعت  
٩۵� نيابت و اجير شدن در حج  

٩۶�  از منكرمسائل امر به معروف و نهى 
٩۶� امر به معروف و نهى از منكر  
٩۶� شرايط امر به معروف و نهى از منكر  
٩٧� مراتب امر به معروف و نهى از منكر  
٩٧� مسائل متفّرقه امر به معروف  

٩٨� بعضى از محّرمات و آسبهاى حرام 
٩٨� غنا و موسيقى  
٩٩� رقصيدن و آف زدن  
١٠٠� ُبرد و باخت  
١٠٠� سبق و رمايه  
١٠٠� مجسمه سازى و تصوير  

١٠١� رشوه  
١٠١� آتب ضاّله  
١٠٢� ِسحر و جادوگرى  
١٠٢� حّق التأليف  
١٠٢� ريش تراشيدن و آرايشگرى  
١٠٣� غيبت و تجّسس  
١٠۴� تهمت، هتك و دروغ  
١٠۴� تشّبه به آّفار  
١٠۵� مسائل متفّرقه  

١٠۶� احكام معامالت 
١٠۶� معامالت باطل  
١٠۶� شرايط فروشنده و خريدار  
١٠٧� شرايط جنس و عوض آن  
١٠٨� نقد، نسيه و سلف  
١٠٩� توان معامله را به هم زد مواردى آه نمى  
١١٠� شرط در معامله و خيار تخّلف از شرط  
١١٢� خيار غبن  
١١٣� خيار عيب و ارش  
١١۴� ساير خيارات  
١١۵� مالكيت  
١١۶� مسائل متفّرقه معامالت  

١١٧� احكام شرآت 
١١٨� احكام صلح 

١١٩� مسائل اجاره و سرقفلى 
١٢٠� اجاره  
١٢٠� اجيـر شدن  
١٢١� شرايط ضمن عقد اجاره  
١٢٢� سرقفلى  

١٢٢� مساقات 
١٢٣� وآالت 
١٢٣� مضاربه 

١٢۴� َدين و قـرض 
١٢۶� قرض ربــوى  
١٢٨� بانكها، خريد و فروش پول و چك  

١٣٠� احكام رهــن 
١٣٠� احكام ضمان 

١٣٢� آفالت 
١٣٣� )امانت(وديعه  
١٣٣� )زناشويى(نكاح  
١٣۴� شرايط عقد دايم  
١٣۵� قد موقتاحكام و شرايط ع  
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١٣۶� اذن ولّى در عقد  
١٣٧� شرايط ضمن عقد  
١٣٨� َمهرّيه  
� قد را به هم زدتوان ع عيبهايى آه به واسطه آنها مى 
١٣٩ 

١۴٠� زنهايى آه ازدواج با آنها حرام است  
١۴٢� شيردادنى آه عّلت محرم شدن است  
١۴۴� تمكين، اطاعت، نشوز و نفقه  

١۴۶� نگاه و لمس 
١۴۶� نگاه ولمس نامحرم. ١  
١۴٧� حجاب، پوشش و زينت. ٢  
١۴٨� نگاه به عكس و فيلم نامحرم. ٣  
١۴٩� مراجعه به پزشك نامحرم. ۴  
١۵٠� جلوگيرى از باردارى  
١۵١� مسائل متفّرقه زناشويى  
١۵١� ختنه آردن  
١۵٢� عقيقه  
١۵٢� حضانت  
١۵٣� سقط جنين  
١۵۴� تغيير جنسّيت  

١۵۴� طــالق 
١۵۵� عده طالق  
١۵۶� احكام طالق رجعى و رجوع در آن  
١۵٧� طـالق خلع  
١۵٧� مفقود شدن شوهر  
١۵٨� ه طالقمسائل متفّرق  

١۵٩� غصب 
١۵٩� تصّرف در مال ديگران  
١۶١� منفعت مال غصبى  
١۶١� وجوب برگرداندن مال غصبى  
١۶٢� آند احكام مالى آه انسان آن را پيدا مى  
١۶٣� مجهول المالك  
١۶۴� مسائل متفّرقه  

۵١۶� واليت بر اوالد و تصّرف در اموال آنها 
١۶٧� احياى موات و مشترآات 

١۶٨� احكام سر بريدن و شكار آردن حيوانات 
١۶٨� شرايط سربريدن و شكار  
١۶٩� صيد ماهى  
١۶٩� مسائل متفّرقه شكار و سربريدن  

١۶٩� احكام خوردنيها و آشاميدنيها 
١٧٠� احكام نـذر 

١٧١� وجوب عمل به نذر  
١٧٢� آّفاره تخّلف از نذر  
١٧٢� نذر زن بدون اجازه شوهر  
١٧٢� مصرف نذورات  

١٧٣� احكام هبـه 
١٧۴� وقف 
١٧۶� شرايط وقف  
١٧٧� تصّرف در موقوفات  
١٧٩� فروختن و اجاره موقوفه  
١٨٠� تغيير در وقف  
١٨٢� متوّلى وقف  
١٨٣� مصرف موقوفات  
١٨۴� مسائل متفّرقه وقف  

١٨۴� وصّيت 
١٨۶� لثوصّيت بر ث  
١٨٨� احكام وصى  
١٩٠� مسائل متفّرقه وصّيت  
١٩١� ارث 
١٩۴� موانـع ارث  
١٩۴� ديون و مطالبات مّيت  
١٩۵� سهام ورثه  
١٩٧� ارث زن  
١٩٩� هدايا و جهيزّيه تهّيه شده  
٢٠١�  اجازه ورثهتصّرف در ماترك متوّفا بدون  
٢٠١� قيمت نمودن اموال متوّفا  
� ارث افرادى آه تقّدم و تأخر مرگ آنها معلوم نيست 
٢٠٢ 

٢٠٢� مسائل متفّرقه ارث  
٢٠٣� احكام قضا و شهادات 

٢٠٣� شرايط قاضى  
٢٠٨� حـدود  
٢١٠� تعزيرات  
٢١١� تعزيرات حكومتى  

٢١١� احكام قصاص 
٢١١� موجبات قصاص  
٢١٢� قتـل  
٢١٣� شرآت در قتل  
٢١۵� قصاص اعضا  
٢١۶� لوث و قسامه  
٢١٧� مسائل متفّرقه قصاص  

٢١٩� احكام ديات 
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٢١٩� ديه قتل  
٢٢١� ديه اعضا  
٢٢٢� ديه جنين  
٢٢٣� مسائل متفّرقه ديات  

٢٢۵� ملحقـات 
٢٢۵� قرآن و اسماى متبّرآه  
٢٢۶� )عليهم السالم(ائمهعزادارى   
٢٢٧� بيمه  

٢٢٨� اذّيت آردن حيوانات  
٢٢٨� مقّررات دولت جمهورى اسالمى  
٢٣٠� تلقيح  
٢٣١� تشريح و پيوند اعضا  

٢٣٢� صله َرِحــم  
٢٣٢� استخاره  
٢٣٣� تــوبـه  
٢٣٣� متفّرقات  
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 تعالى بسمه
 حالل محمد حالل ابدًا الى يوم القيامة

 ١.وحرامه حرام ابدًا الى يوم القيامة، اليكون غيره و اليجئ غيره
خاستگاه جاودانگى احكام اسالمى را از جمله بايد در عناصر و عواملى جويا شد آه در چگونگى ارتباط انسان با خداوند تعالى آه منشأ و هدف                             

مجموع اين عناصر، حرآت انسان و جامعه را           .  د، انسان با طبيعت، انسان با جامعه و انسان با خداوند تعالى لحاظ شده است                      ارتباط انسان با خو    
 .سازد حرآتى طبيعى و هماهنگ با فطرت توحيد و خواستها و آرمانهاى اسالمى انسانى، و آمال جامعه، مى

اى جز برآوردن    يازهايى است آه انسان در دستيابى به هدف اصلى آفرينش خود، چاره            رمز دوام و بقاى آلّيت تشريع اسالمى نيز هماهنگى با ن           
 .آنها ندارد

 و ذات اقدس     ٢،»ما خلقت الجن و االنس اّال ِلَيْعُبُدون         و«:  شود از آنجا آه هدف از آفرينش انسان پرستش خداوند به معناى عام آن معرفى مى                    
 به عنوان نهايت و غايتى مطلق آه سرانجام همه چيز، از جمله انسان و اعمال اوست، آنچه ضامن بقاى     ٣،»و اّن الى ربك المنتهى    «خداوند بر اساس    

 و فقهاى ما به ٤،»اليه يصعد الكلم الطّيب و العمل الصالح يرفعه«: باشد، چنان آه فرمود   مى»  عمل صالح «ايمان و صعود آن به پيشگاه خداوند است         
و اين خود، به خوبى جايگاه واالى فقها و ضرورت                .  اند»عمل صالح « هدايتگر انسان و جامعه به           ٥»)عليه وآله صلى اهللا    (امناى پيامبر «عنوان  

و اين چنين است آه مسئوليت شرعى و عقلى مردم ايجاب                 .  سازد برخوردارى جامعه از آنان و دسترسى به احكام و فتاواى فقهى را آشكار مى                      
 فراگيرند و در پيشامدهاى روزگار به سراغ فقها آه آارشناسان متعهدند،                     ٦»اهل ذآر «نى خود را از        آند حقايق و فرايض و همه احكام دي              مى
 ٧.بروند

و اين  .  باشند هاى علميه، پاسخگوى نيازهاى موجود مى       اند آه در مقابل هر موضوعى با دو بال فقاهت و تقواى برگرفته شده از حوزه                     و آنان 
و »  تفريع«در چارچوب   »  فقه«آورد آه    اى بس بزرگ، همواره اين امكان را فراهم مى            عه به عنوان سرمايه    چنين است آه فتح باب اجتهاد در شي         

نگرى در تطبيق احكام بر موضوعات و فروع         باشد و از سويى ديگر عنصر واقع      »  حادث«نيز بازشناسى موضوعات، از يكسو پاسخگوى نيازهاى        
ترين امور   باشد و مهم   د شده است آه شريعت اسالمى، همه مسائل و نيازهاى انسانى را پاسخگو مى              چنان آه در احاديثى تأآي    .  بر اصول، حفظ شود   

 .است  همه و همه بيان شده٨،»حتى االرش في الخدش«) عليه السالم(اجتماعى و جهانى تا ريزترين وقايع زندگى و به تعبير امام
و »  ثبات«يابد، اّما آنچه مايه      دهد و به پيشگاه او بار مى       مى را به خداوند پيوند مى     است آه روح آد   »  آلم طّيب «و  »  ايمان«آوتاه سخن آنكه اين     

باشد آه همواره در رهنمودهاى دينى بويژه در قرآن آريم قرين                    به معناى گسترده آن مى       »  عبادت«و  »  عمل صالح «آن است    »  صعود«عامل  
فقه، تئورى واقعى و آامل «): قدس سره(است، و به تعبير بلند حضرت امام خمينى» تعباد«و »  عمل صالح «دار تبيين    و فقه عهده  .  اند يكديگر آمده 

 ٩.»اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است
 در طول تاريخ فقه اسالمى، با تكيه بر آتاب الهى و ثقل                ١٠آند، از آنان ياد مى    »  عليهم السالم «با تعبير   )  قدس سره (فقهاى شيعه آه عّالمه حّلى     

هاى فقاهت شيعى و به تعبير امام        ، و با برخوردارى از گشايش باب اجتهاد در چارچوب اصول و مشّخصه              اهللا عليهم ـ   ـ صلوات »  عترت«ديل  ب بى
گونه  اند، و بدين    همواره هدايتگر مردم به وظايف و احكام دينى، و پاسخگوى پرسشها و نيازهاى آنان بوده                  ١١»اجتهاد جواهرى «)  قدس سره (راحل
فقط نگاهى اجمالى به صدها آتاب و هزاران           .  اند ترين خدمت را به بقا و گسترش اسالم و حيات مادى و معنوى مردم نموده                     ترين و ارزنده   بزرگ

رود، گوياى اين    اند، و امروزه بزرگترين سرمايه علمى و فرهنگى ما به شمار مى                 رساله فقهى آه با وجود محدوديتهاى بسيار، به نگارش آورده             
 .عّالمه حّلى شصت هزار فرع و قانون و مسئله آّلى را در خود جاى داده است» قواعد«تنها .  بزرگ استحقيقت

                                                           
 .٥٨، ص ١الكافي، ج . ١
 .٥٦ذاريات، آيه . ٢
 .٤٢نجم، آيه . ٣
 .١٠فاطر، آيه . ٤
 .٣٦، ص ٢بحاراألنوار، ج . ٥
 .٧انبيا، آيه ; ٤٣نحل، آيه . ٦
  .٩، حديث ١١وسائل الشيعة، صفات القاضي، باب . ٧
  .٥٩، ص ١الكافي، ج . ٨
 .٩٨، ص ٢١صحيفه نور، ج . ٩
 .آغاز تذآرة الفقهاء. ١٠
  .٩٨، ص ٢١صحيفه نور، ج . ١١
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تواند  هايى آه در بردارنده پرسشها و پاسخهاى فقهى است و در طى بيش از دوازده قرن تدوين يافته، مى                        ارزيابى و برآورد فهرست مجموعه     
ر پاسخگويى به نيازهاى جديد و پرسشهاى نوپيداى فقهى نشان دهد و از سوى ديگر حضور اجتماعى و                       از يكسو توانايى و جامعيت فقهاى ما را د           

تنها نگاهى اجمالى به آنچه فقيه بزرگوار مرحوم ميرزاى               .  اند را بنماياند    تالش بسيار وسيعى آه در جهت خدمت به علم و جامعه مبذول داشته                     
 .تواند شاهد گويايى بر اين واقعيت شيرين باشد آورده است مى» جامع الشتات«د به نام در مجموعه عظيم و ارزشمند خو) قدس سره(قمى

آورد آه بسيارى از پاسخهاى       مندان آنونى فراهم مى    سّنت حسنه گردآورى مجموعه پرسشها و پاسخهاى شرعى، اين امكان را هم براى عالقه                
برگرفته از رهنمود امام     ه فتاوا و اقوال فقهاى گذشته، براى آنان راهگشاست، و اين خود              خود را بيابند و هم براى علما و فقهاى آينده آه مراجعه ب                

 ١٢.»اآتب و بّث علمك في اخوانك«: است آه به مفضل بن عمر فرمود) عليه السالم(صادق
اهللا العظمى حاج شيخ يوسف     حضرت آية   آنچه اينك پيش روى داريد بخشى از مجموعه استفتائاتى است آه طى سالها، از محضر فقيه ارجمند،                     

 .اند له پاسخ گفته دام ظله، از طرف قشرهاى مختلف صورت گرفته و معّظمصانعى 
قدس (هاى علمى و فقهى گسترده در محضر امام            عالوه بر اندوخته    ١٣هستند،)  قدس سره (مرجع عالى قدر آه از شاگردان برجسته امام راحل            

اى به ديدگاههاى جامع و فقه استوار آن يگانه روزگار دارند، اجازه فرمودند مجموعه حاضر                     هدر حوزه بحث و تدريس خويش، عنايت ويژ          )  سره
استاد معّظم به شيوه معمول        .  تدوين گردد »  المسائل توضيح«توسط چند تن از شاگردان ايشان، از ميان هزاران استفتا گزينش شود و به ترتيب                            

مندان نيز   تواند راهگشاى پرسشهاى علمى عالقه      اند آه مى    ادّله مورد نظر نيز اشاره فرموده        خويش و به تناسب، در بسيارى موارد به اجمال به             
مندان به   تواند در آينده براى عالقه       گيرد مى  هاى استفتا صورت مى     چنان آه ذآر تاريخ پاسخها آه براى اولين بار در گردآورى مجموعه                 .  باشد

 .اهگشا باشدبررسى تأثير دو عامل زمان و مكان در فقه، ر
ها و آثار ايشان     آنيم توفيق ادامه تدوين و نشر ديگر مجموعه         له از درگاه خداوند، آرزو مى       در اينجا ضمن مسئلت سالمتى و طول عمر معّظم          

 .را داشته باشيم
 

 مؤسسه فرهنگى
 انتشارات ميثم تمار 

                                                           
 .٥٦، ص ١٨وسائل الشيعة، ج . ١٢
من آقاى  «:  اند اى به مراتب علمى ايشان داشته      دهد آن بزرگوار، عنايت ويژه     اند نشان مى   له فرموده   درباره معّظم  )قدس سره (تعبيرى آه حضرت امام خمينى    .  ١٣

آمدند  ايشان، بالخصوص مى  .  آوردند اين آقاى صانعى وقتى آه سالهاى طوالنى در مباحثاتى آه ما داشتيم تشريف مى              .  ام صانعى را مثل يك فرزند بزرگ آرده      
صحيفه امام،  (»  اى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است           بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم برجسته           حظ مى آردند و من     با من صحبت مى   

 ).٢٣١، ص١٧ج 
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 احكام تقليد
 اجتهاد، تقليد و احتياط

 آند؟ سان به اصول دين از روى تحقيق باشد، يا اينكه تقليد از اهل فن آفايت مىآيا واجب است آه اعتقاد ان )١س (
نمايد، همان ايمانى آه بين مردم مسلمان وجود دارد، و منشأ همه                    در اصول دين يقين و باور از هر راه آه حاصل شود، آفايت مى                      ج ـ 

 ۴/٩/٧۵ .ادى، الزم نيستخوبيها، عبادتها، جهاد و شهادت است، و زيادتر از اين براى مردم ع
نمايد، ليكن بدست آوردن احكام        آيا بر شخصى آه با ادّله فقهى و اجتهادى، تقريبًا همه احكام و مسائل مبتالبه خودش را استنباط مى                              )٢س  (

اى وى َحَرجى و از او ساقط توان گفت آه اجتهاد بر باشد، تقليد حرام است، يا مى براى او مستلزم تحّمل سختى و صرف وقت زياد براى مطالعه مى    
 است؟

 بايد به احوط اقوال موجودين عمل آند، و اگر قدرت تشخيص احوط را ندارد، بايد به فتواى مورد توافق همه موجودين، و در مورد                                     ج ـ 
 ١٢/١٠/٧۴ .اختالف به فتواى اعلم موجودين عمل آند

گونه امور يا امور حسبّيه مأذون باشد، و آن مجتهد                از ِقَبل او در اين      اگر آسى از طرف مجتهدى واليت بر طفل يا وقف داشته، يا                      )٣س  (
 بميرد، يا جنون بر او عارض شود، چه بايد بكند؟

شوند، اّما آسى آه مجتهد او را          مأذون در تصّرف در وقف يا اموال ُقّصر يا امور حسبّيه به مقتضاى نيابت، با مردن مجتهد منعزل مى                      ج ـ 
شود، و نصب، همانند حكم قضايى حاآم، از         االظهر با موت يا جنون مجتهد توليت و قيمومّيتش باطل نمى            قّصر آند، على   متوّلى وقف يا قّيم   

 ٨/٣/٧۶ .رود بين نمى
توان به آتابهاى ديگرى مانند شرح لمعه، وسائل الشيعة و             گاهى از اوقات در رساله عملّيه بعضى از مسائل اصًال وجود ندارد، آيا مى                  )۴س  (

 آتب اربعه در مورد مسائل مبتالبه، رجوع و عمل آرد يا نه؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟
 اگر دسترسى به گرفتن فتوا از مرجع تقليدش ندارد، بايد تا زمان اخذ فتوا به احوط اقوال موجودين عمل آند و اگر آن هم ممكن نباشد،                                 ج ـ 

 ۴/٩/٧٣ .ه فتواى مشهور عمل آندهاى عملّيه، بايد ب به خاطر نبودن مسئله در رساله
آرده  آمده است، از رساله مجتهد وقت، استفاده و به آن عمل مى             اى پيش مى   شخصى متوجه عنوان تقليد نبوده، اّما هرگاه برايش مسئله         )  ۵س  (
 آيا اين مقدار براى تحّقق تقليد و بقا پس از فوت او آافى است؟. است

 ٨/٣/٧۶ . بله، آافى استج ـ
 هاى آسى آه بعد از تكليف آنها را بدون تقليد به جا آورده است، چيست؟ ليف نماز و روزهتك) ۶س (

خواهد از او تقليد     و يا مطابق با فتواى مرجعى است آه مى          اگر مطابق با فتواى مرجعى است آه در آن زمان الزم بوده از او تقليد نمايد                 ج ـ 
 ١٣/٢/٧١ .است آند، درست

مانى آه به واسطه گرايشهاى مختلف، تقليد از مجتهدان را قبول ندارند، و اعمالشان بدون تقليد از مجتهد است،                             وضعيت جوانان مسل     )٧س  (
 چگونه است؟
 ٣/۶/٧۵ . در صورتى اعمالشان صحيح است آه موافق با فتواى مجتهدى باشد آه وظيفه آنها تقليد از اوست، وگرنه صحيح نيستج ـ

 تقليد ابتدايى از مّيت
 قليد ابتدايى از مرجع تقليدى آه فوت شده است، چه حكمى دارد؟ت )٨س (

 ١٩/۶/٧۵ . جايز نيست، چون تقليد ابتدايى از مّيت استج ـ
 توانند از ايشان تقليد آنند؟ رسند، آيا مى به سّن تكليف مى) قدس سره(الشأن افرادى آه بعد از رحلت امام عظيم )٩س (

 ٢/٧/٧۵ . جايز نيست چون تقليد ابتدايى از مّيت است،ج ـ
، جايز است؟ در صورت اعلمّيت مجتهد مّيت نسبت به مجتهدان زنده، وظيفه                   )قدس سره (آيا تقليد ابتدايى از مجتهد مّيت، نظير امام            )١٠س  (

 چيست؟ اند، آسانى آه تازه به تكليف رسيده
 ٢/۴/٧۵ . تقليد ابتدايى از مّيت، مطلقًا جايز نيستج ـ

 تقليد از اعلم
 آيا تقليد از اعلم بر مكّلف الزم است يا خير؟ )١١س (

نقل شده  )  قدس سره (توان به عدم لزوم آن فتوا داد با اينكه از محّقق ثانى             الزم است و چگونه مى    )  اگر نگوييم بنا بر اقوى    ( على االحوط    ج ـ 
نيز منقول است آه عدم جواز       )  قدس سره (لهدىبلكه از سّيد مرتضى علم ا       ;  آه صريحًا ادعاى اجماع بر عدم جواز تقليد از غير اعلم آرده               

 ١٣/١٠/٧٣ .تقليد از غير اعلم، از مسّلمات شيعه است
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است، به صرف امضا شدن نظرّياتش توسط مجتهدى،                آيا اعلمّيت امرى نسبى است؟ مثًال آيا فردى آه داراى نظرّياتى در دين                           )١٢س   (
 توان از او به عنوان اعلم تقليد آرد؟ مى

هاى  اعلمّيت در استنباط احكام شرعّيه از ادّله است و آن هم، منوط به آثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در حوزه                                  معيار،    ج ـ 
 ١۴/۴/٧۴ .علمّيه و آّر و فّر در مسائل فقهى است

 توان در زمان حضور ولّى فقيه، از فرد ديگرى تقليد آرد؟ آيا مى )١٣س (
 ١/٢/٧۵ .است د از اعلم هم براى مكّلف، حّجت رعايت شرايط تقليد، الزم و تقليج ـ

يك را مالك قرار دهد؟ اگر ولّى فقيه حكمى صادر آرد، آيا               در صورت تزاحم بين فتواى مرجع تقليد و فتواى ولّى فقيه، فرد بايد آدام                 )١۴س  (
 تبعّيت از آن بر همه واجب است، يا فقط بر مقّلدان ايشان واجب است؟

 ٨/۵/٧۴  .است اعلم، مقّدم و تبعّيت از حكم حاآم شرعى هم الزم فتواى مرجع تقليد ج ـ
توان در مسائل    هاى عملّيه نوشته شده آه بايد از مجتهد اعلم تقليد آرد، ولى از آنجا آه تشخيص اعلم مشكل است، آيا مى                            در رساله   )١۵س  (

 عالى چيست؟ نظر حضرتمورد اختالف، رأى اآثرّيت را مالك عمل قرار داد و به آن عمل آرد يا خير؟ 
اگر اعلم قطعًا يا احتماًال بين اآثرّيت         (جانب   احتياج به تقليد دارد، و به نظر اين         )  عمل به رأى اآثرّيت    ( ناگفته نماند آه خود اين مسئله          ج ـ 

ايد، مشكل   قوم فرموده جايز است، و در ضمن، تشخيص اعلم آنقدر هم آه مر             )  وجود داشته باشد، و احتمال اعلمّيت بين ديگران داده نشود            
 ٢٠/١/٧۴ .نيست

اى آه داشتم، صرفًا با تشخيص خودم و بدون توجه و علم به شرايط                      جانب چند سال قبل از انقالب، با توجه به وظيفه شرعى                 اين  )١۶س  (
 ير؟آيا اين نحوه تقليد، صحيح است يا خ. انتخاب مجتهد جامع الشرائط، رساله شخصى را تهّيه و از او تقليد آردم

ايد و بعد از تحقيق نيز       ايد، يا بدون توجه به اين جهات، به فتواى ايشان عمل آرده              اگر در آن زمان، به اعلم بودن ايشان اطمينان داشته           ج ـ 
اعلمّيت ديگران برايتان محرز نشده، تقليد و عمل شما صحيح است، اّما اگر اعلمّيت شخص ديگرى را احراز آرديد، رجوع از شخص اول                          

ايد، مضّر به اعمال     شما واجب است، و عمل بعد از احراز، بايد منطبق با فتواى همان اعلم باشد، و اگر اآلن متوجه اعلمّيت ديگرى شده                         بر
 ٢٢/٨/۶٨ .گذشته شما نيست

 توان به هر مجتهدى آه شرايط متعارف را دارد، رجوع آرد يا خير؟ آيا در احتياط واجب مى )١٧س (
 ١٠/٨/٧۴ .مجتهدى رجوع آرد، بلكه بايد به آسى رجوع آرد آه علمش از اعلم آمتر، و از سايرين بيشتر باشدتوان به هر   نمىج ـ

 در صورتى آه تشخيص اعلم ممكن نباشد، و يكى از مجتهدان اورع باشد، وظيفه چيست؟ )١٨س (
 ٢٠/۵/٧۵ .اند  اگر از اورع تقليد آنند، به وظيفه عمل آردهج ـ

 مفتي أن يكون عادًال، و يكتفى في إثبات ذلك بحسن الظاهر، ما هو المقصود بحسن الظاهر؟يشترط في ال )١٩س (
ذلك يتحّقق بالمعاشرة معه، أو بإخبار من يعاشره، إن أفاد               معناه واضح، فاّنه عبارة عن عدم صدور المعصية منه، و إتيانه للواجبات، و                  ج ـ 
 ۴/٩/٧۵ .االطمئنان قوله

 تبعيض در تقليد
 دانيد؟ آيا تبعيض در تقليد را جايز مى )٢٠س (

 ۴/٩/٧۵ . تبعيض در تقليد، با فرض تساوى مراجع، جايز استج ـ
در موضوع اعلمّيت مرجع تقليد، مفروض بر آنكه انسان ثبوتًا يا اثباتًا به مفهوم اعلمّيت، يا به صدق آن بر يكى از مجتهدان معتقد                                      )٢١س  (

قليد قائل شده، در مسائل مختلف فقهى از مجتهدان جامع الشرائط مختلف تقليد آند؟ در اين صورت اگر اين                             نباشد، آيا مجاز است به تبعيض در ت           
ترين فتوا در ميان فتاواى اين مجتهدان در مسائل مختلف شود، آيا شرعًا چنين عملى آه ظاهرًا در نقطه مقابل عمل به                                عمل، موجب انتخاب ساده    

  خير؟احتياط است، صحيح و جايز است يا
 ٢۴/١٢/٧۵ . تبعيض در تقليد، با احراز تساوى، مانعى نداردج ـ

اند،  دانيد، آيا در احكامى آه متالزمين          عالى آه تبعيض در تقليد را با فرض تساوى مراجع زنده، جايز مى                       بنا بر نظر حضرت       )٢٢س  (
داند، ولى در    هدى تقليد آند آه مقّدمه شغل را موجب آثرت سفر نمى            تواند در مسئله نماز از مجت       توان از دو نفر تقليد آرد؟ مثًال آيا شخص مى            مى

 داند، تقليد آند، و در نتيجه با تقليد از دو مجتهد، روزه را بگيرد و نماز را شكسته بخواند؟ مسئله روزه از مجتهدى آه او را آثيرالسفر مى
 ٧/٣/٧۶ .ست، ظاهرًا جايز نيست در فرض سؤال، چون تقليد از دو مجتهد، مستلزم تفكيك متالزمين اج ـ

توان به األعلم    در احتياط واجب، محّل تأّمل و محّل اشكال، مى         «:  ايد آه  عالى در رساله توضيح المسائل، احكام تقليد فرموده         حضرت  )٢٣س  (
 جوع آرد؟توان در احتياط، محّل تأّمل و محّل اشكال، به ديگرى ر درصورت تساوى مراجع هم مى ، آيا»فاألعلم رجوع آرد
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 ١١/١/٧۴ . از باب جواز تبعيض در تقليد، مانعى نداردج ـ
توان به غير رجوع      در احتياط واجب، محّل تأّمل است، محّل اشكال است، مى              «:  هاى عملّيه مراجع عظام آمده است آه          در رساله   )٢۴س  (
  و فتواى به احتياط وجود دارد يا خير؟چيست؟ آيا در جواز رجوع، فرقى بين احتياط در فتوا منظور از احتياط واجب. »آرد

توان به   گويد محّل اشكال و تأّمل است، مى         احتياط واجب در جايى است آه مجتهد فتوا ندارد، و در اين مورد و مواردى آه مجتهد مى                      ج ـ 
ى بين اقسام احتياطات واجب     فتواى مجتهدى آه علمش از مجتهد اعلم آمتر، و از ديگر مجتهدان بيشتر است، عمل آرد، و در اين حكم فرق                        

 ٨/٢/٧۶ .نيست
 رجوع از مجتهد حّى به مجتهد حّى

 تواند در صورتى آه بخواهد، مرجع خود را عوض آند يا خير؟ آند، آيا مى انسانى آه از مجتهد زنده تقليد مى )٢۵س (
٣/١٠/٧٣ 

 تواند مرجع تقليد خود را عوض آند؟  سياسى، مىآيا آسى بدون دليل شرعى، مثًال از روى دلخواه يا رعايت بعضى مالحظات )٢۶س (
آرى، اگر اعلمّيت مجتهد ديگر احراز شود، بنا بر احتياط          . عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر براى جهات ذآر شده در سؤال، جايز نيست               ج ـ 

 ٢/٨/٧۵ .واجب، بايد به او رجوع آرد
تواند پس از تحقيق راجع به اعلمّيت، از مجتهد          ديگرى تقليد آرده است، آيا مى     مقّلدى آه بدون تحقيق پس از فوت مجتهدى، از مجتهد             )٢٧س  (

 ديگرى تقليد آند؟
 ١۴/۴/٧۴ . با احراز اعلمّيت نه تنها جايز، بلكه بنا بر احتياط واجب، اگر نگوييم اقوى، واجب استج ـ

 رجوع از مجتهد حّى به مجتهد مّيت
توانيم به همان مرجع مّيت برگرديم يا خير؟ اگر               مى عالى برگرديم، آيا پس از مدتى         حضرتاى از مرجع مّيت به          اگر در مسئله     )٢٨س  (

 هايمان چيست؟ برگشتيم، تكليف نماز و روزه
هاى به جا آورده شده، در صورتى بايد قضا شود آه اختالف در فتوا،                 رجوع از مجتهد حّى به مجتهد مّيت جايز نيست، و نماز و روزه               ج ـ 

 ۶/٢/٧٣ .اشته باشند آه بر نماز و روزه تأثير دارددر مسائلى د
ايم، بعد از مدتى از ايشان         به مرجع ديگرى رجوع آرده     )  قدس سره (اى آه در آن بعد از فوت حضرت امام            توانيم در مسئله   آيا مى   )٢٩س  (

 عدول و به مرجع ديگرى رجوع آنيم؟
جوع از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر غير جايز است، مگر آنكه اعلمّيت                      رجوع از حّى به مجتهد مّيت مطلقًا غير جايز، و نيز ر                   ج ـ 
 ۵/٨/۶٩ .شود، احراز شود آه به او مراجعه مى آسى

 بقا بر تقليد از مجتهد مّيت
 عالى نسبت به بقا بر تقليد از مجتهد مّيت چيست؟ نظر حضرت )٣٠س (

/٣٠/۵ .ه به آنها عمل آرده و چه در مسائلى آه به آنها عمل نكرده است، جايز است بقا بر تقليد از مجتهد مّيت مطلقًا، چه در مسائلى آج ـ
۶٨ 

توان بر مّيت باقى     آيا الزم است آه بقا بر تقليد از مجتهد مّيت، مستند به فتواى مجتهد زنده باشد، يا اينكه بدون اذن مجتهد زنده هم مى                           )٣١س  (
 ماند؟

 از مجتهد مّيت از مسائل اختالفى و محتاج به تقليد است، الزم است آه در آن به مجتهد حّى واجد                            چون جواز و عدم جواز بقا بر تقليد          ج ـ 
شرايط تقليد، رجوع آند، و با عدم رجوع، شّك در برائت ذّمه دارد، و با عمل به فتواى مّيت، برائت ذّمه آه عقًال الزم است، احراز                                                 

 ٢٠/۴/٧۵ .شود نمى
 د مرجعًا، ثّم توّفي هذا المرجع؟ هل له أن يستمّر على تقليده أم عليه أن يقّلد من يعتقد أّنه هو األعلم اآلن؟ما هو حكم من آان يقّل )٣٢س (

 ۴/۵/٧۵ . يجب على األحوط الرجوع إلى الحّي االعلم في جواز البقاء و عدمه، فإن أفتى هو بجواز البقاء جاز االستمرار، و إّال فالج ـ
يا يكى ديگر از مراجع مّيت، باقى مانده است، آيا در حال                  )  قدس سره ( اجازه از مجتهد حّى، تا آنون بر امام            شخصى بدون تقليد و      )٣٣س  (

تواند با فتواى مراجع حّى به تقليد خود از مجتهد مّيت ادامه دهد؟ وضعّيت اعمال سابقش آه در آنها بدون اجازه از مجتهد حّى، از مجتهد                             حاضر مى 
 ه است؟مّيت تقليد آرده، چگون

 ٢٠/۴/٧۵ .شاءاهللا صحيح است دانم، إن  بقا بر تقليد از مجتهد مّيت جايز است، و اعمال گذشته او چون بقا را جايز مىج ـ
تواند در احتياطات و بعضى از فتاوا        باقى مانده است، آيا مى    )  قدس سره (عالى، بر حضرت امام    فردى آه در تقليد، به فتواى حضرت        )٣۴س  (

 عالى عمل آند؟ به فتواى حضرت
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 ١۵/٣/٧٣ .تواند، چون بقا بر تقليد از مجتهد مّيت جايز است نه واجب  مىج ـ
، زيد را اعلم تشخيص داده و از وى تقليد نموده است، ولى               )زيد و عمرو  (شخصى پس از رسيدن به سّن تكليف، ميان دو مرجع تقليد                )٣۵س  (

آه تشخيص وى در آن زمان، صحيح نبوده و عمرو اعلم بوده است، مستدعى است بفرماييد بر                   به اين نتيجه رسيده      پس از فوت هر دو مرجع تقليد،       
در صورتى آه مقّلد در زمان حيات عمرو، از او تقليد نكرده                  (بوده است، يا تقليد از عمرو           فرض وجوب تقليد از مّيت اعلم، تقليد از زيد واجب              

 ؟)است
٢٠ .اش صحيح است المفروض، براى او صحيح نيست، هر چند آه اعمال گذشته بر تقليد على بايد به مجتهد حّى رجوع آند، چون بقا ج ـ

/۴/٧۵ 
 آيا با فرض اعلمّيت مجتهد مّيت نسبت به مجتهدان حّى، تقليد از مّيت واجب است؟ در فرض تساوى مّيت و حّى، وظيفه چيست؟ )٣۶س (

 ٢٠/۴/٧۵ .تواند يا باقى بماند، يا به فتواى مجتهد حّى عمل آند مى بقا بر تقليد از مجتهد مّيت جايز است نه واجب، لذا ج ـ
هاى عملّيه مشابهى دارند، و جز در بعضى از             ايشان رساله  بعد از رحلت يك مرجع تقليد، و وجود مراجع فراوانى آه تقريبًا تمامى                   )٣٧س  (

ع مّيت باقى ماند و براى مسائل جارى روز به فراخور حال خود، به هر                السابق، به مرج   توان، آما فى   مسائل هيچ اختالف رأيى وجود ندارد، آيا مى       
 يك از آقايان رجوع، و آالًّ از انتخاب مرجع خوددارى آرد؟

د توان به استنا  اگر همه آسانى آه اعلمّيت آنها محتمل است، و بايد از يكى از آنها تقليد آند، بر جواز بقا بر تقليد از مّيت اّتفاق دارند، مى     ج ـ 
تواند باقى بماند، بايد به يكى از آنها آه ظّن و گمان به اعلمّيتش دارد، مراجعه                  فتواى همه آنها بر مّيت باقى ماند، و نسبت به مسائلى آه نمى             

 ١٠/٩/٧۴ .آند
تقليد نموده و بعد    )  قدس سره (بوده است، پس از رحلت ايشان، از امام       )  قدس سره (اهللا بروجردى  شخصى از اول بلوغ، مقّلد مرحوم آية        )٣٨س  (

فرماييد بقا بر تقليد از مّيت جايز است، رجوع             عالى آه مى   شده، پس از رحلت ايشان، به حضرت        )  قدس سره (اهللا اراآى  از ارتحال امام، مقّلد آية      
 ى باشد؟اهللا بروجردى، باق تواند بر مرجع اّولى، يعنى مرحوم آية آرده است، آيا منظور از مّيت، آخرين مرجع است، يا مى

اى آه از مرجع مّيتى تقليد نموده و به                بقا بر فتواى مّيت چه مرجع مّيت يك نفر بوده يا چند نفر، مطلقًا جايز است، ليكن هر مسئله                               ج ـ 
، رجوع از مجتهد مّيت به مجتهد مّيت ديگر            جانب رجوع نمايد، چون      است، يا بايد بر فتواى او بماند يا به فتواى اين                  فتوايش عمل آرده   

 ١١/١/٧۴ .رجوع از حّجت به غير حّجت است
قدس (اهللا اراآى  آنم، و تنها در چند مسئله خاص از مرحوم آية               تقليد مى )  قدس سره (بنده در عموم مسائل آما آان از حضرت امام             )  ٣٩س  (
عالى هم   اى از مسائل از حضرت      مه داده، در پاره    ام، ادا  تقليد آرده )  رهما(اهللا اراآى  توانم مسائلى را آه از امام و آية           آنم، آيا مى   تقليد مى )  سره

 تقليد آنم؟
 ٢٠/٨/٧۴ . آرى، جايز است و مانعى نداردج ـ

در مسئله بقا بر تقليد     )  قدس سره (اهللا اراآى  بوده است، پس از ارتحال ايشان، با تقليد از آية           )  قدس سره (شخصى آه مقّلد حضرت امام       )۴٠س  (
اهللا اراآى بجز مسئله بقا بر تقليد از مجتهد مّيت،            باقى مانده است، در صورتى آه اين شخص در زمان حيات آية             )  قدس سره (از مجتهد مّيت بر امام     

اهللا اراآى   تواند در حال حاضر در مسائل ديگر، نظير تمام بودن نماز شخص آثيرالسفر، از آية                 در مسئله ديگرى از ايشان تقليد نكرده باشد، آيا مى          
 تقليد آند؟)  تقليد خود از امام نيز باقى باشددر صورتى آه بر اصل(

 ٢٠/۴/٧۵ . جايز نيست، چون رجوع از مجتهد مّيت به مجتهد مّيت استج ـ
ام، پس از رحلت ايشان به فتواى ساير مراجع، بر ايشان باقى ماندم، ولى در بعضى                    بوده)  قدس سره (جانب آه مقّلد حضرت امام      اين  )۴١س  (

ام  توانم بر امام باقى باشم؟ آيا در آن مسائلى آه از ساير آقايان تقليد آرده                ، تقليد آردم، آيا اينك مى     )رهما(اراآى و گلپايگانى  از مسائل از آيات عظام      
 توانم باقى باشم؟ نيز مى

ايد، جايز  مراجعه فرموده) هقدس سر( بقا بر تقليد از مجتهد مّيت مطلقًا جايز است، لذا بقا در مسائلى هم آه در آنها به آقايانى غير از امام                  ج ـ 
 ١٧/١٢/٧٣ .است

آرده و با اعتماد به فتواى او         مرجع تقليدش منطبق مى    شخصى هنگامى آه هنوز بالغ نبوده، اّما ممّيز بوده، اعمال خود را با تقليد از                   )۴٢س  (
 تواند بر تقليد از او باقى باشد يا خير؟ مىحال اگر قبل از بلوغ اين شخص، آن مرجع از دنيا برود، آيا . داده است اعمالش را انجام مى

٢/٣/٧۶ 
 مسائل متفّرقه تقليد

اگر انسان، مقّلد مجتهدى باشد و اعمالش را طبق فتواى او انجام دهد، ولى بعد از مدتى فتواى مجتهد عوض شود، تكليف او نسبت به                               )۴٣س  (
 چيست؟) مثل طهارت، نجاست، حّلّيت و غيره(به احكام وضعّيه احكام و اعمال گذشته، نسبت به عقود و ايقاعات انجام شده و نسبت 
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 تمام احكام سابقه، بدون تفاوت بين متعّلقات و احكام، و بدون تفاوت بين موارد از قبيل سبب، موضوع و غيره به قّوت خود باقى است، و                      ج ـ 
اء است، پس تبّدل رأى نسبت به ا عمال گذشته، مطلقًا هيچ عالوه بر مبنا، مقتضاى سيره مطلقًا، چه در امارات و اصول، و چه در قطع، اجز      

آرى، در يك جا اجزاء، موضوعّيت ندارد، و آن جايى است آه حكمى، متعّلق به موضوعى باشد، و قبل از زوال موضوع، فتوا                        .  اثرى ندارد 
يوان را ذبح آند، ولى قبل از خوردن آن، فتواى          عوض شود، مثل اينكه فرضًا فتوا داده شود آه فالن حيوان، حالل گوشت است، و مقّلد آن ح                  

توان آن ذبيحه را خورد، زيرا اجزاء، معنا ندارد، و از باب سالبه به انتفاى موضوع،                           حرمت داده شود، آه در اين صورت، ديگر نمى             
گوسفندى را تذآيه آند، و گوسفند هم         آرى، اگر فقيهى فتوا دهد آه تذآيه با غير حديد جايز است، و مكّلفى با غير از حديد                         .  شود منتفى مى 

باشد، بعد آن فقيه از رأى خود برگردد، و فتوا دهد آه تذآيه به غير از حديد جايز نيست، فتواى قبلى حّجت نيست، ليكن به                                      هنوز موجود 
 ٨/٣/٧۶ .ستشود، زيرا فعل، انجام و تذآيه، واقع شده و قاعده اجزاء، جارى ا حّلّيت و طهارت گوسفند ذبح شده، حكم مى

 ، يقين ندارد آه مكّلف است، آيا تكليفى متوجه اوست؟)نه جهل به مسئله شرعى(در مواردى آه انسان به خاطر جهل به موضوع  )۴۴س (
 ٣٠/٢/۶٨ . خير، مگر در امورى با اهميت آه احتياط محض، الزم استج ـ

 وظايف مجتهد است يا مقّلد؟اى از آالت قمار، از  آيا تشخيص موضوع مثل خارج شدن وسيله )۴۵س (
 ٨/٢/٧۶ . از وظايف مقّلد استج ـ

دانند، آيا اآنون براى      تكليف را ُنه سالگى مى       بوده آه سنّ   )  رهم(يا يكى از فقهاى عظام      )  قدس سره (اگر دخترى مقّلد حضرت امام        )۴۶س  (
 بداند؟ يزده سالگى را شروع تكليفعالى را مالك قرار داده، س تواند فتواى حضرت مى هاى قضا شده تدارك نماز و روزه

واجب است، ترك نموده، بايد قضاى آنها را طبق فتواى             دانسته برايش   اگر قبًال به سّن ُنه سالگى رسيده، و نماز و روزه را با آنكه مى                    ج ـ 
 ٨/٣/٧۶ .مرجع فوت شده به جا آورد

خوانده و روزه هم گرفته، هر چند مفهوم تقليد را درك                 خود، نماز دخترى از سن ُنه سالگى به مدت دو سال، بنا بر دستور والدين                     )  ۴٧س  (
 عالى تقليد آند، آيا جايز است؟ شخصًا يا بنا بر توصيه پدر و مادر خود در احكام دين، از حضرت حال اگر بخواهد. نكرده است
 ٣/۴/٧٣ .آند تواند تقليد  به هر نحوى آه اطمينان به جواز تقليد پيدا آند، مىج ـ

 يا خير؟ اگر مرجع تقليد زن و شوهرى در يك منزل، با هم فرق آند، آيا اشكال دارد) ۴٨س (
 ٢٧/۴/۶٩ .داند، تقليد آند، بين خود و خدا معذور است  مانعى ندارد و هر آس از هر مجتهدى آه او را داراى شرايط مىج ـ

آرده، به فتواى    داند آه پدرش به فتواى چه مرجع تقليدى عمل مى           اگر پدر فردى فوت شده باشد، و پسر بزرگتر با توجه به اينكه مى                 )۴٩س  (
 مرجع تقليد خود عمل آند، از نظر جناب عالى چه حكمى دارد؟

دهد، طبق وظيفه خود و        نه تنها مانعى ندارد، بلكه متعّين است آه ولّى، و پسر بزرگتر و هر آسى آه آارى را براى مّيت انجام مى                                ج ـ 
 ١٩/۶/٧۵ .آند عمل آند، اگرچه براى مّيت عمل مىفتواى مرجع تقليدش 

 هاى بلوغ نشانه
 عالى در خصوص سّن تكليف چيست؟ نظر مبارك حضرت )۵٠س (

 شرط بلوغ براى پسران با نبود ساير شرايط مذآور در رساله عملّيه، تمام شدن پانزده سال قمرى و شرايط بلوغ براى دختران، روييدن                            ج ـ 
شود، و با نبودن يكى از اينها،  از زن خارج نمى شود آه منى ا عادت زنانه و بيرون آمدن منى، هر چند گفته مىموى درشت باالى عورت ي    

 ٨/٢/٧۶ ١٤.تمام شدن سيزده سال قمرى است
م مانند  آيا اين سن، سّن تكليف براى تمام احكا          .  »رسد دختر در سيزده سالگى به تكليف مى         «:  فرماييد المسائل مى  در رساله توضيح     )۵١س  (

 نماز و حجاب است، يا فقط براى روزه؟
 ٢۴/۵/٧۴ . در تمام احكام مكّلف است، و اختصاص به روزه نداردج ـ

انجام فرايض نيز از همين سن بر دخترانى آه از                        آيا رعايت حجاب و       .  ايد سّن بلوغ دختران را سيزده سالگى بيان فرموده                   )۵٢س   (
 است؟ آنند، واجب عالى تقليد مى حضرت
و با  اى خاص خصوصّيت عّفت و حياى اجتماعى و مقّررات آنها مسئله   ولى در مسئله حجاب،   ;   آرى، بين فرايض و غير آن فرقى نيست         ـ ج

 ٢/٧/٧٨ .است اهميت است آه براى دختران غيربالغ هم رعايتش الزم
باشد؟ در صورت وجود رابطه، به تفكيك بيان             تواند بين بلوغ و رشد وجود داشته              اى مى  در احكام وضعى و تكليفى، چه رابطه            )۵٣س  (
 .فرماييد

                                                           
 .جانب مراجعه فرماييد اين» رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى توضيح بيشتر مى. ١٤
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ولى نفوذ عقود، ايقاعات و تصّرفات مالى و جانى، تابع بلوغ و رشد با هم                      ;   واجبات، گناهان و مجازات آنها تابع تكليف و بلوغ است               ج ـ 
٢٧ .يد، و در برخى ديگر با تقّدم و تأخر زمانىآ است، با عنايت به اين نكته آه بلوغ و رشد در برخى از افراد هم زمان با هم به وجود مى

/١٢/٧۵ 
 في أّي سنة يصبح الصبّي ممّيزًا في األعّم األغلب؟ و في اّي سنة يصبح اليتيم راشدًا في األعّم األغلب؟ )۵۴س (

/۵ .الف األفراد والمناطق والثقافة الحاآمة حيث إّن الرشد و التمييز من اُالمور التكوينّية ال من اُالمور التعّبدّية مثل البلوغ، يختلفان باختج ـ
١/٧۵ 

 

 احكام طهارت و نجاست
 نجاسات

 آيا بول و غائط حيوان نجاستخوار نجس است؟ ساير رطوبتهاى آن چه حكمى دارد؟ )۵۵س (
 مورد شتر    اّما در ;   بول و غائط هر حيوان نجاستخوارى آه حرام گوشت شده باشد، نجس است، ولى ساير رطوبتهاى آن پاك است                                 ج ـ 

 ١۴/١١/٧١ .نجاستخوار، عرق آن نيز نجس است
 خير؟ نجس است يا... آيا فضله پرندگان حرام گوشت مثل طوطى و مرغ عشق و )۵۶س (

 ٨/٣/٧۶ . پاك استج ـ
 دارد؟ داند آه عرق است يا بول، چه حكمى رطوبتى آه در لباس است و انسان نمى  )۵٧س (

 ۴/٧/٧۴ . محكوم به طهارت استج ـ
آيد، آيا حكم منى     شود و سفيد رنگ و چسبنده است ولى بدون َجستن بيرون مى            رطوبتى آه در حين مالعبه با همسر از مرد خارج مى            )۵٨س  (

 را دارد؟ در صورت تماس با لباس چه حكمى دارد؟
 ۴/١٢/٧۴ . حكم منى را ندارد و محكوم به طهارت است و اگر به لباس و غير آن سرايت آند، مانعى نداردج ـ

شود آه فاقد عاليم منى است، آيا چنين آبى در           گاهى پس از بول و در حين استبرا، مايع لزجى شبيه به منى از مخرج ادرار خارج مى                    )۵٩س  (
 حكم منى است؟

ك است و ناقض وضو     تنها محكوم به منى بودن نيست، بلكه پا        نه آيد، محكوم به بول است، اّما بعد از آن،          آنچه آه حين استبرا بيرون مى      ج ـ 
 ٢٧/٨/٧٠ .نيست هم

شود، ولى آثار منى به وضوح در لباس مشهود نيست، در چنين مواردى تكليف                        گاهى بوى منى از لباس زيرين مرد استشمام مى               )۶٠س  (
 شخص چيست؟

 پاك بودن را بر آن مترّتب نمود،         توان گفت آه لباس نجس است، و بايد آثار            لباس پاك است و تا يقين به آلودگى به منى پيدا نشود، نمى                ج ـ 
 ٢٧/٨/٧٠ .شود آه خود، ناپسند و مذموم است وگرنه انسان گرفتار وسوسه مى

شود، از لحاظ نجاست و طهارت چه حكمى         رطوبتى آه در موقع مالعبه و بازى آردن و هيجان و يا به طور عادى از زن خارج مى                      )۶١س  (
 دارد؟

 ٢/١/٧۶ . محكوم به طهارت استج ـ
مثل بخار ادرار بچه يا     (آيد، پاك است يا نجس؟       بوجود مى  قطرات آبى آه از تبخير عين نجاست  با برخورد آن با شىء پاك ديگر                   آيا  )۶٢س  (

 دارد؟ اگر اين بخار به سر و صورت انسان برخورد نمايد، چه حكمى). شود گرفته مى بيمار آه در ظرف
 ٢٧/١٠/٧۴ .، نجس است اگر بخار نجس به صورت آب و بول برگرددج ـ

 چوب، روغن، نفت و امثال اينها اگر نجس شوند و آنها را بسوزانند، آيا دود و دوده آنها نجس است يا خير؟  )۶٣س (
 ٨/٣/٧۶ . نجس نيستج ـ

 اند؟ آندن پوست يا زخم يا دندان و يا امور مشابه آنها چه حكمى دارد؟ آيا اين گونه پوستها نجس )۶۴س (
٢۵ .هاى بزرگ آه نجس است هاى آوچك و ريز هم نجس نيست، برخالف قطعه فاحش نداشته باشد، حرام نيست و قطعه اگر ضرر ج ـ

/٧/٧۴ 
آبى آه از    .  رود گاهى اوقات در قسمت زخمهاى باز آه الى آن قرمز و خونى است، هنگام آب آشيدن خون الى زخم از بين نمى                                  )۶۵س  (

 گردد، چه حكمى دارد؟ روى آن خون برمى
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باشد آه خون، خون ظاهر بدن حساب شود، آن آب هم محكوم به                اگر يقين آند آه آب قليل با خون برخورد نموده و شكاف هم به طورى                ج ـ 
 ٢٧/١٠/٧٠ .نجاست است

 آيا اين    .»آيد اگر در آب دهان مستهلك شود، پاك است             خونى آه از الى دندانها بيرون مى         «:  فرماييد المسائل مى  در رساله توضيح     )۶۶س  (
آلود شود، آيا    شود؟ همچنين اگر به هنگام ُپر آردن دندان، دهان خون           ها ـ نيز مى    حكم شامل ساير خونهاى دهان ـ نظير زبان و قسمت داخلى گونه             

 تطهير آنها الزم است؟ 
همچنين اگر  ;  شود ت، نجس نمى   هر خونى آه در دهان باشد و در آن مستهلك گردد، پاك است، چون اساسًا داخل دهان با برخورد نجاس                       ج ـ 

 ١/٣/٨٠ .شود در جاى ديگر بدن نيز باشد، نيازى به آب آشيدن نيست و با ازاله و از بين رفتن نجاست، بدن پاك مى
آند، آيا اين آب نجس است         متّكا را مرطوب و زرد مى        آيد آه  ام وقتى آه در خواب است، آب زرد رنگى بيرون مى                از دهان بچه     )۶٧س  (

 ؟)است ردى آن مثل خونچون ز(
 ١٨/١١/٧١ .، محكوم به طهارت و پاآى است)هر چند خون بودن مورد گمان هم باشد( چون يقين به خون بودن نيست ج ـ

 گذاشته شده تا مويز شود، و اآلن باد آرده و تبديل به مويز شده، چه حكمى دارد؟) مثل پشت پنجره(خوردن انگورى آه در جاى گرم  )۶٨س (
 ٨/٣/٧۶ .باشد، محكوم به طهارت و خوردنش حالل است  شّك در به جوش آمدن آب داخل آن مى چونج ـ

انگور به آن اضافه آنيم، در صورتى آه انگورهاى             اى بريزيم و هر بار مقدارى        اگر مقدارى انگور را جهت سرآه شدن در آوزه             )۶٩س  (
 است؟ ختن آشمش و خرما به همراه غذا چگونهآمده باشد، پاك است يا نجس؟ ضمنًا پ سابق به اصطالح به جوش

و پختن آشمش و خرما همراه با غذا نيز مانعى               ;  شود، ولى نجس نيست      آب انگور جوش آمده حرام است و با سرآه شدن حالل مى                   ج ـ 
 ١۴/١/٧۵ .ندارد

اگر رطوبت، مسريه باشد دست       «:  ايد در مورد دست انسان در صورتى آه با چيز نجسى آه مرطوب است، برخورد آند فرموده                          )٧٠س  (
آيا حكم به نجاست ُمالقى ـ        .  حال سؤال اين است آه اگر با علم به وجود رطوبت، در سرايت شك باشد                    .  »شود نجس مى )   ُمالقى ـ بالكسرـ  (انسان  

 شود يا خير؟ بالكسر ـ مى
بت قبًال مسريه بوده و اآلن شك در مسرى بودن آن               اگر رطو  اّما;  شود  اگر شك در سرايت باشد حكم به نجاست ُمالقى ـ بالكسر ـ نمى                  ج ـ 

 ٨/٣/٧۶ .نيست اجتناب از آن است، اگرچه حكم به عدم نجاست خالى از وجه باشد، احوط
قسمتى از فرش منزل ما نجس است، با اين وصف آه اآلن موضع نجاست معلوم نيست، فرزندم از روى فرش با پاى خيس عبور                                      )٧١س  (

  آه معلوم نيست از روى قسمت نجس عبور آرده يا نه، پاك است يا نجس؟آيا پاى او. آرده است
 ٨/٣/٧۶ .نيست  پاى او پاك است، چون ُمالقى ـ بالكسر ـ با شبهه محصوره، نجسج ـ

 دانيد؟ در ُمالقى متنّجسات، تا واسطه چندم را نجس مى )٧٢س (
 ١٠/١٠/٨١ .باشد طه آم و زياد نمى متنّجس مانند نجس با سرايت، نجس آننده است و فرقى بين واسج ـ

در .  تصفيه نمايد  ...)  حمام و  (شرآتى در نظر دارد آه فاضالبهاى ناشى از خط توليد نوشابه را به همراه فاضالبهاى بهداشتى                                    )٧٣س   (
 آند، و در مرحله اصلى تبديل                                     صنعتى و انسانى مراحل مختلفى را طى مى                                                    خانه، فرايند تصيفه فاضالب                      تصفيه
در ادامه خط   .  شود آه حالت آب مضاف را دارد        ايجاد مى   خواهد شد آه با حالت اوليه فاضالب تصفيه نشده آامًال متفاوت است، و مايعى                 حالتى به

است و  )  رنگ، بو و بدون آثار آلودگى       بدون(شود آه يك فاز آن آامًال زالل و شبيه آب معمولى                مذآور، دو فاز ايجاد مى      تصيفه با جداسازى مايع    
ناگفته نماند آه در جريان تصفيه، مواّد موجود در فاضالب توسط موجودات                   .  شود خانه برگشت داده مى       ديگر آن تغليظ شده، به اول تصفيه           فاز
خانه داراى مشخصات ظاهرى آب معمولى باشد، آيا پاك است يا خير؟ و                در هر صورت چنانچه آب خروجى از تصفيه        .  شود بينى مصرف مى   ذّره

 تواند همه آن را پاك نمايد؟ ى بودن پاسخ آيا اتصال آن به آب جارى يا ُآر و يا باران، مىدر صورت منف
 مايع ايجاد شده در مرحله اصلى اگر مضاف باشد و در اثر امتزاج، به آن آب گفته نشود، بلكه بگويند آب نيست، محكوم به نجاست است                             ج ـ 

اّما اگر به آن آب گفته شود آب مطلق است           ;  ارى، امتزاج هم ـ على األقوى ـ الزم است         و براى پاك شدن آن عالوه بر اتصال به آب ُآر يا ج              
، و اگر تغيير حاصل در آن مستند به اعيان نجسه مانند بول و غائط باشد نيز مانند فرض قبل نجس                           )هر چند داراى آلودگى و تيرگى باشد        (

آار  به طهارت است، آه به هر حال اعالم نجس بودِن آن ـ اگر براى زراعت به                  اّما اگر تغيير مذآور، استنادش معلوم نباشد، محكوم          ;  است
 ٢١/١٠/٧۵ .رود ـ واجب نيست
 آّفار و اهل آتاب

طهارت و نجاست اهل آتاب، آافر حربى، مشرك، المذهب و آسـى آه مسلمان است ولى احكام اوليه طهارت و نجاست را رعايت                                )٧۴س  (
 .آند را بيان فرماييد نمى
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اند، اّما غير معاندان از آنها آه عاّمه آّفار هستند، اظهر، عدم نجاست آنان است، بلكه عاّمه آّفار حّتى حربى          آّفار معانِد دينى مطلقًا نجس     ج ـ 
نجاست باشند و محكوم به      جنگند معاند دينى نمى    جنگند، بلكه براى جهات ديگرى مى      آنان آه به خاطر اسالم و اعتقاد مسلمانان با آنان نمى           

غذا يا غير آن، منوط به علم و يقين صد           مباالت ـ ولو در مثل غذا خوردن ـ مانعى ندارد، چون نجس شدن              مسلمان بى  اّما معاشرت با  ;  نيستند
 ١٢/۶/٧٨ .شود نمى در صد است آه معموًال حاصل

زندى بپذيرد، حكم طهارت طفل پيش از رسيدن به         اند، به فر   دهد والدينش از اهل آتاب     را آه احتمال مى    شخصى بخواهدطفلى  چنانچه  )٧۵س  (
 است؟ سّن بلوغ چگونه
/۵ . اگر در بالد اسالمى باشد محكوم به اسالم است، و در غير بالد اسالمى محكوم به حكم اسالم نيست، گرچه محكوم به طهارت استج ـ
۶/٧٨ 

ر اين خصوص بين اهل آتاب و ديگر آّفار فرقى وجود دارد؟            نظر شما در مورد دست دادن و يا لمس بدن مرطوب آافر چيست؟ آيا د                 )٧۶س  (
 بدن خشك چطور؟

شود،  و اّما معاند از آنها، با تماس با بدن مرطوبشان ـ اگر رطوبت مسريه باشدـ بدن انسان نجس مى                     ;   آّفار غير معاند مطلقًا پاك هستند       ج ـ 
 ١٣/۶/٧٨ .بين اهل آتاب و ديگر آّفار نيستشود و در اين حكم، فرقى  وگرنه به محض برخورد، نجاست حاصل نمى

 شوند؟ آيا زرتشتيها جزو اهل آتاب و پاك محسوب مى )٧٧س (
 ١١/۶/٧٨ .پاك و طاهرند) آه اآثر اين چنين هستند(اّما غير معاندان از آنها ;  اهل آتاب بودن زرتشتيها ثابت نيستج ـ

 توان دعوت آنها را بپذيرفت؟ نها پاك هستند؟ آيا مىحكم برخورد با اقليتهاى مذهبى چگونه است؟ آيا آ )٧٨س (
و به هر حال برخورد فرد مسلمان بايد خوب و سازنده باشد، و نيز                      ;  باشند پاك مى )  آه غالبًا اين چنين هستند      ( غير معاندان از آنان         ج ـ 

 ١٨/۶/٧٨ .پذيرش دعوت آنها اگر منجر به أآل و ُشرب نجس نشود، اشكال ندارد
 است؟ ريد مواد غذايى از اغذيه فروشيهاى متعّلق به اقليتهاى مذهبى، جايزآيا خ )٧٩س (

و ناگفته نماند آه ترك خريد از اغذيه          ;   در صورتى آه مواد غذايى آنان از گوشت حيوان و مشتّقات آن نباشد، محكوم به طهارت است                       ج ـ 
 ١٣/۶/٧٨ .العاده مطلوب و نيكوست فروشيهايى آه صاحبان آن مسلمان نيستند، فوق

 در حال حاضر آافر حربى بر چه آسى صادق است؟ )٨٠س (
اند، آافر حربى محسوب        آّفارى آه در حال جنگ يا ضرر زدن به مسلمانان و نيز مشغول جاسوسى، فساد و تبليغ عليه مسلمين                                     ج ـ  
 ٢٢/٧/٧۴ .شوند مى

 ه بعضى از آنها توجهى به نماز ندارند؟ها از نظر شريعت مقّدس چگونه هستند، با توجه به اينك على الّلهى )٨١س (
را ـ  )  صلى اهللا عليه وآله   (اند، مگر آنكه ثابت شود آه پيامبر اآرم          آنند، محكوم به اسالم     همه آسانى آه شهادتين را بر زبان جارى مى            ج ـ 

يد انسان خود را به دردسر بيندازد، و           البته تحقيق از عقايدشان الزم نيست و نبا          .  آنند نعوذباهللا ـ از طريق انكار ضرورى دين، تكذيب مى           
اند، و بايد آنان را به منظور باال رفتن آمار مسلمين و عظمت و شكوه اسالم در زمره                            گويند، محكوم به اسالم     همين قدر آه شهادتين مى      

 ١٢/۶/٧٨ .مسلمانان دانست
  آيا اين حكم به صورت فتوا است يا احتياط؟عالى تنها معاندان از آّفار محكوم به نجاست هستند، به نظر جديد حضرت )٨٢س (

 ١١/۶/٧٨ . در معاند مشرك بنا بر اقوى و در معاند غيرمشرك از آّفار بنا بر احتياط واجب استج ـ
 عالى بابيها و بهاييان حكم آافر را دارند يا مرّتد؟ به نظر مبارك حضرت )٨٣س (

اند، واّال اگر هم      اند مرتّد فطرى   ه و بعد از بلوغ اظهار اسالم نموده، بعدًا بهايى شده               اگر نطفه آنها در حال اسالم احداالبوين منعقد شد            ج ـ 
 ٢۴/۴/٧۵ .اند، حكم ديگر آّفار اصلى را دارند اند و آنان هم تبعًا بهايى بزرگ شده پدر و هم مادر آنها حين انعقاد نطفه آافر بوده

 د يا آافر ذّمى؟آيا بابيها و بهاييان حكم آافر حربى را دارن )٨۴س (
اند، به اين    توان به مال و جان آنها تعّرض نمود، وگرنه آافر حربى             اگر دولت به آنها امنيت داده باشد حكم آافر مؤتمن را دارند و نمى                ج ـ 

 ٢۴/٢/٧۵ .گيرند معنى آه با پرداخت جزيه در ذّمه اسالم قرار نمى
حكم رفت و آمد و شرآت در مراسم         .  اند ن، مبتال به معاشرت با فرقه ضاّله بهائيت شده         االيما متأّسفانه برخى از افراد مسلمان ضعيف       )٨۵س  (

 .ايشان و پذيرش دعوت آنها را بيان فرماييد
و نيز اعمال   ;  االيمان اثر سوء بگذارد، جايز نيست        معاشرت با آنها در صورتى آه ترويج روش باطل آنها باشد، يا در مؤمنين ضعيف                   ج ـ 

 ١/٢/٧۵ .باشد، آه حرام و از معاصى آبيره است و نبايد انجام گيرد  قطعًا موجب ترويج باطل مىمرقومه در سؤال
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اش دست   با توجه به اينكه ايشان تا به حال از عقايد گذشته              .  مادرخانم بنده بهايى بوده و به اين عّلت از همسرش طالق گرفته است                    )٨۶س  (
آيا اين معاشرت جايز است يا نه؟ آيا همسر           .  ند، بنده و همسرم مجبوريم آه با ايشان معاشرت آنيم            برنداشته است و آسى را ندارد به او رسيدگى آ            

تواند حّق فرزندى را ادا نمايد؟ همچنين حكم طهارت يا عدم                  بنده بايد با ايشان قطع رابطه نمايد يا نه؟ در صورت لزوم قطع رابطه، چگونه مى                        
 طهارت ايشان را بيان فرماييد؟

بين  ق فرزندى را بايد رعايت نمود، و با چنين مادرانى چه نيكوست آه تا حّد اعال مهربانى شود، تا نسبت به اسالم و مسلمين خوش                           حقو ج ـ 
 ١٨/۶/٧٨ .اند و از نظر طهارت و نجاست در حكم بقّيه آّفارند، يعنى اگر معاند دينى نباشند، محكوم به طهارت هستند واّال نجس; گردند

 ت با مرتد يا مرتده با هدف ارشاد و بدون آن چگونه است؟معاشر  )٨٧س (
 ٣٠/٧/٧۵  .شود مـى  معاشرت براى ارشاد، مانعى ندارد، و همه احكام آافر بر مرتد بارج ـ

هم علي(مجالس ترحيم اشخاصى آه به نوعى ائمه اطهار          در آيا ما آه شيعه دوازده امامى هستيم، در رابطه با طلب مغفرت يا شرآت                    )٨٨س  (
 خير؟ گويند خدا و قرآن آافى است، اجازه داريم يا نمايند و مى طور آّلى رد مى ائمه را به را قبول ندارند، و يا اينكه) السالم

معرفى و به نحوى با آنها رفتار آرد آه در جامعه منزوى                    بايد از اين گونه فرق موجوده اهل بدع فاصله گرفت، و آنها را به مردم                        ج ـ 
 ٢۵/١/٧١ .، نه تنها جايز بلكه ممدوح نيز هست)اهل سّنت(در مجالس ساير فرق مسلمين  شرآت; گردند

آنند، جايز   و رجعت ايشان را انكار مى        )عليهم السالم (آيا تماس با اهل سّنت و معاشرت با ايشان آه امامت و عصمت ائمه اطهار                         )٨٩س  (
 است؟

آرى، نواصب و آنان آه با اهل بيت          ;  شرت با ساير مسلمين، جايز و مطلوب است         اند و معاشرت با آنان همانند معا          محكوم به طهارت    ج ـ 
 ٢٠/۶/٧۵ .اند نمايند، محكوم به نجاست اظهار دشمنى مى) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

را ) عليه وآله   صلى اهللا (اگر شخصى بدون اينكه به يقين برسد آه فرضًا دين اسالم بر حق است و بدون اينكه بخواهد رسالت پيامبر                               )٩٠س  (
نموده و مسلمانى را ترك      را انتخاب )  مثًال مسيحّيت (اند، مسلمان شده، بخواهد دين ديگرى        انكار نمايد، صرفًا به دليل اينكه خانواده وى مسلمان بوده          

 شود؟ مى چه» ينال إآراه في الد«است حكم چنين فردى چيست؟ و نيز تكليف آيه  شود؟ اگر جواب مثبت آند، آيا او مرتد محسوب مى
شود، و   باشد به او مرتّد اصطالحى گفته نمى         در حاِل تحقيق مى    )  صلى اهللا عليه وآله    ( آسى آه معتقد به خداوند سبحان و پيامبر اآرم             ج ـ 

حوى انكار آند   را به ن  )  صلى اهللا عليه وآله   (باشد، ولى اگر خدا يا رسالت پيامبر       و اآراهى در دين نمى    ;  گردد احكام خاّصه بر او مترّتب نمى     
 ١٩/٧/٧٨ .گردد و نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان شود، مرتد مى) صلى اهللا عليه وآله(احترامى و هتك و تكذيب پيامبر آه موجب بى

 گردد؟ شود؟ آيا بعد از توبه بدن آنها پاك مى اگر توبه آنند، توبه آنها قبول مى) مّلى و فطرى(آدام يك از اقسام مرتد   )٩١س (
/٩/٣ .اند بعد از توبه بدن آنها پاك است شود و اگر معاند بوده  اگر توبه آنند، توبه آنها قبول مى١٥)مّلى و فطرى( هر دو قسم مرتد ج ـ
٧۶ 

 حكم معاشرت و غذا خوردن با آّفار و نيز استفاده از پانسيون، و وسايل آشپزخانه، و حّمام آنها چگونه است؟ )٩٢س (
 و امكانات غير مسلمانان مانعى ندارد، چون بنا بر قول به نجاست، علم به نجاست با شرايط آن ـ مخصوصًا در زمان                            استفاده از وسايل   ج ـ 

جانب  و بنا بر نظر اخير اين      ;  گردد شودـ حاصل نمى   آشى استفاده مى   ما آه از دستكش، ماشينهاى لباسشويى و ظرفشويى و از آبهاى لوله             
، مانعى وجود ندارد، و ناگفته نماند آه غالب بلكه عاّمه آّفار حتى حربى آنان آه به خاطر اسالم و اعتقاد                            مبنى بر طهارت آّفار غير معاند      

آرى، ذبيحه آنان در بالد . باشند و محكوم به نجاست نيستند جنگند معاند دينى نمى جنگند، بلكه براى  جهات ديگرى مى       مسلمانان با آنان نمى   
و عدم استفاده   ;  اهللا و تسميه و بقّيه شرايط بوده        وردنش جايز نيست، مگر آنكه احراز شود ذبيحه آنها با بسم            آّفار محكوم به حرمت است و خ       

 ١٢/۶/٧٨ .شود، مطلوب است با آنها داده مى...) مثل شراب و(از ظروفى آه احتمال خوردن چيز نجس 
سفره شدن   نين بفرماييد آيا معاشرت و دوستى و هم             عالى در باره طهارت يا عدم طهارت اهل آتاب چيست؟ همچ                    نظر حضرت    )٩٣س   (

 خير؟ يا مسلمين با ايشان، جايز است
اند، اّما غير معاندان از آنها آه عاّمه آّفار هستند، اظهر، عدم نجاست آنان است و معاشـرت با آنها مـانعى                          آّفار معاند دينى مطلقًا نجس      ج ـ 
 ١/٢/٧۵ .اهللا و تسميه باشد گر از گوشت و مشتّقات آن تهّيه شده، حتمًا ذبيحه آنها با بسماّما بايد مـواظب بود آه غذاى آنان ا; ندارد

اند،  خالصه آنكه مسائلى را آه تاآنون علم              شخص مسلمانى منكر برخى امور پذيرفته شده در اسالم است آه ماوراى حس و ماّده                       )٩۴س  (
تواند با   ا همسر او با اينكه فرزندى در خانه ندارد و از اين جهت مسئوليتى متوجه او نيست، مى                   آي.  آند ثابت نكرده، قبول ندارد و علنًا هم اظهار مى         

                                                           
زاده بودن آافى است آه پدر يا مادر او حين انعقاد نطفه مسلمان                    اسالم آافر شود و در مسلمان        اى آه پس از گرايش به        يعنى مسلمان زاده  »  مرتد فطرى «.  ١٥

 .اى آه پس از گرايش به آفر، اسالم را اختيار آند و دوباره آافر گردد يعنى آافرزاده» مرتد مّلى«; باشد
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توانند به آن خانه رفت و آمد نمايند و از خوراآيها و آشاميدنيهاى آن استفاده آنند و يا در آن                     چنين مردى شرعًا زندگى آند؟ آيا اقوام و دوستان او مى          
 خانه نماز بخوانند؟

چنين فردى به محض اقرار به شهادتين، محكوم به اسالم          .  آند، دّقت زيادى در افكار و عقايد او ننماييد          شهادتين را بر زبان جارى مى       تا ج ـ 
 ٢۵/٢/٧۴ .است و حكم ديگر مسلمانان را دارد

داشته و حتى شيعه باشند،     )   عليه وآله  صلى اهللا (اآرم اگر فرد يا افرادى در فكر و گفتار اعتقاد به وحدانيت خداى متعال و رسالت نبى                    )٩۵س  (
بى توجه باشند و آنها را رعايت نكنند، آيا بايد از آنها پرهيز آرد؟ در مورد مسائل عمومى و                              ...  ولى نسبت به انجام فرايض مثل نماز، روزه و             

 ت؟متعارف زندگى شخصى و اجتماعى نحوه برخورد با اين گونه افراد از جهت نجاست و طهارت چگونه اس
آرى، انسان بايد مواظب خود باشد تا تحت تأثير قرار نگيرد، آما اينكه امر به                  .   از نظر معاشرت بين آنها و ديگر مسلمانها فرقى نيست            ج ـ 

 ٢۵/٧/٧۴ .معروف و نهى از منكر، با تحّقق شرايط، واجب است
ن عقايد براى ما ضرورى است، و از طرفى طبخ و تهّيه غذا               با توجه به اينكه ما در آشورى غير اسالمى زندانى هستيم و پنهان آرد                 )٩۶س  (

پذيرد، و تهّيه غذاى ديگر توسط افراد مسلمان براى ما ممكن نيست، بفرماييد مصرف غذاى مذآور تا چه حّدى                     توسط افراد غيرمسلمان صورت مى    
 جايز است و چه حكمى دارد؟

، بلكه واجب و الزم است، و استفاده از غذاى مذآور هم عالوه بر مشكوك بودن                        مخفى نمودن عقايد در اين گونه موارد نه تنها جايز               ج ـ 
 ١١/۶/٧٢ .طهارت و نجاستش، به حكم گرفتارى مانعى ندارد و جايز است

آمك گرفتن براى امور خيرّيه از شخصى آه مّتهم به پيروى از مسلك شيخّيه است، و نيز معاشرت و غذا خوردن با او چه حكمى                                      )٩٧س  (
 رد؟دا

 ٢٢/١٢/۶٩ .ندارد اى ننمايد، مانعى  اگر ترويج او نباشد و خودش هم از آمكش سوء استفادهج ـ
 مطهـرات

 براى پاك آردن آب قليل آيا بايد حتمًا آن را با آب ُآر ممزوج آنيم؟  )٩٨س (
 ١٨/١/٧۴ . امتزاج شرط استج ـ

شود، وضو گرفتن    ، همانند شير، سفيد و پس از مدتى صاف مى          )مثل ُآلر (ايى  آب لوله آشى، گاهى اوقات بر اثر استعمال مواّد شيمي              )٩٩س  (
 و تطهير آردن با آن چطور است؟ آيا اين آب، مضاف است؟

گويد آه آب است و آب        آورد يا اگر آسى آن را ببيند، مى          آب گويد اند، چون اگر آن را براى آسى ببرند، مى             اين گونه آبها آب مطلق      ج ـ 
عالوه، با شّك در صدق آب مطلق، چون قبًال مطلق               نيست، به  گويند آه آب نداريم يا آب        آن صّحت سلب ندارد، يعنى نمى        زعرفًا ا  بودن،

 ٨/٣/٧۶ .ندارد اطالق آب به حكم استصحاب، مترّتب است و با آبهاى ديگر فرقى بوده، آثار
مثل آب درياها و آب بعضى از چاهها آه وقتى بر بدن                      (شد  با آبى آه درصد نمك آن به حّدى زياد است آه قابل نوشيدن نمى                         )١٠٠س  (
 ، حكم آب مطلق را دارد يا آب مضاف را؟)ماند ريزد، بعد از خشك شدن آثار نمك بر بدن باقى مى مى

/٨/٣ .شوداى زياد باشد آه ديگر به آن آب گفته ن  در حكم آب مطلق است، مگر آنكه نمك يا مواد ديگرى غير از نمك در آن به اندازهج ـ
٧۶ 

يك سال قبل در نزديكى اين چاه . شده است مصارف استفاده مى در منزل ما چاه آبى از قديم بوده آه از آب آن براى خوردن و ديگر       )١٠١س  (
ى نجس و   سابق براى خوردن و تطهير چيزها        آب چاه  از آنند، آيا استفاده   مستراح حفر نموده و جهت فاضالب از آن استفاده مى              براى آب، چاهى 

 خير؟ غير آن اشكال دارد يا
 اگر بو، مزه و رنگ آب چاه به واسطه مجاورت با چاه مستراح تغيير نكرده باشد، آب چاه پاك و استفاده از آن، از جهت شرعى مانعى                                ج ـ 
 ٩/٣/٧۶ .باشد ولى از نظر بهداشتى منوط به نظر آارشناسان بهداشت مى; ندارد

آنيم آه پنجاه ليتر آب ظرفيت دارد، و به وسيله شيلنگ  مى باسهاى آثيف و نجس از ماشين لباسشويى استفادهدر منزل براى شستن ل  )١٠٢س (
زمانى آه ماشين در حال چرخش است، آبى          آيا در .  ريزد ريزيم، در ضمن تا پايان چرخش، آب به اندازه شير سماور داخل آن مى                داخل آن آب مى   

 اك است يا نجس؟آند، پ آه از داخل ماشين ترّشح مى
.است ترّشح آن نجس نيست، چون متصل به آب ُآر و معتصم به آن شود، آب داخل ماشين پاك است و       مادام آه آب شير داخل ماشين مى       ج ـ 
٢٢/١٠/٧١ 

 يكى از اين سه      مزه هر سه با هم تغيير نمايد و يا اگر            با توجه به سؤال قبل، براى نجس شدن آب داخل ماشين آيا بايد رنگ، بو و                       )١٠٣س  (
 شود؟ مى نشانه هم پيدا شود، آب نجس
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شود، ولى تغيير حاصل به واسطه متنّجس، مانند           نجس مى   اگر بو، يا رنگ و يا مزه آب داخل ماشين به واسطه عين نجس تغيير آند،                     ج ـ 
 ٢٢/١٠/٧١ .شود، و آب معتصم و متصل به ُآر، بر طهارت خود باقى است باعث نجاست نمى شيره نجس،

 آيا آسفالت پاك آننده آِف آفش يا پاى نجس است يا نه؟ )١٠۴س (
 ۵/١٠/٨٠ . فرش، سبزه، آسفالت و زمينى آه به وسيله چوب يا موزائيك و مانند آنها فرش شده باشد، همانند زميْن پاك آننده استج ـ

 شود يا نه؟ واسطه عبور بر روى زمين پاك مىاجزاى وسايل نقليه مثل چرخهاى درشكه و طاير ماشين، موتور و دوچرخه، به  )١٠۵س (
 ٢٨/٢/٧۶ .شود  آرى، پاك مىج ـ

 آند؟ آيا تابش مستقيم الزم است يا تابش آفتاب از پشت شيشه هم آفايت مى. يكى از مطهرات آفتاب است )١٠۶س (
 ٩/٣/٧۶ .آند  آفايت مىج ـ

آند، و دين مقّدس اسالم را قبول             دگى گفتن شهادتين را پيدا مى         شخص مسيحى پس از بحثها و تالشهاى فراوان، زمانى آه آما                    )١٠٧س  (
اشكالى دارد يا حتمًا بايد شهادت      )  انگليسى(آند، آيا گفتن شهادتين به زبان خارجى         بر زبان جارى مى   )  غيرعربى(نمايد، آن را به زبان خارجى         مى

 را به زبان عربى جارى ساخت؟)آلهصلى اهللا عليه و(به يگانگى خداوند و رسالت رسول گرامى، حضرت محّمد
١٩/٣/٧۵ 

 طريقه پاك آردن چيزهاى نجس
 چيست؟ شود، تكليف اگر قرآن نجس شود و بدانيم آه اگر آن را بشوييم خراب مى )١٠٨س (

 ٢٣/٢/٧۵ . در فرض سؤال، آب آشيدن ورق قرآن در صورتى آه نجس شده باشد، واجب استج ـ
 شود؟ ن يا نجاست بيرون از آن نجس شود، آيا با خوردن آب آر يا جارى پاك مىاگر دهان به واسطه خون دها )١٠٩س (

 ١٧/۴/٧۴ . دهان، محكوم به طهارت استج ـ
آنند، آيا جزء باطن است آه با مالقات به نجاست              دندان مصنوعى اعم از ثابت و غيرثابت و نيز مواّدى آه با آن دندان را پر مى                        )١١٠س  (

 ا آنكه در صورت مالقات با خون يا غير آن بايد تطهير شود؟نياز به تطهير ندارد، ي
 ٩/٣/٧۶ .شود  دندان مصنوعى تا زمانى آه در دهان قرار دارد، نجس نمىج ـ

شود و بايد آن را آب بكشد يا         شخصى آه تمام بدنش خيس است، اگر قسمتى از بدنش با نجاست برخورد آند، آيا تمام بدنش نجس مى                    )١١١س  (
 ِل برخورد را آب بكشد، آافى است؟اگر فقط مح
مگر اينكه به واسطه رطوبت مسرّيه به جاهاى ديگر بدن هم             ;شود، لذا صرف آب آشيدن محِل برخورد، آافى است           تمام بدن نجس نمى    ج ـ 

 ٨/٣/٧۶ .سرايت آرده باشد
 پايين را تطهير آرد؟توان از گردن به  آيا مى. اگر به واسطه زخمى آه در سر هست، تمام بدن نجس شود )١١٢س (

 آرى، چون در نجس شدن، سرايت الزم است، و باالى گردن ـ هر چند نجس باشد ـ اّما رطوبت مسرّيه ندارد، چون مفروض در سؤال                                ج ـ 
 ٧/٣/٧۶ .جايى است آه سر و گردن خشك است

ود، فقط رنگ آن باقى بماند و پاك نشود، در          اگر از شىء متنّجس عين نجس ازاله ش       «:  عالى آمده  در رساله توضيح المسائل حضرت      )١١٣س  (
مانند (اى   چنانكه استحضار داريد، امروزه مواّد شيميايى سفيد آننده             .  »گردد صورتى آه آن شىء پس از ازاله عين نجس شسته شود، پاك مى                       

 گونه مواد برطرف شود، يا آنكه حكم        آند، آيا الزم است رنگ نجاست هم با اين         در دسترس است آه حّتى رنگ نجاست را هم برطرف مى          )  وايتكس
 سابق به قّوت خود باقى است؟

باشد، و حكم به طهارت، مستند به عدم قدرت ازاله آن                مانده از خون، خون نمى       حكم سابق به قّوت خود باقى است، چون رنگ باقى               ج ـ 
 ٢/١/٧۶ .نيست تا با قدرت حاصله از آاربرد مواّد شيميايى تغيير آند

 براى تطهير موى سر خانمها و نيز ريش آقايان نياز به فشار دادن ـ به منظور خارج شدن ُغساله ـ هست يا خير؟آيا  )١١۴س (
نيست، مگر اينكه مو زياد و پرپشت باشد، آه در اين صورت              ١٦ در تطهير موى سر و صورت نيازى به فشار دادن براى خروج غساله                ج ـ 

 ٧/٣/٧۶ .ن حكم فرقى بين آب قليل و آثير نيستبايد فشار داد تا غساله خارج شود، و در اي
توان آن را به وسيله آب قليل هم تطهير             فرشى آه قسمتى از آن نجس شده، آيا بايد با آب آر يا آب جارى تطهير شود، يا آنكه مى                             )١١۵س  (

 .نمود؟ در فرض دوم، طريقه آن را بيان فرماييد

                                                           
 .ريزد مى شود، خود به خود يا به وسيله فشار  مىآبى است آه معموًال در وقت شستن و بعد از آن، از چيزى آه شسته» غساله«. ١٦
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با آب قليل هم تطهير نمود، و اگر چيزى با بول نجس شود                  س را مثل بدن يا لباس      توان قسمت متنجّ    در فرش خصوصيتى نيست و مى        ج ـ 
آه چيزى از بول در آن نمانده باشد، با ريختن يك مرتبه ديگر آب بر                    مرتبه آب روى آن ريخته و از آن جدا شود، در صورتى                چنانچه يك 

و اگر چيزى با غير     ;  غساله آن بيرون آيد     دفعه آب ريختن فشار دهند تا       شود، ولى در لباس و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر               آن، پاك مى  
گردد، نيز اگر در دفعه اول       برطرف آردن نجاست يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود، پاك مى                  بول نجس شود، چنانچه بعد از     

لباس و فرش و مانند آن را بايد فشار دهند تا غساله            شود، ولى در هر صورت       برطرف شود، پاك مى    ريزند، نجاست آن   آه آب روى آن مى    
 ٨/٣/٧۶ .آن بيرون آيد، چه با آب قليل تطهير نمايند چه با آب جارى

، اگر آسى فشار دادن را ترك و لباس          »بايد فشار داد تا غساله آن خارج گردد       «:  فرماييد در مثل لباس و فرش آه در طهارت آن مى            )١١۶س  (
 ارد تا غساله آن خود به خود خارج شود، طهارت آن چه حكمى دارد؟را آويزان آند يا بگذ

/٧ .آند يا هر عملى ديگر خارج شود، لذا آويزان آردن لباس آفايت نمى) فشار دادن( در تطهير شرط است آه ُمعظم غساله با َعْصر ج ـ
٣/٧۶ 

 بَكَند و تطهير نمايند يا راه ديگرى براى تطهير آن وجود دارد؟چسبانند، نجس شود، آيا بايد آن را  اگر موآتى آه به آف اتاقها مى )١١٧س (
 نيازى به آندن نيست، بلكه بعد از برطرف آردن عين نجاست، اگر آب را با فشار به وسيله شيلنگ روى آن بريزند و يا فشار دهند، به                                ج ـ 

باشد و غساله آب قليل       مخزنهاى بزرگ است پاك مى     شود و آن آبها هم چون غساله آب لوله و           طورى آه آب درون آن خارج شود، پاك مى         
 ١/٧/٧٨ .نجس است

عين نجاستى آه قابل هضم نيست، مثل دانه خاآشير يا هسته يا پوست ميوه، اگر بعد از آب آشيدن در آهنه بچه پيدا شود، خود آهنه                               )١١٨س  (
 پاك است يا نه؟
 ٩/۴/٧٢ .شود شود، سبب نجاست لباس نمى  چون ظاهرش پاك مىج ـ

گردد؟ آيا   زمينى آه با آجر يا سنگ مفروش شده، اگر با بول و غيره نجس شود، پس از آنكه آب شيلنگ به آن وصل شد، آيا پاك مى                             )١١٩س  (
 نياز است آه غساله آن جمع شود؟ تطهير زمين مذآور به وسيله آب قليل چگونه است؟

شود، ولى بايد به     آردن غساله نيست، و نيز زمين مذآور با آب قليل هم پاك مى             شود و نيازى به جمع        به وسيله آب آر يا جارى پاك مى        ج ـ 
شود، و اگر     اند از سوراخى بيرون رود، همه زمين پاك مى             قدرى آب روى آن بريزند آه جارى شود، و چنانچه آبى آه روى آن ريخته                     

 را به اين صورت پاك آرد آه ابتدا آب غساله را به وسيله               توان آن  شود، نجس است و مى     بيرون نرود، محّلى آه در آن آب غساله جمع مى          
 ٨/٣/٧۶ .اى جمع نموده، سپس آب پاآى روى آن بريزند و جمع آنند تا پاك شود ظرف يا پارچه

 عد خشك گردد؟آيا براى پاك شدن موزائيك، آسفالت و سنگى آه با بول نجس شده، ابتدا بايد آنها را خيس آرد تا آفتاب بر آن بتابد تا ب )١٢٠س (
 ١٧/۴/٧۴ .شود  هرگاه خورشيد رطوبت آن را خشك آند، پاك مىج ـ

 آند يا نه؟ اگر آفتاب بر در و ديوارى آه نجس شده بتابد، آيا آنها را پاك مى )١٢١س (
 ١۴/۵/۶٩ .شود، با اين شرط آه هنگام تابش آفتاب ـ ولو با ريختن آب ـ تر باشد  اگر با تابش آفتاب خشك شود پاك مىج ـ

شود آه آيا بول بچه نجس نيست؟ اگر هست، حكم آن            عالى اين سؤال مطرح مى     المسائل حضرت   رساله توضيح  ٨۴٨در باره مسئله      )١٢٢س  (
 چيست؟

روز   آمده، مربوط به حكمى خاص ـ يعنى آسى آه پرستار بچه است، و بيش از يك لباس ندارد، هرگاه در شبانه                      ٨۴٨ آنچه آه در مسئله      ج ـ 
 ٢۵/٩/٨٠ .تواند با آن لباس نماز بخواند ـ است، وگرنه بول او مانند بول ديگر انسانها نجس است رتبه لباس خود را آب بكشد، مىيك م

 به اسارت نيروهاى بعثى در آمدم، و در جبهه جنگ از ناحيه              ١٣۶١ام، در سال     جانب آه از آزادگان و جانبازان جنگ تحميلى         اين  )١٢٣س  (
آسيب ديدم، با توجه به اينكه مجروح بودم و امكان نداشت با دست چپ طهارت نمايم، با دست راست طهارت                                    )  ا انگشتان از مچ ت   (دست چپ    

 ام بايد قضا نمايم؟ با اين توضيح بفرماييد آيا نمازهايى آه در آن وقت بدين ترتيب خوانده. خواندم نمودم و نماز مى مى
. با دست چپ شرط صّحت نماز نيست، و تنها به عنوان يكى از آارهاى خوب مطرح است                    نمازهاى شما درست است، و تطهير نمودن        ج ـ 
٣/۵/٧۵ 

اى آه   شود، به گونه    شخصى دچار ناراحتى دستگاه تناسلى است به نحوى آه بعد از هر بار دفع ادرار قطراتى از او خارج مى                               )١٢۴س  (
 چيست؟آند، تكليف او  براى هر نماز محل را پاك و لباس را عوض مى

 ٢٠/٩/۶٨ . بايد بعد از بول استبراء نمايد، و اگر بعد از آن رطوبتى از او خارج و موجب شك شد، اعتنا نكندج ـ
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بنده پس از بول نمودن براى اينكه يقين نمايم چيزى در مجرا نمانده است، يك يا دو بار به طور آامل استبراء نموده و بعد وضو                                        )١٢۵س  (
بفرماييد اگر پس از استبراء، آبى خارج شود چه زياد و چه آم، چه              .  ام، اّما در هنگام نماز، باز هم آبى خارج گرديده است           گرفته و مشغول نماز شده    

 در نماز و چه در مواقع ديگر، پاك است يا خير؟
 ١٧/٢/٧۵ .شود، اگر شك دارد آه بول است يا آب ديگر، پاك است  آبى آه بعد از بول و استبراء از انسان خارج مىج ـ

براى تطهير محِل بول، بر آن       )  شود، با توجه به اينكه معموًال هنگام ادرار مايع لزجى از ايشان خارج مى              (آيا الزم است آه خانمها         )١٢۶س  (
 دست بكشند؟ اگر تطهير با آب لوله متصل به ُآر صورت گيرد، چگونه است؟

ر محل بايد دست بكشند، و يا به وسيله فشار آب يا چيز ديگر يقين پيدا آنند آه                          هرگاه يقين به خروج مايعى لزج پيدا آنند، براى تطهي              ج ـ 
 ١/۴/٧۶ .لزوجت از بين رفته است، ناگفته نماند آه زنها استبراء ندارند

و او هم   اى؟   آنيم آه آيا خودت را تطهير آرده         رود، از او سؤال مى      فرزند ما آه حدود هفت سال دارد، هر بار آه به توالت مى                   )١٢٧س  (
 آند، يا اينكه بايد او را تطهير آرد؟ آيا جواب او براى اثبات طهارتش آفايت مى. دهد، بله جواب مى

آشى متصل شده است، خود را تطهير نمايد، دستش به خاطر اطمينان از پاك شدنش محكوم                    چنانچه با شيلنگ و امثال آْن آه به آب لوله           ج ـ 
 ٢٢/١٠/٧١ . طهارت دائر مدار اطمينان استبه طهارت است، و به هر حال حكم به

 احكام وسواسى
بول و خون براى فرد وسواسى        .  عالى در باره وسواس اين است آه فرد وسواسى نبايد به اين حالت خود اعتنا آند                        نظر حضرت   )١٢٨س  (

 نجس است يا خير؟
مگر آنكه ديگران    ;  ول بودن يقين پيدا آند، برايش پاك است            وسواسى نبايد به يقين خود اعتماد نمايد، و حّتى اگر به خون بودن، يا ب                         ج ـ 

 ٢٨/١٢/٧٢ .بگويند آه بول يا خون است
دهم و هميشه دچار شك و ترديد هستم، و در غسل             بنده مدت زيادى است آه به مسائل مربوط به نجاست و طهارت خيلى اهميت مى                 )١٢٩س  (

 .توانم بيمارى وسواس خود را درمان آنم لطفًا بفرماييد چگونه مى. يم به وجود آورده استآنم، به صورتى آه مشكالتى را برا و وضو زياد شك مى
 ١١/٣/٧۴ . شما نبايد به شك، بلكه به يقين خود به نجاست اعتنا آنيد، و بايد همه چيز و همه جا را پاك بدانيدج ـ

دستشويى عمومى در محِل آار، در اطراف دستشويى و محِل قرار                 متأسفانه به دليل ابتال به وسواس و ديدن اينكه مثًال در فالن                       )١٣٠س  (
آنم آه زمين آنجا و گاهى حّتى تمام آسفالت خيابانها، و همچنين زمين محِل آار نجس شده                      گرفتن پاها، عين نجاست وجود داشته است، احساس مى          

لم بر روى زمين افتاده، قبل از آب آشيدن مورد استفاده قرار دهم،                  ام روى زمين بنشينم، و يا اگر وساي           است، مدتهاست آه به همين دليل نتوانسته        
 تكليف چيست؟

هاى شيطان اعتنا ننماييد،  شاءاهللا نجات پيدا آنيد، و به وسوسه  همه چيز و همه جا براى شما پاك است، و مثل عاّمه مردم عمل آنيد تا ان      ج ـ 
 ١٧/١٢/٧۵ .دن نجس نماز بخوانم، تا شيطان شما را رها آند، تكليف شما همين استخواهم با لباس نجس و ب و بنا را بر اين بگذاريد آه مى

 چه حكمى دارد؟) خصوصًا در مورد نجس بودن(گفتار شخص وسواسى در خصوص پاك يا نجس بودن اشيا  )١٣١س (
 ٢٧/١٠/٧۴  .شود  گفتار شخص وسواسى قابل اعتنا نيست، و نبايد به آن ترتيب اثر دادهج ـ

ام و بارها نمازم به دليل همين بيمارى قضا شده است و براى غسل، آب                    مدت نه سال است آه به بيمارى مهلك وسواس دچار شده               )١٣٢س  (
توانم از اين     آيا بنده مصداق آثيرالشك هستم يا خير؟ چگونه مى            .  شود آنم و گاهى به دليل طول دادن غسل، نمازم قضا مى                فراوانى مصرف مى   
 .ا آنمگرفتارى نجات پيد

وظيفه .   شما نبايد به هيچ شّكى اعتنا نماييد، و هميشه طرف درست بودن را بگيريد، و بلكه به يقين به بطالن عمل هم، اعتنا ننماييد                                       ج ـ 
خواهم با همين عمل باطل به         خواهم عملم باطل باشد، و مى        همان اعتنا نكردن به شك و يقين است، به شيطان بگوييد آه مى                   شرعى شما 

 ٧/٧/٧٢ .م بروم، تا شيطان از شما دور گرددجهّن
 مسائل متفّرقه طهارت و نجاست

 محلهاى عمومى مثل پارآها، هتلها و امثال آن آه به پاك بودن آنها مشكوك هستيم، چه حكمى دارند؟ )١٣٣س (
 ٢/٨/٧۵ . محكوم به طهارت استج ـ

 ريخت؟ آيد، در چاه توالت توان آبى را آه از آبكش آردن برنج به دست مى آيا مى )١٣۴س (
 ١۴/۵/۶٩ . مانعى نداردج ـ
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آيا الزم است آه چاههاى فاضالب آشپزخانه از چاه فاضالب دستشويى و حمام جدا باشد يا خير؟ و در صورت لزوم جدا بودن                                        )١٣۵س  (
موضوع باز هم احتياج به جدا       يا با توجه به اين    آنند، آ  هاى فاضالب شهر و يا ماشينهاى فاضالب آنها را با هم مخلوط مى              چاهها، باز هم توسط لوله    

 بودن اين چاهها از هم هست يا خير؟ آيا شرعًا اشكال دارد يا خير؟
 بهتر اين است آه چاههاى مذآور يكى نباشد، و در صورت تداخل چاهها، بايد از ريختن اشياى محترمه، از قبيل نان، غذا، برنج و                                       ج ـ 

 ٢۵/٢/٧۴ . نمايند، تا احترام نان و برآت محفوظ بماندغيره، به چنين چاههايى جلوگيرى
، آيا  »شود بردن چيز نجس يا متنّجس آه خورده، پاك مى         و نيز دهان انسان با فرو     «:  در تحريرالوسيله، در بخش نجاست، آمده است        )١٣۶س  (

جسى خورده باشد، به صرف فرو رفتن، فضاى دهان          شود؟ يعنى چنانچه مسكرى نوشيده و يا غذاى ن          اين مسئله شامل نجاستى غير از خون نيز مى         
 شود؟ آه دندانها در آن قرار دارد، پاك مى

 ۴/١١/٧١ . در احكام فضاى باطن دهان، فرقى بين انواع نجاسات نيستج ـ
آب ُآر، در    فرش شده يا لباسى با بول يا غير آن نجس شود، آن مقدار آبى آه به صورت قطره هنگام شستن با                                   اگر زمين سنگْ     )١٣٧س  (

 شود، چه حكمى دارد؟ برخورد اول با زمين يا لباس پخش مى
 ٢۶/٢/٧۵ . پاك استج ـ

 دارد؟ آند، چه حكمى ترشّحى آه در بعضى از توالتها به لباس انسان سرايت مى )١٣٨س (
 ۴/٧/٧۴ .است  پاك است، مگر آنكه يقين صد درصد پيدا آند آه عين نجس سرايت آردهج ـ

 رسد، و عين نجاست در آن مشهود نيست، نجس است يا خير؟  آه در توالت از زير آفش به جوراب مىرطوبتى )١٣٩س (
١٢ .باشد، لذا منّجس نيست و جوراب و آفش نيز محكوم به طهارت است  چون نجاسِت آن رطوبت مشكوك است، محكوم به طهارت مىج ـ

/١١/٧۴ 
 و معلوم نيست آه شرايط تذآيه در آنها رعايت شده يا خير، اّما يقينًا از مردار                        شود، چرمهايى آه از آشورهاى خارجى وارد مى          )١۴٠س  (
 پاك است يا نجس؟. نيست

و آنچه نجس است و نماز          ;  گوشت باشد، مانعى ندارد       محكوم به طهارت است، و نماز خواندن با آن چرمها اگر از حيوانات حالل                         ج ـ 
 ٨/١٠/٨٠ .خواندن با آن جايز نيست، مردار و جيفه است

اى هستند آه از اين موضوع        است يا خير؟ معموًال عده      اند، حرام  آيا استفاده از دستشوييهايى آه آنها را آامًال به طرف قبله ساخته                )١۴١س  (
 ؟روند، آيا گفتن به افراد الزم است، و يا اينكه بايـد آن دستشوييها را خراب آنند و از نو بسازند مى اطالعى ندارند و به آنجا

 رو به قبله نشستن فرد در حال قضاى حاجت، حرام است و اگر دستشويى رو به قبله باشد عوض آردن آنها با فرض قدرت براى                                           ج ـ 
ربط مسئله را تذّآر داد، اّما گفتن به ديگران آه جنبه اعالم                     خواهد از آنها استفاده آند، واجب است، و بايد به مسئولين ذى                    آه مى  آسى

 ١۴/١١/٧۵ .شود، بايد ترك آرد ب نيست، بلكه اگر اعالم باعث به زحمت افتادن آنها مىموضوع دارد، واج
شود، و   آه بسته شده و خشك مى     (اگر از بدن انسان جايى بريده و يا زخم شود، پس از آب آشيدن آن، آيا روى زخم و محِل بريدگى                          )١۴٢س  (

 نجس است؟ اگر در همان حال خشكى، مجددًا آن را آب بكشيم، پاك است؟) تاى يا قرمز رنگ است و يقين به خون بودن آن نيس گاه قهوه
 ٢/٨/٧۵ . تا يقين به خون بودن آن نداشته باشيد، نجس نيستج ـ

 اگر جايى از بدن انسان خراشيده، يا پوستى از آن جدا شود آه موجب سوزش گردد، محِل آن چه حكمى دارد؟ پاك است يا خير؟ )١۴٣س (
 ٢/٨/٧۵ .مگر آنكه خون بيرون بيايد پاك است، ج ـ

گويد، و چند سال از آن         بيند، ولى به ميهمان نمى      اى در غذا مى     شود، ميزبان فضله   ميهمانى بر شخصى وارد و غذايى آماده مى            )١۴۴س  (
 گذرد، آيا بايد ميزبان به ميهمان بگويد آه در چند سال قبل چنين بود يا نه؟ مدت مى

 ١/٢/٧۴ . اعالم الزم نيستج ـ
هنگام نوجوانى در محلى ميهمان بودم، و در خواب بدون اراده، ادرار آردم، و از شرم چيزى به صاحبخانه نگفته، پتو و تشك را                                 )١۴۵س  (

 تكليف چيست؟. جمع آردم و از آنجا رفتم، و ديگر هم به آن افراد دسترسى پيدا نكردم
 ١۴/٢/٧۴ . مانعى ندارد، و چيزى بر عهده شما نيستج ـ

 بندى شده، آنسرو ماهى و گوشتى آه معلوم نيست از آدام آشور آورده شده، چه حكمى دارد؟ خوردن گوشت بسته )١۴۶س (
رسد، تا زمانى آه يقين نداشته باشيد از بالد آفر آورده شده، محكوم به                   گوشت حيوان حالل گوشتى آه در بازار مسلمين به فروش مى              ج ـ 

 ٧/٣/٧۶ .ل استباشد و خوردن آن حال طهارت مى
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رسد، نياز به تحقيق در      شود و به فروش مى     آيا گوشتهايى آه وارداتى است و توسط دولت جمهورى اسالمى ايران وارد آشور مى                 )١۴٧س  (
 مورد ذبح شرعى دارد يا همين آه صدق واردات از طريق دولت شود، آافى و خوردن آن حالل است؟

 ٣٠/۶/٧۵ .است تحقيق الزم نيست و خوردن آن حالل ج ـ
شود يا توسط دولت جمهورى اسالمى از آشورهاى غيرمسلمان آه ذبح در             توپهاى ورزشى چرمى آه در بازار مسلمين فروخته مى          )١۴٨س  (

 شود، از حيث طهارت و نجاست چه حكمى دارد؟ آنجا غيرشرعى است وارد مى
 ٣٠/٩/٨٠ . محكوم به طهارت استج ـ

زنند، آيا پاك است يا نجس؟ و در صورت نجس بودن، حكم نماز با آن                    ان به بدن انسانى ديگر پيوند مى        عضوى آه از بدن يك انس        )١۴٩س  (
 عضو چگونه است؟

/٨/٣ .احكام ساير اجزاى بدن را دارد) شود آه ظاهرًا با جوش خوردن، پيوند به بدن حاصل مى( اگر عرفًا جزء بدن محسوب شود ج ـ
٧۶ 

با توجه به    .  ام جهت ترميم و استفاده از موى مصنوعى به پزشك مراجعه نموده               .  لوى سرم سوخته است    جانب اآثر موهاى ج     اين  )١۵٠س  (
 اند؟ شوند، آيا محكوم به طهارت اينكه اين موها از خارج آشور وارد مى

 ٢۵/٩/٨٠ .اند  محكوم به طهارت و پاآىج ـ
ه از چه موادى ساخته شده و چه آسى آنها را ساخته است، چه حكمى                   دانيم آ  شود و نمى   استعمال ادآلنهايى آه از خارج وارد مى          )١۵١س  (
 دارد؟

/٨/٣ . چون معلوم نيست آه از چيز نجس ساخته شده و يا با نجس برخورد آرده باشد، محكوم به طهارت است و تحقيق الزم نيستج ـ
٧۶ 

 ين قبيل مواد اشكال دارد؟در بعضى از ادآلنها و عطريات مقدارى الكل وجود دارد، آيا استعمال ا )١۵٢س (
مسكر بودن آن الكلها معلوم نيست، محكوم به طهارت است و             اّما از حيث طهارت و نجاست چون       ;  شود  مانعى ندارد، چون خورده نمى      ج ـ 

 ١٧/١٢/٧۵ .تحقيق هم الزم نيست
 ين استيل الكل پاك است يا خير؟برند، استيل الكل است، آيا ا از جمله مواّدى آه در آرمهاى ضّد آفتاب به آار مى )١۵٣س (

/٧/۴ . انواع الكلهاى صنعتى و بهداشتى پاك است و تنها الكل مشروب آه مست آننده است، نجس است و خوردنش حّد شرعى داردج ـ
٧۵ 

 

 احكام وضـو
 طريقه وضـو

به اول واجب و مرتبه دوم جايز        شستن صورت و دستها، مرت    «:  عالى در بحث وضو، آمده است       در رساله توضيح المسائل حضرت      )١۵۴س  (
شود، چه قصد    و اگر با يك مشت آب، تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بريزد يك مرتبه حساب مى                      ;  و مرتبه سوم و بيشتر از آن، حرام است          

 انعى دارد؟آيا مالك، دست آشيدن به صورت و دستهاست؟ آيا شستن دستها و صورت قبل از وضو م. »بكند يك مرتبه را يا قصد نكند
 مالك حكم، دست آشيدن يا آب ريختن نيست، بلكه مالك، شستن آامل است، بنابراين، اگر با يك مشت، آب به تمام صورت برسد، هر                                 ج ـ 

شود، ناگفته   آيد، و اگر چندين بار آب بريزد، ولى تمام صورت شسته نشود، يك بار محسوب نمى                        چند دست نكشد، يك بار به حساب مى           
 ٢٣/۴/۶٩ .ستن صورت و دستها قبل از وضو، مانعى نداردنماند آه ش

شستن بار سوم در وضو حرام است، آيا مبطل وضو نيز هست؟ اگر فردى دست راست را سه دفعه و دست چپ را دو دفعه بشويد تا                )١۵۵س  (
 در مسح اشكالى پيدا نشود، وضويش صحيح است يا نه؟

/۶ .ط به خاطر مسح با آب خارج از وضو است آه در سؤال، عدم آن فرض شده است وضويش صحيح است، و مبطلّيت بار سوم، فقج ـ
٣/٧٣ 

 توان بعضى از اعضاى وضو يا غسل را ترتيبى و بعضى از اعضا را ارتماسى شست؟ آيا مى )١۵۶س (
 ٧/٣/٧٣ .تواند بعضى از اعضا را در وضو يا غسل ترتيبى و بعضى از اعضا را ارتماسى بشويد  مانعى ندارد، مىج ـ

شويند، آيا تفاوتى بين شستن با يك دست و شستن با دو دست هست؟ آيا عمل مردها آه                      معموًال در وضو صورت را با يك دست مى           )١۵٧س  (
 ريزند، استحباب دارد؟ آب را از پشت آرنج مى
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آرى، شرط است آه از باال       .  نيست تفاوتى ندارد، و آنچه آه در وضو واجب است، شستن صورت است، و آيفيت خاّصى در آن معتبر                        ج ـ 
 ٣٠/۴/٧۴ .به پايين شسته شود، و از آرنج ريختن براى مردها استحباب دارد

 هاى چشم جزء اجزاى وضو است يا خير؟ آيا مژه )١۵٨س (
اگر هنگام وضو، بنابراين، . باشد ها آه در موقع وضو گرفتن پيدا و آشكار است، بايد شسته شود، و جزء مواضع وضو مى                آنچه از مژه   ج ـ 

باشد، بايد   باشد و اگر چشمش را باز بگذارد، چون ظاهر مى               چشمش را روى هم بگذارد مژگانهاى پلك پايين آه پوشيده شده، جزء نمى                   
 ٢۵/١١/٧۴ .شسته شود

ست، و غافل از    دانسته ا  شسته و وضوى خود را هم آامًال صحيح مى           شخصى تا مدتى هنگام وضو گرفتن دستها را فقط تا مچ مى                )١۵٩س  (
برد، آيا نمازهايى را آه با وضوى باطل خوانده است، بايد              گيرد و باگذشت زمان به باطل بودن وضوى خود پى مى              اين بوده آه وضوى باطل مى      

 قضا نمايد؟
جانب اگر اين     ر اين ليكن به نظ   ;  آنها را به تدريج قضا نمايد          طبق ظاهر فتاواى مراجع فعلى، نمازهاى خوانده شده باطل است و بايد                   ج ـ 

يادگيرى احكام دينى رفته، ولى در عين حال            دنبال يعنى آسى است آه حسب متعارف به        ;  به مسئله بوده، جاهل قاصر است        شخص جاهل 
 ١٣/٩/٧١ .است آه اين طور وضو گرفتن درست است، لذا چنين آسى نمازهايش قضا ندارد داشته يقين متوجه نشده، و

ريزد، آيا   گيرد، يا به وسيله آفتابه، آب روى دست خود مى              هت وضو دست يا صورت خود را زير شير آب مى              براى آسى آه ج      )١۶٠س  (
 دست آشيدن هم الزم است؟

 ٨/٣/٧۶ .است  دست آشيدن الزم نيست، و معيار، تحّقق شسته شدن همه عضوج ـ
 به طرف جلو باشد؟ آيا مسح سر بايد با دست راست باشد؟               آيا محِل مسح سر بايد جلوى سر باشد؟ آيا حرآت دست بايد از عقب سر                   )١۶١س  (

 توان هر دو پا را با هم مسح آرد؟ آيا در مسح پاها ترتيب شرط است يا مى
و ; ، جاى مسح است و هر جاى اين قسمت، به هر اندازه آه مسح شود، آافى است)آه مقابل پيشانى است  ( يك قسمت از چهار قسمت سر        ج ـ 

مسح از جلوى سر به عقب آن، مانعى ندارد، گرچه احتياط مستحب، مسح از باال به پايين است و الزم نيست آه مسح                          در فرض دوم سؤال،     
 ٨/٣/٧۶ .و مسح آردن هر دو پا همزمان و با هم، مانعى ندارد، آرى، پاى چپ را بر پاى راست مقدم نكند; سر با دست راست باشد

ام، و تاآنون در     دو انگشت شست و سّبابه و قسمتى از آف پاى راست خويش را از دست داده                   از جانبازان جنگ تحميلى هستم، و          )١۶٢س  (
 .جانب را بيان فرماييد ام، تكليف اين موقع گرفتن وضو، مسح پا را بر روى سه انگشت ديگر انجام داده

 ٢۴/١/٧۴ . عزيز قرار دهدمندان به امثال شما جانبازان  مسح به نحو مرقوم درست است، خداوند ما را جزو عالقهج ـ
شود و آب به آن برسد، يا صرف آشيدن دست ـ ولو                 آيا تمام قسمت روى پا از سر انگشت بزرگ تا بر آمدگى روى پا، بايد مسح                       )١۶٣س  (

 بعضى از قسمتها خشك بماند ـ آافى است؟
 ٧/٣/٧۶ . با تمام آف دست روى پا را مسح آند پهناى مسح پا به هر اندازه باشد، آافى است، ولى بهتر، بلكه احوط، آن است آهج ـ

 آند؟ اگر آب مسح سر به آب صورت وصل شود، آيا وضو را باطل مى )١۶۴س (
 ٢۴/۶/٧۵ .آند  مانعى ندارد و وضو را باطل نمىج ـ

ه ريش يا صورت     تواند ب  در حال وضو، آيا شخص وضو گيرنده قبل از آنكه آب در دستها خشك شود و قبل از مسح آشيدن، مى                               )١۶۵س  (
 خود دست بكشد؟

 ٨/٣/٧۶ . بهتر است دست نكشد، گرچه اقوى جواز استج ـ
 توان روى سر و پا را دو بار مسح آشيد؟ آيا مى )١۶۶س (

 ٩/٢/٧۴ .است و اگر منجر به وسواس شود، حرام;  مانعى ندارد، اّما بايد ترك نمودج ـ
رسد،  آيا آبى آه از شير به دست مى. بندند ير آب را در حالى آه خيس است، مى    جهت جلوگيرى از مصرف آب، در اثناى وضو، ش          )١۶٧س  (

 مضّر به وضو است؟ آيا بايد قصد آب وضو شود تا وضو صحيح باشد؟
 اگر ترى و رطوبت شير آب به قدرى باشد آه به آف دست منتقل شود و با همان قسمت آه آب خارج دارد، مسح بكشد، آن مسح باطل                                   ج ـ 
ا اگر رطوبت آم باشد، به طورى آه به دست منتقل نشود، وضو صحيح است و به هرحال، مسح بايد با آب وضو باشد نه با آب                                      اّم;  است
 ٣/٣/٧۶ .خارج

ريزد، آيا بايد خشك شود يا نه؟ مثًال اگر             قطرات آبى آه قبل از شروع به وضو و يا در حين آن بر روى اعضاى ديگر وضو مى                           )١۶٨س  (
ها يا صورت، قطرات آب بر روى محِل مسح پا بريزد، بايد اين اعضا جهت ادامه وضو خشك شود، يا اينكه با توجه به اندك بودن                              هنگام شستن دست  

 گونه ادامه داد؟ توان همان آب، نيازى به خشك آردن نيست و مى
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 ١٣/٩/٧۵ . اگر غير از اعضاى مسح، تر باشد مانعى ندارد، ليكن اعضاى مسح بايد خشك باشدج ـ
و من  )  با توجه به اينكه دست راست من بر اثر شكستگى، گچ گرفته است             (در هنگام وضو اگر آسى با آفتابه روى دستانم آب بريزد               )١۶٩س  (

 شود يا خير؟ وضو بگيرم، آيا در وضويم اشكالى پيدا مى
 ١٨/٢/٧۵ .دهيد  در فرض سؤال، اشكالى وجود ندارد، چون شستن دست و صورت را خود شما انجام مىج ـ

تواند براى بقا بر      اى بگيرد، آيا مى     وضوى جبيره  آسى آه به علت جراحات وارده به بعضى از اعضاى وضو، مجبور باشد آه                     )١٧٠س  (
 بگيرد؟ تواند نماز بخواند يا بايد دوباره وضو اى بگيرد؟ آيا با اين وضو مى وضوى جبيره طهارت، با اينكه وقت نماز نرسيده

/٧ .تواند نماز بخواند اى براى بودن بر طهارت آه امرى مرغوب فيه است، ظاهرًا مانعى ندارد، و با همان وضو مى  وضوى جبيرهج ـ
٣/٧۶ 

شخصى آه هر دو دستش تا قسمت مچ، باندپيچى يا گچ گرفته شده، چگونه بايد وضو بگيرد؟ و در حالى آه براى مسح آشيدن سر و                             )١٧١س  (
 تواند استفاده آند، چگونه بايد مسح بكشد؟  نمىپاها از انگشتان و آف دست خود

 ٢۴/١٢/٧۴. بايد صورت و دستها راتا مچ بشويد، و از آبى آه در باالى قسمت مچ، باقى مانده است، مسح بكشدج ـ
د مسح سر و    توان آيا مى .  تواند پاى راست و سر خود را مسح آند           اند، لذا نمى   شخصى دست راستش را بر اثر شكستگى گچ گرفته            )١٧٢س  (

 پاى راست را با دست چپ انجام دهد يا اينكه بايد نايب بگيرد؟
 ١٨/٢/٧۵ .تواند با دست چپ مسح نمايد و مانعى ندارد  مىج ـ

شخصى آه دستش زخم شده، و يا هر دو دستش شكسته، و يا هر دو دستش را در جنگ از دست داده است، حكم وضو گرفتن و تيّمم                        )١٧٣س  (
 چگونه است؟آردن براى وى 

احتياطًا بايد به ذراع تيّمم آند و وضو بگيرد و ذراعين را به                    آسى آه هر دو دست او قطع شده، اگر براى او ذراع باقى مانده باشد،                      ج ـ 
 ۴/١/٧۶ .آرى، چنين فردى احتياطًا پيشانى خود را براى تيّمم به زمين بمالد; دست قرار دهد منزله دو

خواهد با وضو    غايتى را در نظر ندارد، و فقط مى          گيرد ـ چه در وقت و چه قبل از وقت ـ هيچ                وضو مى  شخصى است آه هرگاه      )١٧۴س  (
 بخواند؟ تواند با اين وضو نماز آيا مى. باشد

 ٢۴/۶/٧۵ .تواند با آن وضو نماز بخواند  مىج ـ
 توان نماز واجب را خواند؟ آيا با وضويى آه براى نماز قضا گرفته شده، مى )١٧۵س (

 ١٧/٣/٧٣ .توان هر نماز واجب و مستحبى را خواند  با وضويى آه براى نماز قضا گرفته شده، مىج ـ
گيرد، چون نّيتش وضو گرفتن براى از بين نرفتن آرايش است،             زنى آه قصد آرايش دارد، قبل از فرا رسيدن وقت نماز، وضو مى              )  ١٧۶س  (

  وضو صحيح باشد؟توان نّيت آرد آه آيا اين وضو باطل است؟ چگونه مى
 هر چند زودتر وضو گرفتن براى از بين نرفتن آرايش است، ليكن وضو صحيح است، چون هم وضو قبل از وقت براى نماز مانعى                                    ج ـ 

 ٩/١٢/٧٠ .ندارد، و هم در وضويش قصد قربت بوده است و به هر حال، ِعْرق دينى او را وادار به وضو گرفتن آرده است
تواند مسح بكشد،     يا جهًال با آب غصبى وضو بگيرد و قبل از آنكه مسح آند علم به غصب بودن آب پيدا آند، مى                       اگر شخصى سهواً  )  ١٧٧س  (

 اش است؟ اش باشد، يا وضو باطل و قيمت آب بر ذّمه و قيمت آب بر ذّمه
 ٧/٣/٧۶ . اقوى صّحت وضو استج ـ

آه آبى در آنها جارى است و حصارى هم اطراف            آنند عى برخورد مى  روند، گاه در بين راه به مزار        اشخاصى آه به مسافرت مى    )  ١٧٨س  (
 وضو گرفتن احراز رضايت مالك، شرط است، يا گمان نداشتن به عدم رضايت آافى است؟ آنها وجود ندارد، آيا براى

 قبًال مالك راضى بوده و اآلن  اگر براى وضو گرفتن از آب چاه، شّك در رضايت مالك دارد، تصّرف در آن جايز نيست، مگر اينكه بداند         ج ـ 
اّما در وضو گرفتن با آب چشمه، احراز         ;  مانعى ندارد  مالك بر رضايت خود باقى است يا نه، آه در اين صورت وضو گرفتن                شك آرده آه  

 ۵/٣/٧۶ .رضايت مالك شرط نيست
 آيا وجود اثر خودآار در اعضاى وضو، مانع از رسيدن آب است يا خير؟) ١٧٩س (

 ١۶/١١/٧۶ .ه جرم داشته باشد، بايد بر طرف شود چنانچج ـ
طورى است آه مدام با رنگ يا چسب يا گريس سر و آار دارند، و                  )  آميزى يا ميكانيكى، نجارى    مثًال رنگ (شغل گروهى از افراد      )  ١٨٠س  (

آنند، حال تكليف چنين      اهده مى در موقع وضو هر چه وقت براى ازاله اجرام روى مواضع وضو صرف آنند، بعد از نماز اجرام ريزى را مش                                 
 افرادى در مورد وضو چيست؟

 ٢۶/١٠/٧٧ . اگر مانع از رسيدن آب به پوست بدن نباشد، اشكال نداردج ـ
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رويم، دائمًا با روغنهاى صنعتى آه پاك آردن آن از روى دست، بدون مواّد پاك آننده محال است، سر و                             در مأموريتهايى آه مى    )  ١٨١س  (
در چنين مواقعى تكليف وضو و غسل          .  توان با خود حمل نمود       عموًال هم در اين مأموريتها مواّد پاك آننده در اختيار نيست و نمى                  آار داريم، و م    

 چيست؟
 ١/۶/٧۵ . در صورت اضطرار، در حكم جبيره است و وضوى با آنها مانعى ندارد و درست استج ـ

 آيا در موقع وضو و غسل بايد زير آن را بشويم؟.  هنوز از بدن جدا نشده استپوست دستم آنده شده ولى به بدن چسبيده است و) ١٨٢س (
ولى ;   شستن زير پوست، در صورتى آه پوست، روى آن را به طور متعارف پوشانده باشد الزم نيست و شستن ظاهر آن، آافى است                               ج ـ 

دن پوست، يا شستن زير آن، َحَرجى ندارد، بايد آن را                 شود، اگر آن    چسبد و گاهى جدا مى       چنانچه پوستى آه آنده شده، گاهى به بدن مى             
 ٧/٣/٧۶ .آند شست و يا َآْند، و اگر داراى َحَرج است، شستن روى آن آفايت مى

بايست هر شب پلكها را با پمادى مخصوص، درمان موّقت آنم، و از                  حدود پانزده سال است آه پلكهايم دچار ناراحتى است و مى             )  ١٨٣س  (
 در اين صورت تكليف وضويم چيست؟. توانم با دستمالى آن را پاك آنم ده از صابون براى شستن آن را ندارم، بلكه فقط مىطرفى حّق استفا

ماند، به نحوى آه آب سريعًا از جايى به جاى ديگر برود،             نمى  اگر با پاك آردن پماد و چربى ِجرم آن آه مانع از رسيدن آب است، باقى                ج ـ 
چون در پاك آردنش احتمال ضرر وجود دارد، پاك                ولى اگر جرم باقى بماند،       ;  )هر چند محِل آن چرب باشد           (مانعى ندارد  براى وضو 

اى، صحيح است، ليكن      ريزيد و اين وضوى جبيره      مى اى بگيريد، يعنى روى محل آب        بايست وضوى جبيره   است، و مى   آردنش َحَرجى 
 ٢٢/٨/۶٨ .نيست ، هر چند آه اين احتياط واجبيك تيّمم به همراه هر وضو اضافه آنيد سزاوار است آه

حكم شرعى مسح و غسل موهاى مصنوعى          .  آنم به عّلت سوختگى، موهاى جلوى سرم سوخته و از موى مصنوعى استفاده مى                    )  ١٨۴س  (
 چيست؟

دد، مسح و غسل،     باشد، و اگر حايلى مانند موى مصنوعى، مانع گر           )  پوست بدن ( در فرض سؤال، الزم است مسح و غسل، بر بشره                ج ـ 
٣٠ .توان آن را برداشت، يا برداشتن آن مشّقت دارد، در حكم جبيره است اند، به نحوى آه نمى آرى، اگر مو را در سر آاشته. باطل است

/٣/٧۵ 
 اند، غسل يا وضوى آنها اشكال دارد يا خير؟ آيا آسانى آه بر بدن خود خالكوبى آرده) ١٨۵س (

 ٧/٣/٧۶ .نيست گيرد، مانع از صّحت وضو و غسل پوست قرار مى خالها و هر چيزى آه زير ج ـ
 لطفًا حكم وضو يا غسل، با وجود سرمه چشم براى زنان را بيان فرماييد؟) ١٨۶س (

  ١٠/٩/٧۵ . اگر مانع از رسيدن آب به بدن باشد، بايد بر طرف شودج ـ
د يا غسل نمايد، چنانچه آن مواد را پاك آند ولى رنگ آنها باقى باشد،                خواهد وضو بگير   زنى آه از مواّد آرايشى استفاده آرده و مى         )  ١٨٧س  (

 حكم آن چيست؟
 ١٩/١٢/٧٠ .، مانعى ندارد  اگر به صورت رنگ باقى باشد و ِجرم محسوب نگردد ـ همچنان آه ظاهرًا مفروض سؤال هم همين است ـج ـ

آن باشد، آيا وضو با آن صحيح است يا بايد به وصول آب به                    )  تو مانعيّ (اگر چيزى بر اعضاى وضو باشد و شّك درجرم بودن                )  ١٨٨س  (
 بشره يقين داشت؟

 ٨/٣/٧۶ . الزم است آن را ازاله نمايند، تا اطمينان به رسيدن آب به پوست و محِل وضو حاصل شودج ـ
 مبطالت وضو

شود،  خواند و در وسط نماز عشا، وضويش باطل مى         اش را آنترل آند و مثًال گاهى نماز مغرب را مى           تواند باد معده   آسى آه نمى  )  ١٨٩س  (
 تلكيفش چيست؟

چه در اول وقت يا     (تواند نماز را ولو با اآتفا به واجبات          تواند نمازش را بر اثر مبطون بودن، با وضو تمام نمايد، اگر مى               آسى آه نمى   ج ـ 
ولى اگر چنين توانى را ندارد، وضوى اول برايش             ;  واند، با وضو تمام آند، واجب است در همان زمان، نماز را بخ                  )در وسط يا در آخر      

ولى اگر وضو گرفتن براى هر دفعه، برايش مشّقت ندارد، احتياط مستحب آن است آه نماز را در جايى به جا آورد آه بتواند                                ;  آافى است 
 ١٧/٩/٧١ .بدون راه رفتن در وسط نماز، تجّديد وضو نمايد و نماز را با اين آيفيت تمام آند

جانب از جانبازان قطع نخاعى هستم، به دليل وضعّيت خاص، بعد از وضو گرفتن و شروع به نماز خواندن، احتمال قوى                                      اين)  ١٩٠س  (
 شود، اگر خروج آن را متوجه نشوم، حكم وضو و نمازم چگونه است؟ دهم آه ادرار، به طور قطره قطره از من خارج مى مى

 ٣/١٠/۶٩ . وضو و نمازتان باطل نيست و ظن و احتمال قوى هم تأثيرى ندارد تا يقين به خروج ادرار نداريد،ج ـ
گيرد، تا جايى آه براى هر نماز،         آند آه بادى از او جدا شده و مرّتب، وضو مى            گيرد، احساس مى   شخصى بعد از اينكه وضو مى      )  ١٩١س  (

 شود؟  نمىآيا اين گونه مسائل و تلقينها، باعث بطالن وضو. گيرد چند مرتبه وضو مى
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 ١٢/١١/٧۴ . مبطل وضو نيستج ـ
 شود؟ آيا وضو هم مانند روزه، با قصد باطل نمودن، باطل مى) ١٩٢س (

وسط وضو باشد، چون منافى با استدامه نّيت است، مبطل  در  اگر قصد باطل نمودن بعد از تمام شدن وضو باشد، مضّر نيست، و اّما اگر              ج ـ 
 ۶/١٢/٧١  .است و مضّر

. نمايم، و هميشه مقدارى از مجرا آلوده به ادرار است            توجه به اينكه قطع نخاعى هستم و براى ادرار از سوند و آيسه استفاده مى                 با)  ١٩٣س  (
 آند يا خير؟ آند؟ و آيا تيّمم به تنهايى آفايت از وضو مى واجب است يا وضو به تنهايى آفايت مى آيا براى من تيّمم همراه با وضو

 ٣/١٠/۶٩  .آند م نيست، و در صورت عذر از انجام وضو، تيّمم آفايت مى نيازى به تيّمج ـ
 مسائل متفّرقه

 بدون وضو، چه حكمى دارد؟) »هادى«و » جواد«، »رضا«مثل (مس آردن القاب ائمه اطهار ) ١٩۴س (
 ٢٢/١٢/٧۵ .نيست  مّس آنها بدون وضو، خالف احتياط است، هر چند حرامج ـ

 يا غسل شك آند آه بعضى از اجزاى آن را انجام داده است يا نه، حكم وضو و غسلش چگونه است؟اگر بعد از وضو ) ١٩۵س (
 ٧/٣/٧۶ . اعتنا نكند، چون مورد از موارد فراغ و تجاوز استج ـ

و يا  و با همان وضو در محِل ديگرى مانند خانه                 وضو گرفتن در مسجدى آه انسان موفق به نماز خواندن در آن مسجد نشود،                       )  ١٩۶س  (
 مسجدى ديگر نماز بخواند، چه حكمى دارد؟

و اگر نتوانست در صورتى آه از اول         .   در صورت امكان به همان جا بر گردد و نماز، يا تالوت قرآن و يا آار خير ديگرى انجام دهد                        ج ـ 
اند، در صورتى وضو گرفتن جايز       اّما اگر از اول بخواهد در جاى ديگرى نماز بخو            ;  قصدش نماز خواندن در همان جا بوده، مانعى ندارد          

است آه بناى مردم بر چنين عملى باشد، و موجب اطمينان به عام بودن وقف حاصل شود، وگرنه در وقف خاص، يا در وقفى آه معلوم                                      
 ١۶/١١/٧۴ .نيست خاص است يا عام جايز نيست

 ار داد يا خير؟توان طبقه زيرين ساختمان حسينيه يا تكيه را وضوخانه مسجد قر آيا مى) ١٩٧س (
 ١۶/١١/٧۴ . جايز است، مگر آنكه مزاحم عزادارى باشدج ـ

 وضو گرفتن بانوان در اماآن عمومى آه در معرض ديد نامحرم هستند، چه حكمى دارد؟) ١٩٨س (
 ٩/٣/٧۶ . پوشانيدن بدن براى زن، از ديد نامحرم واجب است و به هر حال، وضو صحيح استج ـ

 رى، داخل توالت وضو بگيرد آيا وضو باطل است يا خير؟اگر به واسطه عذ) ١٩٩س (
 ٢۵/٧/٧۴ .شود  مانعى ندارد، ليكن ثواب وضو آم مىج ـ

 خير؟ برد يا آيا وضو گرفتن اثرات منفِى شير دادن در حال جنابت را از بين مى) ٢٠٠س (
ن بچه مترّتب باشد، با همان وضو از بين                 وضو گرفتن ُجنب، رافع آراهت خوردن و آشاميدن اوست، و اگر اثرى بر شير خورد                            ج ـ 
 ١٠/٢/٧۶ .رود مى

 

 احكام غسل
 تواند نماز واجب را بخواند؟ تواند استحبابًا غسل جنابت نمايد؟ آيا با اين غسل مى آيا فردى آه ُجنب نيست، مى) ٢٠١س (

 ٣٠/۶/٧۵ .ز بايد وضو بگيردتوان آرد، و اگر احتياطًا غسل جنابت انجام دهد، براى خواندن نما  غسل جنابت نمىج ـ
تواند نماز قضا يا نمازهاى ديگرش را         آيا با آن غسل مى    .  اش تيّمم است عمدًا غسل نمايد      اگر شخص ُجنب در تنگى وقت آه وظيفه        )  ٢٠٢س  (

 بخواند يا بايد دوباره غسل آند؟
 ۴/٣/٧۶ .است اش تيّمم است، اگر در ضيق وقت غسل نمايد، باطل  غسل آسى آه وظيفهج ـ

از غسلهاى مستحبى، غسل زنى است آه براى غير           «:  عالى آمده است آه     در احكام غسلهاى مستحبى در توضيح المسائل حضرت         )  ٢٠٣س  (
لطفًا بفرماييد غسل مستحبى را با چه نّيتى بايد انجام              .  »شوهرش بوى خوش استعمال آرده، و همچنين غسل آسى آه در حال مستى خوابيده است                    

 داد؟
 ١۴/١١/٧۵ .ّيت غسل مستحبى قربًة الى اهللا انجام دهد به نج ـ

طرف راست، بعد طرف چپ و بعد سر و گردن را              آرده به اين صورت آه اول       اگر آسى در غسل ترتيبى، ترتيب را رعايت نمى         )  ٢٠۴س  (
 قضا نمايد؟ اعاده و دصحيح است يا خير؟ اگر باطل است، در صورتى آه نماز خوانده، آيا باي شخص شسته است، آيا غسل اين مى
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رعايت نشود، غسل، باطل و اعاده و قضا هم الزم است، مگر در جاهِل                     )  ترتيب سر و گردن و بقّيه بدن         ( اگر ترتيب الزم و واجب          ج ـ 
 ٨/٧/٧٩ .قاصر آه اعاده و قضا الزم نيست و غسلش صحيح است و به حكم حديث رفع، شرطّيت ترتيب، از او مرفوع است

 تواند همان قسمت را نيز غسل دهد؟ آند، آيا هنگام پاك آردن نجاست قسمتى از بدن، مى  آه انسان غسل مىهنگامى) ٢٠۵س (
اّما اگر  ;  ظاهرى و هم قصد غسل آردن را دارد، درست نيست              اگر با همان يك بار ريختن آب، هم قصد پاك آردن نجاست و طهارت                   ج ـ 

 ۶/۴/۶١ .قدارى به قصد غسل باشد، مانعى ندارداز ريختن به قصد پاك شدن و بعد از آن م مقدارى
بول و يا رطوبتى از انسان خارج شود، آيا غسل باطل             ،)مثًال سر و گردن و قست راست بدن       (اگر پس از غسل دادن قسمتى از بدن          )  ٢٠۶س  (
 شود و بايد از اول شروع نمايد يا خير؟ مى

١٢ .تواند نماز بخواند و براى خواندن نماز، بايد وضو بگيرد ى با آن غسل نمىول; شود، و نياز به شروع مجّدد نيست  غسل باطل نمىج ـ
/١١/٧۴ 

 آيا منظور از داخل گوش، آه در موقع غسل شستن آن واجب نيست، سوراخ گوش است؟) ٢٠٧س (
 ۴/١٠/٧۵ . منظور از داخل گوش، آن مقدارى است آه پيدا نيستج ـ

 شود، حكم غسل چيست؟ ه پس از غسل مشاهده نمىقبل از غسل مانعى در بدن بوده آ) ٢٠٨س (
چند به خاطر عدم توجه هنگام غسل، احتياط در اعاده است آه              هر ; حكم به صّحت، خالى از قّوت نيست، زيرا مشمول قاعده فراغ است             ج ـ 

 ۴/٣/٧۴ .اند دانسته برخى از فقها ـ قدس اهللا اسرارهم ـ آن را فتوًا يا احتياطًا شرط جريان
اگر شخصى بعد از غسل جنابت، متوجه شود آه هنگام غسل قسمتى از سمت راست يا چپ بدنش به جهت مانع شسته نشده است، آيا                   )  ٢٠٩س  (

تكليف .شستن همان قسمت آافى است، يا بايد تمام بدن را غسل دهد؟ اگر با اين غسل نماز خوانده و در اين مدت َحَدث اصغرى از او سر زده باشد                                   
 چيست؟

 همان مقدار آافى است و بين سمت راست و چپ بدن فرقى نيست، ولى اگر در قسمت سر و گردن باشد بايد بعد از شستن مقدار                                 شستن ج ـ 
قضا نمايد، ليكن اگر َحَدثى از او صادر           وقت شسته نشده بقّيه بدن را بشويد و اگر قبل از آن نماز خوانده، نماز را در وقت اعاده و بعد از                           

 ۴/٣/٧٩ .تمام و بنا بر احتياط مستحب، غسل را نيز اعاده و براى نماز، به هر حال وضو هم بگيرد غسل اول راشده، باقى مانده 
الى مو پيدا باشد بايد آب را به پوست برساند، و اگر                اگر پوست صورت از    «:  عالى آمده است   در رساله توضيح المسائل حضرت     )  ٢١٠س  (

غسل هم الزم نيست آب به پوست         آيا فقط وضو اين حكم را دارد يا اينكه در           .  »آب به زير آن الزم نيست      رساندن   و است پيدا نباشد شستن مو آافى     
 شود؟ برسد؟ چنانچه قسمتى از پوست صورت معلوم باشد، و قسمت ديگر معلوم نباشد، آيا الزم است قسمتى آه معلوم نيست، شسته

و بنا بر احتياط واجب، موها هم بايد شسته شود، ولى ناگفته نماند چون آب جريان و                  مطلقًا بايد شسته شود،     )  پوست بدن ( در غسل، بشره     ج ـ 
 ٩/٧/٧۴ .شود سريان دارد، به حسب طبع، بشره با ريختن آب شسته مى

 آيا ترتيب در غسل، واجب است؟) ٢١١س (
 ٧/٧/٧۴ . در غسل ترتيبى، ترتيب الزم است، يعنى اول بايد سر و گردن، بعد بقّيه بدن را بشويدج ـ

، آيا غسل باطل    )مثًال هنگامى آه مشغول غسل دادن بدن است، قسمتى از طرف سر نجس شود                (اگر در وسط غسل بدن نجس شود         )  ٢١٢س  (
 است؟

 نجس شدن اعضا در حين غسل مضّر نيست، ليكن اگر عضو متنّجس را قبل از نجس شدن غسل نداده، بايد اول محِل متنّجس را پاك                                     ج ـ 
 ١٢/۴/۶٨ . غسل را ادامه دهدنمايد و بعد

 جنابت
با توجه به اينكه جانباز     (توان غسل نمود؟     آيا پس از جماع نمودن حتمًا بايد ادرار و بعد غسل آرد، يا اينكه بدون ادرار آردن هم مى                   )  ٢١٣س  (

 ).توانم ادرار آنم هستم، و پس از جماع نمى
آن هم درست است، زيرا بول آردن قبل از غسل امرى مستحب است، آه                     بول آردن بعد از جماع، شرط صّحت غسل نيست، بدون                  ج ـ 
آنيد، ترديدى به خود راه        شود، بنابراين، شما در غسل جنابتى آه مى           اش در رطوبت مشتبه آه بعد از غسل خارج شود، ظاهر مى                 ثمره
 ١٨/٢/٧٢ .ندهيد

سرم ـ بدون آنكه دخول انجام شود، منى بدون جستن و سستى بدن                    هنگام نزديكى با هم    .  جانب از جانبازان قطع نخاعى هستم         اين)  ٢١۴س  (
 آيا خروج منى به اين شكل موجب جنابت است يا خير؟. شود خارج مى
 ٢٠/١٢/۶٩ . با فرض يقين به منى بودن، موجب جنابت استج ـ



 27                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

با دستگاهى  )  لقاح(همسرانشان جهت بارورى     در بيمارستانها، منى برادران جانباز قطع نخاعى براى آزمايش و يا تلقيح نمودن به                    )  ٢١۵س  (
 شود، بايد غسل نمايند؟ آيا پس از گرفتن آن منى آه در حالت بيهوشى انجام مى. شود مخصوص گرفته مى

 اگر منى را ولو از مجراى طبيعى به وسيله آلتى خارج آنند، چه در حال بيهوشى و چه در حال طبيعى، موجب جنابت نيست و غسل                                    ج ـ 
 ١٠/٣/٨٠ . ندارد

تواند عاليم سه گانه      اگر آبى از انسان در حال خواب خارج شود، با توجه به اينكه انسان در حال خواب و يا بعد از بيدارى، نمى                               )  ٢١۶س  (
 مربوط به ُمحتلم شدن را تشخيص دهد، تلكيف چيست؟

 ٢۶/٧/٧۴ .ت تا اجتماع عاليم سه گانه احراز نشود، شخص، ُجُنب نيست و تحقيق نيز الزم نيسج ـ
 آيا برادران جانباز قطع نخاعى پس از جماع، با توجه به اينكه خارج شدن منى در آنان مشهود نيست، بايد غسل آنند؟) ٢١٧س (

 ٢٠/٧/٧٢ . اگر آميزش حاصل و دخول محّقق شده، و يا يقين به خروج منى در آار باشد، بايد غسل آنندج ـ
 آيا اين شخص هميشه ُجُنب است؟. تواند خود را آنترل آند آيد و نمى  منى بيرون مىاز شخصى به علت بيمارى، دائمًا) ٢١٨س (

 . براى بار اول، جنب است و بايد غسل آند، اّما براى دفعات بعدى، غسل الزم نيستج ـ
حكم آبى آه خارج     .  ودبدون سستى بدن، منى خارج ش       اگر آميزش رخ ندهد و دخول هم محّقق نشود، و با مالعبه و بازى آردن و                    )  ٢١٩س  (
 يا نجس؟ گردد، چيست؟ آيا پاك است مى

جستن، سستى بدن و      ( با علم و يقين صددرصد به منى بودن، غسل واجب است، و اگر مشكوك باشد، در مرد بايد هر سه عالمت                                        ج ـ 
شكوك بود، حكم به منى و جنابت        و اگر بعضى بود و بعضى نبود، يا بودن بعضى م            ;  جمع باشد تا حكم به منى بودن و جنابت شود           )  شهوت
 ٢٠/٧/٧٢ .باشد و در زن با فرض شك، محكوم به منى نيست و زن، جنب نمى; شود و رطوبت مشكوآه پاك است نمى

بعد از عمل جماع، با      .  آنند است آه مردها از آن استفاده مى        )  پوشش پالستيكى (يكى از راههاى تنظيم خانواده، استفاده از آاندوم            )  ٢٢٠س  (
، آيا بر زن هم غسل       )شود گيرد، بلكه در پوشش پالستيكى جمع مى        با توجه به اينكه منى مرد در َرِحم زن قرار نمى             ( استفاده مرد از آاندوم       فرض

 شود؟ واجب مى
ن شود و جنابت حاصل از آميزش، مشروط به انزال نيست، آما اينكه مشروط به نبود                   آرى، بر زن همانند مرد غسل جنابت واجب مى           ج ـ 

 ٢٠/۵/٧١ .پوشش پالستيكى و امثال آن هم نيست
خواب بيدار شود، اّما ببيند آه مايعى خارج نشده، يا             اگر آسى در حالت خواب احساس آند آه منى از جاى خود حرآت آرده و از                   )  ٢٢١س  (

خروج آن متوجه شود آه مايعى         قبل از  خارج شده، و يا اينكه هنگام ادرار،       )  شهوت، جستن و سست شدن بدن      ( فقط يك قطره مايع، بدون سه شرط        
 آند؟ در مجرا وجود دارد، تكليف چيست؟ آيا بايد غسل

 ١٧/١٢/٧۵ .نيست  محكوم به جنابت نيست و غسل ندارد، و حّتى ناقض وضو همج ـ
آيا غسل  .  ن خارج شود   چنانچه بعد از بول و يا در حين آن از مرد، مايع نسبتًا غليظى بدون جستن، يا شهوت و يا سست شدن بد                                 )  ٢٢٢س  (

 شود يا نه؟ واجب مى
 ٨/۴/٧۵ . اگر قبل از آن، جنابت و خروج منى اّتفاق نيفتاده باشد، غسل ندارد، وگرنه مسئله محتاج به تفصيل استج ـ

است و به جهت شود، در حكم منى  آرده آه هر آبى غير از بول آه از انسان خارج مى دانسته و فكر مى آسى آه عاليم منى را نمى)  ٢٢٣س  (
تكليف نمازهايى آه اين شخص خوانده چيست؟ آيا بايد قضا نمايد            .  خروج يكى از آنها مثل َمذى، غسل جنابت نموده و با آن غسل، نماز خوانده است                  

 يا خير؟
 ۴/٣/٧۶ . بايد نمازهايى را آه يقين دارد با چنين غسلى خوانده، قضا آندج ـ

آيا اين آار از نظر شرعى حرام است يا            .  شوم با همسر و تماس بدنم با بدن او، بدون دخول ُجُنب مى                گاهى اوقات بر اثر مالعبه        )  ٢٢۴س  (
 خير؟ در صورت حرمت، تكليف اعمالى آه بدين طريق در گذشته انجام شده است، چيست؟

شويد،  آرى، با خروج منى ُجُنب مى     .  باشد آه امرى جايز است، و ربطى به استمناى محّرم ندارد            حرام نيست، زيرا مالعبه با همسر مى       ج ـ 
 ٣/١/٧۶ .شود و همه احكام جنابت حالل بار مى

آيا اين آب، در حكم منى است و مستوجب غسل            .  و آبى از زن خارج شود      )  بدون اينكه دخول شود   (اگر زنى با همسرش مالعبه آند      )  ٢٢۵س  (
 جنابت است يا خير؟

ليكن چنين يقينى معموًال    .   به منى بودن آن در آار باشد، هم غسل دارد و هم نجس است                  نه موجب غسل است و نه منى، آرى، اگر يقين            ج ـ 
 ٨/١١/٧۵ .شود پيدا نمى) بلكه مطلقًا(
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چيست؟ اگر منظور،    )  ساز ندارد  با توجه به اينكه دستگاه تناسلى زنانه، اساسًا قسمتى منى                (منظورتان از خروج منى در زنان            )  ٢٢۶س  (
بل براى تسهيل جماع است، اين ترشحات نه ترآيب منى را دارد، نه خروج آن داراى شرايط خروج منى است، و اگر                                    ترشحات لغزنده ساز مه     

منظور، حرآات متناوب عضالت اطراف مجراى تناسلى در هنگام ارضاى زن است، در اين حالت، خروج مايع از هيچ يك از قسمتهاى تناسلى                                  
 .زنانه به اثبات نرسيده است

شوند، اّما چنين يقينى معموًال حاصل            شوند، و اگر به خروج منى خودشان يقين پيدا آنند، ُجُنب مى                       قط با آميزش ُجُنب مى         زنها ف    ج ـ  
 ٢۴/١٢/٧۵ .شود نمى

 است؟ شرايط جنابت در خانمها چگونه است و لزوم غسل آنان در چه شرايطى) ٢٢٧س (
و با شّك در منى بودن، ;  شوند، مگر بايقين به خروج منى خودشان        جنب نمى  شوند و در غير اين صورت،       زنها فقط به آميزش جنب مى      ج ـ 

محكوم به نبودن آن است و جنب نيستند، هر چند رطوبت با شهوت و لّذت بردن و با سستى بدن هم باشد و اين معنا، مقتضاى جمع بين                                           
 ٢/٨/٧٨ .اخبار باب است، هر چند خالف آن معروف است

. ام هايم را هم به جا آورده      شود و تمام نماز و روزه      دانستم آه زن هم اگر خواب ببيند، جنب مى         دت يازده سال نمى   اين جانب طّى م   )  ٢٢٨س  (
 تكليف من چيست؟

.شود به عالوه آه زن تا يقين به خروج منى و يا آميزش نكند، جنب نمى              .  شود  جنابت با صرف خواب ديدن، براى هيچ آس حاصل نمى          ج ـ 
۵/٨/٧۴ 

 نانچه شخصى دو بار جنب شود، آيا بايد دو بار غسل آند، يا يك غسل آافى است؟چ) ٢٢٩س (
 ١/٩/٧۵ . يك غسل جنابت آافى استج ـ

تواند با همسر خويش نزديكى آند يا        آند، در اين صورت، آيا مى      اگر انسان هنگام شب بداند آه صبح براى غسل آردن آب پيدا نمى             )  ٢٣٠س  (
 خير؟

شود، نبايد خود را  قدرت بر تيّمم ندارد و فاقدالطهورين مى آه م نمايد، جايز است و مانعى ندارد، ولى اگر مطمئن است      تواند تيمّ   اگر مى  ج ـ 
 ٧/۵/٧۶ .نمايد جنب

به معنى حرمت   »  نبايد«آيا تأآيد   .  »توان نماز خواند و نبايد وضو گرفت         با غسل جنابت مى    «:  هاى عملّيه آمده است آه      در رساله )  ٢٣١س  (
يا آراهت؟ اگر بعد از غسل جنابت، وضو بگيرد اشكال دارد؟ اگر غسل جنابت را آه مستحب است، به همين نّيت انجام دهد، آيا باز هم وضو                               است  

 الزم ندارد؟
 ٣٠/۴/٧۴ .تواند نماز بخواند  وضو گرفتن بعد از غسل جنابت، حرام است، و با غسل جنابت به نّيت مستحّبى، مىج ـ

س از نزديكى شوهر با او و قبل از غسل، بايد صبر آند تا منى مرد از َرِحم او خارج شود، يا خير؟ و اگر فورًا بدون تطهير                             آيا زن پ  )  ٢٣٢س  (
 َرِحم، غسل آند و آب يا رطوبتى مشكوك از او خارج شود، تكليفش چيست؟

 ١۵/١/٧۴ .  شرط نيست، و رطوبت مشكوك هم محكوم به طهارت استج ـ
 توان و بايد وضو گرفت؟ توان نماز خواند، ولى با غسلهاى ديگر نمى ل جنابت ولو بدون وضو، مىچرا با غس) ٢٣٣س (

 ١٠/١٢/٧٨ .ندارد  ِاجزاء غسل از وضو در همه اغسال است و اختصاص به جنابتج ـ
 استحاضه، حيض، نفاس

 ساعت را تا مكان نماز طى آند، آيا اين مدت جزو               اگر مستحاضه قليله بعد از گرفتن وضو، براى رفتن به نماز جمعه، مسافت نيم                 )  ٢٣۴س  (
 شود يا دوباره بايد وضو بگيرد؟ مقدمات نماز محسوب مى

 ٢٢/١٢/۶٩ . اگر خون تا هنگام خواندن نماز، بيرون نيايد، اشكال نداردج ـ
 آافى است؟شرط نزديكى با مستحاضه، انجام غسل است؟ آيا مستحاضه قليله هم بايد غسل نمايد، يا وضو ) ٢٣۵س (

فقط در مستحاضه   .  آند، و وضو، شرط جواز مجامعت نيست        در مستحاضه قليله، غسل واجب نيست و براى نمازهايش وضو آفايت مى            ج ـ 
 ١۴/۴/٧۴ .متوسطه و آثيره، غسل شرط جواز مجامعت است

اند، عادت ماهيانه آنان را به نحوى          رسيده اخيرًا برخى از پزشكان، با تجويز قرصهايى مخصوص براى بانوانى آه به سّن يائسگى               )  ٢٣۶س  (
به عبارت ديگر، براى جلوگيرى از مشكالت و           .  بينند يائسگى، در هر ماه در تاريخ معّين و به مدت معّين خون مى                  آنند آه مثل قبل از      تنظيم مى 

چنين خونى از نظر شرعى حكم حيض را دارد يا           .  ددهن آورد، عادت ماهانه را استمرار مى      بيماريهايى آه قطع عادت ماهيانه براى بانوان پيش مى         
 استحاضه؟
 ۵/۵/٧۵ .دارد  در فرض مزبور، شرعًا محكوم به استحاضه است و احكام آن راج ـ
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بعد .  ام با توجه به استفاده از قرص و مدت زمان حيض آه در تاريخ معّين هفت روز بوده است، عمل بستن لوله َرِحم را انجام داده                            )  ٢٣٧س  (
آيا اضافه مدت آه پنج       .ماهيانه شروع شد، ولى از هفت روز بيشتر شد و حدود دوازده روز ادامه پيدا آرد                     مل مذآور، در تاريخ معّين عادت      از ع 

 روز است، محكوم به استحاضه است يا خونريزى قروح و جروح عمل؟
 ٢۶/١٠/٧۵ .عمل شود مدت زمان بيش از عادت هميشگى، حكم استحاضه را دارد و بايد به دستور آن ج ـ

شود آه زرد رنگ و بدون سوزش است و حّتى با داخل آردن پنبه در َرِحم نيز هيچ                   قبل از عادت ماهانه، آبى از َرِحم من خارج مى         )  ٢٣٨س  (
آيا اين آب را    .  شود آند آه حاآى از خون باشد و بعد از روز پنجم عادِت ماهانه و قطع خونريزى، همين برنامه تكرار مى                      چيز به پنبه برخورد نمى    

با توجه به   .  خواندم دانستم، نمازهايم را نمى    بايد جزو عادت ماهانه قرار داد؟ به عالوه، بعد از روز پنجم و قطع عادت، بنده چون خود را پاك نمى                        
آيد نزديكى با شوهر، جايز      ن آب مى  شوم، آيا نمازهايم قضا دارد؟ و آيا قبل از عادت آه اي             اينكه بعضى اوقات روز پنجم و گاهى روز هفتم پاك مى           

 است؟
شود، و اگر محرز شود        اگر در خون بودن آن آب و مايْع شك باشد، محكوم به طهارت است و هيچ اثرى از آثار خونها بر آن بار نمى                              ج ـ 

به حيض است، وگرنه    شود، محكوم    آه خون و قبل از عادت است، استحاضه است، و اگر بعد از زمان عادت خارج و تا ده روز قطع مى                          
اگر از ده روز تجاوز نمايد، آنچه آه بعد از عادت است، محكوم به استحاضه است، و در مورد آميزش قبل از عادت، حكمش از مسائل قبل                             

 شود و بود و نبودش مساوى است، و اگر خون باشد، چون             زيرا اگر در خون بودن آن شك باشد، هيچ اثرى بر آن بار نمى               ;  شود روشن مى 
استحاضه قليله است، آميزش در آن زمان مانعى ندارد، و در مورد مسئله عادت، آه بعضى از ماهها پنج روز و بعضى از ماهها هفت روز                            

 ٣٠/٣/٧۴ .است، همه آن خونها محكوم به حيض است و به طور آّلى، هر گاه خون حيض از ده روز تجاوز نكند، همه آنها حيض است
، شب دوم و سوم حتمًا بايد خون زن قطع نشود تا حيض محسوب گردد و الزم نيست شب اول و                     )ره(از رساله امام    ۴۴٣طبق مسئله   )  ٢٣٩س  (

آنند آه مطمئن هستند آه خونشان حيض است، ولى بر اثر خوردن قرص، شب دوم و سوم،                        ولى بعضى از خانمها ادعا مى      ;  چهارم را خون ببيند    
 ست؟حكم اين خانمها چي. بينند خون حيض نمى
 ٣٠/۴/۶٩ . در حيض، مشاهده سه روز متوالى و پى در پى خون، شرط است و اگر آمتر باشد، حيض نيستج ـ

آند و همراه با خوردن قرص، سه        خانمى در طول ماه رمضان براى جلوگيرى از عادت ماهانه، از قرص ضد باردارى استفاده مى                )  ٢۴٠س  (
هاى  آيا لكه. بيند آند و خون حيض مى بيند و بعد از ماه مبارك رمضان، قرص خوردن را قطع مى          هايى مى  روز پشت سر هم، مقدار خيلى آم، لكه       

 قبلى ملحق به خون حيض است؟ آيا اين سه روز حيض است يا نه؟
 در صورتى آه در آن سه روز، مواالت و پى در پى بودن حيض، محفوظ مانده و خون هيچ قطع نشده است، آن سه روز هم حيض                                         ج ـ 
 ٣٠/۴/۶٩ .اّما اگر در هر روزى مقدارى آم، لكه خون ديده است، حيض نيست; است

اگر در روز پنجم خونش قطع شود، آيا بايد تا روز هفتم             .  شود زنى بعضى از ماهها روز پنجم و بعضى از ماهها روز هفتم پاك مى               )  ٢۴١س  (
ها غسل آرده و اتفاقى نيفتاده، و بعضى وقتها غسل آرده و بعد از غسل،                        با توجه به اينكه بعضى وقت        (صبر نمايد، يا اينكه بالفاصله غسل آند؟            

 ).دوباره خون ديده است
وجود ندارد، بايد غسل نمايد، و اگر خون آمد، دو            )  ولو در َرِحم  (اگر مطمئن شد آه خون       .   بايد بعد از روز پنجم، امتحان و اختبار آند            ج ـ 

 ٣٠/٣/٧۴ .م محكوم به حيض استمرتبه بايد غسل آند، و ايام پاآى در وسط ه
مثًال ده روز بعد از اينكه ايام حيض او تمام شده است، يا هنوز               (بيند   زنى آه در حين نزديكى با شوهر، در غير ايامى آه حيض مى             )  ٢۴٢س  (

ن به جهت زخم يا جراحت      بيند آه صفات خون حيض را دارد، حكم آن خون چيست؟ آيا امكان دارد آه هنگام نزديكى، خو                    ، خونى مى  )حائض نشده 
 به وجود آمده باشد؟ چنانچه حيض باشد، حكم آّفاره و غيره چيست؟

 اگر خروج خون در زمان عادت باشد و بداند آه سه روز متوالى هم خواهد آمد، محكوم به حيض است، وگرنه چون مشكوك است آه                                  ج ـ 
; ، منوط به علم قبلى است      )آه احتياط مستحب است   ( در حال حيض     خون زخم است يا استحاضه، محكوم به استحاضه است، و آّفاره دخول             

 ٢/٩/٧۵ .اّما اگر بعد از آميزش متوجه شود، قطعًا آّفاره ندارد
زنى عادت وقتيه ندارد، اّما در مورد اينكه صاحب عادت عدديه است نيز ترديد دارد، به اين صورت آه مدت خون ديدن وى هفت                             )  ٢۴٣س  (

وظيفه وى چيست؟   .  بيند گاهى نيز در فاصله روز هفتم و دهم، لكه خون مى            .  بيند  ده روز، ترشحاتى به رنگ زرد تيره مى          روز است و از هفت تا      
 ).با توجه به اينكه عادت خويشان وى، بنا بر قول خودشان، هفت روز است(

همچنان آه مفروض سؤال هم      (آند   وز نمى آيد و از ده روز تجا        همه ترشحات و انواع خونهايى آه چند روز بعد از حيض بيرون مى                  ج ـ 
/٢ .جانب مراجعه فرماييد اين» رساله توضيح المسائل «۴٨١، محكوم به حيض است، و اگر از ده روز تجاوز آرد به مسئله )همين است

١/٧۶ 
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داند تا ده روز ادامه       نمىبيند و شك دارد آه خون است يا نه و               زنى بعد از سپرى شدن ايام عادت و پاك شدن، آب زرد رنگى مى                )  ٢۴۴س  (
 تكليف چيست؟. دارد يا نه

آند، آنچه آه بعد     و اگر مطمئن است آه از ده روز تجاوز مى         ;  شود، محكوم به حيض است      اگر مطمئن است آه قبل از ده روز قطع مى          ج ـ 
 ٨/٣/٧۶ .ه، ايام استظهار استو اگر در تجاوز از ده روز شك دارد، ايام مشكوآ; شود، محكوم به استحاضه است از عادت خارج مى

 به قصد زيارت، به هنگام عادت ماهانه، آيا جايز است يا خير؟) عليهم السالم(رفتن بانوان به حرم ائمه معصومين) ٢۴۵س (
 ١۵/۴/٧٣ . احتياط واجب در ترك استج ـ

حائض در آن حرام است، چيست؟ آيا حرم            ب و آه دخول ُجنُ   )  عليهم السالم (منظور از حرم در اماآن متبّرآه و مزار ائمه اطهار              )  ٢۴۶س  (
 خير؟ امامزادگان هم مشمول اين حكم هست يا

شود و دخول به حرم امامزادگان،        منظور از حرم، اطراف ضريح و زير گنبد است، و شامل رواقها و صحنهايى آه مسجد نيست، نمى                     ج ـ 
 ۴/٣/٧۶ . نيز مطلوب استاگر مسجد نباشد، حرمت ندارد، هر چند آه احترام حرم امامزادگان

 است؟  است، حرام) حيض(آيا قرآن خواندن، هنگامى آه زن داراى عذر شرعى ) ٢۴٧س (
هايى آه سجده واجب دارند، حرام         ليكن خواندن حّتى يك حرف از سوره         ;   خواندن قرآن براى حائض و جنب، مكروه، اّما جايز است               ج ـ 
 ٢١/٨/۶٨ .است

 شود، تكليف او چيست؟اگر زنى در مسجد حيض ) ٢۴٨س (
 ١٧/١/۶٨ . واجب است آه از مسجد خارج شودج ـ

 تواند با شوهرش همبستر شود؟ آيا زن، پس از اتمام دوره قاعدگى و پيش از غسل حيض، مى) ٢۴٩س (
 ٨/١١/٧۵ . هر چند حرمت ندارد، ليكن احتياط مستحب آن است آه تا غسل نكرده، از جماع با او خوددارى شودج ـ

 غسل بعد از سقط جنين چيست؟ آيا غسل نفاس است، يا اينكه ذى روح بودن جنين براى تحّقق نفاس شرط است؟) ٢۵٠س (
 ١٨/١١/٧۴ .شود، غسل نفاس دارد، و ذى روح بودن جنين، شرط تحّقق نفاس نيست  خونى آه بعد از سقط جنين ديده مىج ـ

 بيند، نفاس است يا استحاضه؟ آنند، خونى آه مى ارج مىشود و بچه را از پهلوى او خ زنى آه ِسزارَين مى) ٢۵١س (
آيد، محكوم به نفاس است، هر چند طفل را با جّراحى از پهلو خارج آرده                        خونى آه از مجراى طبيعى و به سبب والدت بيرون مى                 ج ـ 
 ۵/٣/٧۶ .شود، نفاس نيست و اّما خونى آه از محِل عمل به واسطه جّراحى خارج مى; باشند

 
 متفّرقه غسلمسائل 

را با هم انجام داد و نّيت جمع آرد؟ غسل واجب و غسل                   )  مثل جنابت و جمعه    (توان يك غسل واجب و يك غسل مستحب              آيا مى )  ٢۵٢س  (
 را چطور؟ غسل مستحب و رجايى را چطور؟) مثل غسل توبه(رجايى 

 ٧/٨/٧۴ . آرى، مانعى ندارد و تداخل اغسال، مطلقًا جايز استج ـ
شود و نيز غسل ديگرى بر او            در انجام غسلهاى متعدد، ترتيب الزم است يا خير؟ يعنى زنى آه جنب است و بعدًا حيض مى                            آيا)  ٢۵٣س  (

 يا اينكه ترتيب الزم نيست؟... واجب شده است، بايد به ترتيب اول غسل جنابت آند و بعد غسل حيض و
 ١۴/١/٧۵ .هست ند و مجزى همتواند همه را نّيت آ  ترتيب الزم نيست و با يك غسل هم مىج ـ

توان نماز خواند و مجزى از وضو است، و يا               آيا با غسلهاى مستحب، مانند جمعه و غيره يا غسلهاى واجب، غير از جنابت مى                     )  ٢۵۴س  (
و يا  »  سل الجنابة آّل غسل قبله وضوء اّال غ     «ِاجراء و عدم لزوم وضو اختصاص به غسل جنابت دارد همان طور آه در مرسله ابن ابى عمير آمده                       

 ؟»في آّل غسل وضوء ِاّال الجنابة«در مرسله ديگرش آمده 
الغسل « اظهر ِاجزاء غسل از وضو در همه اغسال است و اختصاص به جنابت ندارد و همان طور آه در صحيحه محمد بن مسلم آمده                               ج ـ 

وضو است و لسان مثل صحيحه به           ا مجزى از    غسل به خاطر اطهريتش در همه ج          »اّى وضوء اطهر من الغسل       يجزىء عن الوضوء و    
١٠ .باشد شود و با جمع عرفى، تعارض بر فرض تحّقق، بدوى مى خاطر اظهريت بر لسان مرسله، مقدم است و ظاهر بر اظهر حمل مى

/١٢/٧٨ 
 آيا بايد نماز و         .شخصى به صّحت غسل خود يقين داشته است، ولى بعد از مدتى متوجه شده آه غسلهاى او باطل بوده است                                      )  ٢۵۵س   (
 هايى را آه با اين نوع غسل انجام داده است، قضا نمايد يا خير؟ روزه

 ۶/۴/۶٨ . اگر بطالن به خاطر عدم رعايت شرايط ديگر غسل، غير از ترتيب بوده، بايد نمازها را اعاده و قضا آردج ـ
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ا به آنجا برود، چيست؟ آيا اين حكم شامل حسينّيه هم آه در آن                تواند در مسجد بماند ي     منظور از اينكه گفته شده آه شخص جنب نمى         )  ٢۵۶س  (
 وجود دارد، همان حكم را دارد؟... شود؟ مسجدى آه در مسافرخانه، هواپيمايى، رستورانهاى بين راه و آنند، مى خوانند و عزادارى مى نماز مى

 ۵/٩/۶٩ .باشد، اشكالى ندارد هايى آه مسجد نمى  نمازخانهبنابراين، توّقف ُجُنب در حسينيه و.  حكم مذآور به مسجد اختصاص داردج ـ
 تواند دعاهاى مفاتيح را بخواند؟ آيا شخص جنب مى) ٢۵٧س (

 ٢٠/۶/٧۵ .تواند آن آيه را بخواند، ولى خواندن بقّيه دعا مانعى ندارد هاى عزايم آمده، نمى اى باشد آه در سوره  اگر در دعا آيهج ـ
آنند، از نوع جديد اين وسيله،          استفاده مى )  دى.يو.اى( براى پيشگيرى از باردارى، از ابزارهاى داخل َرِحمى                اى از بانوان    عده)  ٢۵٨س  (

حال سؤال اين است آه خانمى قبًال          .  شود معموًال براى خانمهايى آه عادت ماهانه سنگين دارند، براى آم آردن ميزان خونريزى نيز استفاده مى                        
عدديه بوده، پس از آارگذارى اين وسيله، عادت خود را از دست داده است، به اين صورت آه بيش از يك ماه آامًال پاك  داراى عادت ماهانه وقتيه و      

بيند، به اين صورت آه       بيند و هيچ گاه سه روز پشت سر هم خون نمى              است و بعد از آن، مدت پانزده تا بيست روز يا آمتر و بيشتر، فقط لك مى                     
بيند و سپس چند روز پاك است و         ، سپس يك يا دو روز پاك است، دوباره لك مى           )هاى خونى در ترشح    به صورت رگه  (يند  ب مثًال يك روز خون مى    

وظيفه اين خانم از جهت انجام عبادات روزهايى آه بايد حيض حساب آند و                .  خواهد شد  داند چه زمانى آامًال پاك     بيند و دقيقًا هم نمى     دوباره لك مى  
حيض قرار دهد، يا بايد در تمام اين روزها احتياط نمايد و يا                   زمان مناسب براى غسل، چگونه است؟ آيا همه اين روزها را بايد                 يا احتياط نمايد و    

شوند؟ همچنين اگر فرضًا در وسط اين دو يا سه روز، پشت سر هم لكه بينى داشته باشد، و يا در صورتى آه به                          محسوب نمى  اصًال هيچ آدام حيض   
 ده روز يا آمتر طول بكشد، چه حكمى دارد؟) فقط لكه بينى، بدون اينكه سه روز اول پشت سر هم باشد به صورت مقدار آم و(خونها فرضْ مجموع 

 در حيض، ديدن سه روز متوالى خون در اول آن، شرط تعّبدى است و تا هر زمان آه اين شرط حاصل نشود، محكوم به استحاضه                                        ج ـ 
رط است، اعم است از اينكه خون از َفْرج بيرون آيد، يا صرفًا از َرِحم به داخل َفْرج بيايد و به هر حال، بايد است، و توالى خروج خون آه ش      

ولى بعد از سه روز اول، توالى شرط نيست و خون حيض مدتش شرعًا از ده روز                 ;  توالى احراز شود و با شك هم محكوم به استحاضه است          
ه شرايط و عاليم حيض را دارد، از ده روز تجاوز نمايد، مازاد بر عادت سابق و هميشگى                                   پس اگر خروج خونى آ        .  آند تجاوز نمى  

استحاضه است، و اگر به ده روز ختم شود، همه آن محكوم به حيض است، و اگر زنى عادت زنانه ثابت ندارد، ولى شرايط و عاليم حيض                               
هد، به شرط آنكه عادت خويشان وى نيز هفت روز باشد، وگرنه بايد به                 بيند، بايد هفت روز آن را حيض قرار د           را در بيش از ده روز مى       

 ٢٣/١٠/٧۵ .اين جانب آمده، مراجعه شود» رساله توضيح المسائل«تفصيلى آه در مسائل مضطربه 
ت يا  شود، محكوم به حيض اس        خونى آه از مجراى عادى دفع خون خارج مى              .  اند َرِحم زنى را طى يك عمل جّراحى برداشته            )  ٢۵٩س  (

 استحاضه يا قروح و جروح؟
 ٧/٣/٧۶ .بلكه خون قروح و جروح است;  نه حيض است و نه استحاضهج ـ

رفتم و صلوات    فقط زير دوش مى   .  دانستم آه بايد غسل حيض انجام دهم        شدم، ولى نمى   قبل از ازدواج، سه سال بود آه عادت مى          )  ٢۶٠س  (
 هايم قضا دارد يا خير؟ آيا نماز و روزه. گرفتم هايم را هم مى هفرستادم و روز مى)عليهم السالم(بر محمد و آل او

چون قصد قربت، حاصل و جهل هم از راه قصور بوده آه                 ( هر چند ظاهرًا غسل، به همان نحو آه در سؤال آمده، مبرىء ذّمه بوده                       ج ـ 
 و َحَرج قرار نگيريد، خوب و مطلوب است،          ، ليكن احتياط آردن و قضاى تدريجى نمازها به نحوى آه در مشّقت              )است موجب سعه و رفع   

 ١٨/١٠/٧۵ .ها قطعًا درست است و قضا ندارد، چون بقاى بر حيض، عمدى نبوده است اّما روزه; هر چند رعايتش الزم نيست
 توانند براى جلوگيرى از عادت ماهانه، قرص بخورند يا خير؟ آيا زنها مى) ٢۶١س (

 ۴/٣/٧۶ . جايز استج ـ
 آند؟ را حنا بگذارد يا رنگ آند و يا آرايش تواند موهاى خود ن حائض مىآيا ز) ٢۶٢س (

 ۶/٣/٧۶ . اشكالى ندارد، هر چند آراهت داردج ـ
 آيا عرق بدن زن حائض، نجس است؟) ٢۶٣س (

 ٧/٣/٧۶ . خيرج ـ
 آند، آيا غسل دارد يا خير؟ خونى آه دختر پس از شب عروسى به مدت يك يا دو روز مشاهده مى) ٢۶۴س (

 ۴/۶/٧۶ . خير، اين خون غسل ندارد، و بايد پس از آنكه غسل جنابت را انجام داد، خود را براى نماز تطهير آندج ـ
 مقاربت زن و شوهر بعد از حيض و قبل از غسل حيض، چه حكمى دارد و نوزاد حاصل از اين مقاربت چه حكمى دارد؟) ٢۶۵س (

 ١/۶/٧۵ .هم حالل زاده و مانند بقّيه فرزندان است، و ولد حيض نيست مانعى ندارد و تنها مكروه است، و فرزند ج ـ
گويد و بعد از جماع براى مرد يقين حاصل            زنى حائض يا به خاطر جهل به مسئله و يا عمدًا، حائض بودن خود را به شوهر نمى                       )  ٢۶۶س  (
 ده زن است يا مرد يا هر دو؟شود آه زن در حال حيض بوده است، آياآّفاره دارد يا نه؟ و اگر دارد، بر عه مى



 32                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

به مرد اّطالع نداده، معصيت آرده است، ليكن بر زن نيز              اى بر او نيست، و زن هم آه آگاه بوده و             دانسته است، آّفاره    چون مرد نمى   ج ـ 
 ٧/٨/٧٣ .نيست اى واجب آّفاره

اش را بدون غسل به جا آورده است، چه              وزهآسى آه به مسئله غسل حيض و وجوب آن آشنايى نداشته و براى مدتى نماز و ر                          )  ٢۶٧س  (
 تكليفى دارد؟
هر چند آن اغسال مورد جهل و فراموشى و عدم توجه              ( چون غسل جنابت در هر زمان آه انجام گرفت، مجزى از اغسال ديگر است                     ج ـ 

بقّيه را آه با حيض و َحَدث خوانده،          ، بنابراين، بعد از زمان غسل جنابت تا زمان َحَدث ديگر، نمازهايش درست بوده است و                       )انسان باشد 
 ٧/١٠/٧١ .بايد قضا نمايد، چون از موارد لزوم اعاده و قضاست

. بيند ، ولى در ماه مبارك رمضان، در روز هشتم نيز لك مى           )عادتش هميشه هفت روز بوده است     (خانمى صاحب عادت عدديه است      )  ٢۶٨س  (
 اين لك چه حكمى دارد؟ آيا حيض است يا استحاضه؟

آند، استحاضه است، و     رسد، محكوم به حيض است، و اگر مطمئن است آه از ده روز تجاوز مى                   اگر مطمئن است آه به ده روز نمى           ـ ج
شود  اگر تجاوز آرد، معلوم مى     .  آند يا نه   اگر شك دارد، بايد بين اعمال مستحاضه و تروك حائض، جمع آند، تا معلوم شود آه تجاوز مى                      

شود آه حيض بوده و بايد مجّددًا غسل           فرض هم اين است آه به وظايفش عمل نموده، و اگر تجاوز نكرد، معلوم مى                  آه استحاضه بوده، و      
 ٣٠/۴/۶٩ .حيض را انجام دهد، و چون محّرمات حائض را ترك نموده، باز گناهى بر او نيست

 

 احكام تيّمم
پاى او، بلكه براى گچى آه بر پاى اوست، مضّر است، چه                      آسى آه پايش شكسته است و هنگام وضو يا غسل، آب نه براى                          )  ٢۶٩س  (
 اى دارد؟ وظيفه

الواسطه و به هر حال، مناط،        بالواسطه باشد، و چه مع      ضرر  معيار در جبيره يا تيّمم، رسيدن ضرر به محِل وضو يا غسل است، چه                  ج ـ 
 ٣/٧/٧۵ .است ضرر به بدن

در اين صورت نماز و     .  شود و از طرفى امكان غسل و استحمام هم وجود ندارد            يدا مى در زندان گاهى اوقات نياز به غسل جنابت پ         )  ٢٧٠س  (
 عبادات ما چه حكمى دارد؟

و بعدًا قضاى آن را     ;  واجب، نماز را بدون غسل و تيّمم بخوانند          بايد نمازها را با تيّمم بخوانند، و اگر آن هم مقدور نباشد، بنا بر احتياط                  ج ـ 
 ۴/٣/٧٢ .آورند جا به

شخصى به عّلت تنگى وقت، غسل جنابت را انجام نداده و با تيّمم مشغول نماز شده است و در حين رآوع، منى از مجرا بيرون آمده                           )  ٢٧١  س(
 تكليف او چيست؟. است

ز را از سر     در صورت امكان، بايد از بيرون آمدن منى جلوگيرى آند، و چنانچه نتواند و منى خارج شود، بايد غسل يا تيّمم آند و نما                                ج ـ 
 ٢٠/٢/۶٩ .بگيرد

 آيا تيّمم به جاى غسل مستحّبى صحيح است يا خير؟) ٢٧٢س (
 ٧/٣/٧٣ .توان به جاى غسل مستحّبى، تيّمم را رجائًا انجام داد  مىج ـ

 توان با تيّمم بدل از غسل جنابت، وارد مسجد شد و در جماعت شرآت آرد؟ آيا مى) ٢٧٣س (
 ١۶/٣/٧۵ .باقى است، مانعى ندارد) ى وقتغير از تنگ( مادامى آه عذر ج ـ

با (تواند براى بقا بر طهارت        آسى آه به عّلت جراحات وارد شده به بعضى از اعضاى وضو، مجبور است آه تيّمم نمايد، آيا مى                        )  ٢٧۴س  (
 تيّمم آند و با آن تيّمم، نماز بخواند، يا اينكه بايد دوباره تيّمم آند؟) اينكه وقت نماز نرسيده است

 تيّمم به قصد بودن بر طهارت، آه امرى مرغوب فيه است، ظاهرًا مانعى ندارد و با همان تيّمم قبل از وقت، اگر عذر تا آخر وقت باقى                                ج ـ 
 ٧/٢/٧۶ .»فإّن التراب أحد الطهورين، و يكفيك عشر سنين«تواند نماز بخواند  باشد، مى

بخواند و براى   )  تيّمم بدل از غسل    ( نماز نخواند و در تنگى وقت، نماز را با تيّمم                اگر آسى عمدًا تا وقت تنگ نشود، غسل نكند و            )  ٢٧۵س  (
 نماز بعدى عمدًا غسل نكند، نماز او چه حكمى دارد؟ آيا با همان تيّمم، درست است؟

رد، گناه و معصيت است، و بايد  تأخير در نماز، عمدًا و با تمّكن از وضو و غسل تا تنگى وقت آه فرد مجبور شود با تيّمم آن را به جا آو      ج ـ 
توبه نمايد، هر چند نمازش صحيح است و اين گونه تيّممها آه براى تنگى وقت است، براى نمازى آه وقتش موّسع است، مفيد نيست و نماز                            

٢٧/١٠ . حكم سابق را داردبا آن باطل است، هر چند آن نماز را تا تنگى وقتش هم به تأخير بيندازد آه در اين صورت، باز بايد تيّمم نمايد و
/٧٠ 
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آسى آه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شبهاى ماه مبارك رمضان، در صورت عدم وجود آب و عدم غسل آردن تا طلوع                                   )  ٢٧۶س  (
 تواند با آن تيّممى آه آرده است، نماز بخواند يا بايد باز هم تيّمم آند؟ آند، آيا شرعًا مى آفتاب، تيّمم مى
 ٢٠/٣/٧۵ .آند و براى نمازهاى بعدى فايده ندارد ر تنگى وقت، فقط همان نماز يا آارى را آه براى آن تيّمم آرده، مباح مى تيّمم دج ـ

 آيا تيّمم بر آاغذ جايز است يا خير؟) ٢٧٧س (
 ٢۵/٩/٧٢ .  تيّمم بر آاغذ مطلقًا جايز نيست، ليكن سجده بر آن جايز استج ـ

توان از روى فرش، پارچه نخى يا گرد و خاك بسيار آم زير فرش استفاده                     ، آيا مى  ...ودن خاك، سنگ و    براى تيّمم در صورت نب     )  ٢٧٨س  (
 آرد يا خير؟
 ٢٧/٧/٧۵  . در صورت نبودن خاك و ساير چيزهايى آه تيّمم بر آنها صحيح است، تيّمم بر گرد و غبار روى فرش، صحيح استج ـ

 يّمم آرد يا خير؟توان ت آيا با خاك آوچه و باغچه مى) ٢٧٩س (
 ۵/٩/۶٩ . تيّمم بر خاك آوچه و جاهاى قدم، آراهت داردج ـ

 ها خيس باشند، چطور؟ هايى آه در آنار دريا وجود دارد، تيّمم آرد؟ اگر ماسه توان بر ماسه آيا مى) ٢٨٠س (
 . مانعى نداردج ـ

تواند عين خون را بر طرف آرده، تيّمم آند،           ن نباشد، آيا مى   اى باشد و تطهيرش ممك     اگر در آِف دست تيّمم آننده، خون خشك شده         )  ٢٨١س  (
 يا بايد با پشت دست تيّمم آند؟ 

ولى به هر حال، طهارت      ;  آند جانب، همان بر طرف نمودن خون در طهارت و پاك شدن مثل آِف دست، آفايت مى                      به نظر اخير اين     ج ـ 
ت، و اگر تطهير، ولو با زوال عين خون امكان ندارد، با همان آف دست                ماسح، گرچه شرط نيست، ليكن احتياط مستحب، طهارت ماسح اس          

 ٨/١٢/٨٠ .شود تيّمم آند، زيرا به پشت دست منتقل نمى
توانند بدون   سربازانى آه نگهبان هستند و وضو ندارند، و امكان وضو گرفتن و يا تيّمم آردن هم براى آنها وجود ندارد، آيا مى                                 )  ٢٨٢س  (

 اند، بايد اعاده آنند؟ خوانده] بدون وضو و تيّمم[از بخوانند؟ آيا نمازى را آه به اين شكل وضو و يا تيّمم نم
 ٨/٢/٧۵ . در فرض سؤال بنا بر احتياط واجب، نماز را بدون تيّمم و وضو بخواند و بعدًا قضاى آن را هم به جا آورندج ـ

 
 
 

 احكام اموات
 غسل مّس مّيت و آفن مّيت

 شود يا خير؟ آند، آيا غسل مّس مّيت بر او واجب مى دهد و آفن مى  را با دستكش غسل مىآسى آه مّيتى) ٢٨٣س (
، بايد غسل مّس مّيت )يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند  (اند، مس آند     اى را آه سرد شده و غسلش نداده         اگر آسى بدن انسان مرده     ج ـ 

 ١٩/١٢/٧۵ .مس نشده استآند، و در فرض سؤال، غسل مّس مّيت واجب نيست، چون 
با توجه به اينكه خون      (شخصى در اثر آتش سوزى تمام اعضا و جوارحش سوخته و جان داده است، براى غسل مّيت چه بايد آرد                          )  ٢٨۴س  (

 ا خير؟اى داد ي توان مّيت را تيّمم جبيره ؟ و در صورت بند آمدن خون، وظيفه غسل است يا تيّمم؟ و آيا مى)هم از اعضاى او جارى است
 ۵/١/٧۶ .است اى  وظيفه، تيّمم است، و اگر آن هم ممكن نباشد اولى و احوط، تيّمم جبيرهج ـ

اى آه تازه فوت     گذرد و هم عده    سالها از فوت آنها مى     اى آه  آيا مّس استخوانهايى آه هم متعّلق به مسلم است و هم آافر، و هم عده                )  ٢٨۵س  (
 خير؟ گيرد، غسل مّس مّيت دارد يا ومى توسط دانشجويان پزشكى مورد استفاده قرار مىآنات و اند، و در اتاقهاى تشريح آرده

 ١٩/۶/٧٣ . عدم وجوب غسل مّس استخوان مّيتى آه حداقل يك سال از مرگ او گذشته باشد، خالى از قّوت نيستج ـ
 ارد؟ند آيا پارچه آفن بايد حتمًا سفيد رنگ باشد، يا اينكه سفيد بودن آن لزومى) ٢٨۶س (

 ٢۵/١٠/٧٣ . سفيد بدون رنگ آفن مستحب است، و گفته شده آه سياه بودن، بلكه رنگ آردن آن مكروه استج ـ
 نماز و دفن مّيت

 آيا نماز مّيت بايد متصل به تدفين باشد، يا اگر منفصل هم باشد، مانعى ندارد؟) ٢٨٧س (
 ۵/١٠/٧۵ .فن در نماز مّيت شرط نيست آنچه آه واجب است، خواندن نماز بر مّيت است و اتصال به دج ـ

پنج تكبير اآتفا آند؟ اگر قادر بر عربى خواندن ادعيه             تواند تنها به   در نماز مّيت، اگر آسى نتواند ادعيه را به عربى بگويد، آيا مى               )  ٢٨٨س  (
 است؟ باشد، آيا اآتفا به پنج تكبير جايز
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بخواند، بايد به همان نحو نماز مّيت خوانده شود، وگرنه همان تكبيرات              )  جمه آن را  يعنى تر ( اگر آسى پيدا شود آه ادعيه را به فارسى              ج ـ 
را بگويند، و در هر حال، بنا بر احتياط واجب، بعد از دفن، هر زمان آسى پيدا شد آه بتواند نماز مّيت را صحيح بخواند، بايد نماز بر قبر                                  

 ١٨/٨/٧۴ .مّيت خوانده شود
 بخواند؟ تواند نماز مّيت را د نماز مّيت را بخواند نباشد، آيا زن مىاگر مردى آه بتوان) ٢٨٩س (

 ١٨/٨/٧۴ . مانعى نداردج ـ
 آيا در دفن مّيت، مثل نماز، اذن ولّى شرط است يا خير؟) ٢٩٠س (

 ٧/٣/٧۶ . در اعمال واجبه متعّلقه به تجهيز مّيت، از قبيل غسل دادن، تكفين، نماز و دفن، اذن ولّى شرط استج ـ
 چيدن ناخن مّيت و موى سر و بدن او اگر بلند باشد، چه حكمى دارد؟ و اگر جدا آردند، آيا بايد درون آفن مّيت قرار دهند يا خير؟) ٢٩١س (

 ۶/٣/٧۶ . آراهت دارد، بلكه احتياط مستحب در ترك آن است، و آنچه از مّيت جدا شده، بايد با او دفن آنندج ـ
شود، در حالى آه هنوز استخوانهايش آامًال از بين نرفته است و قطعاتى آوچك به اندازه پنج تا ده                        پيدا مى  هنگام آندن قبر، جسدى   )  ٢٩٢س  (

 توان در آن قبر، مرده ديگرى را دفن آرد؟ شود، آيا مى سانتيمتر پيدا مى
 . و اولياى آن مّيت باشدشود، چون هنوز حّق آن مّيت نسبت به آن قبر باقى است، مگر آنكه با رضايت ورثه  ظاهرًا نمىج ـ

 آنند؟ مى چرا مّيت مرد را از طرف سر و مّيت زن را از طرف عرض بدن وارد قبر) ٢٩٣س (
 ۶/١/٧۶ . در اين زمينه روايت داريم و لذا مستحب استج ـ

آيا اين دو   .  »مّيت بگذارند مستحب است دو چوب َتر و تازه در قبر، همراه            «:  در رساله توضيح المسائل در مستحبات دفن آمده است         )  ٢٩۴س  (
 ).، و به اندازه يك ذراع باشدYگويند آه بايد به شكل  اى مى با توجه به اينكه عده(چوب از نظر شكل و اندازه، شرايط خاّصى دارد؟ 

 ٢۵/١٠/٧٣ .آرى، بايد به اندازه يك ذراع باشد. ، معتبر نيست)جريدتين( شكل خاّصى در آن دو چوب َتر ج ـ
 نبش قبر

اعالن آند  )  غّسال(داده   اى جهت غسل مّيت ببرند و بعد از دفن آردن جسدها، آسى آه غسل مى                اگر دو يا چند مّيت را به غّسالخانه       )  ٢٩۵س  (
 آيا بايد تمام جسدها را از قبر بيرون آورند و غسل بدهند؟. غسل نداده است) به طور غير معّين(آه يكى از مردها را 

 ۴/٣/٧۶ .ك غسل مّيت در فرض سؤال به خاطر علم اجمالى، در همه مردها جريان دارد جواز نبش قبر براى ترج ـ
با ساخته شدن سّد ميرزاى شيرازى در شمال شهر آوار و جنوب شيراز بر روى رودخانه قره آغاچ، متأّسفانه مقبره دو امامزاده                                )  ٢٩۶س  (

خواهشمند .  رفت، پيشنهاداتى در خصوص انتقال قبر به امامزاده مجاور شده است           مكّرم هنگام آبگيرى سد، در بستر درياچه پشت سّد قرار خواهند گ            
 .است اين اداره را ارشاد فرماييد

 در صورتى آه ماندن بارگاه و قبر امامزاده در پشت سد، هتك حرمت محسوب شود، نبش نمودن و انتقال جنازه و خاك آن به جاى                                         ج ـ 
 ٢٣/٩/٧۵ . نبش قبر استديگر، مانعى ندارد، بلكه از موارد جواز

خواهرم قبل از فوت، وصّيت نموده آه او را در قبرستان روستاى محِل توّلدش و آنار قبر پدرش دفن آنند، اّما به هنگام مسافرت به                          )  ٢٩٧س  (
ه قبرستان مورد    خواهند جنازه را نبش و ب          حال اعضاى خانواده مى     .  دفن نمود )  عليه السالم (مشهد فوت آرد و شوهرش او را در بهشت رضا                

 آيا نبش از نظر شرعى جايز است يا خير؟. وصّيت انتقال دهند
 ۴/۵/٧۴ . در مفروض سؤال، نبش جايز و عمل به وصّيت الزم استج ـ

ه دفن آنند، ولى اآلن انتقال جسد به آن مكان ممكن نباشد، چ             )  مثل آربالى معالّ  (اگر فردى وصّيت نموده آه او را در مكان خاّصى             )  ٢٩٨س  (
توان به صورت امانت جسد را داخل بنايى قرار داد، يا بايد او را در قبر دفن آنند و بعد از باز شدن راه، قبر را نبش آرده، جسد                                    بايد آرد؟ آيا مى   
 را منتقل آنند؟

د مشّرفه را دارند، بهتر     ولى اگر اراده انتقال جسد به مشاه       ;   در صورتى آه وصّيت آرده باشد و او را دفن آرده باشند، نبش جايز است                  ج ـ 
 .آن است آه او را در تابوتى گذارده، تابوت را دفن آنند، زيرا صورت اخير خالى از اشكال يا الاقل داراى آمترين اشكال است

و را خارج و    پوشانند و بعدًا ا    مّيت را قبل از انتقال به اماآن مشّرفه، در روى زمين قرار داده و روى تابوت را به صورت خانه مى                     )  ٢٩٩س  (
 آيا اين عمل جايز است يا بايد در زمين دفن شود؟. آنند منتقل مى
 ١٨/٨/٧۴ .نيست  در صورتى آه دفن در زمين ممكن باشد، قرار دادن مّيت در بنا جايزج ـ

و سيل قرار گرفته و تا      در روستاى ما به عّلت جريان سيل و موقعيت مكانى قبرستان، چند قبر از قبور شهدا در مسير آب رودخانه                        )  ٣٠٠س  (
حال والدين و اقوام شهدا قصد دارند آه جنازه شهدا           .  به حال، تعداد زيادى از قبرها را نيز سيل همراه آب رودخانه تخريب آرده و از بين برده است                    

 آيا نبش قبر اين شهدا جايز است؟. را از اين قبرستان به مكان ديگرى منتقل آنند
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 قبر، جايى است آه قبر در معرض سيل و آب رودخانه قرار گيرد، بنابراين، نبش قبر در فرض سؤال، مانعى                         چون يكى از موارد نبش     ج ـ 
 ٣٠/٣/٧۵ .ندارد

گذرد، و حال قسمتى از حيات مسجد تخريب و آنار              سال از بناى آن مى      ٣۶در جلوى شبستان مسجدى قبرى قرار گرفته آه مدت             )  ٣٠١س  (
اند آه قبر را نبش نمايند       اآنون وارثان تصميم گرفته   .  ر مذآور داخل معبر عام شده و آنار جاده قرار گرفته است            آن، مسجد ديگرى ساخته شده و قب       

توانند قبر را نبش و جسد  براى حفظ جسد نامبرده آه از سادات و روحانى نيز هست، آيا مى      .  و جسد را در قبرستان ديگرى در همان محيط دفن آنند          
 ان محيط، دفن نمايند؟را در قبرستان جديد هم

 چنانچه جاده وسعت دارد و قبر هم در آنار جاده قرار گرفته است، اگر بتوان با نرده يا سنگ، حرمت آن را حفظ نمود، نبش غير جايز                                ج ـ 
جايز است، و   احترامى باشد، نبش آردن ـ اگر نگوييم واجب است ـ قطعًا              و چنانچه بودن قبر در آنار جاده و يا جاى ديگر موجب بى             ;  است

 ٢/١٠/٧٢ .بايد او را به قبرستان مسلمين منتقل آرد
شود، و سند و مدرآى دال بر اينكه وقف يا ملك شخصى باشد،  اى دفن نمى اى وجود دارد آه فعًال در آن هيچ مرده      قبرستان مخروبه )  ٣٠٢س  (

است، دولت در وسط اين قبرستان، سه باب مدرسه احداث نموده            در دست نيست، ولى نظر اآثر مردم بر اين است آه آن قبرستان از اراضى مراتع                   
است، و در بقّيه آن در نظر دارد فضاى آموزشى، تفريحى و غيره ايجاد آند، ولى در قسمتى از اين قبرستان، آثار و عاليمى از قبور آامًال پيدا و                                      

با اين توضيحات    .  يجاد پارك و فضاى سبز، تغييراتى در آن داده شود               شود، البته قرار است با ا         اى در آنجا دفن نمى       نمايان است، هر چند مرده      
 :بفرماييد
توان مسجد بنا آرد يا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، راه شرعى              آيا در چنين مكانى ـ با جلب موافقت مسئولين قانونى و اهالى محل ـ مى              .  ١
 چيست؟
نانچه هنگام حفارى براى پى و اساس ساختمان مسجد، بقاياى اجساد و يا استخوان                   در قسمتى آه براى احداث مسجد در نظر گرفته شده، چ              .  ٢

 تكليف چيست؟. مشاهده شود
 جايى آه اطمينان به پوسيده شدن مّيت نباشد، هر چند تخريب شده باشد، اگر مستلزم نبش باشد، حرام است، ليكن اگر اين عمِل حرام                               ـ ١ج  

 .نداردانجام شد، ساختن مسجد در آن، مانعى 
 ٢٢/١٢/٧۴ .  اگر استخوانى پيدا شود، بايد دفن شود ـ ولو در جاى ديگرـ ـ٢ج 

اى از استخوان بدن مّيت، براى دانشجويان رشته پزشكى آه مورد نياز                   نظر جناب عالى در رابطه با نبش قبر و برداشتن قطعه                )  ٣٠٣س  (
 علمى آنهاست، چيست؟

اى از بدن مّيت آه مورد نياز است، مانعى ندارد، ليكن هماهنگى با                   ه پزشكى و برداشتن قطعه      نبش قبر براى استفاده دانشجويان رشت        ج ـ 
 ١٨/١٠/۶٨ .مسئولين قانونى براى نبش، آن هم مخفيانه و با حفظ ظاهر صورت قبر، آارى الزم است

 مسائل متفّرقه اموات
شود؟ از زمان مرگ مغزى يا از زمان جدا          بر مّيت بار مى   ...)  ه و مانند ارث، وصّيت، عده وفات براى زوج      (چه زمانى احكام مّيت     )  ٣٠۴س  (

 آردن دستگاههاى تنّفسى و توقف ضربان قلب؟
شود، و    از زمانى آه عرفًا بگويند شخص، مرده است و ضربان قلب و جريان خون، به طور آّلى متوّقف شود، احكام مّيت بار مى                                    ج ـ 

 ٢٠/٩/٧٣ .نيست، هر چند در مورد برداشتن عضو، مانند قلب، منشأ اثر باشدزمان مرگ مغزى، زمان بار شدن احكام مّيت 
 اگر از پولى آه مشكوك هستيم آه حالل، شبهه ناك و يا مخلوط به حرام است، آفن يا قبر تهّيه شود، حكم آن چيست؟) ٣٠۵س (

 مصالحه شود، و مراعات احتياط در اين دو مورد شايد                 ظاهرًا اشكالى ندارد، ولى بهتر است آه با مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او                     ج ـ 
٢٧ .ولى در بقّيه زندگى نبايد به اين نحو، آار را بر خود مشكل نمود، و احتياط زياد، نه تنها غير مطلوب، بلكه مذموم است; مطلوب باشد

/١٠/٧۴ 
آنند،  دهند و در آنجا دفن مى      نها را به شهرستان انتقال مى     در مورد شهيدانى آه اجساد آنان چند سال در منطقه جنگى بوده و بعدًا آ                 )  ٣٠۶س  (

 دهد؟ چه زمانى فشار قبر رخ مى
 فشار قبر منحصر به زمين نيست، لذا اگر آسى بين هوا و زمين معّلق و يا در دريا غرق شده باشد، فشار قبر او به وسيله هوا و                                                  ج ـ 

 ١۴/١/٧۵ .ر ايمن استليكن نسبت به شهيد روايت داريم آه از عذاب قب; درياست
 عالى در باره مجالس ختم، اّيام ثالثه، تهّيه غذا و امثالهم براى مّيت چيست؟ نظر حضرت) ٣٠٧س (

 هر گونه آار خير و بّر و نيكى براى مّيت مفيد است، و مسئله سوم، هفتم، چهلم و سال، يادآورى مّيت و احترام به مسلمان و طلب                                            ج ـ 
ليكن به زحمت انداختن صاحبان عزا و مقروض نمودن آنها آارى بس نابجا و                       ;   مطلوب و مرسوم است       مغفرت براى اوست، آه عملى       
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نادرست است، آه مسلمانان، مخصوصًا در شرايط فعلى، بايد از آن اجتناب آنند، و اعالم عزا و مصيبت هم به طريق معمول، در همه جا و                           
 ٢٧/٨/٧٠ .به نحوى آه ديگران اذيت نشوند، جايز است

آيا مخارج تشييع جنازه، اطعام و مخارج ديگر اين مّيت بر شوهر واجب است يا                   .  زنى فوت آرده و شوهرش هم نقصان عقل دارد          )  ٣٠٨س  (
 خير؟

.ليكن مخارج آفن و دفن و امور واجبه در تجهيز مّيت، به عهده شوهر است                ;   مخارج ناهار، شام و امثال آنها بر هيچ آس واجب نيست             ج ـ 
٢٣/٩/٧۴ 

هايى را دربرداشته است، و شخص متوّفا نيز           درضمن مراسم تدفين و ترحيم هزينه      .  اند زن و شوهرى در اثر تصادف فوت آرده         )  ٣٠٩س  (
 تكليف چيست؟) با توجه به اينكه متوّفا داراى آودك نيز هست. (مقروض است

آرى، مخارج اوليه    .  سهم االرث خودشان حساب نمايند       زتوانند ا   مخارج ترحيم به عهده صغار نيست، و ورثه آبير اگر بخواهند، مى                  ج ـ 
 ٧/١٠/٧١ .شود، و ديون مّيت بايد قبل از تقسيم ارث، پرداخت شود از مال خود مّيت برداشته مى) مانند آفن و دفن(

 نمودن آه اآنون رايج      آيا در مجالس ترحيم و يادبود براى اموات، قرآن خواندن بهتر است يا موعظه آردن، منبر رفتن و مّداحى                          )  ٣١٠س  (
 است؟

 خواندن قرآن و اهداى ثواب آن به مّيت مستحب است، آما اينكه منبر رفتن، موعظه آردن و مّداحى اهل بيت ـ صلوات اهللا عليهم                                            ج ـ 
.ستاجمعين ـ به صورت نظم و نثر هم مطلوب و مرغوب است، و اساسًا رعايت همه امور مستحب و مطلوب، در حّد ارزش هر يك، نيكو                           

١۶/١١/٧١ 
هئيت امناى قبرستانى تصميم دارند در مقدارى از  زمين قبرستان ـ آه در مسير جاده اصلى روستا به شهر قرار دارد ـ تعدادى                                     )  ٣١١س  (

ها هيچ   زهبا توجه به اينكه با ايجاد مغا         .  مغازه احداث نموده و درآمد حاصل از آنها را صرف عمران و ساختمان سالن اجتماعات آن مكان نمايند                          
به جز دو قبر آه بيش از        (ها قرار دارد، داراى آثار و عاليم نيست            گيرد، و قبورى آه در محِل مغازه        گونه هتك حرمت و نبش قبرى صورت نمى        

 مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد؟) بيست سال از بناى آن گذشته
رديد وجود دارد ـ بلكه ظاهر امر در مثل اين موارد از روستاها و قبرستانهاى                  تصّرف در اين گونه قبرستانها آه در وقفيت آنها شك و ت              ج ـ 

و مسئله نبش هم چون فرض بر عدم است، نيازى به پاسخ ندارد، ليكن آن هم با   ;  ، مانعى ندارد و شرعًا جايز است       قديمى، عدم وقفّيت است ـ    
نبش حرامى هم در اين مورد محّقق شود، مانعى از جواز تصّرف نيست،              فرض پوسيده شدن مّيت و نماندِن چيزى از او، جايز است، و اگر               

و چه بهتر آه مسلمانان از اين گونه زمينها براى امور خيرّيه استفاده آنند، تا هم مردگان ثوابى ببرند، و هم بازماندگان محترم و مسلمانان                                
 ١٧/٧/٧٠ .نفعى بدست آورند

ى آه قبرى در آن وجود ندارد و حدود پنج الى شش متر از قبر مؤمنين فاصله دارد، جهت رفاه                               توان َجنب ديوار قبرستان     آيا مى )  ٣١٢س  (
نمايند، دستشويى و توالت احداث نمود يا خير؟ ضمنًا چاه فاضالب خارج از                    اشخاصى آه براى قرائت فاتحه و غيره در قبرستان رفت و آمد مى                  

 .قبرستان است
 ١٢/۶/٧۵ .قبرستان معلوم نباشد و هتك محسوب نشود، مانعى ندارد در صورتى آه وقفّيت زمين براى ج ـ

شهرى است آه به قبرستان احتياج دارد و به همين منظور زمينى انتخاب شده است آه بنا به نظر شهود محل، حداقل بيست و پنج                                 )  ٣١٣س  (
اند، اجازه گرفته شده،     از بعضى افراد آه در دسترس بوده      .  اند اى ادعاى مالكيت آن را نموده      سال و حداآثر سى سال  است آه آشت نشده ولى عده            

 اى ديگر فعًال در دسترس نيستند، بفرماييد تصّرف نمودن در آن زمين و ساختن قبرستان، شرعًا چه حكمى دارد؟ ولى عده
 بايد هرگاه مالك حقيقى آن پيدا شد،         ليكن;   اگر مسئولين اجرايى شهر، قبرستان شدن زمين را الزم بدانند، قبرستان شدن آن مانعى ندارد                   ج ـ 

ناگفته نماند آه مالك، طلبكار قيمت قبل ; را به او پرداخت) مثل آب، برق و غيره (قيمت عادالنه زمين، منهاى آنچه آه حكومت منشأ آن است           
ه ندارد، پس در حقيقت زمين در        از قبرستان شدن است، لذا اگر مالك ده سال ديگر آمد و قيمت زمين باال رفت، حّقى نسبت به قيمت افزود                          

 .زمان قبرستان شدن، به حكومت منتقل شده است
اند آه محِل دفن يكى از صلحا و پاآان است، و در اين رابطه خوابها ديده                   محلى است آه از حدود هفتاد سال پيش، مردم معتقد بوده           )  ٣١۴س  (

اند، با اينكه سند متقنى مبنى بر اينكه بزرگوارى در آنجا مدفون باشد                 نصب آرده  اند، و به همين دليل ضريحى هم براى او          و آراماتى مشاهده آرده   
آيا زيارت آردن و ريختن پول در آن ضريح جايز است؟ آيا گسترش آن به نحوى آه زيارتگاه با شكوهى شود، جايز است يا خير؟                              .  در دست نيست  

مات آن بزرگوار نوشته شده، آيا نبش قبر جايز است تا عالمتى از سنگ يا جنازه        اند آه در آن محل، سنگى هست آه روى آْن عال           بعضى خواب ديده  
اى  نباشد و فقط از سادات و يا از صلحا باشد، زيارت آردن او جايز است يا نه؟ آيا به خواب عده                     )  عليهم السالم (بدست آيد يا نه؟ و اگر از احفاد ائمه        

 توان اعتماد نمود؟ اند، مى معرفى آرده) عليه السالم(ان خودشان را از نوادگان موسى بن جعفرآه مّدعى هستند آن آقا را در خواب ديده و ايش
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اّما مسئله زيارت به هر حال اگر          ;   آار اساسى در اين گونه موارد، اعالم به اوقاف استان است، تا هر گونه مصلحت ديد عمل نمايد                            ج ـ 
تواند حمد و سوره بخواند، چون قرآن است و ثوابش را هديه مّيت آن                    شته باشد، مى  انسان به جايى رود آه قبرى ـ ولو مشكوك ـ وجود دا               

 ٢٢/۶/٧٢ .محل و يا شخص ديگر نمايد، و ناگفته نماند آه خواب و امثال آن، از حجج شرعّيه نيست
 

 احكام نماز
 اهميت نماز

شود، آيا شرعًا مجاز است  نماز صبح او قضا مى... عه، و يانشينى، مطال آه به جهت شب   )  دهد يا احتمال قوى مى   (داند   آسى آه مى    )٣١۵س  (
 الذآر را انجام دهد؟ آه آارهاى فوق

شود، ممنوع و ترآش الزم است، و با فرض قضا           قضا مى  داند و مطمئن است آه نماز صبح او         بيدار ماندن در شب، براى آسى آه مى        ج ـ 
مانند توجه دادن به    (دادن افراد به چنين يقينى        توجه و ناگفته نماند آه   .  ب است آرده و عمل او در حكم ترك عمدى واج           شدن نماز، معصيت  
و يا مطالعه آتب    )  عليه السالم (عبداهللا الحسين  مانند عزادارى ابا  (، غير واجب بلكه نسبت به امور راجحه          )اهللا دارد  حّق موضوعاتى آه جنبه  

 ٢۴/۶/٧۴ .نامطلوب، اگر نگوييم مذموم است) دينى و اسالمى
پسرى تازه به سّن تكليف رسيده و مقّيد به نماز است، اّما خوابش بسيار سنگين است، به طورى آه براى نماز صبح، گاهى يك ربع                               )٣١۶س  (

 آند؟ آيا وظيفه پدر اين است آه به هر صورت ايشان را بيدار آند، يا چند بار صدا آردن آفايت مى. ساعت بايد او را صدا آرد تا بيدار شود
آند، ظاهرًا    اگر خودش گفته آه مرا بيدار آنيد بايد بيدارش آنند، وگرنه، با عنايت به اينكه خود مقّيد به نماز است و مسامحه در آن نمى                           ـج  

شود، الزم است آه از ديگران بخواهد او را           وجهى براى لزوم بيدار نمودن وجود ندارد، آرى، بر انسانى آه مطمئن است نمازش قضا مى                  
 ٣/٢/٧۵ .آنند، تا از اداى واجب ـ آن هم واجبى مثل نماز و درك وقت آن ـ محروم نماندبيدار 

يا ضرر داشتن آن دو، تقّيه، فلج بودن، بسته شدن بر            )  آب و خاك  (سوزى، نبودن طهورين     آيا نماز در حال جنگ، غرق شدن، آتش          )٣١٧س  (
 شود؟  مسلمان ساقط مىاز... تخت بيمارستان، ناتوان بودن حّتى از اشاره با چشم و

شود و بايد ولو با اشاره چشم، سر يا به هر نحو ممكن ديگر، انجام شود و نماز خواندن به اين نحو، مسقط                             نماز به هيچ وجه ساقط نمى       ج ـ 
 ١٨/١٠/٧۵ .تكليف است، مگر در فاقد طهورين، آه بنا بر احتياط واجب، بايد نماز را هم به صورت ادا و هم به صورت قضا به جا آورد

همزمان بودن وقت   .  آموز بايد شش ساعت درس بخوانم و به هنگام ظهر هم بايد فريضه نماز را به جا آورم                    بنده به عنوان يك دانش      )٣١٨س  (
 آيا اين عمل براى به جا آوردن نماز جايز است يا خير؟. آه وقت آالس، آم و صرف نماز شود آالس با وقت نماز باعث شده

اى از اسالم در     ه داشت آه مرز ميان اسالم و آفر نماز است، و اگر آن هم با وساوس شيطانى ـ نعوذباهللا ـ ترك شود، چه نشانه                          بايد توج  ج ـ 
بايدتوجه داشت آه هم درس خواندن و       .  و چگونه انسان در مقابل اين همه نعمتهاى خداوند خجلت زده و شرمسار نباشد              .  ماند انسان باقى مى  

چه بسا انسانهايى آه با     .  ظيفه ماست، و برآت در عمر، موفقيت در درس خواندن و غيره مربوط به ذات بارى تعالى است                 هم نماز خواندن و   
هاى علمى و برعكس چه بسا، افرادى آه با وجود وقت زياد، به خاطر عدم تعهد به واجبات، ضرر و زيان                                     ها و افاده    وقت آم استفاده   

بنابراين، نماز را    .  با آنكه عمر مبارآش از پنجاه و دو سال تجاوز ننمود، اين همه برآت داشته است                       اين شهيد مطهرى است آه        .  اند ديده
سبب (اهللا   ، و نماز آخر وقت، غفران       )باعث رضايت خداوند  (اهللا   بخوانيد و از خداوند استمداد بجوييد و بدانيد آه نماز اول وقت، رضوان                 

آنندگان، مشكلى داريد، تذّآر دهيد، جواز و عدم جواز آار آنها مربوط به خودشان                      ى تهّيه ريز آرى، اگر راجع به برنامه      .  است)  آمرزش
 .است

تفاوت است، حجاب را آنار گذاشته و امر به معروف             معاشرت با آسى آه نماز را عمدًا ترك نموده، نسبت به محرم و نامحرم بى                    )٣١٩س  (
 هم در او تأثيرى ندارد، چه حكمى دارد؟

 ١/٢/٧۵ .نحو آه ممكن است، بايد چنين فردى را امر به معروف و نهى از منكر آرد، ولو با ترك مراوده به هر ج ـ
دهند، با آنكه به     گيرند و يا اينكه يكى از اين دو فريضه را انجام نمى             خوانند، روزه نمى   عالى، با آسانى آه نماز نمى       به نظر جناب    )٣٢٠س  (

 دهند، چگونه رفتار آنيم؟ عمل را ادامه مىآنها سه مرتبه نصيحت شده ولى اين 
گيرد،  ترك آن ندارد، و خود انسان هم تحت تأثير آنها قرار نمى             معاشرت با آنان، چنانچه ترك رفت و آمد، هيچ اثرى در آم شدن گناه و                ج ـ 

 ٢٧/١٠/٧۴  ١٧.ندارد مانعى
 وقت نماز

                                                           
 .مراتب امر به معروف و نهى از منكر مراجعه آنيد» رساله توضيح المسائل«براى آگاهى بيشتر به . ١٧
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صره آوههاست، وقت نماز صبح و وقت نماز مغرب مانند ساير مكانهاست             آيا در شهرى مانند خوانسار آه از چندين طرف در محا              )٣٢١س  (
بعد از پنهان شدن قرص خورشيد در        پيدايش فجر صادق تا آشكار شدن قرص خورشيد از پشت آوه، و وقت نماز مغرب،               يعنى وقت نماز صبح، از    (

 ؟)يا خير پشت آوه و از بين رفتن حمره مشرقّيه است
 .ر تابع آوهها و افق همان شهر است، و از اين جهت هيچ فرقى بين شهرها نيست اوقات نماز در هر شهج ـ

چيست؟ آيا طلوع فجر در اين شبها با شبهاى ديگر تفاوت            )  شبهاى مهتابى (عالى در مسئله طلوع فجر در ليالى مقمره           نظر حضرت   )٣٢٢س  (
 دارد؟

 . تفاوت نداردج ـ
عد از اذان صبح، به مقدارى اداى فريضه را به تأخير انداخت تا سپيده فجر بر نور ماه غلبه                        آيا در شبهاى مهتابى، واجب است آه ب         )٣٢٣س  (

 محسوس پيدا آند يا خير؟
است، هر چند احتياط مستحب، نخواندن نماز صبح، قبل از               فرقى بين شبهاى مهتابى و غير آن نيست و اطمينان به طلوع صبح، آافى                   ج ـ 
 ٢٠/١٠/٧٣ .ساك در صوم بعد از طلوع فجر و قبل از غلبه آن استمحسوس سپيده فجر و نيز ام غلبه

عالى وقت نماز صبح در روزهاى عادى و شبهاى مهتابى چيست؟ آيا اذان راديو و تلويزيون براى دخول وقت                               به نظر حضرت     )٣٢۴س  (
 آند؟ نمازهاى يوميه آفايت مى

هاى  ، و بعيد نيست آه اذان رسانه           )از هر راهى آه پيدا شود         (است   مالك، اطمينان به طلوع سپيده فجر و دخول وقت نماز صبح                       ج ـ 
 ١٧/٧/٧۴ .آور باشد جمهورى اسالمى ايران جزو چيزهاى اطمينان

آند، با توجه به اينكه شرط نماز وقت شناختن آن است، آيا                  راديو و تلويزيون اذان مغرب را اآثرًا ديرتر از وقت معّين اعالم مى                   )٣٢۵س  (
 نماز را به جا آوريم؟ در مورد وقت نماز صبح چطور؟) قبل از اذان راديو و تلويزيون(قع دخول وقت مجازيم آه مو
 ٢٩/١٢/٧٣ . معيار، اطمينان خود انسان به دخول وقت استج ـ

 اگر ده دقيقه به اذان مغرب مانده باشد، آيا بايد نّيت قضا آنيم يا ادا؟. آخر وقت نماز عصر چه زمانى است )٣٢۶س (
 ٢٢/١٢/٧٩ .شود حاصل مى) پنهان شدن خورشيد( آخر وقت نماز عصر، همان غروب عرفى است آه با استتار قرص ـج 

نظر .  دانند آه آخر وقت نماز عشاست       بعضى از مراجع عظام، وقت نصف شب را يازده ساعت و ربع بعد از وقت اذان ظهر مى                        )٣٢٧س  (
 شما در اين باره چيست؟

ب از اذان صبح تا طلوع آفتاب جزو شب است، بنابراين، نصف شب را بايد از اول غروب تا اول طلوع آفتاب                                جان  چون به نظر اين     ج ـ 
 ٣/۵/٧۵ .حساب نمود نه تا سپيده صبح

بفرماييد آه وظيفه بنده نسبت به اداى         .  اين جانب در حال عزيمت به يكى از مناطقى هستم آه شش ماه شب و شش ماه روز است                            )٣٢٨س  (
 وزه چگونه است و اوقات شرعى را چگونه محاسبه آنم؟نماز و ر

 در مكانهايى آه تقريبًا شش ماه شب و شش ماه روز است، يعنى روز و شبش بر خالف متعارف است، وجوب روزه، على األقرب ساقط         ج ـ 
آه خورشيد    آه هنگامى  است، ولى نماز يك روز و يك شب در تمام سال، واجب است و طريق محاسبه اوقات شرعى به اين صورت است                          

است و نماز صبح، بعد از سپيده           به منتها درجه ارتفاعش رسيد، ظهر شرعى است و وقتى آه به منتها درجه انخفاضش رسيد، نيمه شب                          
مغرب و عشا پس از غروب عرفى است و نتيجتًا در ظرف يك سال، بيش از پنج نماز بر شما واجب                       صبح تا قبل از طلوع خورشيد، و نماز       

 ساعت را يك شبانه روز       ٢۴توانيد شبانه روز را با ساعات متعارف از ايام محاسبه آنيد، يعنى هر                   يست و اگر بخواهيد احتياط آنيد، مى        ن
 ١٠/٣/٧۶ .قرار داده و نمازهاى پنجگانه را بر حسب متعارف مكانهاى متعارف انجام دهيد

 قبله
سى يا عالمتى هم آه قبله را به من نشان دهد، نباشد، براى نماز بايد چه آنم و به چه                           اگر مرا به جايى ببرند آه ندانم آجاست و آ              )٣٢٩س  (

 سمتى نماز بخوانم؟
شمال، جنوب، مشرق و    ( در صورت ندانستن قبله، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، بنا بر احتياط مستحب بايد چهار نماز به چهار سمت                        ج ـ 

 ٣/١/٧۶ .واندن، خالى از وجه نيستبخوانيد، اگر چه به يك جهت نماز خ) مغرب
 تكليف چيست؟. اگر در بيابان هوا ابرى باشد و امكان تشخيص و تحقيق سمت قبله هم نباشد و وقت نماز هم تنگ باشد )٣٣٠س (

/٢۴/۴ . وگرنه در صورت بودن وقت، بنا بر احتياط مستحب به هر چهار طرف نماز بخواند;  به هر طرفى آه گمان دارد، نماز بخواندج ـ
٧۵ 
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آند و سپس از چند نفر عادل آه           فردى قبل از عزيمت به يكى از شهرهاى آمريكا، توسط نقشه جغرافيايى، زاويه قبله را تعيين مى                      )٣٣١س  (
آند  ن حاصل مىآنند، لذا در مورد صّحت آن يقي آند و آنها هم تأييد مى قبًال به آن شهر سفر آرده بودند، در مورد صّحت زاويه تعيين شده سؤال مى          

شود آه بعضى از مسلمانان در همين جهت و بعضى ديگر در                خواند، اّما بعدًا متوجه مى      و چندين ماه نماز واجب و نماز قضا را به آن جهت مى                
مين است، هم    شود آه چون اين شهر تقريبًا نقطه مقابل آعبه، در آن طرف آره ز                     خوانند، و بعد از تحقيق بيشتر متوجه مى           جهتى ديگر نماز مى    

تكليف نمازهاى واجب و قضاى خوانده       .  شود جهت اول جهت آعبه است و هم جهت دوم، منتها جهت دوم با طول مقدارى آمتر به آعبه منتهى مى                        
 شده در جهت اول چيست؟

 ٨/۴/٧۵ . نمازهاى خوانده شده، صحيح استج ـ
 متوجه شدم آه رو به قبله نايستاده و اشتباهًا به سمت ديگرى نماز                      به واسطه حواسپرتى، در وسط نماز، در رآعت اول يا دوم،                  )٣٣٢س  (
 تكليف چيست؟. ام خوانده

ايد، نماز را رو به قبله تمام آنيد در اين صورت نماز شما صحيح                      موقعى آه متوجه شديد، اگر پشت به قبله يا به يمين و يسار نبوده                     ج ـ 
 ١۶/١٠/٧۵ .ت يمين و يسار باشد، نماز باطل است، و بايد اعاده شوداّما اگر انحراف در جهت پشت به قبله يا سم; است

 آند؟ تا چه حد انحراف از قبله، نماز را باطل مى )٣٣٣س (
اّما اگر بعد از تحقيق و تشخيص قبله، معلوم شود آه انحراف به مقدار يمين                ;  آند  انحراف از قبله با علم و عمد، مطلقًا نماز را باطل مى              ج ـ 

 ١٨/١/٧۴ .بله نبوده است، مانعى ندارديا يسار ق
شود، ولى اگر نشسته بخواند، منحرف         شخصى است آه اگر نماز را ايستاده بخواند، در حال رآوع و سجود از قبله منحرف مى                          )٣٣۴س  (
 شود، آدام يك مقدم است؟ نمى

به (نجام دهد، چون قدرت بر انجام آن دو را در حال قيام             ا  غير از رآوع و سجود، بقّيه اعمال را در حال قيام و آن دو را در حال نشسته                   ج ـ 
ندارد، و اين مورد مانند آسى است آه قدرت بر رآوع و سجود قائمًا ندارد، ولى قدرت                    )  تمّكن از شرط صّحت آه استقبال است        خاطر عدم 

 .بر قيام در بقّيه اعمال نماز را دارد
اى از مأمومين  عده. انحراف دارد و امام جماعت مسجد اصرار به مراعات قبله مسجد داردمسجدى از قبله حقيقى، تقريبًا سى درجه        )٣٣۵س  (

لطفًا بفرماييد آيا اقتدا به امام        .  آنند اى ديگر از امام جماعت تبعّيت نمى          آشند، و عده    با اقتدا به امام جماعت، به اندازه انحراف ياد شده صف مى                
 جماعت مانعى دارد يا خير؟ تكليف چيست؟

توانند به وظيفه     اختالف امام و مأموم در قبله، اگر آمتر از انحراف به يمين و يسار باشد، مضّر به صّحت جماعت نيست و هر يك مى                            ج ـ 
 ٢٩/۶/٧٣ .خود در باره قبله عمل آنند

  نماز بخواند؟اگر زمانى انسان در آره ماه زندگى آند، چگونه بايد وقت نماز را مشّخص آند و چگونه رو به قبله )٣٣۶س (
اّما نسبت به وقت     ;  آند  قبله در آره ماه، همان زمين است، يعنى ساآنين در آنجا رو به زمين آه بايستند، رو به قبله بودن صدق مى                                  ج ـ 

 ١٢/١٠/٧٢ .نماز، تابع زوال شمس و غروب آن در آنجا هستند
 بدن، لباس و مكان نمازگزار

 شود، آيا براى نماز اشكال دارد يا خير؟ د ولى با آينه ديده مىآي خوِن داخل بينى آه بيرون نمى )٣٣٧س (
 ١٧/۴/٧۴ . براى نماز ضررى نداردج ـ

 در موقع نماز آيا بايد آِف پاى زن پوشيده باشد يا خير؟ )٣٣٨س (
 ١٧/١١/٧١ . خير، الزم نيست پوشيده باشدج ـ

 آيا چنين حالتى براى نماز اشكال دارد يا خير؟. ن يا موى آنها پيداستاى از بد اى است آه سايه گاهى اوقات لباس زنان به گونه )٣٣٩س (
 ١۶/١١/۶٨ .نيست  اگر حجاب و ساتر به نحوى باشد آه بدن ديده شود، آافىج ـ

ين نماز  توان نماز را با مانتو، روسرى و مقنعه خواند؟ همچنين بفرماييد در اين باره، ب                   آيا پوشيدن چادر در نماز شرط است يا مى            )٣۴٠س  (
 فرادا و جماعت، فرقى هست يا خير؟

 آنچه آه براى زن نمازگزار شرط است، پوشاندن آّل بدن، غير از وجه و آّفين است، ليكن چادر، بهترين وسيله پوشش براى بانوان                                    ج ـ 
 ١/٢/٧۵ .است

تعدادى دستشويى در آنجا قرار دارد       .  تيمبه آار هس   اى از آارگران معدن هستيم آه از صبح تا غروب آفتاب در معدن مشغول                  عده  )٣۴١س  (
 است؟ بفرماييد تكليف ما نسبت به اداى نماز چگونه. دليل بدن و لباسمان پاك نيست آه فاقد آب است، و به همين

 ١۴/٧/٧۵ . خواندن نماز با لباس يا بدن نجس از روى ناچارى، مانعى نداردج ـ
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بيند آه وقت غسل و تطهير آردن ندارد، لذا تيّمم بدل از                شود، مى  ز خواب بيدار مى   شخصى نزديك صبح ُجُنب شده و زمانى آه ا            )٣۴٢س  (
 تواند در همان حال و با همان لباس نماز را به جا آورد؟ آيا مى. آند تا نماز را به جا آورد غسل مى

; ستورى آه براى برهنگان گفته شده، نماز بخواند      اگر نتواند بدن را تطهير و لباس را تعويض يا تطهير آند اگر در بيابان است، بايد به د                   ج ـ 
ولى اگر در غير بيابان باشد،      ;  تواند بايد نجاست را آم آند      و اگر نتواند برهنه نماز بخواند، نماز خواندن با آن حال، مانعى ندارد، ولى تا مى                
 ١٧/٢/۶٩ .ك قضا نمايدبايد در همان لباس نماز بخواند، ليكن احتياط مستحب آن است آه نماز را در لباس پا

اگر انسان احتمال دهد آه هنگام شستن محِل بول و غائط، آب به لباسش ترشح نموده است، آيا نماز خواندن با آن لباس درست است                               )٣۴٣س  (
 يا خير؟

 ١٢/١١/٧۴ . مانعى نداردج ـ
بردارى  اند و محيط سلول نيز آوچك و بهره        غير مسلمان  با توجه به اينكه همه هم سلوليهاى بنده در زندان آشور غيراسالمى، افراد               )٣۴۴س  (

 شخصى طاهر براى ما غيرممكن است، در اين صورت، نماز ما چه حكمى دارد و تكليف چيست؟ از زمين، لباس و وسايل
ثانيًا نماز در    ;  ودش  بايد توجه داشت آه اوًال يقين معتبر در نجاست زمين، فرش و لباس آه مضّر به نماز باشد، معموًال حاصل نمى                                  ج ـ 
است، )  بلكه الزم (ليكن تخفيف نجاست اگر مقدور باشد، مطلوب          ;  گونه مكانها هر چند با نجاست هم باشد، مانعى ندارد و صحيح است                 اين

 ١١/۶/٧٢ .هدبدين معنا آه اگر چند لباس نجس پوشيده باشد و هنگام نماز بتواند تعداد آمترى از آنها را بپوشد، بايد همين آار را انجام د
 صحيح است يا خير؟ ) اعم از تصوير انسان يا حيوان(آيا نماز خواندن با لباِس نقشدار  )٣۴۵س (

 ۴/١١/٧١ . بودن عكس در لباس نمازگزار موجب بطالن نماز نيست، هر چند نبودنش مطلوب استج ـ
 ته، براى نماز چه حكمى دارد؟نقش بس) عليه السالم(پوشيدن لباسى آه روى آن تمثال مبارك حضرت على )٣۴۶س (

 ٢٣/٧/٧۵ . نماز باطل نيستج ـ
آيا پوشيدن آفش طّبى در حال نماز ـ در صورتى آه هنگام سجده، مواضع سجده بر روى زمين قرار گيرد و شرايط ديگر هم                                           )٣۴٧س  (

 رعايت شود ـ ، اشكال دارد؟
 ۵/٢/٧۶ . اشكالى نداردج ـ

 ان زينت چه حكمى دارد؟طال و نقره براى مرد به عنو )٣۴٨س (
 ٢۴/١٢/٧۵ .است  نقره، مانعى ندارد، ليكن طال به عنوان زينت، براى مردها حرامج ـ

 آيا به دست آردن حلقه طال براى چند لحظه در مجلس جشن، بدون قصد زينت، حرام است يا خير؟ )٣۴٩س (
ت آوتاه و طوالنى نيست، و قصد زينت و عدم آن تأثيرى در                  به دست آردن حلقه و انگشتر طال براى مرد حرام است و فرقى بين مد                    ج ـ 

 ١٧/١١/۶٩ .حرمت و يا رفع آن ندارد، چون خود انگشتر و حلقه طال در فتوا آمده است
انگشترهاى ساخته شده از طالى سفيد آه مخلوطى از طالى زرد و نقره است، براى مردان چگونه است؟ نماز با آن چه حكمى                                     )٣۵٠س  (
 دارد؟

 ٢۵/١/٧١ .در حرمت استفاده از انگشتر طال، فرقى بين طالى خالص يا ممزوج نيست و نماز خواندن با آن نيز باطل است ج ـ
 آيا استفاده از انگشتر پالتين و نقره در حين نماز، اشكال دارد يا خير؟ )٣۵١س (

 ٢٧/٧/٧۵ . استفاده از آنها در نماز، مانعى نداردج ـ
 دارد؟ زينت از گردنبند طال استفاده آند، آيا دوستى با او اشكالاگر مردى به قصد  )٣۵٢س (

معروف و نهى از منكر الزم است، ولى دوستى با فرد                   به  طال به عنوان زينت، براى مردان حرام است و در مفروض سؤال، امر                      ج ـ 
 ١٧/١٢/٧۵ .ندارد مذآور اشكالى

به تنهايى قابليت ندارد آه به صورت          )  به جهت خشك بودن آلياژ آن       ( پالتين    آنند آه  بعضى از طالفروشان و طالسازان ادعا مى           )٣۵٣س  (
خصوصًا (آيا استفاده از انگشتر پالتينى آه اين چنين تهّيه و ساخته شود، براى مرد                      .  انگشتر در آيد و بايد آن را مثًال با مقدارى طال آميخته آرد                  

 جايز است؟) هنگام نماز
و اگر طال نباشد، مانعى ندارد، يعنى اگر به آن طال                 ;  از خواندن با آن باطل و استعمال آن حرام است                در صورتى آه طال باشد، نم          ج ـ 
گويند، بلكه به آن پالتين و        و اگر به آن طال نمى      ;  گويند، حكم طال را دارد، و استفاده از آن براى مردان حرام و نماز با آن باطل است                       مى

براى مردان جايز و نماز خواندن با آن هم صحيح است، هر چند مقدارى طال براى قابليت در آن                                شود، استفاده از آن         غير آن گفته مى     
 ٢٣/٧/٧۵ .مستهلك گردد
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و صاحب  )  شود چرا آه در غير اين صورت نمازش قضا مى          (چنانچه شخصى ناچار باشد در محلى آه غصبى است، نماز بخواند               )٣۵۴س  (
 د، تكليف چيست؟محل نيز نارضايتى خود را اعالم آرده باش

 .اى غير از آن ندارد  در صورت اضطرار، نمازش صحيح است، چون چارهج ـ
 شود، چه حكمى دارد؟ نماز خواندن در بناهايى آه در قبرستانهاى متروآه ساخته مى )٣۵۵س (

كه غالبًا قبرستانهاى قديمى و        با توجه به اين     (زمين موات      تصّرف در قبرستانهاى متروآه آه معلوم نيست وقف بر قبرستان بوده يا                      ج ـ 
، مانعى ندارد، مخصوصًا بعد از آنكه ساختمان و بنا در آن به وجود آمده و مسئله نبش حل شده باشد و نماز هم                              )دوم است  متروآه، از قسم  

 ١۴/٧/٧٣ .مانند بقّيه تصّرفات جايز و درست است
آنم، با توجه به اينكه به احتمال         دار تعّلق داشته، آار مى     ه چند نفر سرمايه   جانب در حال حاضر در يك مؤسسه دولتى آه قبًال ب             اين  )٣۵۶س  (

 خوانيم، چه حكمى دارد؟ نمازى آه ما در اين مؤسسه مى. زياد صاحبان آن از اين امر راضى نيستند
٢٧ .تصّرف جايز و مباح است با فرض اينكه در جمهورى اسالمى در اختيار قرار گرفته و حكومت اجازه داده است، مانعى ندارد، و ج ـ

/۵/۶٩ 
اند آه برخى از آنها فوت        صاحبان اصلى آن چند شريك بوده      .  آنيم ما در يك آارخانه آه از سوى دولت مصادره شده است آار مى                 )٣۵٧س  (
ايم و يا اينك       آه خوانده اند و فعًال سازمان صنايع، مشغول واگذارى آارخانه به صاحبان اصلى و ورثه آنان است، حال تكليف نمازهايى                                   آرده
 خوانيم چگونه است؟ مى

 ٢۴/٨/۶٩ .اش درست است، مگر زمانى آه مسئول و مدير منع نمايد خوانيد، همه  نمازهاى خوانده شده و نيز آنچه آه هم اآنون مىج ـ
 آيا نماز خواندن در مكانى آه نجس ولى خشك است، جايز است؟ )٣۵٨س (

 ٩/٢/٧۴ .ده، مثل مهر، بايد پاك باشد مانعى ندارد، ليكن محِل سجج ـ
 آيا نماز خواندن مرد بر روى فرش ابريشمى حرام است؟ )٣۵٩س (

 ١۵/۶/٧۵ . حرام نيست و نماز خواندن روى آن صحيح استج ـ
دهد، چگونه   ىاقامه نماز بر روى موآت، زيلو و زيراندازهاى منقوش به تصوير آه اآثرًا مردان و زنان را در حال تقبيل نشان م                             )٣۶٠س  (
 است؟

شود، از خود و مكان نماز دور آند، و          باعث سلب توجه او مى      نماز خواندن بر فرش منقوش جايز است، ليكن نمازگزار بايد آنچه را آه              ج ـ 
، )ودبه صورت آشكار و ظاهر، باعث فساد هم خواهد ب           حجاب آه معموًال عكس زن بدحجاب يا بى       (اجنبّيه اگر باعث فساد شود       عكس زنان 

 ٢۵/۵/۶٩ .حرام و اجتناب الزم است
شود،  اند، پخش مى    آور و مهّيج    هاى معمول آه اآثرًا رقص       اقامه نماز در منزلى آه راديو و تلويزيون آن روشن است و ترانه                      )٣۶١س  (

 چگونه است؟
 ٢۵/۵/۶٩ . نماز خواندن در مكانى آه همراه با ارتكاب حرام باشد، غير جايز و باعث عقوبت استج ـ

اى از وّراث    عده.  در حدود سى سال قبل زمينى را با ظلم از آشاورزى غصب و بعد از مرگ غاصب، بين وّراث تقسيم شده است                           )٣۶٢س  (
وظيفه ما نسبت به خواندن     .  گويند زمين متعّلق به ماست و راضى نيستيم         وارثين مالك حقيقى اين زمين مى      .  اند زمين را فروخته و مسجدى بنا آرده       

 ز در آن مسجد چيست؟نما
 ٢۴/١١/٧۵ . در صورتى آه احراز شود زمين غصب شده و بدون رضايت مالكين بوده است، نماز خواندن در آنجا باطل استج ـ

اگر مادرى جلوتر از پسرش آه مشغول نماز خواندن است، نماز بخواند، نماز اين دو نفر چه صورتى دارد؟ آيا نماز هر دو باطل                                 )٣۶٣س  (
 است؟

ـ تقدم زن بر مرد در نماز فرادا، هر چند موجب بطالن نماز مرد نيست، ليكن مكروه است زن و مرد مساوى يكديگر بايستند و بنا بر                                       ج  
 .ترباشد احتياط مستحب، جاى سجده يكى از جاى سجده ديگرى، آمى عقب

 احكام مسجد
خرج تعمير مسجد به عهده آدام      .   آه نجس شده، آنده است     شخصى مسجدى را نجس آرده و فرد ديگرى جهت تطهير، آف مسجد را               )٣۶۴س  (

 يك است؟
 ١/١١/٧٣ . به عهده نجس آننده است، زيرا سبب خرابى مسجد شده استج ـ

 دارد؟ اگر يك قسمت ديوار توالت مسجد به مسجد وصل شود، چه حكمى )٣۶۵س (
 ١۶/١١/٧۴ . اگر موجب نجاست ديوار مسجد نگردد، مانعى نداردج ـ
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توان چنين پولى را خرج مسجد        آيا مى .  چنانچه مشخص شود آه در ميان آمكهاى مردمى به مسجد، مبالغى غيرمخّمس وجود دارد                  )٣۶۶س  (
 نمود؟

 ٢٩/۴/٧١ . بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نيستج ـ
 شود يا خير؟ مسجد محسوب مىشود، هتك مقام  آيا حضور اهل آتاب و شرآت آنان در مراسمى آه در مساجد برگزار مى) ٣۶٧س (

 ٢۵/٧/٧۴ .شود  هتك، محسوب نمىج ـ
جداست و در مواقع لزوم جهت مراسم ختم از آن استفاده  توان قسمتى از بالكن مسجدى را آه در آن از در اصلى مسجد          آيا شرعًا مى    )٣۶٨س  (
 شود، به آتابخانه تبديل آرد؟ مى

مانند اضافه آردن در و ديوار به بعضى        (ن مسجد براى آار خير آه سبب خراب آردن نباشد             هرگونه استفاده عبادى و تغيير در ساختما       ج ـ 
با رعايت شرط مرقوم، ممنوع و حرام نيست، مگر آنكه مزاحم نمازگزاران گردد، چون نماز خواندن                   )  از جاهاى آن و نيز ساختن آتابخانه       

وييم الزم، آه براى اين گونه امور از روحانى محل، آسب رضايت و با                 و چه نيكوست، اگر نگ     ;  در مسجد بر همه آارهاى خير مقدم است         
 ۶/٣/۶٨ .انديشى شود وى مصلحت

جهت انجام فعاليتهاى سالم فرهنگى ـ ورزشى، در آنار             ...  آوردن ميز تنيس به مسجد يا فضاى مسجد از قبيل حياط، زيرزمين و                     )٣۶٩س  (
 ، چه حكمى دارد؟)آموزش قرآن، احكام و عقايد(آموزش تعاليم دينى 

ليكن الزم است در اين گونه امور رضايت امام جماعت               هر چند عمل و آار خير در مسجد آه مزاحم نمازگزاران نباشد، جايز است،                    ج ـ 
 ٢٩/۴/٧۴ .شود مسجد جلب

 چه حكمى دارد؟      )عليهم السالم (خوردن و آشاميدن در مساجد و آف زدن در جشنهاى انقالب اسالمى و ميالد ائمه معصومين                               )٣٧٠س   (
 همچنين آذين بندى مساجد، آيا براى نماز اشكال دارد يا خير؟

 ٢۴/٣/٧۴ .است ـ  اّتباع از نظر امام جماعت مسجد در اين گونه امور، مطلوب ـ بلكه الزمج ـ
وان جهت برپايى آالسهاى    ت در مساجد جايز است؟ آيا از مساجد مى        )  نظير فيلم سينمايى  (آيا پخش فيلمهاى آموزشى و غيرآموزشى          )٣٧١س  (

 آموزان استفاده آرد؟ تابستانى دانش
ليكن رعايت جلب نظر و رضايت امام جماعت              ;  ندارد مانعى  انجام هر آار خيرى در مسجد آه مزاحم نماز و نمازگزاران نباشد،                       ج ـ  
 ١٨/۴/٧۴ .الزم است محل،

ها و جرايد در      سجد و همچنين نصب عكس شهدا، بريده روزنامه           داير آردن بانك نوار قرآن، سخنرانى و سرودهاى مجاز در م                  )٣٧٢س  (
 تابلوى اعالنات داخل مسجد، چه حكمى دارد؟

 ۵/٣/٧۴ . جايز و مطلوب استج ـ
تواند در آنجا توقف آند؟ اگر آتابخانه در           حكم زيرزمين مساجد چيست؟ اگر آتابخانه در زيرزمين مسجد باشد، آيا زن حائض مى                    )٣٧٣س  (

 ى باشد و بعدًا ساخته شده باشد، چطور؟طبقه فوقان
اّما ;  شود اند، جزو مسجد است و تمام احكام مسجد بر آن بار مى                اگر اول مسجد بوده و بعدًا آتابخانه را در زيرزمين آن درست آرده                 ج ـ 

 ٢٣/١٠/٧۵ . مسجد را ندارداند، زيرزمين حكم اند و روى آن را براى مسجد وقف نموده اگر اول آتابخانه را در طبقه زيرزمين ساخته
زيرزمين مسجدى قبل از تجديد بناى ساختمان مسجد، به عنوان مسجد بوده، ولى در تجديد بنا به علت ناهموار بودن زمين، به                                       )٣٧۴س  (

وسيقى و سرود   توان از اين مكان براى اجراى نمايش آه شامل صدا با پخش م                  آيا حكم مسجد را دارد؟ آيا مى        .  صورت دو طبقه ساخته شده است       
 باشد، استفاده نمود؟ مى

و انجام هر آار خير، بلكه مباح، آه مزاحمتى براى نمازگزاران               ;   فرقى بين زيرزمين مسجد و روى آن نيست و همه آنها مسجد است                  ج ـ 
 ٢۴/٣/٧۴ .نباشد، جايز و حالل است

قسمتى از زيرزمين مسجد را آه        ...)   برق، مستمرى خادم و      از قبيل هزينه آب،    (هاى مسجد     توان براى تأمين آردن هزينه       آيا مى   )٣٧۵س  (
 َجنب خيابان است، به عنوان مغازه تجارى به افراد اجاره داد؟

 ٣/٧/٧٢ . چون خالف وقف است، جايز نيستج ـ
 به چاپ قبض      اقدام...)  از قبيل پول آب، برق، گاز، مستمرى خادم و             (هاى مسجد     هيئت امناى مسجدى براى تأمين آردن هزينه            )٣٧۶س  (

آيا گرفتن اين پول     .  آنند آنند، مبلغى با قبضهاى فوق دريافت مى          مراسم ترحيم نموده و از آسانى آه براى اموات خود مراسم ترحيم برگزار مى                    
 جايز است يا خير؟

 ٣٠/٣/٧۴ . ندارد گرفتن اين گونه پولها، براى امثال امورى آه در سؤال ذآر شده، به شرط رضايت امام جماعت مسجد، مانعىج ـ
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با توجه به اينكه مسجد در آنار خيابان و مدخل           .  چند سال قبل، در يكى از روستاهاى تابع ساوجبالغ، به ساختن مسجدى اقدام آرديم                 )٣٧٧س  (
در نظر دارند در    لذا هيئت امناى مسجد     ;  ورودى روستا و محِل رفت و آمد وسايل نقليه قرار دارد و احتمال خطر تصادف براى عابرين وجود دارد                     

فاصله دورتر از مسجد فعلى، مسجدى را بنا آنند و مسجد مذآور را به مغازه و تأسيسات مستقل تبديل آنند و درآمد حاصل از آن را به مخارج                                           
 آيا شرعًا مجاز به انجام اين آار هستند يا خير؟. مسجد دوم و امور فرهنگى و تبليغى اختصاص دهند

 ذآر شده در سؤال آه بعيد نيست خود آنها مجّوزى براى تبديل و تخريب آن مكان باشد، با مجّوزى آه داده                                      با قطع نظر از جهات        ج ـ 
شود، اگر چه وقفّيت هم ثابت گردد، با فرض اينكه ظاهرًا در آن مكان به عنوان مسجد، نمازى خوانده نشده است، وقفّيت تمام نيست و                                 مى

 ١٠/١١/٧۴ .هيئت امنا مجازند
آيا مرّمت اين مسجد با وجود اينكه در آنار مسجد               .  مسجدى متروآه و مخروبه در يكصد مترى مسجد جامع روستايى قرار دارد                   )٣٧٨س  (

شود، صحيح است؟ آيا اين احتمال آه در              جامع قرار دارد، جايز است؟ و آيا نذوراتى آه در جهت تعمير اين مسجد در نظر گرفته شده يا مى                                   
آمتر رغبت نشان خواهند داد، و به آن مسجد لطمه خواهد                 )  در صورت لزوم   (، اهالى نسبت به تعمير مسجد جامع            صورت تعمير مسجد متروآه    

 خورد، تعمير مسجد متروآه، شرعًا جايز است؟
 ١٨/۴/٧۴ .توان منع آرد داند و منشأ فساد نيست، نمى  هرآسى بر مال خود مسّلط است و هيچ آس را از عملى آه خودش خير مىج ـ

اى طراحى نموده آه شبستان مسجد رو به قبله باشد و به همين دليل مقدارى زمين اضافى در                    مهندس طراح، نقشه مسجد را به گونه        )٣٧٩  س(
، و اتاق   ...خواهد از اين قسمت استفاده آرده، اتاقى را براى برگزارى آالسهاى قرآن و عقايد و                 قسمت عقب و آنار مسجد به وجود آمده آه وى مى           

آيا اين آار جايز است يا خير؟ و اگر بالمانع است، از                 .  ى را براى آتابخانه و مطالعه اختصاص دهد بدون اينكه از فضاى شبستان آم شود                     ديگر
 توان در قسمت زيرزمين    هزينه نمود يا خير؟ آيا مى      ...  توان براى ساخت آتابخانه و     اند، آيا مى   اى آه مردم براى ساختمان مسجد اهدا آرده         بودجه

 مسجد براى ترغيب جوانان و نوجوانان به ورزش  و پر نمودن اوقات فراغت آنان، آالسهاى ورزشى برگزار آرد يا خير؟
 همه موارد ذآر شده در سؤال جايز است و حرمت شرعى ندارد، چون اتاق براى مسجد ساخته شده و اگر امور ذآر شده آه در آن انجام               ج ـ 
دهند، غرض   و پولى آه مردم براى مخارج مسجد مى          ;  جايز است )  چنانچه فرض سؤال بر آن است       (شد  گيرد، مزاحم نمازگزاران نبا     مى

آنها خرج در مسجد است، و قرار دادن امثال ميز تنيس و آارهاى ديگر آه در مسير توجه اّمت به اسالم و ارزشهاى اسالمى است                                                  
ر خيريه ديگر و مزاحمتى هم آه براى نمازگزاران ندارد، پس جايز            ، آارى خير است مثل همه امو      )طور آه در سؤال مفروض است      همان(

 ٣٠/٧/٧٢ .گونه امور، بلكه همه امور، مطلوب و براى پيشرفت آارها الزم است است، ليكن جلب نظر امام جماعت محترم مسجد در اين
سال در زيرزمين مسجد نماز برگزار شده و اآنون          اند، چندين    زمينى وقف مسجد گرديده و مردم به نّيت ساختمان مسجد آمك نموده              )٣٨٠س  (

غذا )  عليه السالم (شود، و در اّيام محرم و صفر به عزاداران اباعبداهللا             آه طبقه همكف آماده شده، از آنجا براى نگهدارى وسايل مسجد استفاده مى                 
مين براى ورزش جوانان و نوجوانان استفاده و درآمد               توان از اين زيرز      آيا مى .  شوند دهند، و افرادى آه عذر شرعى دارند، وارد آن نمى                 مى

 حاصل از آن را صرف بناى همان مسجد آرد؟
و زيرزمين  ;  ليكن گرفتن اجرت براى آن، جايز نيست        ;   انجام هرگونه آار خيرى در مسجد آه مزاحم نمازگزاران نباشد، مانعى ندارد                 ج ـ 

 ١۴/۴/٧۴ . شده، با قطع نظر از جهات ديگر، جزو مسجد استمسجد آه به عنوان مسجد ساخته و نماز هم در آن خوانده
اند، و در  در حدود ده سال قبل، در محلى آه سابقًا قبرستان بوده، مسجدى بنا شده بود و اينك جهت تعمير و بناى جديد، تخريب آرده                     )٣٨١س  (

 دارد؟آيا احداث مسجد در آن محل اشكال . حين حفارى مسجد، استخوان مرده پيدا شده است
ولى (اند  آرده  پيدا شدن استخوان، حكم جواز احداث يا تجديد بنا را در اين گونه از قبرستانها آه زمين موات بوده و مرده در آن دفن مى                         ج ـ 

ا و ساختمان مسجد در آن و يا تعمير، جايز است و استخوانها ر                 ;  دهد ، تغيير نمى  )زمين، وقف قبرستان نبوده يا اينكه وقف، مشكوك است           
 ٣/٣/٧٣ .بايد در جاى ديگرى از قبرستان مسلمين دفن آرد

ايم، آه در حال حاضر با گسترش روستا و            در حدود بيست و پنج سال قبل ، مسجدى آوچك از خشت و ِگل در وسط آبادى ساخته                        )٣٨٢س  (
 شأن جامعه اسالمى بسازند، مستدعى است         حال اهالى قصد دارند مسجدى بزرگ و در خور           .  افزايش جمعيت آن، مسجد قبلى نيز ويران شده است           

 :بفرماييد
 توان زمين مسجد قبلى را فروخت و خرج مسجد جديد آرد؟ آيا مى. ١
 توان زمين مسجد را به خانه روحانى يا آتابخانه يا مراآز فرهنگى ـ هنرى تبديل نمود؟ در غير اين صورت، آيا مى. ٢
  حصار آشيد و در جاى ديگرى، مسجد بزرگ آه گنجايش جمعيت را داشته باشد، ساخت؟توان فعًال دور زمين مسجد قبلى را آيا مى. ٣
توان همان مسجد قبلى را بازسازى آرد، ولى چون زمين آن آوچك است و گنجايش جمعيت را ندارد، در جاى ديگر هم مسجدى                                      آيا مى .  ۴
 ساخت؟
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 . على االحوط، جايز نيست ـ١ج 
 .د رعايت و احترام آن حفظ شود آرى، اّما بايد احكام مسج ـ٢ج 
 . مانعى ندارد ـ٣ج 
 ١٧/٢/٧۵ . بازسازى مسجد، مطلوب و ساختن مسجد ديگر بالمانع است ـ۴ج 

آيا فروش چوبهاى سقف    .  مسجدى است آه فرسوده شده و احتياج به تجديد بنا دارد، اهالى قصد دارند سقفش را به تيرآهن تبديل آنند                       )٣٨٣س  (
 ، و تبديل آن به تيرآهن، جايز است يا خير؟و در و پنجره مسجد

و ;  آن مسجد مورد نياز نيست، در مسجد ديگر مصرف آنند           در صورتى آه مسجدى در آن اطراف باشد، بايد مصالحى را آه براى خود              ج ـ 
 ٢٣/١٠/٧۵ .آنند توانند بفروشند و پول آن را خرج مسجد نيازى مساجد ديگر، مى بى در صورت

منبر جديدى نيز تهّيه شده و منبر قديمى را در              .  ايم تروآه و آوچك را تخريب نموده و مسجد جديدى به جاى آن ساخته                  مسجدى م   )٣٨۴س  (
 اين آار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟. مسجدى ديگر گذاشتيم

 ١۶/١١/٧۴ .ندارد  با فرض اينكه ديگر در آن مسجد قابل استفاده نبوده است، مانعىج ـ
الك بوده با آمك ساآنين محل، مسجد آنجا را توسعه داده و مقدارى از زمينهاى اطراف را براى صحن مسجد، در نظر                       شخصى آه م    )٣٨۵س  (

به علت آم بودن جا براى نماز، دو سال قبل اين صحن را به مسجد ضميمه آرديم و از اول تصميم بر اين بود آه                               .  گرفته و ديوارآشى نموده است     
دم، توالت و وضوخانه اختصاص يابد، الزم به تذآر است آه يك قسمت از صحن مسجد وضوخانه بود و فعًال راهرو                        قسمت زيرزمين براى اتاق خا    

توانيم  آيا مى .  نظر به اينكه معلوم نيست مالك آه از دنيا رفته، به قصد مسجد بودن اين زمين را جزو صحن قرار داده يا خير                        .  و آبدارخانه شده است   
 حل يا قسمت زير آبدارخانه و راهرو، توالت و يا وضوخانه بنا آنيم؟در قسمت زيرزمين اين م

 ٢٩/١٠/٧٣ .است  با فرض عدم علم به آيفّيت وقف آه در سؤال آمده، تصّرفات مذآور جايزج ـ
ه براى ساختن   آسى آه از شهردارى، پروانه ساختمان گرفته و به مقّررات هم عمل آرده، آيا جايز است آه به وسيله شيلنگ و لول                             )٣٨۶س  (

 آن ساختمان، به طور موّقت از آب مسجد استفاده آند و هزينه آن را بپردازد؟
 در فرض مذآور جايز است، به شرط آنكه مزاحم وضوگرفتن نمازگزاران و آارهاى خود مسجد نشود، ليكن رعايت جلب نظر و آسب                          ج ـ 

 ٣٠/٧/٧۵ .رضايت امام جماعت محل، الزم است
 آشى مسجد و نيز از آب سردآن آن، جايز است يا خير؟ صى همسايگان مسجد از آب لولهاستفاده شخ )٣٨٧س (

 ٢٠/۶/٧۵ .ولى اگر وقف عموم باشد، مانعى ندارد;  اگر وقف، مختّص مسجد باشد، جايز نيستج ـ
اند، و روستا به صورت       آردهآرديم آه داراى مسجدى بود و هم اآنون همه اهالى از آنجا مهاجرت                     قبًال در روستايى زندگى مى       )٣٨٨س  (

آنند، به طورى آه تا يكى دو سال آينده، ديگر           اى آه هر روز قسمتى از آن را جهت آشت و زراعت خاآبردارى مى               مخروبه در آمده است به گونه     
 تكليف زمين مسجد چيست؟. آثارى از آن باقى نخواهد ماند

توانند زمين مزبور را با رعايت احكام مسجد            عدًا در آن نماز بخوانند، نيست، مى         خواند و احتمال اينكه ب        اگر آسى در آنجا نماز نمى         ج ـ 
آنند و يقين هم حاصل است آه          و اگر به مقدار آمى اجاره مى         ;  براى زراعت اجاره داده و مال االجاره را در مسجد ديگر صرف نمايند                  

و صرف پول آن در مسجد ديگر آه به آن مسجد نزديك است، مانعى               گردد، فروش    خواهند و روستا هم به آنجا برنمى       آسى در آن نماز نمى    
 ٢۵/١٢/٨١ . ندارد

اى را آه وقف است، ولى بناى آن قديمى است و با گاهگل ساخته شده، خراب آرد و در همان جا با                               توان مسجد يا حسينّيه     آيا مى   )٣٨٩س  (
 آجر و مصالح جديد درست آرد؟

توانند مسجدى را آه خراب نشده است، براى احتياج           بلكه مى ;  توانند آن را خراب آنند و دوباره بسازند          اگر تعمير آن ممكن نباشد، مى       ج ـ 
 ١٠/٩/٧۴ .مردم خراب آنند و بزرگتر بسازند

 تواند وارد حسينيه شود يا خير؟ آيا حسينيه هم حكم مسجد را دارد يا خير؟ مثًال شخص ُجُنب مى )٣٩٠س (
 ٢۴/١٠/٧۵ .تواند وارد آن شود رد و ُجُنب مى حسينيه حكم مسجد را نداج ـ

توان به آسى    آالت حسينيه مزبور را مى      آيا آهن .  شود اى در طرح قرار گرفته و در حال حاضر در جاى ديگر ساخته مى                 حسينيه  )٣٩١س  (
 د؟هديه داد يا بايد در حسينيه جديد به آار برد؟ بقّيه مصالح باقى مانده از حسينيه قبل را چه بايد آر

 ٢٠/۶/٧۵ . بايد در حسينيه جديد، مصرف شودج ـ
 توان زير ساختمان ابوالفضلّيه را وضوخانه مسجد قرار داد؟ آيا مى )٣٩٢س (

 ١۶/١١/٧۴ . جايز است، مگر آنكه مزاحم عزادارى باشدج ـ
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 توان يك قسمت از ديوار مسجد را به ابوالفضلّيه متصل آرد؟ آيا مى )٣٩٣س (
 ١۶/١١/٧۴ . آردن، مانعى ندارد ظاهرًا محض وصلج ـ

 واجبات و مستحبات نماز
 آيا گفتن اذان و اقامه در اول نماز واجب است يا خير؟ )٣٩۴س (

 ٨/١١/٧۵ .است  گفتن اذان و اقامه قبل از شروع نمازهاى واجب يوميه، مستحبج ـ
 ازهاى قضا شده يوميه، نماز آيات و وحشت چطور؟گفتن اذان و اقامه در نمازهاى مستحبى، به قصد قربت چگونه است؟ در نم )٣٩۵س (

 گفتن اذان و اقامه براى خواندن نمازهاى واجب يومّيه و قضاى آنها، مستحب و براى نمازهاى مستحبى، حرام است و در نماز آيات به                              ج ـ 
 ١٢/١١/٧۴ .به قصد اميد ثواب، مستحب است» الصالة«جاى اذان و اقامه، گفتن سه مرتبه 

آيا براى نماز دوم     .  ر مأمومى در نماز جماعت، بعد از تمام شدن نماز اول برسد و نماز اول خودش را با نماز دوم امام بخواند                              اگ  )٣٩۶س  (
 الزم است يا خير؟) چه مأمومين مشغول ذآر باشند و چه نباشند(خودش آه بايد فرادا بخواند، اقامه 

 ۵/٩/۶٩ .شود  اقامه در مورد سؤال، ساقط مىج ـ
  در اذان چه حكمى دارد؟»َاْشَهُد َانَّ َعِلّيًا َوليُّ اهللا«گفتن شهادت ثالثه  )٣٩٧س (

 ٢۶/١١/٧۵ . جزو اذان و اقامه نيست، ليكن گفتن آن به قصد قربت، بعد از شهادت ثانيه در اذان، مانعى نداردج ـ
 در نّيت نماز، چه حكمى دارد؟» ادا«گفتن آلمه  )٣٩٨س (

 ۴/١٠/٧۵ .ت، الزم نيست به زبان آوردن نّيج ـ
العبادات ـ الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء            يشترط في نّية الصالة ـ بل مطلق       «:  الوثقى چنين آمده است     العروة ٨در مسئله     )٣٩٩س  (
 داش و ثواب ندارد؟بنابراين، آيا بايد نمازهايى را آه به سبب ريا باطل شده، قضا آرد، يا اينكه غرض از بطالن، آن است آه پا. »بطلت

 ٢۴/٧/٧٣ . بطالن به معناى عدم اجزاء است و بايد نمازهايى را آه با ريا خوانده است، قضا نمايدج ـ
 ُاصّلي صالة الظهر أو العصر مثًال؟; ما هو حكم قراءة النّية في الصالة، بأن يقول بعد اإلقامة )۴٠٠س (

 ١۴١۶األول  ع ربي١٩ . غير الزم و إن لم يكن مضّرًا بالصالةج ـ
 است؟ االحرام براى قيام متصل به رآوع، آافى آيا ايستادن به اندازه گفتن تكبيرة )۴٠١س (

 ۴/١٠/٧۵ . آافى استج ـ
 تجويدى آه از نظر شرع در قرائت، معتبر است، آدام است؟ )۴٠٢س (

 ١١/١/٧۴ .خوانند، مجزى است  خواندن حمد و سوره و قرآن به همان نحوى آه مسلمانان مىج ـ
آند، شاگرد به علت عدم قدرت فراگيرى، در          مثًال معّلم هر چه تالش مى      (تكليف شخصى آه قدرت فراگيرى نماز صحيح را ندارد              )۴٠٣س  (

 ، از نظر صّحت نماز و يا مسائل شرعى مربوط به آن چيست؟)تواند تلّفظ صحيح را فراگيرد نماز اشتباهاتى دارد و نمى
 .نيست  قدرت و توان، آافى است و زيادتر از آن، الزم صّحت قرائت به مقدارج ـ

آند، و ياد گرفتن هم      حرفى را بدون عمد، اضافه يا آم مى         آند، يا در جايى از نماز       جانب آلمات نماز را درست تلّفظ نمى        مادر اين   )۴٠۴س  (
 تكليف چيست؟. براى او مشكل است

/۴ .گيرد، نمازش صحيح است و تكليف به غير مقدور هم، منتفى است ند و ياد نمىآ  اگر به وظيفه خود در ياد گرفتن قرائت عمل مىج ـ
١٠/٧۵ 

و غيره آيا درست است آه زبان به سمت آنار دندانهاى پايين                 »  الضاّلين«،  »المغضوب«در آلماتى مثل     »  ض«براى تلّفظ حرف       )۴٠۵س  (
 چرخانيده شود؟
 ٢٠/۴/٧۵ . ان شاءاهللا درست استج ـ

مجازند تا زمان يادگيرى نماز به زبان عربى، ترجمه آن               غيرعرب آه تلّفظ نماز به زبان عربى برايشان دشوار است، آيا              اشخاص  )۴٠۶س  (
 فرماييد؟ گونه افراد را بيان پس از يادگيرى، قضاى ماقبل را به جا آورند يا خير؟ آيفّيت نماز اين را به زبان خودشان بخوانند و

و در زمان ياد گرفتن هم بايد به عربى، به همان نحو آه              ;  زبان عربى براى هيچ آس، جايز نيست و باطل است           خواندن نماز به غير از        ج ـ 
 ٧/١٠/٧١ .برايش مقدور است، بخواند و افزون بر اين تكليفى ندارد

 امر گاهى اوقات باعث تغيير       خوانند و اين   اى از قاريان قرآن مجيد موقع تالوت، آيات شريفه را بر اساس اختالف قرائات مى                  عده  )۴٠٧س  (
 آيا خواندن قرآن به اين سبك در نماز اشكال دارد؟ در غير نماز چطور؟. شود معنا نيز مى
 ۶/٣/٧۵ .و قرائت به صورتهاى ديگر جايز نيست;  قرائت برطبق قرائت قّراء سبعه، مانعى نداردج ـ
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 آيد، چيست؟ دو سوره فيل و قريش در نماز يك سوره به حساب مىدانسته است آه  تكليف نمازهاى خوانده شده آسى آه نمى )۴٠٨س (
 ۴/١١/٧١ .دانسته آه دو سوره فيل و قريش يكى هستند ، نمازهاى خوانده شده او صحيح است  چون نمىج ـ

 ، آافى است؟اگر نمازهاى صبح، مغرب و عشا را بلند نخوانيم، آيا نماز باطل است؟ اگر فقط حمد و سوره را بلند بخوانيم )۴٠٩س (
 اگر مرد عمدًا حمد و سوره را در نمازهاى صبح، مغرب و عشا بلند نخواند، نمازش باطل و نسبت به بقّيه اذآار مخّير است، اّما                                              ج ـ 

 ٢۴/۴/٧۵ .تسبيحات اربعه در همه نمازها بايد آهسته خوانده شود
 خواندن آن دو، در نماز ظهر و عصر چيست؟ آيا گذراندن از قلب،              منظور از بلند خواندن حمد و سوره در نمازهاى جهريه و آهسته             )۴١٠س  (

 آافى است؟
 منظور از بلند خواندن حمد و سوره در نمازهايى آه بايد بلند خوانده شود، اين است آه ُتن و جوهره صدا، آشكار شود، برخالف                                             ج ـ 

 ۴/١٠/٧۵ .قلب گذراندن هم آافى نيستنمازهايى آه بايد آهسته خوانده شود آه نبايد جوهره صدا ظاهر شود، و از 
، اگر سهوًا يك حرف يا آلمه با صداى بلند، خوانده              )مانند نماز ظهر  (در نمازهايى آه بايد در آنها حمد و سوره آهسته خوانده شود                   )۴١١س  (

 شود، آيا تكرار و خواندن آن حرف يا آلمه با صداى آهسته، واجب است؟
بايست آهسته بخواند،    و اگر عمدًا در جايى آه مى      ;   نداشته باشد، الزم نيست آه دوباره خوانده شود          در صورتى آه شخص قصد و توجه       ج ـ 

/٢/٣ .حمد و سوره را بلند بخواند، نمازش باطل است و بايد در وقت ، آن را به صورت ادا و خارج از وقت، قضاى آن را به جا آورد
۶٨ 

 توانيم يك مرتبه بخوانيم؟  بايد خواند؟ آيا هنگامى آه عجله داريم، مىدر نماز، تسبيحات اربعه را چند مرتبه )۴١٢س (
 ٢۴/۴/٧۵ . يك مرتبه خواندن آافى است و نماز نيز صحيح استج ـ

 اگر تسبيحات اربعه، آمتر يا بيشتر از سه مرتبه گفته شود، چه حكمى دارد؟ )۴١٣س (
/۴ .ستحب است و خواندن مازاد بر آن، به قصد ذآر مطلق، بال اشكال استآند و خواندن سه مرتبه، م  يك مرتبه خواندن، آفايت مىج ـ
٧/٧۴ 

 چنانچه شخصى در نماز، عمدًا تسبيحات اربعه را بيش از سه بار تكرار آند، آيا اشكالى دارد؟ )۴١۴س (
 ١۵/١/٧۶ . در صورتى آه به قصد ورود نباشد، مانعى نداردج ـ

. و چهارم مستحب است، چنين نماز خوانده است            يحات اربعه، بيش از سه بار در رآعت سوم            شخصى به تصور اينكه تكرار تسب          )۴١۵س  (
 چيست؟ تكليف او نسبت به نمازهاى قبلى

 ۵/۵/٧۵ . نمازهاى گذشته او صحيح استج ـ
همد آه به رآوع نرفته     اگر فردى بعد از خواندن حمد و سوره، بدون رفتن به رآوع، به سجده رود و وقتى آه به سجده اول رفت، بف                          )۴١۶س  (

 است، چه آار بايد بكند؟
 اگر بعد از آنكه پيشانى به زمين رسيد، يادش بيايد آه رآوع نكرده، بايد بايستد و رآوع را به جا آورد و نماز را تمام آند، و بنا بر                                              ج ـ 

 ٢١/٣/٧۵ .احتياط مستحب آن را دوباره بخواند
اند، و معموًال به دليل ندانستن مسئله، نمازهايشان را قضا                    وع آفتاب، در پست نگهبانى        سربازانى آه از اول اذان صبح تا طل                )۴١٧س   (
آنند، چگونه بايد نماز بخوانند؟ رآوع و سجود را چگونه به جا آورند؟ در صورتى آه بايد ايستاده نماز بخوانند، آيا بايد براى رآوع طبق                                            مى

 به چه مقدار بايد خم شوند؟ آيا بايد سنگ يا مهر در دست خود داشته باشند، و همراه با اشاره به                          معمول خم شوند؟ اگر نتوانند سجده آنند، در سجده          
 سجده، آن را بر پيشانى بگذارند يا الزم نيست؟

 بايد نماز را هر طور آه برايشان مقدور است ـ ولو با                   اگر بتوانند، بايد به صورت معمولى نماز بخوانند، و در صورت عدم امكان،                    ج ـ 
 ٨/٢/٧۵ .بخوانند ـ اشاره و ايما

 يك مرتبه بگوييم، »سبحان َرّبي االَْعلى و بحمده«يا » ُسْبحاَن َرّبي اْلَعظيِم و بحمده«در نمازهاى يوميه در رآوع يا سجود، اگر ذآر       )۴١٨س  (
 بگوييم چطور؟» اهللا ُسْبحاَن«آيا نماز صحيح است يا خير؟ اگر يك بار 

ُسْبحاَن َرّبي اْلَعظيِم   «ولى يك مرتبه گفتن     ;  آند، و بايد سه مرتبه باشد      گفتن، در ذآر رآوع و سجده، آفايت نمى        »  سبحان اهللا « يك مرتبه    ج ـ 
 ٧/٩/٧٣ .آند  آفايت مى»و بحمده و يا سبحان َرّبي االَْْعلى و بحمده

 ل نماز است؟اگر در رآوع و سجود، افزون بر ذآر واجب، دعا و ذآر غلط خوانده شود، آيا مبط )۴١٩س (
 ١٨/١١/٧۵ . ذآر غلط، اگر به قصد ورود و عمدًا در رآوع و سجده خوانده شود، مبطل نماز استج ـ
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فردى آه شست پايش باندپيچى شده است، آيا هنگام سجده بايد همان انگشت باند پيچى شده را بر زمين بگذارد يا ساير انگشتان پا                                   )۴٢٠س  (
 را؟

 ٨/٢/٧۵ .پيچى شده بر روى زمين، آافى است گذاشتن شست پا، ولو باندج ـ
يعنى همراه با انگشت بزرگ، چند انگشت آنارى هم         (اگر آسى در حال سجود نتواند تنها انگشت بزرگ خود را روى زمين بگذارد                 )۴٢١س  (

 آيا نمازش باطل است يا خير؟). با زمين تماس داشته باشد
 ٢۴/۴/٧۵ . نمازش صحيح استج ـ

 شود؟ خورد، آيا دو سجده حساب مى ات در سجده اول، پيشانى دو بار به ُمهر مىبعضى اوق )۴٢٢س (
 ٢٧/٢/٧۴ .شود شود، چون برگشت قهرى بوده و برگشت بدون اختيار، آالعدم است و سجده محسوب نمى  يك سجده محسوب مىج ـ

 باشد؟ »هاستغفراهللا ربي و اتوب الي«آيا نشستن بين دو سجده، بايد به مقدار گفتن  )۴٢٣س (
 ٢۶/١١/٧۵ .، مستحب است»استغفراهللا ربي و اتوب اليه« نشستن بعد از سجده اول واجب و به مقدار گفتن ج ـ

 مقدار چيزى آه سجده بر آن صحيح است، چقدر است؟ اگر به اندازه سكه يك ريالى باشد، آيا درست است يا خير؟ )۴٢۴س (
ا است، يعنى آن مقدار آه گفته شود پيشانى را بر، چيزهايى آه سجده بر آن صحيح است                          مقدار الزم محِل سجده در پيشانى، قدر مسمّ           ج ـ 

 ۵/٨/۶٩ .قرار داده، و ظاهرًا به قدر سكه يك ريالى هم، آافى است
ر توان در سجده، پيشانى را آج روى مه              آيا مى .  گيرد شود آه هنگام سجده درد مى          گاهى در پيشانى انسان جوشهايى پيدا مى             )۴٢۵س  (

 گذاشت؟ و اگر بعد از برداشتن سر از سجده، مهر به خون جوشها آلوده شود، نماز چه حكمى دارد؟
 در سجده الزم نيست تمام پيشانى روى محِل سجده و چيزهايى آه سجده بر آن صحيح است، باشد، بلكه مقدارى از پيشانى هم آفايت                                     ج ـ 
نسبت به آلوده شدن ُمهر، بعد از نجس شدن،                  و اّما  ;  آج گذاشتن پيشانى مانعى ندارد        بنابراين،   .  آند اّما غيرپيشانى آفايت نمى      ;  آند مى
است و خوِن جراحت آه آمتر از يك            سجده نمود، چون يكى از شرايط سجده و نماز، پاك بودن محِل سجده                    توان روى موضع نجس     نمى

توان با آن    آند، نمى  گر در سجده بعدى محِل سجده را نجس مى         ولى ا ;  آمتر از يك درهم، مبطل نماز نيست        درهم است، به حكم معفّو بودن      
 ٢٧/٢/٧۶ .نماز خواند، به جهت اينكه محِل سجده بايد پاك باشد

توان در شّكيات به آن اعتماد آرد؟ ضمنًا هنگام گذاشتن سر، ُمهر                  آيا مى .  ُمهرى است به نام ُمهر امين، آه موجب رفع شك است                )۴٢۶س  (
  آيا نمازخواندن با آن اشكال دارد يا خير؟رود، مقدارى فرو مى
 ٩/٧/٧۴ . اگر اطمينان و اعتماد پيدا آند و قرار گرفتن پيشانى روى ُمهر به قدر ذآر سجده حاصل شود، نماز، صحيح استج ـ

 سر گذاشتن بر ُمهرى آه با بارگاه و اسم جالله منّقش شده، چه حكمى دارد؟ )۴٢٧س (
 ١٣/٩/٧۴ .بهتر است آه سجده بر روى ُمهرى انجام شود آه نقش و نگار نداشته باشد نماز، باطل نيست، ليكن ج ـ

 توان به ناخن سجده آرد؟ اگر در بين نماز، چيزى آه سجده بر آن جايز است، مفقود شود، و براى سجده چيزى پيدا نشود، آيا مى )۴٢٨س (
ه بر آن صحيح است پيدا آرد، و نماز را دو مرتبه خواند، و اگر وقْت،                     اگر وقْت وسعت دارد، بايد نماز را قطع آرد و چيزى آه سجد                 ج ـ 

تنگ است و يا با قطع آردن نماز هم چيزى آه سجده بر آن صحيح است، پيدا نشود تا بر آن سجده آرد، در اين صورت، بايد به مراتبى آه                                 
 ٣٠/۴/٧۴ .آمده، مراجعه و عمل شود» رساله توضيح المسائل «١٠۶۵در مسئله 

 آيا سجده بر سيمان خالص، جايز است يا خير؟ سجده بر سيمان مخلوط با ماسه چطور؟ )۴٢٩س (
 ٢٠/۶/٧۵ . صحيح نيستج ـ

 حكم سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى، آهك و گچ پخته و همچنين تيّمم بر آنها چيست؟ )۴٣٠س (
آند، درست    تغيير و تحّولهاى زياد، ظاهرًا زمين بر آنها صدق نمى                سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى و همانند آنها آه در اثر                  ج ـ 
اّما آهك، گچ پخته شده و مانند آنها مثل آهك و گچ خام، سجده بر آنها جايز است و تيّمم بر موارد ذآر شده، حكم سجده بر آنها را                                          ;  نيست
 ٢٨/٢/٧۶ .دارد

 آيا سجده بر تسبيح، جايز است؟ )۴٣١س (
 ٢۶/١١/٧۴ .است  مايّصح عليه السجود باشد و سجده برآن صدق آند، جايز اگر تسبيح ازج ـ

 آيا سجده بر پوست تخم آدو، هندوانه يا آفتاب گردان، بعد از جدا شدن از مغز، جايز است يا خير؟ )۴٣٢س (
 ٢٠/۶/٧۵ . مانعى نداردج ـ

 آيا سجده بر هسته خرما، جايز است يا خير؟ )۴٣٣س (
 ٢٠/۶/٧۵ .آوالت نباشد، جايز است اگر عرفًا جزء مأج ـ
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 آانت مكلّفة تصّلي فترة والجلباب حائل بين جبهتها و بين التربة، مع أّنها آانت جاهلة بالحكم، فما هو حكم صلواتها السابقة تلك؟ )۴٣۴س (
 ۵/١/٧۵ . إن آانت جهالتها قصورًا صّحت صلواتها الماضيةج ـ

 در تشهد، جايز است؟»  َعلّيًا وليُّ اهللاشهد َانَّ«آيا ذآر شهادت ثالثه  )۴٣۵س (
 ٢۵/١١/٧۵ . نماز و تشهد را، به همان نحو آه متعارف است، بايد به جاى آورد و اضافه آردن چيزى به نماز، موجب بطالن آن استج ـ

، تشهد را نخوانده است،     اگر شخصى در رآعت سوم نماز، هنگامى آه در رآوع است و يا بعد از آن، متوجه شود آه در رآعت دوم                        )۴٣۶س  (
 چه آار بايد بكند؟

 بعد از اتمام نماز، بدون اينكه روى از قبله بگرداند، ابتدا بايد قضاى تشهد را بخواند و بعد از قضاى تشهد، دو سجده سهو هم به جا                                          ج ـ 
 ٢٠/٢/٧۶ .آورد

. تلّفظ آرده، است  »  برآاة«را  »  برآاته«به اشتباه،   »  آاتهاهللا و بر   السالم عليكم و رحمة   «شخصى مدتها در آخر سالم نماز ،به جاى            )۴٣٧س  (
، »اهللا و برآاته   و رحمة «تا از نماز خارج شود و بقّيه آن، يعنى           »  السالم عليكم «:  حال با عنايت به اينكه در سالم آخر، بعد از تشهد، فقط بايد بگويد              

  شده، صحيح است؟آيا نمازهايى آه خوانده. عالى، احوط استحبابى است طبق فتواى جناب
 ۶/۶/٧۵ . صحيح استج ـ

 آيا بعد از قضاى تشهد، سالم نماز را هم بايد بگويد يا الزم نيست؟. اگر شخصى تشهد نماز را فراموش آند )۴٣٨س (
 ١۵/۴/٧۴ . سالم، الزم نيستج ـ

 توان در رآوع و سجود، پس از ذآر واجب، به فارسى دعا آرد؟ در قنوت چطور؟ آيا مى )۴٣٩س (
 ١٨/١١/٧۵ .توان در قنوت به آن اآتفا آرد  دعا آردن به نحو مرقوم در سؤال، جايز است، ليكن نمى ـج

 آند؟ خواند، اشكالى پيدا مى آيا نماز آسى آه قنوت را به خاطر گريز از مسخره آردن يا اذّيت ديگران مى )۴۴٠س (
 ۵/١٠/٧۵ . بايد خواندن قنوت، با قصد قربت باشدج ـ

 آند؟  آسى در رآعت چهارم نمازهاى چهار رآعتى، قنوت بخواند، چه حكمى دارد؟ آيا صورت عمد و سهو آن فرق مىاگر )۴۴١س (
 ٢۶/١١/٧۵ .ندارد  در صورت عمد، مبطل نماز است، ليكن در صورت سهو، مانعىج ـ

 مبطالت نماز
گفتم، ولى بعد متوجه شدم آه  ايشان سالم مى ، به)عليه السالم(مدتى در قنوت نماز، از روى ناآگاهى و نيز عالقه شديد به امام حسين         )۴۴٢س  (

 چيست؟ حكم آن نمازها. اين آار، اشتباه است
 ۶/٢/٧۴ . مانعى ندارد و نماز صحيح استج ـ

 آيد آه ُجُنب بوده است، نمازش چه حكمى دارد؟ خواند، ولى بعد از نماز يادش مى شخصى وضو گرفته و نماز مى )۴۴٣س (
 ٩/٧/٧۴ . به خاطر آنكه طهارت نداشته است، باطل است نمازش،ج ـ

 نماز خواندن با حالت دست بسته، چه حكمى دارد؟ )۴۴۴س (
 ٢۶/٢/٧۵ . اگر در حال تقّيه نباشد، نماز باطل و فعل حرام استج ـ

 شود، مبطل نماز است يا خير؟ آيا صدايى آه در حال عطسه آردن شنيده مى )۴۴۵س (
 .شود، مبطل نماز نيست، ولى اگر عمدًا باشد، مبطل است  آردن پيدا مى حرفى آه از عطسهج ـ

نيز گفته شود، آيا نماز دچار        »  و عّجل فرجهم  «)  صلى اهللا عليه وآله    (اگر در تشهد نمازهاى يوميه، بعد از صلوات بر پيامبر اآرم                )۴۴۶س  (
 شود؟ اگر سهوًا گفته شود چه؟ اشكال مى
 ١۴/٢/٧۴ .شاءاهللا ـ صحيح است ال گذشته ـ ان احتياط در ترك است، و اعمج ـ

سالم عليكم، گاهى بدون تنوين         :  گويند جواب سالم در نماز، چطور است؟ چه نوع سالمى، مبطل نماز نيست؟ مثًال گاهى مى                              )۴۴٧س   (
 .آنند ـ تلّفظ مى» عين«ـ نه با » الف«را با » عليك«گويند و گاهى  مى

 ١٨/١/٧۴ .و دوم، واجب است، اّما جواب دادن به نحو اخير آه غلط است، غير جايز و مبطل نماز است ظاهرًا پاسخ سالم به نحو اول ج ـ
توان براى تقّرب به خدا و دفع شيطان، نماز را با سوز و همراه با گريه خواند؟ اگر گاهى اوقات براى جلب توجه و عمدًا                                    آيا مى   )۴۴٨س  (

 ه بايد بلند خوانده شود، آهسته خوانده شود، حكم چيست؟نماز ظهر و عصر مقدارى بلند، و نمازهايى آ
و حالت خوف   ;   بايد مانند ديگران نماز خواند و تخّلف عمدى در نمازهايى آه بلند يا آهسته خواندن آنها واجب است، موجب بطالن است                       ج ـ 

 ٢۵/٧/٧۴ .و خشوع آه موجب محو صورت نماز نباشد، مانعى ندارد
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ها بر پشت نمازگزار با آنكه رعايت         تواند طفل شيرخوارش را در بغل بگيرد؟ و همچنين سوار شدن بچه               نماز مى  آيا مادر در حين     )۴۴٩س  (
 آنند، چه حكمى دارد؟ طهارت و نجاست را نمى

نمازگزار، هر  تواند او را بغل آند تا آرام شود، ليكن بايد از حالت نمازگزار خارج نشود و سوار شدن آنها بر پشت                             اشكالى ندارد، مى    ج ـ 
 ١۴/۶/٧۴ .آند چند در طهارت و عدم طهارت آنها شك دارد، نماز را باطل نمى

آيا اشاره آردن به بچه در حين نماز و نيز نوازش آردن او، مبطل است؟ همچنين آيا بلند آردن صدا هنگام قرائت تا ديگرى متوجه                              )۴۵٠س  (
 مطلبى شود، اشكال دارد؟

; و به نحوى انجام گيرد آه محو آننده صورت نماز باشد              ازش او، مبطل نيست، مگر آنكه آن قدر زياد باشد،             اشاره آردن به بچه و نو        ج ـ 
 ١٩/١٢/٧۵ .باشد هم مانعى ندارد، مگر در جايى آه قرائت آهسته حمد و سوره، واجب بلند آردن صدا

آيا .  آند نويسد يا تسبيحى را در جانماز، جا به جا مى             مىفردى آثيرالّشك براى نگه داشتن شماره رآعات نماز، آن را ضمن نماز                   )۴۵١س  (
 اين آار اشكالى دارد؟

 ۶/١٢/٧١ . اشكالى نداردج ـ
شود،  اند و معموًال به دليل ندانستن مسئله، نمازهايشان قضا مى             سربازانى آه از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب، در ُپست نگهبانى                 )۴۵٢س  (

 توانند نماز بخوانند؟  با پوتين مىچگونه بايد نماز بخوانند؟ آيا
 ٨/٢/٧۵ . نماز خواندن با پوتين در صورتى آه بيرون آوردن آن، امكان نداشته باشد، مانعى نداردج ـ

 شود؟ رسد، موجب بطالن نماز مى اى آه به گوش مى آيا صداى ترانه )۴۵٣س (
 ١۶/١٢/٧۵ .شود  موجب بطالن نماز نمىج ـ

آيا واقعًا چهل روز اعمال دينى از        .  خود را آب بكشد     سهوًا مشروبات الكلى مصرف نمايد و بعد توبه آند، و دهان             اگر آسى عمدًا يا     )۴۵۴س  (
 خير؟ جمله نماز او، باطل است يا

 ٢۵/٧/٧۴ . نماز، باطل نيست، ليكن بايد از خداوند درخواست آند تا عملش مقبول درگاه حق شودج ـ
 شكّيات

ر برداشتن از سجده، شك آند آه سجده اول است يا سجده دوم، اّما يكى از دو طرف را بيشتر احتمال دهد،                               اگر شخصى بعد از س       )۴۵۵س  (
 حكمش چيست؟
 ٢/٣/۶٨ . بايد بنا را بر اقل بگذاردج ـ

 ُمهر بوده است    چنانچه بعد از سر برداشتن از سجده اول يا دوم، شك آنيم آه موهاى سر و يا چيز ديگرى، مانع از رسيدن پيشانى به                          )۴۵۶س  (
 يا خير، چه بايد آرد؟

 ٨/۴/٧۵ . نبايد به شّك خود اعتنا آردج ـ
 اگر آسى در تشّهد، شك آند آه سجده دوم را به جاى آورده است يا خير، تكليفش چيست؟ )۴۵٧س (
 همه افعال و اعمال خود            آيا آسى آه در        )۴۵٨س   (  ١٨/١١/۶٨ .ندارد  به شك خود اعتنا نكند، چون شّك بعد از محل است و اعتبارج ـ

 تواند به ظن عمل آند؟ آيا ظن براى افرادى از اين قبيل، حّجت است؟ آثيرالّشك شده، مى
 ٢٧/٩/۶٨ .آرد توان به آن عمل  در اين گونه موارد، ظن، حّجت نيست و نمىج ـ

 آيا آثيرالّشك هستم؟. آنم ىبنده در اآثر نمازها، به دليل حواسپرتى، بين رآعات يك، دو، سه يا چهار، شك م )۴۵٩س (
 ٢٢/١٢/۶٩ . به شك خود اعتنا نكنيد و بنا را بر دلخواه و نفع خود بگذاريدج ـ

، )آيد آه سابقه نداشته است     حّتى گاهى برايش شّكى پيش مى      (آسى آه در مسائل عبادى و غير عبادى مبتال به شكهاى مختلف است                  )۴۶٠س  (
 اش چيست؟ وظيفه

 ۶/۴/٧۴ .د اعتنا آند نبايد به شّك خوج ـ
آنم، ولى شيطان مرا      گاهى به وظيفه آثيرالّشك عمل مى       .آنم، و آثيرالّشك هستم     بنده بين رآعتهاى سه و چهار نماز، زياد شك مى              )۴۶١س  (

 باز هم وسوسه    آنم، ولى  و گاهى برعكس عمل مى     ;  دهم و ناراحتم آه يك رآعت آم خوانده باشم           سه رآعت را بيشتر مى      آند و احتمال   وسوسه مى 
 جا آورم؟ آنم، و بنا را بر چهار بگذارم و نمازم را تمام آنم و بعد يك رآعت نماز احتياط هم به توانم به وظيفه آثيرالّشك عمل آيا مى. شوم مى

بران همان طرفى بگذاريد آه نماز با آن صحيح است و ج                     چون شّك شما به خاطر آثرت، از حكم شك خارج است، لذا بنا را بر                             ج ـ 
 .بخوانيد در فرض سؤال، بنا را بر چهار بگذاريد و الزم نيست نماز احتياط هم خواهد، يعنى نمى
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 نماز احتياط و سجده سهو
در شّكيات نماز آه بعد از نماز، بالفاصله و بدون برگرداندن صورت از قبله بايد نماز احتياط خوانده شود به اشتباه روى از قبله                                    )۴۶٢س  (

 ام، قضا دارد يا خير؟ آيا نمازهايى آه خوانده. ام  سپس نماز احتياط خواندهبرگردانده و
 ٧/٩/٧۴ . اگر روى گرداندن، مختصر بوده و انحراف به سمت يمين و يسار رخ نداده است، قضا نداردج ـ

آيا منظور اين است    .  آن را به جا آورد    اگر انسان فراموش آند و سجده سهو را انجام ندهد، نقل شده است آه هر وقت يادش آمد، بايد                       )۴۶٣س  (
 تواند آن را به جا آورد؟ سجده سهو چند تاست؟ ، مى)گاه صحيح مثًال بى وضو يا بدون چادر و يا بدون سجده(آه در هر حالتى آه بود 

و ;  حتياط در مراعات است    اّما ا ;  تواند بدون وضو هم آن را انجام دهد           لذا فرد مى   .   شرايط نماز و سجده در سجده سهو، معتبر نيست             ج ـ 
 ١۶/١١/۶٨ .سجده سهو، در همه جا دو سجده است

 آيا ذآر سجده سهو واجب است؟ )۴۶۴س (
 ٢٩/١١/۶٨ . احوط مستحبى در سجده سهو، ذآر مخصوص استج ـ

 آيا بعد از تشّهد سجده سهو، هر سه سالم را بايد گفت، يا فقط سالم آخر را؟ )۴۶۵س (
 ۵/١٠/٧۵ . سالم آخر، آافى استج ـ

بلند شود، نمازش چه حكمى      )  نه از روى شّك در رآعات       (اگر نمازگزار در نماز، هنگامى آه بايد سالم بدهد، از روى فراموشى                    )۴۶۶س  (
 دارد؟

  نشستن به جاى ايستادن و بالعكس، اگر از روى فراموشى باشد، مضّر به نماز نيست، لذا نمازش درست است، اّما احتياط در هر نشستن                         ج ـ 
 ٢٧/١٠/٧٠ .جا، به جا آوردن سجده سهو است و ايستادن بى

سجده سهو را به جا آورد، آيا نمازش اشكال دارد؟ اگر                اگر نمازگزار پس از سالم نماز، سه بار تكبير گفته، سپس نماز احتياط يا                     )۴۶٧س  (
 چنين است تكليف نمازهاى قبلى چيست؟

اآبر،  به نماز احتياط، واجب است آه چيزى، ولو سه مرتبه اهللا      ى ندارد ولى براى بعد نسبت      نسبت به گذشته آه متوجه نبوده است، اشكال        ج ـ 
 ۵/۵/٧۵ .نشود فاصله

 احكام نمازهاى مستحبى
توان در حال حرآت خواند؟ آيفيت رآوع و سجده در اين گونه نمازها چگونه                       آيا تمام نمازهاى مستحب، حّتى نماز شب را مى               )۴۶٨س  (
 است؟

 ۵/۵/٧۵ .را در حال حرآت بخواند و رآوع و سجده را با اشاره انجام دهد) مثل نماز شب(است همه نمازهاى مستحبى  جايز ج ـ
، چنانچه در وقت خوانده نشود،      )اول ماه و نمازهاى ديگر     مثل غفيله، نماز  (شود   آيا نمازهاى مستحبى آه اسمًا به آنها نافله گفته نمى            )۴۶٩س  (
 آرد؟  قضاتوان بعدًا آنها را مى

شود، به   قضا ندارد، چون آنچه بعدًا به جا آورده مى        )  مثل نماز اول ماه، نماز غفيله و مانند آنها        ( نمازهاى مستحب آه مقّيد به وقت است          ج ـ 
آنهاست شود و بين امر مقّيد و غير مقّيد، تضاّد و تباين وجود دارد، آرى، در نوافلى آه وقت، ظرف                            سبب نداشتن قيد، قضا محسوب نمى       

 ١١/١٢/٧۵ .، قضاى آنها صحيح و مشروع است)مانند نوافل يوميه(
تواند  اى بخواند، آيا بايد يك سوره آامل بخواند، يا بخشى از آن را هم مى                   اگر نمازگزار در نماز نافله، بعد از حمد، بخواهد سوره              )۴٧٠س  (
 بخواند؟

آافى است، مگر آنكه نحوه خاّصى در آن نماز معتبر باشد، مانند نماز اول ماه                 قرائت قسمتى از يك سوره در نوافل و نمازهاى مستحب،            ج ـ 
 ۵/١٠/٧۵ .وارد شده است» قدر«و در رآعت دوم سى مرتبه سوره » توحيد«آه در رآعت اول سى مرتبه سوره 

نى آن چهار رآعت را با نافله طريقه خواندن آن چهار رآعت چگونه است؟ يع. در روز جمعه، نافله ظهر و عصر بيست رآعت است           )۴٧١س  (
 توان بين نافله ظهر و عصر  تقسيم آرد؟ ظهر بايد خواند يا نافله عصر؟ آيا مى

ترتيب ديگرى نيز دارد آه براى آگاهى بيشتر،          ;  شود  دو رآعت از آن به نوافل ظهر و دو رآعت نيز به نوافل نماز عصر، اضافه مى                      ج ـ 
 ٣٠/٢/٧۴ . آنيدتوانيد به آتب مفّصله فقهى مراجعه مى

 آند؟ آيا قنوت اصًال الزم است؟ در قنوت نماز وتر، آيا همه آنچه را آه وارد شده بايد خواند يا تا هر جايى آه بخوانيم، آفايت مى )۴٧٢س (
شب  خواندن تمام آنچه آه در باب قنوت نماز وتر وارد شده، موجب تقّرب و فضيلت بيشتر است، و سزاوار نيست آسى آه نماز                                             ج ـ 
 ٢/٣/۶٨ .اّما قنوت، شرط صّحت نماز شب نيست; خواند، قنوت نماز وتر را ترك آند، چون قنوت، مستّحب مؤّآد است مى
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 مسائل متفّرقه نماز
توان اين نماز را به صورت       رآعت ايستاده است، آيا مى     ، بدل از يك   )نماز وتيره (با توجه به اينكه دو رآعت نماز نشسته نافله عشا               )۴٧٣س  (

 خير؟ يك رآعت ايستاده خواند يا
 ٧/٨/٧۴ . احوط، نشسته خواندن است و ايستاده خواندن، افضل است، و مطلقًا چه نشسته و چه ايستاده، بايد دو رآعت خوانده شودج ـ

 آيا نوافل را بايد به جهر خواند يا به اخفات؟ )۴٧۴س (
 ١۶/١١/۶٨ .ن، آهسته خواندن بهتر است به هر نحو در مستحبات بخوانيد، آافى است، اّما براى زج ـ

 تواند بدون اجازه شوهر، روزه و نماز خود را به جا آورد؟ آيا زن مى )۴٧۵س (
 ١٩/١٢/٧۵ .»الطاعة لمخلوق في معصية الخالق« در باره نماز و روزه واجب، اجازه شوهر، الزم نيست، ج ـ

. داده است، ولى حاال متوجه اشكال آن شده است              ايرادى ندارد، انجام مى      فردى مدت طوالنى عملى را در نماز، به تصور اينكه                )۴٧۶س  (
 وضعيت نمازهاى او چگونه است؟

 .آند  بايد برحسب فتاواى مرجع تقليد آن زمان در رابطه با مسئله جهل عملج ـ
قبل از آنكه وقت همان نماز بگذرد، نماز يا         ادا آند و     اگر شخصى نماز واجب خود را بخواند و بعد از نماز فكر آند آه نماز را بهتر                   )۴٧٧س  (

 خير؟ توجه به اينكه به جا آوردن واجب، روى واجب است، آيا اين آارش صحيح است يا با. نمازها را دوباره به جا آورد
 ٢٠/۴/٧۵ . اگر به صورت وسواس باشد، جايز نيستج ـ

 ال بدعت بدهيم، بهتر نيست در آينده ترك شود؟آيا دست دادن بعد از نماز، مستحب شرعى است؟ و اگر احتم )۴٧٨س (
 .آرد  چون مصافحه همه جا ولو با فصل آوتاه هم، مستحب است، نبايد جلوگيرىج ـ

 است يا معناى ديگرى هم دارد؟» أقّل ثوابًا«آيا هميشه آراهت در عبادت، به معناى  )۴٧٩س (
مانند (اّما اگر بدون بدل است       ;  گونه موارد، به معناى اقّل ثوابًا است        ، در اين  )مثًال خواندن نماز در حمام     ( اگر عبادت داراى بدل است         ج ـ 

، به معناى رجحان ترك است، و اينكه عنوان ارجحى مانند عدم تشّبه به بنى اميه، بر ترك                )روزه روز عاشورا يا قرائت قرآن در حال حيض        
 .آن مثًال منطبق است، و به جا نياوردن بهتر از انجام آن است

 بستن چشمها در نماز، اگر به اين نّيت باشد آه حواسش بيشتر متوجه نماز باشد، اشكال دارد يا خير؟ )۴٨٠س (
 ٨/٢/٧۵ . نماز، صحيح استج ـ
 نماز مسافر

ن دهد، آيا   براى صدق مسافر، بايد دقيقًا چند آيلومتر از محِل اقامت دور شد؟ اگر آيلومترشمار وسيله نقليه، مقدار مسافت را نشا                              )۴٨١س  (
 آند يا خير؟ براى شكسته شدن نماز، آفايت مى

 اطمينان به طّى مسافت، الزم است و با شّك در اينكه مقدارى آه قصد پيمودن آن را دارد، مسافت است يا خير، نبايد نماز را شكسته                                       ج ـ 
 بيان گرديده    ١٢۵٠جانب مسئله     اين»   المسائل رساله توضيح «البته بعد از تحقيق و باقى ماندن در شك در مقدار مسافت آه در                        (بخواند  
 ٢٧/١٠/٧۴ ).است

اگر آسى آه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است، نماز را شكسته بخواند و بعدًا بفهمد آه مسافت، هشت فرسخ نبوده است، چگونه                                )۴٨٢س  (
 بايد نماز را به جا آورد؟

 ١٧/١٢/٧۵ .  وقت گذشته باشد، بايد قضاى آن را به جا آورد در فرض سؤال، نماز را بايد چهار رآعت بخواند، و اگرج ـ
نيست، اّما وى قصد رفتن به      )   آيلومتر ۵/٢٢(فاصله وطن شخص تا اول شهرى آه قصد رفتن به آن را دارد، به اندازه سفر شرعى                     )۴٨٣س  (

اش نسبت به اداى نماز و روزه چيست؟ اگر          وظيفه.  محِل خاّصى در داخل همان شهر را دارد آه مسافت آن نقطه تا وطن، بيش از سفر شرعى است                  
قصد رفتن به شهر فوق را داشته باشد، اّما مكان خاّصى مورد نظرش نباشد و در عين حال، بيش از سفر شرعى را در داخل شهر طى آند، آيا                                            

 حكمش نسبت به مسئله فوق، متفاوت است؟
 ۶/١/٧۶ .اّما در فرض دوم سؤال، نماْز تمام است; شود از، قصر مى در فرض سؤال، مسافت طى شده، مسافت شرعى است و نمج ـ

آند، ابتداى سفر از آجاست؟ همچنين انتهاى سفر آه در صورت صدق                      براى آسى آه از شهرى به شهرى ديگر مسافرت مى                  )۴٨۴س  (
 شود، آجاست؟ مسافت شرعى، نمازش، شكسته مى

و آخر مسافت، جاى معّين شهر است، اگر مقصد               )  شود  خارج شهر محسوب مى       يعنى جايى آه   ( ابتداى مسافت، بيرون شهر است            ج ـ 
مثًال به قم يا    (خواهد به شهرى     مثًال اگر در بيمارستان شهر آار داشته باشد، آخر مسافت، همان بيمارستان است، و اگر مى                   .  جا باشد  همان

 ١٣/٢/٧۵ .برود، آخر مسافت، اوِل شهر مقصد است) مشهد براى زيارت و سياحت
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 آسى آه محِل آارش غير از وطن است
دانم، تكليف نمازم در سفر بين وطن اصلى و محِل                 با عنايت به اينكه محِل توّلد و زندگى قبلى خود را هنوز هم وطن خود مى                            )۴٨۵س  (

 سكونت فعلى چيست؟
ماز در بين راه تمام و اگر بيش از هشت              آمتر از هشت فرسخ باشد، ن       )  وطن اّتخاذ شده  ( اگر مسافت بين وطن اصلى و محِل سكونت              ج ـ 

 ٢/٨/٧۵ .فرسخ باشد، نماز در بين راه شكسته است
نمايد، و   نماز و روزه آسى آه در غير وطن خود سكونت دارد و از محِل سكونت تا محِل آارش، آمتر از مسافت شرعى ترّدد مى                             )۴٨۶س  (
  يا خير، با توجه به اينكه اختيارش در دست اداره مربوط است، چه حكمى دارد؟گردد داند آه آيا طول ده روز، از مسافت شرعى خارج مى نمى

آند، تمام است، اّما سفر به ميزان مسافت           شرعى ترّدد مى    نماز آسى آه بين محِل سكونت و محِل آارش، در مسافتى آمتر از مسافت                   ج ـ 
 ١٢/١١/٧٢ .شرعى، موجب قصر است

آند، چگونه است؟     آيلومتر را طى مى    ۵/٢٢ غير وطن خود ساآن شده و هر روز مسافتى آمتر از              نماز و روزه آسى آه مدتى در         )۴٨٧س  (
 اش، اگر فاصله دو محل از مسافت شرعى بيشتر باشد، چگونه است؟ نماز و روزه
افر بر او بار      در هر صورت، نماز و روزه او تمام است، چون اگر مسافت، آمتر از مسافت شرعى باشد، مسافر نيست و احكام مس                                 ج ـ 
شود و محِل سكونت براى او در حكم وطن است، و اگر بيش از مسافت شرعى باشد، در حكم آثيرالسفر است و نماز و روزه او تمام                                   نمى
 ٣/۶/٧۵ .است

 وطن و ِاعراض از آن
ام و   ن وطن دوم خود اختيار آرده      جانب به دليل ادامه تحصيل و عالقه و ساير جهات، شهر مقدس قم را براى اقامت و به عنوا                       اين  )۴٨٨س  (

شود يا خير؟ و با فرض تحّقق قصد          گونه، قصد توطن محّقق مى      با اين توضيحات بفرماييد آيا اين      .  قصد دارم  بقّيه عمر را در اين شهر سپرى آنم             
يك يا چند روزه، موجب انكسار توالى          اقامه، چه مدت براى اطالق وطن بودن، آافى است؟ آيا ستة اشهر متواليًا يا صدق عرفى؟ آيا مسافرتهاى                             

 گردد؟ مى
١٢ . اگر شما بناى ماندن در قم به عنوان وطن را داريد، همين مقدار آافى است و شش ماه ماندن يا توالى در صدق عرفى، شرط نيستج ـ

/١/٧٢ 
خورد، يا   ت آنند، قصد اقامه  آنها به هم مى           مسافر اى يك مرتبه   مانند، اگر هفته   آيا طّالبى آه در قم به  قصد مدت غير معّين مى                 )۴٨٩س  (

 شود و نماز آنان تمام است؟ اند، اين شهر وطن آنها محسوب مى آنكه اين اشخاص چون قصد ماندن در قم در طّى مدتى غير معّين نموده
بنابراين، روحانيون حوزه   .  شود ى هر جايى آه انسان بنا دارد براى مدتى در آن بماند، در حكم وطن است و همه آثار وطن بر او بار م                          ج ـ 

علميه، دانشجويان، آارمندان و غير آنان، هرگاه بنا باشد مدتى در مكانى براى تحصيل يا مأموريت بمانند، براى تمام خواندن نماز و گرفتن                          
 ٢٢/١٠/٧۴ .روزه، نيازى به قصد اقامه ندارند، زيرا مسافرت، مضّر به آن نيست

هر گاه آسى در محلى قصد اقامت آند و آن محل، وطن او شود، اگر به مسافرت برود و به محل برگردد، نماز                          «:  نقل شده است آه     )۴٩٠س  (
 آيا اين مطلب، منوط به مالك خانه بودن در آن محل است يا خير؟. »او درست خواهد بود

 ٢/٣/۶٨ . مطلب فوق، منوط به قصد زندگى دايم درآن محل است، چه مالك باشد چه مستأجرج ـ
، اّما بنا بر مصلحت شغلى، چندين سال در شهر ديگرى،             )يكى محِل توّلد و ديگرى محِل زندگى       (چنانچه فردى دو وطن داشته باشد          )۴٩١س  (

تكليف نماز . گردد اى باشد آه نتواند قصِد ده روز آند و مشخص هم نباشد آه چه زمانى به وطن خود بازمى      گونه زندگى آند و وضعيت آارى او به      
 روزه او چيست؟و 

 ١٩/١١/٧٣  ١٨. در هر سه شهر، نمازش تمام است، چون وطن در دو محل قرار گرفته است، و محِل اشتغال هم در حكم وطن استج ـ
با اين توضيح    .  ام، در حال حاضر در اطراف آرج، در منزل سازمانى سكونت دارم                 فردى نظامى هستم آه در تهران متوّلد شده            )۴٩٢س  (

تواند آرج را وطن دوم خود قرار دهد؟ فاصله بين محِل آار و                 ام نيز مى   توانم آرج را وطن دوم خودم حساب آنم؟ آيا خانواده             بنده مى  بفرماييد آيا 
؟ در  )همين طور اگر به تهران، براى انجام آارى، مسافرت نمايم              (ام چه حكمى دارد        محِل سكونت جديد، حدود سى آيلومتر است، نماز و روزه              

 ام چگونه است؟ شود، حكم نماز و روزه ايى آه از طرف اداره به بنده واگذار مىمأموريته
هاى علميه، دانشگاهها براى دانشجويان و محِل آار           مثل قم و نجف براى محصلين حوزه        ( جايى آه انسان بنا دارد مدتى در آنجا بماند              ج ـ 

 اطراف آرج، در مفروض سؤال، براى شما در حكم وطن است، و                  ، در حكم وطن است، لذا خانه سازمانى          )براى آارمندان مأمور موقت    

                                                           
 .، احكام نماز مسافر مراجعه آنيد»رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى آگاهى بيشتر در اين زمينه، مى. ١٨



 53                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

نماز و روزه شما در آنجا مثل نماز و روزه در وطن اصلى، تمام است، و نيازى به قصد اقامه ندارد، اّما هنگام ترّدد شما بين محِل سكونت                                
باشيد، به حكم آثيرالسفر، نمازتان تمام        آثيرالسفر مى  جديد و بين محِل آار و بين محِل سكونت جديد و تهران و مسافرتهاى ديگر، چون شما                 

 ۵/١١/٧۴ .و ناگفته نماند آه اتخاذ وطن، تابع شرايط زندگى و تصميم و قصد در آنجاست; است و روزه هم بايد بگيريد
ن زن در شهر و وطن       حكم نماز و روزه اي     .  سومى است  زنى اهل شهرى، و همسر او اهل شهرى ديگر، و محِل زندگى آنها، شهر                  )۴٩٣س  (

 شود يا خير؟ رفتن اين زن به شهر ديگر به تبعيت از همسر، ِاعراض از وطن خودش محسوب مى همسرش چگونه است؟ آيا
 چون بر حسب جريان عادى، بناست با همسرش و در محِل زندگى او، زندگى آند، لذا اگر نسبت به محل زندگِى شوهر قصد توّطن آند،                           ج ـ 

آه (اى نامعلوم، به جاى ديگر بروند، چنين محلى             شود، و اگر قصد توّطن نكند و بناست بعد از مدتى و يا در آينده                      وطن او محسوب مى    
، براى آنان در حكم وطن است، اّما محِل زندگى قبلى، آه برحسب طبع براى زندگى به آنجا بر                                        )مدتى بنا دارد در آنجا زندگى آند             

ريزى براى   برنامه باشد، از وطن بودن خارج است و دوست داشتن مراجعت، غير از                      ن داشته  گردد، هرچند عالقه و حّب برگشت           نمى
 ٨/٢/٧۶ .اّما در وطن اصلى همسرش، نمازش شكسته است; مراجعه است

با توجه به اينكه قصد بازگشت به زادگاه و سكونت در              (شود   آند و پس از دو ماه منصرف مى          شخصى از زادگاهش ِاعراض مى     )  ۴٩۴س  (
 شود يا خير؟ ، آيا ِاعراض او محّقق مى)آنجا را نداشته است

 .شود و عالقه به محل غير از قصد توّطن است  آرى، ِاعراض، محّقق مىج ـ
ام، و در آينده نيز قصد مراجعت        شهر عزيمت آرده و آنجا را فعًال وطن خود قرار داده           به شاهين )  دهق(جانب از زادگاه خويش      اين  )۴٩۵س  (

من چيست؟ با توجه به        حال تكليف نماز و روزه      ).  مگر اينكه شرايط زمان، باعث مراجعت به وطن اصلى شود              (اصلى خويش را ندارم       به وطن    
ام در اصفهان    وضعيت نماز و روزه    .  آنم شهر قرار دارد، ترّدد مى      آيلومترى شاهين  اينكه اآثرًا جهت آار ادارى و غيره، به اصفهان آه در سى               

 چگونه است؟
شهر وطن شماست، و اگر اطمينان به عدم مراجعت به زادگاه را                 شهر را داريد، شاهين      چون شما براى هميشه قصد ماندن در شاهين           ـج  

داريد، از وطنّيت خارج است و در آنجا، مثل ساير جاها، مسافريد، اّما اصفهان چون نه وطن اصلى است و نه وطن جديد، در آنجا مسافريد،           
، آه در اين صورت، نماز و روزه شما به )يعنى ده روز در يكجا نمانيد و به اندازه مسافت شرعى، مسافرت آنيد    (سفر باشيد   مگر آنكه آثيرال  

 .هر آجا آه برويد، تمام و صحيح است
ى هميشه در آنجا    ام تصميم گرفتم آه برا     جانب از اهالى هويزه بودم و بر اثر جنگ، به شهر بهبهان مهاجرت آردم و با خانواده                   اين  )۴٩۶س  (

ام، آيا بهبهان وطن دوم ما محسوب         ولى اينك بعد از ده سال آه شرايط ديگرى به وجود آمده است، به هويزه برگشته                   .  ساآن شوم و خانه هم ساختم      
 شود يا خير؟ تكليف ما نسبت به نماز و روزه در آنجا چگونه است؟  مى

اّما بهبهان، اگر بنا داريد هر سال چند ماهى در آنجا به            ;  ى اقامت دايم را در آن داريد      شود، چون بنا    اآلن، هويزه، وطن شما محسوب مى      ج ـ 
  ۶/٩/٧٠ . عنوان سكونت و وطن بمانيد، وطن شماست، وگرنه در آنجا مسافر هستيد

 قصد اقامت
اگر از ابتدا نمازهاى خود     .  گردد داند آه مأموريتش تمديد مى     رود و مى   آسى آه جهت مأموريتى بيست روزه، به شهر ديگرى مى          )  ۴٩٧س  (

 تكليف نمازش چگونه است؟. رود ماند يا مى را تمام بخواند و پس از مدت تمديد نيز نداند آه در آن شهر مى
  معيار در تمام بودن نماز، اطمينان به ماندن ده روز به باال است و همين قدر آه انسان مطمئن به ماندن در آن مدت باشد، نمازش، تمام                                ج ـ 
 ۶/١/٧۶ .است

شخصى قصد اقامه پنج روز در محلى داشته، ولى هنگام ورود به آن محل به آّلى فراموش آرده و جّدًا قصد ده روز نموده است، آيا                             )۴٩٨س  (
 شود؟ اش محّقق مى قصد اقامه
 .چنين قصد اقامه، چون محّقق شده، معتبر است  آرى، اينج ـ

 ، مضّر به قصد اقامه ده روز است يا خير؟)آمتر از چهار فرسخ(ير مادون مسافت آيا قصد رفتن به اطراف، در مس) ۴٩٩س (
آرى، بنا بر احتياط واجب، ماندن       .   مضّر نيست و تحّقق قصد اقامه، به قصد ماندن و محِل توقف قرار دادن يك محل و يا يك شهر است                          ج ـ 

 به مادون مسافت، به هر نحوى آه باشد، موجب شكسته شدن نماز                    ولى رفت و آمد    ;  شبها در غير محِل اقامه، مضّر به قصد اقامه است               
شود، بنابراين، آسانى آه بنا دارند در ماه رمضان در جايى بمانند آه براى تبليغ و يا آار ديگر به اطراف هم بايد بروند، به شرط آنكه                               نمى

 .شان صحيح است ُبعِد آنجا آمتر از مسافت باشد، نمازشان تمام و روزه
داند آه   خواهد در قم، ده روز بماند و مى         آيا خارج شدن از حّد ترّخص، مضّر به قصد اقامه است يا خير؟ يعنى اگر آسى مثًال مى                     )  ۵٠٠س  (

 اش صحيح است يا خير؟ ، آيا قصد اقامه)اّما خوابگاه و محِل اقامتش قم است(رود  جمكران مى روزها براى چندين مرتبه به
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باشد، مضّر به اقامه نيست، ليكن اگر قصد دارد ولو يك شب را در                )  آمتر از چهار فرسخ   (دون مسافت شرعى     خروج در مسيرى آه ما      ج ـ 
 .شود اش محّقق نمى خارج از محِل قصد اقامت بماند، قصد اقامه

 آثيرالسفر
 ماند، نمازش چگونه است؟شود؟ همچنين اگر آثيرالسفر، ده روز در جايى يا در وطن خود ب آثيرالسفر به چه آسى گفته مى) ۵٠١س (

چنين آسى  .  اى آه حداقل قبل از ده روز، يك مسافرت شرعى داشته باشد                آند، به گونه   آسى است آه زياد مسافرت مى       »  آثيرالسفر  «ج ـ 
 ١۵/۴/٧٣ .اگر ده روز در جايى بماند، سفر اول، نماز او شكسته و سفر دوم، تمام است

 سافرت در رابطه با شغل اوست، يا اينكه شغل مطرح نيست و فقط آثرت سفر، آافى است؟آيا معيار آثرت در آثيرالسفر م) ۵٠٢س (
 ١٢/١١/٧۴ .شغل  معيار، همان آثرت سفر است، چه در رابطه با شغل باشد، يا غيرج ـ

 و مجّددًا به پادگان       روند بيشتر از مسافت شرعى مى       به چون قبل از ده روز يك بار         (توانند قصد ده روز آنند         سربازانى آه نمى   )  ۵٠٣س  (
چگونه است؟ حداقل چند     نماز و روزه آنان    دانند سه ماه بيشتر در اين پادگان مستقر نيستند، حكم           صورتى آه مى   در ،)گردند محِل اقامت خود برمى   

 ماه مسافرت براى صدق آثرت سفر، آافى است؟
 ده روز در يكجا نمانند، آثيرالسفرند و نماز و روزه آنان تمام و                   در صورتى آه مرتبًا قبل از ده روز، يك سفر چهار فرسخى بروند و                  ج ـ 

براى صدق آثرت   )  با فرض آنكه سفرهاى متعدد دارند     (و تقريبًا سه ماه     ;  صحيح است، هر چند مدت اقامت در محل و مسافرت سه ماه باشد             
 .سفر، آافى است

براى تهّيه لوازم يدآى وسيله نقليه خود يا گرفتن مدارك و اسناد                شخصى آه شغلش رانندگى در بيش از مسافت شرعى است، اگر                )  ۵٠۴س  (
 حكم نمازش چگونه است؟. وسيله نقليه عمومى، به بيش از مسافت شرعى، مسافرت نمايد يا مورد نيازش، چه با وسيله خودش

اش تمام و صحيح است، چه در         و روزه   آسى آه بنا دارد براى مدت طوالنى، قبل از ده روز، يك بار به سفر چهار فرسخى برود، نماز                    ج ـ 
تمام شدن نماز، آثرت سفر است، نه          ، مسافرت آند، چون معيار در       )مثل زيارت، سياحت و ديد و بازديد        (رابطه با شغل و چه غير شغل           
 ١٣/٢/٧۵ .سفر شغل بودن سفر و نه شغل در

آيا بعد . د، ولى براى ديدار دوستانش به مسافرت عادى برودشخصى آه شغلش در سفر است، اگر پانزده روز به مسافرت شغلى نرو   )  ۵٠۵س  (
 از سپرى شدن اين ايام و شروع مسافرت شغلى، نماز را بايد تمام بخواند يا شكسته؟

 ١٨/٢/٧۵ .شود  اگر ده روز در يكجا نماند، نماز او تمام است، چون حكم آثيرالسفر بر او بار مىج ـ
 شهرى بوده، ولى اآنون در محدوده شهر به آار رانندگى اشتغال دارد، اگر بخواهد بعضى مواقع در                       شخصى آه قبًال راننده برون     )  ۵٠۶س  (

 خارج از حّد ترّخص رانندگى آند، تكليفش در مورد نماز و روزه چيست؟
، در سفر، نمازش      سفرهاى او، بيش از ده روز فاصله شود              اگر بنا دارد آمتر از سه ماه، به اندازه مسافت شرعى سفر آند يا بين                           ج ـ 

 ١١/٧/۶٩ .است شكسته
 حكم نماز و روزه طّالبى آه در هر هفته، سه شبانه روز در محدوده چهل آيلومترى برنامه تبليغى دارند، چيست؟) ۵٠٧س (

 ٢۴/١٢/٧۴ .شوند  اگر مسافرت آنها معموًال قبل از ده روز است، چه در رابطه با شغل يا غير آن، آثيرالسفر محسوب مىج ـ
برخى از آنان از شهرهاى ديگر استان خراسان           .  شوند در هر سال، جمع آثيرى از دانشجويان غير بومى وارد دانشگاه مشهد مى                 )  ۵٠٨س  (

گردند، و فاصله محِل تحصيل تا وطن آنها هم بيش از مسافت شرعى است، و در دوران تحصيل اين                       هستند آه معموًال هر هفته به وطن خود برمى         
عالى، آيا وظيفه آسى آه شغل او سفر است، با آسى آه                 تكليف نماز و روزه آنان چگونه است؟ به نظر حضرت             .   هفته ادامه دارد    رفت و آمد هر    

 آند؟ شغل او در سفر است، فرق مى
ان بنا داشته    يكى از مناطها و معيارهاى تمام بودن نماز و صّحت روزه در سفر، زيادى سفر و آثرت آن است و اين معنا، با اينكه انس                                ج ـ 

شود، و در اين جهت فرقى بين سفر شغلى و غير             باشد براى مدتى نسبتًا طوالنى حّداقل قبل از ده روز، يك مسافرت شرعى آند، محّقق مى                  
.آنند، نمازشان تمام است     بنابراين، دانشجويان عزيز مشهدى و ديگران، چون هر هفته در طول مسافت شرعى مسافرت مى                   .  شغلى نيست 

٣٠/٩/٧۴ 
جانب حدود سى سال در تهران ساآن بودم، ولى در حال حاضر به عّلت تهّيه و خريد مسكن، در يكى از شهرآهاى اسالمشهر                               اين)  ۵٠٩س  (

با توجه به اينكه محِل آارم در تهران است و هر روز فاصله محِل سكونت و محِل آار را طى                         .  ساآن هستم و قصد اقامت دايمى در اينجا را ندارم            
 نم، حكم نماز و روزه در اين دو مكان را بيان فرماييد؟آ مى
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 شهرآى آه محِل سكونت فعلى شماست، ولو قصد ماندن هميشگى در آن را نداريد، براى شما در حكم وطن است و نماز و روزه، تمام و                            ج ـ 
يد، در حكم آثيرالسفريد و نماز و روزه،        آن صحيح است، و اگر فاصله بين محِل سكونت تا تهران، مسافت شرعى باشد، چون مرتبًا سفر مى                 

 ١٠/٩/٧۵ .ايد و اگر آمتر از مسافت شرعى هم باشد، نمازتان تمام است، چون مسافر نشده; تمام و صحيح است
 تكليف نماز و روزه تّجارى آه اآثر ماههاى سال چه در داخل و چه خارج از آشور مشغول تجارت هستند، چيست؟) ۵١٠س (

 ٢۴/١٢/٧۴ .شوند ، اگر مسافرت آنها معموًال قبل از ده روز، چه در رابطه با شغل يا غير آن باشد، آثيرالسفر محسوب مى به طور آّلىج ـ
تكليف نماز و روزه معّلمانى آه در هر هفته، سه يا چهار روز در محدوده سى آيلومترى تدريس دارند، چيست؟ مأموران دولت آه                           )  ۵١١س  (

 آنند، چطور؟ براى بازرسى سفر مىدر هفته چهار يا پنج روز 
 نماز و روزه آنها چون آثيرالسفرند، تمام و صحيح است، مگر اينكه ده روز در جايى بمانند، آه با اين فرض، در سفر اول، نماز آنها                                  ج ـ 

 ٢۴/١٢/٧۴ .شكسته، و در سفرهاى بعدى تمام است، به شرط آنكه مأموران دولتى در هر سفر، مقدار مسافت شرعى را طى آنند
 مسائل متفّرقه نماز مسافر

 به نظر جناب عالى، مالِك شكسته شدن نماز مسافر چيست؟ آيا فرقى بين بالد آبيره و غير آبيره در باره نماز مسافر هست يا خير؟) ۵١٢س (
وط به سفرهاى قبلى و آارهاى   ماند، حّتى در سفرى آه مرب       هر آسى آه مسافرت او زياد باشد، به نحوى آه حداقل ده روز در يكجا نمى                ج ـ 

حكمش با ساير بالد متفاوت است، ليكن تهران بزرگ هم از           )  اگر محّقق شود  (اش صحيح است، و بالد آبيره        آن نباشد، نمازش تمام و روزه     
 ۴/٧/٧۴ .بالد آبيره نيست و بين آن و شهرهاى ديگر ايران، تفاوتى از حيث وطن بودن و غير آن نيست

آيا اين  .  »فرقى بين تهران و ساير بالد ايران نيست        «:  ايد  توضيح المسائل، در باره بالد آبيره بودن تهران، مرقوم فرموده            در رساله )  ۵١٣س  (
عدم فرق در موضوع بالد آبيره است يا در حكم؟ به بيان ديگر آيا تهران موضوعًا بالد آبيره نيست، يا اينكه از بالد آبيره است و در حكم، فرقى با                                

 الد ندارد؟ساير ب
شود، ليكن به     عدم فرق، در موضوع حكم شرعى است، يعنى تهران، هر چند عرفًا از بالد آبيره است و به آن تهران بزرگ گفته مى                              ج ـ 

حّدى از بزرگى نرسيده است آه موجب عدم تحّقق قصد اقامه در مكان واحد، و صدق مسافرت در رفتن از جايى  از تهران به جاى ديگر                                  
 ١۶/١١/٧۴ .آن شود

 مبدأ سفر براى ساآنين تهران، محِل سكونت است يا آّل شهر تهران؟) ۵١۴س (
 .هاى تهران است  مبدأ سفر، آخرين خانهج ـ

 .خواهشمند است نظر مبارك خود را در خصوص مسئله نماز مسافر در مّكه و مدينه قديم و جديد مرقوم فرماييد) ۵١۵س (
، بين شكسته و تمام خواندن مخّير است، و در اين حكم فرقى                 )صلى اهللا عليه وآله    (لحرام و مسجد النبى     مسافر در مكه و مدينه، مسجد ا         ج ـ 

 ۴/٧/٧۵ .بين مسجد قديم و جديد و مّكه و مدينه قديم و جديد نيست، هر چند احتياط مستحب، شكسته خواندن در همه اماآن جديده است
حال سفر به جا آورد، يا اينكه بايد نماز را به تأخير                 به طور شكسته، در اول وقت و در          تواند نماز ظهر و عصر را       آيا مسافر مى  )  ۵١۶س  (

 بخواند؟  بيندازد و در وطن، به طور تمام
 . اگر در حال سفر، شكسته بخواند، مانعى ندارد، و افضليت اول وقت را هم درك آرده استج ـ

رسد آه مسافرتهاى سخت و مشكل در گذشته همچون سفر به وسيله                    به نظر مى   با توجه به اينكه عّلت جواز شكسته شدن نماز،                )  ۵١٧س  (
چارپايان بوده است، ولى امروزه آه اين مشكالت، با وسايل نقليه پيشرفته مانند قطار و هواپيما برطرف شده است، آيا باز هم لزومى به شكسته بودن                

 بينيد؟ نماز مى
اى است آه آفريننده جهان و          ئله صعوبت مسافرت، يكى از صدها، بلكه هزارها، نكته              معيار مسافت، همان هشت فرسخ است، و مس             ج ـ 

لذا بايد تعّبد به احكام خدا را مورد توجه قرار داد، آه هزار نكته                ;  خالق انسان در اين حكم ملحوظ داشته، نه عّلت اصلى و فلسفه انحصارى              
 ٧/٧/٧۴ .تر از مو اينجاست باريك
 نماز قضا

 اى دارم؟ چه وظيفه. شوم دانم و حّتى در مورد تعداد آنها دچار وسواس مى رى نماز قضا دارم، ولى تعداد آنها را نمىمقدا) ۵١٨س (
 ۶/٢/٧٣ . مقدار يقينى و حّداقل را قضا آنيدج ـ

ت تشخيص  شخصى دچار سكته مغزى شده و به آّلى اختالل حواس پيدا آرده، به طورى آه خوب و بد و آم و زياد را درس                                           )  ۵١٩س  (
دهد و گاهى بعد از اتمام نماز، دوباره شروع به خواندن حمد و سوره                خواند، گاهى در رآعت دوم سالم مى        اين فرد، نمازهايش را آه مى     .  دهد نمى
هايش را بايد    هآيا نماز و روز   .  آند َبرد، فوت مى   تواند نمازهايش را بخواند، و بعد از چهار سال آه در اين وضع به سر مى                   آند و درست نمى    مى

 براى او قضا آرد يا خير؟
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 نماز و روزه، با اختالل حواس، واجب نيست و تكليف، ساقط است، چون شرط تكليف، سالمت حواس است، و چون بر خودش واجب                              ج ـ 
 ۴/١١/٧١ .نبوده است، قضايش هم بر ورثه واجب نيست

 حكم نماز او چگونه است؟ اگر قرار است قضا آند، آيا به همان صورت                  .مردى در حين سفر، نماز را با انگشتر طال خوانده است             )  ۵٢٠س  (
 ؟)دانسته، و عمدًا با آن نماز خوانده است با توجه به اينكه حكم حرمت طال بر مرد را مى(شكسته بخواند 

 در آخر وقت به وطن يا         نمازش باطل است و اگر تا آخر وقت نماز در سفر بوده و وقت نماز گذشته، قضاى آن قصر است، ليكن اگر                             ج ـ 
حال، معيار در قضا، آخر وقت است و بايد طبق وظيفه      به هر .  آه نماز در آنجا تمام بوده و قضا شده است، قضاى آن تمام است              جايى رسيده 

 ٢/٩/٧۵ .آند در آن مكان، قضا
تا پنج سال؟ آيا اين پنج سال به حساب          ...   و توان بر فرض، يك سال فقط قضاى نماز صبح خوانْد، سال بعد قضاى نماز ظهر                  آيا مى )  ۵٢١س  (

 يك سال نماز قضاست، گرچه ترتيب، رعايت نشده است؟
 قضاى يك سال نماز صبح، مانعى ندارد، اّما نسبت به نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشا آه بايد به ترتيب خوانده شوند، رعايت                                          ج ـ 

پس خواندن يك   .  سال مغرب و عشا آه ترتيب الزم بين آنها مراعات شده باشد              يعنى يك سال ظهر و عصر بخواند و يك             ;  ترتيب الزم است  
 ٣٠/٣/٧۴ .سال نماز ظهر و يك سال عصر و يك سال مغرب و يك سال عشا، درست نيست

انده، و  مثًال يك روز نماز ظهر و عصر را نخو          (شخصى آه نسبت به خواندن نماز مقّيد نبوده و نماز را بدون ترتيب خوانده است                     )  ۵٢٢س  (
 براى قضاى اين نمازها چگونه بايد عمل آند؟). روز ديگر نماز صبح را

 هر مقدار را آه يقين دارد قضا شده، بايد قضا آند و قضاى مشكوآها را الزم نيست به جا آورد، هر چند مطابق با احتياط است و ترتيب                               ج ـ 
، بايد پشت سر هم قضا آند، يعنى يك نماز ظهر و عصر را با هم                         ليكن هرگاه خواست چندين نماز ظهر و عصر را قضا آند                ;  هم ندارد 

 ١١/٧/۶٩ .تواند چندين ظهر را جداگانه و بعد چندين عصر را جداگانه بخواند، و نماز مغرب و عشا هم همين حكم را دارد بخواند و نمى
ى قضاى آن، بايد وظيفه قبلى را انجام دهد يا فعلى را؟ مثًال              آيا برا .  اى داشته و انجام نداده يا درست انجام نداده است           آسى آه وظيفه  )  ۵٢٣س  (

وظيفه آسى تيّمم بوده، ولى آن را صحيح انجام نداده است، حال براى قضا، بايد نمازش را با وضو بخواند يا با تيّمم؟ معيار آّلى اين زمينه را بيان                                    
 ايد قصر را قضا نمايد؟فرماييد؟ آيا مثل نماز قصر مسافر است آه اگر نخواند، در حضر، ب

اش به عنوان ادا، قصر بوده، قصرًا قضا نمايد، ولو در               وظيفه بدين معنا آه اگر    .   قضاى نماز در قصر و اتمام، تابع آيفيت اصل است             ج ـ 
ر هنگام به جا     ميزان، حال فعلى است، بنابراين، د        و از نظر طهارت،    ;  اش، تمام بوده، تمامًا قضا نمايد، ولو در سفر             وظيفه وطن، و اگر   

 ۵/٩/۶٩ .اش تيّمم بوده است طرف شده، بايد وضو بگيرد، هر چند در وقت قضا شدن، وظيفه آوردن، اگر عذر بر
 در باب قضاى نمازهايى آه حكمش قصر بوده، ولى تمام به جا آورده شده، يا بالعكس، وظيفه چيست؟) ۵٢۴س (

ولى نمازهايى آه قصر بوده، ولى آنها را تمامًا به جا            ;   به جا آورده است، بايد قضا نمايد         نمازهايى آه تمام بوده، ولى فرد آنها را قصراً          ج ـ 
ولى اگر اصل حكم را        ;  دانسته آه در سفر، نماْز شكسته است، قضا ندارد                آورده، در صورتى آه جاهل به اصل حكم بوده، يعنى نمى                   

 .ه شده قضا دارددانسته، ولى به جزئيات آن جاهل بوده است، نمازهاى خواند مى
مدت دو  (شود، تكليف او در مورد نماز و روزه چگونه است؟                دانسته با عمل استمنا، غسل جنابت بر او واجب مى             فردى آه نمى  )  ۵٢۵س  (

 ).سال استمنا نموده و غسل هم نكرده، فقط در مواقعى آه محتلم شده، غسل آرده است
، غسل بر او واجب است، و چنانچه مدتى در حال جنابت باقى بوده، و                      ) او خارج شود    منى از ( اگر آسى به وسيله استمنا ُجُنب شود             ج ـ 

ليكن روزه صحيح است، چون عمدًا در حال جنابت            ;  دانسته، نمازهاى او قضا دارد، چون طهارت، شرط واقعى نماز است                مسئله را نمى   
 ١٠/٨/٧۵ .آند حاصل از استمنا مرتفع گشته، و از آن آفايت مىباقى نمانده، در هر صورت از زمانى آه غسل جنابتى انجام داده، جنابت 

 نماز استيجارى
 آيا خواندن نماز استيجارى يا گرفتن روزه استيجارى در سفر، جايز است؟) ۵٢۶س (

.ير جايز است  هاست آه باطل و غ     ولى گرفتن روزه استيجارى در سفر، مانند بقّيه روزه         ;   خواندن نماز استيجارى در سفر، مانعى ندارد       ج ـ 
١۵/١١/٧۴ 

اند، و اينك به علت فقر، ورثه قادر به پرداخت              بر ذّمه داشته  ...  در مورد شهداى عزيزى آه ديون عبادى از جمله نماز و روزه و                )  ۵٢٧س  (
 هزينه اجاره اشخاص جهت اداى ديون مزبور نيستند، حكم چيست؟

غير از  (شود، و اگر وصّيت نكرده باشد، انجام آنها بر ورثه               ترك او خارج مى     اگر وصّيت به مثل نماز و روزه آرده باشد، از ثلث ما                ج ـ 
 ٢۴/١١/٧١ .، واجب و الزم نيست، و تمكن مالى و فقر، تأثيرى در حكم شرعى مسئله ندارد)ولد اآبر
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، چه مقدار بايد برايش نماز       گيرند، اگر درمدت عمرش اصًال نماز آيات نخوانده باشد           در فرضى آه براى مّيت نماز استيجارى مى         )  ۵٢٨س  (
آيات بخوانند؟ آيا براى هر سال، چهار نماز آيات به نحو احتياط واجب است يا احتياط مستحب؟ آيا در نّيت، دو تا را خسوف و آسوف و بقّيه را                                          

 زلزله نّيت آند؟
داند از او نماز      مه شود، بايد حداآثرى آه مى       آنند، اگر بخواهد مّيت قطعًا برىءالذّ         آسى را آه براى نماز استيجارى مّيت، اجير مى              ج ـ 

آيات قضا شده، برايش قضا آند، يعنى آن قدر نماز آيات برايش با استيجار يا تبّرع خوانده شود آه مطمئن شود آه قضاى نمازهاى آياتى آه                             
انجام شود، اّما اگر بخواهد به وظيفه واجب        و نماز آياتى آه مشكوك است، بايد به نّيت قضاى احتياطى             ;  اش بوده، خوانده شده است     بر عهده 

 ٢٣/٣/٧٠ .خود نسبت به مّيت عمل آند، اآتفا به حداقل و قدر متيقن، آافى است
 آيا مردى آه براى نماز قضاى زن اجير شده، بايد قرائت نمازها را همانند زنها آهسته بخواند يا بايد به وظيفه خود عمل نمايد؟) ۵٢٩س (

 ٢٧/١١/٧١ .عنه ماز، بايد به وظيفه خود عمل آند، نه به وظيفه منوب نايب در مثل نج ـ
 نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است

 اگر ولد اآبر در حين فوت پدر، جنون داشته باشد، قضاى نماز و روزه پدر بر گردن چه آسى است؟) ۵٣٠س (
 .نچه پيش از عاقل شدن بميرد، بر پسر دوم چيزى واجب نيست وقتى آه عاقل شد، بايد نماز و روزه پدر را قضا آند و چناج ـ

آند آه من بعد از فوت شما قضاى نماز  پدرى حدود پنجاه سال نه نماز خوانده و نه روزه گرفته و پسر بزرگ آشكارا به او اعالم مى) ۵٣١س  (
 ه گفته خودش عمل نمايد يا خير؟تواند ب تر، بعد از فوت پدرش، مى آيا پسر بزرگ. ات را انجام نخواهم داد و روزه

 ٢٠/٣/٧۵ .اى آه پدر از روى نافرمانى خداوند سبحان، عمدًا ترك آرده است، مطلقًا بر فرزند واجب نيست  قضاى نماز و روزهج ـ
قضاى اين مدت،   .  و روزه خود را به جا نياورده است        دانم آه مرحوم پدرم، به دليل ابتال به بيمارى در زمان حيات خويش، نماز              مى)  ۵٣٢س  (

 پس از فوت ايشان به عهده چه آسى است؟
هاى فوت شده به خاطر بيمارى، شرط است آه پدر تمّكن             ليكن در روزه  ;   قضاى آنچه آه از نماز پدر فوت شده، بر عهده ولد اآبر است              ج ـ 

هاى سال فوت شده را تا         توانسته قضاى روزه   قضاى آن را تا رمضان ديگر داشته باشد ولى به جا نياورده، بنابراين، چنانچه نامبرده مى                      
 ٣٠/٢/٧٠ . رمضان ديگر به جا آورد، قضاى آن بر ذّمه ولد بزرگتر است، وگرنه قضا ندارد

تواند در مورد    تر آه بالغ و عاقل است، مى        آيا پسر آوچك  .  اگر پدرى فوت آند و وصّيت هم نكند و پسر بزرگتر نيز متشّرع نباشد                )  ۵٣٣س  (
 وط به نماز و روزه متوّفا اقدام آند؟مسائل مرب
 ١١/٧/۶٩ .تواند از طرف پدر، به جا آورد تر واجب نيست، ولى مى ها بر پسر آوچك  گرچه نماز و روزهج ـ

فاده مادرم از پنجاه و پنج سالگى به بيمارى آسم مبتال گرديد و به علت بيمارى، در اداى نمازش اختاللى به وجود آمد، و به جهت است                      )  ۵٣۴س  (
دانيم وى تا چه حد نماز و روزه خود را به جا آورده است و                             با اين توضيحات نمى     .  از داروهاى مختلف نيز توانايى روزه گرفتن را نداشت                

شان تقسيم  توان اين آار را بين فرزندان اي        اگر قضاى نماز و روزه را پسر بزرگتر انجام ندهد، آيا مى             .  خواهيم ِدينى آه بر ذّمه اوست، ادا آنيم          مى
 آرد يا خير؟
، واجب نيست، تا چه رسد به فرزندان            )آن چنان آه قضاى اعمال پدر بر پسر بزرگتر واجب است                ( انجام قضاى نماز و روزه مادر            ج ـ 

 ٢۶/٨/٧٠ .نيست اينكه اساسًا طبق آنچه در سؤال آمده، ظاهرًا چيزى هم بر ذّمه آن مرحومه ديگر، عالوه بر
 احكام نماز جماعت

 آيا عدم شرآت در نماز جماعت يا جمعه، بدون عذر، گناه است يا خير؟) ۵٣۵س (
.ولى احتياط در خواندن نماز ظهر است      ;   خواندن نماز جماعت مستحب است و نماز جمعه، با وجود همه شرايطش، واجب تخييرى است               ج ـ 
٣/٣/٧١ 

 اعضاى خانواده بر شرآت در نماز جماعت مسجد، افضل است يا                آيا برپايى نماز جماعت در خانه، در صورت عدم توانايى بقّيه              )  ۵٣۶س  (
 اينكه سرپرست خانواده در مسجد نماز بخواند و بقّيه در خانه به صورت فرادا نماز را اقامه نمايند؟

 ١٢/٢/٧۵ . با تحّقق شرايط، مانعى ندارد، گرچه نماز در مسجد افضل استج ـ
  با قدرت بر تصحيح قرائت، آيا حضور آنها در جماعت بدون َحَرج الزم است؟آسانى آه قرائت نمازشان غلط است،) ۵٣٧س (

روند قرائتشان را تصحيح آنند، عقًال الزم است آه نماز را با              تصحيح قرائت بر آنها واجب است، نه حضور در جماعت، ليكن اگر نمى              ج ـ 
 ٢٨/٢/٧۶ .جماعت بخوانند، تا اعاده و قضا بر عهده آنان نيايد

 اگر زنى با وجود منع شوهر از حضور او در نماز جماعت، در نماز شرآت آند، آيا نمازش صحيح است يا خير؟) ۵٣٨س (
 . نمازش صحيح استج ـ
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مثًال امام جماعت، مشغول نماز ظهر باشد و ما نماز عصر را با او              (توان نماز مؤّخر را به نماز مقّدم امام، با جماعت خواند؟             آيا مى )  ۵٣٩س  (
 ).مبخواني

 ٢٢/١٢/۶٩ .ندارد  اقتداى هر نماز واجب به نماز واجب ديگر، آه احتياطى نباشد، مانعىج ـ
رود و بعد، با خواندن نماز ديگرى از جانب            بين مى  اتصال صفوف در نماز چهار رآعتى با شكسته بودن نماز مأمومين مسافر از                )  ۵۴٠س  (

 خير؟  بوده است، تا آخر نماز، حكم جماعت محفوظ است ياآسانى آه نمازشان تمام براى. شود مسافران، درست مى
 ٧/٨/٧۴ . اگر سريعًا اقتدا آنند، نماز جماعت صحيح است، يعنى جماعت ديگران هم صحيح استج ـ

 ادا آرد؟االحرام، قصد فرادا آنيم يا بعد از خواندن يك رآعت بايد قصد فر توانيم در نماز جماعت، بعد از نّيت و تكبيرة آيا مى) ۵۴١س (
 ٣٠/١/٧٢ .است  خواندن يك رآعت، لزومى ندارد و قصد فرادا، به طور آّلى جايزج ـ

اگر مأموم در رآعت سوم يا چهارم در حالى آه امام آماده رفتن به رآوع است، اقتدا آند، آيا نمازش صحيح است يا خير؟ اگر قبل                                )  ۵۴٢س  (
مأموم اقتدا آند، نمازش چه حكمى دارد؟ آيا واجب است آه صبر آند تا امام به رآوع برسد و                        )  يعنى در بين راه باشد     (از آنكه امام به رآوع برسد         

 بعدًا اقتدا آند يا خير؟
 ١٠/٧/٧۴ .است شود، درست  اقتدا از زمانى آه تكبير براى رفتن به رآوع گفته مىج ـ

 توان در اين حال به او اقتدا آرد؟ آيا مى. واندخ آند و بعد از رآوع، قنوت را مى امام جماعتى قنوت را فراموش مى) ۵۴٣س (
 ٩/٧/٧۴ .نيست آند، صحيح  اقتدا در اين رآعت، به خاطر آنكه رآوع را درك نمىج ـ

آنند، چگونه است؟ اگر امام جماعت، نماز قضاى             حكم نمازى آه امام جماعت، نماز قضا و مأمومين نماز ادا را به او اقتدا مى                        )  ۵۴۴س  (
 اند، چطور؟ديگران را بخو
 ٣/۶/٧۵ .ندارد  اگر نماز امام، قضاى يقينى باشد، چه براى خود و چه براى ديگرى، مانعىج ـ

بفرماييد مقدار  .  شود شود آه صف اول به وسيله يك يا دو نفر آه نمازشان شكسته است، قطع مى                             در خيلى از موارد ديده مى         )  ۵۴۵س  (
  است؟شود، چقدر اى آه باعث ضرر به جماعت مى فاصله

 اگر بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام به قدر يك قدم متعارف فاصله باشد، اشكال ندارد و نيز اگر بين انسان و مأمومى آه                                          ج ـ 
جلوى او ايستاده و انسان به وسيله او به امام متصل است به همين مقدار فاصله باشد، نمازش اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است آه                                      

 .جده مأموم با جاى آسى آه جلوى او ايستاده، هيچ فاصله نداشته باشدجاى س
مسجدى دو طبقه و تازه ساز و در حال تكميل است، به نحوى آه هيچ گونه ارتباطى بين دو طبقه آن نيست و فضايى آه در مساجد                                )  ۵۴۶س  (

ارد و قرار است آه خانمها، در طبقه اول و آقايان در طبقه دوم مستقر ديگر مرسوم است آه افراد پايين از باال و بالعكس قابل رؤيت هستند، وجود ند             
اوًال، در فرض مذآور، نماز خانمها صحيح است يا خير؟ در صورت عدم صّحت،              .  شوند و جايگاه امام جماعت جهت اقامه نماز، در طبقه دوم است           

و محِل ارتباط و اّتصال بين دو طبقه، اشكالى براى نماز جماعت ايجاد                     تكليف نمازهاى خوانده شده چيست؟ ثانيًا، با توجه به عدم وجود روزنه                     
شود يا خير؟ ثالثًا، در صورت پوشيده بودن سقف طبقه اول و بون امام جماعت در آْن آه محِل استقرار خانمهاست، نماز آقايان چه صورتى                                       مى

 ل خانمها به طبقه اول، چه حكمى دارد؟دارد؟ رابعًا، در صورت ايجاد روزنه و محِل رؤيت بين دو طبقه، انتقا
ليكن با جهل   ;   نماز خانمها در طبقه پايين، حكم جماعت را ندارد و جماعتشان هم باطل است، چون امام جماعت، باالتر از مأمومين است                      ج ـ 

 مگر آنكه رآنى آم يا زياد آرده        به مسئله و اينكه در جماعت شرط است امام، باالتر از مأموم نباشد، نمازشان در حكم فرادا و صحيح است،                    
باشند، آه نمازشان باطل است و اعاده و قضا هم  دارد و به هر حال، نماز جماعت مردان در طبقه فوقانى، آه امام جماعت هم در همان                                      

نعى ندارد، چون    فوقانى آه بدون روزنه است، خانمها نماز جماعت بخوانند و مأموم باشند، ما                     طبقه بوده، صحيح است، و اگر در طبقه            
ولى اقتداى مردان در طبقه فوقانى، به خاطر وجود حايل و نبود رؤيت و ديد، باطل                 ;  وجود حايل بين زنها و مردها، مضّر به جماعت نيست          

يا چه مأموين مرد باشند      (است و خالصه در نماز جماعت، نبودن حايل براى مردان و باال نبودن موقف امام جماعت از مأمومين، مطلقًا                             
 ٧/١٠/٧۴ .شرط است) زن

خواندن نماز فرادا توسط معدودى افراد در مسجد، همزمان با برپايى نماز پرشكوه جماعت، به جهت اختالفات شخصى با امام                                   )  ۵۴٧س  (
 د؟جماعت آه موجب ايجاد تفرقه و جدايى بين مأمومين و امام جماعت، و از بين رفتن ارزش و بهاى نماز جماعت گردد، چه حكمى دار

هر حال، با بودن نماز جماعت، نبايد انسان خود را از فيض  و به; االحوط، باطل است    اگر نماز فرادا تفسيق عملى امام باشد، نماز، على         ج ـ 
 ١٣/١١/٧۵ .بزرگ آن محروم آند

 آموزان مدارس ابتدايى در صف جماعت، چه حكمى دارد؟ ايستادن دانش) ۵۴٨س (
 ۴/٧/٧۴ . محكوم به صّحت است اگر ممّيز باشند، نمازشانج ـ
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رسد، منظور از اينكه گفته شده نمازش به طور فرادا           آند ولى به رآوع امام نمى      آسى آه در نماز جماعت، در رآعت دوم، اقتدا مى         )  ۵۴٩س  (
يا اينكه همان را رآعت اول قرار        االحرام به بعد را ادامه دهد         صحيح است، چيست؟ آيا مراد اين است آه بايد از آن حالت برگردد، و بعد از تكبيرة                   

 دهد؟
تواند حمد و سوره را بخواند و فرادا نماز خود را تمام آند، و يا صبر آند تا امام به رآعت بعدى برسد و                              اگر به رآوع امام نرسيد، مى       ج ـ 

 با قصد نماز جماعت و اگر به رآوع          خواند، اّما آهسته و    با جماعت بخواند، يعنى رآعت سوم امام و اول مأموم آه باز حمد و سوره را مى                   
رفت، در حالى آه امام سر از رآوع برداشته، يا شك دارد آه به رآوع امام رسيده يا خير، نمازش به صورت فرادا درست است و يك                                          

 ١٨/۶/٧١ .شود رآعت محسوب مى
خواند، ولى مأموم صداى امام جماعت را            آه امام حمد و سوره را بلند مى            (در نمازهاى يوميه، به جز نمازهاى ظهر و عصر                )  ۵۵٠س  (
 ، آيا نمازگزار بايد حمد و سوره را خودش هم بخواند؟)شنود نمى

 ١٠/١١/٧۴ . اگر مأموم در نمازهايى آه بايد حمد و سوره را بلند خواند، صداى امام را نشنود، مستحب است آه حمد و سوره را بخواندج ـ
 تى غير از جمعيت اول و يا با جماعتى بيشتر از بار اول، تا سه مرتبه، جايز است؟آيا اعاده نماز جماعت با جماع) ۵۵١س (

 ٢٨/٢/٧۶ . مانعى ندارد و ِاعاده نماز جماعت، با اختالف مأمومين و يا امام، مطلقًا مستحب استج ـ
آند  آيا رسيدن به سجده، آفايت مىاگر قنوت شخصى در رآعت دوم نماز جماعت، طوالنى شود، به طورى آه به رآوع امام نرسد،         )  ۵۵٢س  (
 يا خير؟

عمدى نباشد، معصيت نشده و در هر صورت نماز و               و اگر ;   اگر عمدًا قنوت را طول دهد تا امام از رآوع بلند شود، معصيت آرده                     ج ـ 
 ٣/۴/٧٣ .است جماعتش، صحيح

اطل بوده، آيا نماز مأموم صحيح است؟ چنانچه مأموم به              در نماز جماعت، اگر مأموم بعد از نماز فهميد آه به جهتى، نماز امام ب                     )  ۵۵٣س  (
 قصد متابعت از امام، رآن اضافه به جا آورده باشد و بعد بفهمد آه نماز امام باطل بوده، چه حكمى دارد؟

 ٢٩/١٠/٧٣ . چون جماعتش صحيح است، لذا مانند بقّيه جماعتها، زياد آردن رآن ُمْغَتَفر است و موجب بطالن نيستج ـ
 كام و شرايط امام جماعتاح

روند و بر    خواند و نمازگزاران در اثناى قرائت، به سجده مى         گاهى اوقات امام جماعت اهل سّنت، در نماز، سوره سجده دار را مى             )  ۵۵۴س  (
ت و دوباره به قيام       اگر آسى عمدًا يا سهوًا سجده را ترك آند، نمازش چه حكمى دارد؟ و اگر ندانسته به رآوع و سپس به سجده رف                                     .  خيزند مى

 برگشت، تكليف چيست؟
نمايد و   دار را شنيد، با اشاره با سر، سجده مى           آيه سجده   تكليف اّولى، عمل بر وفق تقّيه است، اّما با قطع نظر از آن، هرگاه نمازگزار                   ج ـ 

ليكن اضافه نمودن رآوع، مبطل نماز      ;   است از وظيفه  دهد، اّما ترك آن مضّر به نماز نيست و تنها تخّلف           سجده درست انجام مى    بعد از نماز  
 ٨/١٢/٧۵ .است است، چون رآوع جزء ارآان نماز است و آم و زياد آردن آن عمدًا و سهوًا، موجب بطالن

 با عنايت به اينكه عدالت، يكى از شرايط امام جماعت است، معيار شناخت عادل چيست؟) ۵۵۵س (
اى از اهل محل     ن ظاهر يا شهادت عدلين و يا شياع و اشتهار موجب اطمينان يا اقتداى عده                معيار، اطمينان خود شخص به عدالت و حس         ج ـ 

 ١٢/۶/٧۵ .است آه باعث اطمينان شود
 توان به او اقتدا آرد؟ آيا مى. اگر چند بار ديده شود آه امام جماعتى، مشغول غيبت است) ۵۵۶س (

مورد غيبت، از مواردى بوده آه براى غيبت آردن مجوز              را عادل بدانيد، چون شايد     دانستيد، اآلن هم او        چنانچه قبًال او را عادل مى        ج ـ 
آرى، اگر شك برگردد به شّك به عدالت از اول و نسبت به گذشته، چون شْك شّك                  .  داشته، و از مواردى بوده آه به نظرش غيبت، جايز است          

 ١٧/٢/٧٣ .توان اقتدا آرد سارى است، نمى
آيا .  جماعت، حضور دارد و در حال قرائت نماز است               به مسجد يا محلى برسيم آه يك روحانى، به عنوان امام                   اگر هنگام نماز   )  ۵۵٧س  (
 توان بدون تحقيق به او اقتدا آرد؟ مى

 آنند و از اقتداى آنان به عدالت امام جماعت اطمينان حاصل              اى از مؤمنين و اهالى محل اقتدا مى            تحقيق الزم نيست، و همين آه عده          ج ـ 
 .شود، آافى است

، چه حكمى دارد؟ مالك، براى عدالت         )به عادل بودن يا نبودن وى واقف نيست         (شناسد   اقتدا به امام جماعتى آه انسان وى را نمى           )  ۵۵٨س  (
 تواند عادل باشد؟ امام جماعت چيست؟ آيا امام جماعتى آه غيبت نمودن براى وى آسان است، مى

/۶ .توان او را عادل دانست ولى آسى آه غيبت نمودن برايش آسان باشد، نمى;  مالك تشخيص است اطمينان به عدالت و حسن ظاهر،ج ـ
١٢/٧١ 
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 إمامة الراتبة هل توجب حّقًا لإلمام الراتب حّتى اليجوز لغيره أن يؤّم الناس إّال بإذن اإلمام الراتب، آما يشاع ذلك؟) ۵۵٩س (
المأمومين، و تقديمهم أحدهما على اآلخر، ولو حسب الموازين           أولى من حّله بيد   )  لراتب و غيره  أى ا ( حّل أمثال هذه المسائل بيد اإلمامين         ج ـ 

مطلوب، ألّن الجماعة شّرعت لحفظ االّتفاق و االّتحاد بين المسلمين             واألصول األخالقية المذآورة في الكتب الفقهّية، مرجوح و غير           الّشرعّية
االختالف في قلوب أئّمة الجماعة، و معه آيف يكون التدخُّل منهم              ومين يحتمل قويًا حصول شىء من      غيرها من المصالح، و مع تدخُّل المأم        و

الجواهر من أّنه لو بعد منزله و خافوا فوت وقت الفضيلة،                و لزيادة الّتوضيح فيما ذآرناه ننقُل عبارة الروض و الذآرى على ما في                  راجحًا،
القلوب، مع تحّصل االجتماع مّرتين، و ال بأس به، بناًء               م استحّب إعادتها معه، لما فيه من اّتفاق          يختارونه، ولو حضر بعد صلوته       قّدموا من 

 ٢/٩/٧٣ .على استحباب إعادة الفريضة جماعة
ماز البته مأمومين در هر ن     (تواند در يك وعده، سه بار نماز ظهر و عصر را در يك محل و با نّيت ادا بخواند؟                          آيا امام جماعت مى   )  ۵۶٠س  (

 ).شوند عوض مى
 ٨/٢/٧۵ . مانعى نداردج ـ

آند، چه حكمى     نماز خواندن پشت سر امام جماعتى آه مأموم او را به عدالت قبول ندارد، ولى از روى مصلحت به او اقتدا مى                                 )  ۵۶١س  (
 دارد؟

/١/٢ . و بايد نمازش را اعاده آندليكن اگر براى حفظ وحدت جامعه اسالمى اقتدا آند، مطلوب است;  نماز او به جماعت صحيح نيستج ـ
٧۵ 

 امامت جانبازان و معلوالن
 توان به وى اقتدا آرد يا خير؟ آيا اقتدا آردن به امام جماعتى آه در ناحيه آمرش خميدگى دارد، جايز است؟ آيا مى) ۵۶٢س (

 ٢/١٠/٧٣ . مانعى ندارد و جايز استج ـ
 تواند براى ديگران امام جماعت شود يا خير؟ ند، مىآيا آسى آه در نماز بايد به چيزى تكيه آ) ۵۶٣س (

 ١۵/١١/٧۴ .آند  مانعى ندارد، چون ايستادن، صدق مىج ـ
توانند امام جماعت  دارند، به نحوى آه قادرند ايستاده نماز بخوانند، آيا مى     )  دست يا پا  (اشخاصى آه نقص عضوى در يكى از اعضا         )  ۵۶۴س  (

 شوند يا خير؟
ت و اقتدا به آنان، مانند اقتدا به بقّيه افرادى است آه واجد شرايط امامت در نمازند، چون نماز امام، بر حسب وظيفه                                   ظاهرًا جايز اس    ج ـ 

 .خودش صحيح است و صّحت براى او به طور آّلى در اقتدا، و صّحت جماعت آافى است
آيا امامت  .  خواند مصنوعى به طور معمول، نماز مى         روحانى جانبازى آه يك پايش از زير زانو قطع شده است و اآلن با پاى                         )  ۵۶۵س  (

 جماعت، خواندن نماز استيجارى و نيابت در حج، تبّرعًا يا به صورت اجير شدن، توسط چنين شخصى جايز است يا خير؟
/٣/٨ .استليكن نيابت از نماز قضاى ديگران و نيابت در حج، براى چنين شخصى، خالف احتياط ;  امامت جماعت او مانعى نداردج ـ
٧۵ 

 جانباز قطع عضوى آه امام جماعت است، آيا الزم است آه وضعيت جانبازى خود را به مأموين اّطالع دهد؟) ۵۶۶س (
 چون صّحت نماز امام براى خودش و بر حسب تقليدش مفروض است و اعالم موضوع هم الزم نيست، بنابراين، الزامى به بيان وضع                             ج ـ 

 ٣٠/١/٧٣ .هم اگر بعدًا فهميدند، اعاده الزم نيستو حال خود ندارد و مأمومين 
 توانم امام جماعت شوم يا خير؟ آيا مى. جانب طلبه جانباز هستم و دست چپم از مرفق به پايين، قطع شده است اين) ۵۶٧س (

آمده است آه   )  ة الجماعة صال( از آتاب عروة     ٢٠توانيد و نبايد خود و ديگران را از فيض جماعت محروم سازيد، در مسئله                    آرى، مى  ج ـ 
ولى اين اولويت، يك نوع اولويت عقاليى اعتبارى است آه با فرض نياز                  ;  اولى، ترك امامت ناقص براى آامل، و آامل براى اآمل است               

 اسالم  جامعه و اثر داشتن امامت جماعت در تبليغ، ساقط است، اگر نگوييم آه در شرايط خاّص فعلى و در زمان نياز شديد به فرهنگ غنى                            
 ٢۴/٨/۶٩ .و ارزشهاى اسالمى، اولى، اقدام به امامت جماعت است

 تواند عهده دار امامت جماعت شود؟ آيا اقتدا به امام جماعتى آه آفش طّبى پوشيده، جايز است يا خير؟ آيا آن شخص مى) ۵۶٨س (
 ١۵/١١/٧۴ . اقتدا به او جايز است امام جماعت شدن آسى آه آفش طّبى دارد، با رعايت ساير شرايط، مانعى ندارد وج ـ

شود يا   آيا اين فتوا شامل معلوالن مادرزاد هم مى       .  عالى اقامه جماعت اشخاص جانباز، اشكال ندارد       نقل شده آه طبق فتواى حضرت     )  ۵۶٩س  (
 خير؟

ا فرض اينكه بتوانند ايستاده      بين معلوالن محترم مادرزاد و جانبازان عزيز جنگ، از جهت صّحت امامت براى نماز جمعه و جماعت، ب                     ج ـ 
 ٢١/١١/٧۴ .، فرقى نيست و اقتدا به هر دو دسته، صحيح و جايز است)تا مصداق امامت قاعد براى قائم نباشد(نماز بخوانند 
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 امامت غير روحانى
اگر فرد  .  جود ندارد شود، ولى در آن اجتماع فرد روحانى و           در برخى از اجتماعات آوچك، شرايط اقامه نماز جماعت فراهم مى               )  ۵٧٠س  (

 توانند به او اقتدا آنند يا بهتر است نماز را فرادا بخوانند؟ عادل غير روحانى در آنجا باشد، آيا مى
 ١٢/٢/٧۵ . خواندن فرادا، بدون شبهه استج ـ

 امامت غير روحانى در مساجد، چه حكمى دارد؟) ۵٧١س (
اّما اگر با   ;  ، ممنوع است و نبايد چنين جماعتى تحّقق پيدا آند           )مى مسجد باشد  يعنى امام جماعت رس   (اگر به صورت امامت راتب باشد        ج ـ   

 ۴/٩/٧۵ .اجازه امام راتب روحانى مسجد، به طور موقت و مقطعى باشد، مانعى ندارد
 اختالف وظيفه امام و مأموم

دانند، اجتهادًا يا تقليدًا،      ران آه مجزى نمى    داند، آيا ديگ    امام جماعت، مقّلد مجتهدى است آه غسل جمعه را از جنابت مجزى مى                   )  ۵٧٢س  (
 توانند به او اقتدا آنند؟ مى

 جايز است، چون نماز امام به عقيده خودش صحيح است و صّحت در نظر او براى اقتدا، آافى است، هر چند مقّلد حّجت بر خالف آن                                  ج ـ 
 .داشته باشد

مثًال امام و مأموم، هر دو، آثيرالسفر             .  عالى صحيح نيست     ز نظر حضرت    اند آه ا     افرادى مدت طوالنى نماز جماعتى خوانده          )  ۵٧٣س   (
، عدم صّحت نماز جماعتى آه اين         )آنند اى تقليد مى   چون هر آدام از مرجع تقليد جداگانه        (اند، ولى يكى آامل و ديگرى شكسته خوانده است              بوده

 ايت است؟ آيا بايد نمازهاى گذشته قضا شود يا خير؟گردد، به چه معناست؟ آيا به معناى بطالن و عدم آف گونه برگزار مى
آند، و اگر وظيفه مأموم، خواندن         اش، آفايت مى   حسب وظيفه   نمازشان، صحيح است، چون در اقتدا و جماعت، صّحت نماز امام بر                 ج ـ 

 ٣/۶/٧۵ .بوده و نخوانده، اگر جاهل مقّصر نباشد آه معموًال هم نيست، نمازش صحيح است حمد و سوره
 نماز جمعه

 نماز جمعه واجب است يا مستحب؟ ) عليه السالم(آيا در زمان غيبت امام معصوم) ۵٧۴س (
.ولى احتياط در خواندن نماز ظهر است       ;  با وجود همه شرايطش، واجب تخييرى است       »  نماز جمعه «،  )عج( در زمان غيبت ولى عصر      ج ـ 
٢٩/١٠/٧۵ 

  روز است؟فضيلت و زمان نماز جمعه، تا چه وقت از) ۵٧۵س (
 ۶/٣/٧۶ . نماز جمعه يك وقت بيشتر ندارد، و مثل نماز ظهر آه دو وقت دارد، وقت اجزاء و وقت فضيلت، نيستج ـ

شود،  در برخى از شهرها موقع اذان ظهر روز جمعه، با اينكه هنوز نماز جمعه اقامه نشده، در برخى مساجد نماز جماعت بر پا مى                        )  ۵٧۶س  (
تواند در اين جماعتها حاضر شود؟ يا اينكه بايد صبر آند تا پس از وقت  وجهى، نتوانست در نماز جمعه شرآت آند، آيا مىاگر شخصى بنا بر عذر م     

 نماز ظهر و عصر را بخواند؟) يا به صورت فرادا يا به جماعت(نماز جمعه 
 ١٢/۶/٧۵ .داردتوان گفت آه مانعى  احترامى به نماز جمعه، نمى  با فرض مرسوم بودن و عدم قصد بىج ـ

 توان نماز ظهر را به نماز جمعه اقتدا آرد يا خير؟ آيا مى) ۵٧٧س (
 . آرى، جايز است، چون واجب تخييرى استج ـ

با توجه به شرايط امروزى جامعه اسالمى، آيا به صرف اينكه فردى با تحقيق از منابع موثق، امام جمعه شهرى را عادل نداند، آيا                              )  ۵٧٨س  (
 ماز جمعه شرآت نكند؟ يا اينكه به خاطر اهميت نماز جمعه، بايد شرآت آند؟تواند در ن مى

 ١٢/٢/٧۵ .باشد  در نماز جمعه، جماعت شرط است و در جماعت، بايد امام جماعت عادلج ـ
 به نماز جمعه سه هفته پى        توان به او اقتدا نمود يا خير؟ همچنين نرفتن          اى ـ نعوذ باهللا ـ از عدالت ساقط شود، آيا مى             اگر امام جمعه  )  ۵٧٩س  (

آورد يا خير؟ اصًال حديث مورد نظر مربوط به زمان امام معصوم است يا در زمان غيبت امام معصوم هم معتبر                              در پى با اين عذر، آيا نفاق مى          
 است؟

وط به زمان حضور امام      و حديث شريف ظاهرًا مرب     ;  است توان اقتدا آرد، ليكن در عدالت نبايد وسوسه آرد و ظاهر امر، آافى                    نمى ج ـ 
 ١/٢/٧۵ .است )عليه السالم(معصوم

مسافة الفرسخ المعتبرة بين الجمعتين، هل تكون بلحاظ الطرق المسلوآة أم تكون بلحاظ الخّط المستقيم الفرضّي؟ و آيف يستفاد ذلك من         )  ۵٨٠س  (
 األدّلة؟

 ٢/٩/٧٣ .ق المسلوك، ألّن الموضوعات و العناوين ظاهرة في الفعلّية مسافة الفرسخ المعتبرة بين الجمعتين إّنما هي بالنظر إلى الطريج ـ
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در نماز جمعه، امام، سهوًا در رآعت دوم دو رآوع به جاى آورد و مأموم بدون توجه، متعابعت آرد و رآوع اضافه به جا آورد و                                )  ۵٨١س  (
 د يا خير؟تواند به جاى نماز ظهر حساب آن آيا اين نماز را مى. بعد از نماز متوجه شد

شود، و مشمول ادّله اغتفار در جماعت بودن مثل اين مورد، بعيد و محِل تأّمل                   اش باطل است و به جاى ظهر محسوب نمى            نماز جمعه  ج ـ 
 ٢٩/١٠/٧٣ .است

؟ آيا اصًال جهر،     )هآهست(بخواند يا ِاخفات     )  بلند(آيا قرائت را بايد جهر       .  خواهد نماز ظهر بخواند     آسى آه نماز جمعه نخوانده، مى       )  ۵٨٢س  (
 جايز است يا خير؟

 ۵/١٠/٧۵ .االقوى مستحب است  جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه، نه تنها جايز، بلكه علىج ـ
 شود، با چه نّيتى است؟ به قصد احتياط مستحب يا احتياط مطلق؟ اينكه بعد از نماز جمعه، نماز ظهر خوانده مى) ۵٨٣س (

 ۵/٩/۶٩ .ط مستحبى، بعد از نماز جمعه به جا آورده شود، مانعى ندارد اگر به قصد رجا و احتياج ـ
تواند مثل ساير نمازها اقتدا آند، آيا اين            نقل شده آه در نماز جمعه، انسان حتمًا بايد قبل از رآوع اقتدا آند و در حال رآوع نمى                           )  ۵٨۴س  (

 مسئله درست است؟
 ۵/٩/۶٩ .توان اقتدا آرد يومّيه است، لذا در حال رآوع هم مى نماز جمعه، در اين گونه احكام مثل نمازهاى ج ـ

 آند؟ ها نشده باشد، آيا از نماز ظهر آفايت مى اگر انسان در نماز جمعه موّفق به درك خطبه) ۵٨۵س (
 ١٩/١١/٧٣ .آند  آرى، آفايت مىج ـ

 يا باطل است؟هاى نماز جمعه، اگر شخصى در منزل نماز ظهرش را بخواند، آ در وقت خطبه) ۵٨۶س (
 ١٨/١/٧۴ . مانعى نداردج ـ

 هاى نماز جمعه، اشكال دارد يا خير؟ آيا نرسيدن به خطبه) ۵٨٧س (
 .است ها برسند و اگر نرسيدند و به نماز برسند، نماز صحيح  بايد سعى آنند به خطبهج ـ

 خطبه برسد يا اينكه صحبت آند به طورى آه                 يعنى مثًال وسط   (هاى عيدين و نماز جمعه را گوش نكند                اگر آسى تمامى خطبه     )  ۵٨٨س  (
 آند؟ آيا نماز عيدين وى صحيح است يا خير؟ ، آيا نماز جمعه آفايت از نماز ظهر مى)ها را آن طورى آه بايد بفهمد، متوجه نشود خطبه

 .آند اند، و نماز جمعه، آفايت از ظهر مى  نماز جمعه و عيدين صحيحج ـ
 نماز آيات

اى، به وحشت افتاده، آن را به            گذشته علل بسيارى از رويدادهاى طبيعى مشخص نبود و مردم در اثر وقوع حادثه                       در زمانهاى )  ۵٨٩س  (
توان دليل وجوب نماز آيات را در مسئله خورشيد گرفتگى يا ماه گرفتگى همين ترس مردم از                      حال آيا مى  .  دادند علتهاى واهى و خرافى نسبت مى      
براى اينكه مردم در چنين حالى، ترس        )  صلى اهللا عليه وآله   (دانستند، دانست، آه در آن صورت به دستور پيامبر           ىحوادث طبيعى آه علت آن را نم       

توان حكم   شود؟ در آن صورت، آيا مى       خود را با ياد خداوند تسكين دهند، چنين نمازى واجب شد؟ اگر چنين باشد، آيا امروزه اين دستور، لغو نمى                        
 ه واجب نيست؟نمود آه نماز آيات امروز

 قطعًا در ماه گرفتگى و خورشيد گرفتگى، مسئله ترس دخالت نداشته و ظاهرًا مسئله نسبت به ماه گرفتگى و خورشيد گرفتگى، پرستش                          ج ـ 
و و اعتقاد غلط آنها بوده و يك نوع پرستش و سّنت نابجا وجود داشته و با اعتقادات غلط و با سّنتهاى نابجا هميشه بايد مبارزه نمود                                                   

از آن گذشته، هنوز مسائل اسرارآميز آره خاآى براى بشر حل نشده و هنوز بشر براى                     .  خداپرستى را در مقابل ديگر پرستى به ياد آورد           
توان به علل    بنابراين، چگونه مى  .  گردد برد، و با گذشت مدت آوتاه، از آن برمى          گذراندن قانون، صدها فكر و فلسفه و علت را به آار مى            

شود از علل    و آنچه گفته و شنيده مى      .  دا به طور آّلى راه يافت، با توجه به اينكه آن قوانين، شايد به همه جهان هستى مرتبط باشد                       قوانين خ 
آرى، آنچه را از آتاب و       .  احكام مأخوذ و گرفته شده از آتاب و سّنت و يا عقل، ناقص است و يكى از هزاران فلسفه و رمز آفرينش است                              

، حّجت  )العالم بزمانه اليهجم عليه اللوابس      (به زمان و مكان و مسائل آن عارف باشيم، تا لوابس و اشتباهات هجمه نكند                           سّنت بيابيم و      
شرعى است و با جهان تكوين هم مطابق است، و عقل ما به بعضى از آنها دسترسى دارد، و به برخى هم نه، همچنين عقل ما هيچ گاه                                             

اند، و حال آنكه نسبت       اشتباه آرده )عليهم السالم (و يا عترت و ائمه معصومين       )  صلى اهللا عليه وآله    (م اسالم تواند باور آند آه نبى مكرّ        نمى
 ١٩/٨/٧۴ .اى و سر سوزنى بلكه آمتر، نسبت به اقيانوس بزرگى است دانستنيهاى بشر به مجهوالتش، همچون قطره

، آيا واجب است بيدار بماند تا )به صورت قرص آامل( گيرد ب مثًال ماه مىآسى بر حسب قرائن و اخبار منّجمين، يقين دارد آه امش       )  ۵٩٠س  (
 تواند بخوابد؟ نماز آياتش قضا نشود يا مى

 . نبايد بخوابد و همچنين است حكم ساير واجبات موقته، ليكن اگر خوابيد، ظاهرًا معصّيت نكرده استج ـ
 توان نماز آيات را به جماعت خواند؟ ؟ آيا مىآيا خواندن نماز آيات براى رعد و برق، واجب است) ۵٩١س (
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و نماز آيات را    ;   رعد و برق و هر آيت از آيات آسمانى و زمينى آه موجب خوف و ترس در جامعه شود، سبب وجوب نماز آيات است                            ج ـ 
 ١٢/۴/٧۴ .توان با جماعت خواند مى

 

 احكام روزه
 نّيت
 نّيت روزه ماه مبارك رمضان چگونه است؟) ۵٩٢س (

 ۶/٢/٧۶ .خواهد براى خداوند قربًة الى اهللا روزه بگيرد، آافى است داند فردا ماه رمضان است، و مى  همين مقدار آه مىـج 
 اگر آسى اول ماه مبارك رمضان نّيت آند، آيا الزم است آه براى هر روز، هنگام سحر هم نّيت آند؟) ۵٩٣س (

.وزه فرداى آن نّيت آند، و بهتر است آه شب اول ماه هم نّيت روزه همه ماه را بنمايد  تواند در هر شب از ماه رمضان براى ر          انسان مى  ج ـ 
١٩/١٢/٧۵ 

اش را با شّك و ترديد در صّحت و عدم صّحت آامل آرده، آيا اين روزه                         شخصى يادش نيست آه نّيت روزه آرده يا نه و روزه               )  ۵٩۴س  (
 صحيح است يا خير؟

ته روزه بگيرد، نّيت روزه است، چون لزومى ندارد آه نّيت به زبان جارى شود يا از قلب گذرانده                      خواس  همين آه سحرى خورده و مى       ج ـ 
 ۴/١٠/٧۵ .شود

. گيرم جانب مقدار چربى خونم باالست و روزه برايم مفيد است، لذا عالوه بر روزه ماه مبارك رمضان، روزه مستحّبى نيز مى                         اين)  ۵٩۵س  (
 تى او مفيد است، اگر روزه مستحّبى بگيرد، آيا ثواب اخروى دارد؟ چگونه بايد نّيت آند؟بفرماييد آسى آه روزه براى سالم

 اين گونه اغراض مضّر به قصد قربت معتبره در صّحت عبادت نيست، بلكه معلوم نيست آه حّتى به قصد اخالص هم مضّر باشد،                                       ج ـ 
الص در قصد باشد با اينكه همان سالمتى را هم از جانب خداوند                تواند مضّر به اخ    گرچه مضّر بودنش موجب بطالن نيست، و چگونه مى          

 ٢٣/١١/٧۴ .األسباب است، اين آثار را در روزه قرار داده است آند او آه مسّبب داند، و فكر مى مى
 آند چيزهايى آه روزه را باطل مى

اش باطل    چيزى بخورد يا بياشامد، آيا روزه          دار است، اگر به عّلت فراموشى يا غفلت                  آسى آه در ماه مبارك رمضان روزه            )  ۵٩۶س   (
 شود يا خير؟ مى

اى، چه روزه ماه مبارك رمضان، و چه روزه قضا و چه روزه مستحب و غير آنها                            فراموشى و غفلت سبب بطالن هيچ نحو روزه             ج ـ 
 ١٠/٢/٧۶ .نيست، چرا آه نسيان و خطا، مرفوع است

 شان است؟ ها، مضّر به روزه  اسپرىآيا استفاده بيماران تنّفسى و ريوى از) ۵٩٧س (
 ١۵/١/٧۶ .شود  ظاهرًا مبطل نيست و خوردن و آشاميدن محسوب نمىج ـ

ام باطل است؟ اگر در وقت    آيا روزه .  آردم آه ناگاه تِه حلقم تلخ شد       در ماه رمضان براى تميز آردن ظروف، از وايتكس استفاده مى          )  ۵٩٨س  (
تِه حلق سوزش پيدا آند، چطور؟ همچنين اگر در وقت شكستن قند، تِه حلق شيرين شود، آيا روزه باطل است                        رنده آردن پياز يا ُخرد آردن سبزى،         

 يا خير؟
 ۶/٣/٧٠ .شود چون عالوه بر آنكه به عمد نبوده، خوردن و آشاميدن هم محسوب نمى;  در فرض سؤاالت، روزه باطل نيستج ـ

 اه مبارك رمضان، سُرم يا آمپول تقويتى تزريق آند؟تواند در م دار بيمار، مى آيا شخص روزه) ۵٩٩س (
دانست و صدق اآل و ُشرب بر آن، محِل تأّمل، بلكه منع، است،                توان آن را مبطل     نسبت به آمپول، احتياط، در ترك است، هر چند نمى            ج ـ 
 ١٨/٢/٧۶ .نمايد اجتناب شود، احتياط واجب، بايد از سُرمى آه به جاى غذا استفاده مى بر بنا ليكن

 در چشم به هنگام روزه گرفتن، موجب باطل شدن روزه است؟) مانند قطره(آيا ريختن دارو ) ۶٠٠س (
 ٢٠/٢/٧۶ .است  روزه باطل نيست، بلكه اگر بو يا مزه آن به حلق برسد، مكروهج ـ

است آه زير زبان رفته و در آورده             اى   نوازند و تعدادى از اين سازها به گونه             برخى از افراد در ماه مبارك رمضان ساز مى             )  ۶٠١س  (
الزم به تذّآر است آه فرصتى براى پاك آردن رطوِبت ساز، و همچنين امكان بيرون ريختن آب دهاِن                           .  رود شود و مجّددًا به داخل دهان مى          مى

 .مخلوط شده با رطوبت خارج از لوله ساز نيست و به ناچار بايد آن را فرو برد
بايد روى لب گذاشت و مدام بايد زبان زد و بعد از برداشتن از لب و گذاشتن مجّدد بر لب، آب داخل لوله آنها در                                  اى ديگر از سازها را        دسته

آيا در اين گونه موارد رطوبتى آه از          .  ناپذير است، و امكان دور ريختن آن هم نيست            نتيجه دم و بازدم، به داخل دهان آمده، فرو بردن آن اجتناب               
 د، مبطل روزه است يا خير؟شو ساز داخل دهان مى



 64                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

اى است آه در دهان قرار داده شده، يا به                با توجه به اينكه رطوبت خارج شده از دهان، هر چند ناچيز و باقى مانده بر روى وسيله                            ج ـ 
 عمل از روى     شود، موجب بطالن روزه است، لذا اگر اين          گردد و بيرون ريخته نمى      وسيله زبان زدن پيدا شده، دو مرتبه به دهان بر مى             

اش به جهات ذآر شده يا به         و به هر حال، روزه دار در ماه مبارك رمضان هر چند روزه                ;  عمد و اختيار باشد، موجب قضا و آّفاره است          
دار باقى بماند، وگرنه گناه آرده است، مضافًا بر اينكه آّفاره هم                      جهات ديگر باطل شود، واجب است آه امساك آند، و همچنان روزه                     

و نبايد انسان مسلمان در ماه مبارك رمضان، چنين گناهان بزرگى را مرتكب شود، آما اينكه اجبار ديگران و                    ;  آيد لجمله بر عهده او مى    ا فى
تواند  هيچ قانون و دستورى نمى      و;  به نحو ذآر شده در سؤال باشد، از معاصى آبيره، بلكه نابخشودنى است                 ابطال روزه آنان هر چند آه       

تواند از فرمان خداى بزرگ، تخّلف آرده،          هيچ مسئولى هم به بهانه مسئوليت و مأموريت نمى            شرع و حرام باشد، آما اينكه       مجّوز خالف   
 ١١/١٠/٧۴.»الطاعة لمخلوق فى معصية الخالق«چرا آه . مرتكب حرام شود

 شود؟ اگر خلطى در گلوى آسى باشد و آن را فرود دهد، آيا روزه او باطل مى) ۶٠٢س (
 ١٢/١١/٧۵ .نيست تا زمانى آه در فضاى دهان داخل نشده باشد، فرو بردن آن مبطل روزه ج ـ

ريزند، روزه   دهند و بعد از مدتى آن را بيرون مى          آه افراد آن را زير زبان قرار مى        )  توتون و آهك مخلوط شده    (آيا نسوار يا ناس     )  ۶٠٣س  (
 آند يا خير؟ را باطل مى
اّما هرگاه خوردن و آشاميدن     ;  ، مبطل روزه نيست   )مانند چشيدن شورى و شيرينى غذا     (آند   ه آن را درك مى     چشيدن مزه اشيايى آه ذائق      ج ـ 

 ١۶/١/٧۴ .شود، و حكم مورد سؤال تابع تشخيص مكّلف است صدق آند، روزه باطل مى
 دهد، روزه نگرفت؟ توان به عّلت ضعفى آه در اثر روزه گرفتن به انسان دست مى آيا مى) ۶٠۴س (

 روزه گرفتن، موجب ضعف است، و اگر ضعِف انسان آه ناشى از روزه است قابل تحّمل و متعارف باشد، باعث خوردن روزه                                             ـ  ج
 ٧/١١/۶٨ .شود نمى

 آند يا خير؟ آيا استنشاق به هنگام وضو در ماه رمضان، روزه را باطل مى) ۶٠۵س (
اش  آند، و اگر قهرًا باشد و عمل به استحباب آند، روزه           اش را باطل مى    هدر فرض سؤال مزبور، اگر آب استنشاق را عمدًا فرو ببرد، روز           

 ١۵/۴/٧٣ .قضا ندارد، وگرنه احتياط در قضا آردن است
 دارد؟ نزديكى با زن در ماه مبارك رمضان، همچنين به هنگام باردارى، چه حكمى) ۶٠۶س (

و آميزش با زن     ;  دار است، حرام و مبطل روزه است         از آنها روزه   جماع در ماه مبارك رمضان براى مرد و زنى آه هر دو يا يكى                       ج ـ 
 ١/١١/۶٩ .شود، بايد ترك شود باردار، مانعى ندارد، آرى، آميزش در مواردى آه باعث ضرر و زيان و اذّيت و آزار مى

ست را داخل َفْرج بيمار آنند، روزه را        آيا معاينه زِن حامله در حال روزه توسط ماما يا پزشك زنان، در صورتى آه به ناچار بايد د                     )  ۶٠٧س  (
 آند يا خير؟ باطل مى

 ۴/١١/٧١ .زن  آنچه آه مبطل روزه است، جماع است، نه داخل آردن مثل دست در َفْرجج ـ
 دار چه حكمى دارد؟ آشيدن سيگار، تنباآو و غيره براى شخص روزه) ۶٠٨س (

 ٢٢/٢/٧۶ .است  مبطل روزه دود سيگار، تنباآو و مانند آن، بنا بر احتياط واجب،ج ـ
اگر انسان در ماه مبارك رمضان و در حال روزه، به حمام برود، آيا اشكال دارد يا خير؟ در صورتى آه هوا سرد و حّمام پر از                                     )  ۶٠٩س  (

 بخار آب باشد، آيا اين بخارها در حال تنّفس، حكم آب را دارد؟
 ٣/١/٧۶ .دار، بخار غليظ را به حلق نرساند است آه روزه بخار حمام مبطل روزه نيست، ليكن احتياط واجب آن ج ـ

 اش چه حكمى دارد؟ اگر انسان در ماه مبارك رمضان و قبل از اذان صبح، جنب شود و بعد از ظهر همان روز متوجه شود، روزه) ۶١٠س (
اّما اگر غسل جنابت را فراموش      ;  استاش صحيح است و قضا ندارد و آنچه آه باعث قضا و آّفاره است، بقاى عمدى بر جنابت                        روزه ج ـ 

 ۶/٧/٧۴ .آند آه قبل از اذان صبح انجام دهد، قضاى آن روز الزم است
 اگر آسى بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند آه محتلم شده است، آيا براى روزه آن روز ضرر دارد يا خير؟) ۶١١س (

روزه نذر و يا روزه مستحب و غيره مضّر نيست، و براى نماز صبح بايد                     اى اعم از روزه واجب ماه رمضان و يا                براى هيچ روزه    ج ـ 
آرى، تنها در روزه قضاى رمضان به شرط وسعت و به شرط علم به اينكه جنابت قبل از اذان صبح حاصل شده،                                  .  تحصيل طهارت آند   

 .دباشد، يعنى بايد روزه آن روز را رها آرده و روز ديگر، قضاى آن را به جا آور مضّر مى
اگر آسى قبل از اذان صبح در ماه مبارك رمضان، خودش را جنب آند و عمدًا غسل نكند، و بعد از خوردن سحرى و قبل از اذان،                               )  ۶١٢س  (

 اش صحيح است يا خير؟ در حالى آه وقت براى غسل تنگ است، تيّمم آند و بعد از اذان غسل آند، روزه
 ۴/١٠/٧۵ .ستاش صحيح ا  اگر چه معصيت آرده، ولى روزهج ـ
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اگر آسى در ماه مبارك رمضان، قبل از اذان صبح، از خواب بيدار شود، در حالى آه در خواب محتلم شده و امكان غسل آردن هم                            )  ۶١٣س  (
 اش چگونه است؟ نداشته باشد، حكم روزه

 ٢٩/١١/٧۴ .اش صحيح است  در ضيق وقت بايد تيّمم آند و روزهج ـ
اش صحيح    به خاطر دور بودن حمام يا باز نبودن آن، قبل از اذان تيّمم آند و بعدًا غسل آند، آيا روزه                           شخصى آه جنب شده، اگر     )  ۶١۴س  (

 است يا خير؟
 ۴/١٠/٧۵ .است اش صحيح  چنانچه در ضيق وقت تيّمم آند و با تيّمم وارد صبح شود، روزهج ـ

 اش چه حكمى دارد؟ آفتاب، حيض شود، روزهدار، در ماه مبارك رمضان اندآى قبل از غروب  چنانچه زن روزه) ۶١۵س (
شود، چون زن اگر قبل از افطار و غروب آفتاب، ولو براى يك لحظه، عادت زنانه شود، روزه آن روزش باطل                              اش باطل مى    روزه ج ـ 
 ١٩/١٢/٧٠ .است

رفتم و صلوات    فقط زير دوش مى   .  مدانستم آه بايد غسل حيض انجام ده        شدم، ولى نمى   قبل از ازدواج، سه سال بود آه عادت مى          )  ۶١۶س  (
 هايم قضا دارد يا خير؟ آيا نماز و روزه. گرفتم هايم را مى فرستادم و روزه مى)عليهم السالم(بر محّمد و آل او

چون قصد قربت، حاصل و جهل هم از راه قصور بوده آه                 ( هر چند ظاهرًا غسل، به همان نحو آه در سؤال آمده، مبرىء ذّمه بوده                       ج ـ 
، ليكن احتياط آردن با به جاى آوردن قضاى تدريجى نمازها، و به نحوى آه در مشّقت و َحَرج قرار نگيريد، خوب                      ) سعه و رفع است    موجب

 ١٨/١٠/٧۵ .ها قطعًا درست است و قضا ندارد اّما روزه; و مطلوب است، هر چند رعايتش الزم نيست
 هل توجب اُالمور التالية إفطارًا أم ال؟ ) ۶١٧س (

 وضع الدم لبدن اإلنسان أوأخذالدم منه؟أـ 
 ب ـ ابرة الفيتامين؟

في رحمها، لمنع الحمل أو وضع جهاز في رحمها           »  اللولب«والمراد بالفحص الداخلّي هو وضع       (ج ـ فحص المرأة الداخلّي بواسطة اليد أو باآللة            
 ؟)لمعرفة أمراض الرحم

 ۵/١/٧۵ . هذه األمور آّلها ال توجب إفطارًاج ـ
 دى آه قضا و آّفاره يا فقط قضاى روزه واجب استموار
اش باطل   دار قبل از اذان ظهر، با همسر خود جماع آند، تكليف او چيست؟ آيا چنين شخصى عالوه بر اينكه روزه                           اگر فرد روزه  )  ۶١٨س  (
 چيست؟ ظهر واقع شود، حكمشيا اينكه حّق خوردن روزه را ندارد، اگر اين عمل بعد از اذان  شود، بايد روزه را افطار آند، مى

آّفاره است، و امساك واجب و خوردن و آشاميدن هم حرام            اش باطل است، ولو اينكه بعد از ظهر هم انجام بگيرد و موجب قضا و                 روزه ج ـ 
 ١۵/١٢/٧٣ .است و غير جايز

ل شده است آن را افطار آند، تكليفش           اش باط  دار در طول روز با همسرش مالعبه آند و به تصّور اينكه روزه                  اگر شخص روزه  )  ۶١٩س  (
شود؟ آيا يك آّفاره آافى است، يا آّفاره جمع            اش را بگيرد، يا عالوه بر قضاى روزه، آّفاره نيز بر او واجب مى                  چيست؟ آيا فقط بايد قضاى روزه      

 بايد بدهد؟
 ١۵/١٢/٧٣ . قضا واجب است و يك آّفاره، آافى استج ـ

عليها آّفارة اإلفطار العمدّي مع القضاء أم يجب القضاء           هلها و أّول سّن بلوغها و تكليفها تارآة للصوم، فهل تجب           إذا آانت فترة أّيام ج    )  ۶٢٠س  (
 اآلن؟ أيضًا لو آانت تصوم، لكّنها آانت تتناول المفطر أحيانًا، جهًال بالكّفارة، فما هو حكمها خاّصة من دون آّفارة؟ و

 ۵/١/٧۵ .ّية على االحتياط، بل على األقوى في الجهل عن تقصير بالكّفارة مع العلم بالمفطرّية القضاء واجب، أّما الكّفارة فمبنج ـ
در زمان تحصيل در دبيرستان و دانشگاه، به علت ضعف، عدم آشنايى با مسائل و احكام و اينكه در صورت گرفتن روزه، درس                                )  ۶٢١س  (

اينك بعد از حدود ده سال، در        .  زه گرفتن خوددارى آردم و قضاى آن را نيز به جا نيارودم              خواندن و موفقيت در امتحانات برايم ميّسر نبود، از رو           
چگونه بايد قضا و     )  با توجه به عدم قدرت و توانايى مالى          (لطفًا بفرماييد    .  هستم)  شود آه حدود پانزده سال مى      (هاى قضا شده      صدد جبران روزه   

 ها را بگيرم؟ آّفاره روزه
ا قطعًا بر شما واجب است و بايد به تدريج در اّيام سال بگيريد، و براى اينكه تأخير در قضا شده، بايد براى هر روز                          ه  قضاى همه روزه   ج ـ 
آند، مگر آنكه وآيل در خريد باشد، و اطمينان داشته باشيد آه با آن                  گرم گندم يا نان به فقير بدهيد، و دادن پول آن به فقير آفايت نمى                  ٧۵٠

يعنى براى هر روز شصت فقير را غذا         ( ليكن، احتياط آن است آه در صورت توان، آّفاره افطار عمدى را هم بپردازيد                  ;خرد پول، نان مى  
 گرم گندم بدهيد، ولى ٧۵٠ليكن هر گاه و بى گاه چند نفر فقير را نهار يا شام بدهيد يا به هر فقير                ;  ، اّما چون قدرت نداريد، ساقط است      )بدهيد

 ٢۴/۵/۶٩ . همان دو امر قبلى استآنچه آه مسّلم است،
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آسى آه در سال اول بلوغ، به سبب ندانستن يا عدم قدرت، روزه نگرفته است، حال وظيفه او چيست؟ آيا قضاى آن آافى است، يا                                )  ۶٢٢س  (
 آّفاره هم الزم است؟ در صورت علم و قدرت، حكم آن چيست؟

آرى، آّفاره تأخير قضا براى     .  ا در صورت ندانستن يا عدم قدرت، قضا واجب است          اّم;   در صورت داشتن علم و قدرت، بايد آّفاره بدهد          ج ـ 
 .هر روز، يك ُمّد طعام و واجب است

دانستم آه روزه مسافر صحيح نيست و بايد افطار آند ولى                     مى.  در سال اول تكليف، در ماه رمضان مسافرتى برايم پيش آمد                    )  ۶٢٣س   (
آيا قضا و آّفاره دارد يا فقط بايد         .  لذا قبل از رسيدن به حّد ترخص، روزه خود را باطل آردم             .   حّد ترّخص باشد   دانستم آه بايد بعد از گذشتن از        نمى

 قضا آنم؟
 ٢٢/٩/۶٩ . فقط قضا دارد و احتياط در دادن آّفاره استج ـ

لت از پدر و مادر، و جهل به مسئله و            عمدى، به علت خجا    فردى در اوايل سّن تكليف، قبل از اذان صبح محتلم شده، ولى با تأخير                 )  ۶٢۴س  (
 وظيفه او نسبت به روزه آن روز چيست؟. آند و به خاطر جهالت تيّمم هم نكرده است وجوب آّفاره، تا اذان صبح، غسل نمى

دتر شود، ظاهرًا زيا    در فرض سؤال، چون جاهل به مسئله بوده و جهلش هم به حساب اوايل تكليف بودن، جهل عن قصور محسوب مى                        ج ـ 
 ١/١٢/٧۵ . از قضا بر او واجب نيست

شود، يا به     توان به ساعاتى آه براى افق صبح، از طرف بعضى مراآز براى اصفهان اعالم مى                       آيا در ماه مبارك رمضان، مى        )  ۶٢۵س  (
 تقويمهاى نوشته شده، عمل آرد؟

 طلوع فجر پيدا نشده، هر چند خوردن و آشاميدن جايز             رعايت احتياط در روزه نسبت به سپيده صبح، مطلوب است، يعنى تا اطمينان به                ج ـ 
اطمينان به دخول وقت پيدا نكرده، بايد امساك آند و               اّما نسبت به مغرب، تا      ;  است، ليكن احتياط آردن در امساك در زمان شك، نيكوست              

وقت الزم است و تقويم يا غير آن،            شّك در دخول وقت، افطار عمدى است و نسبت به نماز هم اطمينان به دخول                            خوردن و آشاميدن با     
 ٣٠/٢/٧۴ .حكمش تابع حصول اطمينان مكّلف است

 آّفاره روزه
 آّفاره افطار عمدى يك روز ماه رمضان، چقدر است؟) ۶٢۶س (

روز آن،  روزه گرفتن دو ماه، آه سى و يك         .  ٢;  آزاد آردن يك بنده   .  ١:   آّفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان، يكى از اين سه چيز است             ج ـ 
 ٣٠/۴/۶٩ .اطعام شصت مسكين. ٣; بايد پى در پى باشد

 شود؟ در اين زمان آه بنده براى آزاد آردن وجود ندارد، آيا ساقط مى) ۶٢٧س (
 ٢۶/١١/٧۵ .شود  ساقط مىج ـ

 توجه به اينكه فعًال شاغل با. هايم، آّفاره جمع بر من واجب شده است       ام براى چهار سال متوالى، در مورد روزه        در دوران نوجوانى  )  ۶٢٨س  (
 نيستم و درآمدى ندارم، چگونه بايد بپردازم؟

 آسى آه آّفاره روزه ماه رمضان بر او واجب شده، بايد آن را بپردازد، و چنانچه برايش ممكن نباشد، بايد استغفار آند و هر وقت برايش        ج ـ 
 ٣/۴/٧۵ .ميّسر شد، آّفاره را بپردازد

اى دارد؟ با توجه به اينكه قبًال مقّلد امام            پرداخت يا عدم پرداخت آّفاره روزه سال قبل ترديد دارد، چه وظيفه              شخصى آه نسبت به      )  ۶٢٩س  (
 است؟ بوده، معيار محاسبه چه سّنى

قليد است،   آن مقدار از آّفاره آه در پرداخت آن شك دارد، بايد پرداخت شود، تا يقين به برائت ذّمه حاصل شود و معيار در بلوغ، زمان ت                           ج ـ 
 ٢٣/٧/٧۴ .، عمل آند)اگر در آن زمان ُنه سال داشته(يعنى آسى آه قبًال مقّلد امام بوده، اگر دختر است بايد به مبناى ُنه سال 

 توان به آنان پول داد يا فقط بايد اطعام آرد؟ در باب آّفاره روزه ماه مبارك رمضان، آيا به جاى طعام دادن به شصت فقير، مى) ۶٣٠س (
مگر آنكه پول را به او بدهد آه او          ;  آند  در آّفارات منحصرًا بايد به فقرا نان، گندم و امثال اين دو از اطعمه داده شود و بدْل آفايت نمى                       ـج  

 ٢١/٢/٧۶ .وآالتًا، طعام تهّيه آند و وثوق به تهّيه نيز حاصل باشد
 شود؟ ره جمع واجب مىاگر آسى در روزه ماه مبارك رمضان، استمنا آند، آيا آّفا) ۶٣١س (

 ٢۶/١١/٧۵ .شود  آرى، آّفاره جمع واجب مىج ـ
 اگر عمدًا روزه نذرى معّين را بخورم، آيا عالوه بر آّفاره، قضاى آن هم واجب است؟) ۶٣٢س (

 ٣٠/١١/٧۴ . قضا واجب استج ـ
عام دادن، پول معّينى را هم داد تا آّفاره برطرف           توان به جاى دو ماه روزه گرفتن يا به شصت فقير ط              در مورد آّفاره جمع، آيا مى      )  ۶٣٣س  (
 شود؟
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آند، و بايد  آّفاره جمع، آفايت از دو ماه روزه پى در پى نمى آند، آما اينكه اطعام شصت مسكين هم در      پول، آفايت از آّفاره اطعام نمى      ج ـ 
 ٧/١١/٧۵ .د به طور متفّرق بگيردتوان دانست آه اگر سى و يك روز از دو ماه را پى در پى روزه گرفت، بقّيه را مى

 شود يا همان آّفاره اول آافى است؟ اگر آّفاره تأخير قضاى ماه رمضان را نپردازد، آيا بعد از گذشت چند سال به آن اضافه مى) ۶٣۴س (
 . يك ُمّد از طعام آافى استج ـ

 آّفاره تأخير در حال حاضر، چقدر است؟) ۶٣۵س (
 ١١/١/٧۴ . گرم گندم يا نان٧۵٠ ج ـ

 احكام روزه قضا و روزه استيجارى
دارد، يا مثل زن حائض و بيمار          آيا رفع قلم، قضاى روزه را از وى بر مى            .  شخصى آه تمام ماه مبارك رمضان ديوانه بوده است          )  ۶٣۶س  (

 بايد قضاى روزه را بگيرد؟
ف است، ليكن عذردارد نه رفع حكم، به عالوه آه مسئله در            ولى حائض مكلّ  ;   چون مكّلف به تكليف فعلى نبوده و رفع قلم شده، قضا ندارد            ج ـ 

 ٢٨/٢/٧۶ .آنجا مورد نّص است
هايى را آه انسان به عّلت غفلت در اّيام نوجوانى و آغاز تلكيف نگرفته، به خصوص اگر تعداد دقيق آنها را نداند، به چه شكل                           روزه)  ۶٣٧س  (

 بايد جبران آند؟
 گرم گندم، برنج يا نان هم به فقير بدهد و احتياطًا هر مقدار هم              ٧۵٠راى تأخير در قضا بايد براى هر روز،          بايد قضاى آنها را بگيرد و ب       ج ـ 

ليكن نبايد خود را در اين امر به زحمت         ;  )يعنى براى هريك روز، شصت نفر     (تواند به عنوان آّفاره افطار عمدى، فقرا را اطعام آند             آه مى 
ها  يش سهل و بدون مشّقت است، انجام دهد، خداوند، غّفار، بخشنده و مهربان است و نسبت به مقدار روزه                        بيندازد، بلكه به مقدارى آه برا      

 ١۶/١٢/٧١ .، اآتفا آند)يعنى آنچه آه به آن يقين دارد(تواند به حّداقل  آه گرفته نشده، مى
ام آه روزه ماه مبارك رمضان را بگيرم،          موّفق نشده  گذرد،  بيمار شدم و تاآنون آه حدود چهارده سال مى         ١٣۵۴جانب در سال     اين)  ۶٣٨س  (

 تكليف بنده چيست؟
 در صورتى آه بيمارى شما از ماه رمضان به ماه رمضان ديگر رسيده، روزه آن ماه رمضان، قضا ندارد، اّما اگر از ماه رمضان تا                                   ج ـ 

نگرفتن روزه، به خاطر بيمارى ممتد،         واجب است، و براى     توانستيد قضا را به جا آوريد، قضا         ايد و مى   آرده رمضان ديگر، بهبودى پيدا    
 ٢٨/۴/۶٨ .بايد براى هر روز يك ُمّد طعام به فقير بدهيد

آرده و در آن زمان، به دليل بيمارى، تعدادى           تقليد مى  دانسته، اى دوازده ساله، از مرجعى آه سّن بلوغ را ُنه سالگى مى             دختر بچه )  ۶٣٩س  (
عالى در باره سّن تكليف دختر، آيا         آند، با توجه به نظر حضرت      حال پس از رحلت آن مرجع، از شما تقليد مى          .  فته است هاى خود را نگر    از روزه 

 هاى نگرفته را بگيرد، يا از گردن او ساقط است؟ بايد قضاى روزه
ين جانب، از زمان تقليد به بعد براى او            اش تا رمضان ديگر ادامه پيدا آرده، قضا ندارد، وگرنه بايد قضا آند، و فتواى ا                       اگر بيمارى  ج ـ 

 ١۴/١٢/٧۴ .حّجت است
ام و يادم نيست آه چه مقدار از             در ايام قاعدگى روزه نگرفته      )  حدود يازده تا بيست و ُنه سالگى         (جانب از اوايل سّن تكليف          اين)  ۶۴٠س  (
همچنين براى   .توانم روزه بگيرم    علت ناراحتى معده، نمى       روز، روزه قضا دارم و حاال هم به            ١٣٣ام، در مجموع حدود        ها را قضا آرده     روزه

. خواندم دانم آه نمازم را چگونه مى         گشتم و نمى    رفتم و عصر بر مى       مى رفتم به اين نحو آه صبح         تدريس، به روستاهاى اطراف شهرمان مى        
 .چيست تكليف بنده

، هر زمان آه توانستيد بايد قضا آنيد، مگر مقدارى آه                 )ل آمده  روز روزه آه در سؤا        ١٣٣يعنى  ( تمام آنچه را آه از شما قضا شده               ج ـ 
 ١٧/١١/۶٩ .است ايد، راجع به گذشته، تمام نمازها محكوم به صّحت را به جا آورده مطمئن هستيد قضاى آن

سافرت به حّد ترّخص يا   لذا گاهى با م   .  شدم گرفتم بيمار مى    آه مكّلف شدم تا مدت سه سال، وقتى روزه مى          ١٣۵٩جانب از سال     اين)  ۶۴١س  (
در دوران خدمت نظام وظيفه نيز بعضى از روزها، روزه گرفتم و بعضى از اوقات با                    .  آردم ام را افطار مى     بدون رفتن به مسافت شرعى، روزه      

ها را به طور آامل       وزه توانايى گرفتن تمام ر     ۶٧بدين ترتيب تا سال      .  ام را افطار نمودم     سفر به حّد ترّخص يا بدون رفتن به مسافت شرعى روزه             
هاى قضا شده در سنين بعد از تكليف تا سال            با توجه به اينكه تعداد روزه     .   به بعد توانستم روزه ماه مبارك رمضان را بگيرم          ۶٨نداشتم ولى از سال     

 هاى قضا شده، چگونه بايد اقدام آنم؟ دانم، اآنون براى تدارك روزه  را نمى۶۴
احتمال ضرر و بيمار شدن در اثر روزه، از ماه رمضان تا رمضان سال بعد ادامه داشته، قضا ندارد، ولى                               اگر بيمارى، ناراحتى و        ج ـ 

براى هر روز بايد يك ُمّد طعام به فقير بدهيد، و روزه آخرين رمضان را آه بعد از آن بهبودى حاصل شده، اگر تا رمضان بعدى                                                       
اّما ;  به عنوان آّفاره تأخير قضا بايد بپردازيد         )   گرم نان يا گندم      ٧۵٠يعنى  (ُمّد طعام    ايد، بايد قضا آنيد، و براى هر روز هم يك                  نگرفته



 68                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

و اگر با   ;   هم دارد  ١٩ايد، عالوه بر قضا و آفاره تأخير قضا، آّفاره افطار عمدى           هايى آه عمدًا و بدون سفر و يا بدون عذر افطار آرده            روزه
 .، و نسبت به روزهايى آه شك داريد، بنا را بر قدر متيّقن و حداقل بگذاريدرفتن به مسافرت باطل آرده باشيد، فقط قضا دارد

القعده فوت آرده است، آيا بر ورثه او فديه          شخصى در ماه رمضان به علت بيمارى روزه نگرفته و بعد از ماه رمضان، اول ماه ذى                 )  ۶۴٢س  (
 واجب است يا خير؟

هايى آه توان قضا را داشته، قضا واجب            فديه و با فرض خوب شدن، به اندازه روزه            با فرض ادامه بيمارى، نه قضا واجب است نه               ج ـ 
 ١٣/٢/٧۵ .است، ليكن چون قضا تا رمضان ديگر به تأخير نيفتاده، آّفاره ندارد

ال آن را   شخصى به خاطر بيمارى زخم معده، از هجده سالگى تا سى و شش سالگى، به تشخيص پزشك روزه نگرفته، و آّفاره ده س                        )  ۶۴٣س  (
آيا آّفاره اين روزها را بايد پرداخت آند؟ آيا قبل از سفر حج بايد               .  تواند روزه بگيرد   باشد، دو سالى نيز هست آه مى       داده است و بقّيه را بدهكار مى      

 بگيرد يا بعد از آن؟
 .اش نباشد رود، حّق اهللا بر ذّمه ارت خانه خدا مى فديه و آّفاره اّيام بيمارى را تالش آند تا قبل از سفر حج بپردازد، تا هنگامى آه به زيج ـ

اند، آيا   اند و تا ماه رمضان ديگر قضاى آن را به جا نياورده                    آسانى آه به اليلى مانند سفر، بيمارى يا غير آنها، روزه نگرفته                   )  ۶۴۴س  (
 اى به عهده آنهاست يا خير؟ آّفاره

آند، مگر آنكه او را      است، و دادن قيمت آن به فقير آفايت نمى         )  رم گندم، نان يا برنج     گ ٧۵٠( آرى، و آّفاره هر روز هم ُمّدى از طعام             ج ـ 
 .در خريدن طعام، وآيل آند و مورد وثوق هم باشد

، )اند آه شما قدرت بر روزه ندارى        گفته اند و مى   آرده به دليل اينكه والدين، آنان را منع مى        (تكليف دخترانى آه سالهاى اول بلوغ        )  ۶۴۵س  (
اند يا خير؟ آيا عالوه بر       دانسته اند يا نه، و آيا مسئله وجوب روزه و آّفاره را مى             اين افراد اآنون به خاطر ندارند آه آيا در آن موقع، قدرت داشته              و

حّتى اگر بسيار     (اره   قضا، آّفاره هم بايد بپردازند؟ در صورت لزوم آّفاره، آيا بايد به ترتيب باشد، يا اينكه حّتى با داشتن قدرت بر روزه آفّ                                             
 توانند پرداخت آّفاره مالى را انتخاب آنند؟ ، مى)آور هم باشد مشّقت

شده يا نه، ظاهرًا قضا ندارد، مگر روزه ماه                با فرض شك در اينكه روزه برايشان باعث ضعف مفرط و زياده از حّد متعارف مى                           ج ـ 
اند آه در اين       اند روزه بگيرند و نگرفته       توانسته دت، زمانى بوده آه مى      اند آه در اين م       رمضانى آه تا ماه رمضان ديگر مطمئن بوده            

گيرد، چون عمد در افطار روزه واجب از ماه رمضان براى ايشان، ثابت نيست،                      اّما آّفاره افطار عمدى، تعّلق نمى        ;  صورت، قضا دارد   
 ۴/١١/٧١ .ليكن احتياط در دادن يك ُمد طعام است

 توانم ابتدا روزه پدرم را قضا آنم؟ ا دارم، آيا مىجانب روزه قض اين) ۶۴۶س (
 ١۵/٢/٧۶ .ندارد  در جايى آه قضاى روزه پدر بر پسر بزرگ واجب باشد، مانعىج ـ

 تواند براى مّيت اجير شود؟ آيا شخصى آه روزه قضا دارد، مى) ۶۴٧س (
 ۵/۵/٧۵ .تواند  مانعى ندارد و مىج ـ

 اى دارد؟ و بعد از ظهر عمدًا روزه خودش را باطل آرده است، چه وظيفهآسى آه روزه استيجارى گرفته ) ۶۴٨س (
 ١۵/۴/٧٣ . بايد به جاى آن روز، يك روز ديگر روزه بگيرد و آّفاره هم نداردج ـ

ش را  ولو اسم (همان آسى آه برايش اجير شده            تواند به قصد    اگر در روزه استيجارى نام مّيت را نداند يا فراموش آند، آيا مى                     )  ۶۴٩س  (
 ، نّيت آند، يا دانستن اسم الزم است؟)داند نمى

 ۴/١٠/٧۵ .گيرد، آافى است، و دانستن اسم او الزم نيست  همين آه روزه را جهت نيابت از موجر مىج ـ
 احكام روزه مسافر

 آيا در قصر و اتمام نماز و گرفتن روزه و نگرفتن آن تفاوتى وجود دارد؟) ۶۵٠س (
مثل (خواند   زهاى چهار رآعتى را در سفر دو رآعت بخواند، نبايد روزه بگيرد، و مسافرى آه نمازش را تمام مى                        مسافرى آه بايد نما     ج ـ 

، بايد در سفر    )آند و آثيرالسفر است، و مسافرت براى او امرى سهل و عادى است يا سفر او سفر معصيت است                    آسى آه زياد مسافرت مى    
 .روزه بگيرد

آنم، و ماهانه تنها يك روز مرّخصى دارم و در اّيام            جهت انجام آار به بيش از مسافت شرعى رفت و آمد مى           مدت يك سال است آه      )  ۶۵١س  (
 توانم روزه بگيرم يا خير؟ رسم، آيا مى نمى) وطن(ديگر نيز قبل از ظهر به مقصد 

 ٢۵/۴/۶٩ . در فرض مرقوم، روزه صحيح استج ـ

                                                           
 . بيان شد٦٢٦ار عمدى در پاسخ به سؤال موارد آّفاره افط. ١٩
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آنم، و تاآنون    آيلومتر، براى انجام آار رفت و آمد مى         ٧۵مرآز استان آرمان، به فاصله       جانب هر روز از شهرستان زرند تا          اين)  ۶۵٢س  (
گردش و يا انجام امور        براى اگر در يك روز تعطيل       .  ام ام، چون آرمان را محِل آار خود قرار داده               گرفته آامل نماز و روزه خود را به طور          

 ست؟ا شخصى به آرمان بروم، حكم نماز و روزه بنده چگونه
و آسى آه آثيرالسفر است، تا ده       ;   نماز و روزه شما در آرمان و در همه مسافرتها تمام است و فرقى بين سفر شغلى و غير شغلى نيست                      ج ـ 

 ۶/۶/٧۵ .روز در يكجا نمانده، بايد نماز را تمام بخواند، و اگر ده روز ماند، نماز او در سفر اول شكسته و در سفر بعدى تمام است
 ام چه حكمى دارد؟ گيرم، روزه آنم و روزه هم مى در ماه مبارك رمضان به مدت چهار يا پنچ روز، مسافرت مى) ۶۵٣س (

 ٧/٩/٧٣ .است  چنانچه شغل شما مسافرت نباشد، يا آثيرالسفر نباشيد، روزه شما باطلج ـ
  بگيرد يا خير؟تواند روزه نذرى آيا شخصى آه بايد در ماه رمضان نماز را شكسته بخواند، مى) ۶۵۴س (

 ٨/٢/٧۵ .تواند هيچ روزه ديگرى بگيرد  در ماه رمضان نمىج ـ
رود، بيرون رفتن بعد از ظهر از خانه است يا بيرون                آيا مالك در درست بودن روزه براى آسى آه بعد از ظهر به مسافرت مى                    )  ۶۵۵س  (

 رفتن بعد از ظهر از شهر؟
 زوال ظهر بايد در محِل زندگى و شهر باشد، نه در حّد ترّخص و در مسير سفر، تا روزه                      مالك، محِل سكونت و شهر است، يعنى هنگام        ج ـ 

 .آن روزش درست باشد
تواند در وطن     شود، ولى در سفر روزه خود را افطار نكرده است، آيا مى                   مسافرى آه بعد از ظهر وارد محِل سكونت خود مى               )  ۶۵۶س  (

 بايد تمام آند؟ افطار آند؟ يا حّق افطار ندارد و روزه را 
 ١۴/١١/٧۵ .اش هم باطل است، و قضا دارد، ليكن امساك از مفطرات، مستحب است  گرفتن روزه بر او جايز نيست، و روزهج ـ

شود در   گيرد، پس از بيست روز به او گفته مى           سربازى در پايگاه محِل خدمت خود در ماه مبارك رمضان، بيست روز روزه مى                )  ۶۵٧س  (
ستيد روزه بگيريد آه قبل از ماه رمضان سى و يك روز در اين محل ساآن باشيد، لذا از فرداى آن روز، روزه را افطار آنيد و                                      توان صورتى مى 

ها را بايد قضا  آيا اين روزه. با توجه به اينكه مدت ده روز قصد آرده بوده  .  ها را نيز بايد به جا آوريد       نمازتان را هم شكسته بخوانيد، و قضاى روزه       
 د؟آن

 ٩/١٠/٧١ .ماند، روزه و قصدش هر دو درست است  با فرض اينكه مطمئن بوده ده روز به باال در آن محل مىج ـ
چهار فرسخ است، و تا پيش از ظهر به وطن خود               از اگر فرد روزه دار پيش از ظهر به مكانى برود آه فاصله آن تا وطنش بيش                    )  ۶۵٨س  (

 دارد؟ اش چه حكمى برسد، روزه
 ۴/١/٧۶ .خواهد ده روز در آنجا بماند، برگردد، روزه او صحيح است چه افطار نكند و به وطن خود يا به جايى آه مى چنانج ـ

شنود و ديوارهاى    شخصى آه قبل از ظهر در ماه مبارك رمضان، مسافر بوده، اگر قبل از اذان به جايى رسيده آه اذان شهر را مى                        )  ۶۵٩س  (
  شهر نشده، آيا روزه آن روزش صحيح است يا خير؟بيند، ولى هنوز وارد آن را مى

اش درست نيست و حّق افطار دارد، هر چند احتياط مستحب در گرفتن روزه و قضاى آن است، و احوط و اولى براى                                    ظاهرًا روزه   ج ـ 
 .حاِل سفر، افطار آندشود يا خير، آن است آه روزه خود را در همان  آسى آه مطمئن است يا شك دارد آه قبل از ظهر وارد شهر مى

تواند روزه بگيرد يا خير؟ و اگر گرفت و در ماه            در صورتى آه تكليف مكّلف در بعضى موارد، جمع بين قصر و اتمام باشد، آيا مى               )  ۶۶٠س  (
 رمضان بود، آيا الزم است بعدًا آن را قضا آند يا خير؟

 ١٣/٢/٧۵ . سبت به روزه هم جمعش به گرفتن روزه و قضاى آن استشود، ن  مواردى آه احتياطًا بين نماز قصر و اتمام، جمع مىج ـ
اش  عالى است، به خاطر جهل به فتواى شما در حال سفر روزه خود را افطار آند، وظيفه                      اگر شخص آثيرالسفر آه مقّلد حضرت      )  ۶۶١س  (

 چيست؟ آيا فقط قضا دارد، يا آّفاره هم بر عهده اوست؟
دارد، و آّفاره بر او واجب نيست و مرفوع است، چرا آه                 عن قصور است نه از روى تقصير، فقط قضا             چون اين گونه جهلها معموالً      ج ـ 

 .است اند، به شرط عدم تقصير، آه مورد سؤال نيز چنين دانند، در سعه نمى آه مردم در آنچه
 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست

ف بدن و توصيه پزشكان روزه نگرفته است، و از اين پس هم روزه گرفتن                      پير زنى آه در شصت سالگى به عّلت بيمارى، ضع             )  ۶۶٢س  (
 برايش ضّرر دارد، تكليفش چيست؟ آيا آّفاره بر او الزم است؟

 روزه بر پير مرد و پير زن اگر طاقت روزه گرفتن نداشته باشند، و يا روزه براى آنها مشّقت داشته باشد، واجب نيست، و در صورتى                               ج ـ 
 ١٧/٩/٧١ . گرفتن نداشته باشند، آّفاره هم نداردآه طاقت روزه
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اوليه احتمال آسيب رسيدن به جنين يا خود او در بين             اگر زن باردار به حّدى ضعيف باشد آه در صورت روزه گرفتن، در ماههاى               )  ۶۶٣س  (
 باشد، آيا گرفتن روزه بر او واجب است؟

اى  ادر از ناحيه روزه، خوردن روزه، جايز، بلكه واجب است و گرفتن چنين روزه                با احتمال ضرر و آسيب به جنين در َرِحم و يا به م               ج ـ 
ناگفته نماند آه محض احتمال ضرر، براى خوردن روزه آافى است و نيازى به اطمينان و حّجت شرعى نيست، البته                          .  مسقط تكليف نيست  

 ١٢/٢/۶٩ .ه بپردازددر صورتى آه ضرر براى بچه باشد، براى هر روز، بايد يك ُمّد طعام آّفار
اى هم نيست تا براى اين طفل بگيرد، و خودش هم اگر روزه بگيرد، براى                   دهد، و شير او آم است و دايه         زنى آه به بچه شير مى      )  ۶۶۴س  (

 طفلش ضرر دارد، آيا بايد روزه بگيرد يا خير؟
)  گرم گندم، جو و مانند اينها  ٧۵٠(او، بايد يك ُمّد طعام      ولى براى هر روز، اگر ضرر براى بچه بوده نه خود            ;   روزه بر او واجب نيست     ج ـ 

به فقير بدهد و بعدًا قضاى آن را هم تا سال ديگر بگيرد، و اگر تا سال آينده نگرفت، بايد براى تأخير قضاى روزه هم براى هر روز، يك ُمّد                                
 ٣٠/٧/٧٨ .طعام، از باب آّفاره تأخير به فقير بدهد

 اند، بايد قضا آنند؟ هايى را آه نگرفته گيرند، آيا روزه عّلت حاملگى يا شير دادن بچه، روزه نمىخانمهايى آه به ) ۶۶۵س (
و اگرقضا به تأخير    ;  هاى فوت شده قضا دارد و براى هر روز هم، اگر ضرر براى بچه بوده نه خود آنها، بايد يك ُمّد طعام بدهند                           روزه ج ـ 

 ۴/٣/۶٨ .تأخير بدهندافتد، بايد يك ُمّد هم به عنوان آّفاره 
زنى آه به خاطر باردارى يا شير دادن به بچه، روزه خود را افطار نموده و بعد از ماه رمضان آنها را قضا آرده است، آيا آّفاره                                   )  ۶۶۶س  (

 نيز بايد بپردازد؟
روزه را تا رمضان ديگر نگرفت، بايد         اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، براى هر روز بايد ُمّدى از طعام بپردازد، آما اينكه اگر                           ج ـ 

 .اش است، دو ُمّد طعام بپردازد براى هر روز، عالوه بر اينكه قضا بر عهده
 هاى حرام و مكروه روزه
 روزه روز عاشورا و روز عيد قربان چه حكمى دارد؟) ۶۶٧س (

 ٢۴/١٢/٧۵ .ت روزه گرفتن در روز عيد قربان حرام، ولى روزه گرفتن در روز عاشورا، مكروه اسج ـ
 اگر روزه گرفتن، موجب ناراحتى چشم نباشد، ليكن قدرت بينايى چشم را مقدارى آم آند، آيا باز هم واجب است؟) ۶۶٨س (

مگر آنكه آم شدن قدرت بينايى چشم به          ;   نبايد روزه گرفت، چون روزه با احتمال ضرر هم ساقط است، چه رسد به اطمينان به ضرر                       ج ـ 
 ۴/١/٧۵ .رد اعتنا قرار نگيرد و ضرر به حساب نيايدقدرى آم باشد آه مو

 تواند روزه بگيرد، تكليفش چيست؟ شخصى آه به ناراحتى معده و ورم روده مبتالست و در اثر ضعف و عدم قدرت و توانايى، نمى) ۶۶٩س (
 ۶/١٢/٧١ . طعام به فقير بدهددهد، نبايد روزه بگيرد، و براى هر روز، بايد يك ُمّد  شخصى آه بيمار است و احتمال ضرر مىج ـ

جانب به علت ضعف در ناحيه پا، آه به تأييد پزشك، ناشى از آم خونى است و به جهت ترس از شدت يافتن بيمارى، نتوانستم                                اين)  ۶٧٠س  (
 تكليف بنده چيست؟. هاى ماه رمضان را بگيرم روزه

اجب نيست، و اگر عذرتان از ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر ادامه پيدا              دهيد، روزه بر شما و     ايد و مى    هر زمان آه احتمال ضرر داده      ج ـ 
 ٧/١١/۶٨ .ليكن بايد براى هر روز، يك ُمّد طعام به فقير بدهيد; آند، قضا نيز ندارد

رمضان تا  تواند در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد و بعد از ماه                دخترى آه به حّد بلوغ رسيده است و به واسطه ضعف بنيه نمى                )  ۶٧١س  (
 تواند قضا آند، حكمش چيست؟ سال ديگر نيز نمى

لذا اگر از ماه رمضان تا رمضان ديگر نتوانست به خاطر ضعف مفرِط ُبنيه،                      .   دخترى آه بالغه شده، تكليفش مانند بقّيه مكّلفين است              ج ـ 
 ١۴/١/٧۵ .به فقير بدهد) گرم گندم ٧۵٠(ليكن براى هر روز بايد يك ُمّد طعام ; اش را قضا آند، قضا از او ساقط است روزه

ليكن مقدارى مشّقت به    ;  دانم آه روزه گرفتن واقعًا برايم ضرر دارد يا نه           جانب به ضعف اعصاب مبتال هستم و به درستى نمى           اين)  ۶٧٢س  (
 آيا روزه بر من واجب است؟. شود ام خراب مى همراه دارد و در حين روزه داشتن وضعيت عصبى

و اگر روزه بگيريد و بعد معلوم شود         ;   احتمال ضرر موجب جواز افطار است، لذا روزه گرفتن بر شما واجب نيست                 خوف از ضرر و     ج ـ 
 ۶/١٢/٧١ .آه برايتان مضّر بوده، صّحتش محِل اشكال است

  ضرر چيست؟آيا احتمال ضرر و بيمارى، مجّوز افطار است، يا اطمينان به ضرر و بيمارى هم الزم است؟ ميزان در مقدار) ۶٧٣س (
و ميزان، مقدارى است آه     ;   احتمال عقاليى به ضرر و بيمارى مجّوز است و اطمينان الزم نيست، و معيار، خوِف ضرر و بيمارى است                    ج ـ 

/۴/١٠ .شود شود و بايد غير از ضررى باشد آه بر حسب طبع، در اثر روزه براى همه روزه داران محّقق مى به طور متعارف تحّمل نمى
٧۵ 
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منوط به اجازه پزشك است يا اينكه خودش احتمال عقاليى            آيا افطار آردن روزه ماه مبارك رمضان و نگرفتن آن به خاطر بيمارى،              )  ۶٧۴س  (
 بدهد؟ در باره ضرر

 معيار، تشخيص خود مكّلف و خوف از ضرر است، به اين معنا آه اگر خودش احتمال دهد آه روزه برايش ضرر دارد و احتمالش هم                               ج ـ 
 .يى و متعارف باشد، مانند اينكه با استناد به گفته پزشك يا با تجربه حال خود احتمال دهد، روزه بر او واجب نيست و بايد افطار آندعقال

 اش در پايان ماه رمضان دارد، چه حكمى دارد؟ گرفتن روزه براى آسى آه ترس از شدت يافتن بيمارى) ۶٧۵س (
 ٢٧/١٠/٧۴ . واجب نيستج ـ

هايى آه انسان گرفته و بعدًا فهميده آه برايش ضرر داشته است، و موجب شدت يافتن بيمارى وى شده و در نتيجه قضاى آنها                           زهرو)  ۶٧۶س  (
 هم برايش ضرر داشته است، چه حكمى دارد؟

 ۶/١٢/٧١ . قضا ندارد و چيزى هم بر او نيستج ـ
توانسته است   م هم ترس او به جا باشد، ولى بعدًا بفهمد آه شايد مى               اگر آسى به عّلت ترس از ضرر، روزه نگيرد، و در نظر مرد               )  ۶٧٧س  (

 هاى سال گذشته چيست؟ تكليف او در مورد روزه. آه روزه بگيرد
آن ماه رمضان قضا ندارد و فقط فديه دارد، يعنى بايد              هاى  اگر ترس از ضرر، از ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر ادامه داشته، روزه                 ج ـ 

آرى، قضاى ماه رمضانى آه قبل از رسيدن ماه رمضان ديگر متوجه شده آه برايش ضرر                       .   گرم گندم يا برنج بدهد       ٧۵٠براى هر روز     
 ۶/۴/۶٨ .ندارد، بر او واجب است و بايد قضاى آن را بگيرد

 هاى مستحب روزه
ّيت روزه آردم، ولى متأّسفانه قبل از اذان          مؤّآد روزه، ن   ، نظر به استحباب    )يوم دحواألرض (القعده   بنده در روز بيست و پنجم ذى        )  ۶٧٨س  (

بدل از غسل آرده، خوابيدم و بعد از اذان هم           محتلم شده بودم، و چون در سِر آار آشيك بودم، به حمام دسترسى نداشتم، لذا تيّمم                صبح آه بيدار شدم،   
 است؟ فتم، آيا روزه و نماز من صحيح بودههمان لباسها نماز خواندم و آن روز را روزه گر وضو گرفتم و با توجه به ضيق وقت، با

روزه نيست و با فرض تيّمم براى روزه مستحّبى و بقاى عذر               در روزه مستحّبى، بقا بر جنابت، ولو عمدًا، تا اذان صبح، موجب بطالن               ج ـ 
 در غير صورت امكان،      وضو، نماز هم صحيح است، و تطهير بدن و لباس براى نماز به هر مقدارى آه ممكن است، واجب، و                             و گرفتن 

 ٣/۶/٧۵ .نماز به همان نحو صحيح است
 آيا مرد براى گرفتن روزه مستحّبى، بايد رضايت همسرش را آسب آند؟) ۶٧٩س (

 ٧/٧/٧۴ . گرفتن روزه مستحّبى مرد، هيچ نيازى به رضايت زن نداردج ـ
ع فرزند، دلسوزى است، و نيز روزه مستحّبى زن، بدون اجازه           روزه مستحّبى فرزند، بدون اجازه پدر و مادرى آه منظورشان از من           )  ۶٨٠س  (

 شوهر، چه حكمى دارد؟
بلكه اگر اسباب اذّيت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه             ;   روزه مستحّبى اوالد، اگر اسباب اذّيت پدر و مادر يا جد شود، جايز نيست                ج ـ 

 اّما زن اگر به واسطه گرفتن روزه مستحّبى، حّق شوهرش از بين برود، نبايد                   مستحّبى منع آنند، احتياط مستحب آن است آه روزه نگيرد،           
.منع آند، بنا بر احتياط مستحب، بايد خوددارى آند          )  نه براى اذّيت آردن   (همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحّبى            ;  روزه بگيرد 

١/٧/٧٨ 
 مسائل متفّرقه روزه

ديگر براى اينكه ما را به خوردن روزه مستحبى مجبور آنند، چيزى را تعارف آنند، آيا باز مستحب                       اگر دوستى سفيه يا دوستانى       )  ۶٨١س  (
 است آه اجابت آنيم و روزه استحبابى را بخوريم يا خير؟

 ٣٠/١١/٧۴ . استحباب داردج ـ
 و مصرف آند؟ آيا اين فرض هم از           تواند بگيرد  مى آيا آند، گيرد و دوستش به او شكالتى تعارف مى          شخصى روزه استحبابى مى    )  ۶٨٢س  (

 برادر مؤمن است؟ موارد استحباب اجابت
 ٣٠/١١/٧۴ . اگر اجابت آند، ثواب بيشترى آسب آرده استج ـ

 اش درست است؟ هاى ماه رمضان را بگيرد، قرص بخورد تا عادت نشود، آيا روزه اگر زن براى اينكه روزه) ۶٨٣س (
 .تاش صحيح اس  اين آار جايز و روزهج ـ

 اگر زن در ماه مبارك رمضان خود را آرايش آند، اشكالى دارد؟) ۶٨۴س (
 ٢٠/١٢/۶٩ . بالمانع استج ـ
 اعتكاف
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 منظور از مساجد جامع جهت اعتكاف، چه مساجدى است؟ آيا امكان دارد يك شهر داراى چند مسجد جامع باشد؟) ۶٨۵س (
اختصاص به اهل يك محّله يا گروهى خاص يا زمانى خاص                 و مردم است  مسجد جامع، مسجدى عمومى است آه محِل اجتماع عاّمه                ج ـ 

 ٢٠/٣/٧۶ .باشد ممكن است در يك شهر، چندين مسجد جامع وجود داشته باشد، و نداشته
بعضى از آنها هم از اهميت خاّصى از حيث رفت و آمد و               اى براى خود مسجدى دارد و      در شهرهاى بزرگ مانند تهران، هر محّله       )  ۶٨۶س  (

 باشد؟ شوند تا اعتكاف در آنها صحيح آيا چنين مساجدى مسجد جامع شهر محسوب مى .اجتماع مردم برخوردار است
 ٢٠/٣/٧۶ .لذا اگر جامعّيت براى شهر محرز نشود، اعتكاف صحيح نيست.  معيار، جامعّيت براى شهر است نه جامعّيت براى محّلهج ـ

 شود؟ تواند از مسجد خارج ّبى، مىآيا شخص معتكف جهت انجام غسل مستح) ۶٨٧س (
 ٢٠/٣/٧۶ . مانعى نداردج ـ

 تواند براى شرآت در دروس حوزه، از مسجد خارج شود؟ آيا معتكف مى) ۶٨٨س (
 ۵/١٠/٧۵ . اگر ضرورت داشته باشد، مانعى نداردج ـ

 ود؟تواند براى شرآت در مراسم مذهبى، از مسجد محِل اعتكاف خارج ش آيا شخص معتكف مى) ۶٨٩س (
١٢ . بيرون رفتن شخص معتكف از مسجد، جهت آارهاى مطلوب و مرغوب شرعى آه متوّقف بر خروج از مسجد است، مانعى نداردج ـ

/۴/٧۵  
 

 خمس
 درآمد آسبى

ود بيشتر  اند، براى س   آورند، و با آنكه خانه هم داشته         آنند و از منفعت آن، يك ميليون روپيه به دست مى               چند برادر با هم آار مى       )  ۶٩٠س  (
 گيرد؟ اند، آيا به اين خانه آه مازاد بر احتياج است، خمس تعّلق مى خانه ديگرى ساخته

گيرد، اگر چه خانه باشد، بنابراين،       آورد، و مازاد بر هزينه زندگى است، خمس تعّلق مى            به منافعى آه انسان از راه آسب به دست مى            ج ـ 
 ٢۵/٩/٧٠ .خمس خانه مذآور را بايد بپردازند

مانده و نزديك به سال شده را بايد حساب آرد و خمس آن را  برادرم از ژاپن پولهايى فرستاده است، آيا تنها همان پولهايى آه در بانك) ۶٩١س  (
 اش بر دارد و باقى مانده راحساب آند؟ اى براى مغازه پرداخت، يا بايد صبر آرد تا وقتى آه خودش بيايد، سرمايه

 .اينكه سال بر آن گذشت، متعّلق خمس است درآمد آسب، پس از ج ـ
جانب در خارج از آشور به تحصيل اشتغال دارم و هر شش ماه، از طرف وزارت علوم، مبلغى به عنوان مقّررى ارزى به                                   اين)  ۶٩٢س  (

ل، دو برابر مدت تحصيل در       ام تا پس از فراغت از تحصي         اين مقّررى در مقابل تعهدى است آه به وزارتخانه مربوط داده             .  شود حسابم واريز مى  
 آيا مبلغ اضافى اين پول، متعّلق خمس است؟. اختيار آنها باشم

ولى اگر به عنوان بورسيه      ;  شود، اگر به عنوان وام تحصيلى باشد، فعًال خمس ندارد              آنچه آه به عنوان ارز به حساب شما واريز مى              ج ـ 
 ٣/١٢/٧٠ .باشد، مازاد بر مئونه خمس دارد

آيا بايد خمس   .  ام انداز نموده و يك فرش نيز خريده        جانب مجرد هستم و تاآنون از طريق آارگرى در تابستان، مقدارى پول پس              اين  )  ۶٩٣س  (
 آيا تخميس آن هم الزم است؟. ام بپردازم؟ ضمنًا پدرم مقدراى پول به بنده آمك آرده است انداز آرده آن و نيز پولى را آه پس

ايد، خمس   ارد، و پول موجودى شما، آنچه آه از آارآرد خودتان است و براى لوازم زندگى آنار گذاشته                    فرش خريدارى شده، خمس ند      ج ـ 
 ١٨/١٢/٧٣ .همچنين پولى را آه پدرتان آمك آرده است، خمس ندارد; ندارد

آند، چنانچه   او واگذار مى  دهد، و اجازه دخل و تصّرف آامل را به             پولى را آه شوهر بابت مخارج خانه، در اختيار زن قرار مى              )  ۶٩۴س  (
انداز آند و بعد از مدتى مقدارى پول آه به عنوان قرعه آشى برنده شده به آن پول بيفزايد و مجموعًا دوازده هزار                                زن مقدارى از آن پول را پس        

 گيرد؟ مىانداز آند، آيا به آن پول خمس تعّلق  تومان شود، در صورتى آه اين پول را براى مخارج برگشت از سفر حج پس
گيرد، چون شوهر خمس آن را نداده است، و بايد خمس جايزه را              آند، به اصل آن خمس تعّلق مى       انداز مى   پول شوهر آه زن آن را پس       ج ـ 

 ١۵/١/٧٢ .هم اگر سال بر آن بگذرد و مازاد بر مئونه باشد، بپردازد
التفاوت حقوق طلب دارم آه امسال پرداخت خواهد شد، و از طرفى                   لذا مقدارى مابه   .  اين جانب سال قبل در استخدام دولت بودم           )  ۶٩۵س  (

 خواهشمند است، بفرماييد آيا پرداخت خمس اين پولى آه دريافت خواهم آرد، بر من واجب است يا خير؟. امسال بيكارم و نياز مالى دارم
هاى آن نرسد و مازاد بر مئونه باشد، خمس             پس اگر تا آخر سال به مصرف زندگى و هزينه             .   اين پول جزو درآمد سال وصول است          ج ـ 
 ٢١/۶/٧١ .دارد
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اگر به واسطه قناعت آردن و سخت گرفتن، چيزى از مخارج           «:  در رساله توضيح المسائل جناب عالى در بحث خمس آمده است آه           )  ۶٩۶س  (
كصد هزار تومان وام گرفتم و با قناعت، اقساط آن            مراد از قناعت و حّد آن چيست؟ بنده مبلغ ي           .  »سال انسان زياد بيايد، اداى خمس آن واجب نيست          

 گيرد يا خير؟ آيا به اين مبلغ خمس تعّلق مى. را پرداخت نمودم و پولش را صرف درختكارى آردم
تواند تشخيص دهد، راجع به        مراد از قناعت، سختگيرى در زندگى و مخارج است و اين امر را هر آس به فراخور حال خودش مى                            ج ـ 

خمس تعّلق  )  هاى متعارف زندگى باشد      يعنى اگر با صرفه جويى در هزينه           (م نيز، اگر اقساطش از راه قناعت پرداخت شده                 مبلغ مرقو 
 ٢٩/۵/٧۵ .گيرد نمى

گيرد؟ به   با قناعت و آينده نگرى، طّى چندين سال، از درآمد حاصله چندين قطعه زمين خريدم، آيا به اين زمينها خمس تعّلق مى                                )  ۶٩٧س  (
 يد يا قيمت فعلى؟قيمت خر
 ١١/٩/٧۵ . متعّلق خمس است، چون مازاد بر مئونه سال است، و با تعيين قيمت فعلى و قبلى، خمس آن بايد با مصالحه معلوم شودج ـ

آورد،  تواند درآمدهاى مختلفى را آه به دست مى            آيا مى .  شخصى آه شغل اصلى او آاسبى نيست ولى گاهى منفعت آسب دارد                  )  ۶٩٨س  (
 ه محاسبه آند و اگر مازاد بر مئونه سال بود، خمسش را بپردازد يا اينكه حتمًا بايد سال خمسى داشته باشد؟جداگان

 ٧/٨/٧۴ .تواند براى هر آدام، سال خمسى معّينى قرار دهد  اگر درآمدها بر حسب نوع، مختلف باشد، مىج ـ
ينه آردم، ولى بعدًا به علت آمى سرمايه نتوانستم مغازه را باز آنم، لذا              براى ساختن منزل مسكونى، مقدارى از سرمايه مغازه را هز         )  ۶٩٩س  (

به عالوه ; اجناسش را فروختم و مقدارى از آن را براى منزل و بقّيه را براى مايحتاج زندگى هزينه آردم و قسمتى از اجناس مغازه نيز موجود است              
ت ندانستن مسئله و تصّور اينكه فرد بدهكار، خمس ندارد، حساب مغازه را نكردم، حال               چند سال قبل از تعطيل مغازه، حساب سال داشتم و بعد به عل             

 تكليف چيست؟
توانستيد آاسبى   داديد، نمى  ايد، ديگر خمس ندارد، و در باقى چون اگر خمس آن را مى                 آنچه از سرمايه آه خمس آن را پرداخت آرده           ج ـ 

بهتر آه به مرجع تقليد يا نماينده او مراجعه و با مصالحه               و غير مخّمس مشكوك باشد، چه      ليكن اگر مقدار مخّمس      ;  خمس ندارد  آنيد، آن هم  
 ١٩/٧/٧١ .مشكوك قضيه را حل آنيد

گيرد، چه حكمى    پردازد، مى  ، يا مسلمانى آه خمس نمى     ...)مسيحى، زرتشتى و  (دستمزدى آه شخص مسلمان از افراد غير مسلمان          )  ٧٠٠س  (
 دارد؟

ل و تصّرف در آن، جايز است، ليكن اگر پرداخت آننده دستمزد، مسلمان باشد، و گيرنده بداند آه عين اين مال متعّلق                            براى گيرنده حال   ج ـ 
 ٢٨/٨/٧۴ .خمس است، ولى خمسش را نپرداخته، بايد گيرنده خمسش را بپردازد

االرثش مكّلف به    ارث او بابت اين مقدار از سهم        موّرث مالى را از مسلمان خريده است، آيا و           .  وّراث و موّرث هر دو آافر هستند        )  ٧٠١س  (
پرداخت خمس است يا خير؟ اگر وارث مسلمان و موّرث آافر باشد و موّرث مالى را از مسلمان خريده باشد آه به مسلمان به ارث رسيده، چطور؟                                

 ضمنًا خمس را به چه آسى بايد بپردازند؟
 مسلمان خريدارى آرده است، بايد پرداخت شود، و اگر خود خريدار نپرداخت، وارث                 از)  يعنى اهل آتاب  ( خمس زمينى آه آافر ِذّمى        ج ـ 

 ١/٢/٧٣ .او چه مسلم باشد و چه آافر، بايد به مجتهد جامع الشرائط داده شود
 باغ، زمين آشاورزى و محصوالت آنها

 د، آيا باز متعّلق خمس است يا خير؟درصورتى آه از پول مخّمس، باغ يا ِملكى خريدارى شود، چنانچه آن را نفروشن) ٧٠٢س (
آرى، اگر  .  گيرد  ارتقاى قيمت و سود اضافه بر خريد، جزو ارباح مكاسب است آه اگر مازاد بر مئونه سال باشد، خمس به آن تعّلق مى                           ج ـ 

١۴ .مان فروش استبراى تجارت باشد، قيمت اضافه شده در هر سال، جزو درآمد همان سال است، و اگر براى تجارت نباشد، معيار، ز
/۴/٧۴ 

ام آه حدودًا از يك چهارم آن براى درختكارى و از بقّيه براى آشت                 متر زمين را احيا آرده     ٣٧٠٠ مقدار   ١٣۵٩اين جانب در سال     )  ٧٠٣س  (
يح المسائل   رساله توض  )  ١٧٧٠مسئله   (با توجه به        .  نه از ابتدا قصد فروش آن را داشتم و نه در حال حاضر                             .  آنم جو و گندم استفاده مى          

 عالى، آيا اين زمين متعّلق خمس است؟ حضرت
 ٢٩/١٢/٧٢ .ليكن ترقى قيمت در سالهاى بعد خمس ندارد، مگرموقع فروش; گيرد  به قيمت فعلى آن خمس تعّلق مىج ـ

با توجه  .  اند آباد آرده اى از آشاورزان پس از پيروزى انقالب اسالمى، با اجازه سازمان اراضى، زمينهايى را در حومه شهر،                    عده)  ٧٠۴س  (
 به اينكه آنان در صدد پرداخت وجوهات شرعى هستند و نيز با عنايت به مرغوبيت اراضى آشاورزى، آيفيت پرداخت آن را مرقوم فرماييد؟
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ماينده او آه    گذارى شود، و بعد مجتهد جامع الشرائط يا ن               گيرد، لذا اوًال بايد عين آباد شده، قيمت              چون خمس به عين مال تعّلق مى            ج ـ 
تواند يْك پنجم زمين را با هر قيمت آه صالح دانست، به مؤّدى خمس بفروشد، بايد توجه داشته باشد آه قيمت                         آند، مى  وجوهات را اخذ مى   

 ١٠/٢/٧١ .توان به ديگرى فروخت، آمتر از آل است يك پنجم مشاع و زمينى آه نمى
ليكن درآمد آشاورزى براى آنان به خاطر وجود هزينه، به           .  چهل جريب يا بيشتر شدند    اى از آشاورزان مالك زمينى به وسعت          عده)  ٧٠۵س  (

 آيا تخميس اين زمينها واجب است؟. اندازه مخارج زندگى است
 ٢۴/١٢/٧۴ .باشد  همه آنچه آه تأمين معيشت، متكى به درآمد حاصل از آن است، سرمايه است و متعّلق خمس مىج ـ

 آيا خمس اين زمين واجب است؟. اى زمين آشاورزى خريده و آن را اجاره داده است عّلمى است، قطعهشخصى آه شغل او م) ٧٠۶س (
 ٢۴/١٢/٧۴ .  خمس آن واجب استج ـ

در صورت فرا رسيدن سال خمسى، آيا خمس بذر را بايد بپردازد يا زراعت              .  آشاورزى بذرى آه خمسش را نداده، آشت آرده است        )  ٧٠٧س  (
  داده باشد، حكم چيست؟را؟ اگر خمس بذر را

 ٣/۵/٧۵ .شود و خمس ندارد ليكن تا حاصل به دست نيايد، درآمد محسوب نمى;  بذر، چون از درآمد سال گذشته بوده، خمس داردج ـ
 )َمهرّيه، بخشش و ارث(درآمدهاى غير آسبى 

 گيرد؟ عّلق مىآند، خمس ت اى آه بعد از چند سال، همسرم به بنده پرداخت مى آيا به َمهرّيه) ٧٠٨س (
گيرد، ليكن اگر شوهر آن را از درآمد سالهاى قبل آه خمس آن را نداده، پرداخت آند، بايد خمس آن را                                     خمس به َمهرّيه تعّلق نمى        ج ـ 

 ١١/۵/٧۴ .بپردازد
 چه حكمى دارد؟اش برسد،  اگر فرد قناعت آند و سال خمسى. شود گاهى به افراد، مبلغى عيدى، تشويقى يا هديه پرداخت مى) ٧٠٩س (

اّما تشويقى آه به حساب آار است، جزو ارباح مكاسب است و اگر اضافه بر مئونه سال                      ;  گيرد  خمس به هبه، هديه و عيدى تعّلق نمى          ج ـ 
 ١١/٣/٧۴ .گيرد باشد، خمس به آن تعّلق مى

 خير؟ متعّلق خمس است يا. شود آيا مبالغى آه در عروسيها به عنوان هديه جمع مى) ٧١٠س (
لذا .  آرى، اگر از راه آسب با آن پول، درآمدى به دست آيد، جزو درآمد سال حصول است                .   مبلغ جمع شده، چون هديه است، خمس ندارد        ج ـ 

 ٢٠/١٢/٧٠ .اگر تا آخر سال مصرف نشود، به عنوان مازاد بر مئونه متعّلق خمس است
ن سرمايه مورد استفاده قرار گيرد، آيا متعّلق خمس است، يا حكم سرمايه                   چنانچه هدايا و آادوها به پول نقد تبديل شود و به عنوا                 )  ٧١١س  (

 مخّمس را دارد؟
 ٢٨/٨/٧۴ . حكم سرمايه مخّمس را داردج ـ

مقدارى طالى متعّلق به خود و دخترم را به مبلغ پنجاه هزار تومان فروختم و پول آن را به شرآتى دادم آه با آن آار آند و ماهيانه،                              )  ٧١٢س  (
حال با  .  هزار و پانصد تومان به من بپردازد، در حالى آه طالهاى دخترم هديه بود، ولى طالهاى خود را به مرور خريده و استفاده آرده بودم                            مبلغ  

 :توجه به اين مطالب بفرماييد
 گيرد؟ آيا به اين پنجاه هزار تومان، خمس تعّلق مى. ١
  خمس دارد؟انداز مبالغ دريافتى در هر ماه، سِر سال، آيا پس. ٢
 دارد؟ اندازها طال يا چيز ديگرى بخرم، خمس اگر قبل از اينكه سال تمام بشود، با اين پس. ٣

اگر از پول آسب و درآمد بوده، خمس دارد، و اگر هبه                    مقدارى آه هديه بوده، خمس ندارد، و آن مقدار آه به مرور خريده شده،                     ـ  ١ج  
 .شوهر بوده، خمس ندارد

 .اى، اگر تا سال خمسى جزو مئونه نباشد، خمس دارد اى و غير هديه  از آن، اعم از پول طالى هديه تمام سود حاصلـ٢ج 
 . اگر جزو مئونه باشد و حالت سرمايه پيدا نكند، خمس نداردـ٣ج 

. ديه آرده است   بنده مبلغ پانصد هزار تومان پول نقد دارم آه يكصد هزار تومان آن از فروش طالهايى است آه شوهرم به من ه                                )  ٧١٣س  (
 گيرد يا خير؟ مقدارى هم طال دارم آه به بنده هديه شده است، آيا به اين پول و طال خمس و زآات تعّلق مى

. گيرد، و مورد تعّلق زآات هم نيست، چون نقد رايج نيست              به طالهاى اهدايى و آنچه آه براى زينت مورد نياز است، خمس تعّلق نمى                 ج ـ 
 ٧/١١/٧۵ . تومان آه از غير فروش طالهاى اهدايى به دست آمده، متعّلق خمس استليكن مبلغ چهار صد هزار

داند آه وى، خمس اين زمين را نداده         شخصى ملكى را خريده و مالك مقدارى از حّق خودش را به او بخشيده است، خريدار نيز مى                   )  ٧١۴س  (
 م است خمس آن مقدار را بپردازد؟ اگر نداند، چطور؟بخشش، هديه است، آيا بر خريدار الز با توجه به اينكه مقدار. است
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 اگر زمين يا چيز ديگرى، به هر نحوى، در اختيار آسى قرار بگيرد و ملك او شود، و او يقين داشته باشد آه آن شىء بالخصوص متعّلق        ج ـ 
ه متعّلق خمس بوده يا نه، هر چند بداند آه            ولى اگر شك دارد آ     ;  خمس بوده، و مالك قبلى خمس آن را نداده است، بايد خمس آن را بپردازد                  

 ۵/٣/٧٣ .داده، خمس بر او واجب نيست صاحبش، خمس اموال خود را نمى
 گيرد؟ شود، خمس تعّلق مى آيا به پولى آه به بچه به عنوان جايزه داده مى) ٧١۵س (

 ١٢/۴/٧۴ .، خمس دارد، وگرنه خمس ندارد)مانند جوايز بانك( جوايزى آه جنبه آسبى دارد ج ـ
پول نذرى و هدايايى آه نزد انسان باقى مانده و هنوز به عّلت ُبعد مسافت، به صاحبانش داده نشده است، آيا با فرا رسيدن سال                                        )  ٧١۶س  (

 خمسى، متعّلق خمس است؟ 
 ٣٠/٢/٧۴ . متعّلق خمس نيستج ـ

از گذشت يك سال، مبالغى را تحت عنوان معّوقه حقوق به                 با توجه به اينكه نظام هماهنگ پرداخت حقوق بنياد شهيد، غالبًا پس                     )  ٧١٧س  (
التفاوت حقوق سالهاى قبل، آه توسط بنياد شهيد به طور يكجا، به             آند، مستدعى است بفرماييد آيا به معّوقه مابه        هاى مكّرم شاهد پرداخت مى     خانواده
 گيرد يا خير؟ شود، خمس تعّلق مى هاى معّظم شاهد پرداخت مى خانواده

 ١/٣/٧۵ .خمس ندارد و مانند غير معّوقه است، و چون درآمد آسبى نيست، متعّلق خمس هم نيست ج ـ
مطابق قانون مصوب مبنى بر پرداخت حقوق و مستمّرى به بازماندگان شهدا و مفقودين معّظم، به نحوى آه اشتغال آنان فرض                                  )  ٧١٨س  (
 گيرد؟ شود، آيا به آن خمس تعّلق مى شود، بخشى از مستمّرى پرداختى، مازاد بر مئونه سال مى مى

 ١۶/۴/٧٣ .هاى معّظم شهدا و مفقودين دارد، متعّلق خمس نيست  اين گونه مبالغ، چون در آمد آسبى نيست، و جنبه تقديمى به خانوادهج ـ
 خمس را از ماترآش        توانند بدون اجازه وّراث ديگر، بدهى وى بابت              اگر شخصى فوت آند، آيا بعضى از فرزندان متوّفا مى                  )  ٧١٩س   (

 بپردازند؟
 ٢۴/۴/٧۶ . ديون مّيت آه از جمله آنها خمس است، بايد پرداخت شودج ـ

االرث خود را جهت ازدواج هزينه آنم         توانم سهم  دانم آه هرگز خمس پرداخت نكرده است، آيا مى          جانب فوت نموده و مى     پدر اين )  ٧٢٠س  (
 عالى پرداخت آنم؟ رتو بدهى بابت خمس خود را به صورت اقساط به حض

يعنى (پرداخته، و آنچه آه به شما رسيده است، متعّلق خمس بوده، ولى پرداخت نشده، در اين صورت                       اگر مطمئن هستيد آه خمس نمى       ج ـ 
 ۶/١/٧۶ .خمس را بدهكار هستيد، و در پرداخت به طور اقساط، مجازيد) با اين دو شرط

 االرث به بنده رسيده است، آيا اين پول متعّلق خمس است يا خير؟ مبلغ دو ميليون ريال به صورت سهم) ٧٢١س (
/٨ . ارث، خمس ندارد، مگر آنكه اطمينان حاصل شود آه مال به ارث رسيده، متعّلق خمس بوده، ولى مّيت خمس آن را نپرداخته استج ـ
١١/٧٣ 

اشكاالتى، پس از مدتى تقسيم شود و به تمّلك فرد در آيد، آيا                    اگر مقدارى از ماترك مّيتى به آسى تعّلق گيرد و به عّلت موانع و                       )  ٧٢٢س  (
آن اّطالع نداشته باشد يا بعد       وصول، متعّلق خمس است يا نه؟ اگر قيمت زمان فوت، مشخص نباشد، يا فرد از                ارزش افزوده از تاريخ فوت تا هنگام      

بدون قصد   از هم متعّلق خمس است؟ اگر مالى به انسان هديه شود و چندى                 پيدا آند، آيا ب     از تقسيم، مدتى اموال را نگهدارى آند، و ارزش افزوده             
در حالى آه از قيمت زمان هبه (التفاوت جزو درآمد سال فروش است يا خير؟  اآتساب، آن را نگهدارى آند و قيمت باال رود، پس از فروش، آيا مابه            

 ).اّطالعى ندارد
باال رفته جزو درآمد سال فروش است، و اگر تا آخر سال، خرج زندگى نشود، بايد خمس                    هبه و ارث، هر چند خمس ندارد، ليكن قيمت            ج ـ 

ناگفته نماند آه تأخير در     ;  تواند حّداآثر آن زمان را لحاظ آند        آن را بپردازد، وگرنه خمس ندارد، و با شّك در قيمت زمان هديه و ارث، مى                  
 ١٠/٣/٧۴ .پذيرد شاءاهللا خداى غّفار عذر را مى اداى خمس، به خاطر موانع و اشكاالت، گناه نيست، و ان

فروختم و دستگاه نختابى به قيمت ششصد هزار            ، مقدارى از ارثيه پدرى را به مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان                   ١٣٧١در سال    )  ٧٢٣س  (
االرث بنده   آيا سهم  انم آن را بفروشم،    تو با توجه به اينكه در حال حاضر مغازه مورد نياز من است و نمى                   .  طور قسطى خريدارى آردم     تومان به 

 متعّلق خمس است؟ در اين صورت قيمت فعلى بايد لحاظ شود يا قيمت قبلى؟
 ارث، خمس ندارد، مگر آنكه ترّقى قيمت آرده باشد، آه در اين صورت، ترّقى موقع فروش، جزو درآمد سال است و اگر تا آخر سال                                 ج ـ 

 ٢۵/١٢/٧۵ .خرج نشود، متعّلق خمس خواهد بود
آيا اين حقوق، متعّلق خمس      .  آند مستمّرى دريافت مى   همسر شخصى آارمند دولت بوده و فوت آرده است و اآنون حقوق وظيفه يا                 )٧٢۴س  (

 گيرد؟ خمس تعّلق مى) اگر سال بر آن بگذرد(شود؟ و اگر دولت، مقدارى بر آن بيفزايد، آيا به آن زيادى  است يا ارث محسوب مى
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پردازند، متعّلق خمس نيست و تعّلق نگرفتن خمس به           خاطر فوت ديگران به انسان مى       آه به )  چه رسد به مستمّرى جزء       ( حقوق وظيفه  ج ـ 
 ٢٢/٨/٧٠ .تر از اصل است تر و واضح آنچه آه دولت آن را اضافه آرده است، روشن

 خمس سرمايه و ترّقى قيمت آن
 گيرد؟ آيا به سرمايه آار، خمس تعّلق مى)٧٢۵س (

 ٢٨/٨/٧۴ .مس دارد، مگر آنكه اداى آن موجب بيكار شدن و مشّقت در زندگى شود خج ـ
 شود، متعّلق خمس است؟ آيا پولى آه جهت خريد سّكه بهار آزادى به حساب بانك واريز مى)٧٢۶س (

 ١٢/٩/٧٣ . با ساير پولهاى مازاد بر مئونه تفاوتى نداردج ـ
 گيرد؟  آيا به آنها خمس تعّلق مىاگر فردى داراى يك گّله گوسفند باشد،)٧٢٧س (

 ۴/١٠/٧۵ . سرمايه است و خمس داردج ـ
آيا گاو و گوسفند زياد      .  اند، ولى به حّد زآات نرسيده است        شخصى خمس يك گاو يا گوسفند خود را داده است و بعد زاد و ولد آرده                   )٧٢٨س  (

 شده هم متعّلق خمس است؟
 ١۶/٢/٧٢ .باشد، خمس ندارد، ولى اگر جزو سرمايه باشد، خمس دارد زيادى گاو و گوسفند چنانچه براى مئونه ج ـ

آند آه بعد از چند سال بتواند با فروش آن، وسايل مورد نياز ازدواج فرزندانش  شخصى ساختمان يا ملكى را بدين قصد خريدارى مى       )٧٢٩س  (
 آيا هنگام فروش، بايد خمس قيمت زمين را بپردازد؟. را فراهم آند
 ٣٠/٢/٧۶ . از زمينها جزو سرمايه و متعّلق خمس است اين نحوج ـ

شخصى يك ميليون تومان بابت سرقفلى مغازه پرداخت آرده و يك ميليون تومان نيز سرمايه دارد و درآمد او به اندازه مخارج                                     )  ٧٣٠س  (
 گيرد؟ مى آيا خمس به او تعّلق. زندگى است
توان خمس را ولو به        شود، سرمايه و متعّلق خمس است، چون معموًال مى             فاده مى  همه آنچه آه از درآمد آن براى تأمين معيشت است               ج ـ 

 ٢۴/١٢/٧۴ .گردان، پرداخت آرد اقساط و با دست
بعد خانه را فروختم و به مغازه تبديل آردم و            .  اى را خريدارى آردم    اين جانب با فروش طالى همسرم و ساير لوازم زندگى، خانه            )  ٧٣١س  (

آيا به پول مغازه،     .  ام  را فروخته و مقدارى لوازم منزل خريدم و مقدارى از آن را نيز به عنوان قرض به افراد ديگر داده                               در حال حاضر مغازه    
 گيرد؟ خمس تعّلق مى
 ٢۶/١٢/٧۵ . ارتقاى قيمت از ارباح مكاسب سال فروش است و فرقى بين نقد بودن و يا به قرض دادن نيستج ـ

تهّيه شود و در سال بعد، ارزش آن معادل يكصد و چهل هزار تومان شود،               )  فرضًا يكصد هزار تومان   ( مخّمس   اى اگر آاال يا سرمايه   )٧٣٢س  (
 شود، يا جزو سرمايه مخّمس است؟ آيا ارزش افزوده مشمول خمس مى

 ٢٨/٨/٧۴ . ارزش اضافى سرمايه، جزو درآمد سال است و در صورتى آه از مئونه سال زياد بيايد، متعّلق خمس استج ـ
در .  در حسابرسى پايان سال، اجناسى موجود است آه قيمت آن افزايش يافته است، ولى تا به فروش نرود، سودش قطعى نيست                                )  ٧٣٣س  (

 شود يا قيمت روز؟ منظور مى) خريد(صورت فرار رسيدن حساب سال خمسى، آيا قيمت تمام شده 
 ٢٠/١/٧۴ .شود ، بايد محاسبه)يعنى قيمت روز(شود   به قيمتى آه در بازار خريدارى مىج ـ

پدرى يك قطعه زمين را به قيمت يكصد و پنجاه هزار تومان به فرزندش فروخت، حال آنكه قيمت واقعى آن، بيش از يك ميليون                                      )٧٣۴س  (
 صورت آيا بايد خمس مبلغ پرداخت شده بابت زمين را بپردازد يا ارزش واقعى آن را؟ تومان است، در اين

 ٣٠/١/٧٢ .گيرد يكصد و پنجاه هزار تومان تعّلق مى خمس، به همان ج ـ
مانده را بايد به قيمت روز       با فرا رسيدن سال خمسى، خمس اقالم باقى        .  دهند معموًال اجناسى را از طريق ُبن توسط شرآت به ما مى           )٧٣۵س  (

 حساب آنيم يا به قيمت زمان خريد؟
 ١٩/٧/٧١ .پردازد، بايد به قيمت روز حساب آند لذا اگر قيمت آن را مىمانده بايد از اصلش پرداخت شود،   خمس جنسهاى باقىج ـ

اگر مثًال مبلغ سهام سيصد هزار تومان باشد، و              .  ام آرده گذارى خريدارى  عنوان سرمايه  مقدار سيصد هزار تومان برگه سهام به          )٧٣۶س  (
شود، آيا بايد خمس اصل سهام را بپردازم يا  تومان هزار وعًا ششصدو سال آينده اين سهم سيصد هزار تومان سود آند و مجم            بگذرد سال خمسى بنده  

 سود آن نيز متعّلق خمس است؟
چهل هزار تومان است آه مخّمس است و هر چه در سال                  و مانده آن مبلغ دويست      مبلغ سيصد هزار تومان متعّلق خمس است و باقى             ج ـ 

اّما خمس دويست و چهل هزار تومان آه        ;  آن را بپردازيد   ر مئونه باشد، بايد خمس    دويست و چهل هزار تومان اضافه شود و مازاد ب          آينده بر 
 ۶/١١/٧۵ .مخّمس است، الزم نيست
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 )سوارى ـ بارى(وسيله نقلّيه 
ام تا در سال آينده آن  عنوان وديعه جهت خريد ماشين سوارى، به حساب يك شرآت خودروسازى واريز آرده       جانب مبلغى را به    اين)  ٧٣٧س  (
 گيرد؟ آيا به اين مبلغ خمس تعّلق مى.  تحويل بگيرمرا

 . اگر مورد احتياج باشد، چون خرج براى مئونه است، خمس نداردج ـ
پردازند، تا ماهيانه اقساط     مورد نياز مشاراليه است، مى     بر طبق قراردادى به آارمندى وام بدون بهره، به منظور خريد اتومبيل آه              )  ٧٣٨س  (

 توجه به طوالنى بودن بازپرداخت وام دريافتى، تكليف او نسبت به اداى خمس چگونه است؟ با. شودآن از حقوق وى آسر 
 ٢٠/١/٧۴ .شود و خود ماشين آه جزو مئونه است، خمس ندارد  بدهكاريها از سرمايه آسر مىج ـ

طور  گيرد؟ به  ول حاصل، خمس تعّلق مى     آيا به پ  .  فردى اتومبيل شخصى خود را به قصد تبديل به احسن نمودن آن، فروخته است                 )  ٧٣٩س  (
 آّلى فروش ماشين شخصى، چه حكمى دارد؟

التفاوت ماشين فعلى و بعدى نيست، البته به شرط            ماشين در حّد مئونه، حكم منزل را دارد، و در اين حكم فرقى بين ماشين قبلى و مابه                      ج ـ 
 ٣٠/٢/٧۶ .آنكه از حّد متعارف خارج نشود

هاى نگهدارى ماشين تأمين شود، و هم به مخارج                 ومبيل خريدم و به شخصى دادم تا با آن آار آند، تا هم هزينه                        يك دستگاه ات   )  ٧۴٠س  (
 گيرد؟ به درآمد حاصل از آن، چطور؟ آيا به اين ماشين، خمس تعّلق مى. ام آمك آند زندگى

س را پرداختيد، تا ماشين را نفروشيد، متعّلق خمس             ليكن يك مرتبه آه خم      ;  گيرد  ماشين جزو سرمايه است، لذا خمس به آن تعّلق مى                ج ـ 
نخواهد بود، و هر موقع آه آن را فروختيد، مازاد بر قيمت زمان تخميس جزو درآمد سال فروش است، اّما سود حاصل از ماشين، جزو                                     

 ١٧/٧/٧۴ .ارباح مكاسب است، و اگر از مئونه سال زياد آمد، خمس آن را بايد بپردازيد
گيرند، ليكن اجرت دريافتى آنان به اندازه             زنند و اجرت مى      اند و زمينهاى آشاورزى را شخم مى            ى تراآتورى خريده   اشخاص)  ٧۴١س   (

 آيا تراآتور خمس دارد يا خير؟. مخارج زندگى است
پرداخت خمس، به   گيرد، ولو در     شود، سرمايه است و خمس به آن تعّلق مى            همه آنچه آه از درآمد آن براى تأمين معيشت استفاده مى              ج ـ 

 ٢۴/١٢/٧۴ .صورت اقساط عمل آند
 تهّيه مسكن

آيا آن زمين   .  اى بسازد، چنانچه فعًال نتواند ساختمان را بسازد و چند سال بگذرد                اگر شخصى زمينى بخرد تا در آينده در آن خانه            )  ٧۴٢س  (
 متعّلق خمس است يا خير؟

 ٧/٣/٧۴ . خمس نداردج ـ
انه، چند ماشين آجر خريدم، ولى در حين ساختن خانه به خاطر قرض و مشكالت ديگر نتوانستم خانه را                         جانب براى ساختن خ     اين)  ٧۴٣س  (

 شود يا خير؟ آيا اين مصالح مشمول خمس مى. تكميل آنم
 ١۶/٢/٧٢ . مصالح تهّيه شده براى خانه مسكونى، خمس ندارد، هر چند چندين سال هم مصرف نشودج ـ

اّما به عّلت نداشتن شغل و نياز به سرمايه جهت آسب، خانه              ;  قرض ساخته و مدتى در آن زندگى آرده است         اى را با     شخصى خانه )  ٧۴۴س  (
را فروخته و اآنون خود، مستأجر است و با پول خانه قرضهاى خود را ادا آرده و با مقدارى از آن، ماشين و اثاث منزل خريده و مابقى را سرمايه                                 

 گيرد؟ س به چه مقدار از مال او تعّلق مىآسب قرار داده است، بفرماييد خم
آرى، .  گيرد، حّتى به آنها آه سرمايه شده است           به چيزى از پوِل مثِل خانه فروشى آه مئونه بوده، تا خانه تهّيه نشده، خمس تعّلق نمى                        ج ـ 

 ٣/٢/٧۵ .سود حاصل از آن، جزو درآمد آسبى و ارباح مكاسب است
آيا به اين پول، خمس     .  آنم انداز مى   از حقوق خود را به منظور تهّيه خانه و لوازم مورد نياز زندگى، پس                بنده معّلم هستم و مقدارى    )  ٧۴۵س  (

 آنم و در طول سال مورد استفاده نيست، چطور؟ گيرد؟ اجناسى آه براى ازدواج تهّيه مى تعّلق مى
شود، ظاهرًا متعّلق خمس نيست و در حكم مئونه            نار گذاشته مى   اين گونه پولها آه براى تهّيه خانه و لوازم آن، به طور جبر و الزام آ                     ج ـ 
 ٢٣/٢/٧۴ .است

ام تا ماهيانه اجاره آمترى براى خانه             ام گذاشته  الحسنه در اختيار صاحبخانه      مبلغ يك ميليون تومان پوِل پيش به عنوان قرض               )  ٧۴۶س   (
 پرداخت آنم، آيا اين پول خمس دارد يا خير؟

الحسنه به صاحبخانه داده شده، و صاحبخانه هم آن را گرفته تا اجاره آمترى بگيرد، پوِل داده شده چون مئونه                       رض پولى آه به عنوان ق     ج ـ 
مستأجر است، خمس ندارد، مگر زمانى آه از مئونه و مورد احتياج بودن خارج شود و مازاد بر مئونه سال باشد آه در اين فرض به آن،                                   

 ١۵/۴/٧۴ .گيرد خمس تعّلق مى
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 گيرد يا خير؟ اگر قيمت خانه مسكونى از زمان خريد باال برود، آيا به زيادى قيمت، خمس تعّلق مى) ٧۴٧س (
 قبل از فروش، جزو درآمد و متعّلِق خمس نيست، ليكن بعد از فروش، اگر براى مئونه مصرف نشود، يا مورد احتياج براى مئونه نباشد،                  ج ـ 

 ١۵/۴/٧۴ .جزو ارباح مكاسب و مورد تعّلق خمس است
آنم، و از طرف اداره مربوط هم زمين         جانب آارمند هستم و فعًال در خانه پدرم آه قسمتى از آن را به من داده است، زندگى مى                   اين)  ٧۴٨س  (

ين خانه خمس تعّلق    با توجه به اينكه در حال حاضر، بابت اين خانه، به بانك مقروض هستم، آيا به ا                .  ام گرفته و با استفاده از وام بانكى، آن را ساخته         
 گيرد؟ مى

شود،  باشيد، چنانچه احتياج شما به مسكن، با آن بر طرف مى                   با توجه به اينكه ساآن قسمتى از خانه پدرى هستيد آه مالِك آن مى                         ج ـ 
/۶ .ه، خمس داردايد و اقساطى آه پرداخت شد و آن مقدارى آه براى خانه هزينه آرده; ايد مازاد بر مئونه است اى آه آن را ساخته خانه
۴/٧١ 

اى ديگر در روستا      آند، اگر يك خانه در شهر و خانه          آسى آه چند ماه از سال در شهر و چند ماه ديگر نيز در روستا زندگى مى                     )  ٧۴٩س  (
 گيرد؟ بخرد، آيا به آنها خمس تعّلق مى

 ٢٠/٣/٧۶ .تواند زندگى آند، خمس ندارد اى نمى اى آه با خانه رهنى و اجاره  اگر در شأن و مورد نياز او باشد، به گونهج ـ
ام را بفروشم و از پول آن دو باب مغازه خريدارى آنم تا آنها را اجاره داده و با پول اجاره آنها، منزلى را جهت سكونت                                 اگر خانه )  ٧۵٠س  (

شود و مشمول خمس     ا سرمايه آسب محسوب مى    ه آيا اين مغازه  .  ها را صرف تأمين زندگى نمايم      اجاره نمايم و مابقى درآمد حاصل از اجاره مغازه        
 است؟

گيرد، مگر   شود، به نظر اين جانب، خمس تعّلق نمى           اگر خانه مسكونى باشد، به پول آْن آه براى خريد مغازه و سرمايه مصرف مى                     ج ـ 
 ١٢/۴/٧۶ .گيرد ق مىو اگر خانه اضافه باشد، به پولش به عنوان مازاد بر مئونه و سرمايه، خمس تعّل; بعد از صاحب خانه شدن
 مخارج سفرهاى زيارتى

در حالى آه رفتن او به عمره قطعى است و براى رفتن نيز به ناچار بايد مقدارى پول به                      (شخصى براى عمره مفرده ثبت نام آرده         )  ٧۵١س  (
زمان حج و زيارت واريز شده، خمس         آيا سِر سال خمسى، به اين پولى آه به حساب سا              )  حساب واريز آند، ولى نوبت او به سال بعد موآول شده              

 گيرد يا نه؟ تعّلق مى
.شود گيرد، متعّلق خمس نيست و جزو مئونه حساب مى          مخارج سفر عمره و غير آن از سفرهاى زيارتى آه به طور متعارف انجام مى                ج ـ 
٢۵/٧/٧٨ 

آيا .  رسد ام، و پس از هفت سال نوبت به بنده مى           هجانب جهت زيارت مرقد مطّهر حضرت زينب ـ سالم اهللا عليهاـ ثبت نام آرد                اين)  ٧۵٢س  (
 خمس اين پول بايد داده شود؟

 ۵/۵/٧٨ .شود، چون مئونه است، متعّلق خمس نيست  پولى آه براى ثبت نام سفرهاى زيارتى مانند سوريه پرداخت مىج ـ
 مئونه زندگى

 ارى شود، آيا فرق دارد يا خير؟اگر پولى براى جهيزّيه آنار گذاشته شود، با جنس آْن آه خريد) ٧۵٣س (
 . ظاهرًا فرقى ندارد و متعّلق خمس نيستج ـ

لوازم خمس دارد يا نه؟ وسايلى آه براى زندگى در                  ام، آيا اين    بنده از حقوق خودم مقدارى لوازم به عنوان جهيزّيه تهّيه آرده                  )  ٧۵۴س  (
 چطور؟ ام، روستاى محِل خدمت خريده

حّتى اگر ديگرى هم آن را تهّيه آند، خمس ندارد، چه رسد آه خوِد دختر آن را تهّيه آند، و آنچه آه براى                                  جهيزّيه چون مئونه است،        ج ـ 
 ۶/٧/٧۴ .ايد نيز خمس ندارد زندگى در روستا تهّيه آرده

 دارد؟ ـ تبديل آاالهاى جهيزّيه به يكديگر، در صورت ضرورت چه حكمى١) ٧۵۵س (
 روش آن به هنگام تهّيه جهيزّيه، چطور؟ـ تبديل آاال به يك قطعه زمين، و ف٢
 ـ تبديل آاال به پول و سرمايه گذارى آن در امور تجارى و سودآور، چطور؟٣
 ـ آيا سود حاصله پس از گذشت سال، خمس دارد يا خير؟۴
هبه آن به دختر، اقدام آرده      ـ در صورت جايز بودن موارد فوق، اختيار شرعى آنها با چه آسى است؟ چنانچه مادر نسبت به خريد جهيزّيه و                          ۵

 تواند نسبت به تبديل يا فروش آنها اقدام آند؟ باشد، آيا مى
 .گيرد  مانعى ندارد و خمس هم تعّلق نمى ـ١ج 
 . جايز است و مانعى ندارد ـ٣ و ٢ج 
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 .دگيرد، مگر آنكه براى جهيزّيه و مئونه ازدواج دختر، مورد نياز باش به سود حاصله، خمس تعّلق مى ـ ۴ج 
، از آِن اوست، لذا در اين صورت اختيارش هم )يعنى در اختيارش قرار گرفته( جهيزّيه اگر به دختر بخشيده شده، و او هم قبض آرده             ـ ۵ج  

ناگفته نماند آه قبضْ شرط صّحت هبه است، و اگر خود دختر بالغ و                    ;  با خود دختر است، اگر بالغه و رشيده باشد، وگرنه با ولّى اوست                  
است، قبضش آافى است، وگرنه قبض ولّى الزم است، و تصّرف در آنچه آه در ملك انسان است، اگر رشد و بلوغ داشته باشد، براى            رشيده  

 ٢٨/٨/٧۴ .خودش جايز وگرنه با ولّى اوست
انداز، خمس تعّلق     آيا به اين پس     .  آنم انداز آرده و مى      مقدارى پول جهت اين آار، پس        .  خواهم ازدواج آنم    جوانى هستم آه مى     )  ٧۵۶س  (
 گيرد؟ مى

اّما آنچه آه   ;  اند، بايد پرداخت شود    دانسته آن را واجب مى     خمس مبالغى آه آنار گذاشته شده، اگر در زمان مراجع قبلى بوده آه خمس                 ج ـ 
 ۶/٢/٧۴ .جانب خمس ندارد آنيد، به نظر اين انداز مى به بعد، براى مخارج الزم ازدواج پس از اين زمان

 گيرد؟ آيا به موارد ذيل، پس از گذشت يك سال و بدون استفاده ماندن آنها، خمس تعّلق مى) ٧۵٧س (
 ...تواند از آنها استفاده آند، مانند نوار آاست، آتاب و وسايلى آه انسان در آينده مى. ١
 .خرد وسايلى آه پسر جهت ازدواج در آينده به عنوان وسايل زندگى مى. ٢
اى آه قصد استفاده از آنها        از آنها استفاده آرده و مستعمل است، مانند آفش زمستانى، لباسهاى مختلف و لباسهاى آهنه                وسايلى آه انسان قبالً   .  ٣
 .را ندارد

 ١٣/٩/٧۵ . موارد مذآور، متعّلق خمس نيستج ـ
ل تخميس شده، خريدارى و     شود، با مقدارى از اموال همسرش و مقدارى از پو           اگر شخصى وسايلى را آه جزو مئونه محسوب مى         )  ٧۵٨س  (

 بقّيه را از مخارج عادى خودش تهّيه آند، ولى فعًال همگى با هم مخلوط شده باشند، حكم خمس آنها چگونه است؟
 ١٠/٨/٧٣ . اگر وسايل جزو مئونه باشد، خمس نداردج ـ

 آيا وسايل مذآور خمس دارد يا خير؟. يردخرد آه اگر ميهمان بيايد، شايد مورد نياز قرار گ شخصى وسايلى را با اين قصد مى) ٧۵٩س (
٢٢ . اگر چنين خريدهايى به عنوان ذخيره زندگى محسوب نشود و جزو خرج و هزينه زندگى محسوب شود، مئونه است و خمس نداردج ـ

/٣/٧۶ 
اگر بيش از يك سال،       دهد،   آند و به آنان مى       لباس، پارچه يا وسايل شخصى آه آسى براى فرزندان و يا همسرش خريدارى مى                    )  ٧۶٠س  (

 آند آه آن شخص، اهل خمس دادن باشد يا نه؟ خمس است يا خير؟ در اين مسئله، آيا فرق مى بدون استفاده باقى بماند، متعّلق
 مگر;  لباس، پارچه و وسايل ديگر مايحتاج از وقت خريد آه جزو مئونه شده، و در سال هم مورد استفاده قرار نگرفته باشد، خمس ندارد          ج ـ 

 ١١/۶/٧٢ .گيرد، آه در اين صورت با فرض عدم استفاده، خمس آن را بايد بپردازد آنكه مطمئن باشد آه اصًال مورد استفاده قرار نمى
 گذارد، آيا مشمول خمس است يا نه؟ چيزهايى نظير پارچه براى چادر، آه انسان براى همسر آينده پسر خود آنار مى) ٧۶١س (

 ۴/١١/٧١ .جزو مئونه است مشمول خمس نيست، چون ج ـ
آنم، آيا الزم است آه خمس آن را در موقع           به عّلت شرايط محيطى، هر سال در تابستان مقدارى نفت براى سوخت زمستان تهّيه مى               )  ٧۶٢س  (

 حساب سال بپردازم؟
 ١٠/١٢/٧۴ .توانيد آن را تهّيه آنيد، يا تهّيه آن مشكل است، خمس ندارد  اگر طورى است آه در زمستان نمىج ـ

را بايد حساب آرد، يا خمس      ...  ها و  هنگام فرا رسيدن سال خمسى، آيا هر چيز اضافى در منزل، اعّم از خوراآى، پوشاآى، شوينده                 )  ٧۶٣س  (
 گيرد؟  به موارد خاّصى تعّلق مى

 مواد شوينده و غير آنها، اگر مازاد بر         رود، مانند خوراآيها،   گيرد و از بين مى      عين هر آنچه از لوازم زندگى آه مورد استفاده قرار مى           ج ـ 
 ٣٠/٢/٧۶ .مئونه باشد و آخر سال زياد بيايد، متعّلق خمس است

شخصى با دريافت وام بانكى به مبلغ يكصد هزار تومان، فرش خريده و از آن استفاده آرده، و بعد از سه سال آن را به مبلغ يكصد و           )  ٧۶۴س  (
 ن پول متعّلق خمس است؟آيا اي. بيست هزار تومان خروخته است

، آن  )يعنى در حقيقت به زندگى نقصى وارد آرده است          ( اگر فرش جزو مئونه باشد و بعد از فروش هم بنا را بر نداشتن فرش گذاشته                        ج ـ 
 ٢٠/٨/٧۴ .پول خمس ندارد، مخصوصًا اگرقبل از رسيدن آخر سال صرف مئونه شود

آشد، آيا متعّلق خمس     شود و واگذارى آن از سوى مخابرات چند سال طول مى           ك واريز مى  پولى آه جهت ثبت نام تلفن به حساب بان        )  ٧۶۵س  (
 است يا نه؟
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 پولى آه براى تلفن واريز شده، اگر تلفن مورد نياز و جزو مئونه باشد، با فرض اينكه اگر سال قبل پول داده نشود، توان تهّيه آن در                                        ج ـ 
 ۵/٩/٧٠ .رنه با گذشت سال، متعّلق خمس استوگ; سالهاى بعد را ندارد، متعّلق خمس نيست

اگر سال خمسى آسى مثًال پايان شهريور باشد، آيا لوازم التحريرى آه براى سال تحصيلى فرزندانش خريدارى آرده، خمس دارد يا                       )  ٧۶۶س  (
 نه؟

 ١١/٧/٧۴ .است  جزو مئونه است و خمس ندارد، به عالوه ظاهرًا هبه به فرزندج ـ
  آه فقط مقدارى از آن خوانده شده، آيا خمس دارد؟آتابهايى) ٧۶٧س (

 خمس ندارد، مگر مواردى آه آن را براى فروش آنار گذاشته باشند، آه از باب ربح افزون بر مئونه، اگر تا آخر سال مصرف زندگى                               ج ـ 
 ۴/٧/٧۴ .نشد، خمس آن را بايد پرداخت آنند

 خير؟ گيرد يا شود، خمس تعّلق مى  مىآيا به آتابهايى آه از طريق شهرّيه خريدارى) ٧۶٨س (
 ٢٢/١١/٧۵ .گيرد  خمس تعّلق نمىج ـ

آه از درآمد سالهاى     ...  آيا به پول حاصل از فروش آاالها، لوازم مستهلك يا غير ضرورى منزل مانند ظروف، پنكه، اتومبيل و                           )  ٧۶٩س  (
 د سال فروش است؟گيرد، يا اينكه جزو درآم گذشته خريدارى شده، به محض فروش خمس تعّلق مى

 ۴/١٠/٧۴ . اگر مازاد بر مئونه است، جزو درآمد سال فروش استج ـ
 جبران زيان و قرض از منفعت

 توان از مئونه سال بعد، رفع نقصان آرد؟ چنانچه سرمايه مخّمس به عّلت زيان يا هزينه زندگى نقصان يابد، آيا مى) ٧٧٠س (
يعنى اگر سال بعد چيزى به آن اضافه شود، هر چند هنوز به              ;  ر سال، معيار سال بعد است     توان رفع نقصان آرد و موجودى آخر ه         نمى ج ـ 

 ٢٨/٨/٧۴ .سرمايه سال قبل نرسيده، بايد خمسش را پرداخت آرد
 الحسنه دادم، گرچه در همان زمان، خودم همين        قبل از فرا رسيدن سال خمسى، حدود هفتصد هزار تومان به يكى از دوستانم قرض                )  ٧٧١س  (

حال اگر ايشان اين مبلغ را بعد از سال خمسى به من            .  مبلغ و حّتى بيشتر از آن مقدار، بدهكار بودم و قصد داشتم آه آن را صرف پرداخت بدهى آنم                   
  است؟توانم بابت پرداخت بدهى هزينه آنم؟ به طور آّلى در چه صورتى اين مبلغ، متعّلق خمس گيرد يا مى برگرداند، آيا به آن خمس تعّلق مى

ايد، چنانچه بعد از     گيرد، چون در مقابلش مقروض هستيد و مازاد بر مئونه نيست، و اگر هم قرضتان را قبًال پرداخته                       خمس تعّلق نمى   ج ـ 
 ٢۴/١٠/٧۵ .وصول و قبل از گذشت سال، خرج زندگى و مئونه نشد، بايد خمس آن را بپردازيد، وگرنه خمس ندارد

 گيرد؟ آيا به اين پول، خمس تعّلق مى. ود، با اينكه بدهكاراست، مبلغى پول نقد داردشخصى سِر سال خمسى خ) ٧٧٢س (
خواهد با آن پول نقد، َدين و بدهكارى خود را بپردازد و َدين هم براى سرمايه نبوده، خمس                            اگر زمان پرداخت َدين فرا رسيده و مى            ج ـ 

 ١٨/١١/٧۵ .نه سال استندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد، چون مازاد بر مئو
ام و   در سال قبل، هنگام حساب سال خمسى، يك ميليون تومان سرمايه داشتم آه دويست هزار تومان آن را بابت خمس پرداخته                                 )  ٧٧٣س  (

يد چه مبلغى مشمول    بفرماي.  مابقى آن را به مرور زمان، يا يكجا مصرف نمودم، اّما قبل از موعد سال جديد، مجّددًا يك ميليون تومان به دست آوردم                         
 خمس است؟
بايد پرداخت شود، و خصوص عين سرمايه ) يعنى خمس مبلغ دويست هزار تومان در مفروض سؤال        ( مازاد بر سرمايه مخّمس سال قبل        ج ـ 

ست، و اش از بين رفته ا     مطرح نيست، يعنى سال قبل مثًال هشتصد هزار تومان سرمايه خالص بوده، و در وسط سال بعد ضرر آرده و همه                    
يكى دو ماه به آخر سال، مبلغى درآمد داشته، هر چه از آن مبلغ اضافه بر سرمايه سال قبل است، خمس دارد، نه سرمايه سال آه خمسش                                    

 ٢۶/١٠/٧٣ .داده شده است
را مصرف آنيم و بعد،     توانيم آن    نياز داشته باشيم، آيا مى     چنانچه به پولى آه تخميس شده و براى موارد ضرورى آنار گذاشته شده،             )  ٧٧۴س  (

 از درآمد سال، جايگزين آن آنيم؟
 ١٢/۴/٧ . مانعى نداردج ـ

آيا به اين پول نقد، خمس       .  شخص آارمندى در روز حساب سال خمسى، مقدارى پول دارد و در عين حال مبالغى نيز قرض دارد                        )  ٧٧۵س  (
 گيرد يا خير؟ تعّلق مى

 ١٠/٢/٧۴ .قرضها را از آن موجودى بپردازد، خمس ندارد اگر زمان پرداخت َدين فرا رسيده و بناست ج ـ
اگر سال خمسى فرا برسد و مقدارى از مواّد غذايى آه از درآمد سال تهّيه شده است، مصرف نشده باشد، و از طرف ديگر براى                                  )  ٧٧۶س  (

. خيلى بيشتر از مواّد غذايى مصرف نشده باشد       مقروض باشم، به طورى آه مبلغ قرض        ...)  شامل مواّد غذايى، پوشاك و    (تأمين ساير مخارج زندگى     
 آيا بايستى قيمت مواّد غذايى محاسبه گردد و خمس آن پرداخت شود، يا اينكه خمس ندارد؟
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 ٢۵/١٠/٧۵ .گيرد و مازاد بر مئونه نيست  چون قرض زيادتر از موجودى است، به مواّد غذايى باقى مانده، خمس تعّلق نمىج ـ
 قرض

ام، اگر سال خمسى من فرا برسد، آيا بايد خمس آن             الحسنه و به مدت يك سال، به يكى از دوستانم داده            ل به عنوان قرض   مقدارى پو )  ٧٧٧س  (
 آيد؟ را بپردازم، يا هنگامى آه آن را در سال بعد دريافت آردم، درآمد آن سال به حساب مى

اّما اگر اطمينان   ;  توانيد خمس آن را هنگام وصول، بپردازيد        ن مى  اگر اطمينان به وصول داشته باشيد، جزو درآمد همان سال است، ليك              ج ـ 
 ٢٨/١٠/٧۴ .به وصول نداشته باشيد، جزو درآمد سال وصول است

اى را آه    الحسنه به فرزند خود داده، وى قصد داشته اقساط ماهانه             خانمى دستبند طاليش را فروخته و پول آن را به عنوان قرض               )  ٧٧٨س  (
انداز شده   چنانچه سال خمسى فرا رسد، آيا به ميزان پول پس          .  انداز نموده و مجّددًا همان مقدار طال خريدارى آند          آند، پس  مىفرزندش بازپرداخت   

 به اين منظور، خمس تعّلق خواهد گرفت يا خير؟
 ۶/١/٧۶ . اگر مازاد بر مئونه باشد، خمس داردج ـ

است، آيا بايد خمس وام را بپردازد، يا اينكه تا تمام وام،               ان سرمايه قرار داده   الحسنه وام گرفته و به عنو       شخصى از صندوق قرض   )  ٧٧٩س  (
 ندارد؟  بازپرداخت نشده، خمس

 ٢۴/١١/٧۴ . هر مقدار از وام آه اقساطش تا آخر سال خمسى پرداخت شود، جزو سرمايه است و حكم سرمايه را داردج ـ
با (نافع آسب سالش قرض را ادا آند، آيا بايستى خمس آن را هم پرداخت آند؟                       اگر پول مخّمس قرض داده شود، و مقترض از م             )  ٧٨٠س  (

اگر مقترض قرض مذآور را از پول غير مخّمس پرداخت آند، چطور؟ آيا اساسًا الزم است آه در اين                        ).  توجه به اينكه يك بار پرداخت آرده است         
 خصوص تفّحص شود يا خير؟

گيرد، يعنى اگر صد تومان اضافه داشته باشد و بيست تومان آن را پرداخت آند،                  ار خمس تعّلق نمى    به هر مازاد بر مئونه بيش از يك ب          ج ـ 
و تحقيق و تفّحص نسبت به ديگران، به منظور آگاهى از پرداخت يا عدم پرداخت خمس،                 ;  هشتاد تومان باقى مانده ديگر، متعّلق خمس نيست       

 ١٨/۶/٧۴ .الزم نيست
 داخت نشده استتصّرف در مالى آه خمس آن پر

 ايم يا نه، آيا بايد بپردازيم؟ دانيم خمس آن را پرداخت آرده پولى را آه نمى) ٧٨١س (
. و اگر شّك در تعّلق خمس داريد، اداى آن واجب نيست           ;   اگر تعّلق خمس به آن يقينى بوده و شّك در ادا داريد، بايد خمس آن را بپردازيد                   ج ـ 

 ١٢/۴/٧۴ .اسبه اموال، قضّيه را بفهميد، بنا بر احتياط واجب، تحقيق و محاسبه الزم استتوانيد با تفّحص و مح آرى، اگر مى
 پردازند يا وضيعت نامعلومى دارند، اشكال دارد؟ آيا شرآت با افرادى آه خمس نمى) ٧٨٢س (

پردازند، و    ت آه خمس نمى      اّما اگر معلوم اس      ;   شرآت با افرادى آه از جهت اداى خمس، وضعيت نامعلومى دارند، مانعى ندارد                          ج ـ  
 ٢٨/٨/٧۴ .توان با آنها شرآت آرد اند، نمى دهند، متعّلق خمس بوده، ولى خمسش را نپرداخته اى آه در شرآت قرار مى سرمايه

 نگاه آردن يا گوش دادن به تلويزيونى آه خمس به آن تعّلق گرفته است، چه حكمى دارد؟ ) ٧٨٣س (
نعى ندارد، چون تصّرف در مال غير نيست، و ارتباطى هم به ناظرانى آه هيچ دخالتى در روشن                            نگاه آردن براى غير غاصب، ما         ج ـ 

 ٧/١٠/٧۵ .اند، ندارد آردن تلويزيون نداشته
 اگر بدانيم آه ميزبان از پولى آه خمس آن را نپرداخته، غذا تهّيه آرده است، صرف اين غذا چه حكمى دارد؟) ٧٨۴س (

عين اين غذا از پولى تهّيه شده آه عين آن مازاد بر مئونه و متعّلق خمس بوده و خمس آن را نپرداخته و با آن،                            اگر يقين حاصل شود آه       ج ـ 
شود و استفاده با شك، جايز است و مانعى             همين غذا را تهّيه آرده است، خوردن آن غير جايز است، ولى معموًال چنين يقينى حاصل نمى                      

 ۶/١١/٧۵ .ندارد
با توجه به اينكه يقين ندارم آه ايشان خمس                   .  آنم را از پدرم دريافت مى         ...  ايحتاج زندگى مانند برنج، گوشت و           برخى از م    )  ٧٨۵س   (
 پردازند يا نه، استفاده از آنها چه حكمى دارد؟ البته يك بار ايشان گفتند آه حساب سال دارم، آيا بنده بايد تحقيق آنم؟ مى

 ٧/٧/٧۴ . نه پرداخت خمس الزم است و نه تحقيقج ـ
 نحوه محاسبه خمس

خواهند به حساب اموال خود رسيدگى آنند، بايد چگونه حساب آنند؟              اند و براى اولين بار مى       آسانى آه تاآنون حساب سال نداشته      )  ٧٨۶س  (
 .ا بيان فرماييدبراى مثال خانه و ديگر وسايل مورد نياز زندگى، يا ابزار آار مانند تراآتور را چگونه محاسبه آنيم؟ مالك و ميزان ر

خريدارى آرده، بايد حساب آند و       )  يعنى پولى آه سال بر آن گذشته باشد         ( آنچه از لوازم و مايحتاج زندگى را آه از پول تخميس نشده                  ج ـ 
كوك است  و آنچه از مايحتاج آه مش     ;  داند آه سال بر آن نگذشته، خمس ندارد        و آنها را آه از درآمد سال خريدارى آرده، يا مى           ;  خمس دارد 
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اموال ديگر، مانند تراآتور و غير آن نيز سرمايه          .  داند از پول تخميس شده خريدارى آرده يا از پول غير مخّمس، بايد مصالحه شود                 و نمى 
 ٢۴/١٢/٧۴ .است و بايد خمس آن را حساب آند

 يه جزئى دارند چيست؟اند و فعًال منزل مورد نياز و يك سرما وظيفه اشخاصى آه تاآنون حساب سال نداشته) ٧٨٧س (
 . خمس سرمايه بايد پرداخت شود، ولى منزل اگر مشكوك باشد، بايد مصالحه شودج ـ

شخصى در زمانهاى مختلف، پولهاى معتبرى در اختيار داشته، ولى به واسطه ندانستن مسئله، حساب خمس آنها را نكرده است،                              )  ٧٨٨س  (
 تكليف او چيست؟. توان پرداخت داشته باشدداند و نه پولى آه  اآنون نه مقدار آنها را مى

اّما مسئله عدم قدرت بر     ;   حداّقِل آنچه را آه يقين دارد مازاد بر مئونه بوده، متعّلق خمس است و نسبت به مشكوك، بهتر، مصالحه است                        ج ـ 
 ٣/۴/٧۴ .ادا، را بايد هنگام مراجعه به مجتهد يا نماينده او، تذّآر دهد

 سزمان تعّلق و پرداخت خم
توانم پرداخت خمس آن را تا         آيا مى .  دانم آه تا موعد حساب سال، آن را خواهم داشت              در بين سال، منفعتى به دست آوردم و مى           )  ٧٨٩س  (

 هنگام فرا رسيدن سال خمسى، به تأخير بيندازم؟
ين جايز است آه تا آخر سال، دادن           همچن;  آورد، خمس آن را بپردازد       تواند در بين سال و هنگامى آه منفعتى به دست مى                 انسان مى   ج ـ 

 ٢٧/١٠/٧۴ .اندازد خمس آن را به تأخير
آيد، اگر به صورت نقد تا آخر سال باقى نماند، و به سرمايه غير نقدى مثل زمين، ماشين، مغازه                     منفعتى آه در بين سال به دست مى       )  ٧٩٠س  (
 س را به تعويق انداخت؟توان تا زمان فروش اين اموال، پرداخت خم تبديل شود، آيا مى... و

و در غير مئونه خمس دارد، و تعويق آن تا هنگامى آه زمان فروش آن بر حسب                    ;   منفعت مذآور اگر به مئونه تبديل شود، خمس ندارد           ج ـ 
 ٢٧/١٠/٧۴ .متعارف فرا نرسيده باشد، مانعى ندارد

ام و در حال حاضر، مقدارى از حقوق           غول به آار شده    اى به صورت نيمه وقت مش       جانب مدت سه سال است آه در آارخانه          اين)  ٧٩١س  (
لطفًا بفرماييد سال خمسى خود را چگونه بايد قرار            .  پردازد ام آه قسطهاى آن را شوهرم مى         ضمنًا مبلغى هم وام گرفته     ;  ام انداز آرده  خود را پس  

 دهم؟
ايد، بايد   انداز آرده   روز، اگر چيزى اضافه داريد و پس        همان ايد، اوِل سال خمسى شماست آه سال بعد،          اولين روزى آه حقوق گرفته      ج ـ 

  ٢/٩/٧٢ .بپردازيد خمس آن را
اگر حقوق آارمند دولت به جهت مشكالت ادارى، چند ماه قطع شود و به حساب او واريز نشود و در همين مدت، سال خمسى او فرا                  )  ٧٩٢س  (

 خمس آن را پرداخت آند؟برسد، آيا او موّظف است وقتى آه پول به حسابش واريز شد، 
 ١١/٧/٧۴ . جزو درآمد سال وصول است نه سال گذشته، چون در اختيارش نبوده، و فايده بالفعل بر آن صادق نبوده استج ـ

پردازد، و   ام، و گاهى اول محّرم وسط برج است آه دولت طبق آن حقوق را مى                اين جانب سال خمسى خود را اوِل محّرم قرار داده         )  ٧٩٣س  (
آنم، و طبعًا اين حقوق دريافتى آه نصف آن قبل از سال خمسى است، بايد          ده يا پانزده روز پس از محاسبه و پرداخت خمس، حقوق دريافت مى             مثًال

 خمس آن را پرداخت، و اگر تاآنون به اين نكته توجه نكرده باشم، تكليف بنده چيست؟
شود، اّما وقتى آه حقوق دريافت شد، جزو درآمد سال است، و در                    محسوب نمى ايد، جزو درآمد       تا وقتى آه حقوق را دريافت نكرده          ج ـ 

 ٨/۴/٧۵ .فرض سؤال، خمِس چند روزى آه از برج گذشته، واجب نيست
شود، اداره يا مؤّسسه مربوط،        شود، از موقعى آه حقوق به او پرداخت مى              فردى آه در ادارات و مؤّسسات دولتى استخدام مى             )  ٧٩۴س  (

آيا اين  .  پردازند آند و موقعى آه بازنشسته شد، هر ماه، مقدارى از مبلغ مذآور را به او مى                       قوقش را به عنوان بازنشستگى آسر مى         مبلغى از ح   
پردازند، خمس دارد يا خير؟ بر فرض وجوب خمس، آيا وجوب تخميس آن،                  اند و بعد از بازنشستگى به او مى          مبلغ را آه از حقوق او آسر آرده         

 شود؟  اينكه جزو منافع سالى است آه به او پرداخت مىفورى است يا
 ٢٢/١٠/٧۴ .شود  جزو منافع سالى است آه به او داده مىج ـ

با (ام، اگر تا مدتى قصد فروش آنها را نداشته باشم، آيا اشكال دارد؟                       قبل از فرا رسيدن سال خمسى، مقدارى برگه سهام خريده               )  ٧٩۵س  (
 ).ش، خمس آن را خواهم پرداختفرض اينكه بالفاصله پس از فرو

 ۶/١١/٧۵ .ايد، تعّلق خمس بيش از زمان تخميس، واجب نيست ايد، تا وقتى آه نفروخته  در صورتى آه با پول مخّمس آنها را خريدهج ـ
آشد، مالِك گذشتن    بافند، چون معموًال از شروع بافتن يك قالى تا فروش آن، بيش از يك سال طول مى                   بانوانى آه در منزل قالى مى     )  ٧٩۶س  (

 سال بر اين قالى چيست؟ شروع به بافت قالى، تمام شدن بافت قالى، يا فروش آن؟
 ۴/٣/٧۴ . مالك، تمام شدن و قابلّيت براى فروش استج ـ
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به تأخير  فروشم، و گاهى بدهكاران در اثر عدم قدرت بر پرداخت، َدين خود را                 بنده مقدارى از اجناس خود را به صورت نسيه مى          )  ٧٩٧س  (
 آيا زمان فرا رسيدن سال خمسى، بايد خمس طبكاريهايم را حساب آنم، يا اينكه مطالبات بعد از وصول، متعّلق خمس است؟. اندازند مى

توانيد اداى خمس را تا زمان وصول به          سال وصول، ليكن مى    شود، جزو درآمد سال خمسى است نه         اجناس نسيه آه مسّلمًا وصول مى       ج ـ 
 ١٧/١٢/٧۵ .دازيدبين تأخير

اى آه در بين دو      و اگر چنين آارى جايز است، فاصله        توانم سال خمسى خود را از ماه قمرى به ماه شمسى تغيير دهم؟                آيا بنده مى  )  ٧٩٨س  (
ام، چنانچه سال  سال خمسى قرار داده را خمسى چگونه بايد اصالح آرد؟ براى مثال اآنون دو سال است آه اوِل محرم              نظر شود، از  تغيير ايجاد مى  

 آنيم؟ اين فاصله اوِل فروردين و اوِل محرم را از نظر خمسى، چگونه بايد حساب دهم، بعد بخواهم اول فروردين را مبنا قرار
وقت درآمد و منفعتى به دست انسان برسد، خمس آن واجب                 و هر ;  پردازيد، اشكالى ندارد     چون جلوتر از سال خمسى، خمس را مى            ج ـ 
 ٨/۴/٧۵ . تا يك سال، شارع مقدس رخصت داده است و در فرض سؤال، مانعى نداردولى شود، مى

خمس بودن، چه آسى مكّلف به پرداخت آن است؟               گيرد يا خير؟ در صورت متعّلق         آيا به مازاد اموال مفقودين، خمس تعّلق مى            )  ٧٩٩س  (
حكم اموالى آه به عنوان خمس در زمان حياِت            بت او بوده است،   خمس، مشّخص شود آه تاريخ فوت غايب، همان زمان غي            چنانچه بعد از پرداخت   

 فرضِى متوّفا، پرداخت شده است، چگونه است؟
 اداى خمس مازاد اموال مفقودين آه بر حسب طبع، متعّلق خمس و واجد شرايط تعّلق است، فعًال بر آسى واجب نيست، چون خمس                                     ج ـ 

و ِاعمال حكومت و    .   چون شّك در حيات او داريد بر فرض حيات هم معذور از اداست               و;  عالوه بر وضع بودن، تكليف و عبادت نيز هست          
ناگفته نماند آه درآمدهاى مازاد در هر سال بايد معلوم شود، تا اگر خودش آمد، به تكليفش                    ;  مواردى، زمينه ندارد   واليت برغايب، در چنين   

 ١٣/۵/٧٣ .آند عمل آند، وگرنه وارث به تكليف عمل مى
آيا .  آنم ام و چند سال است آه بر طبق آن صورت دارايى خود را محاسبه مى                        بنده دى ماه را براى سال خمسى مبنا قرار داده               )  ٨٠٠س  (
 توانم آن را تغيير دهم؟ در اين صورت، نحوه محاسبه دارايى براى پرداخت خمس، چگونه خواهد بود؟ مى

توانيد در دى ماه محاسبه آنيد، و براى مثال اگر                اينكه مى  اه قرار دهيد، آما     توانيد تاريخ سال وجوهات شرعى را قبل از دى م                 مى ج ـ 
ايد، خمس آن را بپردازيد و       بخواهيد بهمن ماه را اوِل سال خمسى قرار دهيد، بايد دو مرتبه هر چه را آه از دى تا بهمن ماه به دست آورده                           

 ١٠/١١/٧۴ .سال بعد، اول سال خمسى شما، بهمن است
 گر چند نفر شريك نتوانند پايان هر سال، سود اموالشان را حساب آنند، وظيفه آنها نسبت به پرداخت خمس چگونه است؟ا) ٨٠١س (

پرداخت آنند، و بعدًا آه امكان حساب پيدا آردند، مابقى را                  را  حداقل سودى را آه اطمينان به حصول آن دارند، محاسبه و خمسش                    ج ـ 
 ١٠/۵/٧٢ .نيندازند نكنند، ليكن خود را نيز به مشّقت و زحمتمحاسبه، مسامحه  در بپردازند، و
 فرار از خمس

 تواند براى فرار از خمس، قبل از رسيدن سال، با پولهاى موجود، وسيله نقلّيه بخرد يا خير؟ آيا آسى مى) ٨٠٢س (
 ١٣/١٢/٧٣ .تواند  نمىج ـ

توان براى اينكه متعّلق خمس نشود موّقتًا طال بخرم و استفاده  داز آنم، آيا مىان اگر براى تهّيه مايحتاج زندگى، مجبور باشم پولى پس    )  ٨٠٣س  (
 آنم، و بعدًا با فروش آن مايحتاج زندگى بخرم؟

 ٢٢/١٢/۶٩ . خريد طال به عنوان حيله فرار از خمس، مسقط خمس نيستج ـ
ديگر ببخشند، مسئله خمس دارايى آنها چه حكمى پيدا           اگر با رسيدن سال خمسى، زن و شوهر، از روى عمد، دارايى خود را به يك                   )  ٨٠۴س  (
 آند؟ مى

 ٢۶/٧/٧١ .بپردازند شوند و بايد خمس را  چون هبه براى فرار از خمس است، برىءالذّمه نمىج ـ
عّلق خمس  جانب در سال گذشته، هنگام فرا رسيدن سال خمسى، به همسرم بدهكار بودم، و اين بدهكارى را از درآمد ساالنه مت                           اين)  ٨٠۵س  (

 توانم مقدار بدهكارى فوق را از درآمد ساالنه آم آنم يا خير؟ آيا باز هم مى. ام و امسال نيز همان بدهكارى باقى مانده است در سال گذشته، آم آرده
يد، و او هم     ولى چنانچه واقعًا به او بدهكار        ;  خواهيد طلب همسرتان را بدهيد، متعّلق خمس است             چنانچه از باب فرار از خمس، مى           ج ـ 

 ٢۴/۴/٧۵ .توانيد مقدار بدهى به همسرتان را از درآمد سال آسر آنيد آند، مى مطالبه مى
 مصرف خمس

 توانند وجوهات خود را به مرجع ديگرى پرداخت آنند يا خير؟ آيا مقّلدين يك مرجع تقليد، مى) ٨٠۶س (
 ٢٣/١٠/٧۵ .يط و مسائل خمس هم فتاوايشان همانند باشد، جايز است در صورتى آه مورد مصرف، آّمًا و آيفًا يكسان باشد، و در شراج ـ

 توان به مجتهدان ديگر يا نمايندگان آنها داد يا خير؟ آيا وجوهاتى را آه توسط مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او دستگردان شده، مى) ٨٠٧س (
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 ۴/٣/٧٢ . جايز نيست و در حكم تصّرف در مال غير استج ـ
وظيفه .  اش، بدهكارى خمس خود را دستگردان آرده، فعًال آن مرجع فوت آرده است                      توسط مرجع تقليد خود يا نماينده          شخصى)  ٨٠٨س  (

 مديون چيست؟
رسد و ارث مربوط به اموال          دستگردان شده به ارث نمى       و وجوهات ;  دهد، بپردازد   بايد به مجتهدى آه وجوهات خود را به او مى                ج ـ 

 ٢۶/٨/٧۴ .است شخصى
 شود؟ اش برى مى اش دستگردان آرد؟ آيا ذّمه توان خمس را توسط مجتهد يا نماينده در چه مواردى مى) ٨٠٩س (

تواند همه بدهى خود را يك مرتبه پرداخت آند، بايد توسط مجتهد يا نماينده او                                 شخصى آه بدهكار سهمين مبارآين است و نمى                 ج ـ  
در همه اموال است، گرچه با دستگردان آردن، ذّمه شخص بدهكار، برى نخواهد                  و دستگردان آردن سبب اجازه تصّرف         ;  دستگردان آند 

 ٢۵/١٢/٧۵ .شود شد، و تنها با پرداخت بدهى برىءالذّمه مى
 توان سهم سادات را بدون اجازه مجتهد به سادات فقير و مستحق پرداخت يا خير؟ آيا مى) ٨١٠س (

 ۵/١٢/٧٣ . توان پرداخت و احتياج به اجازه دارد  نمىج ـ
دانسته و پولى را بابت خمس به         شخصى فتواى مرجع تقليدش مبنى بر آسب اجازه از مجتهد، براى پرداخت خمس به سّيد را نمى                     )  ٨١١س  (

 الذّمه شده است يا خير؟ آيا برى. سيد داده است
 ۵/٢/٧۶ .آنند ه مىدهند و ابراء ذّم  بايد به مرجع تقليدش مراجعه آند، و معموًال بعد از مراجعه اجازه مىج ـ

تواند خمس را به همسرش بدهد تا خرج آنها           اگر همسر آسى سّيده باشد، و برادران و خواهران وى صغير و نيازمند باشند، آيا مى                  )  ٨١٢س  (
 را بپردازد؟
 ٧/۶/٧١ . پرداخت خمس به اشخاص با اجازه مجتهد، براى صرف در سادات فقير، مانعى نداردج ـ

 دهد، آيا الزم است به او بگويد خمس است يا خير؟  انسان بابت خمس به آسى مىچيزى را آه) ٨١٣س (
 ٢/٣/٧۶ . اعالم الزم نيستج ـ

 شخصى آه مادرش سّيده است، آيا در زمره سادات است؟ در اين صورت، آيا احكام فقهى سادات بر وى مترّتب خواهد شد؟) ٨١۴س (
احكام سّيد، مانند جواز گرفتن خمس و حرمت اخذ زآات، بر               سالم اهللا عليهاـ هستند، ليكن       اين گونه افراد از جمله ذرّيه حضرت زهراـ          ج ـ 

 ۶/١/٧۶ .شود نمى آنها بار
 تواند از خمس، جهت خريد آتب مذهبى، به برادرش بپردازد؟ آيا انسان مى) ٨١۵س (

 ۶/٣/٧٠ .اشد و موجب ابراء ذّمه نيستب  مصرف آردن خمس و تصّرف در آن، بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نمىج ـ
 دهيد آه از سهمين آمك شود؟ براى ساختمان مساجد، مهدّيه و حسينّيه آيا اجازه مى) ٨١۶س (

دهم، و اجازه موردى و جزئى هم احتياج به مراجعه شخصى دارد، تا همه جوانب در مصالح اسالم                                     به طور عمومى اجازه نمى          ج ـ  
 ٣٠/۵/٧۴ .دهاى علمّيه رعايت شو وحوزه

 مسائل متفّرقه خمس
 آياآاهش ارزش پول، در خمس تأثيرى دارد يا خير؟) ٨١٧س (

داند، آم ارزش شدن پول، مضر به تعّلِق خمس نيست و خمس در فايده                  تا زمانى آه جامعه و عرف، باال رفتن قيمت چيزى را فايده مى               ج ـ 
 ۶/١١/٧۵ .است و معيار هم، صدق عرفى آن است

شده  پول رايج، مسكوك بوده است، و خمس نيز بر مبناى آن تعيين مى               )  صلى اهللا عليه وآله   (توجه به اينكه در زمان پيامبر اسالم       با  )  ٨١٨س  (
توان هم اآنون درآمد ساالنه خود را بر مبناى برابرى ارزش آن با طال سنجيد، و پس از احتساب ارزش واقعى پول، خمس آن را                                        است، آيا مى   
 پرداخت آرد؟
 ٢٣/٢/٧۴ . خمس را بايد با پول فعلى حساب آردج ـ

اى داشته باشيم، و هر جنسى را آه         خود، حساب جداگانه   توانيم خمس پول خود را بدهيم، ولى براى مواّد خوراآى و مصرفى            آيا مى )  ٨١٩س  (
 ).خريم مى  خود راچون سال مالى ما هنگامى است آه برنج مورد نياز ساالنه(يك سال از خريد آن گذشته، تخميس آنيم؟ 

به هر  ;   خوراآيها بايد پايان سال قيمت شود، و در سال بعد اگرنسبت به سال قبل بر حسب ارزش، اضافه شده، بايد خمسش را بپردازد                             ج ـ 
 ١/۶/٧۵ .گردد حال، معيار، قيمت است نه عين جنس، لذا مشكل شما به اين نحو حل مى

 يرد؟گ آيا به ديه مقتول، خمس تعّلق مى) ٨٢٠س (
 ١/٧/٧٢ . ديه، خمس نداردج ـ
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شخصى مقدارى پول مخّمس و مقدارى هم از منافع درآمد سال آه تخميس نشده در بانك دارد، اينك براى مخارج منزلش از بانك                                 )  ٨٢١س  (
آيا با  .  ى بين آنها نيست    آند، و قصدش اين است آه از پول غير مخّمس باشد يا در منزل دو نوع پول با هم مخلوط شده، و تفاوت                                 پول برداشت مى   

 شود يا نه؟ قصد، غير مخّمس معّين مى
 .شود  آرى، با قصد، تعيين مىج ـ

 هل يتعّلق الخمس برواتب طلبة العلوم الدينّية؟) ٨٢٢س (
 ۵/١/٧۵ .التحصيل  ال يتّلق بها الخمس إن آانت من الوجوهات، و آان العلماء يعطونها بعنوانج ـ

انب يكى از مراجع، مجاز به تعيين حساب سال است، در محاسبات خود اشتباه آند، و در نتيجه آنچه از                                   اگر شخصى آه از ج       )  ٨٢٣س  (
آند، آم يا زياد شود، و بعدًا آن شخصى آه به حساب او رسيدگى شده، مطمئن شود آه وى در محاسبه اشتباه آرده است، آيا                                    اشخاص وصول مى  

 شخص حسابگر ضامن است يا خير؟
وهات اگر بفهمد آه آمتر از بدهى پرداخت آرده است، بايد بقّيه بدهكارى خود را بپردازد، و اگر بفهمد آه گيرنده وجوهات،                            دهنده وج  ج ـ 

 ٢/١٢/٧۴ .تواند از او مطالبه آند در اثر اشتباهش، زيادتر از مبلغ خمس گرفته است، مى
شود، آيا بايد    مخلوط، و تقريبًا جزو سرمايه مى      )  مخّمس(مايه  در آسب و تجارت، معموًال در طول سال، سود حاصل با اصل سر                 )  ٨٢۴س  (

سود حاصل را مرّتبًا محاسبه و تخميس نمود و سپس با سرمايه مخلوط آرد، يا اينكه انسان مجاز است اين آار را در پايان سال خمسى خود انجام                                     
 دهد؟

 ۴/١٠/٧۴ . مخلوط آردن با سرمايه و محاسبه آخر سال، مانعى نداردج ـ
اگر مايحتاج روزانه، سر سال خمسى زياد بيايد و قيمت آن مثًال مبلغ ده هزار تومان و مبلغ خمس آن دو هزار تومان شود و پول                                    )  ٨٢۵س  (

 موجود نباشد، چگونه بايد خمس اين اجناس را پرداخت آرد؟
 سال آينده بپردازيد، بايد يك چهارم آن را بپردازيد، تا            يك پنجم عين آن را به عنوان خمس بايد پرداخت آنيد، ليكن اگر خواستيد از درآمد                 ج ـ 

 ۶/١١/٧۵ .خمس آل را پرداخته باشيد
اگر پولى را آه به عنوان خمس، قرض يا وجوهات ديگر آنار گذاشته شده، برداريم و خرج آنيم، و سپس جاى آن بگذاريم، آيا                                      )  ٨٢۶س  (

 اشكال دارد؟
ليكن جواز تصّرف قبل از اداى خمس، محِل اشكال، بلكه منع است، و خمس                          ;  شود نمى مانعى ندارد، چون خمس با عزل منعزل                ج ـ  
 .الشرآت است على

بعد از عقد قرارداد، شخص       .  مدتى قبل ملكى را از شخصى خريدارى آردم، و مبلغى از پول خريد خانه بر عهده من باقى ماند                             )  ٨٢٧س  (
 نمود، و معامله تمام شد، و سند خانه هم طبق قرارداد به نام حقير شد، اّما بعد از چند ماهى آه                        بنگاهى اين مقدار پول باقى مانده را بابت خمس قبول          

شود آه مبلغى آه بابت خمس قبًال قبول آرده، به             گذشت، اين شخص قبول آننده خمس، از عمل خود پشيمان شد، آيا پشيمانى اين شخص باعث مى                    
 او برگردانده شود يا نه؟

شود، چه دهنده، عين چيزى را بپردازد، و چه بدهكارى را قبول آند، پشيمانى او، سبب                    خمس به سادات مستحق داده مى        آنچه آه بابت   ج ـ 
 ١۵/٧/٧۵ . شود و ادا بر او الزم نيست ضمان براى گيرنده نمى

 ؟توانند آن را بابت خمس حساب آنند آنند، آيا مى مالياتى آه مردم به دولت اسالمى پرداخت مى) ٨٢٨س (
 ١۵/۴/٧۴ .شود نمى  ماليات جزو مئونه است، لذا به عنوان خمس و به جاى آن، محسوبج ـ

 

 احكام زآات
 گيرد چيزهايى آه به آنها زآات تعّلق مى

 توان به موارد ديگر هم تسّرى داد؟ آيا زآات محدود به موارد ُنه گانه است، يا باب اجتهاد در آن باز است و مى) ٨٢٩س (
 ٨/١١/٧۵ .د به همان موارد ُنه گانه است زآات محدوج ـ

آيا با توجه به اينكه در عراق و عربستان در زمان                    .  ها فقط ُنه چيز مشمول زآات است            حقير مزرعه برنج دارم و در رساله           )  ٨٣٠س   (
 ابش چقدر است؟گيرد، نص گيرد؟ اگر تعّلق مى برنج موضعّيت نداشته، به برنج هم زآات تعّلق مى) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

گيرد و فلسفه احكام، با همه ابعادش براى بشر روشن نيست، چگونه برنج با آن همه زحمت را با گندم                          زآات به همان ُنه چيز تعّلق مى        ج ـ 
 ٣٠/۶/٧٠ .هم مورد بحث بوده است) عليهم السالم(برابر حساب آنيم، به عالوه اينكه خوِد مسئله برنج، در زمان ائّمه) مخصوصًا ديم(

 شرايط واجب شدن زآات
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 آيلوگرم  ٢٨٠٠هستند، قطعه زمينى دارند آه از آن ساالنه مثًال          )  قدس سره (اى آه تحت پوشش آميته امداد امام خمينى        افراد خانواده )  ٨٣١س  (
 آيا با توجه به مسّلم بودن فقر اين خانواده، پرداخت زآات بر آنان واجب است؟. آنند جو برداشت مى

زآات به مال آنان تمام باشد، بايد زآات بپردازند، ولو اينكه            عّلق به محصول آشاورزى است نه به درآمد، لذا اگر شرايط تعّلق            زآات، مت  ج ـ 
 ١٧/٢/٧۵ .باشند خود، فقير

 ؟)اعم از زيورآالت و مسكوآات(گيرد يا به مطلق طال  آيا زآات طال فقط به مسكوك تعّلق مى) ٨٣٢س (
 ١۴/۴/٧۴ .آات ندارد، و زآات مخصوص طال و نقره رايج است آه امروزه وجود ندارد سّكه و زيورآالت، زج ـ

، لباسى بخرد و با آن نماز بخواند، آيا نماز صحيح            )مثل آنكه گوسفندى بفروشد   (اگر با طال و نقره يا با مالى آه زآات آنها داده نشده               )  ٨٣٣س  (
 است؟

شود، نيز زآات تعّلق     و به گوسفندهايى آه به آنها علوفه داده مى         ;  گيرد، چون رايج نيست    هاى امروزى زآات تعّلق نمى      به طال و نقره    ج ـ 
 ٢/۶/٧۶ .گيرد نمى

اگر بعد از خرما شدن، شخصى مقدارى خرما به من هديه آند و با خرماى موجود در باغ خودم به حّد نصاب برسد، بايد زآات آن                               )  ٨٣۴س  (
 را بپردازم؟
١٨ .گيرد  به حّد نصاب برسد، زآات دارد، و اگر با هديه ديگران به حّد نصاب برسد، زآات به آن تعّلق نمى اگر خرماى باغ خودتانج ـ

/٢/٧۵ 
 )غّالت اربع(زآات گندم، جو، خرما و آشمش 

رى با موتور   شود آه قيمت اين آب با آبيا        جهت آبيارى از آب روخانه، از آشاورزان پولى به عنوان ميرابى و اليروبى دريافت مى                 )  ٨٣۵س  (
در اين صورت، زآات گندم و جو يْك دهم محصول يا يْك بيستم آن است، يا اينكه اين هزينه بايد جزو مخارج حساب شود و زآات يْك                             .  شود يكى مى 

 بيستم حساب شود؟
 ١۴/١١/٧۵ .شود، ليكن زآات آن يْك دهم است ها جزو مخارجى است آه براى زرع مصرف مى  هزينهج ـ

  خرما هنوز خرما نشده و به صورت خارك فروخته شود، آيا زآات آن واجب است يا نه؟اگر) ٨٣۶س (
 ١٨/٢/٧۵ .گيرد نمى  اگر قبل از تمر شدن، خرماها را بفروشد، زآات به آن تعّلقج ـ

ديه آنند، آيا در بلوغ     اگر محصول درخت خرما قبل از اينكه به خرما تبديل و خشك شود، روى نخل از آن استفاده و به فاميل هم ه                           )  ٨٣٧س  (
 نصاب بايد اين موارد را هم حساب آرد يا نه؟

رسيد، بايد   ماند، به حّد نصاب مى      در صورتى آه اگر مى       اگر تمر شود و بعدًا هديه آنند، يا به فاميل ببخشند، يا از آنها استفاده آنند،                      ج ـ 
 ١٨/٢/٧۵ .بپردازند زآات آن را

 د زآات پرداخت آند، يا مالك باغ؟آيا اجاره آننده خرما باي) ٨٣٨س (
 ۶/٣/٧۶ . اگر بعد از اجاره، زآات واجب شده، مستأجر بايد بپردازد، اّما اگر قبل از اجاره، واجب شده، زآات بر عهده مالك استج ـ

 ت يا نه؟اگر انگور را قبل از آشمش شدن بفروشند، در صورتى آه آشمش آن به حّد نصاب برسد، آيا زآات آن واجب اس) ٨٣٩س (
 ٢۴/١٢/٧۴ . زآات واجب نيست، هر چند احتياط در اداستج ـ

 مصرف زآات
تواند آن مقدار را به عنوان          برداشت محصول مى    اگر در طول سال، مقدارى براى مخارج زندگى خود قرض بگيرد، آيا بعد از                    )  ٨۴٠س  (

، و زآات بقّيه را اگر به حّد نصاب رسيده باشد، بپردازد، يا فقط                آرده است، از محصول به دست آمده آسر آند          مخارجى آه براى آشاورزى هزينه    
 بايد مخارجى را آه براى به دست آوردن محصول مصرف آرده، آسر آند؟

و ناگفته نماند آه هرگاه محصول به مقدار نصاب زآات          ;  توان آسر آرد نه مطلق مخارج را        مخارجى را آه براى آشاورزى است، مى       ج ـ 
٢۴/١١ .سر مخارج زراعى، هر مقدار آه باقى ماند، بايد زآاتش را پرداخت آرد، هر چند به حّد نصاب بعد از آسر نباشدباشد، بعد از آ

/٧۴ 
مساجد، حّمام و حسينيه و همچنين جهت آقايان اهل علم و           توان زآات واجب، اعم از زآات مال و زآات فطره را براى تعمير             آيا مى )  ٨۴١س  (

 خت نمود؟امرار معاش آنها پردا
/۶ .و بهتر آن است آه زآات فطره، به فقراى شيعه داده شود; توان به مصرف تعمير مساجد، حمام و غيره رساند  زآات واجب را مىج ـ
۵/٧٣ 
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 توان در اين صورت آيا مى    .  اند سرويس بهداشتى محروم   در منطقه بلوچستان در اثر فقر ماّدى و فرهنگى، مردم آن حّتى از داشتن               )  ٨۴٢س  (
 ).الزم به توضيح است آه اآثرّيت آنها، از برادران اهل سّنت هستند(براى آنها توالت ساخت؟  با پول خمس و زآات

توان  اّما از خمس نمى    ;  مانعى ندارد، و مبرىء ذّمه است         در مفروض سؤال، اگر باعث عالقه آنها به شيعيان و دهندگان زآات باشد،                   ج ـ 
 ٢۵/٩/٧۵ .آرد مصرف

توان از زآات اموال براى احداث راههاى ارتباطى روستاهايى آه راه ارتباطى مناسب ندارد و امور خيريه مشابه استفاده                             مى آيا)  ٨۴٣س  (
 آرد؟

 اين گونه امور خيرّيه، يكى از موارد مصرف زآات است، و قرآن آريم هم آن را بيان فرموده است، خداوند به بانيان خير و ساعيان در                            ج ـ 
 ۴/۶/٧٠ .و توفيق عنايت فرمايدراه آن، برآت 

 تواند زآات مالش را به فرزنِد محّصل خود براى تأمين مخارج تحصيل او بدهد؟  آيا پدر مى) ٨۴۴س (
 ١/١٢/٧۵ .تواند براى خريد آنها به او زآات بدهد  اگر فرزند به آتابهاى علمى و دينى احتياج داشته باشد، پدر مىج ـ

 را در مواردى مانند سيل، زلزله و غيره مصرف آرد؟توان وجوهات  آيا مى) ٨۴۵س (
آرى، يكى از مصارف زآات، اين گونه موارد است، اّما مصرف خمس، منوط به                 .   موارد مصرف وجوهات، در شرع معّين شده است          ج ـ 

 ۶/١/٧۶ .الشرائط است اذن مجتهد جامع
 مسائل متفّرقه زآات

زآات را به پسر خود بدهد، و پسر آن را خرج زن و نوه                  اگر انسان «:  ايد  زآات فرموده  در رساله توضيح المسائل، احكام مستحقّ      )  ٨۴۶س  (
 آيا براى گرفتن زآات، فقر پسر شرط است يا خير؟. »آند، يا اگر زآات را به او بدهد تا براى خود آتاب تهّيه آند، اشكال ندارد

 ٢۵/٣/٧۴ . نياز فرزند و عدم قدرت او بر تأمين هزينه زندگى، شرط استج ـ
 دهد، آيا الزم است به او بگويد آه زآات است؟ چيزى را آه انسان بابت زآات به فقير مى) ٨۴٧س (

آشد، مستحب است، به طورى آه دروغ گفته نشود، به اسم پيشكش به او بدهد، ولى نّيت زآات                         الزم نيست، بلكه اگر فقير خجالت مى         ج ـ 
 .آند

 ت مالش را حساب نكرده است، اآنون چگونه بايد حساب آند؟آسى آه ساليان متوالى زآا) ٨۴٨س (
 بايد قدر متيّقن را بپردازد، يعنى اگر بعد از محاسبه، نداند آه مثًال ده تومان بدهكار زآات است يا ُنه تومان، بايد ُنه تومان را بپردازد،                                  ج ـ 

  ٣١/١/٧٣ .گرچه احتياط، در اداى مبلغ بيشتر است
توانند زآات مال متوّفا را بابت        دهكار است فوت آند، و مالى هم داشته باشد آه زآات بر آن واجب شده باشد، آيا مى                    اگر آسى آه ب   )  ٨۴٩س  (

 قرض او بپردازند؟
توان از بابت قرض خود مّيت حساب آرد، و آنچه آه راجع به زآات و مصرف آن در اداى قرض آمده،                         زآات را بايد پرداخت، و نمى      ج ـ 

 ٣١/١/٧٣ .رض آسانى است آه توان پرداخت آن را ندارند، نه آنكه قرض خود را از زآات بدهنددر مورد دادن ق
 ؟ )با قيمت روز يا با شرايطى ديگر(تأخير در اداى زآات به مدتى طوالنى يا آوتاه را چگونه بايد جبران آرد ) ٨۵٠س (

 ٢/١/٧۶ . زآات به عين تعّلق گرفته، و بايد قيمت روز ادا را بپردازدج ـ
 زآات فطره

 زآات فطره ميهمان شب عيد فطر بر عهده چه آسى است؟) ٨۵١س (
مصرف غذا و افطارى يك شب، نانخور بودن و عيلولت صدق              زيرا با ;   بر عهده خود ميهمان است، حّتى اگر قبل از غروب وارد شود              ج ـ 
 ١/٧/٧٨ .بپردازد تواند با اجازه و رضايت ميهمان، زآات فطره او را ميزبان، مى آند و نمى

 شود، بر عهده آيست؟ زآات فطره ميهمانى آه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد خانه او مى) ٨۵٢س (
 . بر عهده خود ميهمان است، مگر آنكه بخواهد چندين روز بماند، به طورى آه نانخور صاحبخانه محسوب شودج ـ

اش بر عهده چه       غروب وارد شود، ليكن دعوت از او در روزهاى قبل بوده باشد، زآات فطره                     اگر ميهمان شب عيد فطر بعد از         )  ٨۵٣س  (
 آسى است؟
 . بر عهده خود ميهمان است، هر چند از قبل دعوت شده باشدج ـ

 آيا پرداخت فطره بر پدر و مادرى آه فقيرند، واجب است؟) ٨۵۴س (
 ندارد، و آسبى هم ندارد آه بتواند مخارج فوق الذآر را تأمين آند، فقير است، و                      آسى آه مخارج سال خود و افراد تحت تكّفل خود را              ج ـ 

 ٣١/٢/٧۶ .تواند زآات فطره بگيرد دادن زآات فطره بر او واجب نيست و مى
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يا سربازان،  عهده خود آنان است يا بر عهده دولت؟ آ             آنند، بر  ها از جيره دولتى استفاده مى        فطريه سربازهايى آه در سربازخانه      )  ٨۵۵س  (
 نه؟ شوند يا عائله دولت محسوب مى

دهند، بايد زآات خود را بپردازند، و اگر غذا به آنان                مى  بر عهده دولت نيست، و اگر خودشان توان پرداخت را دارند و پول غذا را                     ج ـ 
 آنهاست، هر چند عدم تعّلق به خود         برعهده خود  شوند، بنا بر احتياط باز هم زآات فطره         آه نانخور دولت محسوب مى     دهند، به طورى   مى

 .نيست آنان هم، خالى از وجه
 اى آه در َرِحم مادر است، واجب است يا نه؟ آيا فطريه بچه) ٨۵۶س (

 ٣١/٢/٧۶ .مگر آنكه قبل از غروب شب عيد فطر به دنيا بيايد; اى آه در َرِحم مادر است، واجب نيست  زآات فطره بچهج ـ
 .را بيان فرماييدمقدار زآات فطره ) ٨۵٧س (

اينهاست، هر چند پرداختن قيمت آنها به قيمت بازار هم                      مقدار آن تقريبًا سه آيلو گندم، جو، خرما، آشمش، برنج، ذّرت و مانند                           ج ـ  
 ١٠/١٢/٧٣ .است آافى

 مصرف زآات فطره
  چه صورت بايد پرداخت شود؟توان زآات و فطرّيه را به سادات فقير داد يا خير؟ در صورت مثبت بودن، به آيا مى) ٨۵٨س (

 ۶/١٢/٧١ .تواند زآات و فطرّيه خود را به سّيد بدهد تواند فطرّيه و زآات خود را به سادات فقير بدهد، ولى غير سّيد نمى  سّيد مىج ـ
يه سالهاى  پس از توجه، تكليف او نسبت به فطر        .  ريخته است  شخصى فطرّيه زوجه سّيده خود را به صندوق مخصوص سادات مى             )  ٨۵٩س  (

 گذشته چيست؟
هاى داده شده را بايد مجّددًا بپردازد، چون به سّيد داده شده در حالى آه زآات دهنده، يعنى مرد، سّيد نبوده، و معيار در جواز                                    فطرّيه ج ـ 

 ۵/۵/٧۵ .دادن زآات فطره به سّيد، زآات دهنده است نه نانخور و زن انسان
 آرد؟...ازسازى مساجد يا صرف آارهاى خير ديگر مانند جشنهاى مذهبى، مراسم دهه محّرم وتوان فطرّيه را خرج ب آيا مى) ٨۶٠س (

 ١١/٣/٧۴ . جايز است، هر چند پرداخت آن به مستحق بهتر استج ـ
 مسائل متفّرقه زآات فطره

 براى مدرسه يك روستا تهّيه آرد؟) پلى آپى(توان يك دستگاه تكثير  آيا از زآات فطره مى) ٨۶١س (
ولى احتياط  ;  توان مصرف آرد، و مورد سؤال هم از آنهاست             اى مى  المنفعه  زآات فطره را مانند زآات مال در هر آار خير و عام                  ج ـ 

 ١٩/١١/٧٣ .مستحب آن است آه فقط به فقراى شيعه داده شود
توان با پول آن چيزى خريد و        ست؟ آيا مى  خواهيم زآات فطره را به او بدهيم، بگوييم آه زآات فطره ا            آيا الزم است به آسى آه مى      )  ٨۶٢س  (

 به مستحق داد؟
 .خريد توان بدون اذن مستحق زآات فطره چيزى  الزم نيست گفته شود و نمىج ـ

 آسى آه مدتها زآات فطره خود را نپرداخته است، زآات فطره سالهاى قبل را چگونه بايد محاسبه آند؟) ٨۶٣س (
 ٢۵/٧/٧۴ . بايد به قيمت روز حساب آندج ـ

آنند، بفرستد   تواند زآات فطره خود را براى خويشاوندانى آه در ديگر شهرها زندگى مى               آند مى  آيا آسى آه در تهران زندگى مى       )  ٨۶۴س  (
 يا خير؟

 ٢٠/١٠/٧٣ . على األقوى، حّتى بعد از آنار گذاشتن هم جايز نيستج ـ
آنم، با توجه به اينكه در ساله توضيح المسائل                م در شيراز زندگى مى       برند و خود    فرزندان و عائله بنده در مازندران بسر مى             )  ٨۶۵س  (
ايد آه اگر در محِل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است آه زآات فطره را به جاى ديگرى نبرد، آيا بايد زآات عائله را در                                           فرموده

 شيراز بپردازم يا در مازندران؟
 ١٣/٣/٧۴ .ئله معيار، بلد زآات دهنده است نه عاج ـ

 

 صدقات
 صدقه

 .در باره صدقه توضيحاتى بيان فرماييد) ٨۶۶س (
صدقه انسان را از انواع بالها       .  اهللا داده شود، صدقه است و حّد و نصاب خاّصى هم ندارد                هر عطّيه و بخشش بالعوضى آه قربًة الى          ج ـ 

در اين باره رسول     .  آند گوار، حفظ آرده، آنها را دفع مى        سوزيها، تصادفات، غرق شدن، هدم، جنون و مرگهاى نا             همچون امراض، آتش   
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 و همه اينها غير از اجر فراوان اخروى و معنوى است آه بر       ٢٠.تا هفتاد نوع بال را بر شمرده و بيان فرموده است          )  صلى اهللا عليه وآله   (اآرم
 ٢١.گردد صدقه مترّتب مى

َأَلْم   «٢٢.آند  و وآيل در گرفتن آنها نموده است، خود با دست خويش اخذ مى              خداوند صدقه را بر خالف همه چيزهايى آه ديگران را موّظف           
 ٢٣.»َيْعَلُموا َأنَّ اَهللا ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َيْأُخُذ الصََّدقاِت َو َأنَّ اَهللا ُهَو التَّّواُب الرَّحيُم

 .شرايط صّحت صدقه را بيان فرماييد) ٨۶٧س (
عليه (امام صادق .  ا اگر جزء ماهّيت و شرط داخل در حقيقت صدقه ندانيم، شرط صّحت بودنش، قطعى و بال آالم است                           قصد قربت ر    ج ـ 

ليكن دليل قانع . اند  و ايجاب و قبول را هر چند اصحاب، شرط دانسته٢٤»الصدقة و ال عتق إّال ما ُاريد به وجه اهللا عّز وجل«: فرمود) السالم
عن أبي  «:  قتضاى اطالقات و عمومات، بلكه اصل، عدم شرطّيِت آن است و اخبار خاّصه هم بر آن داللت دارد                       اى برايش نيست و م      آننده
  ٢٥.»فليعطها غيره، واليرّدها في ماله:  في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل، فيجده قد ذهب، قال)عليه السالم(عبداهللا

ليكن باز هم حكم به اعطا و عدم جواز رد شده آه الزمه                 ;  بوده، و نه قبض و اقباض      و معلوم است آه در مورد روايت، نه ايجاب و قبول                
 .صدقه است

من تصّدق بصدقة فرّدت عليه فال يجوز له أآلها، و ال يجوز له إّال إنفاقها،                   :  آان يقول )  عليه السالم (إّن علّياً )  عليه السالم (و عن أبي عبداهللا    «
 ٢٦.»لو أّن رجًال أعتق عبدًاِ هللا فرّد ذلك العبد لم يرجع في األمر الذي جعله ِهللا، فكذلك ال يرجع في الصدقةإّنما منزلتها بمنزلة العتقِ هللا، ف

چون ظاهرًا با آنكه طرف قبول نكرده و قبل از اخذ            ;  مورد اين روايت نيز مثل روايت قبلى، جايى است آه هيچ يك از دو شرط وجود ندارد                  
 خواهد  ٢٧»شريك نداشتن خداوند   «عدم جواز تصّرف شده و اينكه جزو اموالش قرار ندهد، وگرنه خالف                   برگردانده است، باز هم حكم به          

نيز اين روايت، مثل ديگر روايات آه در آنها صدقه به ِعتق تشبيه شده، بر عدم شرطّيت داللت دارد، چون ِعتق ايقاع است و قبض و                                .  بود
 .اقباض هم در آن متصّور نيست

عن رجل آانت له ) عليه السالم(سألت أبا جعفر: قال«: توان به آن استدالل آرد، صحيحه محّمد بن مسلم است      يگرى آه مى  از جمله روايات د   
 ٢٨.»إن آان قال ذلكِ هللا فليمضها، و إن لم يقل فليرجع فيها إن شاء: هي عليك صدقة، فقال: جارية فآذته فيها امرأته، فقال

انشاى صدقه و   :  ت آه در آن، تمام مالك براى عدم جواز رّد صدقه، دو چيز قرار داده شده است                       آيفيت استدالل در اين صحيحه چنين اس         
عالوه بر اين، ظاهرًا قبض و اقباض در مورد روايت، تحّقق پيدا نكرده و در عين حال، حكم به عدم جواز رد، با فرض قصد                               .  قصد قربت 

 .دم شرطّيت داردپس صحيحه، موردًا و قاعدتًا داللت بر ع. قربت شده است
 آداب صدقه

 .آداب دادن صدقه را بيان فرماييد) ٨۶٨س (
يا َأيُّها الَّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن طّيباِت ماَآَسْبُتْم و         «:  در قرآن آريم آمده است    ;  ترين مالها باشد   ترين و محبوب   ترين، حالل  صدقه، از پاك  .  ١ج ـ   

 همچنين آمده    ٢٩.»َو الَتَيمَُّموا الَخبيَث ِمنُه ُتْنِفُقوَن َو َلْسُتْم باِخِذيه ِاّال َاْن ُتْغِمُضوا فيه َو اْعَلُموا َانَّ اَهللا َغنيٌّ حميدٌ                           مّما َاْخَرْجنا َلُكْم ِمَن االَْْرِض         
 ٣٠.»يٌمَلْن َتناُلوا الِبرَّ َحّتى ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحبُّوَن َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيء َفإنَّ اَهللا ِبِه، َعِل«: است

                                                           
و الغرق و    إّن اهللا ال إله إّالهو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرق               :  )صلى اهللا عليه وآله    (قال رسول اهللا  :   قال )عليهم السالم (عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه      .  ٢٠

 ).١ از أبواب الصدقة، حديث ٩، آتاب الزآاة، باب ٣٨٦ ص ،٩وسائل الشيعة، ج (الهدم و الجنون و عّد سبعين بابًا من السوء 
ما من شيء إّال و قد وآّلت به من يقبضه غيري إّال الصدقة، فإّني : إّن اهللا يقول:  قال)عليه السالم (محّمد بن يعقوب بإسناده عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبداهللا. ٢١

وسائل (بالتمرة أو بشّق تمرة فأربّيها له آما يرّبي الرجل فلّوه و فصيله، فيأتي يوم القيامة و هو مثل ُاحد و أعظم من ُاحد                           أتلّقفها بيدي تلّقفًا حّتى إّن الّرجل ليتصّدق         
 ).٧ از أبواب الصدقة، حديث ٧، آتاب الزآاة، باب ٣٨٢، ص ٩الشيعة، ج 

 .همان. ٢٢
 .١٠٤توبه، آيه . ٢٣
 ).٢ و ٣احكام الوقوف و الصدقات، حديث  از أبواب ١٣باب  (٢١٠، ص ١٩وسائل الشيعة، ج . ٢٤
 ).٣ از أبواب الصدقة، حديث ٢٤باب  (٤٢٣، ص ٩همان، ج . ٢٥
 ).١ و ٢ از أبواب الصدقة، حديث ٢٤باب  (٤٢٢همان، ص . ٢٦
ّنه ال شريك هللا في شيء مّما جعل له، إّنما هي             من تصّدق بصدقة ثّم رّدت فال يبعها و ال يأآلها أل            :  )عليه السالم (قال ابوعبداهللا :  أحمد بن فهد في عّدة الداعي، قال       .  ٢٧

 ).٢ از أبواب الصدقة، حديث ٢٤، باب ٤٢٣، ص٩وسائل الشيعة، ج (بمنزلة العتاقة، و ال يصلح له رّدها بعد ما يعتق 
 ).١ از أبواب احكام الوقوف و الصدقات، حديث ١٣باب  (٢٠٩، ص ١٩وسائل الشيعة، ج . ٢٨
 .٢٦٧بقره، آيه، . ٢٩
 .٩٢عمران، آيه آل . ٣٠
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اند، و وقتى از ايشان سؤال شد، آه چرا            گذاشته منقول است آه حضرتش ِشَكر را براى دادن صدقه، آنار مى             )  عليه السالم (از امام صادق  
ترين چيز نزد خودم را صدقه           تر از ِشَكر نيست، و من دوست دارم محبوب               نزد من چيزى محبوب     :  دهيد؟ فرمودند  ِشَكر را صدقه مى     

  ٣١.دهم
 مگر آنكه مّتهم به ترك مواسات و آمك آردن به             ٣٢دهد، دست چپ آن را نفهمد،       خفى باشد، به نحوى آه اگر با دست راست صدقه مى            م.  ٢

شايان يادآورى است آه صدقه مستحب، بر عكس صدقه            ;  ديگران شود، يا بخواهد آه ديگران به او اقتدا آنند و در صدقه دادن اسوه باشد                      
والصدقة سّرًا أفضل   «:  فرموده است »  الدروس«ه از آداب آن پرداخت به طور آشكار و علنى است، لذا شهيد در               است آ )  يعنى زآات (واجب  

 ٣٣;»إّال أن يّتهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به، أّما الواجبة فإظهارها أفضل
گيرد، لذا بايد دست خود را       ر دست خداوند قرار مى    صدقه دهنده دست خود را ببوسد، زيرا صدقه قبل از قرار گرفتن در دست گيرنده، د                .  ٣

 ٣٤;احترامًا ببوسد
 ;بايد صدقه گيرنده هم دست خود را ببوسد، چون صدقه از دست خداوند در دستش قرار گرفته است. ۴
 شود به طورى آه نه      صدقه گيرنده در حّق صدقه دهنده دعا آند، چرا آه دعايش در حّق او مستجاب است، بلكه بايد از او درخواست دعا                     .  ۵

 ;اى براى احترام زيادتر به او هم باشد تنها باعث ذليل شدن و ُخرد شدن شخصّيتش نباشد، وسيله
مكروه است آه انسان آنچه را صدقه داده است، به وسيله خريدن، تجارت، و غير آن به خود منتقل و آن را تمّلك آند، اين آراهت به                                        .  ۶

 ;اند قها ـ قّدس اهللا اسرار هم ـ آن را حرام دانستهقدرى شديد است، آه بعضى از ف
اند، قناعت آند و آن را برنگرداند، آما اينكه رّد سائل هم فى حّد نفسه مذموم است، مگر رّد سائلى آه قانع    بايد سائل به آنچه آه به او داده       .  ٧

 ;نبايد به او صدقه دادميلى به آن برگرداند، آه ديگر  نباشد، و صدقه را به خاطر قّلت و آمى و بى
بايد بيمار صدقه را با دست خودش بدهد، و از صدقه گيرنده هم محترمانه براى رفع آسالت و بيمارى و خوب شدن خود، درخواست دعا                          .  ٨
 ;آند
 .فرزندان به دست خودشان صدقه بدهند، يعنى مثًال پدر به آنها امر آند آه صدقه بدهند، تا محفوظ بمانند. ٩

  صدقه دادن خصوصيت داردمواردى آه
 در چه مواردى صدقه دادن داراى خصوصيت است؟) ٨۶٩س (

 ;آند اول روز و اول شب آه بالى آن روز و شب را دفع مى. ١ ج ـ
آند، لذا   هنگام رفتن به سفر آه براى جلوگيرى از خطرها، تصادفات و حوادث، مفيد است، بلكه حّتى نحوست اّيام سفر را هم دفع مى                               .  ٢
 انسان بخواهد در اّيامى آه سفر در آنها نحس حساب شده، مسافرت آند، بايد صدقه بدهد و بعد هم مسافرت آند تا اگر نحوستى دارد،                                    اگر

 ;برطرف شود
 ;آند وقت توّقع بال يا ترس از رسيدن سوء آه از آنها جلوگيرى مى. ٣
يلت زمان در استحباب و فضيلت صدقه مؤّثر، و صدقه در امثال            در اوقات شريف مثل روز جمعه، روز عرفه، ماه رمضان، چرا آه فض            .  ۴

 ;اين گونه اوقات از صدقه در بقّيه اوقات افضل است
بيمارانتان را با دادن      ;  داووا مرضاآم بالصدقة   «:  آمده است )  عليه السالم (صدقه در زمان بيمارى، چرا آه در روايتى از امام صادق                 .  ۵

 ٣٥;»صدقه، مداوا آنيد
صلى اهللا  (دن خود انسان در حال حيات و سالمتى نه وصّيت و سفارش به آن بعد از مرگ، چنان آه هنگامى آه از پيامبر اآرم                            صدقه دا .  ۶

افضل صدقات، صدقه در حال سالمتى است و با فرض اينكه اميد به زندگى خود دارد، و                          :  از افضل صدقه سؤال شد، فرمود       )  عليه وآله 

                                                           
نعم، إّنه ليس شيء أحّب إلّي منه، و َاَنَا ُاحّب أن أتصّدق بأحّب األشياء إلّي                  :  أتتصدق بالسّكر؟ قال  :   إّنه آان يتصّدق بالسّكر، فقيل له       )عليه السالم (عن أبي عبداهللا  .  ٣١
 ).٢ از أبواب الصدقة، حديث٤٨، آتاب الزآاة، باب ٤٧١، ص ٩وسائل الشيعة، ج (
وسائل (و رجل تصّدق بصدقة فأخفاها حّتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله                 :)  إلى أن قال  (سبعة يظّلهم اهللا في ظّله يوم ال ظّل إّال ظّله               :  )عليه السالم ( أبو جعفر  قال.  ٣٢

 ).١١ از أبواب الصدقة، حديث ١٣، آتاب الزآاة، باب ٣٨٩، ص ٩الشيعة، ج 
 .٦٧الدروس الشرعية، آتاب الزآاة، ص . ٣٣
وسائل (إّنها تقع في يداهللا قبل ان تقع في يد السائل            :   يقّبل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك، فقال          )عليه السالم (آان زين العابدين  :  أحمد بن فهد في عّدة الداعي قال       .  ٣٤

 ).٢ از أبواب الصدقة، حديث ٢٩، آتاب الزآاة، باب ٤٣٣، ص ٩الشيعة، ج 
 .١ از أبواب الصدقة، حديث ٣اب الزآاة، باب ، آت٣٧٥، ص ٩وسائل الشيعة، ج . ٣٥
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 و معلوم است آه وصّيت به صدقه و بّر نسبت به بعد از مرگ، گوياى گذشت آامل آدمى از                                 ٣٦ند شود، ترسد آه خود هم بعدًا نيازم         مى
دهد آه خود از آن اموال جدا شده، و معلوم هم نيست آه به آن عمل شود، و ورثه از آن مال                        نيست، چون براى زمانى دستور صدقه مى       مال

 ;! گذشت از مال نبوده است، از ورثه توقع گذشت دارد؟چشم پوشى آنند، اساسًا چگونه آسى آه خود حاضر به
 ;تواند با دادن صدقه توفيق اداى َدين پيدا آند، و خداوند مقدمات اداى دينش را فراهم آند مديون آه مى. ٧
ز تلف شدن و     موردى آه انسان بترسد مالش به وسيله دزد و امثال آن از بين برود، چرا آه اثر صدقه در چنين موردى، جلوگيرى ا                                   .  ٨

 ;سرقت مال است
اى باشد براى محّرماتى آه ممكن است         صدقه بعد از پايان يافتن اعمال حج با خريدن مقدارى خرما، حداقل به قيمت يك درهم، تا آّفاره                      .  ٩

 .اى جزئى شده باشد، در حالى آه خود او متوجه آن نبوده است باشد، و سبب آّفاره رخ داده
 ت؟افضل صدقات چيس) ٨٧٠س (

والتوسعة على العيال من أعظم           «:  فرموده است  »  الدروس«چرا آه شهيد در           ;  توسعه بر عيال آه از اعظم صدقات است                  .  ١  ج ـ  
 ٣٧.»الصدقات

 ٣٨;»أفضل الصدقة، صدقة عن ظهر غنى«: اش رو به راه است آه صدقه دادن آسى آه وضع مالى. ٢
چرا آه در باره زن و فرزند گفته شده آه عدم ايثار و             ;  نه عائله و زن و فرزند او      اى آه همراه با ايثار نسبت به خود شخص باشد،            صدقه.  ٣

است، و اساسًا هر جا آه امر به ايثار شده، ناظر به حال خود ايثارگر و شخص اوست، وگرنه ايذاى ديگران                                   »  افضل الصدقه «توسعه،  
 ;مذموم، بلكه در بعضى موارد، حرام استو در َحَرج و مشّقت قرار دادن آنان، آارى ) نظيرعائله و وابستگان(
 ;ضيافت و ميهمانى دادن. ۴
) عليه السالم (بلكه امام باقر  ;  چرا آه اصوًال با فرض وجود خويشاوند محتاج، صدقه دادن به ديگران مكروه است               ;  صدقه به خويشاوندان  .  ۵

صلى (و از رسول خدا   .  شود ديگران، صدقه محسوب نمى    با بودن خويشان نيازمند، صدقه به        ٣٩;»الصدقة و ذو رحم محتاج    «:  فرموده است 
َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة   «:   در حالى آه صدقه معمولى، ده برابر است         ٤٠صدقه به نزديكان هفتاد برابر است،      :  هم نقل شده آه فرمود    )  اهللا عليه وآله  

شود، آما اينكه      صله َرِحم است، باعث افزايش طول عمر مى            ناگفته نماند آه از آنجا آه صدقه به ارحام از مصاديق                ;  »َفَلُه َعْشُر أْمثاِلها   
آنند  شود، چون صدقه دهنده، شناخت بيشترى از گيرندگان صدقه دارد و آنان، احساس ناراحتى نمى                       صدقه نيز بهتر در محّلش واقع مى         

ند، به مراتب، آمتر از احساس ناشى از          ، و اگر هم احساس ناراحتى آن        )دانند چون آمك و معاونت را مربوط به ارحام و از خودشان مى               (
 .اند، در زندگى انسان اثر بسزايى دارد صدقه گرفتن از بيگانه است، و از همه گذشته، دعا و خوشى آنان، چون از نزديكان و خويشاوندان

 :آنيم در اينجا براى توجه زيادتر و آشنايى بيشتر با ارزش و معنويت صدقه به ارحام، به نقل روايتى بسنده مى
و من مشى إلى ذي       :  قال)  في حديث المناهي   )  (صلى اهللا عليه وآله    (، عن الّنبى   )عليهم السالم (عن الحسين بن زيد، عن الّصادق، عن آبائه           «

 اهللا عّز و جّل أجر مائة شهيد، و له بكّل خطوة أربعون ألف حسنة، و محي عنه أربعون ألف سّيئة، و                           قرابة بنفسه و ماله ليصل رحمه اعطاه       
 ٤١.»رفع له من الدرجات مثل ذلك، و آان آأّنما عبداهللا عّز و جّل مائة سنة صابرًا محتسبًا

صدقه دادن به ارحام، از آنچنان مطلوبّيتى برخوردار است آه حّتى اگر َرِحم دشمن هم باشد، باز صدقه دادن به او مستحب، و از افضل                                      
 ;صدقات است

 ;ّلمانصدقه دادن به دانشمندان، علما و متع. ۶
 ;)صلى اهللا عليه وآله(صدقه دادن به ذرّيه رسول خدا. ٧
 ;آب دادن. ٨

                                                           
الخ ...  أن تصّدق و أنت صحيح سجيح تأمل البقاء، و تخاف الفقر و ال تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم                      :   أّي الصدقة أفضل؟ قال     )صلى اهللا عليه وآله    (سئل رسول اهللا  .  ٣٦
 ).١يث  از أبواب الصدقة، حد١٦، آتاب الزآاة، باب ٤٠٥، ص ٩وسائل الشيعة، ج (
 .٦٧الدروس الشرعية، ص . ٣٧
 از أبواب   ٢٨، آتاب الزآاة، باب      ٤٣٠، ص   ٩وسائل الشيعة، ج     (الحديث  ...)صلى اهللا عليه وآله    (قال رسول اهللا  :   قال )عليه السالم (عن عبداألعلى عن أبي عبداهللا     .  ٣٨

 ).٤الصدقة، حديث 
 ).٤ از أبواب الصدقة، حديث ٢٨، آتاب الزآاة، باب ٤١٢، ص ٩وسائل الشيعة، ج ( الحديث ...)عليه السالم(قال أبوجعفر: محّمد بن علّي بن الحسين قال. ٣٩
 الصدقة على خمسة اقسام الف ـ الصدقة فيه بعشرة أجزاء و هي الصدقة العامة التي قال اهللا                          )صلى اهللا عليه وآله    (قّسم رسول اهللا  :  ٦٧في هامش الدروس، ص      .  ٤٠

دـ ;  الصدقة فيه بسبعة آالف و هي الصدقة على العلماء             ـ ج;  ب ـ الصدقة فيه بسبعين و هي الصدقة على األقارب             ;  شر امثالها تعالى فيها من جاء بالحسنة فله ع         
 .الصدقة فيه بسبعين ألفًا و هي الصدقة على الموتى

 .٥ از أبواب الصدقة، حديث ٢٠، آتاب الزآاة، باب ٤١٢، ص ٩وسائل الشيعة، ج . ٤١
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 ;حج گزاردن از طرف مّيت. ٩
 ;ها نيازمندند صدقه دادن براى اموات آه دستشان از دنيا آوتاه است و سخت به اعمال خير زنده. ١٠
 ;)يعنى واسطه شدن به نفع مظلوم(بذل جاه، آبرو و شخصّيت . ١١
 ;ردن براى برادران دينىهديه ب. ١٢
 ;اى آه قبل از درخواست به آسى داده شود صدقه. ١٣
 ;اى آه با سرعت و تعجيل داده شود صدقه. ١۴
 ;اش آن را آوچك بداند و پوشيده بدارد اى آه دهنده صدقه. ١۵
 .شود سخن لّين و نرمى آه باعث هدايت انسان، رفع تخاصم و يا امور خير ديگر. ١۶

غذا دادن به حشرات زمينى و ماهيهاى دريا، ثوابى عظيم          :  فرموده است »  الدروس«در آتاب   )  قدس سره ( توجه داشت آه شهيد    در خاتمه بايد  
 .ُشكر ُمنعم با دادن صدقه، واجب، و آفر ورزيدن نسبت به او حرام است: همچنين آورده است; دارد

 فوايد دنيوى صدقه
 .رماييدفوايد دنيوى صدقه را اجماًال بيان ف) ٨٧١س (

آند، آما اينكه روزى را         تا هفتاد نوع بال را دور و از آنها پيشگيرى مى                  ...   باليا، گرفتاريها، تصادفات، خطرات، مرگهاى ناگوار           ج ـ 
دارد، و مال را از نابودى و               دهد و محفوظ مى       آند، فرزندان را از مرگ نجات مى              زيادتر، بدهكاريها را ادا، بيمار را معالجه مى               

همه آنچه آه گفته شد، مستفاد از سّنت و روايات اهل بيت ـ صلوات اهللا عليهم الجمعين ـ است، و تجربه                       .  آند  و غير آن حفظ مى     خطرسرقت
 .آند نيز آن را تأييد و تصديق مى

 صدقات حرام
 در چه مواردى صدقه، حرام است؟) ٨٧٢س (

 ;صدقه با مال حرام و با مال مردم. ١ ج ـ
شود نتواند بدهى خود را آالًّ يا بعضًا ادا آند، چرا آه در حقيقت صدقه چنين فردى، مانع از اداى حّق           ه باعث مى  صدقه شخص بدهكار آ   .  ٢

 ;الناس است
 ;شود اى آه مانع از پرداختن نفقه به واجب النفقه، و سبب تضييع حّق آنها صدقه. ٣
ثل اينكه سبب جراحت و زخمى غير قابل تحّمل شود، به طورى          اى آه سبب شود آه به بدنش خسارت و ضرر مهّمى وارد شود، م              صدقه.  ۴

 ;آه جنايت بر بدن صدق آند
اى آه بعد از آن محتاج به خلق و سربار جامعه شوند، يا خودش سربار جامعه و                    صدقه دادِن همه اموال با وجوِد داشتِن فرزندان و عائله          .  ۵

 ;آّل بر ناس شود
آند، و خود    كه بعد از آن، قدرت بر صبر و تحّمل را ندارد، و به خداوند اعتراض و از او شكايت مى                     صدقه دادِن همه اموال با فرض اين      .  ۶

 ;اندازد را به هالك يا اهالك و فساد يا افساد مى
 بين  اى آه همراه با مّنت و ذليل آردن گيرنده صدقه، و از بين بردن شخصّيت و تضييع آبروى او باشد و عظمتش را در جامعه از                           صدقه.  ٧

 ;ببرد
 .صدقه زن از اموال شوهر، بدون آسب اجازه و رضايت او. ٨

 معناى آراهت در صدقه و موارد مكروهه
 .معناى آراهت در صدقه و موارد مكروه را بيان فرماييد) ٨٧٣س (

قّلت ثواب است، يعنى ثواب      اگر به امرى تعّلق گيرد آه داراى بدل است، به معناى                )  مانند آراهت در بقّيه عبادات     ( آراهت در صدقه      ج ـ 
فرد مكروه، آمتر از ثواب مقّرر براى اصل طبيعت است، مثل نماز خواندن در رودخانه آه بدلش نماز در جاى ديگرى است آه مكروه                                    

ر ، معنايش رحجان ترك و افضلّيت آن از فعل است، به خاط                  )مثل روزه روز عاشورا    (نباشد، و اگر به امرى تعلق گرفت آه بدل ندارد                 
 .انطباق فعل بر عنوانى آه مرجوح است، و انطباق ترك بر عنوان ارجح، آه در نتيجه ترك از فعل افضل است

 :اند از هاى مكروه نيز عبارت صدقه
 ;صدقه دادن همه اموال با فرض عدم قدرت بر صبر آردن، ولى به حّدى آه باعث شكايت از دين و خداوند متعال باشد نرسد. ١
 ;يزى آه پست و داراى دنائت باشدصدقه دادن چ. ٢
 .ناگفته نماند آه آراهت صدقه در اين موارد، از قسم اوِل آراهت در عبادت است. صدقه همراه با مّنت غير محّرم. ٣
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 مسائل متفّرقه صدقات 
 آيا برداشتن صدقه بدون رضاى صدقه دهنده، جايز است؟) ٨٧۴س (

چون ارتباط صدقه با او هنوز قطع نشده، و استصحاب بقاى سلطنت جارى است، عالوه                 .  و باشد  هر چند شرط نيست، اّما بايد با اجازه ا          ج ـ 
 .بر قضاى عقاليى به بقاى ارتباط

 تواند آن را براى خودش بردارد يا خير؟ اگر صدقه را آنار بگذارد ولى هنوز تحويل گيرنده صدقه نداده باشد، آيا مى) ٨٧۵س (
خداوند است، و رجوع در آن جايز نيست و با صدقه تحويل داده               نار گذاشتن به قصد صدقه، صدقه و مال         جايز نيست، زيرا به محض آ       ج ـ 

 .شده، فرقى ندارد
 آيا زن براى صدقه دادن، به اذن شوهر نيازمند است؟) ٨٧۶س (

 ٢٨/۴/۶٨ .استاّما اگر از مال شوهر باشد، اجازه شوهر شرط ;  اگر از مال خودش باشد، نياز به اذن شوهر نداردج ـ
جانب، مأمور جمع آورى چند صندوق از صندوقهاى صدقه آميته امداد هستم، گاهى چند روز پس از جمع آورى، پول آمى نزد                        اين)  ٨٧٧س  (

رم، و  ماند، آيا اجازه دارم به عنوان قرض از اين پولها براى بعضى احتياجات ضرورى خود بردارم و بعد همان مبلغ را به جاى آن بگذا                              حقير مى 
 به مسئولين مربوط تحويل دهم يا خير؟

 ٧/١٢/٧٢ . تبديل مال صدقه به مال خود، جايز نيستج ـ
 توان صدقه را به غير شيعه اثنى عشرى يا به هاشمى و سّيد داد؟ آيا مى) ٨٧٨س (

غير حربى چه غنى باشد، چه فقير،         الزم نيست آه گيرنده صدقه، شيعه و غير سّيد باشد، بلكه صدقه مستحب را به هر مسلمان و آافر                          ج ـ 
توان داد، چرا آه صدقه      آرى، به آافر حربى آه در حال محاربه است و نيز به نواصب نمى               .توان داد  چه هاشمى باشد، چه غير هاشمى مى       

 .است) عليهم السالم(دادن به آنها حرام، و آمك به حرب و جنگ عليه اسالم و آمك به از بين بردن ارزشها و سّب معصومين
إّن اهللا تبارك و تعالى يحّب إبراد الكبد الحرّى و من سقى آبدًا حّرى من بهيمة و غيرها أظّله اهللا يوم ال                             «:  قال)  عليه السالم (عن ابى جعفر  

را با   ناگفته نماند آه موارد صدقه از نظر مصلحت و فضيلت با هم تفاوت دارد و صدقه دهنده خود جهات ترجيح و فضيلت                           ٤٢.»ظّل إّال ظّله  
 .آند رعايت زمان، مكان و خصوص مورد، رعايت مى

 متر زمين خود را به نام او آردم و درآمد آن را خرج امور خيرّيه                  ۵٠٠٠فرزندم در اثر سانحه تصادف فوت آرد، بنده يك سوم از             )  ٨٧٩س  (
، يا مسجد يا امور ديگرى آنم، حكم        )عليه السالم (لشهداءخواهم زمين را بفروشم و يك سوم قيمت آن را صرف ساختن تكيه سّيدا              نمودم، اّما اآنون مى   
 .آن را بيان فرماييد

ليكن ;  توانيد بفروشيد و به مصرف امور خير ديگرى برسانيد          ايد، وقف نبوده، مى     چون آنچه آه جناب عالى آن را مورد ثلث قرار داده             ج ـ 
 ۴/١١/٧١ .تر و بهتر مصرف آنيد با ديگران مشورت نماييد و در آارهاى الزم

 آيا صدقه دادن به سادات جايز است يا خير؟) ٨٨٠س (
و در آّفارات و مظالم هم، ندادن آنها به سادات، احتياط                    جايز است، فقط دادن زآات، چون صدقه واجب است، مطلقًا ممنوع است،                     ج ـ 

 .است مستحب
آموزان شرآت آننده در آالس      پول، براى تشويق دانش     اين توان از  آيا مى .  شخصى مقدارى پول براى امور خيريه قرار داده است         )  ٨٨١س  (

 قرآن، آتاب خريد و به آنها اهدا نمود؟
  ٢/٨/٧١ . مانعى نداردج ـ

آيا اين مطلب صحيح است آه انسان بعد از پرداخت خمس، زآات و ماليات و بعد از برداشتن آن مقدار آه يك زندگى متوسط و                                      )  ٨٨٢س  (
 اش تأمين آند، بايد بقّيه اموالش را صرف مستمندان آند؟ دهراحت را براى خود و خانوا

 ٢٨/١١/٧۴ . افراط و تفريط در همه آارها، مذموم استج ـ
اگر بعد از پرداخت وجوه شرعيه و ماليات، شخص همچنان ثروتمند باشد و در جامعه افراد فقيرى باشند، در اين صورت آمك به                               )٨٨٣س  (

 فقرا بر او واجب است؟
 ٢٨/١١/۶٩ .است)عليهم السالم( به مستمندان درهر حال، مطلوب و مورد توجه اسالم و معصومين آمكج ـ

ها در روستاها اجرا شد، آه بر اساس آن، ماهيانه مبلغى به عنوان حّق بازنشستگى به                        در زمان شهيد رجايى، طرح شصت ساله         )  ٨٨۴س  (
شود، و بعضى از سادات به عّلت سيادت، و              وى آميته امداد امام خمينى پرداخت مى         شود، و هم اآنون نيز ادامه دارد، و از س               آنان پرداخت مى   

                                                           
 .٢ از أبواب الصدقة، حديث ١٩، آتاب الزآاة، باب ٤٠٩ ص ،٩وسائل الشيعه، ج . ٤٢
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دانند، آيا   آنند، چون آن را صدقه مى      دانند آه صدقه بگيرند، از اين پول پرهيز مى          بعضى از غير سادات نيز به عّلت آنكه خود را آن قدر فقير نمى               
 ر حرام است يا خير؟اين مستمّرى صدقه است و خوردن آن براى افراد مذآو

 ٢٧/١٠/٧۵ . استفاده از اين گونه مستمّريها براى سادات و غير سادات مانعى ندارد، و مسئله مقدار فقر، تابع نظر مسئولين مربوط استج ـ
 ٤٣نكاتى مهم در باره صدقات

ه دهنده شود، به نحوى آه گيرنده فكر آند آه        نبايد صدقه سبب رآود استعدادهاى گيرنده صدقه شود، يعنى نبايد صدقه باعث وابستگى به صدق              .  ١
آند، پس نبايد سراغ فعاليت و رشد استعدادهايش برود، و نتيجه صدقه آن شود آه او َآّل بر جامعه و سربار آن باشد،                  اش مى  چون صدقه دهنده اداره   

رام است و نه تنها ثوابى ندارد، بلكه موجب عذاب نيز            ها اگر صدقه دهنده متوجه عاقبتش باشد، جزو صدقات ح           بايد توجه داشت آه اين گونه صدقه       
 ; هست و خالصه آنكه صدقه بايد وسيله خودآفا شدن گيرنده، رشد استعدادها و رافع نابسامانيهايش باشد نه مسّكن و پديد آوردنده احتياج زيادتر

را موّظف و موّآل به اخذ      )  مثًال مالئكه (رد نه اينكه ديگران     گي بايد صدقه را به ديده عظمت نگاه آرد، و دانست آه صدقه را خود خداوند مى                .  ٢
صدقه قبل از آنكه در دست      :  فرمودند بوسيدند و مى   آن آرده باشد، لذا معصومين ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ بعد از دادن صدقه، دست خود را مى                    

اگر با اين ديد به صدقه نگاه آنيم و بدانيم           .  رسد  به دست صدقه گيرنده مى     گيرد، و مستقيمًا از دست او      گيرنده قرار گيرد، در دست خداوند قرار مى        
گونه ضربه روحى براى گيرنده به دنبال ندارد، همچنان آه           گيرد، در نتيجه هيچ    آه صدقه امرى است در راه خدا و براى او و در دست او قرار مى                

اش را قبول آرده و سبب اجر دنيوى  آند، بلكه سپاسگزار او آه صدقه     احساس نمى  گونه برترى و مّنتى نسبت به او       صدقه دهنده نيز در خودش هيچ     
اند، هيچ گونه مذّلت و مخالفتى با مناعت طبع در آن ديده                    و معنوى براى او شده، نيز هست، و چون طرفين با ديد عظمت به صدقه نگاه آرده                           

دانند، و    آه در بعضى از السنه افتاده است آه صدقه را صدقه سر و بالگردان مى                ماند، و آنچه   شود، و بزرگواريها و مناعت طبعها محفوظ مى        نمى
هاى غلط و خالف آتاب و سّنت است، و بعيد نيست آه از غرور و خودسرى                         گردانند، جزو افكار و انديشه       بلكه گاهى آن را دور سر بيمار مى           

 ;يستند، سرچشمه گرفته باشد و به هر حال بايد با اين فكر مبارزه شوددرد و آنها آه براى مردم محروم ارزشى قائل ن داران بى سرمايه
توان گرفتاريها و مشكالت زيادى را از زندگى مسلمانان مخصوصًا بزرگان و               چون صدقه را مربوط به خداوند دانستيم، در نتيجه با آن مى             .  ٣

 ;افراد با شخصّيت زدود
ار را از گرفتارى نجات و صدقه قابل اعتنايى به او داد، بايد از فكر رفع گرفتاريهاى جزئى                      در صورت امكان بايد در مرحله اول، يك گرفت          .  ۴

افراد زياد پرهيز آرد، چرا آه يك شهرآباد بهتر از صد شهر خراب است، و چه بهتر آه انسان با مال قابل اعتنايى صدقه دهد آه بتواند دست                                               
اند صدقات هر روزه را هم جمع آند تا احتياج شخصى را به طور آامل رفع آند، امرى ممدوح و                            اى را گرفته و راهش بيندازد، و اگر بتو            افتاده

بايد حفظ بشود،   )  اش يعنى خودآفا شدن گيرنده صدقه، رشد استعدادها و حفظ مناعت و بزرگوارى            (حسن است، و به هر حال، محور و روح صدقه            
د، نيز بايد از گدا پرورى و پهن آردن سفره گدايى در مجالس و محافل، سخت پرهيز نمود،                     و رعايت اين نكته بر حسب موارد و افراد اختالف دار            

 .و از ضربه زدن به جامعه اسالمى و آبروى اقتصادى آن خوددارى آرد، چرا آه اين عمل سخت مذموم، بلكه يقينًا از موارد حرام است
 

 احكام حج
 استطاعت

اند، اّما پس از آنكه نوبتشان رسيده، ديگر توان مالى براى رفت و برگشت و                      ج ثبت نام آرده    آسانى آه چندين سال پيش، براى ح        )  ٨٨۵س  (
توانند فيش خود را با رعايت مقّررات            اند، واجب است به حج بروند يا مى             هاى متفّرقه را ندارند، آيا به دليل اينكه قبًال استطاعت داشته                   هزينه

 بفروشند؟
اند، و آنان را     فراد، تحّقق ندارد، لذا فروش فيش جايز است، اّما اگر در زمانى استطاعت مالى و بدنى داشته                  استطاعت، براى اين گونه ا     ج ـ 

 ٢/٩/٧۵ ٤٤.»ولو متسكعًا و مع الزحمه«توانستند بروند، حج به عهده آنان مستقّر است و بايد به حج بروند  بردند و مى به حج مى
آيا مستطيع  .  تواند به زيارت خانه خدا مشّرف شود           و غيره دارد آه اگر آنها را بفروشد، مى             زنى مقدارى زيورآالت از قبيل طال       )  ٨٨۶س  (

 است يا اينكه زيورآالت، استثنا شده است؟
 ٢۵/٩/٧۵ . داشتن زيورآالت، سبب استطاعت نمى شودج ـ

                                                           
 .اند، تهّيه شده است اين قسمت توسط گروه تحقيق، آه آار تنظيم و گردآورى استفتائات را به عهده داشته. ٤٣
 .با مشّقت و زحمت. ٤٤
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اى اجاره   روشد مجبور است آه خانه     شخصى نصف خانه خود را َمهر همسرش قرار داده است، در صورتى آه بخواهد آن را بف                       )  ٨٨٧س  (
مستطيع است، آيا تا زمانى آه به فروش نرسانده، حج بر او            )  آه َمهر اوست  (در صورتى آه از نظر قيمت خانه        .  آند، لذا امكان فروش، ميّسر نيست     

 واجب است يا خير؟
 ٣/۵/٧۵ . در صورتى آه امكان فروْش ميّسر نيست، حج بر زن واجب نيستج ـ

خواهم آن را    اى هم دارم آه مى     آنم و خانه   زندگى مى  ين جانب آارمند هستم و از زندگى متوسط برخوردارم، و در خانه سازمانى             ا)  ٨٨٨س  (
 بفروشم، آيا بنده مستطيع هستم يا خير؟

 ۴/۵/٧۵ . در حال حاضر مستطيع نيستيدج ـ
طبق آنچه مرسوم است، بنده بايد به       .  ، اّما قبل از تشّرف فوت آرد       چند سال قبل پدرم براى حج ثبت نام آرد         .  جانب آارمند هستم   اين)  ٨٨٩س  (

جاى او به حّج مشّرف شوم و منزلى دارم آه دو دانگ از آن متعّلق به همسرم و دو دانگ ديگر از آن فرزندانم است، آيا با داشتن دو دانگ خانه و                                      
 خير؟يك ماشين  سوارى، و اينكه توان مالى هم ندارم، مستطيع هستم، يا 

ليكن ;  در فرض سؤال، حج بر شما واجب نيست و چنانچه والِد شما قبل از ثبت نام، حج بر او مستقّر بوده، واجب است حّج او انجام شود                   ج ـ 
اگر قبًال مستقّر نبوده، سپس ثبت نام نموده و نوبت به او نرسيده و فوت آرده، در صورتى آه وصّيت ننموده باشد، حج آوردن به نيابت                                        

 ٢۴/۴/٧۵ .جب نيست و فيش او ارث همه ورثه است و مانند بقّيه ماترك مّيت استوا
 نيابت و اجير شدن در حج

 تواند به نيابت از ديگرى حج به جا آورد؟ آسى آه استطاعت دارد ولى تاآنون به حج مشّرف نشده است، آيا مى) ٨٩٠س (
 ٢٢/٢/٧۴ .تواند  نمىج ـ

 تواند اجير شود؟ ده است، آيا مىآسى آه حج بر او واجب نش) ٨٩١س (
 ٢٢/٢/٧۴ .  مانعى نداردج ـ

توان از آن فيش براى      توان فيش حّج متوّفا را به مبلغ زيادترى فروخت و با مبلغ آمترى براى حّج مّيت، نايب گرفت؟ آيا مى                      آيا مى )  ٨٩٢س  (
 در صورتى آه مّيت ورثه صغير داشته باشد، حكم چيست؟عزيمت به حج استفاده آرد در حالى آه مازاد قيمت آن متعّلق به ورثه است و 

توان  توانند به حّداقل اآتفا آنند، بلكه اگر وارث صغير در بين آنها باشد، نمى                 رود، حج است و ورثه مى        آنچه از اصل مال بيرون مى       ج ـ 
 فيش حج جزو اموال مّيت است آه بعد از مّيت به            و;  بيش از حّداقل برداشت آرد، مگر آنكه بزرگترها بخواهند از سهم خود زيادتر بپردازند              

.گردد، مگر آنكه وصّيت آرده آه با فيش خودش به مّكه بروند و به آن فيش هم عنايت داشته، هر چند معموًال چنين نيست                               ورثه منتقل مى  
١۶/١٠/٧۵ 

ام شرايط استطاعت را دارا باشند، بجز باز بودن راه          روند، اگر خود نيز تم     آسانى آه با فيش حّج مّيت و به نيابت از وى به حج مى              )  ٨٩٣س  (
براى متوّفا نايب بگيرند و خودشان حّج        )  قبل از ميقات  (، درصورتى آه بتوانند مثًال در مدينه يا جّده            )آه آن هم با فيش حّج مّيت حاصل شده است           (

 واجب خود را انجام دهند، تكليف چگونه است؟
ه براى او، جز از راه فيِش ديگرى، استطاعت برايش حاصل نشده، چون در استطاعت غير از مال و بدن                       با فرض باز نبودن راه استفاد       ج ـ 

اند، اجازه به جا آوردن حج و اجير گرفتن از           و وقت، باز بودن راه هم شرط است، مگر آنكه صاحب فيش و يا آسانى آه فيش را به او داده                      
ه باشند، در اين صورت، نه تنها چنين آارى جايز است، بلكه بايد نايب بگيرد، و اگر خودش به جاى مدينه يا جّده براى متوّفا را نيز به او داد       

 ١۶/١٠/٧۵ .او نيابت آند و حج به جاى آورد، صحيح نيست، چون نيابِت مستطيع، باطل است
 ه نيابت از منوب عنه انجام دهد؟آسى آه در انجام حّج بلدى نيابت دارد، چه مقدار از مستحبات مدينه و مكه را بايد ب) ٨٩۴س (

همانگونه آه در نماز استيجارى نيز بايد مستحبات را به مقدار                  ;   مستحباتى آه انجامش متعارف است، بايد به نيابت از او انجام داد                     ج ـ 
به جاى آورد و او را نيز       اّما مستحبات مدينه را سزاوار است آه براى او هم            ;  داد و اجاره و نيابت منصرف به متعارف است          متعارف انجام 

 ١۶/١٠/٧۵ .در فضيلتهاى مدينه شريك قرار دهد
 آسى آه در انجام حّج بلدى نيابت دارد، آيا در برگشت از سفر حج نيز بايد به شهر منوب عنه برگردد يا لزومى ندارد؟) ٨٩۵س (

 ١۶/١٠/٧۵ . لزومى ندارد، مگر آنكه در ضمن اجاره، شرط آرده باشندج ـ
كى از خدمه آاروانهاى حّج سال گذشته، حّج نيابتى قبول آرده، اّما به دليل عدم آشنايى نايب و منوب عنه به مسئله، فقط حج را                                    ي)  ٨٩۶س  (

و در موسم حج، فقط حّج تمتع را به نيابت معهود شروع               )  عليهم السالم (قبول آرده و بناًء عليه، نايب، عمره تمتع را از جحفه به نيابت ائمه اطهار                  
ده و پس از انجام قربانى در روز عيد متوجه اشتباه خود شده، لذا بقّيه اعمال حج را قربًة الى اهللا ادامه داده و تمام آرده و براى اطمينان از ُمحل                                  نمو

با اين  .  داده است شدن، پس از انجام حج، يك عمره مفرده، براى خود انجام داده و سپس يك عمره مفرده هم به نيابت از منوب عنه و اتمامًا انجام                                     
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بدون عمره تمتع به نيابت خاص، آه مقدارى از اعمال حج را به              (توضيحات بفرماييد چنين ُمحرمى آيا ُمحل شده است يا نه؟ انجام حج با اين آيفيت                  
چه صورتى  )  و عمره مفرده بنائى    نيابت و باقى مانده را قربًة الى اهللا و انجام عمره مفرده، پس از حج به نيابت با تخّلل يك عمره مفرده بين حّج                                     

 دارد؟ در صورت صّحت، تكليف از گردن نايب و منوب عنه ساقط هست يا خير؟
.اّما با اين حال ذّمه منوب عنه به حّج تمّتع مشغول است و برائت ذّمه برايش حاصل نشده است                      ;   به هر حال از احرام بيرون آمده است          ج ـ 
١٩/٧/٧۵ 

تواند براى حج، اجير شود آه با اجازه منوب عنه، براى طواف و نماز                 آيا مى .  مبتالست»  سلس البول «ى يا   شخصى به بواسير خون   )  ٨٩٧س  (
 نايب بگيرد؟
 ٢٨/٢/٧۶ .است تواند، چرا آه جزو معذورين است آه نيابتشان محِل اشكال  نمىج ـ

 

 مسائل امر به معروف و نهى از منكر
 امر به معروف و نهى از منكر 

 مان حاضر، با توجه به شرايط زمانى و مكانى، وظيفه مقّلدين نسبت به امر به معروف و نهى از منكر چيست؟در ز) ٨٩٨س (
 ٨/١١/٧۴ .است  امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحّقق شرايط، واجبج ـ

معه گسترش يافته است، با در نظر         وظيفه ما در برخورد با انحرافات و مسائل خالف شرع مثل فساد اخالق و بدحجابى آه در جا                       )  ٨٩٩س  (
 گرفتن اين مطلب آه شرايط امر به معروف حاصل نيست، چيست؟

 ١/٢/٧۵ .نيست  امر به معروف و نهى از منكر، اگر شرايط آن وجود نداشته باشد، واجبج ـ
ويش نزد وى بدون حجاب،      رود، در حالى آه زن عم        اش مى  شخصى با عمويش شريك است و براى رسيدگى به حسابها به خانه                )  ٩٠٠س  (

 شود، تكليفش چيست؟ ظاهر مى
 ۶/٣/٧۶ .است  امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحّقق شرايط، واجبج ـ

آند و تا شانزده سالگى به من و خواهرانم اجازه روزه گرفتن                    جانب بسيار فّحاش است و حرام و حالل را رعايت نمى                 پدر اين )  ٩٠١س  (
 نيم او را امر به معروف و نهى از منكر آنيم؟توا آيا مى. داد نمى

امر به معروف و نهى از منكر، ظاهرًا فرقى بين آنها و بقّيه                احترام به پدر و مادر در همه حال، يك واجب اخالقى است، گرچه از نظر                 ج ـ 
 و پدر و مادر بودن و حقوق آنها باعث     واجب است،  زيرا امر به معروف و نهى از منكر با تحّقق شرايط، نسبت به هر آسى              .  مسلمانها نيست 
 ٢١/١٢/٧۵ .شود نمى سلب وجوب

 شرايط امر به معروف و نهى از منكر
مانند ملبس بودن به    ;  امر به معروف و نهى از منكر، اگر با لباس شخصى تأثير نداشته باشد و در غير آن مؤثر باشد، چگونه است                          )  ٩٠٢س  (

 و اگر احتمال زد و خورد برود و ايجاد مفسده و هتك حرمت نمايد، چطور؟. ىلباس روحانى و در مواردى به لباس نظام
و امر به معروف و نهى از منكر متوجه اشخاص و           ;   امر به معروف و نهى از منكر در صورتى آه احتمال تأثير داده شود، واجب است                 ج ـ 

 ٣١/١/٧٣ .ن قانونى مراجعه نماييدلباس خاّصى نيست و در صورت احتمال زد و خورد، به مراجع ذيصالح و مسئوال
شخصى قبًال مرتكب خالفى شده و سپس توبه آرده است، ولى فرد ديگرى از عمل خالف او اّطالع دارد و همين شخص آه مّطلع                              )  ٩٠٣س  (

سد آبروى او را    تواند اين فرد را نهى از منكر آند، در صورتى آه بتر              آيا شخص اول مى   .  شود است در حال حاضر مرتكب عمل خالف شرع مى          
 ببرد؟

 ١٠/٨/٧۵ . با احتمال ضرر به ِعرض و آبرو، نهى از منكر واجب نيستج ـ
آنند و امر به معروف و نهى از            جانب، تعدادى از افراد بدزبان هستند آه حرفهاى زشت و ناروا رّد و بدل مى                      در محِل آار اين    )  ٩٠۴س  (

 ام؟ ده نيز مرتكب گناه شدهدانم آيا بن تكليف چيست؟ نمى. منكر نيز موثر نيست
; »ُآل نفس بما آسبت رهينة    «باشد،   شويد و گناه هر آسى به گردن خودش مى           براى شما مانعى ندارد، و شما شريك جرم محسوب نمى           ج ـ 

 ٢۵/١٠/۶٩ .و اّما امر به معروف و نهى از منكر با فرض عدم تأثير، از شما ساقط است
... رسد، امروزه در اماآن عمومى از قبيل نمايشگاهها، ترمينالها، پارآها و      ه غنا و مطرب به نظر مى      پخش ترانه و آهنگهاى رايج آ     )  ٩٠۵س  (

 در اين صورت، آيا امر به معروف و نهى از منكر، واجب است؟. به صورت امرى عادى است
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و ;   نهى از آن با شرايطش واجب است         شوند،  اگر شخص مطمئن است آه آنها با توجه به حرام بودن آن،  چنين اعمالى را مرتكب مى                       ج ـ 
آرى، نصيحت و تهديد نه ضرب و جرح،        .  ناگفته نماند آه مسائل عمومى در رابطه با حكومت است و نهى آن به مجريان امور مربوط است                  

 ٢۵/۵/۶٩ .براى بقّيه هم با وجود شرايط نهى از منكر، واجب است
، آيا در امر به معروف و نهى از منكر به عنوان نماينده فقيه،     )آن هم منوط به نظر فقيه است      آه  (افرادى آه اجازه امور حسبّيه دارند       )  ٩٠۶س  (

 مجاز هستند؟
اّما چون امر به معروف و نهى از منكر در جمهورى اسالمى ضوابط خاّصى دارد و                  ;  شود  هر چند اجازه امور حسبّيه شامل آن هم مى          ج ـ 

اى از طرف حكومت، خود را        چون واجب آفايى است وعده     ;   خودش زحمت و درِدسر درست آند        اند، نبايد انسان براى     افرادى معّين شده  
 ٢٨/٢/٧۶ .بنابراين، بر ديگران، به عالوه آه وجوبش مشكوك است، چون ضرر و زيان دارد، نبايد وارد شوند. اند موّظف دانسته

آنم، رانندگان معموًال از نوارهاى مبتذل و خالف شرع استفاده            ىجانب براى سفرهاى برون شهرى هميشه از اتوبوس استفاده م           اين)  ٩٠٧س  (
 تكليف بنده چيست؟. آنند آنند و به اعتراض ما نيز توجهى نمى مى

و گوش دادن به ; باشد  نهى از منكر با احتمال تأثير در افراد الزم است، و در فرِض سؤال، چون احتمال تأثير در آار نيست، واجب نمى                     ج ـ 
 ٧/٣/٧١ .توان گفت براى شما حرام است ايد، نمى عش حرام است، اگر مشكل آفرين باشد، با توجه به آنچه مطرح فرمودهآنچه استما

آند و يا مشغول استراحت است،          در مجلسى آه افرادى مشغول بازى آردن با آالت قمار هستند، حكم شخصى آه فقط نگاه مى                           )  ٩٠٨س  (
 چيست؟

يط امر به معروف و نهى از منكر، بايد آنها را نهى از منكر نمايد و در صورت عدم تأثير مجلس را                                در صورت امكان با وجود شرا        ج ـ 
 ٢٣/٧/٧۵ .ترك نمايد تا اينكه در مجلس معصيت و گناه، حضور نداشته باشد

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر
 پردازند، چه حكمى دارد؟ نمىخوانند و خمس و زآات  رفت و آمد به منازل اشخاصى آه نماز نمى) ٩٠٩س (

 رفت و آمد به منزل چنين افرادى، اگر باعث ترغيب آنها و يا ديگران به چنين اعمالى باشد، حرام است، آما اينكه اگر در ترك مراوده                                ج ـ 
ات، اگر مالى را آه در      و نسبت به نپرداختن خمس و زآ       ;  تغيير رفتار آنها باشد، ترك آن از باب نهى از منكر، واجب است               احتمال تأثير در  
 ٩/٢/٧۴ .آنيد، مطمئن باشيد آه متعّلق خمس يا زآات بوده و نپرداخته، تصّرف شما در آن مال نيز حرام است آن تصّرف مى

دهد و   يا امور خالف انجام مى    )  پردازد خمس و زآات نمى   (تفاوت است    آيا قطع رابطه با خويشاوندى آه نسبت به امور شرعى بى           )  ٩١٠س  (
  به معروف و نهى از منكر در او تأثيرى ندارد، جايز است يا خير؟امر

 ٢۴/۶/٧۴ . به مقدارى آه قطع َرِحم نشده باشد، رابطه الزم است، چون صله َرِحم واجب و قطع َرِحم، حرام استج ـ
، از جمله نيروهاى انتظامى،        وظيفه تك تك افراد جامعه در قبال امر به معروف و نهى از منكر در حال حاضر آه ارگانهايى                                  )  ٩١١س  (

 مسئوليت امر به معروف و نهى از منكر را به عهده دارند، چيست؟
 ٢۴/٩/٧٠ .دهيد  نصيحت و ارشاد نمودن آن هم در صورتى آه احتمال تأثير مىج ـ

 د؟والدين تا چه حّدى وظيفه دارند آه فرزندان را براى اداى فرايض خصوصًا نماز، تحت فشار قرار دهن) ٩١٢س (
 اگر مكّلف باشند، بايد امر به معروف نمود و آن هم تابع مراتب و تأثير است، و لذا اگر به غير فشار و به وسيله تشويق، مثًال بتوان آنان                                ج ـ 

 و نسبت به غير مكّلف، بحث اخالق و تربيت فرزند            ;  را به فرايض وادار نمود، فشار نه تنها واجب نيست، بلكه ممكن است حرام هم باشد                     
 ٢٧/٣/٧۵ .مطرح است، نه وجوب امر به معروف و نهى از منكر

 مسائل متفّرقه امر به معروف
توان در صورت مشاهده به مراجع ذيصالح          حرام است، آيا شرعًا مى      ...  از آن جا آه در دين اسالم، زنا، مشروبخوارى، قمار و               )  ٩١٣س  (

 گزارش نمود؟
 است، چون در حدود، بنا بر تخفيف و درء به شبهه است، مگر از باب نهى از منكر آه                            گزارش دادن الزم نيست، اگر نگوييم مذموم          ج ـ 

 ٢٩/٧/٧٨ .باشد و يا آنكه منشأ فساد و سرايت به ديگران گردد آه در اين صورت، گزارش الزم است منوط به شرايطش مى
 گردد؟ نكر محسوب مىاى آه مرّوج فرهنگ منحط غربى است، جزو موارد م آيا استفاده از البسه) ٩١۴س (

 ٢۴/٢/۶٩ . نه تنها منكر، بلكه زمينه فساد فرهنگى استج ـ
 شود؟ جزو منكرات محسوب مى) توسط خواهران(آيا استفاده از رنگهاى جّذاب و خيره آننده براى لباس ) ٩١۵س (
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بنابراين، .  آند نان را به گناه فراهم مى         منكر بودن به تحريك آردن و جذب نظر جوانان و اجنبى بستگى دارد آه زمينه آلوده شدن آ                             ج ـ 
يعنى ممكن است لباس زنى در جايى تحريك            ;  شود رنگها، زنها، مردها، زمانها و مكانهاى مختلف، باعث اختالف در منكر بودن آن مى                     

 ٢۴/٢/۶٩ . آننده نباشد و براى زن ديگرى، تحت شرايط ديگر، تحريك آننده باشد
 تاه براى مردان چه حكمى دارد؟ پوشيدن لباس آستين آو) ٩١۶س (

 ١٨/٩/٧١ . از آارهايى آه باعث ضربه زدن به حياى عمومى است و گوياى عدم شخصيت انسان است، اجتناب الزم استج ـ
 خير؟ توان معاشرت آرد يا آنند، مى آيا با آسانى آه موازين اسالمى را رعايت نمى) ٩١٧س (

 ٢٣/١٠/٧۵ .د و امر به معروف و نهى از منكر، معاشرت با آنها الزم است معاشرت مانعى ندارد، بلكه براى ارشاج ـ
 آموزان، چگونه بايد برخورد نمود؟ در مورد به آار بردن حرفهاى نا به جا از جانب دبيران نسبت به دانش) ٩١٨س (

داى ناآرده عالمًا و عامدًا و يا غير          آند آه از حرفهاى نامناسب و رآيك بپرهيزد، و اگر دبيرى خ                 شئون شخصيت يك دبير ايجاب مى        ج ـ 
عالم از زدن چنين حرفهايى ابا ندارد، دفعه اول و دوم او را نصيحت نماييد و اگر تأثير نكرد و مناسب و الزم دانستيد، به مقامات مسئول                                    

 ١۴/١٠/٧٢ .تأثير نيست گزارش دهيد، چون اخالق معّلم در شاگردان بى
، با توجه به اينكه بعضى از مواد درسى نكاتى انحرافى يا خالف شرع دارد، يا اينكه بعضى اساتيد نكات                         ادامه تحصيل در دانشگاه    )  ٩١٩س  (

 دهند، آيا جايز است يا خير؟ انحرافى تعليم مى
ده، الزم و در مقابل مسائل انحرافى، نهى از منكر با شرايط شرعى، چنان آه در رساله عمليه آم;  تحصيل و فراگيرى علوم، مانعى ندارد      ج ـ 
 ٣/١٠/٧۵ .است

 ، به طرق مختلف هستند، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟)عليهم السالم(افرادى آه مّدعى مالقات با ائّمه اطهار) ٩٢٠س (
 ٢٨/١١/٧٣ .هستند  در حكِم ُمبدع هستند و ردع و جلوگيرى از آنها واجب و مستحّق تعزيرج ـ

 

 بعضى از محّرمات و آسبهاى حرام
 غنا و موسيقى

 عالى، استماع غنا چه حكمى دارد و چه غنايى حرام است؟ به نظر حضرت) ٩٢١س (
حرمت موسيقى و غنا، حرمت محتوايى است و هر صوت و غنا و                        )  قدس سره  (تبعًا لبعض األعالم من الفقهاء        جانب     به نظر اين      ج ـ  

و هوسرانى عّياشان و هوسراناِن خودخواه و غير متعهد و يا            بند و بارى و بى عّفتى باشد و يا براى عّياشى              اى آه در آن ترويج بى      موسيقى
عدالت نشان دادن  اى ناخوشايند و خالف سهولت و  ترويج باطل و تخدير افكار و به انحراف فكرى آشاندن انسانها باشد و يا از اسالم، چهره                

اند و حّتى اگر     خواننده و مستمع، مرتكب دو حرام شده       اش هم حرام است، و عامل و          باشد امثال موارد، در همه و همه، غنا و موسيقى          ...  و
اى از قرآن هم براى ترغيب به آار حرام و باطل با غنا خوانده شود، غناى آن هم حرام است، چه رسد به غنا و موسيقى نسبت به سّنت                                  آيه

 ۶/۶/٧٨ .و مسائل ديگر اسالمى
 حكم غناى مشكوك چيست؟) ٩٢٢س (

 ٢۵/۶/٧٨ .ت است و حرام نيست غناى مشكوك، مورد برائج ـ
 آيا گوش دادن به موسيقى، حرام است يا حالل؟) ٩٢٣س (

 ٨/١١/٧۵ .است  گوش دادن به موسيقى حرام، حرام است، همچنان آه نواختن آن، حرامج ـ
 گوش دادن به موسيقى، در صورتى آه انسان تحريك نشود و فقط براى سرگرمى باشد، چه حكمى دارد؟) ٩٢۴س (

 ۶/۶/٧۵ .هاى حرام، بين سرگرمى و غير آن فرقى نيست  موسيقى درج ـ
اى نداشته باشد،     گوش دادن به موسيقى به صورت تنها يا توأم با خوانندگى زنان يا مردان، در صورتى آه براى شنونده مفسده                                )  ٩٢۵س  (

 چگونه است؟
 ٣/۵/٧۵ . موسيقى حرام، دائر مدار مفسده نيست و حرام استج ـ

 يص موسيقى يا فيلم حرام بر عهده چه آسى است؟تشخ) ٩٢۶س (
 ٢٩/٣/٧۵ . به عهده خود مكّلف استج ـ

گوش دادن به صداى زن در موارد زير چه حكمى دارد؟ تالوت قرآن، مرثيه خوانى، خواندن سرود، خواندن اشعار و قصايد با                                  )  ٩٢٧س  (
 ؟...آواز، مقاله و شعر خوانى، صحبت معمولى، خنده و گريه و
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وت زن، فى حّد نفسه حرام نيست، ليكن رعايت عفاف و ستر در زن، الزم است و هر امرى آه سبب از بين رفتن مستورى و عفيف                              ص ج ـ 
در اين جهت، فرقى بين امور ذآر شده در سؤال نيست، هر چند بعضى از آنها                         .  بودن زن گردد، نبايد انجام گيرد و ترك آن، الزم است                

 ٢٧/۵/٧۴ .واى از بقّيه استسببش در رفع ستر و عفاف، اق
 نظر شما در مورد گوش سپردن به آهنگهاى موسوم به ترانه چيست؟) ٩٢٨س (

 ١١/١٢/٧۴ .هاى فاسد و مبتذل، حرام است  گوش دادن به ترانهج ـ
 حكِم نى و نواختن آن چيست؟) ٩٢٩س (

 ديگران، ترويج فرهنگ غربى، تضعيف عقايد مردم نسبت به           بند و بارى، اذّيت آردن      زدِن نى، فى حّد نفسه، اگر هيچ فسادى مانند بى            ج ـ 
اّما اگر فسادى بر آن بار شود، قطعًا حرام و نهى از          ;  توان گفت حرام است    احكام اسالم، اجتماع زن و مرد نامحرم و غيره نداشته باشد، نمى           

 ٢١/٨/۶٨ .آن به عنوان نهى از منكر، با رعايت شرايط، واجب است
 دانيم آه حرام است يا نه، چه حكمى دارند؟ شود و نمى  آه به طور متعارف پخش مىآهنگهايى) ٩٣٠س (

و آنچه را شخص بدان يقين دارد آه غناى حرام               ;   آنچه از آهنگهايى آه مشكوك است، مانعى ندارد و اصالة الحلّية بر آن حاآم است                        ج ـ 
 ٣/۵/٧۵ .است، حرام است و بايد از آن اجتناب آند

 چه حكمى دارد؟...) اعم از راديو و تلويزيون و(هاى آشورهاى خارجى  ه از برنامهاستفاد) ٩٣١س (
شود، و يا ترويج آفر و باطل باشد، حرام است و بايد از آن                    ها، موجب آلوده شدن انسان به گناه و انحراف             اگر استفاده از اين برنامه       ج ـ 

 ١٧/۶/٨١ .نمود اجتناب
 چه حكمى دارد؟خريد و فروش آالت موسيقى، ) ٩٣٢س (

 ١٢/۶/٧۴ . ادوات و ابزارى آه منافع آنها به طور آّلى حرام است، خريد و فروش آنها نيز غير جايز استج ـ
 دارد؟ خريد و فروش آالت مختصه و مشترآه آه فعًال رايج است، چه حكمى) ٩٣٣س (

 ٢۵/۵/۶٩ .استفاده حالل از آن، مانعى ندارد خريد و فروش آالت مختصه حرام، غير جايز است، اّما آالت مشترآه به قصد ج ـ
 رقصيدن و آف زدن

 انگيز باشد و همچنين رقصيدن مرد در جمع زنان و مردان، چه حكمى دارد؟ دايره زدن و آف زدنى آه تحريك آننده و مفسده) ٩٣۴س (
 ٢٠/۴/٧۵ . همه موارد ذآر شده، حرام استج ـ

شنوند، چه حكمى     با آف زدن در مراسم عروسى، در صورتى آه هم مردان و هم زنان مى                    استفاده آردن از طشت و باديه همراه        )  ٩٣۵س  (
 دارد؟

اى، مانند اختالط زنان و مردان و ترويج فرهنگ غربى در پى داشته                    استفاده از طشت و باديه در مراسم عروسى، بدون آنكه مفسده                ج ـ 
 ١/١١/٧٠ .توان گفت حرام است باشد، نمى

 چطور؟ ها  دن چه حكمى دارد؟ دست زدن در مراسم عروسى و مولوديهمطلق آف ز) ٩٣۶س (
 آف زدن، فى حّد نفسه، مانعى ندارد، ليكن افراط و زياده روى در آن، نامطلوب و خالف نزاآت است و اگر با محّرمات ديگر همراه                                  ج ـ 

 ٢۵/١٠/٧۵ .شود، قطعًا مرتكب آن، مرتكب حرام شده است
شود و ابراز شادى در مجالس ميالد و شادى اهل بيت، چه                      رودهاى مذهبى آه توسط مّداحان خوانده مى           آف زدن به هنگام س       )  ٩٣٧س  (

 صورتى دارد؟
١٢ .اّما رعايت جهات ديگر، مانند حفظ ارزشها و معيارهاى اسالمى، الزم است; توان گفت حرام است  آف زدن را، فى حّد نفسه، نمىج ـ

/١١/٧۴ 
 س عروسى و يا غير عروسى چگونه است؟حكم رقصيدن در مجال) ٩٣٨س (

 رقص، فى حّد نفسه، مانند دست زدن در مجالس عروسى، چنانچه حرام ديگرى مانند ترويج باطل و ترويج طاغوت و اختالط مرد و                                 ج ـ 
 ۴/٨/٧۵ .توان گفت حرام است زن در پى نداشته باشد، نمى

  است؟ رقص مرد براى زنان محرم و يا مردان ديگر، چطور؟آيا رقص زن براى مردان َمحرم يا زنان ديگر، جايز) ٩٣٩س (
 ١۴/۶/٧۴ .توان گفت حرام است  رقص را، فى حّد نفسه، نمىج ـ

شود، خواهشمند است آه تعريف آامًال روشنى، با ذآر مثال از اين                    با توجه به تعريفهاى نامفهومى آه از مجلس لهو ولعب مى                 )  ٩۴٠س  (
 مجالس  بيان فرماييد؟

 ١/۶/٧۵ .باشد، مجالس لهوى است آه شرآت در آن حرام است... لس عّياشى آه با ارتكاب محّرمات، مانند قمار و مشروب و مجاج ـ
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 ُبرد و باخت
 شود؟ و آيا آلت قمار ممكن است از آليت خارج شود؟ آلت قمار به چه آلتى گفته مى) ٩۴١س (

اگر چيزى قبًال از ادوات قمار بوده و شك          .  شود د و باخت، متعارفًا استفاده مى       آالت قمار، ادوات و ابزارى است آه بين مردم براى بر             ج ـ 
دارد آه هنوز هم جزو آالت قمار هست يا نه، در حكم آالت قمار است، و اّما اگر چيزى فعًال آلت قمار نيست، هر چند در گذشته جزو                                             

 ٧/۴/٧۴ .دارد، وگرنه مطلقًا حرام استادوات قمار بوده، بازى و سرگرمى با آن، بدون برد و باخت، مانعى ن
آند را   اى آه افرادى مشغول بازى هستند و شخص فقط نگاه مى            حكم خريد و فروش پاسور و بازى آردن با آن و نشستن در جلسه               )  ٩۴٢س  (

 بيان فرماييد؟
ا بازى با آنها به طور سرگرمى بنا بر           خريد و فروش آالت و ادواتى آه وسيله برد و باخت است، حرام و بيع و شرائش باطل است، امّ                         ج ـ 

و انسان متعهد نبايد در جلسات گناه و معصيت شرآت نمايد و شخصيت مؤمن باالتر از آن است                   ;  احتياط واجب، حرام است و بايد ترك شود       
يص آلت قمار بودن با خود       آه خود را در  اين گونه مجالس حاضر ببيند، بلكه بايد حضورش در مجالس ذآر اهللا باشد، و ناگفته نماند تشخ                            

 ۵/۴/٧٩ .مكّلف است
توان براى جلوگيرى از گناه و غيبت، در صورتى آه جزو آالت قمار                     آيا مى .  اگر در مجلسى زمينه گناه، مانند غيبت مهّيا باشد            )  ٩۴٣س  (

 باشد، بدون برد و باخت و صرفًا براى سرگرمى، پاسور بازى آرد؟
توان  ، و به صورت قمار و برد و باخت، قطعًا حرام است و با انجام حرام، جلوى حرام ديگرى را نمى                       بنا بر احتياط واجب، حرام است      ج ـ 

آند و در ديندارى بايد اين گونه وساوس شيطانى را از خود دور نمود، و گرنه منشأ شذوذ و هالآت                              گرفت و آتش، آتش را خاموش نمى         
 ١٠/٨/٧۵ .گردد انسان مى

ار بودن خود را به آلى از دست داده باشد و امروزه تنها به عنوان يك ورزش فكرى از آن استفاده گردد، بازى با      اگر شطرنج آلت قم   )  ٩۴۴س  (
 آن چه صورتى دارد؟

 . بر فرض مذآور، اگر برد و باختى در بين نباشد، اشكال نداردج ـ
ك حرآت ورزشى را انجام دهد و يا جواب سؤالى را                  بندى، بدين صورت آه مثًال قرار شود، اگر فردى بتواند ي                  آيا انجام شرط   )  ٩۴۵س  (

 درست بدهد، مبلغى دريافت آند، آيا مجاز است؟
 ٨/۴/٧٩ . چون به عنوان جعاله است، جايز استج ـ

دهند، آيا اين قمار است يا خير؟ اگر صاحب پينگ پنگ در ازاى اين بازى                       اى قرار مى    دو نفر در حين بازى پينگ پنگ جايزه          )  ٩۴۶س  (
  بگيرد، حرام است يا حالل؟اجرت

گردد، نداريم و اصل بر حلّيت و جواز          هايى آه براى مسابقه امثال فوتبال و غيره از آارهاى مباح پرداخت مى                دليلى بر حرمت جايزه    ج ـ 
بازيكنان هم   چون حّتى اگر خود         ;  پردازند، تفاوتى نيست     دهند يا خود بازيكنان مى         است، و در اين حكم، بين جوايزى آه ديگران مى                  

 ١٢/۴/٧٩ .آند تا حرام باشد بپردازند، قمار صدق نمى
پول خود استفاده ننمايد و به فقير صدقه بدهد، يا در             آورد، چه حكمى دارد؟ و اگر از اين         پولى را آه انسان از راه قمار به دست مى          )  ٩۴٧س  (

 چطور؟ آارهاى خير ديگر مصرف آند،
براى خودشان برداند يا براى صدقه و امور خيرّيه، آما اينكه               ، حرام است، چه آم باشد چه زياد، چه          آيد  پولى آه از قمار به دست مى         ج ـ 

َو ِانَّما  «آند   خاموش نمى )  يعنى عذاب الهى را   (آتش را    ،)يعنى عمل و پول حرام    (قطعًا حرام است، و بايد توجه داشت آه آتش           خود قمار هم  
 ٨/۴/٧٩ .»المّتقين َيتقّبل اهللا من

 ق و رمايهسب
 دارد؟ آدام يك از مسابقات متداول از لحاظ انطباق با دستورات اسالم مشروعيت) ٩۴٨س (

ولى اگر ابزار قمار در آار نباشد، مانعى           ;   اگر مسابقه و بازى با ابزار قمار باشد، چه برد و باخت باشد و چه بدون آن، حرام است                              ج ـ 
هايى آه براى مسابقه امثال فوتبال و غيره،         واليبال، اسكى و مانند آن، و دليلى بر حرمت جايزه         ندارد، همچون بازيهاى متداول مانند فوتبال،       

دهند يا خود بازيكنان     گردد، نداريم و اصل بر حلّيت و جواز است و در اين حكم، بين جوايزى آه ديگران مى                    از آارهاى مباح پرداخت مى    
 ١٢/۶/٧٨ .آند تا حرام باشد زيكنان هم بپردازند، قمار صدق نمىپردازند، تفاوتى نيست، چون حّتى اگر خود با مى

 مجسمه سازى و تصوير
 نظر مبارك در باره مجسمه سازى و خريد و فروش مجسمه چيست؟ نقاشى و طراحى به طور آلى چه حكمى دارد؟) ٩۴٩س (
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بند و بارى را ترويج نكند،       عّفتى و بى   نباشد و بى   مجسمه سازى، براى اهداف عقاليى، حرام نيست و نقاشى و طراحى آه داراى مفسده                ج ـ 
 ٢٢/٢/٧۶ .جايز است و منعى ندارد

آيا خريد و فروش اين      .  نمايد بفرماييد  اى از زنان را ترسيم مى       نظر خود را در مورد نقاشيهاى مينياتورى آه معموًال هيئت پوشيده             )  ٩۵٠س  (
 تابلوها جايز است؟

 ۴/١٢/٧۴ . در صورتى آه موجب ترويج فساد نباشد، جايز است و خريد و فروش آنها هم مانعى ندارد نقاشيهاى مينياتورى و غير آنج ـ
 ، جايز است؟)عليهم السالم(آيا نقاشى آردن تصاوير ائمه معصومين) ٩۵١س (

 ٢۶/١١/٧۵ .توان گفت حرام است احترامى و پايين آوردن شخصيت و مقام آنها نباشد، نمى  در صورتى آه هتك و بىج ـ
آيا اين آار از    .  نمايم آنم، و از اين طريق امرار معاش مى         جانب بعضى از تصاوير را بر روى چوب به طور برجسته حك مى               اين)  ٩۵٢س  (

 نظر شرعى، جايز است يا خير؟
 و انحراف فكرى در     ليكن بايد توجه داشت آه سبب ترويج امور باطل و مبتذل          ;  توان گفت حرام است     ساختن مجسمه را فى حّد نفسه نمى       ج ـ 

 ١/٨/٧۴ .جامعه نگردد، بلكه بايد در مسير خدمت به ارزشهاى اسالم و انقالب اسالمى باشد
نمايد، به منظور تجارت يا توزيع،        دار مى  اگر فردى اشيايى مانند نقاشى، تصاوير و فيلمهايى آه عّفت و اخالق عمومى را جريحه                 )  ٩۵٣س  (

  خواهد داشت؟ وجوه حاصل از معامالت فوق چه حكمى دارد؟نگهدارى نمايد، چه مجازاتى در پى
و هر عملى آه حرام باشد، اجرت آن نيز حرام            ;   اگر مجازات آنها در قانون معّين نشده باشد، بايد بر حسب موازين شرعى تعزير شود                   ج ـ 

اّن اهللا اذا َحرَّم شيئًا َحرَّم        «نبوى آمده است     و در حديث     .  هر چيزى آه منفعت محّلله رائجه ندارد، نيز حرام است              »  ثمن«است، آما اينكه     
 ۵/٣/٧۶ .»َثَمنه
 رشوه

 اى پرداخت آرد؟ و آيا رشوه دهنده هم مجازات دارد يا خير؟ توان رشوه آيا از ديدگاه فقه اسالمى، براى اثبات و احقاق حق مى) ٩۵۴س (
تواند به حّق خود برسد، آه در اين صورت،           پرداخت رشوه نمى   گرفتن رشوه و پرداخت آن حرام است، مگر در جايى آه انسان بدون                  ج ـ 

و حكِم مرتكِب حرامى آه      ;  طريق باطل است   براى پرداخت آننده مانعى ندارد و معذور است، ولى براى گيرنده حرام است، و اآل مال از                     
 .معذوريتى در آن نباشد، تعزير است

 و يا آارگزارى به نّيت جلوگيرى از ضرر و يا براى تسريع در آار بدهد، آيا رشوه                       اى به مسئول   اگر آسى هديه و يا حّق الزحمه        )  ٩۵۵س  (
 شود؟ محسوب مى
اّما در فرض سؤال، صدق رشوه بر آن مشكل است و دادن وجه، درست نيست، چون آن شخص وقت خود را،                       ;   رشوه مطلقًا حرام است    ج ـ 

ليكن به هر حال، آسى آه مجبور به پرداختن            .   ساعات، براى او جايز نيست      جهت خدمت در اداره، اجاره داده است و پول گرفتن در اين               
 ١٣/٧/٧۵ .چنين پولهايى است، براى او پرداخت حرام نيست، هر چند براى رشوه گيرنده، حرام است

 را بر طبق اقساط آن،       الحسنه دريافت نموده و حّتى قسمتى از وام         فردى در مسند داديارى، از اشخاصى مبالغى را به عنوان قرض            )  ٩۵۶س  (
گونه تأثير خالف شرع و        آيا به ِصرف اينكه افراد وام دهنده، نزد مشاراليه پرونده داشته باشند، ولى عنداهللا، داديار هيچ                         .  بازپرداخت آرده است   

 ر؟توان به عنوان رشوه تّلقى آرد يا خي قانون در مراحل بازجويى و تشكيل پرونده نداشته باشد، اين پولها را مى
شود، نبايد وجهى بگيرد، هر چند احكام رشوه بر آن               مى  اگر در نظريه دادن و آيفيت بازجويى تأثير دارد و باعث از بين رفتن حق                       ج ـ 
 ۵/١٢/٧٢ .نكند صدق

 رشوه  براى يك فرد مسلمان امكان ندارد بدون پرداخت        در برخى از آشورهاى غير اسالمى دريافت رشوه به طور عام رايج است و              )  ٩۵٧س  (
 در چنين جوامعى پرداختن رشوه، چه حكمى دارد؟. به حقوق خود دست يابد، مانند گرفتن سند منزل يا گواهينامه رانندگى

 ٧/١/٧۵ . در ممالك غير اسالمى با توجه به آنچه مرقوم شده است، مانند امثال مفروض سؤال، پرداخت چنين پولهايى مانعى نداردج ـ
شود، از نظر    طرف فروشندگان آاال به مأموران خريد دولت و آارپردازان ادارات و مؤسسات دولتى پرداخت مى                پورسانتى آه از      )٩۵٨س  (

 شرعى چه حكمى دارد؟
و به هر حال اگر مقّررات هم اجازه دهد، بايد مبلغ              ;  هاى دولتى است    چون مأمور خريد، آارمند دولت است، تابع مقّررات و بخشنامه             ج ـ 

 .فروشد، نباشد افه بر قيمت بازار و قيمتى آه فروشنده به ديگران مىاض مبلغى دريافتى،
 آتب ضاّله

 آيا خريد و فروش آتب ضاّله، جايز است؟) ٩۵٩س (
 ۶/١١/٧۵ .آنند  خريد و فروش آتب ضاّله جايز نيست، مگر براى آسانى آه اهل تحقيق هستند و براى پاسخگويى مطالعه مىج ـ
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  زمينه هيپنوتيزم و احضار روح نوشته شده، خالف اسالم و جزو آتب ضاّله است؟ چرا؟آيا آتابهايى آه در) ٩۶٠س (
دروغ و امثال آن وادار نمايد، لذا بايد خواندن چنين آتابهايى              چون ممكن است انسان را از صراط مستقيم و راه راست منحرف آند و به                ج ـ 

 ٨/۴/٧۵  .نمود را ترك
 ِسحر و جادوگرى

 رفتن و ياد دادن علم جفر و رمل و اسطرالب، جايز است؟آيا ياد گ) ٩۶١س (
 ۵/١/٧۵ . نبايد عمر را صرف اين گونه علوم نمود، بلكه اگر اعمال حرامى را در پى دارد، حرام استج ـ

 آيا رّمالى، فالگيرى و قاشق زنى، جايز است يا خير؟) ٩۶٢س (
رار داد و بايد چنين اعمالى را ترك نمود، برخى از اين آارها نيز يقينًا حرام                    نبايد در پى اين آارها رفت و آن را وسيله آسب روزى ق                ج ـ 
 ٨/١١/٧۵ .است

 تعليم و تعّلم علومى مانند ِسحر، جادو و هيپنوتيزم، چه حكمى دارد؟) ٩۶٣س (
 ٧/۴/٧۴ .آن  حرام است، مگر براى دفع و يا رفع ضرر مشابه، با انحصار طريق بهج ـ

 حّق التأليف
شوند، گرفتن مبلغى    يا براى مؤلفان، مترجمان و صاحبان آثار هنرى آه براى تهّيه اثر، متحّمل زحمت، صرف هزينه و وقت مى                        آ)  ٩۶۴س  (

 التأليف صحيح است؟ الزحمه يا حّق تحت عنوان حّق
دارد، چون عمل افراد، محترم و      التأليف براى در اختيار قرار دادن آتاب و نسخه اصل و يا اثر هنرى مانعى ن                 الزحمه يا حقّ    گرفتن حقّ  ج ـ 

 .تصّرف در مال او بدون اجازه، حرام است
آه زاييده ذهن و ذوق هنرمندان است،        ...  اى و  هاى رايانه  در مورد آتب و يا آثارى آه شامل نقاشى، طراحى، خوشنويسى، برنامه             )  ٩۶۵س  (

  چاپ، صاحب حق باشد؟ اگر منع نكند چطور؟تواند براى هميشه نسبت به چاپ يا ممانعت از آيا هنرمند و صاحب اثر مى
هاى خود منع نمايد، چون انسان بر مال خودش مسّلط است و تصّرف ديگران در مال او                    تواند از چاپ و رايت برنامه       براى هميشه مى   ج ـ 

 چه بسا افراد حقيقتى يا      محترم و با ارزش است و      ، بدون رضايت، حرام است و عمل انسان،       )آه چاپ و رايت، مستلزم چنين تصّرفى است       (
و اگر منع نكرده، ولى بنا بر عدم چاپ و تكثير است نيز             ;  اند، آن اثر يا آتاب، منحصر به فرد باشد         حقوقى آه براى ارزش اثر يا آتابى مايل       
 ۶/١٢/۶٨ .نمايد جايز نيست و خود بنا، ايجاد حق مى

آند؟ آيا چنين شرطى از      ، حّقى را براى آنان ايجاد مى      »يا مؤلف محفوظ است   حّق چاپ و نشر براى ناشر       «آيا نوشتن عباراتى چون     )  ٩۶۶س  (
 نظر شرعى صحيح است؟

گردد،آرى، اگر به صورت شرط باشد، يعنى شرايِط شرط محّقق شود، حق را ايجاد                     محض نوشتن اين گونه عبارات موجب حق نمى           ج ـ 
 ٢۶/٢/٧۵ .باشد آند و چون شرط صحيح است، الزم الوفا مى مى

 چاپ از روى آتب خارجى بدون تغيير و ترجمه و بدون اجازه از ناشر خارجى، چه حكمى دارد؟) ٩۶٧س (
المللى آه به آنها تعهد نموده         اگر ناشر يا مؤلف منع نكرده باشد، مانعى ندارد، مگر آنكه دولت جمهورى اسالمى، به خاطر قوانين بين                        ج ـ 

 ۶/١٢/۶٨ .است، آن را منع نمايد
 دن و آرايشگرىريش تراشي

 تراشد، جايز است يا خير؟ تراشى آه از ته، محاسن را مى آيا تراشيدن ريش با تيغ و يا ماشينهاى ريش) ٩۶٨س (
 ٣/٣/٧٧ .شود، هرچند احتياط در ترك، مطلوب است  حرمتش به نظر اين جانب معلوم نيست و آثار حرمت بر آن بار نمىج ـ

  در حّد متعارف آه ريش اطالق شود، جايز است يا خير؟آيا تراشيدن محاسن با ماشين) ٩۶٩س (
 ٢۴/١٠/٧۵ .ندارد  آنچه مطرح است، صدق ريش است و آوتاه و بلند بودن در مسئله دخالتىج ـ

 يا انواع ديگر آن، چه حكمى دارد؟) پروفسورى(تراشيدن قسمتهايى از ريش به اصطالح غربيها ) ٩٧٠س (
 ۴/١٠/٧۵ .آند  داشتن ريش، آفايت مى بودن مقدارى از محاسن در صدقج ـ

 آيا اجرت گرفتن براى تراشيدن ريش، جايز است يا خير؟) ٩٧١س (
 ٢٠/۴/٧۵ .  جايز استج ـ

 آياآندن موى سفيد در جوانى، مشمول نهى روايتى است آه در حرمت آندن موى سفيد وارد شده است؟) ٩٧٢س (
 .ن معلوم نيست آندن مويى آه باعث ايذا و ضرر نباشد، حرمت آج ـ
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، )اى آه عرف بگويد صورت را تراشيده، نه ريش را          به گونه (آندن موى سر يا صورت يا سبيل و تراشيدن مقدارى از ريش با تيغ                )  ٩٧٣س  (
 چه حكمى دارد؟

آندن اذّيت   آندن مو آه همراه با ناراحتى است، چون اذّيت به خود است، حرام است، اّما اگر به صورت عادت در آمده و هنگام                                             ج ـ 
ها و زير گلو بر فرض حرمت تراشيدن ريش، اين مورد را شامل                      ليكن تراشيدن روى گونه     ;  شود، بايد تالش آند رفع عادت نمايد           نمى
 ١٨/١١/۶٨ .شود و حرام نيست نمى

 رت بر آن حالل است؟آيا اين شغل و اج. آند زنى با آسب اجازه از شوهرش به آار آرايشگرى اشتغال دارد و امرار معاش مى) ٩٧۴س (
 ۵/١٢/٧٢ . شغل و اجرت آن حالل استج ـ

آيا اجرت براى چنين عملى حرام است يا            .  آند، قصدش نشان دادن به نامحرم باشد          اگر زن آرايشگر بداند زنى را آه آرايش مى            )  ٩٧۵س  (
 حالل؟

» على االحوط « نبايد آرايش آند و اجرت آن هم               نمايد، مى  اگر مطمئن است آه فقط براى رفتن به خيابان و ارتكاب حرام، آرايش                        ج ـ 
 ۵/١٢/٧٢ .است حرام

در چنين صورتى، گرفتن اجرت چه        .  آند، هم براى شوهر و هم براى نامحرم است            اگر زن آرايشگر بداند زنى را آه آرايش مى           )  ٩٧۶س  (
 حكمى دارد؟
/۵ .نمودن صرف نظر نمايد آه مطلوب و باعث اجر و پاداش استتواند بايد از اين گونه آرايش  توان گفت حرام است، اّما تا مى  نمىج ـ
١٢/٧٢ 

 آيا مراجعه زن مسلمان به آرايشگر و يا خياِط اهل آتاب، جايز است؟) ٩٧٧س (
آند، اّما بهتر آن است آه براى آرايش، به آنها مراجعه نشود، چون زِن                           در اين جهت، زن غير مسلمان با زن مسلمان فرقى نمى                     ج ـ 

 ١٩/١٢/٧٠ .ِر اهل آتاب ممكن است خصوصيات زن مسلمان را براى شوهرش نقل آندآرايشگ
 غيبت و تجّسس

 شود؟ اگر در مورد آيفيت تدريس استادى نظر خواهى شود، چنانچه پاسخ ما در اين باره منفى باشد، آيا غيبت محسوب مى) ٩٧٨س (
 ١/١٢/٧۵ . بقّيه جهات، پرهيز از اظهار نظر، با احتياط مطابق استليكن راجع به;  اظهار نظر راجع به علميت افراد غيبت نيستج ـ

، آيا  »غيبت آردن، نقل و نبات مجلس است       «:  گويد فردى آه متجّرى در غيبت مؤمن است و در هنگام نهى از منكر، در جواب مى                 )  ٩٧٩س  (
 ق است؟عدم تقّيد به ارزشهاى اسالمى آه موجب خروج از عدالت است، در باره اين فرد، صاد

و پاسخ دادن به اينكه غيبت، نقل و نبات مجلس است، اگر از   عدم اعتنا به غيبت افراد، حرام است و انجام دادن آن به طور شايع و رواجج ـ
 ٧/۶/٧٨ .ارزشهاست و توجه باشد، نه شوخى و مزاح و مانند آن، از موارد عدم تقّيد به روى عمد

 ندازه گوينده آن است؟آيا گناِه شنونده غيبت به ا) ٩٨٠س (
 ۶/٢/٧۴ . شنونده هم گناهكار است و معصيت آردهج ـ

 شود، چه آنم؟ ام، بعد پشيمان شدم و تالش آردم رضايت او را آسب آنم، ولى او اصًال راضى نمى از فردى غيبت آرده) ٩٨١س (
 ۶/٢/٧۴ . براى او طلب مغفرت نماييد، همين آافى استج ـ

 ور است آه بعضى از گفتنيها پشت سر افراد غيبت نيست، آنها آدام است؟در بين عموم مشه) ٩٨٢س (
 ۶/٢/٧۴ . تعريف و مدح از افراد، غيبت نيستج ـ

 آيا غيبِت فاسق، در همه موارد يا فقط در مورد فسق او جايز است؟) ٩٨٣س (
وگرنه در بقّيه موارد، فرقى بين فاسق و غير آن در    ;  حرام نيست   غيبت متجاهر به فسق، آن هم منحصرًا در فسقى آه تجاهر به آن دارد،              ج ـ 

 ١٢/۶/٧۴ .حرمت غيبت نيست
آند و چون افراد خانواده از اين موضوع اّطالعى ندارند،                 دوستى دارم آه لكنت زبان دارد و گاهى اوقات به منزل ما تلفن مى                      )  ٩٨۴س  (

 شود؟ گر به آنان اّطالع دهم، آيا غيبت محسوب مىا. دهند آنند آه مزاحم تلفنى است و به او درست جواب نمى تصّور مى
نيكوتر است، مبادا براى آن دوست يا خود شما، مشكالتى به              مانعى ندارد، چون به قصد غيبت و انتقاد نيست، گفتن و تذّآر دادن بهتر و                 ج ـ 
 ١٩/١٢/٧٠ .آيد وجود

. شناسيم ولى احتمال دارد بعدًا با او آشنا شويم          د آه ما او را نمى      اگر در جمعى قرار بگيريم و يكى از آنان پشت سر آسى غيبت آن                )  ٩٨۵س  (
 آيا در گناه غيبتى آه شده، ما نيز شريك هستيم؟

 ٧/١/٧۶ . غيبت نيست، ليكن پرهيز از آن مطلوب استج ـ
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از نظر شرعى جايز است آه      گيرد، تا چه حد      هاى خود انجام مى    شناسايى منكرات و مفاسد اخالقى آه توسط بعضى افراد در خانه            )  ٩٨۶س  (
 تجّسس آنيم؟
 ١٣/٣/٧۶ . تجّسس حرام و غير جايز استج ـ

توان آن خانه را به وسيله         اگر تلفنى به ما اّطالع دهند آه در فالن خانه، فساد و اسباب فساد موجود است، آيا براى اثبات آن مى                              )  ٩٨٧س  (
 مأمور تحت آنترل در آورد؟

 ١٣/٣/٧۶ . گناهان تا به صورت مشهود و مرئى و َمنظر نباشد، مورد مجازات و تحقيق و بررسى نيست حرام است، و به طور آّلى،ج ـ
 تهمت، هتك و دروغ

 گردد؟ آيا تهمت زدن و افترا بدون دليل و فحاشى به حضرات محترم روحانى و غير روحانى موجب فسق مى) ٩٨٨س (
شود، خصوصًا آه مورد تهمت و افترا علما و روحانيون                دن از عدالت مى     تهمت زدن و افترا به هر مؤمنى موجب فسق و ساقط ش                   ج ـ 

آسى آه چيزى را بر ضرر مؤمنى بگويد و هدفش ريختن آبروى او                  «:  آمده است )  عليه السالم (در روايت از امام صادق      .  بزرگوار باشند 
آند، و شيطان  واليت خود خارج و به واليت شيطان وارد مىاعتبار آند، خدا او را از  باشد و خواسته باشد او را از چشم مردم بيندازد و بى    

 ۴/٣/٧۶ . »آند هم او را قبول نمى
آند و عّفت آالم ندارد و با اخالق قبيح خود، اخالق                 نمايد و خالف قانون عمل مى        آيا مديرى آه اخالق اسالمى را مراعات نمى          )  ٩٨٩س  (

تواند الگو باشد؟ و آيا از نظر  آموزان را مورد ضرب و شتم قرار دهد، مى   نمايد و دانش  اسالمى را زير سؤال ببرد و در حضور جمع، هتك حرمت            
 تواند به ديگرى توهين آند و در جواب تذّآر و اعتراض توهين شونده، او را مورد ضرب و شتم قرار دهد؟ شرعى آسى مى

ى و غير آن ـ حرام و غير جايز است و در حرمت توهين،                 توهين و اذّيت آردن به افراد ـ چه آوچك و بزرگ، و چه در مراآز فرهنگ                    ج ـ 
آند آه طرف، آوچك باشد يا بزرگ، همچنان آه تنبيه بدنى، عالوه بر آنكه حرام است، اگر موجب تغيير حالت در بدن گردد،                                    فرق نمى 

 ٩/١١/٧۴ .شود و براى جلوگيرى از اين امور، بايد به مسئولين مربوط مراجعه نماييد هم مى» ديه«باعث 
هايى آه امروزه در بين مردم رايج شده و صرفًا براى مزاح، بدون قصد سوء بعضى صفات و القاب ناشايست  در باب جوك و لطيفه  )  ٩٩٠س  (

د، گرد دهند، با توجه به اينكه در بسيارى موارد منجر به اختالف و تفرقه در بين اقشار مردم مسلمان مى                      را به بعضى از طوايف و اقوام نسبت مى         
 اين آار چه حكمى دارد؟

 هر چه موجب تشتت و از بين رفتن وحدت آلمه بين مّلت مسلمان بزرگوارمان باشد، حرام است، و تشخيص آن با گوينده و شنونده است                           ج ـ 
 ۴/۶/٧۴ .و به محض احتمال و گمان، نبايد حكم به حرمت نمود

 د ساله، در صورتى آه موقع خنده به او نگاه نكنيم، اشكال دارد؟آيا صحبت آردن و خنديدن بدون غرض با پير مرد هفتا) ٩٩١س (
 ٢٢/١٢/۶٩ .ندارد  ايذا و عيب جويى مردم حرام است، اّما مزاح و شوخى با آنان، اشكالج ـ

 است يا نه؟فاش آردن راز جنايت و اّطالع دادن به نيروى انتظامى آه به واسطه آن حيثّيت فاميل در معرض خطر باشد، آيا جايز ) ٩٩٢س (
 ١۶/٢/٧۵ .الّناس هم بايد به خود شخص مراجعه آنيد و ماجرا را به او بگوييد و در حّق; اهللا جايز نيست  در حّقج ـ

خواهم ديگر دروغ نگويم، ولى دروغهاى ديگر غير شغلى           ام و حال مى    در مواقعى به دليل موقعّيت شغلى و اجتماعى دروغى گفته          )  ٩٩٣س  (
 .هايى آه دارم، چه حكمى دارد تبعاتى آه دارد و رودربايستىو اجتماعى به جهت 

 ١۴/٢/٧۴ . دروغ حرام استج ـ
اينك اگر از صّحت آن ماجراها . آرده است، حال توبه آند اگر فردى آه در گذشته براى دوستان خود ماجراهايى را به دروغ تعريف )  ٩٩۴س  (

 سؤال آنند، چه جوابى بايد بدهد؟
 ماجراهاى آذب، راجع به افراد و آوبيدن شخصيت آنها بوده است، بايد آذب بودن ماجراها را مطرح آند و بگويد                               اگر عنوان آردن    ج ـ 

 ٢/٢/٧۶ .دروغ گفتم، تا اگر ذهنيتى در باره آن افراد حاصل شده، برطرف گردد
توان از دادن جواب طفره رفت و نه          ه مى مواردى ن  آنند و در   در مقابل افراد آنجكاو آه گاهى از مسائل شخصى انسان سؤال مى              )  ٩٩۵س  (
 است؟ براى حفظ آبرو و پنهان نمودن مسائل شخصى، دروغى بگويد، آيا جايز انسان توان ُتوريه نمود، اگر مى

گويند براى حفظ آبرو و پنهان نمودن مسائل شخصى                  خصوصيات زندگى و اسالم خجلت بردار نيست، همه آسانى آه دروغ مى                        ج ـ  
 ١٧/٢/٧٣ .شود  اين گونه موارد، مجّوزى براى دروغ گفتن نمىخودشان است و

 تشّبه به آّفار
اخيرًا در ميان برخى از جوانان، استفاده از ُمدل مو و لباسهايى رايج شده است آه از آشورهاى اروپايى و بالد بيگانه گرفته شده                                )  ٩٩۶س  (
 آردن، عرفًا از مصاديق تشّبه به آّفار است، آيا شرعًا حرام است يا حالل؟ نظر به اينكه پوشيدن اين لباسها و خود اين گونه آرايش . است



 105                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

 ١۶/۶/٧۴ . اگر ترويج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسالم باشد، حرام و غير جايز استج ـ
تواند  وشيدن آن حضرت نيز مى     با توجه به اينكه پيامبر گرامى اسالم براى همه مسلمانان اسوه حسنه است، آيا شكل و نوع لباس پ                        )  ٩٩٧س  (

مصداق اين معنا باشد؟ آيا شخص مسلمان از نظر لباس و پوشاك، بهتر است تابع قومّيت و مّليت خودش باشد؟ نظر شرع مقدس در اين خصوص                                   
 چگونه است؟
 ٢۶/١١/٧۴ .  آنچه مطلوب است آن است آه انسان، در پوشيدن لباس و مسكن، تحت تأثير فرهنگ غرب قرار نگيردج ـ

شوند تا بتوانند از مزاياى آنها          اند و بعضًا تبعه آن آشورها مى           اى از ايرانيهاى شيعه به آمريكا و يا آانادا مهاجرت نموده                  عده)  ٩٩٨س  (
 آيا تبعه شدن مسلمان از نظر اسالم، جايز است؟. استفاده نمايند
. اسالمى هم منع نكرده باشد، اقامت، فى حّد نفسه مانعى ندارد               در صورتى آه زير سلطه و تحت سيطره آنها نباشند و دولت جمهورى                  ج ـ 
٢٩/١٠/٧۵ 

 مسائل متفّرقه
 نه؟  براى امور مشروع، اشكال دارد يا) پارتى(آيا استفاده از نفوذ و قدرت افراد ) ٩٩٩س (

 ٢٨/١٠/٧۴ .  در صورتى آه حّق آسى ضايع نگردد، مانعى نداردج ـ
تر و   آند به وسايل لوآس     آه مرغوب است و نياز ما را تأمين مى            )  مثل ميز، صندلى، تلويزيون    (ا آااليى    توانيم وسايل ي    آيا مى )  ١٠٠٠س  (
 تر تبديل آنيم، آيا اين آار مصداق اسراف است يا خير؟ گران

بردن آْن آه حرام    تبذير عبارت است از هدر دادن مال و از بين              . وابستگى به دنيا مذموم و تضييع حقوق ديگران، ممنوع و حرام است               ج ـ 
 ۶/١١/٧۵ .عقاليى اسراف هم زياده روى است آه تحّقق آن منوط است به عدم غرض و ;است

آند جنسى را بخرد، آيا  شود و يا وآالتًا از طرف شخصى يا شرآتى قبول مى شخصى آه از طرف شرآت مأمور خريد آااليى مى      )  ١٠٠١س  (
 جناس بكشد؟الزحمه مبلغى را روى ا تواند به عنوان حّق مى

 ٣/١٠/٧٣ . بدون گفتن به طرف مقابل و صاحب پول، حق ندارد و آن زياده حرام و اآل مال به باطل استج ـ
 خريد اسباب بازيهايى آه براى آودآان خوف ضرر دارد، چه حكمى دارد؟) ١٠٠٢س (

 ١٠/١١/۶٨ . شود، اشكال دارد  اگر ضررى باشد آه عرفًا متوجه مردم مىج ـ
آنند و قسمتهاى زيادى از واجبات       اند و دروسى چون فقه، قرآن و دينى تدريس مى           ساتيد و معّلمانى آه به استخدام دولت در آمده         ا)  ١٠٠٣س  (

 آنند، حقوق گرفتن آنها چه حكمى دارد؟ شرعى را آه در اين درسهاست تدريس مى
/۴ .توان اجرت بر واجبات غير تعّبدى را حرام دانست  نمى مانعى ندارد، چون اوًال اجرت تدريس درسها در آنجا مطرح است و ثانيًاج ـ
١٠/٧۵ 

با توجه به اينكه استفاده طال براى مرد حرام است، آيا آسب حاصل از فروش و ساخت زيورآالت مردانه نيز همين حكم را دارد يا                      )  ١٠٠۴س  (
 خير؟

آرى، .  نمايند، بيعش حرام و باطل است       آن استفاده حرام مى    زمردانه آه به َحَسب معمول و متعارف، مردان ا          )  طال( فروش زيورآالت    ج ـ 
شود و او هم به همين جهت              اى متعارف باشد آه خريدن اين چنين زيورآالت، تنها به عنوان يادگارى به مرد داده مى                               اگر در جامعه    

 ٢۴/١٢/٧۵ .آند  ابتياع مىداند آه براى اين جهت گيرد، بيعش جايز است، و يا آنكه خريدار خاّصى است آه انسان مى مى
جهت خوردن و يا منافع ديگر به افرادى آه به حالل و حرام             )  غير از نجس العين   (فروش انواع ماهى و يا هر حيوان حرام گوشت          )  ١٠٠۵س  (

 اعتقادى ندارد و يا اصًال مسلمان نيستند، آيا جايز است يا خير؟
 ٣٠/٣/٧۵ .  ظاهرًا مانعى نداردج ـ

تى آه دانشجويى با تقّلب نمره قبولى بياورد و موفق به اخذ مدرك گردد و در آينده شغلى را انتخاب آند آه عناوين                                       در صور )  ١٠٠۶س  (
آيا حقوق و مزايايى آه دريافت       ).  آاردان، آارشناس، آارشناس ارشد   (خاّصى را آه در حقوق و مزاياى شغلى تأثيرى دارد به خود اختصاص دهد                   

 آند، جايز است يا خير؟ مى
 ١٩/١/٧١ . گرفتن نمره براى چنين افرادى آه داراى صالحيت علمى نيستند، نادرست و حرام استج ـ

 به صورتهاى گوناگون، چه حكمى دارد؟... جوانا و استعمال مواد مخدر از قبيل بنگ، حشيش، ترياك، هروئين، مرفين، مارى) ١٠٠٧س (
سكرآور است، مانند بنگ، به عنوان مسكْر حرام است و غير آن به عنوان چيزى آه نزد   استعمال آنها به هر ِقسم، حرام است، ليكن آنچه           ج ـ 

 ٧/٧/٧١ .شود، حرام است عرف و عقال ضرر زننده و مضر محسوب مى
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 استعمال ترياك به طورى آه اعتياد نداشته باشد و هيچ گونه ضررى براى بدن نداشته باشد، حكم شرعى اين مسئله چيست؟ آشيدن                      )  ١٠٠٨س  (
 ترياك براى تفريح و نه اعتياد، چه حكمى دارد؟

 ٢٧/١٠/٧۵ . به هر حال حرام و مفسده برانگيز استج ـ
 استفاده از ترّقه و امثال آن چه حكمى دارد؟) ١٠٠٩س (

جه آسى  و اگر بر اثر اين آارها ضررى متو        ;   چون اتالف مال است و جهات ديگرى نيز هست، حرام و بيع و شراء آنها هم حرام است                     ج ـ 
 .شود، ضرر زننده ضامن است

 

 احكام معامالت
 معامالت باطل

 آيا معامالت باطل، مطلقًا حرام است، يا اگر طرفين راضى به آن معامله باشند، صحيح است؟) ١٠١٠س (
نونگذار شود و رضايت طرفين، مشّرع و قا          اى آه به حكم شرع، حرام و باطل است، باعث صّحت نمى                    رضايت طرفين در معامله      ج ـ 
 ۴/١٠/٧۵ . نيست

 يا نه؟ بعد از فوت، جايز است» چشم«در حال حيات و » آليه«آيا خريد و فروش ) ١٠١١س (
توان گفت حرام است، ولى بهتر است آه اين آار را در شرايط فعلى                   ، در صورتى آه ضرر نداشته باشد، هر چند نمى            »آليه« فروش   ج ـ 

بعد از مرگ با تمام شدن شرايط الزم          »  چشم«گردد و فروش      ان عليه نظام جمهورى اسالمى مى      انجام ندهند آه موجب تبليغات سوء دشمن        
 ٢۴/١٢/٧۴ .در دادن چشِم مّيت، حكم همان فروِش آليه در حال حيات را دارد و جهات ذآر شده بايد مراعات گردد

تواند آن جنس را به       نوتفاوتى نكند، آيا فروشنده مى     اگر بتوان جنس آهنه را رنگ آرد، به طورى آه ظاهر و باطن آن با جنس                       )  ١٠١٢س  (
 جاى جنس نو و با همان قيمت به مشترى بفروشد؟

 ١١/٧/۶٩ .تواند به آن قيمت بفروشد، مگر آنكه نوع جنس را به خريدار بگويد و او هم راضى به خريد باشد  نمىج ـ
مثًال ملكى به چهار نفر فروخته شده و اين ملك در هر                (د نفر   به چن »  زمانى«در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت فصلى              )  ١٠١٣س  (

 ، چه حكمى دارد؟...)فصل سال، در اختيار مالك همان فصل باشد آه خودش استفاده آند يا اجاره دهد و
ورت فصلى فروخته    آنند، مانعى ندارد، اّما اگر خوِد فروشنده به ص             بندى مى   اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسيم                 ج ـ 

 ٧/١٠/٧۵ .توان به صّحت آن حكم داد باشد، نمى
 چيست؟ بيع آالى به آالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه) ١٠١۴س (

 ٢٠/١٠/٧۵ . بيعى آه َثَمن و ُمثمن در آن نسيه و مدت دار باشند، بيع آالى به آالى است و صّحت آن، خالى از وجه نيستج ـ
 خريد اجناس خارجى، مخصوصًا آمريكايى، در بخش خصوصى و دولتى چه حكمى دارد؟) ١٠١۵س (

اّما بهتر است از اجناس      ;  توان گفت حرام است     شود، نمى   خريد  و فروش اجناسى آه از خارج از ايران، غير از اسرائيل، وارد مى                      ج ـ 
و اّما نسبت به اجناس آمريكايى، اگر به طور قاچاق            ;   داخلى گردد  آشور خودمان استفاده شود،تا موجب تشويق صنعتگران و توليد آنندگان           

 ۵/۶/٧۵ . وارد شود، معامله روى آن نبايد انجام گيرد و اجتناب الزم است
دار مراجعه آرده و با وانمود آردن اينكه قصد خريد فرش             به يك مغازه  )  نه بيع (شخص آالهبردارى با قصد خوردن مال ديگرى         )  ١٠١۶س  (

توان  با توجه به اينكه صيغه بيع و شراء ظاهرًا خوانده شده، آيا مى                 .  آند  را دارد با دادن چكهاى جعلى فرش را از تصّرف او خارج مى                   نفيس او 
شود؟ و اگر شخص آالهبردار به         گفت آه عقد بيع واقع شده است يا خير؟ و چنانچه واقع شده، براى فروشنده آه متضّرر شده چه حّقى ايجاد مى                              

 ينكه چكهاى جعلى بدهد، چك بالمحل از حساب خودش صادر آند، حكم چيست؟جاى ا
و در بطالن فرقى     ;   معامله به قصد آالهبردارى و خوردن مال غير و ندادن ثمن، نادرست و غير صحيح و اآل مال به باطل است                                  ج ـ 

 ۴/۶/٧۴ .مال غير و آالهبردارى استاز خودش بدهد يا ديگرى و مناط بطالن، قصد خوردن ) چك(نيست، بين اينكه مدارك را 
 آيا معاوضه طالى شمش با طالى ساخته، با اضافه آردن چيزى به عنوان اجرت ساخت صحيح است يا نه؟) ١٠١٧س (

 اگرمقدار جنسى را آه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى آه ارزش و قيمت آمترى دارد، بفروشد، به صورتى آه اين گونه                                           ج ـ 
و ;   رآود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفًا منكر و باطل و ظلم بر آسى آه اضافه پرداخت آند، باشد، ربا و حرام است                              معامله، باعث 

آند آه از دو جنس باشند،       گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است آه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا آند و در معامله ربوى فرقى نمى                         
 ۴/١٠/٧٩ .ز يك جنس باشند، مثل طالمثل طال و نقره و يا ا

 شرايط فروشنده و خريدار
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 آيا معامالت روزمّره و جارى با فروشندگان اهل آتاب، صحيح است يا خير؟) ١٠١٨س (
  ٣/١٠/٧۵ .شمارد، مانعى ندارد  معامله با آنهايى آه دولت جمهورى اسالمى اموالشان را محترم مىج ـ

شود، قطعه زمينى را به اشخاص ديگرى تمليك و واگذار نمايد، قطع نظر از آنكه تسليم                   بار متعهد مى  شخصى از روى اآراه و اج     )  ١٠١٩س  (
زمين از طرف مالك به اين اشخاص از روى ميل و رغبت نبوده است، و بر فرض آنكه از روى رغبت ايجاد شده باشد، با توجه به اينكه يك جانبه                                    

 آيا عدول براى شخص مالك شرعًا جايز است يا خير؟.  نشده استبوده و در ضمن عقدى از عقود الزمه ايجاد
آه بيش از يك وعده و       ( تعهد به واگذارى قطعه زمين در صورتى آه از روى رضا و رغبت باشد و شرط ضمن معامله در آار نباشد                             ج ـ 

 ١٧/٩/٧۴ .قابل الزام و اجبار به تعهد نيست، و وعده هم لزوِم وفا ندارد) قول نيست
نمايد آه چنانچه مالى را به رهن او نگذارد، به او ضرر مالى يا جانى وارد                   شخصى از ديگرى طبكار است، بدهكار را تهديد مى         )  ١٠٢٠س  (

 اش را در رهن او قرار دهد، حكم عقد رهن چيست؟ در صورتى آه اين شخص خانه. خواهد آرد
/١ . همراه با اآراه باشد، مانند بقّيه معامالت اجبارى، محكوم به بطالن است طلبكار، هر چند حّق گرفتن وثيقه و رهن را دارد، اّما اگرج ـ
١١/٧٣ 

همسر متوّفا يك قطعه زمين از ماترك شوهرش را فروخته و پول آن را                .  شخصى به هنگام فوت، فرزند پسر صغيرى داشته است         )  ١٠٢١س  (
با .   آرده و پس از گذشت سى سال از فروش زمين، خريدار نيز فوت آرده است               بعد از مدتى همسر متوّفا فوت     .  در مراسم تدفين او هزينه آرده است      

توجه به اينكه هنگامى آه صغير بالغ شده و از معامله اّطالع يافته، به آن اعتراضى نكرده، با اين توضيحات بفرماييد آيا زمين حّق پسر است يا                                         
 خريدار تا به ورثه او منتقل شود؟

چه مادر آن روز قّيم صغير بوده، معامله محكوم به صّحت است، و با رضايت صغير آه بعدًا آبير شده، قطعًا                           در مفروض سؤال، چنان     ج ـ 
 .معامله درست است

به دليل قدرت مطلقه و نفوذ نارواى ناشى از قدرت اين شخص، در مقابل درخواست او                     .  آند شخصى در خدمت ديگرى آار مى      )  ١٠٢٢س  (
 حكم عقد بيع چيست؟. شود مبنى بر فروش مالى تسليم مى

 ١/١١/٧٣ .اى آه با اضطرار همراه باشد، باطل است  معاملهج ـ
 آند، هر چند در حقيقت بر خالف غبطه باشد؟ منظور از رعايت غبطه، غبطه واقعى است و يا آنچه آه ولّى غبطه تصور مى) ١٠٢٣س (

آرى، اگر براى خودش احراز عدم غبطه شد، ضامن         .  بطه را رعايت نمايد    مكّلف به رعايت غبطه ولّى است و او بين خود و خدا، بايد غ               ج ـ 
 ١٩/١١/٧٢ .ضرر و زيان است، و طرف هم بايد معامله را فسخ آند و ضررش جبران شود

مله باطل  در صورتى آه ولّى قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى موّلى عليه بخرد و يا مال او را به غير واگذار آند، آيا معا                           )  ١٠٢۴س  (
 است؟

 اگر معامله را ولّى قهرى، بعدًا با رعايت مصحلت اجازه دهد، يعنى در معامله مصحلتى در آار باشد، هر چند اين مصلحت بعدًا پديد                                  ج ـ 
١٩/١١ .به عبارت ديگر، نفوذ معامله منوط به احراز مصلحت و اعمال واليت، با فرض مصلحت است; اش صحيح است آمده باشد، معامله

/٧٢ 
 شرايط جنس و عوض آن

در صورت  .  خانه مذآور يكى دو دست معامله شده است         اى با يك قطعه زمين معاوضه شده و سپس          در جريان يك معاوضه، خانه    )  ١٠٢۵س  (
و در  آه روى خانه صورت گرفته        ..  آشف فساد و بطالن معاوضه اول، به خاطر اينكه زمين از آن غير و غصبى بوده، آيا معامله دوم و سوم و                               

 حالى آه عين مال و اصل خانه موجود است، محكوم به بطالن است يا خير؟
، و معامالت بعدى هم روى آن خانه باطل و آسى آه خانه در                   »ال بيع ِاّال فى ملك     « معامله اول چون در ملك غير بوده، باطل است و                ج ـ 

و ناگفته نماند آه معامله روى مال          ;  ا به صاحب قبلى تحويل دهد       اختيارش بوده، ضامن منافع مستوفاة و غير مستوفاة است و بايد خانه ر                  
 ٢۶/١٠/٧١ .شود غير، فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى

اى از وّراث مشترك است، ولى يكى از آنان بدون رضايت بقّيه، آن را تصّرف نموده و با خرج خودش آبيارى و                               باغى بين عده  )  ١٠٢۶س  (
آيا همسايگان آن باغ با اّطالع . اى از وّراث از اين آار راضى نيستند      رساند و عده   اى آن باغ را براى خود به فروش مى        ه نمايد و ميوه   رسيدگى مى 

 هاى آن باغ خريدارى و يا مقدارى از آن را به رسم تعارف قبول نمايند يا خير؟ توانند از ميوه از اين موضوع مى
 ١۵/١١/٧۴ .نيست ها، جايز  استفاده از ميوه، خريد و)وّراث( بدون رضايت همه مالكين ج ـ

با توجه به   .  گونه وآالتنامه آتبى يا شفاهى، قطعه زمينى را آه متعّلق به ديگرى بوده، به شخصى فروخته است                   شخصى بدون هيچ  )  ١٠٢٧س  (
 ر؟اينكه آن شخص اين معامله را فضولى انجام داده است، آيا مالك موّظف به تأييد آن معامله است يا خي
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 در فرض سؤال، معامله مزبور فضولى است و براى مالك هيچ گونه الزامى به قبول آن نيست و در صورتى آه اجازه بدهد، معامله                                    ج ـ 
 ٢٣/٢/٧٣ .صحيح است

يكى از ورثه، عين ماترك منقول موّرث را فروخته و با ثمن آن، براى خود زمين مسكونى خريدارى آرده است، ساير وّراث                                   )  ١٠٢٨س  (
اند و مدعى سهمى از زمين مذآور هستند، آيا فروشنده مكّلف به استرداد سهم ايشان از ثمن معامله اول است و يا وارثان با                          عامله اول را اجازه داده    م

 او در ملك شريك هستند؟
 ١٠/٢/٧۴ . ادعاى آنها صحيح است و ساير ورثه در ملك شريك هستندج ـ

سه دانگ متعّلق به بايع و سه دانگ متعّلق به              .  رى درمورد يك باب خانه شش دانگ تنظيم شده است             اى بين بايع و مشت       قولنامه)  ١٠٢٩س  (
محاسبه، برگه   پس از گذشت ده سال، هر دو نفر پس از              .  يكى از فروشندگان قولنامه را امضا نموده و فروشنده ديگر امضا نكرده است                   .  ديگرى

توان گفت بيع، نسبت به يكى از آنها آه قولنامه را امضا نكرده، فضولى                    مى با اين توضيح، آيا    .  اند تسويه حساب بابت خانه مذآور را امضا آرده          
اى آه قولنامه را امضا      جديد دارد؟ چنانچه فروشنده    آند يا نياز به ايجاب و قبول مجدد و قولنامه          تسويه حساب مبايعه، قولنامه را تثبيت مى       است؟ آيا 

 ل، به دريافت قسمتى از ثمن معامله از خريدار، اقرار آرده باشد، آيا معامله محّقق شده است يا خير؟نكرده، در حضور شهود مورد قبو
و ;   در هنگام تسويه حساب، بيع محّقق است، چون اگر قولنامه عقد بوده، نسبت به غايب فضولى بوده و تسويه، اجازه است و سبب لزوم                          ج ـ 

آند، و در نتيجه بيع معاطات، محّقق و مانند            سويه و اخذ ثمن براى تحّقق معاطات، آفايت مى          اگر عقد نبوده و محِض قرارداد است، نفس ت          
 ١١/١/٧۵ . باشد همه بيعهاى معاطاتى، الزم مى

آند و سپس به منظور آنكه سودى عايد صاحب مال شود، به                     شخصى اجناسى را به دفعات متعدد براى ديگرى خريدارى مى               )  ١٠٣٠س  (
. دهد رساند، گزارشى مبنى بر آسب سود، به صاحب مال ارائه مى                شود و هر دفعه آه اجناس را به فروش مى               مأمور مى   فروش اجناس مذآور   

. شود آه آن شخص اجناس را هميشه زير قيمت خريد، فروخته است و در نتيجه گزارش آار وى آذب محض بوده است                             سرانجام چنين معلوم مى    
گويد، مسئول خريد من، اجناسى را آه برايم خريدارى نموده، قرار بوده آنها را به                           موده و به وى مى       صاحب مال به خريدار اجناس مراجعه ن           

شده  بنابراين، چون معامله فضولى انجام     .  اى بفروشد آه سودى عايدم گردد، در حالى آه با فروش زير قيمت خريد، به بنده ضرر زده است                           گونه
خريدار .  ايد، از وى مطالبه نماييد     پولهايى را آه به فروشنده پرداخت آرده       نيًا يا ِمثًال يا قيمتًا تحويل دهيد و       اى، ع  بايد اجناسى را آه خريدارى نموده     

دارد آه صاحب    داند و اظهار مى     دانسته و خود را شرعًا و قانونًا پاسخگو و مسئول نمى              را مردى عاقل، بالغ، رشيد و متصّرف مى          نيز فروشنده 
با اين توضيحات بفرماييد آيا اصل معامله، صحيح و الزم بوده يا باطل و فضولى               .  اش وصول آند   وارده بر خود را از نماينده     تواند خسارت    مال مى 

 حكمش چيست؟. است؟ و چنانچه بر خريدار ثابت شود معامله فضولى بوده يا ثابت نشود
ل آرده است، فضولى است و چنانچه صاحب مال اجازه             معامالتى آه آن شخص انجام داده است، چون بر خالف گفته صاحب مال عم                  ج ـ 
داده و دروغ گفته است، عالوه بر خيانت            و فروشنده اموال چون ديگران را فريب         ;  معامالت ايشان صحيح است وگرنه باطل است         .  بدهد

ربه زدن به حاآميت يد و اعتبار         و حكومت هم بايد او را به اعتبار ض           ;  باشد نسبت به پولهايى آه گرفته، ضامن خسارتها و زيانها هم مى              
.داند فضولى است بايد آثار آن را بار نمايد و اگر شك دارد به خاطر قاعده يد، محكوم به صّحت است                        سوق، تنبيه و خريدار آنچه را آه مى        

١٨/٧/٧٢ 
 نقد، نسيه و سلف

نمايم، حكمش   شم، با درصدى اضافه محاسبه مى        فرو دهم و اجناسى را آه به اقساط مى            جانب آار قطعه فروشى انجام مى         اين)  ١٠٣١س  (
 چيست؟

.شود و معامله صحيح است       فروش جنس اقساطى به قيمت باالتر از نقد، هر چند سود هم فعًال محاسبه گردد، سبب بطالن معامله نمى                          ج ـ 
٢٨/٣/٧۴ 

جانب   فروش آن را به صورت نقد به اين           چنانچه مشترى، جنسى را آه به صورت نسيه و اقساط خريدارى نموده است، پيشنهاد                  )  ١٠٣٢س  (
 اى جايز است يا خير؟ بدهد و بنده همان جنس را با قيمت آمترى از او به صورت نقد خريدارى آنم، آيا چنين معامله

  ٢٨/٣/٧۴ . فروش پس از خريد آه در هنگام فروش اقساطى قبلى شرط نشده باشد، مانعى ندارد و جايز استج ـ
توانيد بپردازيد در پايان ماه پول آن را          تومان است و اگر اآلن نمى      ١٢٠ده به مشترى بگويد اين برنج از قرار هر آيلو            اگر فروشن )  ١٠٣٣س  (

  تومان بپرداز، اين معامله چه حكمى دارد؟١٣٠آيلويى 
اّما اگر فروشنده و خريدار     ;   هم نيست   اگر درهنگام معامله معلوم باشد آه جنس مورد معامله نقد انجام گرفته يا نسيه، مانعى ندارد و ربا                     ج ـ 

 ١٨/۶/٧١ .تر، معامله به خاطر غرر و جهالت، باطل است تر و يا نقد و ارزان نسيه باشد و گران ندانند آه بنا است
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، قيمت آن را    توان در تاريخى فروخت و بعد از گذشت چهار الى پنج ماه از تاريخ فروش به قيد مفاد قرارداد                      آيا برنج را مثًال مى    )  ١٠٣۴س  (
 ).با توجه به اينكه در خالل اين پنج ماه، نوسان قيمت برنج هم قابل مالحظه است(دريافت آرد؟ 

اين گونه معامله،   .  شود زمان فروخت آه بعد قيمتش معلوم مى         توان چيزى را در يك       قيمت جنس، هنگام فروش بايد معّين باشد و نمى            ج ـ 
 ٨/١/٧۶ .غررى و باطل است

گر آسى آااليى را از ديگرى به مبلغ پنجاه هزار تومان بخرد و همان آاال را به خود او به مبلغ شصت هزار تومان بفروشد آه                                ا)  ١٠٣۵س  (
 چهار ماه ديگر پول آن را بگيرد، چه صورتى دارد؟

ل، شرط خريد و فروش به        خريدن آاال به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى، به صورت نسيه، اگر در ضمن معامله او                           ج ـ 
در اين صورت، خريدار بدون الزام و بدون شرط، جنس را به طور نسيه با اختيار ولو با زياده                                .  فروشنده اول نشده باشد، مانعى ندارد        

 ٣/١٠/٧٣ .فروشد مى
ند، مثًال اگر قيمت جو، سر        آن دهند و پول آن را چند ماه بعد دريافت مى              بعضى از آشاورزان، جنسى را به خريدار تحويل مى            )  ١٠٣۶س  (

 اين گونه معامله چه حكمى دارد؟. آنند دهند و در فصل بهار، شصت تومان دريافت مى َخرمن چهل تومان باشد، آن را به دامداران تحويل مى
 ۶/١/٧۶ . در فرض سؤال، تفاوِت معامله نقد و نسيه است و مانعى نداردج ـ

پردازند و در مورد قيمت و مدت  آنند، در حالى آه پول آن را نمى      دار به مرور خريدارى مى     غازهبرخى از افراد اجناسى را از م      )  ١٠٣٧س  (
آيا اين معامله صحيح است يا        .  آنند، بلكه قرار بر اين است آه با رضايت طرفين، چند روز بعد، خريدار پول آن را بپردازد                          آن نيز صحبتى نمى    

 خير؟ اگر مصالحه باشد، چطور؟
.لحه باشد، صحيح است، و اگر بيع هم باشد چون نقد است، ليكن فروشنده راضى به تأخير است، مانعى ندارد و صحيح است                             اگر مصا  ج ـ 
۴/١٠/٧۵ 

آند در   شوند گندمشان را بفروشند، مثًال دولت اعالم مى         اى از آشاورزان در فصل زمستان نياز به پول دارند و مجبور مى                عّده)    ١٠٣٨س  (
. آند، يعنى هم قيمت مشخص است و هم وزن         آيد، هر صد آيلو گرم گندم را به مبلغ پنج هزار تومان خريدارى مى                به دست مى   تابستان آه محصول  

، جايز  )پيش فروش (با توجه به اين توضيحات آيا خريد گندم َسَلف              .  فروشند ولى آشاورزان ناچارًا در زمستان مثًال به قيمت سه هزار تومان مى                 
 است؟

 ٢۴/١٢/٧۵ .ليكن بايد شرايط بيع و تعيين مدت و مبلغ و مقدار در آن رعايت شود;  از بيعهايى است آه صحيح و نافذ است بيع سلفج ـ
 توان معامله را به هم زد مواردى آه نمى

 نمايد؟ اعتبار قولنامه، شرعًا چگونه است و آيا آفايت از انجام معامله مى) ١٠٣٩س (
م شود و ثمن و مثمن، معلوم شود و ساير شرايط معامله را نيز دارا باشد و غرر و جهالت در بين نباشد، چون     اگر در قولنامه معامله انجا     ج ـ 

 ٢٣/٢/٧٣ .بيع و شراء انجام گرفته، عمل به قولنامه الزم است
ه مقدارى از پول را         ام و قرار بر اين شده است آ                اين جانب منزلى مسكونى را به ملبغ معّينى با قولنامه خريدارى نموده                        )  ١٠۴٠س   (

عندالمعامله و مقدارى را زمان به نام آردن سند و مبلغ پنجاه هزار تومان را زمان تحويل خانه، پرداخت نمايم و قرار ديگر اينكه تا پنج روز حّق                                     
ك ماه از معامله گذشته،       حال آه مدت ي     .  فسخ، قرار داده شد آه اگر آسى در اين مدت پشيمان گردد، مبلغ دويست هزار تومان به ديگرى بدهد                                

با توجه به اينكه يك هفته قبل از فروش، آارشناس آورده و منزل را به همان قيمت مورد معامله،                             .  فروشنده ادعاى انصراف و ضرر آرده است         
 قيمت آرده است، آيا حّق فسخ دارد؟

فايده  ابقى ثمن آه نسيه است، مدت معّين شده، فسخ بى         اند و براى م    اى آه قطعى شده است و طرفين خيارات را اسقاط نموده             هر معامله  ج ـ 
ناگفته نماند آه خيار غبن بر فرض آه ساقط هم نشود،           .  است، و تصّرف فروشنده از بعد از زمان مقّرر براى تخليه، غير جايز و حرام است                

/١۵/۶ .آند مت، خيار غبن تحّقق پيدا نمىمخصوص جايى است آه اهل خبره، قيمت ننموده باشند، و گرنه با قيمت نمودن و اّطالع از قي
٧۵ 

اى را از شخصى آه قبًال از صاحب ملك، سرقفلى داشته خريدارى آرده و مبلغى را به صورت نقد و                             جانب سرقفلى مغازه   اين)  ١٠۴١س  (
. ام با مبلغى پول نيز جلب نمودهام، آه بعضى از آنها را وصول نموده و رضايت صاحب اصلى ملك را        مبلغ ديگر را به صورت چك تحويل او داده        

نمايد، و طبق سندى آه دارد ادعاى            حال پس از چند روز از وصول چك، فروشنده اظهار پشيمانى نموده است و از تخليه مغازه خوددارى مى                               
  چه حكمى دارد؟تصّرف اين شخص در مغازه،. آند، و حال آنكه دخترش آه مالك است به او وآالت فروش داده است فروش مال غير را مى

توان با مراجعه به دادگاه فرد را ملزم به عمل           و مى ;  معصيت است   وفاى به معامله و قرارداد و عقد واجب است و تخّلف از آن حرام و                ج ـ 
 ٣/١٠/٧۵ .نمود به قرارداد
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و دانگ آن را به يكى از آارآنان          اى بودم آه دو سال قبل يك دانگ آن را براى خود باقى گذاشتم و د                     جانب صاحب چاپخانه   اين)  ١٠۴٢س  (
از اين سه دانگ اخير، پول دو دانگ را گرفتم و به ازاى يك دانگ، سه قسط دو ماه،                    .  همان چاپخانه و سه دانگ ديگر را به شخص ديگرى فروختم           

 دو دانگ را فروختم و اين يك دانگ          نرسيده بود آه به خريدار اّطالع دادم فقط همان          هنوز تاريخ سررسيد چك اول    .  چهار ماه و شش ماه چك گرفتم       
بعد از حدود بيست ماه از اين قضيه قرار          .  فروشم، اّما ايشان قبول نكرد و حقير نيز موقع سررسيد تاريخ چكها به بانك مراجعه نكردم                   ديگر را نمى  

تر از مقدارى آه فروخته بودم، مجددًا          شد آن يك دانگ آه پولش را نگرفته بودم به قيمت روز و به مبلغ چهار صد و شصت هزار تومان اضافه                              
شايان يادآورى است آه ايشان پول موجود در بانك را از حساب خود خارج نموده و سهم يك دانگ چاپخانه را نيز به قيمت روز به                                 .  خريدارى آنم 

 بفرماييد آيا اين پول اضافى آه از بنده گرفته شده، شرعًا صحيح است يا خير؟. بنده فروخته است
خيارى در آار نبوده و فقط به خاطر پشيمانى فروشنده نسبت به                   با توجه به اينكه سبب فسخ و موجب           )  يك دانگ ( فسخ روى معامله       ـج  
فروش يك دانگ خريده شده به       (و در نتيجه معامله دوم       ;  است الزم مقدار بوده، محّقق نشده و معامله نسبت به يك دانگ مانند بقّيه نافذ و                 آن
درست است و تصّرف خريدار نسبت به پول موجود در بانك، بعد از سررسيد چكها و عدم مراجعه آسى آه چك را در دست                                    )  قبلى بايع

آرى، چه نيكو و مستحب است آه هر يك از طرفين معامله، هرگاه پشيمان شود و                .  زند داشته و طلبكار بودن، ضررى به صّحت معامله نمى        
/٧/٧ .»من اقال مؤمنا اقاله اهللا عثرته يوم القيامه«:  را قبول و اقاله نمايد آه در حديث آمده استبخواهد فسخ نمايد، ديگرى هم فسخ او

٧٠ 
 شرط در معامله و خيار تخّلف از شرط

آنند،  د مى  آيا داللت بر اين معنا دارد آه مسلمانان به تمام عهد و پيمانهايى آه منعق                  »يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود      «آيه شريفه     )١٠۴٣س  (
بايد وفادار باشند؟ اگر شخصى در مقابل ديگرى قراردادى تنظيم آند و خود را متعهد آند آه در روز معّين با دريافت ثمن معّين و با شرايط خاص،                                

الوفاست   تعهدى الزم  خانه خود را به ديگرى بفروشد و خريدار تعهد آند آه در همان روز با پرداخت همان ثمن، خانه را خريدارى نمايد، آيا چنين                            
الوفا نيست، آيا مسلمانى آه به پيمان خود عمل نكرده، مرتكب معصيت شده يا خير؟ و چنانچه مرتكب معصيت نشده است، دولت                            يا خير؟ اگر الزم   

 گيرى شود؟تواند عمل آند تا هم پيمانها در جامعه اسالمى مورد عمل قرار گيرد، و هم از ارتكاب معاصى جلو اسالمى به چه نحو مى
ليكن وفا، نيكو و مرغوب و        ;  الوفا نيست   آنچه در سؤال آمده، مقاوله و مواعده بر بيع و شراء است، نه خود بيع و عقد آن و لذا الزم                               ج ـ 

زام به  باشد آه ُمتضّمن ادا و ال       مطلوب است و عمل به وعده و وفا به آن، نشانه ايمان است و آيه شريفه مربوط به عقود و قراردادهايى مى                         
آرى، در امثال قراردادهاى مذآور در سؤال، اگر در ضمن عقدى به عنوان شرط باشد،                .  رّد و بدل مال يا حّقى است، نه محض قول و قرار            

و آنچه آه مربوط به دولت است با قطع نظر از اينكه وظايف دولت با قانون                  .  عمل به آن از باب وجوب وفاى به شرط، الزم و واجب است              
شود و قانون بايد معّين نمايد، راه حل همان است آه در فوق اشاره شد، يعنى در ضمن عقدى، مثل اجاره يا بيع از عقود الزم،                                    معلوم مى 

.شود، ليكن شرايط بيع بايد مراعات شود        ها معموًال در بنگاههاى معامالتى به عنوان بيع و شراء انجام مى             شرط نمايند و امروز هم قولنامه     
٢٨/٣/٧١ 

اّما براى خيار فسخ، مدت تعيين نشده است و طرفين با             ;  اند اند و در ضمن معامله، خيار فسخ گذاشته         اى انجام داده   دو نفر معامله  )  ١٠۴۴س  (
ل اند آه هيچ آدام حّق عدول از معامله را ندارند و چنانچه خريدار پس از امضاى اين قرارداد، از انجام معامله انصراف حاص                         همديگر توافق نموده  

نمايد، حّق مطالبه مبلغ يك ميليون تومان بيعانه خود را ندارد و چنانچه فروشنده پس از امضاى قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل نمايد،                                    
م فرماييد در   استدعا دارد مرقو  .  عالوه بر استرداد مبلغ يك ميليون تومان بيعانه، مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان ضرر و زيان به خريدار بپردازد                      
 صورتى آه در خيار فسخ، مدت تعيين نشده باشد، به صورتى آه به عرض رسيد، اين معامله صحيح است يا خير؟

 شرط خيار بدون مدت در بيع، چون موجب جهل و غرر در عوضين است، سبب بطالن معامله است و برگشت جهل، در شرط به جهل                             ج ـ 
جهل مطلق خارج شود، شرط و عقد هر دو           ها به نحوى مدت شرط خيار فسخ معلوم گردد آه از             امهدر قرارداد و قولن    اّما اگر ;  مطلق است 

رسد آه شرط حّق فسخ و ضرر و زيان               زمان سند رسمى آه آخرين مدت آن معّين شده باشد، به نظر مى                     مثًال اگر تنظيم   ;  صحيح است 
شود و ناظر به قبل از زمان تنظيم سند               سند رسمى قرار داده نمى        دار و معلوم است، چون روشن است آه حّق فسخ، بعد از تنظيم                    مدت
 ٢٨/٨/٧١ .است

آند، فروشنده نيز به تقاضاى خريدار براى شرآت در اين امر خير،                فردى قطعه زمينى را براى ساختمان دانشگاه خريدارى مى          )  ١٠۴۵س  (
هنگام معامله شرط نموده آه زمين را براى ساختمان دانشگاه مورد استفاده              رغم آنكه    شود، ولى خريدار على    دو بار براى خريدار، تخفيف قائل مى       

بندى آرده و به چند برابر قيمت به            سازى، قطعه  قرار دهد، پس از معامله از تصميم و شرط خود صرف نظر نموده و زمين را به منظور خانه                           
د يا خير؟ در صورت فسخ معامله، خسارتى آه خريداران زمين جهت                        تواند معامله را فسخ نماي         آيا فروشنده اآنون مى      .  افرادى فروخته است    

 سازى متحّمل خواهند شد، به ذّمه چه آسى خواهد بود؟ خانه
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 دواعى و اغراض در خريد و فروش، اگر به صورت شرط ضمن عقد الزم باشد، چه به صورت ذآر در عقد و يا بناًء بر آن، لزوم وفا                                ج ـ 
شود و به هر حال ضررهايى آه           و اّما اگر چنين نباشد، چون شرط نشده، موجب خيار فسخ نمى                 ;  خ است دارد و تخّلفش موجب خيار فس        

٣٠ .آند شوند به عهده آسى است آه دانسته يا ندانسته سبب ضرر شده، نه آسى آه براى گرفتن حّقش معامله را فسخ مى افراد متحّمل مى
/١/٧۵ 

نامه، قراردادى تنظيم شده است آه فروشنده متعّهد شده، در هنگام تنظيم سند جهت انتقال،                          بين فروشنده و خريدار طبق توافق        )  ١٠۴۶س  (
اينك هنگام تنظيم سند، فروشنده مدعى مبلغى است، با توجه به اينكه آليه مطالبات را قبًال دريافت نموده و طلبى                                 .  گونه ادعايى نداشته باشد      هيچ
 رعى است يا خير؟آيا مبلغ مذآور براى امضاى سند، ش. ندارد

 اگر فروشنده و خريدار در موقع مبايعه و معامله، قرارشان بر اين بوده آه در هنگام تنظيم سند، بايع مطالبه وجهى ننمايد، بايع حّق                                      ج ـ 
 ٨/٨/٧٠. دريافت وجه و مبلغى ندارد و نبايد وجهى بگيرد

آيا اخذ اين   .  آنند  عنوان پشيمانى يا وجه التزام در ضمن عقد شرط مى            در قراردادهايى آه امروزه مرسوم شده است، مبلغى را به          )  ١٠۴٧س  (
 وجه از نظر شرعى حالل است يا خير؟ به چه صورت بايد عمل شود؟

تر نمودن عقد است، و داراى غرض عقاليى است، چون خالف             اين گونه شرطها در حقيقت همان جبران خسارت است و يا براى محكم              ج ـ 
 ٢١/١٠/٧۴ . الوفاست عقد نيست، در نتيجه صحيح و الزمشرع و خالف مقتضاى 

آيا شرط اسقاط ضمان درك، توسط متعاملين صحيح است؟ در صورت درج چنين شرطى در معامله آيا ضمان فروشنده نسبت به                          )  ١٠۴٨س  (
 رود؟ برگرداندن ثمن و خسارات وارده بر مشترى جاهل در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع از بين مى

 ١٧/۶/٧۵ .ندارد گردد، مانعى  چنين شرطى چون ظاهرًا به ابراء ذّمه از درك و خسارت برمى ـج
تصّرف مشترى در مبيع، شرط است؟ و در صورت            در صّحت بيع شرط، پس از انقضاى مدت شرط شده، آيا قبض و اقباض و                   )  ١٠۴٩س  (

 است؟ نبودن اين دو امر، آيا معامله باطل
 ٢١/١٢/۶٩ . معامله الزم است، و قبض و اقباض يا تصّرف مشترى، شرط نيست پس از مدت شرط شده،ج ـ

اين جانب منزل خود را به مبلغ دويست هزار تومان و به مدت دو سال با يك نفر، بيع شرط آردم، مشروط بر اينكه بعد از اتمام                                  )  ١٠۵٠س  (
تومان، يعنى نصف    گذشت يك سال از قرارداد، مشترى تقاضاى صد هزار         مدت قرارداد، پول را پرداخت آنم و منزل را تحويل بگيرم، ولى بعد از                 

اآنون بعد از گذشت مدتى، مشترى ادعاى لزوم بيع نسبت به           .  ثمن را آرد و بنده هم مبلغ درخواست شده را با رضايت آامل به ايشان پرداخت نمودم                
آيا مشترى قبل از اتمام      .  ى باقى مانده و در آن پول تصّرف آرده است           آل را دارد، در حالى آه نصف ثمن پرداخت شده، حدود پنج سال نزد مشتر                  

مدت قرارداد، حّق مطالبه نصف يا آل ثمن را داشته است يا نه؟ و اگر نداشته و طلب آرده و بايع هم پرداخت نموده، آيا اين عمل دليل بر فسخ است                                 
سخ آل دارد يا بعض، و پولى آه تا هنگام تخليه منزل نزد بايع مانده، آيا نزد او امانت                       يا اينكه فسخ بايد با لفظ خاص انجام بگيرد؟ و آيا داللت بر ف                

 گردد يا خير؟ است؟ و اگر بايع تا مدت معّين نتوانست باقى پول را پرداخت آند، آيا معامله نسبت به نصف الزم مى
و ;  يار، و قبول بايع، به طور آّلى فسخ بيِع شرط قبلى است                ظاهرًا پيشنهاد مشترى به رّد نصف پول داده شده، قبل از رسيدن زمان خ                    ج ـ 

رضايت به بيع شرط در نصف مدت به نصف ثمن، بيع ديگرى است آه محتاج به انشاى مجّدد است آه آن هم تحّقق پيدا نكرده، و اگر                                           
، پس بيع دوم، باطل است و پول، نزد بايع           »قعما قصد لم ينشأ و ما انشأ لم ي         «بگوييم انشا با معاطات بوده، حداقل، شرط انشا نداشته است              

 ١۵/٩/٧١ .امانت است و تصّرف وى در آن جايز و خانه نيز در زمان رّد نصف ثمن، ملك بايع شده است
ليه معامله انجام شده قطعى است، آ     «:  اى انجام گرفته و در بند شش آن آمده است           اى آه در بنگاه تنظيم شده، معامله        طبق قولنامه )    ١٠۵١س  (

خيارات حّتى خيار غبن از طرفين ساقط گرديد، و در ضمن شروط آمده آه در تاريخ معّينى همراه با تنظيم سند در محضر، مبلغ يك ميليون و يكصد                             
آند آه چون    نمايد و فروشنده ادعا مى     پس از مدتى خريدار تقاضاى تنظيم سند مى       .  »و پنجاه هزار تومان باقى مانده، به فروشنده پرداخت خواهد شد          

خريدار در وقت معّين مبلغ مذآور را نپرداخته است، لذا ايشان معامله را فسخ آرده است و خريدار مدعى است آه حّق خيار ساقط شده است و نيز                                 
 فروشنده هم   پس از انقضاى مدت، از فروشنده ده روز مهلت خواسته و او هم مهلت داده است، و در ظرف اين مدت پول را آماده آرده و به رابط                                  

آند آه چون شروط ديگر پس از ذآر اسقاط حّق فسخ             فروشنده ادعا مى  .  ابالغ آرده، ولى فروشنده به مسافرت رفته و به وى دسترسى نداشته است              
ت آن و   نوشته شده است، لذا خيار شرط مستثنى است و اسقاط نشده است، به عالوه جريان مهلت را اگر هم بوده فراموش آرده، و بر فرض صحّ                                  

پس از انقضاى ده روز ديگر هم باز خريدار مبلغ مذآور را نپرداخته است، بنابراين، او نيز معامله را فسخ آرده است، با اين توضيحات بفرماييد آيا                          
دادن مهلت ده   شود و يا اينكه به عّلت تأخير ذآر مستثنى است؟ و در صورت دوم آيا با                        اسقاط حق به شرح مذآور، شامل حال خيار شرط هم مى              

شود يا نه؟ و در صورت عدم سقوط، خريدار مدعى است آه در ضمن مهلت مذآور پول را آماده                             روز پس از انقضا، حّق خيار شرط ساقط مى            
 اگر مّدعى، بّينه نداشته باشد، آيا براى منكر َقسم الزم است يا نه؟. باشد آرده و فروشنده منكر آن شده است و بلكه منكر مهلت مى
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 در مورد سؤال آه مقدارى از ثمن نسيه و مدت هم معلوم بوده است، هر چند سببّيت تأخير در اداى نسيه، براى خيار فسخ از باب تخّلف                              ـج  
اند و بين تأخير در اداى آن و           شرط، محِل اختالف است و براى عدمش هم به اينكه نسيه رآن عقد است، نه شرط اضافه، استدالل فرموده                        

اند، و مسئله محتاج به تأّمل است، ليكن در امثال مورد به هرحال شرط ديگرى وجود                      ى شرط تأخير در نقد قائل به فرق شده           تأخير در ادا  
دارد، و آن حضور طرفين در محضر و تنظيم سند است، اين شرط هرچند براى پرداخت پول بوده، ولى تخّلف از اين شرط مثل بقّيه شروط                           

شود، چون واضح است آه ذآر شرط بعد از قرار اسقاط خيار                  على هذا، پاسخ جهت دوم سؤال روشن مى           و بناءً .  موجب خيار فسخ است    
و يا خيارات ديگرى آه قبًال به آن اشاره شده باشد            ...  آيد، مثل خيار غبن و عيب      بوده و آن اسقاط ناظر به خياراتى است آه به سبب عقد مى             

طرفين متوجه سببّيت آن نبوده، چه رسد آه قبًال اسقاط نموده باشند، اّما نسبت به مهلت ده روز،                    نه خيار مذآور آه سبب آن بعد آمده و شايد            
چون امهال وعده بر عدم استفاده از حق در آن مدت است و ارفاق به طرف، نه اسقاط، لذا حّق خيار به قدرت خود باقى است و مّدعى سقوط            

د و حرفش خالف استصحاب و اصل است، و ديگرى منكر است و حرفش مطابق با اصل                      خيار، به هر حال بايد سبب سقوط را اثبات نماي            
 ١٩/٣/٧۶ .شود  عمل مى»البّينة على المّدعى واليمين على من انكر«است، و حسب موازين 

ارى نموده، مبنى   يك قطعه زمين آشاورزى آه با شريكى مورد معامله قرار گرفته و مشاراليه با خدعه، سهم شرآاى خود را خريد                    )  ١٠۵٢س  (
با زحمت  .  آند بر اينكه قرار بوده، سهم هر يك از شرآا را در مدت سه ماه بپردازد، ولى پس از گذشت يك سال، از پرداخت وجه آن سرپيچى مى                                 

امله را فسخ آنيم؟ در      توانيم از نظر شرعى و قانونى مع         آيا مى .  پردازد فراوان توانستيم مقدارى از آن را وصول آنيم، ولى باقى مانده آن را نمى                   
 توان ادعاى خسارت نمود؟ صورت جواز فسخ و غيره، آيا مى

توان ادعاى خسارت نمود، چون منافع تا قبل از             و در صورت فسخ، نمى     ;  له هست   به خاطر تخّلف از شرط، حّق فسخ براى مشروط             ج ـ 
 ٢٩/٣/٧٠ .االتباع است شرط خسارت نمود و الزمتوان  فسخ از ملك خودش بوده است، بنابراين، در هنگام عقد و قرارداد، مى

آند آه بدون اّطالع مالِك اصلى حّق واگذار نمودن به غير را              فروشد و در قرارداد هم شرط مى       اى را مى   آسى آه سرقفلى مغازه   )  ١٠۵٣س  (
 حال اگر خريدار بدون اجازه مالك، ملك را معامله نمايد، آيا معامله او صحيح است؟. ندارد

تواند اصل فروش اول را به هم بزند و معامله را به                   مى عامله صحيح است، ليكن فروشنده اولى به عنوان تخّلف خريدار از شرط،                  م ج ـ 
 ٢٧/۵/۶٩ .عنوان خيار شرط، فسخ نمايد

ن به دو نفر    پس از فوت او، سهم زمين ايشا       .  بنده با يك شخص ديگرى به صورت شراآت يك قطعه زمين ديم را خريدارى آرديم                 )  ١٠۵۴س  (
جانب فروختند و مبلغ چهارصد هزار تومان نقد دريافت آردند و باقى مانده را                  اى به اين   شرآاى جديد، سهم مالكيت خود را طى قولنامه        .  منتقل شد 

 سند برايشان ممكن نيست،     اند و انتقال   بعد از مدتى آنان گفتند پشيمان شده      .  به صورت چك، تا هنگام انتقال سند، نزد شخصى امين، به امانت گذاشتيم             
 آيا اين معامله فسخ شده است يا نه؟. اند و چكهاى امانتى نزد امانتدار موجود است و اين در حالى است آه هنوز پول دريافتى را به بنده مسترد نكرده

اند، در اين صورت، فسخ       نيده چون فسخ معامله ظاهرًا مشروط به برگرداندن پول پرداخت شده بوده و با فرض اينكه پول را برنگردا                        ج ـ 
 ٢٢/١١/٧۴ .اى آه به طور صحيح انجام گرفته، به قّوت خود باقى است محّقق نشده و زمين در تمّلك خريدار است و معامله

 خيار غبن
وز با عنوان   فروشندگان آه زن و شوهرى بودند، پس از چند ر              .بنده آپارتمانى را به وسيله يك بنگاه معامالتى، خريدارى آردم             )  ١٠۵۵س  (

هزار تومان، معامله قطعى شود آه          با وساطت شخص ثالثى قرار شد با اضافه نمودن مبلغ بيست                .  انجام آن منصرف شدند      از»  غبن در معامله   «
پشيمانى اظهار   قولنامه دوم را امضا آردند اّما مجددًا پس از سه روز آنان به علت ضرر و زيان،                           رغم اآراه يكى از فروشندگان، سرانجام         على

، ولى بنده از فسخ معامله استنكاف نموده )زيرا قيمت آپارتمان در وقت معامله، مبلغ يك ميليون تومان آمتر از قيمت واقعى، ارزيابى شده بود              (آردند  
 تا سرانجام پس از هشت      روز، تمام پول را برگرداندند     قضيه را به دادگاه آشاندم و هر چه اصرار به فسخ آردند، فسخ نكردم و آنها بعد از بيست                      و

اآراه به بنده پرداخت آردند، آيا        با توجه به اينكه فروشندگان اين پول را با          .  ماه، با دريافت يك ميليون و پانصد هزار تومان، معامله را فسخ نمودم                
 ت هشت ماه، متوجه بنده شده چيست؟در معامله، صحيح بوده يا خير؟ تكليف ضررى آه در مد گرفتن آن، جايز است؟ آيا ادعاى آنان مبنى بر غبن

 با توجه به اينكه بيست روز بعد از معامله دوم، ثمن و پول گرفته شده، به مشترى عودت داده شده، و مشترى ثمن را دريافت نموده، بعيد ج ـ
 فسخ فروشندگان، به تنهايى آافى نيست اين مسئله، قبول فسخ معامله باشد، و اگر معامله از روى اآراه و اجبار فروشندگان نبوده، در صّحت        

به عالوه آه مسئله غبن آن هم فاحش، بلكه افحش، مطرح است و لذا الزم است آه وجه دريافتى آه به عنوان ضرر و زيان از                                             ;  است
ان با رضايت،    ايد را به آنان برگردانيد، و ضرر و زيان خود را به آنان تذآر دهيد، تا اگر خواستند فروشندگ                                فروشندگان دريافت نموده   

ايد، در   و ضرر و زيان حاصل از تورم با گذشت هشت ماه از ناحيه خود شما بوده آه از اول فسخ را قبول نكرده                          ;  خسارت پرداخت نمايند  
 ١٧/٩/٧۴ .نتيجه فروشندگان ضامن ضرر شما نيستند
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اهى قبلى انجام شده و طرف ديگر معامله              چنانچه در بيعى پس از انقضاى قرارداد، ضررى صورت گرفته باشد آه بدون آگ                        )  ١٠۵۶س  (
 آيا به فسِخ اين قرارداد، مجاز است يا خير؟. اعالم عدم رضايت نمايد) خانواده طرفين(

ديدن بعد از تمام شدن عقد و قرارداد و تفّرق از مجلس،                  گردد، اّما ضرر    غبِن حاصل در معامله، موجب خيار فسخ براى مغبون مى               ج ـ 
دينى خودش، معامله را فسخ نمايد، خداوند هم در              هرچند اقاله، مطلقًا مستحب است و آسى آه براى رضاى برادر                ;  شود نمى سبب خيار 

 ٣/١/٧۶ .نمايد قيامت به او لطف خاص مى
، شخصى جنسى را خريدارى نموده و چون از قيمت روز آن آگاهى نداشته، بعد متوجه غبن خود شده و به فروشنده نيز تذآر داده                           )  ١٠۵٧س  (

تواند به مقدار همان مبلغ اضافى آه فروشنده دريافت آرده، از جنس يا مال او به همان                     آيا خريدار مى  .  اّما وى قبول نكرده و به نتيجه نرسيده است          
 مقدار بردارد يا خير؟

را فسخ نمايد، تا مالك قبلى        تقاص، منوط است به اينكه معامله           هرآسى آه مغبون شده است، حّق فسخ براى او وجود دارد، اّما مسئله                   ج ـ 
تواند با رعايت شرايط  شود و مقدار زيادتر را مى مال خود شود، بعد جنس طرف را به مقدار مقابل مالش، از جهت تقاص مالك مى       صاحِب

 ٢۵/١٢/٧۵ .از اموال او، تقاص نمايد
در اين قولنامه، آاّفه خيارات، ساقط و مهلت پشيمانى را           .  طى قولنامه آتبى رايج در بنگاههاى معامالتى، منزلى معامله شده است            )  ١٠۵٨س  (
تر  آند، از مسئله اسقاط آاّفه خيارات، غافل بوده است، مهم          اند، اّما فروشنده بعد از ده روز اعالم غبِن فاحش نموده و ادعا مى                ساعت قرار داده   ٢۴

آند آه من    را از بانك وصول نموده و در مورد اخذ وجه، چنين وانمود مى             آنكه سه روز پس از ادعاى غبِن فاحش، فروشنده، چك الباقى ثمن معامله               
 :ام، با اين توضيحات بفرماييد چك را قبل از اعالم غبن به حساب گذاشته

 تواند با ادعاى غبِن فاحش، با توجه به اسقاط خيار، آن معامله را فسخ نمايد؟ آيا فروشنده مى. ١
  ساعت قيد شده در قولنامه، پس از ده روز معامله را با ادعاى غبن فاحش، فسخ نمايد؟٢۴لت تواند پس از مه آيا فروشنده مى. ٢
 تواند معامله را فسخ نمايد؟ آيا فروشنده با توجه به وصول الباقى ثمن معامله پس از اعالم غبِن فاحش، باز هم مى. ٣
 تواند معامله را فسخ نمايد؟ شود، باز هم فروشنده مىدر صورت جايز بودن غبن، اگر خريدار حاضر به جبران غبن فروشنده . ۴

; الخيار دارد، الباقى پول را گرفته، حّق خيار ساقط است    بنا بر فرض داشتن خيار غبن، همين آه بعد از غبن و توجه به اينكه حقّ                ـ٣ تا   ١ج  
الخيار و استفاده از     ست بقّيه را اخذ نكند و به دنبال حقّ         باي الخيار است، وگرنه مى    به خاطر آنكه گرفتن بقّيه پول، دليل عرفى بر اسقاط حقّ           

 .آن باشد
باشد، فقط حّق    شود، مختّص خيار عيب است و در بقّيه خيارات آه از جمله آنها خيار غبن مى                   ناميده مى »  َارش« جبران خسارت آه      ـ۴ج  

 ٢٣/١١/٧۵ .آرى، رضايت طرفين به هر امرى نافذ و صحيح است. فسخ ثابت است
 ار عيب و ارشخي

شخص شماره يك، دو قطعه زمين به اضافه يك فقره چك به مبلغ پانصد هزار تومان به شخص شماره دو واگذار نموده و در ازاى                           )  ١٠۵٩س  (
اند آه در اين معاوضه، در صورت           آن، شخص شماره دو، دو قطعه زمين ديگر به شخص شماره يك واگذار نموده است و هر آدام تعهد نموده                              

پس از مدتى معلوم شده است آه زمينهاى واگذارى از طرف شخص شماره                .   فساد در زمين واگذارى مربوط به خود، مسئوليت آن را بپذيرد              آشف
دو در مسير خيابان قرار داشته، لذا شخص شماره دو، عين چك را به شخص شماره يك پس داده، ولى با توجه به فرض فوق، شخص شماره يك                                        

تواند معامله را به هم        صورت شرعى معامله چگونه است؟ آيا شخص شماره يك مى              .  اند و تقاضاى فسخ آّل معامله را دارد           د خود را مغبون مى    
 بزند؟

در اين صورت بايد      .  مگر آنكه مراد از مسئوليت در آشف فساد، جبران خسارت باشد                 ;   شخص شماره يك حّق فسخ معامله را دارد             ج ـ 
/۵ .نهاى وارده به شخص شماره يك را جبران نمايد، و براى شخص شماره يك، حّق فسخ وجود نداردشخص شماره دو، همه ضررها و زيا

٧/٧۵ 
با توجه به سؤال قبل، اگر شخص شماره دو، در زمينهايى آه پس از معامله به دست آورده است، مخارجى از قبيل غرس درخت                            )  ١٠۶٠س  (

  وظيفه متعاملين چيست؟در صورت فسخ معامله،. و يا ساختن حصار، آرده باشد
. تواند در زمين باقى بگذارد وگرنه خير          بناى حصار و اشجار از آِن شخص شماره دو است، و در صورتى آه مالك موافقت آند، مى                        ج ـ 
۵/٧/٧۵ 

. ومان پول نقد دادم   جانب ده ماه قبل، يك باب خانه خود را با يك قطعه زمين معاوضه آردم و مبلغ يك ميليون و پنجاه هزار ت                             اين)  ١٠۶١س  (
. ايم آه ساختمان بنده در طرح اجراى شهردارى است          پنج روز است آه اّطالع يافته     .  معامله به صورت قطعى و با اسقاط خيار غبن انجام شده است            
 توان معامله را فسخ آرد يا خير؟ طرف معامله مّدعى است آه من معامله را قبول ندارم، آيا مى
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رسد خيار عيب ثابت است    ى بودِن خانه مذآور، قبل از معامله و قبل از قطعى شدن معامله بوده است، به نظر مى                  اگر در طرح شهردار    ج ـ 
و اگر بعد از قطعى شدن معامله، در طرح قرار گرفته باشد، حّق فسخى براى ديگرى وجود                 ;  و اسقاط خيارات، ناظر به اين نحو عيب نيست        

 ١٩/١/٧٣ . ندارد
 را آه آبستن بوده به آسى فروخته و بعد از زاييدن و گذشت يك ماه از فروش، خريدار، آن گاو را به قصاب                                         شخصى گاوى )  ١٠۶٢س  (

دار  آيا فروشنده اولى بايد عهده    .  اند و آن را از بين برده اند        فروخته و بعد از معاينه، گاو مزبور را به علت مريض بودن، غير قابل مصرف دانسته                 
 ضرر شود يا خريدار؟

يعنى اگر محرز   ;  تابع زمان عيب است   )  يعنى ممنوع بودن آشتن به خاطر مرض و ضرر براى جامعه            (خيار عيب در اين گونه موارد          ج ـ 
و اگر ثابت شود آه در زمان         ;  شود آه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش به عنوان گاو شيرده بوده، ضامن همان فروشنده اول است                         

و اگر هم بعد و در دست قصاب حادث شده، خيار عيب              ;  ه دوم بوده، عيب حادث شده است، او ضامن است           بعد و هنگامى آه دست فروشند      
 ١۶/٢/٧۴ . ناگفته نماند آه خيار عيب، به هر حال دائر مدار عدم تبّرى از آن است. براى او نيست و خود ضامن عيب است

السهم  ار گذاشته با قيمت عادالنه، سهم بقّيه ورثه را خريدارى آند و حقّ                     يكى از وّراث قر     .  اى از متوّفا باقى مانده است          خانه)  ١٠۶٣س  (
نشينى نموده است و هيچ يك از ورثه اعم از            بعضى را هم به طور ناقص پرداخت نموده است، در هنگام انتقال سند مالكيت، شهردارى اعالم عقب                    

 :  اين توضيحات بفرماييدبا. اند خريدار و فروشنده از قبل، اّطالعى از اين موضوع نداشته
 شود؟  آيا مبيع، معيوب حساب مى. ١
 درصورت معيوب بودن مبيع، ضرر و زيان را چه آسى بايد بپردازد؟ . ٢
 در صورتى آه خريدار، شخص ديگرى غير از ورثه باشد، معامله چگونه است؟. ٣

نشينى هم قبل از وقوع معامله و پرداخت            و طرح عقب   نشينى در عرف معاملى در مورد خودش، عيب باشد                 اگر اين مقدار عقب       ـ ١ج  
 .شود و خريدار حّق فسخ و يا گرفتن ارش دارد السهم بوده، مبيع معيوب محسوب مى حّق
و عيب هم عيب در ُآّل مبيع است و اختصاصى به شخص                چون حّق فسخ و يا گرفتن ارش  متعّلق به خريدار است، اختيار با اوست                   ـ ٢ج  
التفاوت قيمت   التفاوت شد، فروشندگان بايد ارش آه عبارت از مابه               گر خريدار نخواست فسخ آند و خواستار ارش و مابه                 ا ليكن;  ندارد

 ٤٥.صحيح و معيوب ثمن است را بپردازند
 . فرقى بين َارحام و غير آن نيست و حّق فسخ و ارش، تابع عيب است ـ٣ج 

اند، با توجه به اينكه در          آاّفه خيارات از جمله خيار عيب را از خود ساقط نموده                 در ضمن عقد بيعى آه منعقد گرديده، طرفين          )  ١٠۶۴س  (
هنگام معامله، فروشنده تبّرى از عيوب نكرده است و در ضمن، خريدار نيز قصدش فقط اسقاط حّق انحالل بيع بوده، نه اينكه در صورت وجود                                      

اين مسئله، آيا اسقاط خيار عيب شامل اسقاط حّق مطالبه ارش هم خواهد بود يا فقط انحالل                عيب در بيع، حّق مطالبه ارش را نداشته باشد، با توجه به             
 بيع ساقط گرديده است؟

 ۵/١١/٧۴ . اند، ارش باقى است  با توجه به اينكه ارش را ساقط نكردهج ـ
حال   مگر گوساله مريض است آه بى      گويد خرد و در حين معامله خريدار به فروشنده مى          مردى يك گوساله جوان از شخصى مى       )  ١٠۶۵س  (

روز .  دهد آه حيوان مريض است     خير، چون تازه به دنيا آمده، اين طور است، و روز بعد خريدار به فروشنده اّطالع مى                   :  گويد است؟ فروشنده مى  
التفاوت  حال آيا مابه  .  ميرد وان مى شود، و روز نهم حي     گويد، به خورد آن گاو بده خوب مى        دهد و مى   آيد و يك قرص به او مى       چهارم فروشنده مى  

 تواند بگيرد يا خير؟ در قيمت مبيع را خريدار مى
 با فرض احراز معيوب و مريض بودن مبيع و حيوان و اينكه مرگ حيوان ناشى از همان مرض بوده است، مشترى حّق خيار دارد و                                  ج ـ 
تواند بگيرد عبارت    التفاوتى آه مى   و ناگفته نماند مابه   ;   معيب را بگيرد   التفاوت صحيح و   تواند آّل معامله را فسخ آند و يا ارش و مابه             مى

يعنى اگر جنس به مبلغ بيست تومان خريدارى شده و معيب در آمده و آن جنس سالمش                   ;  است از نسبت بين قيمت روز مبيع صحيح و معيب          
 ٢٩/٢/٧٢ . آه پرداخته، دارددر بازار سى تومان و معيبش بيست تومان است، مشترى حّق مطالبه يك سوم ثمنى

 ساير خيارات
در همان لحظات تنظيم قولنامه منصرف شدم و اعالم انصراف              .  اى در مورد فروش يك باب مغازه تجارى منعقد گرديد              قولنامه)  ١٠۶۶س  (

اى آه از نصف     ام تا مختصر بيعانه    مكرر به خريدار مراجعه آرده    .  ام جانب تسّلط به اعصاب نداشته     نمودم آه معامله در شرايط عادى نبوده و اين         
 تكليف چيست؟. ثمن معامله آمتر است و خسارات وارده به او را بپردازم، اّما مورد قبول خريدار قرار نگرفته است

                                                           
 .، بحث احكام خريد و فروش مراجعه آنيد»رساله توضيح المسائل«براى توضيح بيشتر به . ٤٥
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ت، ارزش  اگر در هنگام تنظيم قولنامه قبل از امضا، پشيمان شويد، آن قولنامه بر فرض ابتناء بر عقد بيع و تحّققش، چون بدون امضا اس                         ج ـ 
و اّما ادعاى عدم ; »فان البيعان بالخيار ما لم يفترقا«رود  ندارد و عقد بيع و معامله هم بر فرض تحّقق، به وسيله فسخ در مجلس، از بين مى    

ن توجه و نبود سلطه بر اعصاب، اگر به غفلت برگردد آه باعث بطالن معامله باشد و يا نحوه جنون بر فرض اثبات، موجب خيار و بطال                                
 ١٠/٧/٧٠ .است، ليكن اثبات اين گونه امور مشكل، بلكه عادتًا محال است، مضافًا به اينكه در دادگاه بايد ثابت شود

اى را به خريدار نشان داده و بعد به وى فروخته است، خريدار سپس يك قواره از آن را به                                   شخصى چند طاقه پارچه عمامه       )  ١٠۶٧س  (
خواهد به بايع اول پس بدهد ولى ايشان امتناع              دار مى  دم مرغوبيت، پارچه را پس آورده است، اآنون مغازه            مشترى فروخته، اّما وى به علت ع         

با توجه به گذشت سه ماه از معامله و تصّرف خريدار در جنس، آيا        .  گيرد آند چون جنس به رؤيت خريدار رسيده، لذا تحويل نمى          آند و ادعا مى    مى
 تواند از پس گرفتن آن امتناع نمايد يا خير؟ ايع مىاين معامله صحيح بوده است و ب

بعد معلوم شود چنين نيست، ظاهرًا براى مشترى خيار تخّلف           اى بوده و    در مفروض سؤال چنانچه فروش پارچه به عنوان پارچه عمامه          ج ـ 
، »لم يقع البيع مبنيًا عليه       «به حيث    معامله است،     اى بودن، داعى و انگيزه        اّما اگر در پارچه فروخته شده، عمامه           ;  است وصف، ثابت 

 ۴/٩/٧٣ .خيارى براى مشترى ثابت نيست
خواهد، اگر قصاب به جاى آن، گوشت گوساله درجه يك بدهد، و به خريدار هم نگويد و بعد                    شخصى از قصاب گوشت گوسفند مى     )  ١٠۶٨س  (

 ده در مورد ذّمه چيست؟، تكليِف فروشن)جهت توضيح الزم(از مدتى از پيدا آردن خريدار نااميد شود 
 ١١/٧/۶٩ . بايد از عمل خود نزد خداوند استغفار نمايد، و اگر روزى خريدار مراجعه آند، حّق فسخ داردج ـ

خريدار نيز همان خانه را در      .  فروشد دار، به ديگرى مى    اى را در قبال دريافت سه فقره چك مدت          شخصى در تاريخ معّينى خانه    )  ١٠۶٩س  (
صى به فرد ثالثى فروخته و وجه آن را دريافت آرده است، فروشنده اول با آگاهى از معامله دوم، در اداره دارايى حاضر شده و به                              برابر مبلغ مشخ  

در عين حال چون چكهاى خريدار اول بالمحل بوده، به دادگسترى مراجعه آرده است، ولى . انتقال رسمى سند به نام خريدار دوم موافقت نموده است   
 آيا چنين حّقى از نظر شرعى براى او وجود دارد يا خير؟. دى با ادعاى استفاده از خيار تأخير ثمن، درخواست فسخ معامله نموده استپس از چن

، »من عليه الخيار  « ظاهرًا خيار فسخ تأخير ثمن با حضور ذى الخيار و رضايت به انتقال رسمى سند به شخص ثالث، و خروج از ملك                           ج ـ 
.ه بيع دوم و اسقاط خيار است، اگر نگوييم مراجعه به دادگسترى براى اخذ وجه چك، دليل ديگرى بر اسقاط خيار است                            دليل بر رضايت ب    

٢۶/٧/٧۴ 
شخص جنسى را به صورت نقدى فروخته است، ولى خريدار به علت مشكالتى آه داشته، نتوانسته نقدًا بپردازد و مدت يك سال و                         )  ١٠٧٠س  (

 به افزايش قيمت اجناس مذآور، تكليف خريدار براى پرداخت وجه آن را بيان فرماييد؟با توجه . نيم گذشته است
تواند بعد از سه روز اگر پول جنس را خريدار نپرداخت، معامله را فسخ نمايد و جنس را             شود، فروشنده مى   اى آه نقدًا انجام مى      معامله ج ـ 

 و اآلن هم نخواهد آه معامله را فسخ آند، فقط پول جنس را طلب دارد، ولى                         طلب آند، ليكن در صورتى آه معامله را فسخ نكرده باشد،               
 ٢٧/٨/٧۵ .خريدار خالف شرع نموده آه پول را به تأخير انداخته است

مندانه ثمن،   اگر مشترى در پرداخت بخش معّين شده ثمن، در وقت مقّرر تأخير آند، ليكن بايع، با رد نكردن و دريافت رضايت                            )  ١٠٧١س  (
 تواند مجّوز بايع براى ناديده گرفتن شروط فسخ معامله باشد يا خير؟ يت خود را به اين تأخير عمًال نشان داده باشد، آيا اين تأخير مىرضا

تواند مجّوزى براى ناديده گرفتن شرطهاى فسخ معامله          اگر پس از تأخير ثمن، بايع رضايت خود را به تأخير عمًال نشان داده باشد، نمى                 ج ـ 
 ١۶/١٢/٧۵ .دباش

اند و قرارداد عقد را       ام آه در وقت فروش، فروشنده و همسر و فرزندش حاضر بوده              اى را با فردى انجام داده       جانب معامله  اين)  ١٠٧٢س  (
اّدعا حال بعد از پرداخت قسط اول در موقع سررسيد قسط دوم، فروشنده                  .  گونه صحبتى از شرآت غير در بين نبوده است            اند و هيچ   امضا نموده 

فروشد در حالى آه من خسارت زيادى        آند آه آن فرزند من آه در جلسه عقد حاضر نبوده است، در اين خانه سهمى دارد و او سهم خود را نمى                         مى
 ام، تكليف چيست؟ متحّمل شده
هر حال مقدار ضرر و زيان آه         به  .  تواند معامله را فسخ نمايد       فروشندگان ملزم به فروش و انتقال سهم خود هستند، و خريدار هم مى                  ج ـ 

 ١۵/٣/٧٠ .متوجه خريدار شده، فروشنده عالم و مغرورآننده آه سبب آن است، ضامن است
 مالكيت

زيدى مدعى صورى بودن معامله مالى آه در مالكيت عمرو بوده و همچنين نقل و انتقال آن مال است، در حالى آه ساليان سال به                           )  ١٠٧٣س  (
شناسد، و حّتى دادگاه نيز بر اساس          ا و دفترخانه اسناد رسمى به ثبت رسيده است، و اداره ثبت، عمرو را مالك مى                    صورت رسمى در ثبت شرآته     

. مالكيت عمرو، حكم به پرداخت خمس داده و عمرو هم خمس آن را پرداخته است و زيد هم پس از اّدعا اعدام گرديده است و در دسترس نيست                                        
 ز نظر شرعى معتبر است؟بفرماييد آه آيا چنين ادعايى ا
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 ۵/٩/٧۵ . يد و تصّرف مالكانه، دليل و اماره مالكيت است، مگر خالف آن با حّجت شرعى ثابت گرددج ـ
 آيا انسانى آه مالك باغ يا زمينى است، نسبت به علفهاى خودرو در آن باغ ملكيت دارد يا خير؟) ١٠٧۴س (

 ٢٠/٢/٧۵ . استرويد، متعّلق به مالك باغ  آنچه آه در باغ مىج ـ
اين سود براى چه آسى است؟ آيا اين در حيات و ممات              .  شود آند و احيانًا سودى از آن حاصل مى         دختر در منزل پدر آارى مى      )  ١٠٧۵س  (

 پدر مساوى است؟
 ٢۴/۴/٧۵ . اگر به قصد تبّرع آار نكرده باشد، سود حاصله از آِن دختر استج ـ

گيرند، در حالى آه     التى، بعد از تحّقق معامله، از مشترى و فروشنده مبلغ بااليى حّق آميسيون مى              معمول است آه بنگاههاى معام    )  ١٠٧۶س  (
 اين مسئله شرعًا چه حكمى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟. متعاملين راضى نيستند

المثل با نبود     ، محترم است، آرى، بيش از اجرت          گيرند، در مقابل دّاللى و آار آنهاست، جايز است و عمل مسلم                     چون پولى آه مى       ج ـ 
 ٨/١١/٧۴ .العمل ولى در معامالت باطل، نه ثمن حالل است و نه حّق; قرارداد، طلبكار نيستند

بعد از فوت وى، پدر اين بچه، ملك فرزندش را با             .  نمايد شخصى مقدارى از امالك خويش را با اختيار به نام نوه پسرى خود مى                )  ١٠٧٧س  (
نمايد، و بعد به صورت بيع شرط به شخص ثالثى                  ال صورى براى چند لحظه جهت مجّوز قانونى براى فروش، به نام پسر بزرگترش مى                          انتق
ماند، پس از انقالب، با ثبوت          آند، بيع به صورت لزوم در آمده و ملك منجزًا در اختيار مشترى باقى مى                        فروشد و چون به شرط عمل نمى           مى

 بفرماييد در حال حاضر اين ملك مال چه آسى است؟. امالت، ملك از مشترى پس گرفته شده استبطالن اين گونه مع
بنابراين، .  گردد اى ظاهرى، سبب انتقال به غير نمى          ملك هر آسى به ملكيت او باقى است، و تغييرهاى صورى و نقل و انتقال لحظه                      ج ـ 

 ٩/١٠/٧١ .او بخشيده استشرعًا در فرض سؤال، ملك از آن آسى است آه پدر بزرگ به 
بعد از مدتى به علت افزايش قيمت زمين،             .  آند آند و فروشنده وجه آامل آن را دريافت مى               شخصى زمينى را خريدارى مى       )  ١٠٧٨س  (

. نمايد ريدارى مىفرد ديگرى آه از اين معامله اّطالع داشته يا حتى در فسخ معامله اول نقش داشته، زمين را خ                 .فروشنده معامله را فسخ نموده است     
 بفرماييد آيا فروشنده حّق فسخ داشته و معامله دوم صحيح است يا خير؟

و اگر خريدار اول معامله را فسخ نكند، ملك از آن             ;  شود  معامله اولى تحّقق پيدا آرده است و افزايش قيمت زمين موجب حّق فسخ نمى                 ج ـ 
 ٢٢/۵/٧۵ .دارداوست و بدون رضايت او، هيچ آس حّق خريدن آن ملك را ن

چنانچه در زمينهاى مزروعى ديم آه ساليان دراز آشت گرديده است و آشاورزان داراى سند آن زمينها هستند، معدنى آشف                                  )  ١٠٧٩س  (
 ماند؟ گرداند يا در ملكيت آشاورز باقى مى آند و متعّلق به ديگرى مى گردد، آيا آشف اين معدن، زمينها را از ملكيت آشاورزان خارج مى

١٢/١١ .شود، ليكن معادن بزرگ، تابع ملك نيستند و در فرض سؤال، بايد ملك مزبور را اجاره آند  زمين از ملكيت مالك خارج نمى ـج
/٧۵ 

 مسائل متفّرقه معامالت
صد تومانى  با توجه به توّرم بازار، آيا جنس        .  فروشم خرم و يكصد و بيست تومان مى       جانب جنسى را به قيمت صد تومان مى        اين)  ١٠٨٠س  (

 توانم دويست تومان بفروشم؟ ام و اآلن قيمت آن در بازار دويست تومان است، مى را آه مدتى قبل خريده
و انصاف آن است آه        ;   فروش جنس مطابق قيمت بازار، شرعًا اشكالى ندارد ولى رعايت انصاف در معامله نيكو و مطلوب است                               ج ـ 

فروشد، آيا   د او بداند آه فروشنده جنس را صد تومان خريده و به او دويست تومان مى                           فروشنده خود را جاى خريدار بگذارد، اگر خو            
 ۶/٣/٧١ .انصاف است گويد اين آدم بى نمى

اى  العالج سرطان بوده است و به داليل متقن، از جمله گواهى پزشك معالج و گواهى عده                  آه مدتها گرفتار بيمارى صعب     بيمارى)  ١٠٨١س  (
تواند معامالتى انجام دهد؟ و در صورتى آه اّدعا شود                هل روز قبل از فوت در حال اغما بوده باشد، آيا چنين شخصى مى                    از محترمين، حدود چ    

 چنين بيمارى ساعاتى قبل از فوتش معامالتى انجام داده، از نظر شرعى درست است يا خير؟
ام دهد، در صورتى آه با اختيار و سالمتى عقل انجام              انج  در بيمارى و مرضى آه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معامالتى                  ج ـ 

 ۴/۵/٧۵ .داده باشد، نافذ است
. نمايند در بعضى از آشورها به طور قانونى و در برخى ديگر به صورت قاچاق، اقدام به فروش آودآان، بخصوص دختران مى                      )  ١٠٨٢س  (

ا آنان حكم آنيز و غالم را دارند يا خير؟ و آيا بين آافر، اهل آتاب و مسلمان در                    توان آنها را خريد؟ در اين صورت آي        چنانچه مسلمان نباشند، آيا مى    
 اين جهت تفاوتى هست؟

 ٣٠/۶/٧۵ .و غالم و آنيزشدن، شرايط خاّصى دارد آه در مفروض سؤال وجود ندارد;  خريد و فروش آنها غيرجايز استج ـ
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تر، به نسبت ملك قبلى خود، سهم           آيا صاحبان دو ملك ارزان      .  تر معامله نمايند    چنانچه دو فرد، دو ملك ارزان را با ملكى گران             )  ١٠٨٣س  (
تواند با پرداخت    برند، فرضًا ملك يكى از آنها دويست هزار تومان و ملك ديگرى ششصد هزار تومان ارزش داشته، آيا هر يك از دو شريك مى                           مى
 التفاوت ارزش ملك ديگرى، سهم او را خريدارى آند؟ مابه

و اگر يكى از آن دو بخواهد       ;  باشند و با يكديگر شريك هستند      مى هر يك از طرفين به اندازه مقدار پولشان در ملك خريدارى شده، سهيم                ج ـ 
توان بر   و هيچ آدام از طرفين را نمى        ;  سهم خود را بفروشد، اختيار با اوست آه به قيمت روز يا به قيمت زمان خريد، به فروش برساند                          

 ٣٠/٢/٧٠ . الزام و اجبار آردخريد و فروش،
آنند و آن را به قيمت شيرينى به          در بين بعضى آسبه خصوصًا شيرينى فروشها معمول است آه شيرينى را با جعبه آن وزن مى                    )  ١٠٨۴س  (

 گيرند حالل است؟ فروشند، آيا اين آار جايز است؟ و پول بيشترى آه از اين راه مى مشترى مى
 ١٣/١٠/٧۵ .ندارد داند و بدان آار راضى است، مانعى  در صورتى آه مشترى مىج ـ

يكى از اين افراد پس از      .  توسط يك مؤسسه، چند قلم آاال در مقابل دريافت مبلغ يكهزار و سيصد تومان به اعضا واگذار شده است                    )  ١٠٨۵س  (
 فوق، مؤسسه مذبور به صاحبان حواله اعالم آرده         پس از دريافت اجناس   .  دريافت حواله، آن را به همان قيمت به شخص ديگرى واگذار نموده است             

 آيا اين زير پيراهنها متعّلق به فروشنده حواله است يا خريدار حواله؟. توانند سه عدد زير پيراهن، بدون اخذ وجه دريافت نمايند است آه مى
رسد آه سه عدد زيرپيراهن متعّلق به           نظر مى  است، لذا به    چون ظاهرًا فروشنده، حواله را در قبال همان اجناس اعالم شده، فروخته                 ج ـ 

 ٢۶/٣/٧٠ .بر آن فروشنده حواله است و صرفًا اجناسى آه از قبل اعالم شده براى خريدار است، نه اضافه
 فقط  آور است يا خير؟ مثًال شخصى تعهد انجام معامله يا پرداخت وجهى را بنمايد، و در تعّهدنامه                              آيا تعهدات يك جانبه الزام       )  ١٠٨۶س  (

 امضاى متعّهد بوده، و متعهدله امضايى نداشته باشد؟
 ١۶/۴/٧۴ .آور نيست، ليكن امضا و عدم امضا، دليل بر تعّهد و عدم تعّهد است، نه خود تعّهد  الزامج ـ

آرد و من نيز     چون مغازه نداشتم، شخصى چهار دانگ از مغازه خود را به نام بنده                   .  جانب جواز آسب معامالت ملكى دارم        اين)  ١٠٨٧س  (
مشغول آار شود و      آردم و در حال حاضر با هم قراردادى به مدت سه سال منعقد آرديم آه ايشان در مغازه                          نصف جواز آسب خود را به نام او          

داد و  آيا اين نحو قرار    .  حاصل از مغازه نيز به صورت يك دوم، تقسيم شود               سرمايه اجرتى به عنوان اجرت آار در مغازه، برداشت آند و سود                  
 معامله، شرعى است؟

 ٣١/٣/٧١ . معامله نصف جواز آسب به چهاردانگ مغازه، عقاليى است و مانعى ندارد و نافذ استج ـ
 

 احكام شرآت
شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى آه پنجاه هزار تومان سرمايه داشته، براى مدت يك سال عقد شرآت                                   )  ١٠٨٨س  (
ى آه نفر اول از هرگونه آارى معاف است و آار، فقط به عهده نفر دوم است و سود حاصل، بين آن دو به طور مساوى تقسيم                                  ا بندند، به گونه   مى
 اند با نفر اول عقد شرآت ببندد، چطور؟ حكم شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر آه پول روى هم گذاشته. شود

آند آه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد،             ليل آنكه هر چند اطالق شرآت اقتضا مى          شرآت در هر دو صورت صحيح است، به د            ج ـ 
خالف در جايى است آه سهم غير عامل، بيشتر           .  ليكن شرط سود بيشتر بردن عامل به هرمقدار، بال اشكال و صّحت آن جاى خالف نيست                   

اشد، چون شرط، نه خالف شرع و نه خالف مقتضاى ذات عقد،            رسد آه صحيح ب    گونه شرط هم به نظر مى      از سهم مالش باشد، هر چند اين      
 ٣/۴/٧٠ .بلكه خالف اطالق است

 اگر انسان همسر خود را شريك اموالش قرار بدهد، آيا حضور دو شاهد الزم است يا خير؟) ١٠٨٩س (
 ٣١/١/٧٣ . شرآت مثل وصّيت، شاهد، شرِط صّحت آن نيستج ـ

يكى از زارعين به دليل تمكن مالى، زمين خود را تسطيح نموده . اند  حّق آب مشترك و مساوى داشته   از يك نهر آب، چند نفر زارع      )  ١٠٩٠س  (
و توسعه داده و چون ديگر شرآا نتوانستند زمين خود را تسطيح نمايند، مشاراليه سهم آب زيادى ساير شرآا را براى مدتى مورد استفاده قرار داده                                

آيا استفاده از سهم آب ديگران، بدون رضايت صاحبان آن، به مدت                .  اند خود را تسطيح نموده و توسعه داده        اآنون ديگر شرآا نيز زمينهاى        .  است
 تواند آنان را از حّقشان منع آند؟ آند؟ آيا استفاده آننده از حّق ديگران، مى آننده، حّقى ايجاد مى طوالنى براى استفاده

آند،  اش حق دارد و زياده از آن عالوه بر اينكه ايجاد حّقى نمى               رآسى به قدر سهم مالكانه      اگر آب، ملك افراد بوده است، مانند قنات، ه           ج ـ 
 ٣/٨/٧۵ .دارد و اگر ملك افراد نبوده است، مسئله تفصيل ديگرى; و غير جايز است حرام،

و بر طبق قرارداد، ماهيانه به        آند   يك شرآت خودرو سازى مبلغ بيست ميليون ريال بابت ثبت نام خودرو از افراد دريافت مى                       )  ١٠٩١س  (
 اين مسئله چه حكمى دارد؟. آند پردازد و موقع تحويل اتومبيل مبلغ سه ميليون ريال از مبلغ آّل خودرو را نيز آسر مى  درصد سود مى٢۴ميزان 
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 .باشد  مشارآت است و جايز مىج ـ
آنند، ولى   آند سهام خريدارى مى      ر قانون تجارت عمل مى      افرادى از شرآتهاى متفّرقه طبق قرارداد همان شرآت آه زير نظ                 )  ١٠٩٢س  (

شناسند و نوع تجارت را       آيا عرفًا آافى است غررى نباشد، ولو شرآاى خود را نمى            .  شرآا و اصل عمل شرآت و نوع آن براى آنان نامعلوم است              
 دانند؟ نمى

اين نوع غررها به شرآت ضرر          .  آند ت، آفايت مى   آند و رضايت در شرآت به عمل معلوم، ولو بر طبق قانون تجار                        آفايت مى   ج ـ 
 ٢٨/٢/٧۶ .زند و ضرر زدن آن، مخصوص به بعضى از عقود و معامالت، مانند بيع است نمى

اساسنامه بعضى از شرآتها برگرفته از قانون تجارت است آه قبل از انقالب، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از قوانين مشابه در                           )  ١٠٩٣س  (
هاى  گونه اصالح و بازنگرى در آنها انجام نشده، و بعضًا با احكام مندرج در رساله                     ربى اخذ و تدوين گرديده، و پس از انقالب هيچ             آشورهاى غ 

عمليه مخالف است و طبق قانون تجارت اساسنامه را مجمع عمومى سهامداران بزرگ و اصلى آه عمًال مديريت را نيز بر عهده دارند تهّيه و تنظيم                            
در موارد مشابه آيا تكليف، عمل به رساله عمليه است و يا تبعيت از مفاد اساسنامه و قانون                     .  اند و سهامداران جزء، قادر به اظهارنظر نيستند         نموده

تجارت؟ آيا وآيل و يا نماينده منتخب سهامداران جزء، با فرض عدم تأثير و پذيرش نقطه نظرات و اعتراضات در صورت عدم بيان و انعكاس                                        
 رات و اعتراضات موآلين خود، ضامن است؟نظ

و اّما  ;  االتباع است و رضايت بعدى الزم نيست          اند، الزم  داده ها آمده اگر اعضاى شرآت، عقد را مبنيًا عليه قرار               آنچه در اساسنامه    ج ـ 
 ٣/١٠/٧۵ .گردد مى قوانين شرآتها تا آن جا آه خالف موازين شرع نباشد، قانون است و اجرا نسبت به

و غيردولتى، آيا رأى اآثريت و باالى پنجاه درصد،           )  با تعداد شرآا و سهامداران زياد      (در امور مربوط به شرآتهاى سهامى عام          )  ١٠٩۴س  (
آن گونه آه در مديريت و اداره اين شرآتها نافذ است، در امور مرتبط با مالكيت نظير هبه، پاداش و دخل و تصّرف در اموال نيز نافذ است، يا                                            

السهم شرآا و سهامدارانى آه نسبت به انجام چنين امورى اعالم رضايت نمايند، عملى است؟ و آيا استفاده از               ًا در محدوده و حيطه اموال و حقّ       صرف
 اموال، نظير خودرو و منازل سازمانى آه عمًال متعّلق به آليه سهامداران بوده و در رضايت تمامى اعضا، ترديد وجود دارد، مجاز است؟

  ١۵/۶/٧۵ . منوط به اجازه و رضايت شرآا و يا مطابق با اساسنامه منطبق با موازين شرع استـج 
اند، به ناچار مسئوليت آن را به يكى از                مؤسس يك شرآت فوت آرده است و چون ورثه او از امور شرآت اّطالعى نداشته                         )  ١٠٩۵س  (

آنند، آيا به صرف     امكاناتى آه از طرف مقامات مسئول، براى شرآت سهميه معّين مى          در مورد امتيازات و ساير      .  اند آارآنان شرآت واگذار نموده   
 تواند اين امكانات را به خود اختصاص دهد؟ اينكه مشاراليه از سوى شرآت معرفى شده است، مى

; اشند، مالك شخص اوست   آرد، واگذار نموده ب     در صورتى آه مقامات مسئول سهميه معّين شده را به شخصى آه در آن شرآت آار مى                   ج ـ 
 ٢٢/۵/٧۵ .ليكن اگر به شرآت واگذار نموده باشند و فرد به عنوان نماينده شرآت تحويل گرفته، ملك آّل شرآا است

اى را به مبلغ يكصد و هشتاد و دو هزار تومان خريدارى نمود آه بنده نيز مبلغ پنجاه هزار تومان از بانك وام                       مادر اين جانب خانه   )  ١٠٩۶س  (
آيا از خانه مذآور سهمى به بنده       .  فتم و براى خريد خانه به ايشان دادم و پس از ازدواج مدت دو سال در آنجا زندگى آردم و سپس نقل مكان آردم                        گر

 گيرد؟ تعّلق مى
مستقًال خريدارى   چنانچه معامله به عنوان شرآت انجام گرفته، شما هم به قدر پولتان سهيم هستيد، ولى اگر مادر خانه را براى خودش                             ج ـ 

 ٣/٨/٧۴ .ايد، طلبكار هستيد باشيد و مبلغ پولى را آه داده نمى) سهيم(ايد، در خانه شريك  نموده و شما در پول خانه به او آمك آرده
 

 احكام صلح
 گذشت  اى از فرزندان خويش مصالحه نموده است، همچنين بعد از                شخصى مقدارى از امالك خود را به صورت هبه به عده                 )  ١٠٩٧س  (

از فوت آن مرحوم      اختيار افراد اول بوده، اين اموال را براى ديگران به صورت هبه مصالحه نموده و پس                     چندين سال آه اموال مصالحه شده در        
 توانند چنين ادعايى داشته باشند؟ آيا شرعًا مى. ادعاى اين امالك را دارند

اثر   نيست، و تصّرف صلح آننده، بعد از آن در مال مورد صلح، غيرنافذ و بى                      چون صْلح عقد الزم است، لذا بعد از تحّقق قابل فسخ               ج ـ 
 ٣٠/١٠/٧۵ . است، و نسبت به مفروض سؤال حكم شرعى معلوم است

. اگر شخصى مال خود را در اختيار ارحام قرار دهد و صلح آند به شرط آنكه اگر خودش احتياج پيدا آرد آن ملك را تحويل بگيرد                        )  ١٠٩٨س  (
 شود و صحيح است يا نه؟ شامل او مى» المؤمنون عند شروطهم«يث آيا حد

 ٢٨/٢/٧۶ . صلْح درست است، و مشمول اطالقات صلح و عقد و شرط استج ـ
 آيا در صلح، قبض الزم است؟) ١٠٩٩س (

 ٣٠/۴/٧٠ . در صلح، قبض شرط نيستج ـ
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له انجام گرفته، بيان     آننده و مصالح   لح قطعى توسط صلح   خواهشمند است حكم شرعى تصّرف در ملكى را آه طّى سند عادى ص               )  ١١٠٠س  (
 تواند از تصّرف مصالح له منع آند؟ المصالحه و پرداخت بخشى از آن، صلح آننده مى آيا پس از تعيين آردن مال. فرماييد

راى مصالح له تصّرف در       ب.   صلح اگر قطعى باشد، يعنى همه خيارها را طرفين ساقط آرده باشند، الزم است و قابل برگشت نيست                            ج ـ 
المصالحه هم ملك مصالحه آننده است، و اگر            مورد مصالحه شرعًا جايز است، چون تصّرف در ملك خودش است، آما اينكه ثمن و مال                       

 و گناه   طرف در اداى همه يا مقدارى از آن تأخير آند، براى او الزام طرف به ادا، و حّق مطالبه، ثابت و تأخير در ادا، غيرجايز و معصيت                            
 ٣/٣/٧۵ .است

 متر زمين را به بنده صلح آرد ولى پس از فوت ايشان مشخص شد آه                    ٧۵٠، مقدار   ١٣۴٩پدرم طى يك سند محضرى، در سال          )  ١١٠١س  (
 جانب اّطالعى داشته باشم، بفرماييد آيا عقد صلح قابل فسخ است يا خير؟ اين صلح فسخ گرديده است، بدون اينكه اين

همچنان آه اگر در مفروض سؤال هبه هم شده باشد، چون هبه به ارحام است، بعد از                         ;  زمه است و قابل فسخ نيست        صلح از عقود ال      ج ـ 
 ١١/۵/٧۴ .نيست قبض نيز قابل فسخ

پدرى در حال حيات، زمينهاى خود را به تعدادى از فرزندان خود مصالحه آرده آه بعد از مرگ به آنان واگذار شود و مقدارى از                          )  ١١٠٢س  (
 آيا اين مصالحه جايز است يا خير؟. ن را براى مخارج خود باقى گذاشته استآ

 اگر مصالحه شرعيه انجام شده، ليكن حّق انتفاع در زمان حيات را براى خود قرار داده، مصالحه صحيح است و بعد از مرگ، آسى به                            ج ـ 
 ١۴/١١/٧۵ .مال مورد مصالحه حّقى ندارد

 عّمه صغار، مالى به آنان، صلح غير معّوض گردد و مال نيز توسط قّيم تصّرف شده باشد، آيا براى اين                          چنانچه از سوى عمو و     )    ١١٠٣س  (
 الذآر خواهد بود يا خير؟ اشخاص حّق رجوع است يا خير؟ در اين صورت چنانچه صلح به طور معّوض واقع شود، آيا حّق رجوع براى افراد فوق

 ٣/۴/٧٠ .عّوض نيست، و هر دو الزم است و حّق رجوع ندارد در عقد صلح، فرقى بين معّوض و غيرمج ـ
 

 مسائل اجاره و سرقفلى
 اجاره

اندازى شد،   پس از مدتى آه اين مدرسه احداث و راه           .اى تأسيس آردم   ملكى را در جوار يك مسجد اجاره نموده و در آن مدرسه                )١١٠۴س  (
با اين توضيحات بفرماييد اصل      .  فوق هستند  گرى آه سند داشتند صاحبان اصلى ملك        صاحبان اصلى نيستند، بلكه افراد دي        متوجه شدم آه موجران،    
آيا اجاره بهاى پرداختى طى  قابل پرداخت است؟ و در صورت قابل پرداخت بودن به صاحبان سند،        )  صاحبان سند  يا موجر(اجاره بها به آدام طرف      

 خير؟ چند ماه گذشته، قابل استرداد از موجر است يا
باشد، و اگر مالكيت هيچ يك از صاحب سند و موجر و                     ت را بايد به آسى پرداخت آه مالكيت و صاحب اختيار بودنش محرز                     اجر ج ـ 

عمل شود، و در اين جهت فرقى بين اجرت پرداخت شده و  بودن معلوم نشود، بايد با مراجعه به محاآم قانونى حسِب حكم آنها   صاحب اختيار 
 ۶/٧/٧۵ .اجرتهاى فعلى نيست

ولى قرارداد را امضا    ;  اند موجر هنگام عقد قرارداد اجاره بيمار بوده و چيزى از مفاد قرارداد را نشنيده و براى او قرائت نكرده                         )١١٠۵س  (
ود آيا پس از بهب    .  آرده ولى در قرارداد جديد، مدت اجاره دو سال قيد شده است                ايشان در قرارداد قبلى مدت اجاره را يك سال قيد مى              .  آرده است 

 اش را باال ببرد؟ تواند به مدت اجاره اعتراض نمايد و يا پس از يك سال اجاره بهاى خانه يافتن،  موجر مى
 ٢۶/٨/٧۵ . قراردادى را آه موجر امضا آرده، اگر عاقل و به هوش بوده، امضاى او نافذ است و بايد به آن قرارداد عمل شودج ـ

. ام آار آند و ماهيانه سه هزار تومان حقوق بگيرد سرمايه به يكى از فرزندانم دادم آه در مغازهمبلغ سيصد هزار تومان به عنوان         )١١٠۶س  (
بعد از مدتى به داليلى مغازه و سرمايه را به يكى ديگر از فرزندانم واگذار آردم آه آار آند و ماهيانه مبلغ بيست هزار تومان به عنوان حقوق                                            

گويد فقط سيصد هزار تومان نزد بنده داريد و           اآنون وى مى  .  ام  مبلغ پنج ميليون تومان پول برداشت آرده        در طى اين مدت خودم نيز      .  برداشت آند 
 .لطفًا حكم مسئله را بيان فرماييد. ايد و ديگر حّقى از سرمايه و مغازه نداريد پنج ميليون هم برداشت آرده

و اگر  ;  اجير بيش از اجرت معّين شده، گرچه فرزند هم باشد، حق ندارد              گردد،    هر قراردادى آه به صورت اجاره بين افراد مقّرر مى             ج ـ 
فقط اجازه آار داده شود، آارگر مستحّق اجرت المثل است و بايد توجه داشت آه برداشت صاحب سرمايه و مغازه از محِل آار، آه برداشت               

 ١/٩/٧۵ .گردد از ملك خودش است، باعث سقوط حق نمى
با توجه به اينكه در      (از سر آمدن مهلت اجاره، بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكونى تصّرف نمايد                    اگر مستأجر پس      )١١٠٧س  (

 ، چه حكمى دارد؟)دهند، گرچه مالك رضايت نداشته باشد قانون مدنى نظام اسالمى اگر موجر نياز شخصى نداشته باشد، حق را به مستأجر مى
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ليكن مقّررات خاص، اگر     ;  شود و تصّرف مستأجر با عدم رضايت مالك عدوانى است               و هم تمام مى     مدت اجاره آه تمام شد، اجاره ا           ج ـ 
 ٢١/١/٧۵ .مطابق با موازين شرع باشد، مّتبع است

جانب در مالكيت يك خودرو با شخصى شريك هستم، و بابت شراآت سه دانگ ماشين، بايد ماهيانه مبلغ سيزده هزار تومان                              اين  )١١٠٨س  (
بنده يك ماه قبل از فسخ قرارداد، دو حلقه الستيك خريدم و تا يك .  ردازم، به قرارى آه شريك در هيچ خرج و دخل ماشين دخالتى نداشته باشد             اجاره بپ 

 آيا شريك بنده در سود دو حلقه الستيك سهيم است يا خير؟. گيرد سال ديگر سهميه به ماشين ما تعّلق نمى
داران و اجاره دهندگان هم      سودها هم بشود و از نظر ماشين       گونه ـ آه از براى مستأجر باشد ـ شامل اين          اگر سودى آه در قرارداد آمده        ج ـ 

وگرنه براى هر دو      ;  چنين باشد، سود الستيك خريدارى شده آه با پول مستأجر بوده و قبل از فسخ تحويل گرفته، از آن مستأجر است                                     
 ١١/١١/٧۴ .است شريك

االجاره  شود و مبلغ معّينى به صورت مال       اى وجود دارد آه هر قطعه توسط مستأجرى آشت مى           نهاى موقوفه در روستاى ما زمي     )١١٠٩س  (
اّما امروزه با   .  شد رفت و قسمتى هم به صورت آيش گذاشته مى            در گذشته قسمتى از زمينها زير آشت مى          .  پردازد به متوّلى مسجد يا حسينيه مى       

االجاره اين گونه    با اين توضيحات بفرماييد مال    .  گردد ستخرها و آبگيرها و نهرها هر ساله همه زمينها آشت مى           استفاده از وسايل مكانيزه و ايجاد ا       
بردارى بيشتر   اى ديگر تعيين شود؟ از آنجا آه فراهم آردن امكانات جهت آشت بهتر و بهره                 زمينها را بايد بر طبق عرف محل پرداخت يا به گونه           

آنند، در مورد زمينهاى اوقافى،         هر منطقه صاحبان زمينها به حسب زمين، اين مخارج را بين خودشان تقسيم مى                       نيازمند مخارجى است و در          
 تر است؟ اى بهتر و مناسب مخارج به عهده آيست؟ در اين گونه زمينها، چه نوع اجاره

پردازد، مستأجر بايستى آنچه را      اى را نمى   ينه با توجه به اينكه مخارج فراهم آوردن امكانات به عهده مستأجر است و صاحب زمين هز                  ج ـ 
و چنانچه متوّلى حاضر به پرداخت مخارج باشد، باز معيار عرف                ;  آند، به عنوان اجاره بپردازد       عرف محل و نظر آارشناس تعيين مى         

فراهم آوردن  شود، اجاره با نظر عرف محل و با توجه به خصوصيات مخارج                        محل است، به هر حال چون زمين هر سال آشت مى                   
 ١٨/١٢/٧٢ .امكانات، تعيين شده و بايد پرداخت گردد

اى را به منظور برگزارى آالس آموزش قرآن به مدت يك سال از شخصى اجاره نموديم، ولى موجر بعد از گذشت هشت ماه           خانه  )١١١٠س  (
شديم، اّما  )  رهن( را تخليه آرديم و منتظر دريافت پول وديعه            لذا خانه .  اعالم آرد خانه را به شهردارى واگذار نموده و تقاضاى تخليه خانه را آرد                

آيا پرداخت اجاره مدت ياد شده آه خانه را تخليه آرديم و تنها آليد خانه دست ما بوده است، بر                           .  آند موجر بعد از گذشت دو ماه ادعاى اجاره مى           
 عهده ماست يا خير؟

ايد، ندارد و چيزى هم طلبكار نيست و تحويل          ى آه خانه تخليه شده و به او اعالم آرده          با توجه به فسخ اجاره، موجر حّق اخذ اجرت مدت           ج ـ 
 ٣/۶/٧۵ .ندادن آليد خانه چون براى گرفتن پول رهن بوده، مانع از فسخ نيست

 منافعى را در      ملكى را به عنوان امانت به آسى دادم و براى تحويل آن مدتى معّين نشد، و چون انتفاع از آن ملك براى وى                                         )١١١١س  (
در اين صورت، آيا قرارداد      .  اآنون ادعاى مالكيت دارد و تقاضاى سرقفلى نموده است           .  جانب بپردازد  برداشت، تعهد آرد ماهيانه مبلغى را به اين         

 ملحق به اجاره است يا امانت؟
م حّق انتفاع و هم مبلغى بپردازد آه در اجاره           رسد آه طرفين قرارداد، اگر قصد انشاءشان چنين بوده آه هم امانت باشد و ه                  به نظر مى   ج ـ 

اّما چون مدت معلوم نبوده، اجاره غررى و           ;  هست، چنين عقدى يا باطل است، چون عقاليى و شرعى نيست و يا در حقيقت اجاره است                         
و غيره چنين   )  مانند سرقفلى (اره  و چنانچه قصد آنها اجاره بوده، ولى در نوشتن قرارداد، براى فرار از لوازم و آثار قانونى اج                    ;  باطل است 
 ٢۶/٢/۶٩ .باشد اند، اجاره بودن آن واضح است ولى از باب غرر، باطل مى نوشته
 اجيـر شدن

خانمى چهار سال پيش فرزند خود را شير داده و اين آار به دستور شوهر نبوده است، بلكه از روى عاطفه مادرى و تبّرعًا بوده                                  )١١١٢س  (
 اند ادعاى حّق شير آند؟تو آيا اينك مى. است

اّما وقتى شير داد، بعدًا حّق ادعاى اجرت را ندارد، چون به طور               ;  تواند قرار بگذارد و چيزى در مقابل آن بگيرد           قبل از شير دادن مى      ج ـ 
 ٢٠/٩/٧۴ .مّجانى شير را به آودك خورانده است

متصدى مؤسسه قيمت آن را      .  مؤسسه دارالترجمه دادم   ى، به يك  جانب مدرك تحصيلى خود را جهت ترجمه به دو زبان خارج             اين  )١١١٣س  (
گرفتن مدرك و ترجمه آن مراجعه        آرد ولى مدتى بعد آن را به پانزده هزار تومان افزايش داد و پس از مدتى آه براى                        حدود ده هزار تومان تعيين     

با .  دانستم آه قيمت ترجمه اين چنين باال برود         ه اعالم آرد نمى   تعيين آرد و در جواب اعتراض بند        الترجمه را سى و هشت هزار تومان        آردم، حقّ 
توانم مبلغ توافق شده قبلى را بپردازم و يا           توجه به اينكه براى او امكان تماس با بنده و اعالم نرخ جديد ترجمه وجود داشته، در حال حاضر آيا مى                         

 حّق خيار فسخ دارم؟
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ولو ترجمه آه جنبه منفعت و آار دارد، اجاره است و طرفين بايد به آن عمل نمايند و عقد                             قرارداد ميان دو طرف براى انجام عمل،             ج ـ 
و اگر آسى قرارداد و عملى را با شخصى در مدت معين منعقد نمايد آه مثًال در ظرف چند روز انجام دهد و                              ;  اجاره از عقود الزمه است     

طلبكار نيست، هر چند آه  مل در بازار باال رود، اجير بيش از مقدار معّين شده را     الع اجرت هم معّين شده باشد، ولى بعد به جهاتى قيمت حقّ          
پولى را به اجير      اجير در مدت معّين شده آار را تحويل مشترى ندهد، در صورتى آه وى                   يابد، و اگر   دانسته قيمت بازار افزايش مى      نمى

 ٣/۴/٧۵ .دداده باشد، حق دارد اجاره را فسخ نمايد و پولش را تحويل بگير
اّطالعى او سوء استفاده آرده و حقوقى نصف حقوق آارگران هم رديف او، به وى                   آارفرمايى شخصى را به آار گرفته و از بى            )١١١۴س  (

 آيا آارفرما حقوق تعيين شده او را مديون است يا نه؟. پرداخته است
يان دارد، بنابراين، اجير مغبون آه با جهل به اجرْت به آمتر از آن               چون خيار غبن در همه معاوضات، مانند بيع و اجاره و غير آنها جر              ج ـ 

مانده  و ناگفته نماند آه باقى        ;  المثل عمل در آن زمان خواهد بود              اجير شده، حّق فسخ معامله را دارد و بعد از فسخ، مستحّق اجرت                          
 ١/١٠/٧۵ .المثل، تابع حكم ضمان آن اجرت است اجرت

ر عمل حالل، مرتكب فعل حرام شود، مثًال آسى اجير شده آه قرآن بخواند، ولى در حين خواندن قرآن، عمدًا و                          اگر انسان در آنا     )١١١۵س  (
 شود؟ زند، آيا در صّحت عمل حالل، خللى وارد مى بدون وضو دست به قرآن مى

ض سؤال، بر حكم خودش باقى و           شود، و لذا قرآن خواندن در فر            انجام آار حرام در آنار آار حالل، موجب فساد عمل حالل نمى                    ج ـ 
ولى اگر مستأجر بر اجير شرط آرده آه بايد قرآن را با وضو بخواند، چنانچه بدون وضو بخواند، به اجاره عمل نشده است و                          ;  صحيح است 

 ١٠/۵/۶٨ .بايست با وضو و با رعايت شرايط اجاره، دوباره بخواند مى
 شرايط ضمن عقد اجاره

با پرداخت اين   .  پردازد ست هزار تومان است، ولى مستأجر مقدارى پول به صورت پول پيش به صاحبخانه مى                 اى بي  اجاره خانه   )١١١۶س  (
 شود، آيا اين نوع اجاره، صحيح است؟ پول، اجاره بها نصف مى

اى را   است خانه  اجاره به شرط قرض، يعنى چون صاحبخانه نياز به پول دارد و يا به منظور پشتوانه اجاره و يا جهات ديگر، حاضر                             ج ـ 
شود،  االجاره متعارف، اجاره بدهد به شرط آنكه مستأجر مبلغ معّينى پول به او قرض بدهد آه اجاره به شرط قرض مى                               به آمتر از مال    

االجاره متعارف، اگر موجب رآود اقتصادى و          و اّما قرض به شرط زياده، مثل قرض به شرط اجاره خانه به آمتر از مال                      ;  مانعى ندارد 
 ١۶/٢/٧۵ .شكستگى مالى و عرفًا منكر و باطل و ظلم بر صاحبخانه نباشد، مانعى نداردور

شود و به شرط تمليك       مشارآت مدنى خريدارى مى     با در برخى موارد توسط بانكها، شرآتها، اشخاص حقوقى و يا حقيقى، ِملكى                )١١١٧س  (
خريدارى شده، به تمّلك مستأجر در       با آن  ملك آه داد آه طبعًا بيش از پولى است      پس از پرداخت مبلغ مورد قرار      دهند آه  مى آن را به ديگرى اجاره    

 است؟ آيا اين آار جايز. آيد مى
چون شرط خالف شرع نيست و زيادتر بودن پول بعدى چون به صورت اقساط و نسيه است، سفهى نيست و معامله                                    ;   مانعى ندارد   ج ـ 

 ١۵/١٠/٧۵ .صحيح است
نمايند تا بعد از     انداز آسر مى   از طرف سازمان مطبوع، ماهيانه مبلغى از حقوقم را به عنوان پس             .  ند دولت هستم  جانب آارم  اين  )١١١٨س  (

 انداز نمايد؟ تواند با توجه به نياز آنونى من و بدون رضايت اين پول را آسر و پس آيا از نظر شرعى، دولت مى. بازنشستگى به من برگردانند
دولت است، از سوى دولت جايز و بدون اشكال است، چون اوًال               امثال شما و هر آارمند و آارگرى آه مستخدم         انداز نمودن حقوق      پس ج ـ 

العمل است، ثانيًا اگر هم        ضمن عقد اجاره است و نافذ و الزم             انداز، جزء شرايط و مقّررات استخدام است و در حقيقت شرط                  شرط پس 
و ناگفته نماند آه،    ;  حاآميت مردم و قانون است، جايز است        و حّق واليت دولت آه همان      به عنوان شرط نباشد، از باب حكومت          فرض آنيم 
رضايت و ناراحتى شخص را نبايد مانع از اعمال حكومت و حّق حاآميت دولت دانست، آه در همه جاى دنيا حّق حاآميت                                       مسئله عدم 

تواند از آار استعفا نمايد،       انسان از عملى، شخصى باشد، مى       آرى، اگر نارضايتى  .  آيد حكومت محفوظ است، وگرنه هرج و مرج الزم مى         
به اينكه در برخى موارد شرط       رسد االتباع است، چه   مقّررات و قوانين استخدام و قوانين آارگرى الزم         است، ولى تا زمانى آه مشغول آار     

 ٢۴/٨/۶٩ .دارد ضمن عقد است و جنبه حقوق مدنى
چنانچه مدت اجاره آنها . ها هستند، با پرداخت سرقفلى و بدون شرط ضمن عقد اجاره داده شده است            ارچههايى آه در باز    ـ مغازه ١  )١١١٩س  (

 هاى مشابه آه در همان مجموعه قرار دارد، مطالبه نمود؟ المثل آنها را به ميزان اجاره مغازه توان اجرت تمام شود، آيا مى
 هايى آه خارج از اين مجموعه است بدون رضايت مالك، بپردازد؟ ود را مثل ساير مغازهتواند اجاره خ  ـ با فرض اين مسئله، آيا مستأجر مى٢
  ـ با توجه به اين دو مورد، ادامه تصّرف محِل مورد اجاره از سوى مستأجر، بدون جلب رضايت مالك، چه صورتى دارد؟٣

 . جايز استيعنى مطالبه اجرت امثال آن مغازه براى مالك،; المثل را حق دارد  اجرت ـ١ج 
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 .المثل نيست وجهه شرعى ندارد  در مفروض سؤال، چون اجرت ـ٢ج 
 ۴/٣/٧۴ . با فرض اختالف و خريدن سرقفلى، مشكل با مراجعه به محاآم صالحه و يا حكم و داورى اميد است حل گردد ـ٣ج 
 سرقفلى

روز و به مبلغ يكصد و هفتاد هزار تومان خريدارى             رخاى را از مالك اصلى، به ن         سرقفلى مغازه  ٢١/٢/۶١اين جانب در تاريخ        )١١٢٠س  (
اّما اينك  ;  ام غيره صرف آرده   رو و مغازه، جواز آسب و      هاى آن از قبيل برق، گاز، موزائيك پياده         تأمين هزينه  آردم  و مبلغ زيادى نيز به منظور        

اگر حّق   جانب است يا ورثه؟     آيا مغازه، شرعًا حّق اين      .  رندبعد از گذشت بيش از ده سال، ورثه مالك مزبور درصددند تا ملك مذآور را پس بگي                        
 خير؟ ورثه باشد، آيا مبلغ سرقفلى را بايد به نرخ روز به بنده پرداخت آنند يا

السلطنه نسبت به مغازه و عين است، براى مالك و ورثه او حّقى نسبت به   چون خريد سرقفلى از مالك اصلى، ظاهرًا به معناى خريد حقّ        ج ـ 
آرى، .توانند مستأجر را بدون رضاى خاطرش از مغازه بيرون آنند             اگذارى مغازه به ديگرى يا گرفتن آن براى خود، وجود ندارد و نمى                و

 ٨/٢/٧٢ . االجاره بايد برطبق متعارف و مقّرر عمل شود نسبت به مال
يد شده آه مستأجر حّق واگذارى آن را بدون اّطالع              اى را خريدارى نموده است، و با آنكه در قرارداد ق                شخصى سرقفلى مغازه     )١١٢١س  (

 آيا اين معامله صحيح است؟. مالكين ندارد، آن را معامله آرده است
تواند معامله اول را با به آار بردن خيار تخّلف             شرط، مى   معامله صحيح است، اّما درعين حال فروشنده اول به دليل تخّلف خريدار از                ج ـ 

 ٢٧/۵/۶٩ .آند شرط، فسخ
. فروشند سهم خود را به يكى از شرآا و فرد ديگرى مى            دو نفر از آنان   .  سه نفر به طور مساوى در چند مغازه با هم شريك هستند              )١١٢٢س  (

ّق توانند ده در صد ح     اند، مى  خويش را فروخته   بخواهد سرقفلى مغازه خود را بفروشد، آيا آن دو نفر شريك قبلى آه سهم               نفر چنانچه يكى از اين دو    
 بگيرند؟ اربابى را از فروشنده سرقفلى

مگر آنكه آن دو شريك ياد شده هنگام فروش         ;  آن مالك است   از  واضح است آه بعد از فروش، چنين حّقى ندارند، چون سهم اربابى قانوناً              ج ـ 
 ٢٧/۵/۶٩ .باشند حق را براى خود به عنوان شرط ضمن عقد، محفوظ نگه داشته مغازه، اين

آرده، و اّطالع آاملى از قيمت و        لى محِل آسبى متعّلق به چند نفر بوده است، يكى از شرآا، به دليل آنكه در آن محل آار مى                    سرقف  )١١٢٣س  (
آيا .  شوند پرداخته است، تا آنجا آه ناچار به واگذارى سهم خود به وى مى                 السهم ساير شرآا را به مقدار ناچيزى مى          شرايط محل داشته است، حقّ     

 صحيح است؟) و واگذارى سهم (اين معامله
قيمت و ارزش انجام شده و خيار غبن نيز اسقاط شود، معامله             از  اگر معامله بر روى سرقفلى و غير آن، بدون اآراه و اجبار و با اّطالع                ج ـ 

باشد، فرد مغبون حّق فسخ     شود، و خيار غبن نيز اسقاط نشده          است، وگرنه چنانچه همراه با اآراه باشد، يا آسى در آن مغبون              و نافذ  صحيح
 ٢٢/۵/٧۵ .دارد آن را

اى با يكديگر شريكند، يكى از شرآا اصرار دارد آه سرقفلى را بفروشد، ولى شريك ديگر راضى به اين                     دو نفر در سرقفلى مغازه      )١١٢۴س  (
و از طرفى شهردارى هم اجازه تفكيك            آند،   امر نيست، و شريك وى نيز از انجام هرگونه معامله و آسب در اين مغازه اظهار ناخشنودى مى                                

 دهد، تكليف چيست؟ نمى
تواند سهم خود را بفروشد، ولى شريك ديگر با برخوردارى از حّق شفعه، نسبت به خريد سهم او، بر ديگران                        شريك خواهان فروش مى    ج ـ 

 ١١/٧/۶٩ ). خود را به ديگران بفروشدتواند سهم يعنى اگر شريك مخالف فروش، مايل به خريد باشد، شريك فروشنده نمى(مقّدم است 
 

 مساقات
در آن زمان درخت گردو       .  حدود بيست و پنج سال قبل، باغى را به بنده واگذار نمودند آه تعدادى درخت انگور و بادام داشت                              )١١٢۵س  (
و است آه ُنه اصله آن را خودم غرس          آاشتند ولى بعدها مرسوم شد و من نيز تعدادى درخت گردو در آن باغ غرس نمودم آه سيزده اصله گرد                       نمى

در .  البته رسم مردم روستا بر اين است آه هم درآمد و هم باغ نصف باشد                 .  نمودم و چهار اصله آن هم در باغ روييده و يا صاحب ملك آاشته است                 
 لطفًا حكم شرعى را بيان فرماييد؟. ام هآند آه درختهاى گردو را آالغ آاشته، در حالى آه ُنه اصله را خودم آاشت حال حاضر، مالك باغ ادعا مى

نموده   اشجار غرس شده آه مورد رضايت صاحب باغ بوده و او شاهد غرس نهال بوده، و مانند بقّيه صاحبان باغ با باغبان عمل مى                                  ج ـ 
باشد و    داد مى  مانند بقّيه اشجار در باغهاى مجاور و مثل آن، بايد حسب عرف محل عمل شود، و عرف محل به منزله عقد و قرار                                               

االتباع است و رضاى آتبى يا لفظى صاحب باغ، الزم نيست، بلكه همان ديدن و اّطالع و اعتراض ننمودن در اوايل، گوياى رضايت                             الزم
باشد، مانند زرع آه ملك صاحب بذر است، مگر آنكه عرف             است و ناگفته نماند آه، اشجار غرس شده ملك صاحب درختان و يا بذر آن مى                 

 ٢٠/٢/٧٣ .ل محل، برخالف آن باشدمعمو
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پنجاه سال قبل، شخصى چند اصله درخت گردو را به شخص ديگرى داد تا در ملك خودش غرس آند و قرار شد هم از درخت و                                 )١١٢۶س  (
ر ملك خودش   پس از سى و پنج سال آه طبق قرارداد عمل آردند، شخصى آه درختها را د                .  هم از محصول گردو، به طور نصف با هم شريك باشند           

صاحب درخت . خواهم، چون ملك حّق اوالد ذآور است حال پسر متوّفا مدعى است آه من غير از نصف، حّق مالكانه نيز مى .  آاشته بود، فوت نمود   
يد مانند بقّيه   توان آرديم و اگر در حال حاضر قبول نداريد مى             گويد من درختهاى گردو را با اين شرايط به پدرت دادم و با هم تقسيم مى                       اولى مى 

آيا قرارداد اولى   .  خواهيد، از نصف من حّقى نداريد       مردم و حسب عرف، فقط حّق مالكانه برداريد و از درخت حّق نداريد، و اگر حّق مالكانه مى                        
 صحيح است يا ادعاى پسر متوّفا مبنى بر طلب حّق مالكانه؟) متوّفا(بين صاحب درخت و مالك 

نصف درخت، و نصف     (رسد آه پسر متوّفا غير از قراردادى آه بين متوّفا و طرف مقابل بسته شده                          مى  بنا بر فرض سؤال به نظر         ج ـ 
 ١۵/٨/٧٣ .چيز ديگرى طلبكار نيست) گردو

 

 وآالت
 خود؟ برد، مصالح جمع تقّدم دارد يا منافع براى وآيل وارث، آه خود ارث مى )١١٢٧س (

 ٢٩/٣/٧۵ .نمايد لح جمع را بايد رعايت وآيل در وآالت، چون در حكم امين است، مصاج ـ
دار باشد، قبل از حسابرسى      برد، چند سال تصّدى محِل آسبى آه متعّلق به ورثه است را عهده               اگر وآيل وارث، آه خود ارث مى         )١١٢٨س  (

در زمان  (ر نام دهد؟ آيا حقوق گذشته را          مثًال از وآيل به مستأجر تغيي      .  تواند خواهان تغيير عنوان باشد      گذشته و تعيين حقوق ساير وارثان، آيا مى         
 تواند به عنوان اجاره حساب نمايد؟ مى) وآالت

 ٢٩/٣/٧۵ . منوط به اجازه موّآلين استج ـ
اند و مدتى به دست آنان آشت         اى از آشاورزان واگذار آرده     قطعه زمينى را به هنگام اجراى اصالحات ارضى در ايران به عده               )١١٢٩س  (

اند تا زمينهاى آنان     در حال حاضر، شخصى مدعى شده آه آشاورزان او را وآيل نموده             .   اثر آمبود آب چند سال باير مانده است          شده است، اما در   
گويند وى زمينهايى غير از زمينى آه آنها معّين              اند، ليكن مى    برخى از آشاورزان وآالت او را تأييد آرده           .  اى بردارد  الزحمه را بفروشد و حقّ    

فروخته و پول آن را هم به صاحبان زمين نپرداخته است، اينك وآيل آشاورزان آه خود نيز از مالكان زمين است، مدعى است آه                                             اند   نموده
 آرد؟ تكليف چيست؟ آيا خريدار قبل از معامله بايد تحقيق مى. مشاراليه براى فروش زمين وآالت نداشته است

گران و يا چيزهاى ديگر، باعث صّحت معامله نيست، و اگر آسى زمين را از                      محض ادعاى وآالت براى فروش زمين آشاورزى دي           ج ـ 
ايم و يا وآالتش براى جاى ديگر بوده، نه زمين مورد                چنين شخصى خريدارى نمايد و صاحب زمين مّدعى باشد آه ما او را وآيل نكرده                    

 مالك شدن در آن، بايد صاحب زمين را راضى نمايد وگرنه             و خريدار زمين براى تصّرفات و     .  معامله، زمين به ملكيت مالك قبلى باقى است        
آند آه خريدار پولى به مّدعى وآالت داده باشد يا              و در اين حكم فرق نمى      .  تصّرف در آن زمين براى خريدار، تصّرف در مال غير است              

آرد اثرى در صّحت معامله با فرض           مىخير، و نيز اگر خريدار تحقيق هم نكرده باشد اشتباه ديگرى مرتكب شده، گرچه اگر تحقيق هم                           
 ١/١٢/٧۴ .تواند پولى را آه به مّدعى وآالت داده از او بگيرد و او هم به خريدار بدهكار است آرى، خريدار مى. وآالت نداشت

 

 مضاربه
دم چنين معامالتى بكنيم و مثًال       دهند، اگر ما نيز با مر       هاى ثابت سود مى    آنند و به سپرده    همان طور آه بانكها با مردم رفتار مى          )١١٣٠س  (

پول را به دست يك آاسب بدهيم و قيد آنيم آه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا آارآرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ در غير اين صورت، به چه شكلى                                   
 توانيم پول را به دست آاسب بدهيم؟ مى

قرار تقسيم درآمد به     .  ٢;  معلوم بودن مدت   .  ١:    است از  ربه عبارت  بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضا                 ج ـ 
شود اين است آه در ضمن عقد            راهى آه پيشنهاد مى     ).  خريد و فروش   (عامل و گيرنده پول، با آن تجارت آند              .  ٣;  مشاع صورت آسر 

دش جبران آند و در ضمن ماهيانه         مضاربه شرط آنند آه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال خو                         
 ١۴/۵/۶٩ .الحساب بپردازد، تا آخر مدت آه حساب آنند مبلغى على

با توجه به اينكه سود مضاربه بايد با نسبت آسرى مشخص باشد و بين اعضا تقسيم شود و با عنايت به اينكه در بعضى از تجارتها                             )١١٣١س  (
توان با رعايت تمام شرايط مضاربه در مورد سود، بدين صورت عمل آرد آه، اگر حّداقل سود را بدانند     تعيين مقدار دقيق سود، امكان ندارد، آيا مى       

 آه مثًال پنج واحد است و قرار بگذارند آه مثًال سه واحد از سود براى يكى و مابقى آن براى ديگرى باشد؟
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مانده براى ديگرى باشد، و چون در آخر هر سال محاسبه               د باقى  اين گونه قرارداد درست است، ليكن بايد در قرار قيد شود آه دو واح                  ج ـ 
دهد، سهمش زيادتر باشد، سهم زيادى احتمالى خود را با               مشكل است، يك مصالحه در همان زمان انجام گيرد، يعنى آسى آه احتمال مى                    

 ١۴/۶/٧١ .ديگرى صلح آند و او هم قبول نمايد، مانعى ندارد
انداز دارد، براى استفاده از پولش آن را به شخص آاسب يا توليدآننده داده و آاسب، ماهيانه مبلغى به                                شخصى آه مبلغى پس       )١١٣٢س  (

آيا اين روش دريافت سود جايز است        )  شود گذار مشّخص مى   آه البته سود از روى قرائن براى سرمايه        (پردازد   عنوان سود به صاحب سرمايه مى      
 يا نه؟

 ٢٨/٨/٧۴ .برد، مانعى ندارد اش سود مى رايط آن و يا به نحو شرآت آه به نسبت سرمايه به صورت مضاربه با رعايت شج ـ
ام تا با آن آاسبى آند و در ازاى آن ماهيانه مبلغ پنج هزار تومان سود به بنده                       مبلغ يكصد هزار تومان پول به شخص آاسبى داده            )١١٣٣س  (

 آيا اين قرارداد صحيح است؟. آنم  به شما بپردازم آسب مىگويد من بيشتر از سودى آه بايد بپردازد، البته وى مى
 در مثل مواردى آه سهم عامل به صورت آسر مشاع تعيين نشده تا صاحب سرمايه و عامل به صورت شراآت در سود سهيم باشند،                                  ج ـ 

يد مضاربه واقع نشده است و       ا مضاربه نيست، چون در مضاربه شرآت در سود معتبر است، از اين رو، اگر طرفين قصد مضاربه داشته                      
المثل است   صاحب سرمايه صحيح است و همه سودها از آن صاحب مال، و عامل مستحق اجرت                معامله روى مال فضولى بوده آه با اجازه       

 ١٠/٨/٧٣ .شود گيرد، بابت سود حساب مى و پولهايى آه صاحب مال مى
المضاربه به شخصى داده و چون مضارب به تعهدات خود عمل ننموده، عقد               لولّى قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان ما            )١١٣۴س  (

 :مزبور را فسخ نموده است، اينك
مضارب بيش از يك سال است آه از بازپرداخت سرمايه متعّلق به صغير خوددارى نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذآور به                                    .  ١

د ضرر مذآور را آه به دليل تعّلل عمدى مضارب در تأديه بوده است، از او بخواهد؟ و آيا اين امر،                          توان آيا ولّى قهرى مى   .  نصف تنّزل يافته است   
 مجّوز شرعى دارد؟

ارجاع امر ترافعى فوق به نزد حاآم، مطابق روال تشكيالت دادگسترى، دو درصد از آّل خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب                                              .  ٢
توان هزينه دادرسى را از محكوم عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد الضرر و تسبيب                          وصول مبالغ مذآور، مى     آيا پس از محكومّيت و         .  نمايد مى

 مستمسك اين عمل خواهد بود؟
باشد نه ثمن آنها، پس اگر عين آنها باقى است و يا به فروش رفته و معامالت                           چون با فسخ مزبور، اعيان موجوده حّق صغير مى              ـ ١ج  

به هر  .  گردد، از اين رو، سودهاى حاصله متعّلق به صغير است             ها چون با اجازه قّيم نافذ مى         گرفته، همه آن معامله     نجامديگر روى آنها ا    
 .توان خسارت گرفت و يا اينكه مضارب با قدرت بر ادا، تعّلل در ادا نكرده باشد، نمى حال تا شرط خسارت تأخير نشود

 ١٠/٢/٧٩ .عد مرقومه استتوان دريافت نمود و مستند، قوا  مى ـ٢ج 
درصد معّينى سود پرداخت آرده      )  خريد و فروش  (اگر انسان با شخصى مضاربه آند و بعدًا معلوم شود آه عامل بدون تجارت                        )١١٣۵س  (

ى دريافتى حكم سود پولى آه از او دريافت شده، چگونه است؟ آيا الزم است سودها. است و به علت سودهايى آه پرداخت آرده، ورشكست شده است     
 را برگرداند؟
 ١/۴/٧۴ . آنچه را آه پرداخته چون با رضايت و تسليط مّجانى بوده، ضمان ندارد و برگرداندن آن هم واجب نيستج ـ

الحسنه  اى بين عامل و صاحب سرمايه منعقد شده، مبنى بر اينكه عامل مبالغ ثابتى را ماهيانه به صورت قرض                       قرارداد مضاربه   )١١٣۶س  (
گاه سود واقعى را پرداخت آند، اّما قبل از پايان مدت،                سرمايه پرداخت نمايد تا در پايان مدت مضاربه، سود دقيق را محاسبه آرده، آن                  به صاحب 

 چنانچه بعدًا عامل به خريدار مراجعه آند       .  نمايد صاحب سرمايه با توافق عامل، مضاربه را اقاله و با اصل سرمايه ملكى را از عامل خريدارى مى                    
و اعالم نمايد آه در محاسبات اشتباه آرده و در معامالت اصًال سودى نبرده است و از صاحب سرمايه تقاضاى استرداد مبالغى آه به صورت                                         

الحسنه پرداخت آرده را بنمايد، آيا معامله ملك آه با اصل سرمايه صورت گرفته، صحيح است؟ همچنين خريدار تنها متعهد به پرداخت                                       قرض
 نه است يا اينكه چون در واقع سودى آسب نكرده است و سرمايه آمتر از مال خريدارى شده بوده، معامله باطل است؟الحس قرض

آرى، اگر صاحب سرمايه قول عامل را قبول دارد، پولها را              .   اصل معامله ظاهرًا صحيح است و عامل بايد ادعاى خود را ثابت نمايد                  ج ـ 
 .دهد پس مى

 

 َدين و قـرض
شخصى مبلغ صد تومان بدهكار است و طلبكار طلب خود را مطالبه نموده است و بدهكار بيش از صد تومان ندارد و از طرفى هم                         )١١٣٧س  (

 شود، آيا پرداخت َدين به طلبكار مقدم است يا به حمامى جهت غسل آردن؟ غسل بر او واجب شده است و پول حمام هم صد تومان مى
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و اگر هيچ آدام راضى نشوند، آن پول را به طلبكار                ;  شود د و پول را به ديگرى بدهد، مشكلش حل مى              اگر بتواند يكى را راضى آن         ج ـ 
 ١٨/٣/٧۶ .بپردازد و تيّمم آند و نماز بخواند

فروشى شده و مقدارى هم مجهول         انگارى، دچار آم   شخصى در اثر سختگيرى در خصوص آم نشدن آوپن و مقدارى هم سهل                   )١١٣٨س  (
در سالهاى  .  تواند اظهار آند    از طرفى وى در موقعيتى هست آه نمى           .  ون تصميم گرفته حداآثر محتمل را به صاحبانش رد نمايد               ليكن اآن .  است

هاى مختلف حّق گروهى از آسانى را آه مستحق بودند به آنان برگردانده، اّما در مورد افرادى آه مستحق نيستند با مشكل رو به رو                             گذشته به بهانه  
  چيست؟شده، تكليف
/٨/١١ . بايد به هر نحو ممكن به صاحبانش پرداخت گردد، هر چند صاحبان حق متوجه نشوند مانند هبه و تحفه و يا واريز به حسابج ـ
٧٣ 

پس از چند سال متوجه شده آه فرد هندى مقدار هزار              .  شخصى در يكى از آشورهاى عربى با يك سيك هندى معامله آرده است                  )١١٣٩س  (
 شود؟ مى تكليف بدهى او چه. داند آجاست بيند و نمى از سالها ديگر آن تاجر هندى را نمى بستانكار است، ولى بعددرهم از او 
 ١٣/٢/٧۵ . مجاز است براى او صدقه بدهد، يعنى به فرد مستمندى بدهد تا ثوابش براى صاحبش باشدج ـ

 ند سالها گذشته باشد، مديون بايد دين خود را بپردازد؟برد يا هر چ آيا گذشت زمان، حّق شرعى آسى را از بين مى )١١۴٠س (
تأثير است و بايد دانست آه تأخير در            رود، و مرور زمان در آن بى          طلب و حّق ثابت شرعى به وسيله جهل من له الحق از بين نمى                    ج ـ 

 ١/١٠/٧۵ .اداى َدين، حرام و معصيت است
آند آه دادگسترى نيز دو درصد از        ند و طلبكار به ناچار دعوى را در دادگاه طرح مى          آ بدهكارى عمدًا در اداى بدهى آوتاهى مى        )١١۴١س  (

 آيا پس از پايان دادرسى، حّق مطالبه زيان وارده به خود را از بدهكار دارد يا خير؟. آند آل خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى
 ١٠/٢/٧۴ . حق داردج ـ

الحسنه گرفت تا به حج مشّرف شود، متأسفانه در همان               جانب بيست و هفت هزار تومان قرض           شخصى از اين    ١٣۶۴در سال      )١١۴٢س  (
. نويسى و قبل از تشّرف به حج فوت آرد، و با گذشت ده سال هنوز اين قرض ادا نشده است و از اين موضوع چند نفر خبر دارند                                  سال، بعد از نام   

آه طلب من ادا نشده و بدون         خواهد اعمال حج را به جا آورد، بفرماييد اين حج تا زمانى               ىامسال آه نوبت حج او رسيده شخصى از سوى متوّفا م             
 رضايت من، چه حكمى دارد؟ آيا صحيح است يا خير؟

 ٣/١١/٧۴ .گردد، تا چه رسد به مقدمه عبادت آنها  قرض باعث اشتغال ذّمه بدهكار است و سبب بطالن عبادت ديگران نمىج ـ
 سويه حساب قهرى از اموال بدهكار به مقدار معلوم، صحيح است يا خير؟تقاص يا ت )١١۴٣س (

 ۶/١/٧۶ .تواند طلب خود را وصول نمايد، به مقدار طلب، مانعى ندارد  تقاص طلبكار از بدهكار اگر از راه ديگرى نمىج ـ
 افرادى باشند آه سود پول از او دريافت          اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول مضاربه، ورشكست شود و افراد طلبكار او همان                  )١١۴۴س  (
بدون اينكه شخص عامل با      (اند   اند، سود دريافت آرده     اند و بيشتر آنان برابر يا بيشتر از پولى آه به عنوان مضاربه به شخص مزبور داده                       نموده

 َدين شخص ورشكسته به آنان چگونه خواهد بود؟) پول آاسبى آرده باشد
به دليل اينكه آنچه پرداخته با رضايت بوده و تسليط مّجانى            .  آند نمى د باقى است و پولهاى داده شده، جبران َدين          َدين شخص به قّوت خو     ج ـ 

 ١/۴/٧۴ .ضمان ندارد
يك باب  (اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول به عنوان مضاربه، ورشكست شود و آّل بدهى او، سه برابر تمام دارايى او باشد                             )١١۴۵س  (

حكم شرعى در مورد اداى َدين مشاراليه به افرادى آه با او مضاربه              ).  ى به منظور سكونت خانواده و يك باب مغازه براى امرار معاش            منزل مسكون 
 آنند، چگونه است؟ اند و اصل پول خود را مطالبه مى نموده

ف، بدهكار شده، نه افراط و تفريط در آسب و             منزل مسكونى آه از َدين و بدهكارى به مردم تهّيه نشده باشد و بدهكار هم حسب متعار                      ج ـ 
/١/۴ .ها و سرمايه آنها به قّوت خود باقى است و بايد طلب آنها پرداخت شود آار، ظاهرًا جزء مستثنيات دين است، و طلب مضاربه آننده

٧۴ 
 ؟اگر شخص مديون بخواهد منزل مسكونى خود را جهت اداى َدين بفروشد، آيا جايز است يا نه )١١۴۶س (

 ١/۴/٧۴ . جايز استج ـ
طبق يك قرارداد، شخصى مبلغ يك ميليون تومان به فردى قرض داده است و قرض گيرنده متعهد گرديده آه اصل مبلغ قرض را                              )١١۴٧س  (

از طريق دادگاه   در روز معّين به وى پرداخت نمايد، ولى قرض گيرنده به تعهد خود عمل نكرده است، لذا بعد از گذشت سه سال، سرانجام مشاراليه                           
در حالى آه شخص مقروض در طول اين مدت با اين پول يك دستگاه اتومبيل               .  توانسته اصل مبلغ يك ميليون تومان را از قرض گيرنده باز پس گيرد            

يرنده شده را از    تواند منافعى را آه در اين سه سال و با اين پول نصيب قرض گ                   آيا قرض دهنده مى   .  خريده و دو ميليون سود به دست آورده است          
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طريق دادگاه مطالبه نمايد؟ و يا به عنوان خسارت ناشى از عدم اجراى به موقع بازپرداخت قرض، با آسب نظر آارشناس از قرض گيرنده مطالبه                              
 نمايد يا خير؟
باشد و براى قرض       ىشود تابع عين م      پول خريدارى مى    آه با آن    شود و لذا منافع چيزى        قرض گيرنده با گرفتن پول، مالك آن مى              ج ـ 

تواند  اند، قرض دهنده مى      بازپرداخت گذاشته  آرى، اگر مديون در پرداخت َدين مماطله آرد، و يا شرط خسارت ديرآرد                       .  گيرنده است 
 ١۵/٢/٧۶ .خسارات وارده را از مديون بگيرد

اى آه طلبكار زيان     به گونه ;  آاهش يافته باشد  اگر آسى پولى را قرض بگيرد و هنگام بازپرداخت به دليل توّرم، ارزش اصل پول                   )١١۴٨س  (
تواند مالك تشخيص ارزش آن را قيمت  بيند، آيا طلبكار حق دارد مقدارى را آه از ارزش پول آم شده از بدهكار بخواهد؟ اگر چنين باشد، آيا مى               مى

 در مدت مقّرر، بدهى خود را نپرداخته، چه حكمى          آه بدهكار در پرداخت بدهى خود آوتاهى نموده و         طال در روز قرض قرار بدهد؟ و در صورتى         
 دارد؟ آيا ضامن مالّيت پول نيز هست يا خير؟

مالّيت اين  «:  مانند اينكه بگويد  ;  تواند مالّيت آن را با طال و يا چيز ديگر معلوم آند و مالّيتش را قرض بدهد                       در زمان قرض دادن، مى      ج ـ 
و .  »م آه در موقع پرداخت، همين مقدار مالّيت را در ضمن پول و نقد رايج به من برگردانيد                   ده طالست به شما قرض مى     مبلغ آه نيم مثقال   

در موقع معّين نپرداختى، ضامن        اگر«:  تواند با شرط، ضرر و زيان را بگيرد، مثل اينكه به او بگويد                    مى اگر در اداى آن تأخير داشته،        
.رسد نمايد، گرفتن ضرر و زيان، بعيد به نظر نمى            ا قدرت بر ادا مماطله مى      ، و اگر بدون شرط بدهكار در اداى بدهى ب            »خسارت هستى 

٧/٨/٧۴ 
گذارد تا تجارت آنند و از          صندوقى است آه مبلغى پول را با توافق هيئت مديره به مدت يك سال در اختيار بعضى افراد مى                                )١١۴٩س  (
اين افراد  .  گذارند آه هر چقدر خواست به صندوق برگرداند             خود او مى   آنند، بلكه پرداخت سود را به عهده              گيرنده درخواست سود نمى      قرض

گيرند، آيا آارهاى فوق تجارى هست يا نه؟ آيا سودى آه اين              سازى به آار مى    آارهايى مثل، پيش قسط منزل، بابت خريد لوازم منزل و يا در خانه              
 دهند از لحاظ شرعى درست است يا نه؟ افراد مى

ندارد، هر چند به قرارداد عمل نكرده باشند، چون نفس                   پردازند، مانعى  د با رضايت خود بدون الزام و اجبار مى                پولى را آه افرا       ج ـ 
خرسندى دهندگان سود، سبب حلّيت و اخذ مسئولين صندوق و رضايت صاحبان پولها نيز دليل رضايت به معامالت و اعمال انجام گرفته                               

، بطالن معامالت و تصّرفهاى گيرنده پول است آه آن هم با رضايت اعضا و صاحبان پول حل             خالصه آنكه، باالترين فرض در سؤال     .  است
پردازند، آن هم ظاهرًا مانعى        پردازند چون در اول امر الزام نبوده و فعًال با رضايت براى حِل مسئله مى                       وجهى را هم آه مى      .  شود مى
 ٣/٢/٧۶ .ندارد

 قرض ربــوى
. استهالآى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى          :  اند  اسالمى قرض را به دو نوع تقسيم آرده         در بعضى از آشورهاى     )١١۵٠س  (

آن را استنتاج آند و با  بلكه براى اينكه; آند به اين معنا آه شخص براى گذراندن زندگى و تهّيه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى  
توان گفت ادّله  آيا مى. آند ، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى)آه براى استنتاج است( و امثال آنها آن، آسب آند و يا خانه بسازد    

 گيرد؟ است و قرضهاى استنتاجى را در بر نمى) مصرفى(شرعى در باب ربا، تمامًا متوجه قرضهاى استهالآى 
اى براى   شود، بلكه وسيله    جلوگيرى از معروف و تجارت و آسب و آار نمى              تنها باعث     آه نه ( عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى          ج ـ 

، خالى از قّوت نيست، هر چند احتياط در به آار بردن حيل در اين ِقسم ربا و زياده مطلوب است و ادّله                              )رونق بازار و اقتصاد سالم است      
مطلق زياده است آه     اده نيست و ربا لغًة و عرفًا و روايًة به معناى           هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زي       گونه زياده  حرمت ربا شامل اين   

و حكم تحريم ربا     بلكه مراد، زياده خاّصى است آه آن هم با آمك قرائن و شواهد و علل                قطعًا آن معنى مقصود و مراد از ادّله حرمت نيست،         
شده آه بدهكاران مجبور شوند        هالآى است آه گاهى سبب مى        به همان رباى است     آه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ                  

براى اداى بدهى خود، نعوذباهللا، مادران و خواهران و دختران خود را براى تأمين بدهى به اعمال ناروا وادار نمايند آه حديث معروف                                    
 ٢۴/۴/٧٨ .است ظاهرًا به همين مناسبت تاريخى ٤٦،»درهم ربا اشّد من سبعين زنية آّلها بذات محرم«صحيح 

آّل قرض َيُجرُّ المنفعه    «آيا عموم   .  گذارند الحسنه مى  ها مبلغى را به صورت قرض       افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه         )  ١١۵١س  (
 شود با اينكه مبناى طرفين بر اين است؟ ، موجب حرمت مى»فُهو ِربا

قرض، مخصوص قرضهاى استهالآى است و عمومى آه بر حرمت             حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در                 ج ـ 
 ٢٨/٢/٧۶ .همه افراد داللت آند، وجود ندارد

                                                           
 .١، ابواب الربا، حديث ١، باب ١١٧، ص١٨وسائل الشيعة، ج . ٤٦
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 خير؟ شود يا شود، آيا ربا حساب مى چند درصد سودى آه از بانكها گرفته مى )١١۵٢س (
 ۴/١٠/٧۵ .نيست هاى بانكى در جمهورى اسالمى عمل آنند ربا نامه  اگر طبق آيينج ـ

گونه زيادتى   ر آسى مقدارى طال قرض بدهد و قيد آند پس از گذشت زمان به همان مقدار طال و از همان عيار را بدون هيچ                                اگ  )١١۵٣س  (
 شود؟ پس بگيرد، ولى بهاى طال در اين مدت افزايش يابد، آيا اين افزايش قيمت ربا محسوب مى

 ٣/۶/٧۵ .شود  ربا محسوب نمىج ـ
نوان امانت در طالفروشى بگذارند و بعد از مثًال شش ماه، به همان اندازه پس بگيرند، آيا شرعًا                               اگر طالى مستعمل را به ع           )١١۵۴س  (

 صحيح است يا خير؟
دهد آه طالى نو بگيرد آه قيمت آن             اگر اين عمل به عنوان قرض باشد، آه قرض به شرط زياده است، يعنى طالى مستعمل را مى                           ج ـ 

جانب  باشد، به نظر اخير اين      گونه قرضها آه براى رفع نابسامانى قرض دهنده نمى            ست، ليكن اين  زيادتر است، هر چند احتياط در ترك ا         
و ;  توان فروخت   و اگر به منظور فروش باشد باطل است، چون در معامله طال و نقره، داد و ستد شرط است و نسيه نمى                                ٤٧;حرام نيست 

يقت امانت، حفظ و نگهدارى مورد امانت است آه در اين صورت محّقق نشده،                   ناگفته نماند آه به عنوان امانت قطعًا باطل است، چون حق              
 ٧/۴/٧٩ .بلكه خالفش محّقق گشته است

 آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟ )١١۵۵س (
 ٢۴/١٢/٧٩ . قرض به شرط قرض، جايز است، و مشمول ادّله حرمت قرض به شرط زياده نيستج ـ

بعد فرشها و اجناس خريدارى شده را نسيه داده و براى                .  آند فرش و غير آن خريد و فروش مى          تاجرى پانصد هزار روپيه از          )١١۵۶س  (
تواند از آسى پول بگيرد و سود             آيا مى .  بيند بعد فهميده آه اگر منتظر پول فرشها بماند، زيان مى                 .  پرداخت، قرار هشت ماه بعد گذاشته است           

 بپردازد؟
رود و انسان بايد در تجارت و آارش به صورتى                  عف تجارت يا سقوط آن از بين نمى             حرمت قرض ربوى استهالآى، به علت ض            ج ـ 

 ٢۵/٩/٧٠ .ريزى آند آه محتاج و نيازمند به قرض ربوى نشود برنامه
 دهند، و صاحبخانه از پول استفاده نموده و اجاره بها            در بين مردم مرسوم است آه مقدارى پول به عنوان رهن به صاحبخانه مى                  )١١۵٧س  (

 .گيرد، حكم شرعى اين عمل را بيان فرماييد گيرد، و يا اجاره بهاى آمترى از مستأجر مى اصًال نمى
 رهنهاى متعارف در امروز آه به نفع طرفين است، و دريافت و پرداخت پول به خاطر بيچارگى و نابسامانى صاحبخانه نيست، به نظر                           ج ـ 

 ٧/۴/٧٩ .جانب، مانعى ندارد و جايز است اخير اين
بنده مبلغ سه ميليون تومان پول راآد دارم، اگر آن را به آسى بدهم و ماهيانه مثًال ده هزار تومان از او به عنوان بهره دريافت آنم،   )١١۵٨س  (

 چرا؟. اى بخرم و به همان فرد و به همان قيمت اجاره دهم، آن پول حرام نيست اما اگر با اين پول خانه! حرام است
. آيد، با اجاره خانه مقايسه دو موضوع است، يكى معامله ربوى و ديگرى اجاره               اى آه از رباى استهالآى به دست مى         بهره مقايسه بين    ج ـ 

ولى در معامله ربوى      ;  در اجاره، پول مورد استفاده قرار نگرفته ولى از منافع خانه استفاده آرده و در مقابل منفعت خانه پول پرداخته                                 
 ١۴/٢/٧١ .ل است، در حالى آه پول وسيله آار و ابزار آسب استاستفاده در مقابل اصل پو

مردم اختيار پول را    .  آورى نموده آه مبلغ يكصد هزار تومان شده است          بانى مسجد، پولى از راه زآات و خوديارى، از مردم جمع             )١١۵٩س  (
هيانه دو هزار تومان سود دريافت آرده و پس از مدتى چون                ايشان مدتى اين پول را به مضاربه گذاشته و ما             .  اند از هر نظر به وى واگذار آرده        

آيا استفاده شخصى از اين پول توسط بانى . خودش به اين پول احتياج داشته، پول را مورد استفاده قرار داده و ماهيانه هزار تومان سود پرداخته است    
 جايز است؟ آيا پرداخت سود ماهيانه در حكم ربا نيست؟

تصّرفهاى ايشان مانعى نداشته، چه تصّرف به صورت مضاربه  اند، ، چون وجوه برّيه را در اختيار شخص قرار داده       در مفروض سؤال   ج ـ 
تواند بردارد و مانند ديگران تصّرف نمايد و پرداخت ماهى  سؤال آمده و يا به صورت عقد شرعى ديگر، و خود شخص هم مى             ظاهر آه در 
آرى، راجع به مقدار زآاتى     .  پرداخت ندارد  يز جايز است و قرض ربوى نيست، چون الزامى به          طرف خودش به مسجد ن     تومان از  هزار دو

 ٣/١٠/۶٩ .الشرائط است شده، تأخير در مصرف نمودن آن، نياز به اجازه از مجتهد جامع آه براى ساختن مسجد گرفته
گيرد يا خير؟ و بيعى آه        مشروع و اسالمى قرار مى    آند، آيا تحت عنوان قرض        دهنده صريحًا شرط ربا مى      قرضى را آه قرض     )١١۶٠س  (

 ثمن آن قرض بر ذّمه و اضافه فرع است، صحيح است يا باطل؟

                                                           
 . مراجعه آنيد١١٨٠توانيد به سؤال و جواب  براى توضيح بيشتر مى. ٤٧
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باشد و گرفتن و دادنش معصيت آبيره، و نويسنده و دّالل                 قرض استهالآى آه در آن شرط زياده شده، قرض ربوى است و حرام مى                    ج ـ 
باشد و افزوده بر آن را هم شرعًا بدهكار نيست، هر چند از                ار قرض را آه گرفته مالك مى       همه گناهكارند، ليكن از حيث حكم وضعى، مقد        

 ٩/١١/۶٩ .او بگيرند
در بانك ملت جمهورى اسالمى در آنكارا          )  مارك(آردم و مبلغى پول        از طرف دولت مدت دو سال در آشور ترآيه خدمت مى                 )١١۶١س  (

سپارد و از    با توجه به اينكه بانك ملت اين پولها را به بانكهاى آشورهاى اسالمى و غير اسالمى مى                   .  داشتم آه مقدارى سود به آن تعّلق گرفته است         
 اى آه به اين پول تعّلق گرفته، جايز است؟ آند، آيا استفاده از بهره آنها سود دريافت مى

شود و براى طرفين، اين       يچارگى بهره دهنده نمى    آند و بهره دهى او سبب فقر و ب             با توجه به اينكه بانك در پرداخت بهره ضرر نمى             ج ـ 
و در اين جهت فرقى بين بانكهاى اسالمى و غير اسالمى                ;  شود، زياده حرام نيست     ها سود دارد و معامله عقاليى محسوب مى           گونه بهره 
 ٢٨/١٠/٨٠ .نيست

 آيا دريافت ربا از خويشان و نزديكان جايز است؟ بين پدر و فرزند چطور؟ )١١۶٢س (
 ٢/۵/٨٠ .نيست  رباى استهالآى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنهاـج 

آيا فروش مثًال ده آيلو برنج به پانزده هزار تومان، يعنى هر آيلو يكهزار و پانصد تومان به شخص، به شرط اينكه مثًال پنجاه                                       )١١۶٣س  (
اقساط بپردازد صحيح است، و اگر هدف از اين معامله فرار از ربا باشد، چه حكمى                      هزار تومان به خريدار به عنوان قرض بدهد آه به صورت                 

 دارد؟
باشد، و بيع هم باطل و ِحيل باب ربا هم غير صحيح و رافع حرمت آن              قرض به شرط زياده در قرضهاى استهالآى، رباست و حرام مى           ج ـ 
 ٨/۴/٧٩ ٤٨.باشد نمى

ى را به بهاى يكصد و پنجاه هزار تومان فروخته است، مشروط بر آنكه بعد از يك سال به                         شخصى يك دانگ از آارگاه بلوك زن          )١١۶۴س  (
آيا اين نوع معامله و اجاره . همين قيمت به خود وى باز گرداند، و ضمنًا بابت اين يك دانگ، فروشنده مبلغ پنج هزار تومان به خريدار اجاره بپردازد           

 دريافتى جايز است يا خير؟
چون شرط خالف شرع و خالف مقتضاى عقد ندارد، ليكن چون معموًال به عنوان حيله                     ;  ن گونه بيعها و شرطها باطل نيست         ظاهرًا اي  ج ـ 

 ٢٧/١٢/٧٩ .توان گفت ممنوع و باطل است گيرد، اگر به عنوان رباى استنتاجى باشد، نمى فرار از ربا مورد استفاده قرار مى
 فروخت؟ ى برنج را يك ساله به قيمت بيشترتوان مقدارى پول و مقدار آيا مى )١١۶۵س (

 ١۶/١١/٧۴ . مانعى نداردج ـ
خرد و به صورت نقد به آمتر از قيمت           ـ امروزه براى فرار از ربا، خريدار جنسى را از فروشنده به صورت نسيه يا اقساط مى                 ١  )١١۶۶س  (

 فروشد، آيا اين نوع معامله صحيح است؟ خريد به خودش مى
الحسنه در اختيار او بگذارد، اين نوع            خرد به شرط اينكه فروشنده مبلغى وام به صورت قرض                 را به قيمت گران مى         ـ جنس آم ارزشى      ٢

 معامله چه حكمى دارد؟
عقد، شرط فروش خريدار به فروشنده نشود آه معموًال هم                به صورت حيله در فرض استنتاجى، مانعى ندارد، به شرط آنكه هنگام                  ـ ١ج  

 .شود چنين شرطى نمى
 ۴/۴/٧۴ . مانعى ندارد، چون معامله به شرط قرض است ـ٢ج 

 بانكها، خريد و فروش پول و چك
 الحسنه، تعاونيها و يا بانكها آه در نقاط مختلف آشور هستند، آيا حق دارند آارمزد و ديرآرِد وام بگيرند؟ صندوقهاى قرض )١١۶٧س (

ها و   مانند زياد شدن سفته   (چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و آمى آار                 اگر آارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ آم و               ج ـ 
مانند اينكه آارمزد ده     ;  ولى اگر آارمزد با اختالف در مقدار قرض، اختالف پيدا آند               ;  ، آم و زياد شود، مانعى ندارد         )مدارك و مانند آنها    

وگرنه اجرت  ;   حرام و اآِل مال به باطل است، آه نه آارمزد است و نه اجرت                 هزار تومان آمتر از آارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد،           
و اّما ديرآرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم                   ;  آند روشن است آه با اختالف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى             

 ١۴/۴/٧۵ .شرط، مانعى ندارد
 را در حسابهاى آوتاه مدت و يا دراز مدت بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟اگر به قصد گرفتن سود، پول خود  )١١۶٨س (

                                                           
 . مراجعه آنيد١١٧٣توانيد به سؤال و جواب  براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى. ٤٨
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دهند، سودى آه از بانك به دست          چون بانكها با وآالتى آه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى با پول انجام مى                        ج ـ 
 ٢۶/٧/٧١ .آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد مى

 جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى است؟ )١١۶٩س (
به عالوه آه تمّلك مال مجانًا و بالعوض به خاطر سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند                        .   تحت عنوان هبه و بخشش است       ج ـ 

 ۶/١١/٧۵ .مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه نباشد
آند، بلكه   آشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند آه پول را به اين جهت واريز مى                     هواريز نمودن پول به مقدار معّين جهت قرع            )١١٧٠س  (

 داعى او اين باشد، آيا تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ و اصوًال آيا بين شرط و داعى فرقى هست يا نه؟
در نظر مردم و عرف،      )  بانكهاآشى   باتوجه به محدود نبودن و شرايط خاّص قرعه         (آشى    مانعى ندارد، چون محض شرآت در قرعه         ج ـ 

شود، و منفعت نيست تا واريز نمودن پول حّتى با شرط مشترك شدن، تا چه رسد به داعى داشتن، قرض به                                سودى با ارزش حساب نمى      
الّناس مسلطون (دهد و  و اّما رسيدن به جايزه بانكى هم احتمالى زيادتر ندارد و بانك هم از اموال خود جايزه را مى              .    شرط نفع باشد و حرام    

و ناگفته نماند آه قرض به شرط نفع در قرض استهالآى، حرام است و اّما اگر جنبه داعى داشته باشد هر چند طرفين هم                                   ;  )على اموالهم 
 ۶/١١/٧۵ .عالم به آن باشند، جايز و حالل است

ارند، استفاده از اين وامها چه حكمى دارد؟ آيا به               دهند، ولى شكل ربوى د       امروزه برخى از بانكها به نام عقود اسالمى وام مى                )١١٧١س  (
دهند، اگر   وام مى ...)  مثًال براى خريد جنس و حيوان و مزرعه و         (توان وام گرفت؟ و با توجه به اينكه بانكها با شرايط خاّصى                 هنگام اضطرار مى  

تواند از وام استفاده   با دادن وجهى به يكى از آارمندان بانك، مى        شخصى شرايط آن را ندارد، آيا با ايجاد شرايط صورى يا به وسيله واسطه يا احياناً               
آند؟ و اگر آسى وام را براى مصرفى غير از آنچه در قرارداد قيد شده به آار بندد، آيا جايز است؟ و يا اينكه وام را بگيرد، و به شخص ديگرى                                          

 ا اشكال دارد؟واگذار نمايد آه او در غير مورد تعيين شده براى وام مصرف آند، آي
گردد، به دليل اينكه تخّلف از مقّررات به           در معامله بانكهاى جمهورى اسالمى، اگر به مقّررات آنها عمل نشود، گيرنده، مالك پول نمى                  ج ـ 

قد يعنى در حقيقت، بانْك جنس را از طرف، ن           ;  دهد فرض آنيد بانك با گرفتن فاآتور خريد، پول مى           .  گردد عدم حصول عقد شرعى برمى     
پس اگر اصًال جنسى نخريده و فاآتور خريد صورى بوده،           .  فروشد تر مى  خرد و بعد به نيازمند پول به صورت شبه وام، نسيه و گران               مى

اّما راجع به مصرف پول گرفته شده در غير مورد قرارداد، اگر بنا دارد ولو در                             ;  شود آه از بانك گرفته است          چگونه مالك پولى مى     
 ۶/١١/۶٩ .ر همان پول گرفته شده در هزينه مورد قرارداد صرف نمايد، ظاهرًا مانعى ندارددرازمدت به مقدا

 خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟ )١١٧٢س (
 و  ولى اگر براى آسب و فعاليت و تجارت       ;  اى هم مجّوز آن نيست      اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله               ج ـ 

قرض دهنده، در اين گونه موارد، استفاده         برد و هم   آشاورزى و غير آنها باشد، آه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى                   
به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين                         رباها از حيله براى فرار از اين گونه        

 ٣٠/۶/٧٨ .، محِل تأّمل، بلكه منع استقرضهايى با زياده
دار وى را به مبلغ آمتر،        توان چك مدت   آيا مى .  شخصى نياز به پول نقد دارد و چكى به مبلغ يكصد هزار تومان در دست دارد                      )١١٧٣س  (

 نقدًا خريدارى آرد؟
شود، و يا الاقل گرفتار سوددهى        عايد او مى    اگر فروش چك از طرف فروشنده به عنوان يك آار تجارى باشد، يعنى با اين فروش نفعى                   ج ـ 

به خاطر رفع گرفتارى اقتصادى      )  دار يعنى فروشنده چك مدت   (توان گفت حرام است، و اّما اگر فروشنده نسيه             گردد، نمى  به اين نحو نمى   
انند رباهاى متعارف در ديروز يا       خواهد اين آار را انجام دهد، آه نتيجه هر روزش بدتر از ديروز و به بدبختى آشيده خواهد شد، هم                           مى

توان حرامى   شود، و چگونه مى    گونه خريدها حرام و غيرجايز است، و با اين ِحيل، حرمت خوردن ربا بر رباگيرنده حالل نمى                 امروز، اين 
 الزمه حلّيت با حيله     را آه يك درهمش از هفتاد زناى با محارم در آنار خانه خداست، حالل نمود، و چگونه لغويت قانون حرمت ربا را آه                          

توان پاسخ داد، و بالجمله ربا گرفتن از آسى آه به خاطر نابسامانى زندگى، آه                    است، با توجه به اينكه هيچ تفاوتى از نظر آثار ندارد، مى              
گرفتنى آه براى   شود، اّما سود      اى جايز نمى   بايد به او انفاق و آمك نمود، نه از او گرفت، حرمتش ضرورى و شديد است و با هيچ حيله                          

، صحيح  و تجارة عن تراض   سوددهنده عقاليى و اقتصادى و معروف باشد، مشمول ادّله حرمت ربا نبوده و َحسب عمومات عقود و شروط                       
 ٨/۴/٧٩ .و نافذ است

 آيا چكهاى بانكى و تضمينى، ارزش مالى دارند؟ )١١٧۴س (
 ١٢/۶/٧٨ . آرى، اعتبار مالى دارند و در حكم پول رايج استج ـ
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 احكام رهــن
همين مقدار آه اآنون مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف               )  چيز رهن گذاشته شده   (آيا در اخذ عين مرهونه        )١١٧۵س  (
 آنند، آافى است؟ مى

 ٢۴/٨/٧۵ . توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح استج ـ
 اسكناس، صحيح است؟آيا رهن گرفتن پول و  )١١٧۶س (

 ۴/١٠/٧۵ . مانعى نداردج ـ
اگر بدهكار، ملك خود را نزد طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در پرداخت قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار،            )١١٧٧س  (

ك و يا بيع است يا ملك در تملك بدهكار           در موعد مقّرر از عهده پرداخت بدهى خود برنيايد، آيا طلبكار مجاز به تصّرف در تمام ملك به صورت تملّ                      
 است، و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟

 ٩/١١/۶٩ .تواند به اندازه طلب خود، از عين مرهونه بردارد  طلبكار مىج ـ
ن قبل از اينكه    اگر ملكى در رهن بانك باشد و راهن بابت سند رهنى، دينى به بانك نداشته باشد و بدهى خود را تسويه نموده، ليك                               )١١٧٨س  (

بانك، فّك رهن آند، در اطراف آن بنايى احداث شود يا مؤسسه فرهنگى برپا گردد و بر فرض محال، ارزش مورد وثيقه بدين علت آاهش يابد، اگر                               
رسد، آيا   به نظر مى  التفاوت قيمت قبلى و فعلى مورد وثيقه را بنمايد، با اينكه موضوع از مصاديق عدم النفع                        راهن ادعاى خسارت به ميزان مابه       

بانك شرعًا مكّلف به پرداخت خسارت مزبور است؟ و اگر به جهت اختالف در ميزان بدهى، بانك اسناد و مدارآى را آه دارد، فّك رهن ننمايد، در                                 
نان موضوعى پيش آيد،    نتيجه، راهن به مراجع قضايى رجوع نمايد و حكم بر برائت ذّمه وى بگيرد و در اين مدت رسيدگى به اختالف فيمابين، چ                             

 چگونه است؟
توانست جلوى تنّزل قيمت را بگيرد، يعنى مانع         شد، راهن مى   اى آه اگر به موقع فك مى         اگر بانك، در فّك رهن مسامحه نموده به گونه          ج ـ 

در اين صورت حكم به عدم      از ساختمان سازى شود و يا در نقشه تغيير و تحّولى به وجود آورد آه در حقيقت سبب تنّزل قيمت، بانك باشد،                           
ضمان، مشكل، بلكه ظاهرًا ممنوع است، چون ظاهرًا بانك سبب ضرر رساندن به مالك شده، و در حكِم ضماِن به خاطر ضرر، معناى                                      

شود، پس مسئله عدم النفع آه در سؤال آمده             ضرر عام است و اوسع از ضرر لغوى، و برخى از موارد عدم النفع لغوى را هم شامل مى                          
اش تأثيرى در تنّزل قيمت نداشته،        و اّما اگر چنين نباشد، يعنى بانك مسامحه ننموده و يا اگر مسامحه آرده، مسامحه                 ;  ثيرى در حكم ندارد   تأ

 ١/٨/٧٣ .شده، قطعًا بانك ضامن نيست و وجهى براى ضمان او وجود ندارد چون به هر حال ساختمان مضّر ساخته مى
 بابت وثيقه َدين خود، چك يا سفته معتبرى به دست طلبكار بدهد تا در صورتى آه دين خود را ادا ننمود،                                    تواند آيا بدهكار مى     )١١٧٩س  (

 طلبكار به راحتى بتواند چك يا سفته را به جريان اندازد و طلب خود را از آن به دست آورد؟
و اّما در مورد چكهاى تضمينى، اگر فرض رهنش           ;  نيست  اين گونه رهنها، گرچه رهن به غير عين است، ليكن صّحتش خالى از قّوت                  ج ـ 

 ٢٢/٩/٧۵ .است باشد، عين محسوب شده، و رهنش بالاشكال حكم پول و نقد رايج مى بشود چون در
 

 احكام ضمان
عنه بابت همان بدهى دريافت آند، آيا           له چكى را از بستگان مضمون         اگر آسى ضامن پرداخت بدهى شخصى شود و مضمون              )١١٨٠س  (

 شود؟ رئ الذّمه مىضامن ب
 ٢٢/١٢/٧۴ .شود  با توجه به عدم ضمان صاحب چك و اينكه چك را به عنوان مدرآى براى ضامن داده، برائت ذّمه حاصل نمىج ـ

اى آه   آورى چوبها يكى از آارگران در رودخانه         در حين جمع  .  بنده به اتفاق پنج آارگر خود در باغ مشغول قطع درختان بوديم                 )١١٨١س  (
باغ بود افتاد و غرق شد و علت رفتن وى به داخل رودخانه آامًال مشخص نيست آه آيا براى شنا رفته يا براى بيرون آوردن چوبى آه داخل                                    آنار  

 اين  با.  گرچه راه بهترى نيز وجود داشته آه او از آن استفاده نكرده است               .  رودخانه افتاده، البته اين آار به دستور من نبوده، بلكه خودش رفته است               
 توضيح آيا بنده مسئول خون او هستم؟

 تا محرز نشود آه رفتن به رودخانه مستند به آار و آارگرى است، و عمل به وظيفه آارگرى و يا ترس از آارفرما بوده، ضمان ثابت                                 ج ـ 
 ١۴/١٢/٧۵ .لوب استهر چند احتياط به مصالحه و تراضى، مخصوصًا با داشتن وارث صغير، مط; نيست و آارفرما ظاهرًا ضامن نيست

اندازى آارگاهى مبلغى پول همراه سود ماهيانه از شخصى دريافت آرده، بعد از مدتى ورشكست شده و                            جوانى بالغ جهت راه      )١١٨٢س  (
 آيا صاحب پول، حّق مطالبه پول خود را از پدر آن جوان دارد؟. گردد متوارى مى
 ٢٧/٩/٧۵ . اگر پدر ضامن نبوده، چيزى بر او نيستج ـ
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شخصى برخالف مقّررات شهردارى باالى خانه خود بالكنى ساخته آه ديوار آن نزديك سيمهاى برق شهرى است و حسب اعالم                            )١١٨٣س  (
مستأجر، صاحبخانه و همسرش را آه          .  دهد صاحبخانه، منزل را به آسى اجاره مى           .  اداره برق، وى به حريم سيمهاى برق تجاوز نموده است                 

آودك .  روند سپارند و از خانه بيرون مى      به ميهمانى دعوت نموده، ميهمانان ساعاتى بچه پنج ساله را به همسر مستأجر مى             خواهرزن او نيز هست،     
دانند و صاحبخانه ضمن قبول تخّلف در          پدر و مادر آودك، صاحبخانه را مقّصر مى          .  ميرد زند و مى   ضمن بازى در بالكن به سيم برق دست مى           

با توجه به اينكه آودك به مستأجر سپرده شده بوده،               .  داند ينكه جريمه شهردارى را پرداخت نموده مستأجر را مقّصر مى              ساختن بالكن، به لحاظ ا      
مقّصر اصلى در اين جا چه آسى است؟ صاحبخانه آه تخّلف آرده، شهردارى آه بالكن را تخريب نكرده يا مستأجر آه نگهدارى بچه به عهده او                                     

 اند؟ ه آه در نگهدارى طفل خود آوتاهى آردهبوده و يا پدر و مادر بچ
اش را به مستأجر سپرده و او هم حفاظت و مواظبت از بچه را قبول آرده به حكم تعّهد ضامن است،                           اگر ميهمان در مورد سؤال، بچه       ج ـ 

 هيچ ارتباط پيدا نكرده، آه در        مباالتى و تقصير در حفاظت از او سر نزده باشد، به نحوى آه آشته شدن بچه به حفاظت،                     مگر آنكه هيچ بى   
به خاطر تقصير و نسبت داده شدن قتل به او بقاًء،                .  اين صورت ضامن نيست، و شهردارى هم اگر موّظف به تخريب بوده، ضامن است                   

طفل هم اگر در     و مادر    مشترآًا منتسب است، و سببّيت آنها باألشتراك حدوثًا و بقاًء بوده،              يعنى قتل به ضامن حفاظت از بچه و شهردارى           
ليكن ;  وظيفه حفاظت با فرض سپردن بچه به غير، تخّلف نموده، يعنى با نظر عقال و عرف او هم دخالت در قتل داشته، او هم ضامن است                               

 ٧/١٠/٧۵ .هر يك به اندازه آوتاهى خود در اين واقعه، گناهكار و ضامن ديه هستند
 آس ديگرى را آسيب رساند و او را راهى بيمارستان آند يا مال ديگرى را تخريب                   اگر شخصى آسى را غيرقانونى توقيف آند يا          )١١٨۴س  (

عالى در مورد منافع آارى آه مجّنى عليه در مدت توقيف يا بسترى شدن در بيمارستان از آن                      يا تصّرف غيرقانونى و يا غصب آند، نظر حضرت          
ف غيرقانونى از بين رفته و مالك از آن منتفع نشده است، قابل جبران است يا نه؟                     محروم شده يا منافع مالى آه تا مدت ترميم تخريب شده، يا تصرّ                

الحصول  با توجه به مسائل فوق، آيا از دست دادن منافع ممكن             ).  در فرض اخير متصّرف غيرقانونى يا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است                  (
قابل جبران است يا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس آدام قاعده              )  عدم نفع (الحصول   ضرر است يا نه؟ و آيا از دست دادن منافع ممكن           )  عدم نفع (

 شود؟ عالى در اين مورد چيست؟ و آيا قاعده الضرر شامل ضرر عدمى هم مى است؟ و استدالل حضرت
نافع از بين رفته، ضامن          آنچه از اموال افراد، آه تخريب يا غصب يا حبس نموده، اگر تلف شده، ضامن اصل آن، و آنچه از م                                           ج ـ  
و .  المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حّر هم وجود دارد و قاعده اتالف و حرمت عمل و امور ديگر مقتضى ضمان است                            اجرت

ه مسئله، ارتباط چندانى به قاعده الضرر ندارد، مگر آنكه گفته شود حكم شارع به عدم ضمان در منافع مثًال حكم ضررى است و قاعد                                         
 ٢٣/١٠/٧۵ .و آنچه به عمل حّر گفته شد مربوط به غير ديات است. آند، پس حكم شرعى ضمان است الضرر آن را نفى مى

اين جانب به اتفاق والدين و برادرم با اتومبيل شخصى خويش به مسافرت رفتيم و چون همسرم همراه ما نيامد، اتومبيل را به                                       )١١٨۵س  (
گونه صحبتى راجع به حفظ و نگهدارى ماشين نكرد، در آنجا براى تفريح به پارك رفتيم و با اينكه                                     يم و هيچ    برادرم سپرد تا به مسافرت برو          

بعد از يكى دو ساعت آه        .  پارآينگ عمومى وجود داشت، ماشين را در منطقه ورود ممنوع آه با تابلو راهنمايى مشخص شده بود، پارك نموديم                            
 .مستدعى است نظر خود را در مورد ضمانت شرعى يا عدم ضمانت بيان فرماييد. سرقت رفته استبازگشتيم متوجه شديم اتومبيل ما به 

چون صاحب ماشين آه اجازه      ;  رسد اند بعيد به نظر نمى      آرده  ضمانت شخص يا اشخاصى آه ماشين را در محل پارك ممنوع، پارك                 ج ـ 
زين شرعى يا به خاطر جريمه، پس تصّرف خارج از مورد اجازه                  خواهد ماشينش در آنجا پارك شود، به خاطر رعايت موا               نمى دهد مى

 ٨/٩/٧٢ .گردد است و ضمان ثابت مى
شود در مقابل مبلغ معّينى تمام       برد و صافكار متعّهد مى     شخصى ماشين خود را جهت صافكارى و رفع پوسيدگى نزد صافكار مى              )١١٨۶س  (

در پايان به نظر آارشناس، آارش ناقص بوده، آيا اجرت معلوم شده را طلبكار است يا                   .  هدآار ماشين را آه مربوط به اوست به نحو احسن انجام د             
 باشد و بايد از قيمت آسر گردد؟ اينكه ضامن عيب مى

باشد بلكه   باشد، و آارى را اگر معيوب انجام داد، نه تنها مستحّق اجرت نمى               هر صانع و صافكارى ضامن عيب و فساد آار خويش مى            ج ـ 
.باشد، چون عملش بدون رضايت و اذن بوده و صاحب جنس، جنس را داده آه اصالح نمايد نه افساد                     سارت وارده به جنس هم مى     ضامن خ 

٢۶/٨/٧۵ 
و طرف مقابل آه منزل بنده را تحويل گرفته، قبل           .  جانب منزلى را با شخصى معاوضه آرده و قرار فسخ هم تا يك سال است                 اين  )١١٨٧س  (

در صورتى آه معامله فسخ شود، تكليف پولى آه ايشان خرج آرده است چه                        .  عى شود مبالغى را در منزل خرج نموده است              از آنكه معامله قط     
 شود؟ مى

توان برگرداند، براى فسخ آننده ضمانى نيست، چون خود شخص اقدام             در مقابل مخارجى مانند رنگكارى آه عين آن باقى نيست و نمى             ج ـ 
و اّما آنچه آه عين آن قابل برگرداندن باشد، حّق برگرداندن آن   ;   در هنگام خرج آردن هم مالك مورد معامله بوده         به اين گونه مخارج آرده و     
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نصب در و پنجره، بايد خسارت آن را               ليكن اگر براى استرداد، ضررى به طرف برسد مثل تخريب محل                    باشد، را دارد و مالكش مى       
 ۴/١٢/٧۴ .غير است باشد و حّق بردن نيز دارد، اّما ضامن ضرر  ملك تعمير آننده مىبپردازد، چون در و پنجره نصب شده، هر چند

چنانچه شخصى در تنگنا بوده و احتمال مرگ او وجود داشته و فردى خواسته او را نجات دهد و در حال آمك به او، زيانى به                                      )١١٨٨س  (
 آننده بپردازد يا نجات يافته؟ و اگر موفق به نجات نشود چه آسى ضامن ضرر                   پس از نجات يافتن، آيا خسارت همسايه را بايد آمك           .  همسايه برسد 
 وارده است؟
ما على  (نه نجات دهنده، زيرا آه او محسن است و                    مسئول جبران خسارت، شخصى است آه خطر متوجه او بوده و منتفع شده،                         ج ـ 

 ١٨/۴/٧۴ .آه ضرر و ضرار در شرع منفى است، و نبايد به او براى اداى تكليف واجب، ضرر برسد )المحسنين من سبيل
دار به زمين مزروعى خسارت وارد آند، آيا بايد خسارت را بپردازد يا نه؟ و خسارت وارده به اراضى ديگران از                          چنانچه معدن   )١١٨٩س  (

 نظر شرعى چگونه است؟
 ١٢/١١/٧۵ . خسارت وارده بر زمينها را ضامن استج ـ

آيا به غير از خسارت زمين، مالك زمين،         .  نمايد با مجّوز قانونى و بدون اجازه مالك، معدن استخراج مى           شخصى از ملك ديگرى        )١١٩٠س  (
 از معدن ذى حّق است؟

امروز نباشد، بلكه در سطح زمين و در عمقهاى آم باشد،               اگر معدن از معادن موجود در عمق زياد زمين، مانند معادن نفت مستخرجه                ج ـ 
و متصّرف غير ماذون از ِقبل مالك، به عالوه از ضمان نسبت به خسارت، بايد مواد                                ;   ملك صاحب زمين است        حكم تبعّيت،   قطعًا به  

 ٢٨/۶/٧١ .مستخرجه را نيز به مالك برگرداند
از آنجا آه سازمان اتوبوسرانى در خدمت مردم است و بخشى از هزينه حمل و نقل اين سازمان از طريق فروش بليط تأمين                                         )١١٩١س  (
 ود، چنانچه شخصى از تحويل بليط به راننده سرپيچى نمايد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ش مى

 ٢/١١/٧۵ .است  الناس مشغول شده و ضامن اش به حّق  مرتكب حرام و معصيت شده و ذّمهج ـ
اده و شكسته است، چه آسى      شخصى از صاحب مغازه يك جنس شكستنى تحويل گرفته تا آن را ببيند و در اين هنگام از دستش افت                         )١١٩٢س  (

 ضامن است؟
برداشته، به خاطر آنكه يدش يد امين و غيرغاصب است،                   چنانچه مشترى در حفظ آن افراط و تفريط نكرده باشد و با اجازه مالك                          ج ـ 

 ١١/۴/٧٣ .نيست ضامن
 آيا تاوان در اسالم حرام است؟ )١١٩٣س (

، با اجازه و اذن بوده حرام است، ولى اگر بدون رضايت مالك، آسى در ملك او                   تاوان گرفتن در جايى آه تصّرف شخص خسارت زننده         ج ـ 
 ۵/٨/٧۴ .باشد و تاوان حالل است تصّرف نمايد و خسارت وارد آند، ضامن خسارت مى

 آورد، ضامن است؟ آيا شوهر نسبت به جهيزّيه همسرش آه در وقت عروسى، به خانه وى مى )١١٩۴س (
آورد و هرآسى آه مالى با رضايت صاحبش در             ا براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى آسى نمى                 اگر خود زن جهيزّيه ر       ج ـ 

 ٢١/١/٧۵ .اختيارش باشد، ضامن نيست
 

 آفالت
حال اين  .  آند شود و دادنامه را نيز امضا مى           مى از جمله قرارهاى تأمين در دادسراها، قرار آفالت است آه فردى آفيِل متهم                      )١١٩۵س  (

تا (ضمن عقد آفالت      شرط به با توجه .  گويد از اين پس قادر به آفالت متهم نيستم             دادسرا مراجعه نموده و مى       شخص بعد از مدتى همراه متهم به         
 خير؟ خود اعالم انصرف نمايد؟ و آيا دادگاه موظف به قبول آن است يا آفالت از تواند آيا آفيل مى) پايان دادرسى و اجراى دادنامه

 :الت در دادسرا بر انواع و اقسامى است آفج ـ
مثل حق قذف، افترا، ادعاى شرف و حّق          (و يا حق    )  مانند سرقت و دزدى   (و مال   )  مثل بدهكارى (آفالت از شخصى است آه جنبه َدين          .  ١

 .دارد) قصاص
 .متهم باشدهاى فوق را ندارد، مانند اينكه شخصى مثًال به شرب خمر،  آفالت در امورى آه هيچ يك از جنبه. ٢

نمايد و عقد     از طرف صاحب حق و دين نيابتًا آفالت مى              نسبت به نوع اول، همان آفالت معروف در آتب فقهى است و دادسرا، ظاهراً                     
و اّما نسبت به نوع دوم نيز ظاهرًا صحيح ; تواند فسخ نمايد و بگويد من از اين پس آفيل نيستم طرف آفيل الزم است، يعنى نمى  آفالت هم از  

باشد، و بنابراين بر طبق       حفظ نظام مى   اين، ظاهرًا انواع آفالتها در دادسرا و دادگاهها از باب احكام حكومتى و                  و الزم است و عالوه بر       
 ٢٧/١٠/٧٠ .مقّررات و آنچه در قانون آمده، بايد عمل آرد
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 آفالت آننده هيچ مسئوليتى نداشته باشد و در نتيجه،          توان شرط نمود آه در صورت ناتوانى آفيل از احضار،          آيا در عقد آفالت مى      )١١٩۶س  (
 موّظف نباشد آه َدين مكفول را پرداخت نمايد؟

 ١٧/۶/٧۵ . شرط خالف مقتضاى عقد است و صحيح نيستج ـ
 

 )امانت(وديعه 
لغ يك ميليون و سيصد      شخصى با اصرار زياد اتومبيل بنده را به امانت تحويل گرفته و سپس تصادف آرده و از شرآت بيمه مب                            )١١٩٧س  (

هزار ريال خسارت گرفته و به دروغ وانمود آرده آه فقط مبلغ سيصد هزار ريال از بيمه دريافت آرده است و در حالى آه ماشين را به صورت                                     
ال ايشان مدعى است آه آن ح. اّما بعدًا متوجه شدم آه مبلغ واقعى، يك ميليون و سيصد هزار ريال بوده است. ناقص تعمير آرده بود به من تحويل داد
 اين آار چه حكمى دارد؟. مبلغ روزى ايشان بوده و حالل است

و ;  نيست، و چنانچه مقّصر بوده خسارات وارده را بايد بپردازد           در صورتى آه امين در نگهدارى از مال افراط و تفريط ننموده، ضامن              ج ـ 
مزد نداشته باشد،    گر آسى وقتى را براى تعمير مصرف نموده و قصد آار بى            آما اينكه ا  ;  بيمه مربوط به ماشين و صاحب ماشين است         پول

 . المثل است مستحّق اجرت
در فرض اينكه، امين در مال و يا وجه مزبور و بدون             .  مال و يا وجه نقدى براى انجام امرى در اختيار امينى قرار داده شده است                  )١١٩٨س  (

تواند به عنوان مال و طلب خويش در         مى)  طلبكار(ى و َدين خويش به طلبكار خود بپردازد، آيا گيرنده            اذن مودع تصّرف آند و آن را به عنوان بده          
 مال و وجه نقد مزبور تصّرف و تمّلك نمايد؟

ْف  هر مالى آه بدهكار بدون اذن مالك در اختيار طلبكار گذارد، اداى َدين محسوب نشده و براى طلبكارى آه عالم به قضّيه است، تصرّ                             ج ـ 
 ١۴/٢/٧۶ .حرام و غيرجايز است، چون تصّرف در مال غير بدون اذن مالك است

اند، از   اگر ولّى يا قّيم محجور، مال متعّلق به او را نزد آسى امانت گذارد و پس از مدتى، آن ولّى يا قّيم آه اينك مقروض شده                                      )١١٩٩س  (
آنند و يا حّتى مراجعه آنان به قصد خيانت در امانت باشد و اين امر از نظر امين                          امين تقاضاى مال محجور را بنمايد تا با آن قرض خود را ادا                    

 تواند از استرداد مال محجور به نماينده شرعى او خوددارى آند و يا آن را به حاآم شرع تحويل دهد؟ احراز گردد، آيا امين مى
 محرز و يا تصّرف بدون مصلحت، مانند اداى قرضهاى خود، از واليت              تواند به آنان تحويل دهد، چون قّيم و يا ولّى با قصد خيانت               نمى ج ـ 

 ١۶/۴/٧٣ .شود، و بايد مورد امانت را در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار دهد تا تعيين تكليف نمايد و قيمومت مطلقه خارج مى
از دو ماه تصّرف، طال را به عنوان امانت            همسر او بعد     .  بخشد شخصى طاليى به ارزش بيست هزار تومان را به زن خود مى                 )١٢٠٠س  (

ميرد و مادرش آن طال را به فرزند ذآورش              مى)  زن(بعد از دو ماه ديگر صاحب طال           .  گذارد آه عنداللزوم آن را دريافت نمايد          نزد مادرش مى   
خواهد قيمت آن طال را به       زده سال مى  حال آن فرزند بعد از گذشت پان       .  آند فروشد و خرج مى    دهد و او هم جهت حّل مشكالت زندگى خود مى           مى

 صاحبانش پرداخت نمايد، آيا قيمت روز تصّرف را بايد بپردازد يا قيمت روز ادا را؟
 ١٩/٧/٧۵ .را بايد بپردازد) روز بازگرداندن( قيمت فعلى ج ـ

 ، مسئوليتى نداشته باشد؟تواند شرط نمايد آه هرگاه مال مورد امانت با تعّدى و تفريط او تلف شود آيا امين مى )١٢٠١س (
 ١٧/۶/٧۵ . ظاهرًا چنين شرطى منعى نداردج ـ

 

 )زناشويى(نكاح 
افتد، اّما پدر و مادر وى تا پنج سال ديگر اجازه ازدواج              داند آه اگر ازدواج نكند، به حرام مى        خواهد ازدواج آند و مى     پسرى مى   )١٢٠٢س  (

 شود، آيا چنين ازدواجى صحيح است يا خير؟ د، ازدواج آند باعث آزار و اذيت آنان مىدهند و اگر بدون اذن پدر و مادر خو را به او نمى
 ٧/٣/٧٣ . در ازدواج پسر، رضايت پدر و مادر شرط نيست، اّما بايد ازدواج در محاضر قانونى انجام و ثبت شودج ـ

آموز بوده و هنوز در خانه       ت، با توجه به اينكه دانش     افتد و ازدواج براى او واجب اس        آسى آه به خاطر نداشتن زن، به حرام مى           )١٢٠٣س  (
هاى شيطان هم در امان نيست و گاهى نيز ممكن است به حرام بيفتد،                     آند و امكانات ازدواج را ندارد و از نفس خود و وسوسه                 پدرى زندگى مى   

 اش چيست؟ وظيفه
 ١۵/٢/٧۴ . بايد خود را حفظ آند، و او مشمول آن وجوب شرعى نيستج ـ

 آيا گرفتن زن دوم با وجود همسر اول، جايز است يا نه؟ )١٢٠۴ س(
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تواند ازدواج مجّدد نمايد و بايد توان اجراى عدالت در بين آنان را              ترسد آه نتواند بين همسرانش به عدالت رفتار آند، نمى           اگر آسى مى   ج ـ 
ه، نيز حّق ازدواج مجّدد را ندارد، چون شرط جواز بايد احراز                 تواند عدالت را اجرا آند يا ن         همچنين اگر شك دارد آه آيا مى        ;  احراز آند 

 ٢٠/٣/٧۶ .گردد
عالى راجع به عقد معاطاتى در نكاح چيست؟ منظور اين است آه آيا معيار حلّيت در نكاح، صرفًا گفتن لفظ                                          نظر حضرت    )١٢٠۵س   (

د؟ در صورتى آه معيار، شقِّ اول باشد، آيا به ِصرف اينكه آلمه                      آن است يا فقط نّيت و قصِد انشا و رضايت قلبى طرفين آفايت مى                     »  أْنَكْحُت«
شود؟ و اگر مالك، روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى لفظ                             را بر زبان بياوريم، سبب حلّيت مى         »  أْنَكْحُت«

 .ات نيز از قصد و رضايت طرفين مّطلع شدتوان به وسيله حرآ به عالوه اينكه به جاى آن الفاظ مخصوص، مى; مخصوص است
بلكه ارتكاز و ابنّيه ;  در ازدواج، رضايت طرفين و اجراى صيغه عقد، شرط است و معاطات صحيح نيست و عدم صّحتش اجماعى است        ج ـ 

.وت است نه اثبات و وقوع      اند، مربوط به امكان و مقام ثب        در بحثهاى فقهى فرموده   )  قدس سره (عقالئّيه نيز بر عدم صّحت است و آنچه امام          
١۶/٣/٧۵ 

 منظور از اينكه دختر بايد رشيده باشد و شوهْر آفو او باشد، چيست؟ و به طور آّلى، دختر در چه سّنى به اين حد خواهد رسيد؟ )١٢٠۶س (
; توان زندگى آرد    رشد دختر، سّن خاّصى ندارد، چون معيار، درك مسائل زندگى است و اينكه با چه مردى و با چه خصوصيتى مى                              ج ـ 

آند، رشد او محّقق شده است و عالوه بر رشد،             بلكه درك در حّد پايين هم آافى است و همين مقدار آه ازدواج را درك                  البّته نه در حّد باال،     
 ٢٢/۶/٧١ .آفو بودن شوهر، به اسالم اوست و شخصيتهاى اجتماعى در آفو بودن دخالتى ندارد اّما; بلوغ نيز شرط است

  عقد دايمشرايط
، فتواى فقها بر اين است آه طرفين معامله صيغه بخوانند، يعنى الفاظى را به عنوان ايجاب                  ...در عقود، اعم از بيع، نكاح، اجاره و         )١٢٠٧س  (

ند آه صيغه به    آ بنابراين، عقل و منطق حكم مى     .  آلمات و جمالتى است آه مقصود و مطلوب آنان را بفهماند            و قبول بيان آنند، و منظور از صيغه        
سؤال اين است آه براى غير اعراب چه لزومى دارد آه صيغه عقد نكاح را به                    .  زبانى باشد آه طرفين عقد و شاهدان عقد با آن زبان آشنايى دارند               
 تواند مقصود خود را تفهيم آند؟ عربى بخوانند در حالى آه هر شخصى به زبان مادرى خود بهتر مى

 نكاح الزم است و فتاواى فقها به آن عنايت داشته و مورد توجه بوده است و بايد هم چنين باشد گرچه تعّبد                                   عربى خواندن صيغه عقد      ج ـ 
چون ;  آند در عين حال، عقل و منطق هم آن را تأييد مى                    .  است، زيرا قانونگذار آه ذات بارى تعالى است، آن را معتبر دانسته است                        

اى حق ندارد سرود ملى را به زبان خود بخواند،              زبان ملى آن مّلت خوانده شود و هر طايفه           طور آه سرودهاى ملى هر مّلتى بايد به         همان
المللى اسالمى است و بايد به زبان اصلى اسالم، يعنى زبان قرآن و نبى                         همچنين شايد عربى خواندن عقد نكاح به منزله يك سرود بين                  

 ١۵/٨/٧۴ .، خوانده شود)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
 آيا در خواندن صيغه عقد موقت يا دايم و يا صيغه طالق، حروف بايد همانند قرائت در نماز، از مخرج ادا شوند يا خير؟ )١٢٠٨س (

مانند اينكه به جاى       ;  باشد، موجب عدم صّحت است          آنچه معتبر است آن است آه صحيح خوانده شود، و غلطى آه مضّر به معنا                              ج ـ  
 ١١/١/٧۴ .»جّوزت« :بگويد» زّوجت«

 خواندن خطبه عقد با تلفن چه حكمى دارد؟ )١٢٠٩س (
١۵ . حضور طرفين عقد در صّحت عقد، شرط نيست، اّما بايد متابعت عرفّيه حفظ گردد و در اين جهت فرقى بين تلفن و غير آن نيستج ـ

/١٠/٧۵ 
 واند؟تواند در عقد ازدواج، از طرف زن و شوهر، وآيل شود و عقد را بخ آيا يك نفر مى )١٢١٠س (

 ١۶/۶/٧٢ .تواند در عقد ازدواج وآيل طرفين شود و از طرف زوجه، ايجاب را و از طرف زوج، قبول را ايجاد نمايد  يك نفر مىج ـ
آيا راضى هستيد با فالن مبلغ َمهرّيه شما را به           «آنند آه    مرسوم است آه در مراسم عقد از دختر به طور فصيح و بليغ سؤال مى                   )١٢١١س  (

لطفًا بفرماييد آه اگر عاقد، بدوًا مطمئن باشد آه دختر رضايت آامل دارد و اين                      .  شود و اين سؤال سه بار تكرار مى         »  شخص در آورم   عقد فالن    
 آند يا خير؟ آارها صرفًا جنبه تشريفاتى دارد، آيا يقين به رضايت و اخذ وآالت توسط ديگرى آفايت مى

نمايد، اّما بايد در دفتر ازدواج و با نامه             در وآالت براى اجراى صيغه عقد، آفايت مى           اخذ وآالت توسط ديگرى با حصول اطمينان،            ج ـ 
و به طور آّلى بايد قانون ثبت ازدواج در محاضر، مراعات شود و تخّلف از مقّررات آن، با قطع نظر                        ;  سردفتر و يا حضور او انجام گيرد       

 ١٣/٢/٧٣ .گردد سوب مىاز مشكالت اجتماعى، تخّلف از مقّررات جمهورى اسالمى مح
اند و به مرور زمان آه دختر از نظر عقلى و شناخت               دخترى را در چهارده سالگى بنا به اصرار والدين به عقد مردى در آورده                  )١٢١٢س  (

يچ گونه  اجتماعى و فردى رشد آرده، به اين نتيجه رسيده است آه شوهرش، داراى صفات اخالقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و ه                                  
آراهت دارد و به صراحت اعالم داشته آه اگر اين          )  مراسم عروسى (تفاهمى بين آنان براى زندگى وجود ندارد و دختر شديدًا نسبت به تمكين خاص                
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قطعى با توجه به اينكه تهديدات دختر          .  عروسى و تمكين صورت پذيرد، خود را خواهد آشت، ليكن دادگاه مدنى خاص، حكم به تمكين داده است                          
 .است، نظر شرع مقدس را بيان فرماييد

دار نباشد، قبل از دخول و عروسى دارد و عدم             قبل از پاسخ به سؤال بايد دانست آه زن، حّق مطالبه همه َمهر را از شوهر، اگر مدت                      ج ـ 
جع به سؤال، در هر موردى آه        اّما را .  گردد و عدم تمكين در صورتى سبب نشوز است آه عن حق نباشد               تمكين با مطالبه، سبب نشوز نمى     

زندگى آردن زن با شوهر، داراى ُعسر و َحَرج و مشّقت غير قابل تحّمل باشد و سبب َحَرج نيز خود زن نبوده، بر حاآم است آه مرد را                                      
 هرچند راههاى ديگرى    دهد و اين راه، مطابق با احتياط است،         طالق مى واليًة على الممتنع،    و اگر طالق نداد، حاآم،       ;  الزام به طالق نمايد   

 ٢٨/١٠/٧۴ .تر از اين راه باشد نيز براى رفع ُعسر و َحَرج وجود دارد آه ممكن است آسى بر آن فتوا دهد و سهل
حال آه به سّن بلوغ      .  موقعى آه هفت ساله بودم، مرا به عنوان نامزد براى شخصى در نظر گرفتند                   .  اى هستم  دختر بيست ساله     )١٢١٣س  (
. شود ين قضيه به شدت نگرانم و قلبًا تمايلى به ازدواج با فرد مزبور ندارم و يقين دارم آه اگر با او ازدواج آنم، منجر به جدايى مى                                ام، از ا   رسيده

 ام هست ازدواج آنم، تكليف چيست؟  حال با توجه به اينكه هيچ گونه عهدنامه قانونى در بين نيست، اگر بخواهم با فردى آه مورد عالقه
اج  دايم شما با ديگرى آه مورد عالقه و رضايتتان باشد، منع شرعى ندارد، بلكه منع اخالقى هم ندارد، چون قول دهنده شما                                          ازدو ج ـ 
 ۶/١٢/٧١ .آرى، هر ازدواجى بايد در محضر، ثبت شود. ايد نبوده

رويى او به    ى را به زور و بر اساس آم       اش در آيد و پدر و برادرانش و        دخترى راضى نبوده است آه به عقد ازدواج شوهر فعلى            )١٢١۴س  (
لطفًا بفرماييد آيا زندگى با ايشان اشكال دارد يا خير؟ و آيا               .  اند و هم اآنون نيز معلوم نيست آه راضى است يا خير               عقد ازدواج شوهرش در آورده     
 اين گونه عقدها باطل نيست؟

 . صحيح است اگر در جلسه عقد حضور پيدا آرده و اجازه عقد را داده، عقدج ـ
آن شخص از شرط تخّلف آرده و زن را با             .  آند آه او را با َمهر معّين به عقد دايمى خود در آورد                  خانمى شخصى را وآيل مى       )١٢١۵س  (

 زن از   در صورتى آه  .  گويد تو را متعه آرده بودم      آند و مى   پس از انقضاى مدت، زن را رها مى       .  دهد آند و به وى اّطالع نمى      َمهر معّين متعه مى   
 دار شده باشد، تكليف چيست؟ اين مرد بچه
آرى، اگر فعًال زن به متعه قبلى راضى باشد، تمام آثار عقد متعه                 ;  باشد و فرزند، ولد شبهه و در حكم ولد حالل است               عقد فضولى مى    ج ـ 

 ١٠/۴/٧۴ . شود نسبت به گذشته جارى مى
  حجاب اسالمى نيستند، چه حكمى دارد؟ازدواج با زنان و دخترانى آه مقّيد به رعايت )١٢١۶س (

/٩ . اّما ازدواج با زنهاى عفيف محّجبه از رجحان خاص برخوردار است;  عدم تقّيد به رعايت حجاب مانع از صّحت عقد ازدواج نيستج ـ
۶/٧٢ 

آند و اآنون پدر و پسر و        عاقد پس از اجراى عقد، فوت مى      .  شود آه دو دختر را به عقد پدر و پسرى در آورد             شخصى وآيل مى    )١٢١٧س  (
 اند، تكليف آنان چيست؟ دانند آه هر يك براى چه آسى عقد شده دو دختر نمى
توانند  بتوانند با ديگران ازدواج آنند، و خود آن پدر و پسر نمى             بايد هر يك از پدر و پسر احتياطًا هر دو دختر را طالق دهند تا دختران                 ج ـ 

جشان با آنان به دليل علم اجمالى پدر به عروس بودن يكى از آن دو، و علم اجمالى پسر به زن پدر بودن يكى                           با آنان ازدواج نمايند، و ازدوا     
 ٢٠/۶/٧۵ .فايده است از آن دو، باطل و بى

 احكام و شرايط عقد موقت
گويد آه   ز دو ماه به وى مى      پس ا .  آند گويد و بعدًا او را صيغه مى        دهد، ولى به وى نمى      شخصى زوجه يائسه خود را طالق مى         )١٢١٨س  (

زوجه .  من شما را دو ماه پيش طالق داده و بعدًا صيغه آرده بودم، اآلن وقت صيغه تمام شده است و شما حّق ماندن در خانه را نداريد و بايد برويد                                  
نبودم در خانه تو بمانم و به صيغه           اى، حاضر     من اگر خبر داشتم آه تو مرا طالق داده            .  گويد چرا آن روز به من نگفتيد          شود و مى    ناراحت مى 
 .لطفًا حكم مسئله را بيان فرماييد. شدم راضى نمى
اّما چون نگفته است، اگر دخول انجام         ;  به او گفته باشد     بايست قبل از دخول     اى آه بر مطّلقه واقع شده، فضولى است و مى               عقد متعه  ج ـ 

 ٧/٨/٧٣ .است شود و زن َمهرالمثل طلبكار به صّحت بوده، وطى به شبهه محسوب مى گرفته و با اعتقاد
آيا اين بخشش را بايد به عربى بگويد يا فارسى          .  ببخشد مانده را  تواند مدت باقى   در صيغه موقت قبل از تمام شدن مدت، شوهر مى           )١٢١٩س  (

 يا خير؟ شده هستآند؟ آيا نيازى به حضور زنى آه صيغه  بگويد يا نّيت بخشش آفايت مى هم آافى است؟ آيا بايد لفظًا
 ١٠/٧/٧۴ .آند و حضور زن شرط نيست  فارسى آفايت مىج ـ

آيا اين  .  آند گويد مدت تو را بخشيدم و ابراى مدت مى             زوْج در حال عصبانيت و ناراحتى، خطاب به زوجه انقطاعى خود مى                   )١٢٢٠س  (
 است؟ ، آيا اين ابراء باطل بوده و زوجيت باقىنمايد؟ چنانچه زوج بالفاصله پشيمان شود تواند شوهر ابراء صحيح است و زن مى
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و زوجه منقطعه بعد از هبه مدت و يا           ;  گردد  ظاهرًا هبه مدت و ابراء، حاصل شده است و اين گونه عصبانّيتها موجب سلب اراده نمى                     ج ـ 
بخشش و ابراى مدت و يا تمام         .  ردتمام شدن آن، اگر بخواهد با مرد ديگرى ازدواج آند، در صورت مدخوله بودن و يائسه نبودن، عده دا                         

/٢۵/٨ .باشد و تنها فرق در مدت عده است آه در دائمه سه طهر و در منقطعه دو طهر است شدن آن در منقطعه، مانند طالق در دائمه مى
٧۴ 

 مجبور به طالق نمايد،  تواند به حاآم مراجعه آند و حاآم، شوهر را         طور آه در عقد دايم، در صورت ُعسر و َحَرج، زن مى            همان  )١٢٢١س  (
 آيا در عقد منقطع نيز همين حكم جارى است؟

 در مناط و دليل حكم، آه ُعسر و َحَرج است، فرقى بين دايم و منقطع نيست و اطالق ادّله َحَرج بر همه ادّله احكام آه از جمله آنها بودن                                  ج ـ 
بنابراين، در مورد َحَرج نسبت     .   است آه باعث ُعسر و َحَرج نشود        باشد و اختيارش تا جايى     بذل مدت در منقطع به يد زوج است، حاآم مى          

آما اينكه بر او بوده زوج را با فرض َحَرج به طالق مجبور نمايد و با                    ;  به عقد منقطع، بر حاآم است آه زوج را به هبه مدت، مجبور آند                
ثار بخشش بر آن، همانند ترّتب آثار بر طالق واليى، بار              آند و آ   مدت را هبه مى    واليًة على الممتنع،     فرض امتناع از بخشش مدت، حاآم         

 ٢۶/١٢/٧۵ .شود مى
وظايف و تكاليف پدر و مادر نسبت به فرزند متولد شده از صيغه چيست؟ و آيا حقوق اين فرزند با فرزند متولد شده از عقد دايم                                    )١٢٢٢س  (

 ست؟متفاوت است؟ و آيا در شرايطى آه مادرزن غير مسلمان باشد، فرقى ه
 فرزند متولد شده از عقد موقت، در همه احكام، مثل فرزند عقد دايم است، و در احكام مادرزن، فرقى بين مسلمان يا آافر بودن وى                                        ج ـ 
 ٨/۴/٧٩ .نيست

 سابق  آيا تبديل ازدواج دايم به موقت، منحصر به طالق است؟ در اين صورت، آيا زن بايد عده نگاه دارد يا در عده نيز، شوهر                                  )١٢٢٣س  (
 تواند وى را متعه نمايد؟ مى

 ١٨/١٢/٧٣ .تواند زوجه را متعه نمايد و نيازى به گذشتن عده نيست  راه منحصر به طالق است و زوج در عده خودش مىج ـ
 آيا در ازدواج موقت هم پس از سه بار صيغه آردن، نياز به محّلل وجود دارد؟ )١٢٢۴س (

 ٣١/۶/٧۵ .  نيست در ازدواج موقت، احتياج به محّللج ـ
 اذن ولّى در عقد

 دخترى آه به حّد بلوغ رسيده است، آيا واجب است آه براى ازدواج دايم يا موّقت، از پدر يا جّد پدرى خود اجازه بگيرد؟ )١٢٢۵س (
ر عقد دايم نيز، مانند      اجازه پدر و ولّى در عقد موقت و صيغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه، همانند است و د                           ج ـ 

ساير مقّررات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، الزم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به محضر مراجعه                          
 ١٠/٣/٧۶ .شود و عدم مراجعه، معصيت و موجب ندامت است و عواقب خطرناآى را در پى دارد

  آتاب، براى ازدواج به اذن پدر نياز دارد يا خير؟آيا دختر باآره و دختر اهل )١٢٢۶س (
محّل آالم، باآره رشيده است و در مسئله، فرقى بين             .   در ازدواج دختر باآره غير رشيده، اذن پدر به عنوان واليت، قطعًا معتبر است                   ج ـ 

مه باآره رشيده، به انصراف ادّله واليت،        آرى، پدر آافرى آه معاِند دينى است بر دختر مسل           ;  آافر و دخترش و پدر مسلم و دخترش نيست          
 ٢٨/٢/٧۶ .واليت ندارد

اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشّخص شود آه به عقد دخترش راضى است، آيا عقْد صحيح                               )١٢٢٧س  (
 است يا خير؟ در صورتى آه پدْر بيمار و غير قابل جا به جا آردن باشد، چطور؟

ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد،             ;  چه از قرائن، اطمينان به رضايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد              چنان ج ـ 
 ١٣/٢/٧٣ .و در لزوم اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن او نيست

آه اذن آنان در ازدواج     )  هر دو فوت شده باشند    ( پدر و جّد پدرى      اى آه بيش از شانزده سال دارد، در صورت نداشتن           دختر باآره   )١٢٢٨س  (
 تواند شخصًا تصميم بگيرد و ازدواج نمايد؟ الزم است، آيا مى

 ٨/١/٧۶ .ندارد  بر دختر باآره بالغه رشيده، غير از پدر و جّد پدرى، شخص ديگرى واليتج ـ
مورد ازدواج با شخص مورد نظر خود، آيا دخالت، تهديد و منع آردن او                 در صورت نبودن پدر يا جّد و رضايت قلبى دختر در                 )١٢٢٩س  (

 وجاهت شرعى دارد؟) دايى و غيره(توسط ديگران 
 . حّق منع نمودن و دخالت آردن شرعًا براى آنان نيستج ـ

 آيا با بودن پدر، جد هم واليت دارد يا خير؟ )١٢٣٠س (
 . دو به نحو استقالل، واليت دارند بلى، واليت جد، مشروط به فوت پدر نيست و هرج ـ
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 تواند به عقد موقت آسى درآيد؟ آند و سرپرست خويش است، آيا مى دخترى آه حدود سى و پنج سال سن دارد و خودش آار مى )١٢٣١س (
براى ثبت و اجراى     ولى بايد   ;   در عقد موقت، اجازه ولّى شرط است و اگر ولّى نداشته باشد، با فرض اينكه رشيده است، مانعى ندارد                          ج ـ 

 ٢٧/٧/٧۵ .صيغه عقد موقت به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و موجب پشيمانى است
 اى آه بر اثر زنا بكارت خود را از دست داده است، آيا براى صيغه شدن نياز به اجازه ولّى و پدر خود دارد يا نه؟ دختر باآره )١٢٣٢س (

 ١٨/٢/٧۵ .فته، در حكم باآره است و شرطّيت اجازه پدر و ولّى، به حال خود باقى است چون بكارت با ازدواج از بين نرج ـ
تواند، آيا صيغه جارى شده باطل       تواند او را به عقد موقت آسى در آورد؟ و اگر نمى             مادرى آه قّيم دختر نابالغ خود است، آيا مى           )١٢٣٣س  (

 است يا خير؟
بلكه در حاآم، عالوه    ;  صحيح است )  آن هم با فرض مصلحت     (ه پدر و يا جّد پدرى و يا حاآم شرع              عقد موقت دختر نابالغ، تنها با اجاز         ج ـ 

و اّما قّيم منصوب از طرف حكومت، آه مورد سؤال است، چنين حّقى را ندارد و                             ;  بر مصلحت، وجود مفسده در ترك نيز الزم است               
 ١٣/٣/٧۶ .تاش باطل است، و در اين حكم، فرقى بين مادر و غير او نيس صيغه

 شرايط ضمن عقد
شود آه خود را طالق دهد يا           ها شروطى ذآر شده است و طبق آن شروط به زوجه حّق وآالت يا توآيل داده مى                          در عقد نامه     )١٢٣۴س  (

 آيا اين شروط، شرعى و جايز است يا خير؟. تقاضاى طالق نمايد
شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى         .  ١:  گردد شرط برمى  قت به دو  آه در حقي  (هاى ازدواج اسالمى      همه شروط مرقوم در دفترچه      ج ـ 

زيرا اين شرايط، نه خالف      ;  صحيح است )  طالق وآيل آردن مرد، زن را و اذن در توآيل غير با نداشتن حّق عزل نسبت به                     .٢از اموال،   
 ١٧/١٢/٧٢ .شرع هستند و نه خالف مقتضاى عقد

 ه عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت در آينده ذآر شود؟تواند ب آيا ازدواج دايم مى )١٢٣۵س (
 ٢۵/٨/٧٢ .الوفا است  ظاهرًا الزمج ـ

هاى عقد نكاح ذآر شده، بدون اينكه آنها را براى داماد                 اخيرًا رسم بر اين شده است آه عاقد، براى قراردادهايى آه در دفترچه                    )١٢٣۶س  (
آيا چنين تعهدى   ;  آند گيرد و اگر هم بخواند به آن جنبه قانونى داده و او را ملزم به امضا مى                  ىبخواند، به عنوان شروط ضمن عقد از ايشان امضا م          

 الوفا است؟ الزم
 ٧/٩/٧۴ . شروط ضمن عقد نكاح يا غير آن اگر مورد انشاى ذآرى يا بنايى قرار نگيرد، لزوم اتباع ندارد و شرط صحيح نيستج ـ

پس از  .   آه زوج حق ندارد بدون رضايت زوجه او را مثًال از شهر قم به جاى ديگر ببرد                           آند در ضمن عقد، زوجه شرط مى          )١٢٣٧س  (
گويد من   اآنون زن مى  .  اند پس از مدتى دوباره به قم برگشته       .  ازدواج، زوجه با رضايت خودش به همراه زوج به روستا رفته و زندگى آرده است                 

آيا زوجه .  آه محّل سكونت او را در قم قرار دهد و زوج هم مصّر به زندگى در روستاست               خواهد توانم در جاى ديگر زندگى آنم و از زوج مى          نمى
تواند از رفتن به روستا استنكاف نموده و از شوهرش خرجى مطالبه آند، يا اينكه با رضايت او به عزيمت از قم، حّق اختيار مسكن از او ساقط                                 مى

 شده است؟
بدون رضايت زوجه حّق بيرون بردن وى را از آن ندارد              ى آه در متن عقد شرط شده آه زوج           اگر زوجه و زوج در بازگشت به شهر          ج ـ 

اّما اگر بعد از رضايت به خروج از شهر و            ;  با رضايت طرفين و پشيمانى از زندگى در روستا و محّل هجرت بوده، حّق زوجه باقى است                    
. حّقش نسبت به آن روستا ساقط است، زيرا رضايت، اسقاط حق است                  اش سودى ندارد و        گردد، پشيمانى  رفتن به روستا، زوجه پشيمان      

 ۴/١١/٧۴ .آرى، حّقش نسبت به غير آن روستا ثابت است
اگر شرط عروسى از طرف خانواده عروس، منوط به خريدارى طال و ديگر لوازم باشد، ولى مرد به عّلتهايى از اين امر سر باز                             )١٢٣٨س  (

 تواند او را به خانه خود ببرد؟  فعًال در خانه پدر است، مرد مىزند، آيا با توجه به اينكه زن
 ٧/٣/٧۴ .اّما زن نيز حّق مطالبه َمهر را با فرض حاّل بودن مهر، قبل از عروسى دارد; تواند  اگر شرط ضمن عقد نباشد، مىج ـ

ا داشتن همسر دايم به دليل ُعسر و َحَرج ايجاد            اگر از جمله شروط ضمن عقد نكاح، عدم ازدواج مجّدد زوج باشد، چنانچه زوج ب                    )١٢٣٩س  (
 گردد؟ شده توسط زوجه، اقدام به ازدواج موقت نمايد، آيا از نظر شرعى ازدواج موقت باعث فراهم نمودن موجبات طالق از ناحيه زوجه دايم مى

آرى، اگر  .   جمهورى اسالمى است     هاى  ازدواج همسر ديگر، هرچند موقت هم باشد، مشمول شرط ذآر شده و ثبت شده در دفترچه                           ج ـ 
باشد، و ظاهرًا اين      اى زمانش آم باشد آه به حسب طبع براى همسر اول ايجاد ناراحتى ننمايد، مشمول شرط نمى                       ازدواج موقت به اندازه    

 ١۴/١١/٧۴ . نمايد آه واقعيت پيدا آند نحو ازدواج موقت، فرض محض است و بعيد مى
 موقت شرط آند آه شوهر با او مقاربت نكند، آيا عقد صحيح است؟اگر زن در عقد ازدواج  )١٢۴٠س (

 . عقد، صحيح استج ـ
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 َمهرّيه
 آيا در عقد دايم َمهرّيه الزم بوده و بدون آن، عقد باطل است؟ )١٢۴١س (

ر َمهر و فرض آميزش،       ذآر مهر در عقد نكاح دايم، الزم نيست، آما اينكه جهل به مقدار َمهر، در آن هم مضّر نيست و زن با عدم ذآ                               ج ـ 
آرى، در عقد موقت آه َمهرّيه       .  اّما اگر زوج و زوجه در متن عقد نكاح، عدم مهر را شرط آنند، نكاح باطل است                     ;  مستحق مهرالمثل است  

 ۴/٧/٧۵ .گردد جزو ارآان عقد است، با عدم ذآر مهر، باطل مى
آنند آه مبلغ دويست هزار تومان نقد و بقّيه           ند و مهرالمسّمى نيز تعيين مى     بند زن و شوهر و يا اولياى آنان بين خود قراردادى مى             )١٢۴٢س  (

تواند َمهرّيه را مطالبه آند و مرد هم بايد در صورت               در ذّمه زوج باشد، و ارتكاز عرفى هم اين است آه پس از انجام مراسم عروسى، زوجه مى                       
ولى .  »فلها المطالبة بشرط التمكين وله االداء عندالقدرة و االمكان         «:  نوشتند دى مى هاى عا  گونه آه علماى گذشته در عقدنامه       توان بپردازد، همان  

نويسند آه زوج عندالمطالبه بايد پرداخت نمايد، و روى اين اصل وقتى آه اختالفى بين آن           آنند و مى   گونه رفتار نمى   اآنون دفاتر رسمى ازدواج اين    
خواهد آه َمهرّيه را نقدًا و        هرّيه را نقدًا نپردازد او حاضر به تمكين نخواهد شد و بلكه از زوج مى                  گويد تا زمانى آه مرد مَ       آيد زن مى   دو پيش مى  

 يكجا بپردازد و عروسى نمايد، آيا زوجه چنين حّقى را دارد يا نه؟
تمكين دادن به دخول يا        آرى، زوجه چنين حّقى را دارد به خاطر آنكه در مهر حاّل، از حيث نص، فتوا و قاعده هم، زوجه قبل از                                       ج ـ 

آميزش، حّق درخواست َمهر و تمكين ندادن را دارد و ارتكاز عرفى آه در سؤال آمده هم سبب مؤجل شدن َمهر نيست، بلكه يك نحو ارفاق و                      
ه و اجرا يك    و به عبارت ديگر، َمهر به حسب جعل حاّل است، ليكن در زمان مطالب              .  وعده نسبت به زمان مطالبه است نه نسبت به خود َمهر           

 ٣/٣/٧۴ .شود، بلكه خوِد همين ارتكاز دليل بر حاّل بودن و حّق مطالبه در هر زمان است نوع ارفاقى انجام مى
تواند از ايفاى وظايفى آه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا َمهر به               شود آه زوجه مى    اگر َمهرّيه زوجه حاّل باشد، گفته مى        )١٢۴٣س  (

 سؤال اين است آه آيا در صورتى آه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده، ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز                              .وى تسليم شود  
تواند َمهرّيه را به شرحى آه گفته شد، خواستار گردد و پيش از دريافت َمهرّيه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حّق او                               زوجه مى 

 بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حّق مطالبه َمهرّيه را دارد؟
 بعيد نيست آه تسليم زوجه و تمكين خود، هر چند زوج مقاربت نكند، مخصوصًا با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل حّق زوجه به                                 ج ـ 

و براى . ت و دخول بما هو دخول، ظاهرًا خصوصيتى ندارد     عدم تسليم، قبل از اخذ َمهر حاّل به جهت تقابضى است آه مقتضاى معاوضه اس              
 :شود نقل مى» جواهر«توضيح بيشتر، عبارت 

اّنه فرق مع عدم الدخول بين آونها قدمّكنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود الى اِالمتناع بعد التمكين الى أن                                 :  وفيها أي في المسالك ايضاً      «
اّن ذلك منها اسقاط لحّقها، وليس       :  قد يقال :  بله، لما تقّرر اّن القبض اليتحّقق في النكاح بدون الوطي، قلت             تقبض المهر، و يعود الحكم الى ما ق         
 ۴/١١/٧۴ ٤٩.»في األدّلة تعليق الحكم على الوطي

اگر هنگام . شود گردد و معادل ريالى آن نيز در هنگام عقد مشّخص مى        هاى ازدواج، گاهى تعدادى سّكه طال مقّرر مى        در عقدنامه   )١٢۴۴س  (
ها فزونى يافته و ميان زن و شوهر در مورد خود سّكه و يا معادل ريالى آن به قيمت روز اختالف پديد آيد، تكليف                                    گرفتن آن، ارزش ريالى سّكه      

 چيست؟
اش معلوم شده،    ّكههر چند با توجه به اينكه قدرت خريد ريال آن روز را بدهكار است و قدرت خريد هم معادل س                     ;   تابع عرف محّل است    ج ـ 

 ١٠/٢/٧۴ .اى در اختالف نيست همان سّكه را بدهكار است و نتيجه
 گيرند، چه حكمى دارد؟ و پولى آه براى تهّيه جهيزّيه مى) گيرند پولى آه پدر و مادر دختر براى خودشان مى(شيربها  )١٢۴۵س (

 ۴/٧/٧۵ . اگر جزو َمهرّيه باشد، مانعى نداردج ـ
گيرند و گاهى تا چندين برابر توان         ها به صورت نسيه و َدين است و در تعيين آن توان مالى مرد را در نظر نمى                       هرّيهامروزه مَ   )١٢۴۶س  (

حال اگر مرد بميرد و زن آن مقدار از َمهرّيه خود را آه بيشتر از ماترك مّيت است نبخشد، آيا مرد به دليل همين بدهى  .  آنند پرداخت مرد، تعيين مى   
 اهد ديد؟او عذاب خو
 ۴/٨/٧۵ . است»فنظرة الى ميسرة«باشد، چون در َدين   معذب نمىج ـ

در مراسم ازدواجى، تعداد چهارده سّكه بهار آزادى و يك حّج تمّتع در موسم حج مقّرر گرديد و پدر زوج در همان مجلس متقّبل                                  )١٢۴٧س  (
، فقط به تعداد چهاره سّكه اآتفا شده و پدر از پذيرش مخارج حج                        سفر حّج عروس شد و عقد شرعى هم جارى شد، ليكن در ثبت دفتر ازدواج                         

 منصرف شد، آيا اين حج بر ذّمه داماد است يا بر ذّمه پدرش؟

                                                           
 ).آتاب النكاح، باب المهر (٤٣، ص ٣١جواهر الكالم، ج . ٤٩
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 ٢۴/۶/٧۵ .اوست  در فرض مزبور، چون پدر شوهر حج را قبول آرده، به عهدهج ـ
در آميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى          ه، قانون مدنى در خصوص َمهريّ      ١٠٨٢چون طرح الحاق يك تبصره به ماّده            )١٢۴٨س  (

 .بردارى مرقوم فرماييد هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيًال جهت بهره اسالمى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه
الذّمه نقد است با     ّمه به نقد رايج، مافى     بعيد نيست اگر نگوييم آه ظاهر است آنكه در مثل باب َمهر و َثَمن مبيع و موارد آّلى و اشتغال ذ                         ج ـ 

. چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب مالّيت، و آن هم به تبع، عين مضمون است                  ;  مالّيتش آه همان قدرت خريد در آن زمان است         
ت اسكناس ده تومانى از     و واضح است آه برپايه قدرت خريد هم ماليّ         ;  وگرنه يك قطعه آاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است               

بنابراين، در مفروض سؤال و باب َمهر، آنچه را آه زوجه طلبكار است و ذّمه زوج به آن مشغول                             .  گردد پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى        
قدرى پرداخت  است، همان مقدار از نقد رايج است آه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب َمهر به                                  

به .  گردد آه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى آه اصل در ضمان و برائت ذّمه است، بيرون آمده باشد                                      
التفاوت هم محّقق گشته و به نظر معروف آه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل                         عالوه آه پرداخت مثل اصطالحى و مابه       

 و ناگفته نماند آه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد، عرفًا برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار                                         ;شده
و آنچه به نظر    ;  مضمون و مورد ذّمه، مطلب تمام است وگرنه آارشناسان و نمايندگان معظم بايد راهى ديگر راپيدا نموده و تصويب نمايند                       

توان  رسد، اين است آه معيار و شاخص را مثل طال قرار دهند آه مردم هم معتقدند اختالف قيمتها را با آن مى                         ور ساده مى  جانب به ط   اين
توان خريد و َمهرّيه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار مقدار پول و              يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طال مى            ;  معلوم نمود 

 ٣٠/٧/٧۵ .بتوان آن مقدار طال را خريدارى نمودنقد رايجى است آه 
 تواند به جاى فرزند ذآور َمهرّيه را تعيين نمايد؟ آيا پدر مى )١٢۴٩س (

و غالبًا فرزندان راضى به امر ; گردد، مانعى ندارد  تعّهدش برمى   در صورتى آه پسر راضى باشد آه در حقيقت به رضايت خود پسر و              ج ـ 
 ٢۶/٨/٧۵  .باشند مى پدر

اى را به همسرش داده، ولى حدود و مشّخصات آن معّين        يكى از شهدا در قرارداد عادى ازدواج خود يك دانگ از شش دانگ خانه               )١٢۵٠س  (
گ و در آن زمان هم شهيد داراى منزلى نبوده، و قصد داشته آه بعدًا منزلى تهّيه نمايد و شفاهًا گفته است هر زمان آه منزل تهّيه آنم يك دان                                  .  نيست

گردد، در آن مبلغ صد هزار تومان، بابت يك دانگ منزل در نظر                    متعاقبًا آه عقدنامه رسمى ازدواج تنظيم مى         .  آن را به نام همسرم خواهم نمود         
 بفرماييد آيا همسر ايشان يك دانگ منزل را طلبكار است يا صد هزار تومان مندرج در عقد نامه رسمى را؟. گرفته شده است

 براى همسر شهيد آه مبلغ يكصد هزار تومان از بابت منزل در عقدنامه محضرى قيد شده است، اگر زوج در حال                                   در فرض سؤال    ج ـ 
باشد، مگر آنكه ثابت شود يك دانگ خانه فوق در زمان                اى داشته، زوجه يك دانگ از خانه ملكى را از بابت َمهرّيه سهيم مى                    حيات خانه 

 ١۵/١١/٧٢ .لحه شده استثبت عقد، به مبلغ يكصد هزار تومان مصا
 توان عقد را به هم زد عيبهايى آه به واسطه آنها مى

اگر مرد يا زن در امر ازدواج يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را آه بايد در باره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او                                    )١٢۵١س  (
 نگويند، آيا اين آار هم حّق فسخ به دنبال دارد؟

مثًال مردى آمده   ;  آاله بگذارد، طرف مقابل، حّق فسخ دارد       اگر زن و شوهر، هر آدام سِر ديگرى       .  است»  تدليس« در اصطالح     اين آار  ج ـ 
معرفى آرده است و بعد معلوم شده آه اين شرايط را ندارد و              را داراى فالن موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى           و خودش 

) آه همه فقها آن را قبول دارند        (طبق قاعده غرور و تدليس        در همه اين موارد، طرف مقابل،      .  ا را پنهان آرده است     عيبهايى دارد آه آنه     يا
و چه اين غرور و فريب در تندرستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن                   ;  چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود         ;  دارد حّق فسخ 

تواند  خواهد و در هر حال، فرد مى          نمى هم»  ُطهر غير مواقعه   «;  زى هم به حضور عدلين ندارد       اين فسخ، هيچ نيا    .  يك صفت آمال باشد    
 ۶/۶/٧۵ .غير از باب طالق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم يكسان است زيرا فسخ نكاح،; نكاح را فسخ آند

زندگى مشترك زناشويى، از وى جدا شده و با تعويض شناسنامه و پنهان              خانمى پس از ازدواج دايمى با شخصى و داشتن يك سال               )١٢۵٢س  (
اّطالع بوده در  وضعيت او آامًال بى اينكه مراتب ازدواج قبل خود را اظهار نمايد، به عقد دايم شخصى ديگر آه از     نمودن ساير آثار و قرائن و بدون      

ولى مدعى ; نكرده زن نيز موارد فوق را انكار    .  زفاف، متوجه موضوع شده است    با وى و قبل از       زوج دوم پس از مدت آوتاهى معاشرت      .  آمده است 
اّما با مراجعه به پزشك متخّصص، معلوم شده آه پرده بكارت او به اصطالح پزشكى از                       ;  دوشيزه بودن است و گواهى دوشيزگى نيز آورده است           

يحات و نظر به اينكه طبق آداب و رسوم، هنگام خواستگارى، از دختر بودن               حال با توجه به اين توض     .  شود نوع خاّصى بوده و با دخول، ازاله نمى        
دانند و دختر بودن هم از شروط بنايى و ضمن عقد نكاح تلقى شده و عرفًا به منزله تصريح در عقد                                            پرسند و آن را پسنديده نمى           دختر نمى  
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اّطالع بوده، آيا شوهر شرعًا حّق فسخ نكاح  م از موارد فوق آامًال بى     شناسند، و زن آه براى رسيدن به شوهر دست به تدليس زده، و شوهرش ه               مى

 به داليل فوق را دارد؟
رسد اوصاف آمالّيه يا در متن عقد به صورت وصف آمده و يا مبنيًا عليها                     چون به نظر مى    ;   در مفروض سؤال، حّق فسخ باقى است          ج ـ 

بنابراين، در صورتى آه مبادرت به فسخ نكرده باشد،            .  ه موضوع و حكم باشد     واقع شده است، و حّق فسخ، فورى است، مگر آنكه جاهل ب               
 ١/٧/٧١ .شود حّق فسخ با جهل به يكى از آن دو، ساقط نمى

طور خفيف برجا مانده، و از طرفى پرده بكارت او از              به پس از ازدواج معلوم شده آه در ميان پاهاى زن، آثار سوختگى قديمى                 )١٢۵٣س  (
اى انجام نشده    ازدواج، هيچ مذاآره   زوجه قبل از   آه دخول بدون عمل جّراحى ممكن نيست و در خصوص سالمت            است ضخيم سيارنوع گوشتى و ب   

 آيا مورد از موارد فسخ است يا خير؟. است
تواند عقد را  د مىآه مانع نزديكى شود و در اين صورت، مر        باشد اى در َفْرج    يكى از موارد فسخ آن است آه گوشت يا استخوان يا غّده            ج ـ 
 ٢٨/٨/٧۵ .نمايد فسخ

 باشد يا خير؟ با توجه به سؤال قبل، آيا زوجه مستحّق َمهرّيه مى )١٢۵۴س (
و ;   اگر نزديكى ننموده باشد و فسخ از راه عيب ذآر شده و يا غير آن از عيوب موجبه براى فسخ انجام گيرد، مرد بدهكار چيزى نيست                               ج ـ 

 ٢٨/٨/٧۵ .گيرد پردازد، و بعد به ُمَدلِّس رجوع نموده، از او مى ته باشد، مرد َمهرّيه را مىدر صورتى آه دخول انجام گرف
توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى آه بيمارى ايدز دارد در آورد؟ اگر بعدًا اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا                             آيا مى   )١٢۵۵س  (

 حّق فسخ نكاح را دارد؟
اين گونه امراض ُمسرى خانمانسوز، باعث ضرر و َحَرج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه                        با توجه به اينكه      ج ـ 

گونه بيماريها از ِعَنْن و خصى به          داشته و به دختر تذّآر داده نشده، ظاهرًا سبب فسخ است و زوجه، حّق فسخ دارد و مشّقت و َحَرج اين                             
 ١/٣/٧٢ . مراتب باالتر است

اگر مردى با آگاهى از اينكه زنى به بيمارى َبَرص مبتالست، با او ازدواج آند، آيا عقد نامبرده صحيح است؟ و آيا بعد از عقد حّق                              )١٢۵۶س  (
 فسخ دارد؟
 .قچون مرد با علم بر اينكه زن بيمارى َبَرص داشته، با او ازدواج نموده و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طال;  عقد صحيح استج ـ

آند و پدِر    قبل از عقد، پدِر دختر سالمتى چشم پسر را شرط مى          .  آند دخترى با شخصى آه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى            )١٢۵٧س  (
گذرد و هنوز هم دخول      مدتى آه از عقد مى    .  گردد دهد و عقد بر همين اساس جارى مى        پسر نيز قول سالمتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى           

با توجه به اينكه پدر داماد تدليس آرده و دروغ گفته است، آيا دختر حّق فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا                                .  شود رت نگرفته، موضوع روشن مى     صو
 مستحّق َمهرّيه هست؟

 قبل از دخول بوده،     ليكن چون ;   در مفروض سؤال آه بينايى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد، مبنّيًا عليه انجام گرفته، زْن حّق فسخ دارد                     ج ـ 
 ٣٠/٣/٧۴ .زن با فسخ، طلبكار َمهرّيه نيست

 زنهايى آه ازدواج با آنها حرام است
به طورى آه به گفته وى چند سال پس از ازدواج و زندگى زناشويى، هنوز               ;  آورند دخترى را با تهديد و فشار به عقد مردى درمى           )١٢۵٨س  (

 : تقاضاى جدايى از او را دارد، با اين توضيحات بفرماييدميل و رغبت باطنى به شوهرش ندارد و هميشه 
 تواند با آن مرد ازدواج آند؟ شود، آيا مى اى زنا آرده باشد، حاال آه از شوهرش جدا مى اگر اين زن با مرد بيگانه. ١
 ؟)دواج آندتواند با آن مرد از يعنى بدون اينكه طالق بگيرد، مى(آيا طالق گرفتن براى اين زن، الزامى است . ٢
 آيا عده نگه داشتن براى او الزامى است؟. ٣
 اى آه از شوهر قبلى دارد، آيا زنازاده است؟ بچه. ۴
 باشد؟ اند؟ اگر جواب مثبت است، گناهش به گردن چه آسى مى آرده آيا اين زن و مرد در مدت هفت سال زندگى گناه و معصيت مى. ۵
 گيرد؟ عّلق مىحاال آه طالق گرفته، آيا َمهر به او ت. ۶

باشد، خصوصًا با جهل به حكم و موضوع، ازدواج مانعى ندارد، ليكن               چون عدم حرمت ابدى براى زانى، خالى از وجه و قّوت نمى               ـ ١ج  
 .احتياط در ترك ازدواج، مطلوب است

 .است تواند به عقد ديگرى در آيد، نياز به طالق مسّلم  چون زن شوهردار نمى ـ٢ج 
 .باشند ها آه مدخوله مى ست، مانند بقّيه مطّلقه الزامى ا ـ٣ج 
 . حالل زاده است ـ۴ج 
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 .چون طيب خاطر نداشته، نه رضايت آه شرط صّحت است، و آن هم وجود داشته است;  گناه نبوده ـ۵ج 
 ٢۴/۴/٧٨ . آرى، طلبكار َمهرّيه است ـ۶ج 

 ض اينكه همسرش بيمارى داشته باشد و اجازه اين ازدواج را به او بدهد؟تواند با خواهر همسر خود ازدواج آند، با فر آيا مرد مى )١٢۵٩س (
 ١٧/٢/٧۶ . حرام، و خالف نّص قرآن و ضرورى فقه اسالم استج ـ

باشد، آيا عقد    شود همسرش از پيروان فرقه على الّلهى مى           دخترى به ازدواج فردى در آمده و پس از يك ماه زندگى متوجه مى                     )١٢۶٠س  (
 ادامه زندگى چه صورتى دارد؟صحيح است؟ و 

محكوم به اسالم و حلّيت ذبيحه و طهارت و پاآى و صّحت                  ازدواج با فرق اسالمى آه اقرار به شهادتين دارند، جايز است و همه آنها                   ج ـ 
المى بودنشان  شك در عقايد آنان مضّر به اس           و.  باشند، چون معيار در ترّتب احكام مذآور، همان اقرار است و بس                    ازدواج و نكاح مى     

 ٢٨/١١/٧۵ .باشد، بلكه تفتيش از عقايد آنان هم، نه تنها غير الزم بلكه در مواردى هم مصداق سؤال نامطلوب و مذموم است نمى
آن مرد محرم    )  فرزندان پسر (شود؟ و آيا دختر به           آيا زن به داماد خود آه دخترش را به عقد موقت او در آورده محرم مى                              )١٢۶١س  (
 شود؟ مى

 ٣٠/۶/٧۵ .شوند  در هر دو فرض سؤال، محرم مىـج 
بعضى از مردان به منظور محرم شدن با زنى، ابتدا دختر آن زن را به عقد موقت خويش در آورده، و سپس خطبه طالق را                                          )١٢۶٢س  (

 تواند با ديگر دختران آن زن ازدواج آند؟ آنند، با اين حال، آيا پسر آن مرد مى جارى مى
 ٣٠/١١/٧۴ .، طالق الزم نيست، و ازدواج پسر آن مرد با ديگر دختران آن زن، مانعى ندارد در عقد موقتج ـ

انقضاى مدت، پسر عقد آننده، خواهان دخترى           بعد از .  آند شخصى به منظور َمحرم شدن با دختر آسى، عقد موّقت جارى مى                   )١٢۶٣س  (
 تواند با او ازدواج نمايد؟ ها صيغه براى محرمّيت خوانده شده بود، آيا مىبا علم به اينكه تن. است شود آه پدرش او را عقد آرده بوده مى

چون همسر پدرشان است و زِن پدر، براى              ;  ابدى است  تواند با او ازدواج نمايد و بر آن پسر و بقّيه فرزندان آن مرد، حرام                             نمى ج ـ 
دخوله و غيرمدخوله، و همين معنا مقتضاى اطالق آيه شريفه              حرمت ازدواج، اعّم است از دايم و منقطع، و م             .  فرزندان، حرام ابدى است    

 ١٠/۴/٧۴ ٥٠.»َوالَتْنِكُحوا ما َنَكَح آباُئُكْم«: است آه فرموده
 تواند با دختِر زن ديگر ازدواج آند؟ آيا برادر يكى از زنان مى. شخصى دو زن دارد )١٢۶۴س (

 ١٢/٧/٧١ .چون آنچه َمحرم است، دختر خواهر است نه دختر هووى او; ردتواند دختر هووى خواهر خود را بگي  برادر زن انسان مىج ـ
آيا براى  .  ام يك فرزند پسر دارم آه اآنون ُنه سال دارد، و همسرم از شوهر قبلى يك دختر ُنه ساله دارد                         جانب از همسر قبلى    اين  )١٢۶۵س  (

 ط سّنى فعلى عقد نمايم؟توانم دختر او را براى پسرم در شراي َمحرم شدن بنده به دختر او، مى
 ١١/٧/۶٩ .ندارد  بعد از آميزش با همسر، دختر همسرتان با شما َمحرم است و نيازى به عقدج ـ

 آيا زن پدر محرم است؟ و مادر زن پدر چطور؟ )١٢۶۶س (
 ٢٣/١٠/۶٩ .ليكن مادر زن پدر، محرم نيست;  زن پدر محرم استج ـ

با گذشت حدود دو ماه از عقد، معلوم شد آه عقد در عده واقع         .  ام و با شخص ديگرى ازدواج نموده     بنده از شوهر اولم طالق گرفته         )١٢۶٧س  (
 ايم و شوهرم نيز با من نزديكى نكرده، آيا عقد صحيح است يا بايد مرا طالق دهد و دوباره عقد نمايد؟ چون جاهل به اين موضوع بوده. شده است

شويد، و عقد دوم چون در عده و          ز انقضاى عده طالق، آافى است و زن و شوهر شرعى مى               در فرض سؤال، خواندن عقد جديد بعد ا          ج ـ 
 ٢۶/٨/٧۵ .اثر است با جهل هم بوده، وجودش بى

در حالى آه به علت بيمارى، قسمتى از َرِحم را خارج                   .  جانب از همسر اولم طالق گرفتم و در عده طالق ازدواج آردم                     اين  )١٢۶٨س  (
شوم تصور آردم نيازى به عده ندارم و ازدواج           دار نمى  شوم، ولى عادت ماهيانه دارم و با علم به اينكه بچه            دار نمى  نوان بچه اند و به هيچ ع     آرده

 توانم به اين شخص ازدواج آنم يا خير؟ آيا بعد از اتمام عده، مى.  ساله است٩٩آردم و صيغه ما 
 ساله، فى   ٩٩، هر چند آميزش هم حاصل شده باشد و ناگفته نماند آه عقد متعه                   گردد  ازدواج در عده با جهل، موجب حرمت ابدّيه نمى            ج ـ 

٢۴ .داشتن عده از شوهر اول است و بعد از گذشتن عده، ازدواج با شخص دوم مانعى ندارد بنابراين، احتياط در نگه; حّد نفسه باطل است
/۴/٧٨ 

آافى است؟ يا اينكه عالوه بر قول او، شواهد و                و با آسى ارتباط ندارم،      گويد شوهر ندارم      آيا براى ازدواج قول خانمى آه مى           )١٢۶٩س  (
 قرائن حالّيه و مقالّيه هم بر صداقت او الزم است؟

                                                           
 .٢٢، آيه )٤(ساء سوره ن. ٥٠
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 ٨/١١/٧۴ . قول او آافى استج ـ
 اگر دو نفر مذّآر همديگر را وطى آنند، آيا راهى براى حالل شدن خواهر فاعل يا مفعول، به طرف مقابل هست؟ )١٢٧٠س (

آه لواط آننده مرد باشد و لواط دهنده خردسال و               در صورتى .  مادر و خواهر و دختِر پسرى آه لواط داده، بر لواط آننده حرام است                     ج ـ 
ولى اگر گمان يا شك آند آه دخول شده يا نه و يا شّك در بقّيه امور ذآر                   ;  غيربالغ، بلكه اگر لواط آننده بالغ هم باشد، احتياط در حرمت است            

.شوند، آما اينكه اگر لواط آننده جاهل به سببّيت عمل براى حرمت ابدّيه باشد، عدم حرمت، خالى از قّوت نيست                      د، بر او حرام نمى    شده باش 
٢۴/۴/٧٨ 

افرادى آه به دليل انجام عمل حرامى، ازدواج با آنها حرام شده، مانند مادر و خواهر آسى آه با او لواط آرده يا دخترى آه با                                        )١٢٧١س  (
تواند بدون قصد ريبه و شهوت به اينها نگاه آند؟ آيا به اين زنان محرم شده و پوشش در برابر اين مرد براى                               ، آيا اين فرد مى     ...در او زنا آرده    ما

 آنان واجب نيست؟
 ١۴/۵/۶٩ .است  اين افراد در حكم اجنبّيه هستند و نگاه آردن به آنان حرامج ـ

يق سازمان بهزيستى به فرزندى قبول آرده است و در آغاز، آارى آه باعث َمحرم شدن آن بچه با                     اى را از طر    شخصى پسر بچه    )١٢٧٢س  (
 آيا راهى براى َمحرم شدن آنها وجود دارد؟. مادرخوانده شود، انجام نداده است و اآنون بچه، شش يا هفت ساله است

 سّن آنها از اّيام رضاع و دو سالگى گذشته و شرايط رضاع از بين                ها آه  گونه پسرخوانده   اگر دخترى نداشته باشند، براى محرمّيت اين        ج ـ 
ليكن چون اين گونه اعمال آه جزء اعمال بّر و احسان و نيكى به ديگران، مخصوصًا آودآان                 ;  رسد رفته، راهى براى محرمّيت به نظر نمى      

 دو دنيا است، و از نظر حرمت نگاه آردن و                 باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در                 پناه يتيم و سرگردان مى       بى
نامحرم بودن بعد از تميز و بلوغ به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به آودك آه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما                                             

 ٨/١٠/٨٠ .شدبا باشد، و َحَرج و مشّقت رافع حرمت است و اسالم دين سهولت و آسانى مى گردد و جايز مى نيستى، مرتفع مى
راه َمحرم شدن نامبرده    .  ايم آه در حال حاضر پنج ساله است         اى را به فرزندى پذيرفته     از طريق سازمان بهزيستى دختر سه ساله         )١٢٧٣س  (
 چيست؟ به ما

پدِر مرد به   الشرائط و رعايت مصلحت، براى مدت چند سال براى               يك راه َمحرم شدن آن است آه دختر بچه را با اجازه مجتهد جامع                   ج ـ 
بخشد و دختر بچه به صورت زن پدِر مرد، بر آن مرد و همه فرزندان آن                  عنوان متعه به عقد او درآورند و بعد از مدتى، تبعًا صيغه را مى               

ر مسئله باشد، حكم حرمت با تفصيلى آه د و اگر پدر ندارد و نداشتن فرزند براى آنها َحَرجى مى    ;  شود پدر بزرگ، نسًال بعد نسل، َمحرم مى      
 ٨/١٠/٨٠ .شود قبل گفته شد برداشته مى

 شيردادنى آه عّلت محرم شدن است
اجازه پدر و مادر بچه و بدون اّطالع آنها باشد، آيا باز           خود طبق شرايط شير دهد و اين آار بدون        )  نوه(اگر مادرى به فرزند دختر        )١٢٧۴س  (

 شوند؟ مى هم پدر و مادر بچه به هم حرام
ل، اگر مادر ولو با رعايت شرايط رضاع، بچه داماد خود را شير دهد، عدم بطالن نكاح دخترش با داماد، خالى از قّوت                             در فرض سؤا   ج ـ 

 ٣٠/۶/٧۵ .نيست، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد
داده است و برادر شوهر او فرزند          داده، برادر شوهر خود را به مدت چهار ماه شير                  خانمى ضمن اينكه بچه خود را شير مى             )١٢٧۵س  (

 گردد، حكم رابطه زن و شوهر چيست؟ اش محسوب مى رضاعى
ناگفته نماند آه شير     .  گردد سبب حرمت زن به شوهر نمى        خورد و   زن به جهت شيردادن به برادر شوهر خود، ازدواجش به هم نمى                  ج ـ 

 ۴/٧/٧۵ .ه است و ترآش سزاوار استمكرو) در مفروض سؤال و غير آن(به طور آّلى  دادن زن از پستان،
از زن عمويم پرسيدم،     .  داند ام، ولى مقدارش را نمى      جانب مّدعى است آه بنده در اول توّلد از زن عمويم شير خورده                  مادر اين   )١٢٧۶س  (

توانم با   آنند، آيا بنده مى    اط مى با توجه به اينكه بعضى احتي     .  اى گويد بر فرض صّحت، يكى دو بار بيشتر شير نخورده           ايشان هم يادش نيست و مى     
 شود و ازدواج با او صحيح نيست؟ دختر عمويم ازدواج آنم يا اينكه خواهر رضاعى بنده محسوب مى

 در مفروض سؤال، محرمّيت حاصل نشده و رضاع محّقق نگشته و احتياط هم احتياط ارشادى است به آينده آه مبادا آشف خالف شود،                            ج ـ 
 ٣/١٠/٧۵ . وضع مرقوم، آشف خالف نخواهد شدو مورد مفروض هم با

شخصى زنش را طالق داد، در حالى آه او طفل شيرخوارى را به عنوان شوهر انتخاب آرد و او را شيرداد، حكمش چيست؟ و                                 )١٢٧٧س  (
 تواند دوباره با اين زن ازدواج نمايد؟ آيا شوهر اول مى

/١٩/٧ .تواند با مرضعه بچه رضاعى خود ازدواج آند پدر بچه رضاعى مى; ودش  زوجه اگر زوج خود را شير بدهد، عقدش باطل مىج ـ
٧١ 
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دو همسر داشت و من نوه پسرى زن اول وى هستم و از زن                 )  پدر بزرگ من  (باشم آه او     اين جانب يكى از نوادگان شخصى مى         )١٢٧٨س  (
 ام، آيا اين ازدواج صحيح است؟  عّمه تنى خودم ازدواج آردهام، و اآنون با دختر باشد شير خورده دوم پدر بزرگم آه مادر بزرگ ناتنى مى

از زِن پدر بزرگ، مانع     )  زوج( چون ازدواج انجام شده ميان دختر عمه و پسر دايى تنى بوده، اشكال شرعى ندارد، و شيرخوردن پسر                       ج ـ 
اند، از مادر بزرگ ناتنى،       ه با هم ازدواج آرده     باشد آه پسر و دخترى آ       بلكه در صورتى مانع از عقد مى        ;  باشد از عقد با دختر عمه نمى      

 ٣/١٠/٧٠ .شير خورده باشند
 شود؟ تواند به برادر آوچك خود شير بدهد؟ و اگر شير بدهد، آيا زن بر شوهر خود حرام مى آيا خواهر مى )١٢٧٩س (

 ٢٠/١٠/٧٣ .شود ، هر چند احتياط و اولويت در ترك است  حرام نمىج ـ
آيا ازدواج ما دو نفر جايز         .  صد دارم با دخترى ازدواج نمايم، در حالى آه دايى دختر، شير مادر مرا خورده است                        جانب ق  اين  )١٢٨٠س  (

 ام؟ است؟ با توجه به اينكه مادرم اصرار دارد شيرى آه موجب َمحرم شدن گردد، به او نداده
ق نشده است و ازدواج بين آن پسر و دختر، بالمانع                محّق  با شّك در رضاع و شرايط آن، آه در مفروض مسئله است، رضاع، شرعاً                     ج ـ 
ازدواج، ازدواج با دختر خواهر برادر رضاعى          چون;  آه اگر رضاع و شرايط آن هم در مفروض سؤال محّقق شده باشد                   به عالوه ;  است

 ٢٧/۶/٧۵ .شود، چه رسد آه خود عموم منزلت هم ناتمام است منزلت هم محرمّيت حاصل نمى است، حّتى بنا بر عموم
اآنون اين زن، . اى به دنيا آورده، بعدًا بچه و شوهرش به علت مجهولى فوت آردند زنى شوهر آرده و در خانه شوهرش پسر بچه          )١٢٨١س  (

زرگ پذيرد و با شير شوهر اول، او را ب         اى را براى شير دادن مى      در خانه شوهر دوم پسر بچه     .  شير در پستان دارد و شوهر دوم اختيار آرده است         
شود و بين شير شوهر اول و شوهر دوم، چهار الى پنج سال فاصله افتاده  بعد از چند سال زندگى مشترك، از شوهر دوم صاحب دخترى مى         .  آند مى
 شوند؟ آيا اين پسر و دختر برادر و خواهر مى. است

گرچه صاحب شير قبلى، غير از پدر       .  اند ن، محرم رضاعى آن ز   چون همه دختران َنَسبى زن شيردهنده به فرزند       ;  شوند  با هم َمحرم مى    ج ـ 
 ٢٧/٨/٧۴ .باشد فعلى

دخترى مدت سه ماه پراآنده، يعنى روزى يك يا دو بار از زنى شيرخورده و در اين مدت، گاهى اتفاق افتاده آه ده روز يا آمتر                                   )١٢٨٢س  (
 آيا اين دختر با شوهر و پسرهاى آن زن محرم است؟. اصًال از آن شيرنخورده

چون نه منحصرًا   ;  گردد، ظاهرًا تحّقق پيدا نكرده      آيد و سبب ايجاد حرمت مى        در مفروض سؤال، رضاعى آه از خوردن شير پديد مى            ج ـ 
و نيز اطمينان نيست به اينكه          ;  دريك شبانه روز از شير آن زن خورده، نه پانزده مرتبه پشت سر هم و بدون فاصله شدن چيز ديگرى                                  

 ۵/٧/٧۴ . در روييدن گوشت و محكم شدن استخوان، مستقًال تأثير داشته استشيرهايى را آه خورده،
 :نوزاد دخترى آه چند روزه بوده، به مدت چهار ماه و اندى شير مادر پدرمان را خورده است، باتوجه به اين مطلب بفرماييد )١٢٨٣س (
 ند، محرم است يا خير؟تر از پدرم هست آه آوچك) عموهايم(آيا آن دختر به برادران پدر حقير . ١
 اند؟ آيا خواهران آن دختر آه با پدرم شيرخورده، بر پدر و عموهايم محرم. ٢
 ام به فرزندان آن دختر شيرخورده، محرم است؟ آيا عمه. ٣
 ام به فرزندان خواهر آن دختر شيرخورده، محرم است؟ آيا عمه. ۴
 اند؟ مآيا فرزندان پدرم به خواهران آن دختر شيرخورده، محر. ۵

 .تر تر از پدر شما باشند يا بزرگ  دختر مذآور، در مفروض سؤال، به عموهاى شما محرم است، آوچك ـ١ج 
 . خواهر آن دختر به پدر و عموهاى شما محرم نيست ـ٢ج 
 .اند  عمه شما نيز به فرزندان آن دختر محرم ـ٣ج 
 . عمه شما به فرزندان خواهر آن دختر محرم نيست ـ۴ج 
 ٩/٢/٧٠ .نيستند رزندان پدر شما به خواهر دخترى آه شيرخورده نيز محرم ف ـ۵ج 

اآنون .  خواهم آودآى را بزرگ آنم و مشكل محرمّيت دارم          مى.  شوم دار نمى  زنى هستم آه از داشتن فرزند محروم هستم و بچه             )١٢٨۴س  (
گر با اين شير، آودآى را بزرگ آنم، آيا آن آودك با من محرم                    ا.  شوند خورند آه مثل زنان زايمان آرده، داراى شير مى             زنان قرصهايى را مى    

اينك اگر بخواهد از اين قرصها بخورد تا مجددًا شيردار شود      .  شود؟ ضمنًا خانِم برادرم حدود شش ماه است آه فرزند خود را از شير گرفته است                مى
 گردد؟ شوم، محرم مى و اين بچه از آن شير بنوشد، آيا آن آودك به من آه مادر خوانده او مى

.گردد و مسئله از متفّردات اماميه است  شير حاصل از غير والدت و َدّر َلَبن بدون والدت، به اجماع شيعه، موجب رضاع و حرمت نمى                ج ـ 
١٢/۴/٧٣ 
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 است؟ و در      اى را به فرزنْد خواندگى بگيريم، از نظر شرعى مسائل محرمّيت و ازدواج چگونه                       آه بخواهيم بچه    در صورتى   )١٢٨۵س  (
 شود؟ صورتى آه يك پسر و يك دختر به خانه بياوريم، محرم شدن آنها به هم و مسئله ازدواج آن دو در آينده چه مى

چون برادر و خواهر رضاعى     ;  شوند  اگر به هر دوى آن پسر و دختر، يك زن شير بدهد، با تحّقق شرايط رضاع، به همديگر محرم مى                       ج ـ 
را بايد خواهر يا زن برادِر مادرخوانده يا فرزندان آنها شير دهند تا خاله رضاعى و يا عمه رضاعى محسوب شده،                        اّما بچه پسر    .  گردند مى

دهد تا شير دهند تا عمو يا دايى رضاعى محسوب           و محرم شوند و پدر خوانده، دختر بچه را به خواهرش يا زن برادرش يا فرزندان آنها مى                 
١٢٧٢مسئله ( از راهها ممكن نيست و نداشتن فرزند براى شما َحَرجى است، حرمت آن به تفصيلى آه در     و اگر هيچ آدام   ;  شده محرم گردند  

 ١۶/٨/۶٩ .شود گفته شد، مرتفع مى) 
و از حدود يك سال قبل، شخصى مدعى شده آه در                     .  جانب عنايت آرد     حدود چهار سال قبل، خداوند فرزند دخترى به اين                 )  ١٢٨۶س   (

با عنايت به اينكه هر دو بچه دختر هستند و شير                  .  اند آه موضوع تحت رسيدگى است          و او در شب زايمان عوض شده            بيمارستان فرزندان من   
ها عوض شوند، مسئله حّق اجرت شير دادن چگونه          اند، از نظر محرميت، حكم آنان چگونه است؟ و اگر بنا باشد بچه             مادرهاى فعلى خود را خورده    

 است؟
و راجع به اجرت بر رضاع، چون عمل را تبرعًا انجام                   ;  رايط رضاع حاصل شده، محرمّيت محّقق است            چون در فرض سؤال، ش         ج ـ 
 ٢٩/١/٧۵ .اند، هيچ يك از زنها طلبكار اجرت نيست و امر پدر حقيقى بر شير دادن و انفاق هم نبوده تا راهى براى استحقاق پيدا شود داده

 مردى شير زنش را بخورد، آيا در محرمّيت شوهر با بستگان زن و بالعكس تأثير دارد؟خوردن شير زن چه صورتى دارد؟ و اگر  )١٢٨٧س (
و رضاعى آه باعث محرمّيت و حرمت است، مربوط به شير خوردن             ;   حرام نيست، هر چند ترآش مطلوب است و باعث حرمت نيست            ج ـ 

 ٢٠/١٠/٧٣ .قبل از دو سالگى است
 تمكين، اطاعت، نشوز و نفقه

گيرد و اگر روزى زن به اين موضوع توجه آند و خواستار                 م است آه در فاصله عقد تا عروسى، زن از شوهر نفقه نمى                مرسو  )١٢٨٨س  (
آيا زن حق دارد خواستار مخارج      .  دهد نفقه شود، و با عنايت به اينكه در آن مدت تمكين تام نكرده و ارتكاز عرفى هم بر اين است آه زوج نفقه نمى                          

 گذشته خود شود؟
آرى، اگر تمكين   .  باشد، هر چند تمكين به بقّيه استمتاعات محّقق باشد           با تمكين نكردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى                 ج ـ 

نفقه ثابت است، چون نشوز و        )  آه فقط يك فرض است وگرنه غالبًا چنين نيست            (نكردن در مدت نامزدى به خاطر مطالبه مهر حاّل باشد                
شود نه هر تخّلفى، و با داشتن حّق مطالبه، عدم اطاعت جايز               و خروج از اطاعتى آه واجب است، موجب اسقاط نفقه مى            تخّلف غير جايز،    
 ٣/٣/٧۴ .است و نشوز نيست

؟ تواند به اين دليل آه َمهرّيه را دريافت نكرده تمكين ننمايد       تنگى زوج در پرداخت َمهرّيه، آيا زن مى        پس از عقد در صورت دستْ       )١٢٨٩س  (
 و در صورت عدم تمكين، آيا زن ناشزه است؟

آما ;  تواند تا قبل از اخذ َمهر، تمكين ننمايد و معسر بودن زوج، اثرى در اين حكم ندارد                   دار نباشد، زوجه مى    آه مهر مدت    در صورتى  ج ـ 
اّما اگر پس از عقد،     ;  آند ق نمى و چون تمكين نكردن به اعتبار حّق شرعى است، نشوز صد           ;  اينكه فرقى بين تمكين بضع و غيربضع نيست        

محّقق شده باشد، تمكين بر زوجه واجب و طلبكار َمهر است، و تمكين نكردن بعد از آن، سبب نشوز                      )  ولو براى يك مرتبه   (دخول و آميزش    
 ٢٣/٩/٧۵ .گردد مى

 آيا نشوز، موجب سقوط نفقه است؟ )١٢٩٠س (
 ١۴/٨/٧۵ . نشوز، موجب سقوط نفقه استج ـ

  ـ تمكين چيست؟ اطاعت چيست؟١ )١٢٩١س (
 يابد؟ خروج از اطاعت چطور؟  ـ خروج از تمكين چگونه تحّقق مى٢
  ـ حقوق شرعى هر يك از زن و شوهر چيست؟٣
  ـ حّد ممنوع استمتاع زن و شوهر از همديگر چيست؟۴

نع از استمتاع يا آمال آن است، مانند از           برطرف نمودن آنچه ما     آنچه از اطاعْت واجب است، تمكين زن براى شوهر در استمتاع، و                ـ ١ج  
 .شوهر چه آه موجب تنّفر شوهر شود، و آرايش نمودن خود، با فرض درخواست بين بردن هر

 نشوز و خروج از تمكين به ترك اطاعت از زوج در موارد مذآور و يا خروج از منزل به صورت قهر، و يا آنكه مانع استمتاع زوج                               ـ ٢ج  
نوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى آه با آبرو و حيثيت و شخصيت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحّقق                                  و يا منافى شئون خا       

 .يابد مى
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دانند و به خوبى آن آگاهى       شود به معاشرت به معروف، و آنچه توده مردم مسلمان آن را خوب مى                حقوق شرعى هر دو، خالصه مى       ـ ٣ج  
 .دانند، و اسالم هم آن را حرام ندانسته است منكر مىدارند و خالفش را بد و نادرست و 

 ١٨/٣/٧١ .جانب، غير از آن است هر چند نظر اين.  حّد ممنوعى َحَسب بسيارى از فتاوا وجود ندارد ـ۴ج 
 و شرعًا    اند آه اگر زن به دليل حبس و بيمارى، راضى به تمكين نشود                   فقهاى شيعه در آتب مفّصله خود در باب نكاح فرموده                )١٢٩٢س  (

مگر آنكه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به            ;  معذور باشد، پرداخت َمهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمكين، واجب نيست                      
 مورد َمهر براى    حال اگر چنين فرضى در     .  اند تمكين تا زمان رفع عذر دانسته       زيرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حّق مطالبه خود بر             ;  نكاح نمايد 
معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج                 آمد و زوج، قادر به پرداخت َمهر در همان زمان نباشد و از اين نظر در سختى و                         مرد پيش 

يا تمكين بر چنين      حّق خود در مورد مطالبه َمهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتيجه، آ                              نمايد، آيا اقدام وى آاشف از اسقاط          
 اى واجب است و حّق امتناع از آن را تا هنگام پرداخت َمهر ندارد؟ زوجه

چون انشاى عقد نكاح و ايجاب آن به َمهر حاّل و نقد، با علم زوجه                 ;  رسد آه تمكين بر زن، در مفروض سؤال، واجب است            به نظر مى   ج ـ 
پس حّق مطالبه هم شرعًا ساقط و مالزم با رضايت است و               .  ندارد، بوده است  به اينكه زوج قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى                

آرى، اگر انشاى نكاح فقط به قصد حصول ُعلقه زوجّيت            .  در زمان عدم قدرت است     )  دخول، استمتاع و غيره   (بنا بر نكاح و ترتيب آثار آن         
شود، ليكن اوًال اين معنا تنها يك فرض است و            است، ثابت مى  انجام بگيرد، حّق مطالبه زوجه از جهت تقابض در نكاح، آه مثل معاوضات                

محض العقد موجب   «خارج از متعارف، گذشته از اين، اصل در عقود بر وجوب تسّلم و عدم اناطه تسليم أحدهما به تسليم ديگرى است، و                             
اند به عدم فرق بين زوج موسر و معسر، در جواز              دهليكن اطالق آلمات فقها آه تصريح نمو       .  »لِالستحقاق اّال ما خرج بالّدليل على اِالناطة       

فلها ان تمنع من تسليم نفسها حّتى تقبض َمهرها سواء آان الزوج موسرًا «: ففي الشرائع. امتناع زوجه قبل از اينكه زوج َمهر را تسليم آند 
ضرورة اّن  «:  ففى الجواهر .  اند  فرموده شمول اطالق آن، در مورد سؤال، مشكل، بلكه ممنوع است، به جهت استداللى آه                         »  او معسراً 

ظاهر استدالل، عدم سقوط حّق         .  »اعساره و ان أسقط حّق المطالبة عنه باألدّلة الشرعّية، لكّنه ال يرفع حّقها المستفاد من المعاوضة                                
ر امر موجب حق، با فرض       اش از بين رفتن اين حق و اسقاط آن است به وسيله علم، چون اقدام ب                     معاوضه است به وسيله اعسار و الزمه        

 ٢٧/۶/٧٢ .اينكه مورد، قابل اعمال نيست، ظهور در اسقاط دارد
بگير است و طبعًا در هفته، چند روز تدريس دارد، بنابراين، نيازى به                آند آه چون استقالل مالى دارد و حقوق         خانمى تصّور مى    )١٢٩٣س  (

اهد منزل پدر، خواهر، برادر، و يا هر جاى ديگر برود، نيازى به مجّوز و رضايت                     آسب اجازه از شوهر ندارد و به همين جهت، اگر فرضًا بخو               
آند و در هيچ موردى اجازه و يا رضايت شوهر              دار هستند، فرق مى     اند با خانمهايى آه خانه      به اعتقاد ايشان حكم بانوانى آه شاغل        .  شوهر ندارد 

 بيان فرماييد؟برايش مالك نيست، لطفًا نظر فقهى خود را در اين باره 
آه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى آه                در وجوب تمكين براى زوجه، فرقى بين شاغل و غيرشاغل نيست، و زنى                 ج ـ 

 ٢٧/٧/٧۵ .يا خالف شئون خانوادگى مرد و يا خالف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود مانع استمتاع و
هر خود را نگيرد، حق دارد تمكين نكند، و از سويى به تمكين جز نزديكى راضى بوده و مدتى خود را در                                 اگر بگوييم زن تا مَ        )١٢٩۴س  (

 شود يا اينكه فقط تسليم و تمكين تاّم مسقط است؟ اختيار زوج قرار داده است، آيا اين امر مسقط حّق امتناع زوجه مى
اى باشد، َمهر در مقابل همان است، و           در نكاح اگر معاوضه      آميزش است و     تمكيِن مسقط حّق مطالبه مهرحاّل، تمكين به نحو دخول و             ج ـ 

 ٣/٣/٧۴ .اثر است ديگر جنبه تبعى دارد و در معاوضه و متقابضه و تسليم طرفين بى گويى استمتاعات
 آند؟ تواند از قبول آن خوددارى اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى )١٢٩۵س (

 ٣١/٣/٧۵ .گردد، چون امتناع زن به جهت عذر است نع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى بيمارى زن آه ماج ـ
برم و دختر، فعًال در       مردى زنى را به عقد دايم خود در آورده است، ولى بنا بر شرايطى بگويد سه ماه ديگر تو را به خانه مى                                )١٢٩۶س  (

 :با توجه به اين توضيحات بفرماييد. آند خانه پدرى زندگى مى
 اجازه خروج از منزل با پدر است يا شوهر؟. ١
 مخارج زندگى دختر با پدر است يا شوهر؟. ٢
 اگر مرد راضى نباشد آه همسرش با بستگان درجه يك خود رابطه داشته باشد، آيا وى ملزم به رعايت آن هست يا نه؟. ٣

دهد، بنابراين، اختيار خارج شدن از منزل دست خودش              مى چون زوجه حّق مطالبه َمهر حاّل را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه ن                         ج ـ 
/٧/٣ .آما اينكه زن هم تا قبل از دخول، حّق مطالبه َمهر حاّل را دارد; آرى، زوج در هر زمان، حّق تمكين و بردن زوجه را دارد. است
٧۴ 
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 چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى آسب             آيا ناشزه شدن، معصّيت دارد؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نمايد، سفر و نماز وى                    )١٢٩٧س  (
 درآمد باشد، آاسبى و درآمد او چه حكمى دارد؟

ولى درآمد آسبى،   ;  نشوز، حرام و سبب تمامّيت نماز است         مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى آه اجازه الزم است و در حال                 ج ـ 
 ١٩/١١/٧٣ .است حالل

 اى دارد؟ سرش به دانشگاه، اداره، و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعًا چه وظيفهآه مرد با رفتن هم در صورتى )١٢٩٨س (
آرى، .   وظيفه زن، تبعّيت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خالف آن را شرط نموده باشند يا عقد مبنّيًا بر آن شرط، منعقد شده باشد                                  ج ـ 

چرا آه  ;  رفع َحَرج و ضرورت، جايز است        ت غيرقابل تحّمل باشد، به مقدار       اگر جلوگيريهاى شوهر به حّدى است آه باعث َحَرج و مشقّ               
 ۶/١١/٧۵ .»المحظورات الضرورات تبيُح«

 آيست؟ در جايى آه مرد از فراهم آردن نفقه زن ناتوان باشد، نفقه او بر عهده )١٢٩٩س (
به قدر نفقه واجب النفقه آار و تالش نمايد، و حّتى حاآم             آيد، ليكن بر او واجب است آه          با ُعسر زوج، نفقه بر عهده شخص ديگرى نمى          ج ـ 

 ١۴/٨/٧۵ .فايده بودن الزام، اجبار هم جايز است او را الزام به آار و آسب نمايد، بلكه بعد از بى تواند هم مى
 ب است نفقه را بپردازد؟اگر زوجه بدون عذر و با فرض دريافت َمهر، از شوهرش تمكين نكند، در اين صورت هم آيا برمرد واج )١٣٠٠س (

 ٢٧/۶/٧٢ . نفقه، تابع تمكين استج ـ
گويد تنها با     زوجه نيز مى   .  گويد قدرت مالى براى برگزارى مراسم عروسى را ندارد              هنگام ازدواج و قبل از دخول، مرد مى             )١٣٠١س  (

 است؟ ، آيا زوجه مستحّق نفقهعرف محل، حاضر به رفتن به خانه شوهر است، با اين وصف رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و
آرى، اگر عدم تمكينش به خاطر مطالبه َمهرّيه غيرمؤّجل است، مستحّق نفقه است، و ناشزه                      .   به خاطر عدم تمكين مستحّق نفقه نيست          ج ـ 
. دارد نه امتناع از دخولآرى، بعد از دخول، فقط حّق مطالبه َمهر را  .  چون زن حّق امتناع از دخول قبل از اخذ َمهر حاّل را دارد            ;  باشد نمى
٢١/١/٧۵ 

 

 نگاه و لمس
 نگاه ولمس نامحرم. ١

 نگاه آردن بدون شهوت به زنان، با پوشش غيراسالمى و در آشورهاى اسالمى غير از ايران، چه حكمى دارد؟ )١٣٠٢س (
گاه عادى به صورت، بدون قصد لذت        ولى ن ;  گردد، حرام است    با فرض مسلمان بودن فرد، نگاه به بدن آنها و هر چه موجب فساد مى                   ج ـ 

 ۶/٢/٧۴ .توان گفت حرام است را نمى
 حكم نگاه آردن به زنان خارجى غيرمسلمان يا عكس و فيلم آنان چيست؟ )١٣٠٣س (

دنش  نگاه به زنان نامحرم خارجى غيرمسلمان، اگر از روى شهوت و ريبه نباشد، و نگاه هم به مقدارى از مو و بدنش باشد آه برهنه بو                            ج ـ 
 ٢٨/١٠/٧۴ .توان گفت حرام است متعارف است، نمى

آيند، در حضور بقّيه اعضاى خانواده، با          هنگامى آه افراد نامحرم فاميل به منزل ما مى           .  دخترى دارم آه به تكليف رسيده است          )١٣٠۴س  (
 آيا اين رفتار، اشكال شرعى دارد يا خير؟. آند حجاب اسالمى آامل با آنها صحبت مى

نيست و ترك آن هم بر زن، واجب نيست، بنابراين، گفتگو به              شنيدن صداى زن بيگانه و آالم او براى مرد بيگانه و نامحرم، حرام               چون ج ـ 
 ١۵/١/٧٣ .نيست ترتيب آه ذآر شده و با رعايت حدود حجاب اسالمى، فى حّد نفسه حرام آن

 ا با پاى بدون پوشش باشد؟تواند جلوى داماد خود، بدون روسرى و ي آيا مادرزن مى )١٣٠۵س (
بنابراين، بودن مادرزن نزد داماد، بدون روسرى و جوراب، مانعى ندارد و مادرزن حكم مادر را                      .   مادرزن به داماد خود محرم است        ج ـ 
 ۵/٣/٧۶ .دارد

طور  نما چطور؟ البته همان    دنتواند به تمام بدن دختر مورد نظرش نگاه آند؟ از روى پيراهن نازك  ب                آيا پسر به قصد ازدواج مى       )١٣٠۶س  (
 .يعنى طورى است آه ازدواج متوّقف بر آن است; آه ذآر شد، فقط براى ازدواج نه قصد لذت

به شرط اينكه نگاه آردن براى       ;  تواند به غير از عورتين، به بدن دختر مورد نظر نگاه آند               آسى آه قصد ازدواج دارد، بدون ريبه مى          ج ـ 
نيز احتياط  ;  شد و قصد جّدى براى ازدواج باشد، و باز به شرط اينكه احتمال توافق در آار باشد با شرايط مذآور                          دست يافتن به اطمينان با     

 ١/١٢/٧۵ .اين است آه به وجه و آّفين و مو و محاسن اآتفا نمايد
 آيا نظر آردن به قرص صورت نامحرم و دستان تا مچ، بدون قصد شهوت، جايز است؟ )١٣٠٧س (

 ١۶/۶/٧٢ .قى به صورت و دستان زن تا مچ، بدون قصد ريبه، جايز است نظر اتفاج ـ
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 دارد؟ آارآردن زنان در اداراتى آه اغلب با نامحرم سر و آار دارند، چه حكمى )١٣٠٨س (
 ٢١/٨/٧۴ .ندارد  با رعايت آامل حجاب و پايبند بودن به موازين شرعى، مانعىج ـ

  پسران به دبير زن، چه حكمى دارد؟نگاه آردن دختران به دبير مرد و )١٣٠٩س (
٢٢ . هر چند نظر به صورت بدون قصد لّذت و بدون ترّتب مفسده ظاهرًا جايز است، ليكن آمال دّقت بر اآتفا به ضرورت، الزم استج ـ

/٣/٧٢ 
از پسران جوان پشت سر       اى   آيا جايز است براى امور آموزشى در دانشگاه، پسران و دختران جوان در آنار يكديگر و يا عده                           )١٣١٠س  (

 دختران جوان بنشينند؟
بلكه در آنار يكديگر قرار گرفتن آه         ;   دورى آردن از اين گونه اعمال در حّد توان، مخصوصًا در نظام جمهورى اسالمى الزم است                       ج ـ 

 ١۴/۶/٧۴ .سازد، حرام است زمينه تهمت و مفاسد را آماده مى
هاى پسر و دختر بدون ريبه        بوسيدن بچه  نامحرم بدون قصد ريبه، چه حكمى دارد؟ ج ـ         هاى دختر و پسر توسط        بوسيدن بچه   )١٣١١س  (

 .قبل از شش سالگى، مانعى ندارد
 ديدن موى سر خواهرزن يا مصافحه آردن با او، بدون قصد لّذت و ريبه، چه حكمى دارد؟ )١٣١٢س (

 ٨/١/٧۶ . حرام است و خواهرزن، نامحرم استج ـ
 در مراسم تشريفاتى، چه حكمى دارد؟) المذهب و يا اهل آتاب(يا بوسيدن زنان بيگانه دست دادن و  )١٣١٣س (

 ١٧/٢/٧۶ . حرام استج ـ
شخصى آه به سبب رضاع يا ترك طواف نساء، مثًال زن بر او حرام شده است، لمس و نظر از روى شهوت به يكديگر، چه                                          )١٣١۴س  (

 حكمى دارد؟
 ٣٠/٣/٧۶ .است ى شهوت به يكديگر، حرام لمس آردن و بوسيدن و نظر از روج ـ

 ما حكم السالم على المرأة مشافهة و ما حكم مصافحتها؟ )١٣١۵س (
السالم ترويجًا لترك الحجاب، واّال فالسالم على المرأة في حّد                 يلزم ترك السالم عليها، ان لم تكن محّجبة، و آانت بالقفاز حتى اليكون                    ج ـ 
 ١۴١۶االول  ربيع ١٩ .حرام حة، ان آانت موجبة لمّس بدن االجنبي، فهيو اّما المصاف. غير محّرم نفسه

توان به اين قسمت از موها نگاه        آيا مى .  پوشانند امروزه در شهرهاى بزرگ، به طور متعارف خانمها مقدارى از موى سر را نمى                )١٣١۶س  (
 وشانند؟پ آرد، همانند برخى از قبايل آه معموًال زنان مقدارى از موى خود را نمى

 ۶/١١/٧۵ .توان در اين گونه موارد حكم به جواز نمود، و بايد در عمل و فتوا احتياط آرد  نمىج ـ
 حجاب، پوشش و زينت . ٢

آيا تاآنون هيچ عالمى از علماى اسالم نسبت به لزوم حجاب و وجوب تسّتر بر زنان ـ با قطع نظر از حدود و ثغور و آيفيت و                                        )١٣١٧س  (
 ه نموده است؟آّميت آن ـ خدش

هر چند به طور    )  عليهم السالم (بيت اى نسبت به اسالم و آيات قرآن و روايات اهل            نه تنها هيچ عالمى بلكه هيچ آسى آه مختصر آشنايى           ج ـ 
ت و به   داند و به آن مطمئن اس      طور آه در سؤال آمده مى      اندك داشته باشد، بدون احتياج به تقليد، اصل وجوب تسّتر و لزوم حجاب را همان               

، »جواهر«شود مسلمانى آن را نداند با اينكه فقيه بزرگوارى همانند صاحب               نگرد، و چگونه مى    عنوان يك حكم مسّلم اسالمى هم به آن مى          
 ٨/٩/٧٨ .باشد، جزو ضرورّيات مذهب، بلكه دين دانسته است حرمت نظر به آنها را آه در رابطه با تسّتر هم مى

 هاى زن، چه حكمى دارد؟ لو و مقدارى از مو و برآمدگيهاى سينه و قسمتهايى از پايين بدن براى هنرپيشهنمايان بودن زير گ )١٣١٨س (
 و بر زن واجب است آه تمام بدن را بپوشاند و تنها موضعى آه وجوب ستر آن و                          »و اّن الّنساء عورة    « زن همه بدنش عورت است         ج ـ 

/۶ . دستها تا مچ، هر چند تحّقق احتياط به نظر همه آنان، پوشانيدن آنها نيز هستعدمش مورد اختالف بين فقهاست، ِگردى صورت است و
١١/٧۵ 

آيا صحيح  .  گويند آه نزد پسرهاى زير پانزده سال، رعايت حجاب به طور آامل الزم نيست              بعضى در خصوص حجاب بانوان مى       )١٣١٩س  (
 است؟

لكه احتياط واجب آن است آه بدن و موى خود را از پسرى آه بالغ نشده، ولى                       ب;   زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند               ج ـ 
 ٢/٨/٧١ .فهمد و به حّدى رسيده آه مورد نظر شهوانى است، بپوشاند خوب و بد را مى

 آيا اين   آنند، دهد، استفاده مى   آند ولى رنگ پا را نشان نمى         بعضى از خانمها از جورابهاى ضخيمى آه حجم پا را مشخص مى                 )١٣٢٠س  (
 نوع پوشش، اشكال دارد يا خير؟
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 ۴/١١/٧١ .ندارد دهد، اشكال  پوشيدن جورابهاى ضخيم آه رنگ پا را نشان نمىج ـ
 .حجاب مرد را در برخورد با زن نامحرم بيان فرماييد )١٣٢١س (

دن از نظر حيا و عّفت عمومى و نظم           و اّما براى مردها لزوم پوشانيدن ب       ;   پوشاندن گردى صورت و دستها تا مچ، بر زن واجب نيست              ج ـ 
.باشد آه رعايت آن الزم و به خاطر جلوگيرى فساد در جامعه، واجب است و حدود و ثغور آن تابع مالآهاى ذآر شده است                                 اجتماعى مى 

١۵/۴/٧۴ 
 آيا پوشيدن پيراهن آستين آوتاه طبق عرف متداول براى مردان، جايز است؟ )١٣٢٢س (

.آستين يا آستين آوتاه براى مرد، حرام نيست، ليكن شايسته است در مأل عام، از پوشيدن چنين لباسى خوددارى شود                     پوشيدن لباس بدون     ج ـ 
۴/٨/٧۵ 

ها، چه حكمى دارد؟ همچنين آيا        استفاده آردن از مواد خوشبو آننده براى بانوان هنگام رفت و آمد در خيابانها و معابر و مغازه                         )١٣٢٣س  (
 زه شوهرش آرايش آند و به جمع نامحرمان بيايد؟تواند با اجا زن مى

 ٢٣/٧/٧۵ . آرايش نمودن زن در انظار عمومى و نامحرمان، جايز نيستج ـ
گردد آه پوشش آن الزم       آيا سرمه آشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر طال در دست داشتن، حناى دست، جزو زينت زنان محسوب مى                       )١٣٢۴س  (
 است؟

خود را در ديد مردان بيگانه قرار دادن آه موجب فساد در جامعه  ولى آرايش نمودن و; گردد  محسوب نمى   صورت و دست، محِل زينت     ج ـ 
 ٢٠/١٠/٧٣ .گردد، حرام است

 دارد؟ آرايش آردن بانوان در بيرون از خانه يا در سر آار و درس، چه حكمى )١٣٢۵س (
صورت بر زن، آه محِل اختالف است، صورت آرايش                شاندنو وجوب پو   .   حرمت و عدم حرمت، دائر مدار فساد و عدم آن است                    ج ـ 
 ٢٨/١٢/٧٣ .باشد مى نشده

 ابرو برداشتن آه در ميان بانوان مرسوم است، چه حكمى دارد و آيا پوشاندن آن الزامى است؟ )١٣٢۶س (
ر آنكه احتمال دهد منشأ فساد و        مگ;   آرايش زن براى شوهر خود، مانعى ندارد و پوشاندن صورت بيش از اندازه گردى آن، الزم نيست                    ج ـ 

 ١١/١١/٧۴ .موجب تهييج شهوت گردد
در حال  (ابروهايش را بردارد، چون در آنجا گردى صورت          حال اگر آسى به مكه برود و      .  برداشتن ابروها بين زنان معمول است       )١٣٢٧س  (
 است؟ پيداست، آيا گناه) احرام

 ١٩/١١/٧٠ .شود، حرام و گناه است  تهييج شهوت مىآند و باعث  اگر مطمئن است آه نامحرم نگاه مىج ـ
شود، اگر دختران لباس مردانه بپوشند يا به وسيله گريم، خود را به شكل مرد در آورند، آيا                       در نمايشهايى آه در مدارس داده مى         )١٣٢٨س  (

 جايز است؟
 ٢٧/٧/٧۵ .ندارد  در فيلمها و نمايشها آه موقت است و داراى غرض عقاليى باشد، مانعىج ـ

 نگاه به عكس و فيلم نامحرم. ٣
 نگاه آردن به عكس زن نامحرم آه حجاب آامل ندارد، چه صورتى دارد؟ )١٣٢٩س (

 ١٠/٨/٧۵ . در حّد توان بايد اجتناب نمودج ـ
  دارد؟شناسد و بدون قصد لذت و ريبه، چه حكمى ديدن عكس زن مسلمان آه حجاب ندارد، با توجه به اينكه او را مى )١٣٣٠س (

 ٨/١/٧۶ .باشد و حرام است  نبايد نگاه آرد، بلكه منشأ فساد مىج ـ
 در عكاسى، چه حكمى دارد؟) چه با حجاب و چه بدون حجاب(عكس گرفتن از زن نامحرم  )١٣٣١س (

م آند، و يا آنكه عكس      حجابى فرد را فراه     اگر عكس گيرنده زن باشد و گرفتن عكس به نحوى نباشد آه زمينه تهمت به بدحجابى و يا بى                    ج ـ 
و عكس گرفتن مرد از زن، اگر عكس مورد نياز باشد و عكاس زن هم                      ;  در دست اجنبى و بيگانه افتاده و منشأ فساد گردد، مانعى ندارد                 

 ٨/٢/۶٩ .نباشد، با حجاب آامل و بدون آرايش، مانعى ندارد
بدن زن و مرد را عريان نشان داده است، چه حكمى دارد؟ با توجه                 استفاده هنرجويان رشته هنر از عكسها و مجّالت خارجى آه                )١٣٣٢س  (

 به اينكه بعضى از اساتيد تأآيد دارند آه براى به دست آوردن تجربه هنرى، الزم است؟
غ و مجّوز   راه ديگر و مشروع پيدا آرد و نياز به تجربه، ُمسوِّ            بايد و براى تجربه هنرى   ;   نبايد نگاه آرد، چون مفسده دارد و حرام است          ج ـ 
 ٢٢/٢/٧۶ .نيست حرام
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رود و در معرض ديد حاضران آه دختران          زنانه مى  مجلس در برخى از شهرها در مراسم ازدواج، بعد از اجراى عقد، داماد به                 )١٣٣٣س  (
آويزند و هر    يشان مى گردن ا  و به دست  طال آند و  نشيند و روى او را باز مى         عروس در حالى آه آرايش آرده مى         آنار در و زنان جوان هستند،    

آيا .  دچار شوند  است به گناه    ممكن حاضر شود و احتماًال خيلى از افراد         از آن دو فيلم گرفته مى         و گاهى  گذارند يك شيرينى در دهان يكديگر مى        
 يا نه؟ حضور در اين گونه مجالس اشكال دارد

 و عروسى باشد چه مجلس ديگر، به خاطر اينكه منشأ فساد است                به طور آّلى بودن زنان و مردان نامحرم در يك مكان، چه مجلس عقد                ج ـ 
شود، حرام است و حاضر شدن در اين گونه محافل، به خاطر جهات ذآر شده در سؤال، گناه و                        و حدود و ثغور عّفتها و حجبها شكسته مى          

اند، ظاهرًا به حكم     ند و هنوز ازدواج نكرده    شده در سؤال به افراد غيرمطمئن و يا آسانى آه عزب هست             و دادن فيلمهاى ذآر   ;  معصيت است 
منشأ فساد بودن، حرام است و حضور زن آرايش شده در بين زنان و مردان در بين خودشان، اگر همراه با موسيقيهاى حرام و مبتذل و                                       

 ١٣/١٠/٧٢ .ترويج فرهنگ غرب نباشد و در مجلس عروسى باشد، ظاهرًا مانعى ندارد
بيرون باشد، عكس و فيلمبردارى به وسيله برادرشوهر          زدواج، عروس با حجاب آامل باشد و تنها صورت ايشان           اگر در مراسم ا     )١٣٣۴س  (

بردارد، آيا دادن فيلم آن به عكاس            َمحرمى شرعى چه حكمى دارد؟ در ضمن، اگر عكس زن بدون حجاب را شخص                      نظر از و يا نامحرم ديگر     
 دارد؟ نامحرم جهت ظهور و چاپ، اشكال

، عكسبردارى و فيلمبردارى به وسيله نامحرم، خالف            ـ است  مراسم ازدواج، اگر عروس آرايش آرده باشد ـ آه معموًال هم چنين                   در ج ـ 
به وسيله نامحرم، اگر باعث فساد و آبرو ريزى نباشد،           شود، ظاهر آردن آن    و عكسى آه به وسيله َمحرم گرفته مى       ;  نبايد انجام گيرد   است و 
 ٢/٣/٧١ .ندارد مانعى

 شود، چه حكمى دارد؟  آنند و از تلويزيون پخش مى حجاب و آرايش آرده در آن بازى مى نگاه آردن به فيلمهايى آه زنهاى بى )١٣٣۵س (
١۶ .ساز فساد و انحراف در انسان و يا در جامعه شود، حرام است  نگاه آردن به فيلمهايى آه باعث آلوده شدن انسان به گناه و يا زمينهج ـ

/۶/٧۴ 
گردد، آيا نگاه به آن در حكم عكس است يا در حكم شخص                       فيلمهايى آه از رخدادها يا گزارش آه به طور مستقيم پخش مى                      )١٣٣۶س  (

 حاضر؟
 ٢٣/٧/٧۵ . در حكم عكس استج ـ

 اى آه مرده به قصد لذت چگونه است؟  ديدن فيلم يا عكس زوج يا زوجه )١٣٣٧س (
 ٣٠/۶/٧۵ .ندارد ن دو باقى بوده باشد، مانعى اگر تا هنگام مرگ زن و شوهرى آج ـ

 مراجعه به پزشك نامحرم. ۴
گذارد و ما موّظفيم تمام آارهاى مربوط به آنان، از جمله گرفتن                  ما دانشجو هستيم و استاد، دو يا سه بيمار را در اختيار ما مى                   )  ١٣٣٨س  (

با اين  .  بر بعضى از آارها مثل ُسوندگذارى براى ادرار، نظارت داشته باشيم             آنها را انجام دهيم و گاهى بايد          ...  نبض، فشارخون، درجه حرارت و     
 :توضيح بفرماييد

شويم آه با اين     التحصيلى، مسئول بخشى از بيمارستان مى      شود و بعد از فارغ     با توجه به اينكه اين آارها جزو دروس عملى ما محسوب مى            .  ١
 گونه بيماران سر و آار داريم، تكليف ما چيست؟

پردازد، و چه در      پرده بيمارى و نحوه درمان مى        بى در ارتباط ما با همكاران دانشجويمان، چه در محيط آالس درس آه استاد به تشريح                     .  ٢
شوند، مقدارى از آن حريمى آه هميشه وجود داشته، ناخواسته از               محيط بيمارستان آه دانشجويان دختر و پسر با هم براى معاينه بيمار حاضر مى                 

تر شود   شود آه برخوردهاى بين برادران و خواهران دانشجو، بدون اينكه هيچ نّيت سويى در بين باشد، نزديك                    رود و اين روابط باعث مى        مى بين
 آيا روابط مزبور، بدون قصد تلّذذ، حرام است؟. تر با هم حرف بزنند و افراد، راحت

، ليكن به    م معالجه و ضرورت، حرام است ـ آه در سؤال هم به آن توجه شده ـ                  هر چند اين گونه آارها به طور طبيعى و در غير مقا               ـ ١ج  
به عالوه آه حرام نبودن را به آمك          ;  است به دليل آارآموزى، جايز و جزو موارد مستثناى از حرمت نظر و لمس                  جهت معالجه، هر چند    

زمينه بهداشت و درمان نيازمند است و به عنوان واجب آفايى           توان اثبات آرد، چون جامعه بشرى به اين گونه آارشناسان در              تزاحم هم مى  
بايد انجام گيرد و اين گونه واجبات آفايى، از اهميت بااليى برخوردارند و بايد اهم بر مهم مقدم شود و فرقى در جواز امور يادشده، با                                          

 .التحصيلى ندارد خصوصيت و شرط مرقوم شده، بين زمان دانشجويى و فارغ
نشست و برخاست و رفت و آمد بين دانشجويان و همكاران با همه خصوصيات ذآر شده در سؤال، حكم نظر و لمس را دارد، و                            حكم    ـ ٢ج  

ليكن همان گونه آه در سؤال آمده، عزيزان             ;  توان گفت حرام است      با فرض توّقف يادگرفتن مسائل پزشكى آه واجب آفايى است، نمى                  
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اظبت را در خود زير نظر داشته باشند و در حّد توان، رعايت حدود را نمايند و به اندازه الزم، بسنده                  دانشجو هميشه بايد حالت مراقبت و مو      
 .نمايند

اشكال دارد يا خير؟ در صورت جواز، آيا معاينه و              آيا معاينه پزشك نامحرم و نگاه آردن او به عورت به منظور درمان نازايى                    )١٣٣٩س  (
 د؟شو درمان نازايى ضرورت محسوب مى

چون نازايى جزو   ;   مراجعه به پزشك نامحرم براى معالجه نازايى، با فرض انحصار معالجه يا احتمال معالجه توسط او، مانعى ندارد                          ج ـ 
 ٣/٢/٧٠ .موارد َحَرج و ضرورت در زندگى است و مراجعه به حكم َحَرج، جايز است

ولى اين مراجعه به علت صرفه      ;  پزشك مرد وجود دارد    جه به اينكه دندان   پزشك زن چه حكمى دارد؟ با تو       مراجعه آقايان به دندان     )١٣۴٠س  (
 .اقتصادى است

مگر آنكه پزشك زن ماهرتر و بهتر باشد و يا مراجعه به او                 ;   با وجود دندان پزشك مرد، مراجعه به دندان پزشك زن، غير جايز است                 ج ـ 
 ٢۵/٩/٧٣.باشد... داراى صرفه اقتصادى، زمانى و

 هنگام جّراحى در اتاق عمل، مجبور هستيم دستهايمان را تا آرنج ضّد عفونى نموده، بشوييم و در اين هنگام، نامحرم نيز                                  چون  )١٣۴١س  (
 هست و راه گريزى هم نيست تا نبيند، اين آار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

 ١۵/٩/٧۵ . جايز استج ـ
اشد، اّما به دليل عالقه و نيز به آار بردن در موارد ديگر، دانش پزشكى را خواهد پزشكى حرفه او ب  آسى آه دانشجو نيست و نمى       )١٣۴٢س  (
 گيرد، لمس و نظر به نامحرم براى او چه حكمى دارد؟ فرا مى

;  اگر موارد ديگر، نياز ضرورى جامعه است و از نظر مقّررات نظام پزشكى مورد قبول است، لمس و نگاه به قدر احتياج، مانعى ندارد             ج ـ 
 ٣/١٠/۶٩ .نمايد، لمس و نگاه حرام است  بدون توجه به نياز و بدون تشخيص حكومت در آن مورد، اقدام مىولى اگر

 لمس و نظر جنس مخالف براى آموزش دانشجويان پزشكى در شرايط خاص، چه حكمى دارد؟ )١٣۴٣س (
به هر  ;  جه به نياز نظام علمى جمهورى اسالمى به آن           حداالمكان بايد پرهيز نمود، و به اندازه نياز و ضرورت بسنده آرد،آن هم با تو                    ج ـ 

 ٣/٢/٧٣ .حال هميشه بايد متوجه خطر گناه بود و از ريبه و التذاذ پرهيز نمود
 جلوگيرى از باردارى

د، جايز  نماين آيا جلوگيرى زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه، به صورتى آه پزشكان امروز، روشهاى مختلفى را پيشنهاد مى                         )١٣۴۴س  (
 است؟

 ٣٠/٣/٧۵ .ليكن عقيم شدن دايم، اگر هيچ فرزندى نداشته باشد، جايز نيست، ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد;  جلوگيرى مانعى نداردج ـ
دهند و آنان براى هميشه نازا            امروزه براى جلوگيرى از ازدياد فرزند، زنان را در بيمارستان تحت عمل جّراحى قرار مى                              )١٣۴۵س   (
 دار شوند، چه حكمى دارد؟ اگر زن و شوهر هر دو مايل باشند و نخواهند بچه. شوند مى

 ١١/٣/٧٣ .توان گفت حرام است  عمل جّراحى را بخاطر َحَرج در حامله شدن زن، بعد از داشتن چند فرزند، نمىج ـ
 گيرد، چه حكمى دارد؟ وسايلى مانند آاندوم آه براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مى )١٣۴۶س (

١٣ .گيرد، اگر موجب زيان و ضرر براى آنها نباشد، اشكال ندارد  وسايلى آه عمومًا براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مىج ـ
/٢/٧٣ 

 هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حّق تقدم باآدام يكى است؟ در صورتى آه بستن لوله )١٣۴٧س (
تواند بدون اجازه شوهر آارى آند        آرى، زن نمى  .  ادن امورى آه شرعًا جايز است، بر نْفس و جان خود مسّلط است                هرآس در انجام د     ج ـ 

به هر حال تقّدم و تأخرى در        .  است اجازه بگيرد   هاى َرِحم هم سزاوار    استمتاع آامل شوهر باشد، آما اينكه براى بستن لوله          آه مانع از حقّ   
 ١۵/۴/٧۴.است مسئله شناخته نشده

هاى آنان بسته شود، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ و اگر شخص                     چنانچه از سوى بيمارستانها و بدون اّطالع اشخاص، لوله               )١٣۴٨س  (
 داراى فرزند زياد باشد، چطور؟

ست، و بدون   هاى َرِحم و امثال آن و به طور آلى هرگونه دخالتى آه با خواست خود شخص باشد، جايز ا                             عمل جّراحى و بستن لوله       ج ـ 
 ١٧/٢/٧۶ .باشد رضايت شخص، حرام مى
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 مسائل متفّرقه زناشويى
اگر مردى با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، اّما پس از طى مراحل اشتغال بگويد آه راضى نيستم، آيا اين حق را                                  )١٣۴٩س  (

؟ و آيا بين آار موقت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا استخدام به وسيله اشخاص                 دارد و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد               
 برد يا نه، فرقى هست؟ حقيقى و يا حقوقى، خصوصًا دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ و بين آارى آه حّق شوهر را از بين مى

راتى در اين زمينه است، در صورتى آه زوج متوجه          اّما اگر مستلزم خسا   ;   منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد           ج ـ 
بوده آه منع بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست آه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته                           

 ٢٨/١٠/٧۵ .است
با انتخاب و ميل نامزد خود از بازار            ..  .جات و  البسه شخصى به قصد ازدواج و اجراى صيغه عقد، مقدارى زيورآالت طال و                    )١٣۵٠س  (

شود آه نتيجه اين مراسم نشانه عملى شدن اين ازدواج است، اگرچه                 طى مراسمى به شخص عروس اعطا مى         آند و اين وسايل نيز      خريدارى مى 
ه نشانه بارز آارشكنى در      شود آ  شروط و مواردى مطرح مى     )  به خاطر بر هم زدن ازدواج      (ليكن از طرف عروس      ;  هنوز عقد خوانده نشده است     

با اين توضيحات تكليف      .  آند سرپيچى مى  عقد است، در حالى آه هيچ آدام از آنها، قبًال مطرح نشده بود آه پس از آن، دختر رسمًا از ازدواج                                  
 شود؟ اند، چه مى هايى آه خانواده پسر انجام داده هزينه

تواند برگرداند، چون اگر هبه باشد، به خاطر َرِحم نبودن متّهب، رجوع جايز              ر مى  آنچه از عين وسايل و لوازم و غير آن باقى است، پس            ج ـ 
و اگر تنها اباحه تصّرف هم بوده آه جواز رجوع در آن واضح است و اّما آنچه آه از بين رفته و مصرف شده، آسى                                   ;  و قابل فسخ است    

 ٢۴/١٠/٧٣ .ضامن آن نيست، چون با تسليط مّجانى و اباحه از طرف شخص بوده است
 المثل در نكاح چيست و چه مواردى را شامل است؟ منظور از اجرت )١٣۵١س (

المثل به نكاح اختصاص ندارد، بلكه براى هر آارى آه صاحب آار راضى بوده و آارگر هم قصد تبّرع نداشته، ولى                                  اصوًال اجرت   ج ـ 
آرى، چون آار آردن زن در      .   بما هو نكاح مسئله آار مطرح نيست        آند، و در نكاح    المثل مصداق پيدا مى    اجرت و مزد تعيين نشده، اجرت      

خانه از وظايف او نيست و اگر در آارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذآر دهد و شوهر راضى باشد، و اجرت را تعيين                                
 ٢٨/٨/٧١ .ن را طلبكار استالمثل را طلبكار است، و اگر معّين نموده باشند، همان اجرت متعّي ننموده باشند، اجرت

 آيد، چيست؟ به دست مى) غير از َمهرّيه و جهيزّيه(تكليف حقوق زن در آنچه آه در زندگى مشترك با شوهر  )١٣۵٢س (
آما اينكه اگر اموالى داشته و به زوج هبه ننموده، در سود            ;  المثل است   اگر قصد تبّرع احراز نشود، به حكم حرمت عمل، مستحّق اجرت           ج ـ 
 ١۶/٢/٧۶ .نها از باب شرآت سهيم استآ

بر )  وضعًا و تكليفاً  (اگر مرد هنگام نزديكى با همسر خود، چهره زنى را آه قبًال در خيابان ديده در ذهنش بگذراند، چه نوع آثارى                         )١٣۵٣س  (
 گذارد؟ اش مى عمل مقاربت مرد با همسر قانونى

آراهت شديده و احتمال اثر سوء دارد، و بايد پرهيز نمود آه مبادا در روحيه و                          به نظر آوردن چهره زن بيگانه به هنگام نزديكى،                 ج ـ 
 ٢١/١٠/٧١ .صفات و خصوصيات فرزند اثر بگذارد

 توان همسر خود را به دليل بدزبانى تنبيه بدنى نمود؟ آيا مى )١٣۵۴س (
 ١۴/١٢/٧۴ .فساد، آه آن هم داراى شرايطى استمگر از راه نهى از منكر و ;  تنبيه بدنى آه موجب اذيت و آزار شود، حرام استج ـ

 آيا جايز است در زندگى زناشويى، گاهى اوقات با همسرم به خشونت برخورد نمايم؟ )١٣۵۵س (
١۶/١١ . ِاعمال خشونت با زن، آه ريحانه است نه قهرمانه، مخصوصًا همسر آه وسيله آرامش و شريك زندگى است، بايد ترك گرددج ـ

/٧۴ 
 ختنه آردن

 اش نسبت به تكاليف شرعى، مانند حج و ازدواج چيست؟ وظيفه. براى فردى آه امكان ختنه شدن نيست )١٣۵۶س (
 ١۵/٧/٧۴ . در ازدواج ختنه شرط نيست، ليكن براى طواف در حج و عمره، احتياط آن است آه خود به جا آورد و نايب هم بگيردج ـ

چون اگر جايى از بدنم زخم شود       ;  ام هنوز ختنه نشده  )  هموفيلى( ثر ابتال به بيمارى خونى    جانب پسرى هجده ساله هستم آه بر ا        اين  )١٣۵٧س  (
 آيد تا به مرگ منجر گردد، وظيفه بنده چيست؟ از لحاظ نماز و روزه و ازدواج چه تكليفى دارم؟ خونش بند نمى

ليكن به خاطر مشّقت ذآر شده در سؤال، براى             ;  اشدب الزم مى   ختنه نمودن يك واجب الهى است، و بر مكّلف بعد از تكليف، انجامش                    ج ـ 
درخور توجه به نْفس، حرام و معصيت است، و اگر موجب               بلكه به خاطر احتمال خطر و ضرر        ;  مرتفع است و انجامش واجب نيست       شما

دواج، بيمارى خود را    طواف حج، ليكن در موقع از       و ختنه شرط صّحت عبادات و ازدواج نيست مگر در           ;  مرگ گردد، حكم قتل نْفس دارد      
 ٢۴/٣/٧۴ .بگوييد به خانواده دختر بايد
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 عقيقه
 .اى از ويژگيهاى آن را بيان فرماييد عقيقه آردن گوسفند، چه حكمى دارد؟ و وظيفه پدر و مادر و ديگران چيست؟ خالصه )١٣۵٨س (

 در پيرى و آبر سن متوجه شود آه برايش عقيقه نشده،              عقيقه آردن براى فرزند، مستحب و بر او تأآيد شده تا جايى آه حّتى اگر انسان                  ج ـ 
پدر و مادر نبايد از گوشت      .  گيرد، اصل ذبح نمودن گوسفند است      تواند عقيقه نمايد، و آنچه آه عقيقه با آن انجام مى            شخص براى خودش مى   

د، و دعاى عقيقه هم بايد خوانده شود و گوشت          آن بخورند و خوردنش براى آنها مكروه است، بلكه هيچ يك از نانخورهاى پدر هم نبايد بخورن                
 ١٨/۶/٧١ .آن را بايد به مؤمنين داد

 توانند از گوشت عقيقه فرزندشان بخورند؟ آيا والدين مى )١٣۵٩س (
 .دارد  مادر، بلكه پدر، نبايد بخورند و آراهت دارد و براى مادر، آراهت شديدترج ـ

 .دعاى عقيقه را بيان فرماييد )١٣۶٠س (
يا َقوِم ِاّني   «:  نقل شده اين دعا را بخواند     )عليه السالم (در وقت آشتن گوسفند عقيقه همان گونه آه در موثقه عّمار از حضرت امام صادق               ج ـ   

َن ِانَّ َصالِتي َو ُنُسكي َو َمْحياَي َو َمماتي          َبِرىٌء ِمّما ُتْشِرُآوْن ِاّني َوجَّْهُت َوْجهي ِللَّذي َفَطَرالسَّمواِت َواْالْرِض َحنيفًا ُمْسِلمًا َو ما َاَنا ِمَن اْلُمشِرآي                  
ْل ِلّله َربِّ العاَلميَن ال َشريَك َلُه َو ِبذِلَك ُاْمرُت َو َاَنا ِمَن اْلُمْسِلميَن َالّلُهمَّ ِمْنَك َو َلَك ِبْسِم اِهللا َو ِباِهللا َو اُهللا َاْآَبَر َالّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمحمَّد َو َتَقبَّ

و (ِبْسِم اِهللا َوِباِهللا الّلُهمَّ َعقْيَقٌة َعْن ُفالن         «:  و در حديث ديگر فرمود آه اين دعا را بخواند           .  و به جاى آن نام فرزند را ببرد        »  ِمْن فالن بن فالن   
 .، سپس آن را بكشد»ها ِوقاًء ِالِل ُمَحمَّد َصّلى اهللا َعَلْيِه َو َعَلْيهمَلْحُمها ِبَلْحِمِه َو َدُمها ِبَدِمِه َو َعْظُمها ِبَعْظِمِه َالّلُهمَّ اْجَعْل) نام فرزند را بگويد

 نمايد؟ شخصى گوسفندى را عقيقه نموده و دعاى آن را نخوانده است، آيا آفايت از عقيقه مى )١٣۶١س (
 . گوسفند عقيقه يا قربانى هرگاه دعايش را نخوانند ضرر ندارد، اّما خواندنش بهتر استج ـ

گويند استخوانها و پوست آن را بايد در آيسه آرد و دفن نمود،                 اينكه بعضى مى  .  چگونگى مصرف گوشت عقيقه را بيان فرماييد          )١٣۶٢س  (
 آيا اين گونه آارها موجب تضييع مال و حرام نيست؟

ته بين آنان تقسيم آنند، و حّتى           آند، چه گوشتش را بپزند و به مؤمنين بدهند، و چه نپخ                      گوسفند عقيقه را آه ذبح آردند، آفايت مى              ج ـ 
عزادارى و يا غير آن مصرف نمود و مستحب است آه يك ران آن را به قابله بدهند، و بهتر آن است آه استخوان را                             توان براى مجالس   مى

تضييع مال و حرام است،     و اّما قرار دادن استخوان يا پوست آن در آيسه و دفن آردن زير خاك، دليل موّجهى ندارد و                    ;  پيش از پختن نشكنند   
 .بلكه خود دفن استخوان به قصد استحباب، مشكل است

 حضانت
آيا زنى آه منحرف است و به علت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شّالق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهر، دختر سه                              )١٣۶٣س  (
 توان به او سپرد تا حضانت آند؟ اش را مى ساله

تواند متكّفل حضانت و        جهت فكرى و اخالقى، نمى         از ضانت آودك را ندارد، چه از جهت جسمى و چه                    مادرى آه صالحيت ح        ج ـ  
 ١۴/١٠/٧۵ .باشد سرپرستى

زمانى آه بچه دو ماهه در َرِحمم بوده، از شوهرم جدا              .  ام و از او پسرى دارم آه ُنه سال دارد            زنى هستم آه از شوهرم جدا شده          )١٣۶۴س  (
خواهد و بچه هم هيچ گونه        قبًال شوهرم بارها اقرار آرده است آه بچه را نمى           .  ام آنجا متوّلد و بزرگ شده است        ام و بچه   فتهشده و به خانه پدرم ر      

ام را با خودم به خارج از آشور           بند و بار است، آيا حق دارم بچه          با توجه به اين مسائل و اينكه شوهر سابقم مردى بى             .  اى به پدرش ندارد     عالقه
 رسد يا پدرش آه ولّى قانونى و شرعى اوست؟ آيا حّق حضانت دايمى او به من مىببرم؟ و 

ليكن ولّى قهرى، شرعًا پدر يا جّد پدرى است و يا            ;  جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است                به نظر اين   ج ـ 
 مادر بر پدر بزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، ولّى او               ٥١،»ْعُضُهم َاْولى ِبَبْعضِ  َو ُاولوا االَْرحاِم بَ   «مادر، و با نبود پدر به حكم آيه شريفه            

نمايد و باعث فساد      پدر بزرگ است و واليت او ثابت است، مگر آنكه حاآم شرع تشخيص دهد آه رعايت مصلحت و غبطه طفل را نمى                              
 ٢۴/۴/٧٨ .نمايد يت عزل مىگردد آه در اين صورت، او را از وال فكرى و مالى و يا جانى طفل مى

نامبرده به علت مخالفت شوهرش از حضانت اطفال شوهر سابقش خوددارى                 .  همسر مفقودى بعد از طالق حاآم، ازدواج آرده             )١٣۶۵س  (
 تواند او را ملزم به انجام اين امر آند و يا اينكه ديگر اقرباى مفقود بايد متكّفل اين مهم شوند؟ آيا حاآم مى. آند مى

مخصوصًا بعد از ازدواج و       ;  توان به عنوان يك تكليف و حكم ثابت نمود              چون وجوب حضانت را نمى      ;  توان او را وادار نمود        نمى ج ـ 
ممانعت شوهر، و لزوم اطاعت زن از شوهر و آنچه مسّلم است، حق داشتن و يا اصل حق است آه آن هم با خوددارى مادر از بين رفتنى                                    

                                                           
 .٧٥، آيه )٨(سوره انفال. ٥١
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دى، حضانت بر وصّى پدر آه مفقود شده است و با نبود وصّى هم، بر ارحام طفل به مراتب ارث، يعنى اولى به                        ظاهرًا در چنين موار   .  است
چون آنان هستند آه با پدر طفل ارتباط دارند و               ;  توان آنان را مجبور نمود       و ظاهرًا با امتناعشان مى      ;  ارِث طفل بايد از او حضانت آند          
 ٢١/١١/٧١ .ش بوده، و ذى نفع در مال طفل هستندا مسئول امور مالى و غير امور مالى

 اش را از ديدار فرزندش آه تحت حضانت پدر است، محروم نمايد؟ آيا پدر شرعًا مجاز است آه همسر سابق و مطّلقه )١٣۶۶س (
 ٨/۴/٧۴ .ندارد  جلوگيرى از صله َرِحم، گناه و معصيت است و پدر چنين حّقىج ـ

  مادر مبنى بر اينكه طفل نزد يكى از آن دو باشد، حّق حضانت واگذارنده از ميان خواهد رفت؟آيا با موافقت پدر و )١٣۶٧س (
تكليف ساقط  )  در اين گونه تكليفها    (گردد، و اگر تكليف محض هم باشد و ديگرى هم انجام دهد                     آرى، اگر با تراضى باشد، ساقط مى           ج ـ 
 ١٠/٢/٧۴ .شود مى

شود، به غير از نفقه،       ضانت صغار را به عهده دارد و براى نگاهدارى و زحمتى آه متحّمل مى                پس از فوت شوهر، همسر او ح         )١٣۶٨س  (
 آيا زن چنين حّقى دارد؟. آند اجرت اين آار را طلب مى

عمل را طلب دارد و بايد به او پرداخت شود، مگر آنكه خودش مايل به نگهدارى فرزند باشد و حاضر به                     )  اجرت متعارف (المثل    اجرت ج ـ 
 ٢٩/١/٧٣ .جدا شدن آنها از خود نيست آه در اين صورت چيزى طلبكار نيست

اّما ;  حال قصد ازدواج دارم، و به هيچ وجه قصد رهاآردن فرزندان خود را ندارم                .  شوهرم فوت آرده است و از او دو بچه دارم             )١٣۶٩س  (
 ين حّقى دارند؟آيا آنان چن. خانواده شوهرم قصد دارند با زور فرزندانم را از من بگيرند

 ٧/٣/۶٩ .است  حسب شرع و قانون، حّق نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقًا با مادرج ـ
 سقط جنين

 در صورتى آه در جنيْن روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟ )١٣٧٠س (
توان   انعقاد نطفه و يا قطع شدن حيض هم نمى          يعنى با احتمال  ;  بلكه حّتى در صورت شك هم جايز نيست        ;   سقط جنين، مطلقًا حرام است      ج ـ 

 بر آن   ٥٢»صحيحه رفاعة «ليكن منصوص است و      ;  اين حكم، هر چند برخالف قواعد است        .  با خوردن دارو و يا غير آن، چنين آارى آرد            
قبل از چهار    (ج روح    اّما براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر آارشناسى و َحَرج غيرقابل تحّمل، در فرض عدم ولو                                .  داللت دارد 
 ٣٠/٢/٧۵ .رافع حرمت است» نفى َحَرج«توان گفت حرام است و قاعده  ، نمى)ماهگى

هاى  ها مبتالست آه با بررسيهاى تخّصصى و مشاوره           خانمى سه ماه است آه باردار شده و به بيمارى آسم و برونشكتازى ريه                    )١٣٧١س  (
 در اين صورت آيا سقط جنين براى او، جايز است؟. شان خطر جانى در بر داردباردارى براى اي پزشكى به اثبات رسيده آه ادامه

توان گفت حرام است،      با توجه به خطر جانى مرقوم و بودن جنين قبل از چهار ماهگى و فرض عدم ولوج روح، چنين سقطى را نمى                            ج ـ 
 ٢٣/٨/٧۴ .بلكه ظاهرًا به خاطر َحَرج و حفظ نْفس محترمه ذى روح، جايز است

اگر خانمى به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدِر طفل معلوم باشد يا نه، فرزند وى در آينده در اجتماع مشكالت عاطفى و                               )١٣٧٢س  (
در اين مورد آيا با تقاضاى وى، اقدام به سقط            .  دار خواهد شد   اجتماعى بسيار زياد خواهد داشت، همچنين حيثيت اجتماعى خانواده وى به شدت لكه               

 نين از سوى پزشك مجاز است؟ آيا جواز در تمام دوران حاملگى وجود دارد يا نه؟ج
تواند حرمت سقط را بردارد و در فرض سؤال            چون ضرر و َحَرج از ناحيه شخص اوست و ضرر مقدم نمى              ;   سقط جنين جايز نيست     ج ـ 

 ١٢/٩/٧٠ .اى با دوره ديگر نيست فرقى بين دوره
  جنيْن دميده شده باشد، حكم سقط آردن آن چيست؟در صورتى آه روح در )١٣٧٣س (

اش ديه آامل است، مشكل،      آند و ديه   آه قتل نْفس صدق مى    )  چهارماهگى( حكم به جواز آشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح                ج ـ 
آرى، . رسد ، مزّيت و ترجيحى به نظر نمى  ولو با ترديد امر بين ُمردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو                  ;  بلكه ممنوع است  

 ٣٠/۶/٧٨ .تواند خود را معالجه نمايد، هر چند منجر به سقط جنين گردد در صورت بيمارى مادر، وى مى
 تكليف ما در برخورد با اين گونه بيماران چگونه است؟. در بين اقليتهاى مذهبى، براى انجام عمل سقط جنين، منعى وجود ندارد )١٣٧۴س (

 ١/٧/٧٨ . پزشك مسلمان نبايد خود را در معرض آمك به سقط جنينى آه از نظر اسالم حرام است، قرار دهدـج 
هايى آه به هيچ عنوان امكان اداره آردن فرزندان بيشتر را ندارند، بعد از مشاهده احتمال حاملگى، مثًال چند روز                           براى خانواده   )١٣٧۵س  (

با عنايت . رود آنند آه با آن، اگر واقعًا هم حامله باشد، حمل از بين مى     ايى از شك و شبهه، آمپولى تزريق مى       اش گذشته، براى ره    از عادت ماهيانه  
 به گذشت فقط چند روز از عادت ماهيانه و اينكه قطع بر حاملگى وجود ندارد، حكم شرعى چيست؟

                                                           
 .١ من ابواب الحيض، حديث ٣٣، باب ٢وسائل الشيعه، ج . ٥٢
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نظر حكم و مورد با وجود نّص، از موارد اصالة البرائة خارج             باشد، و از      با احتمال حمل، تزريق آمپول مانند صورت يقين به حمل مى            ج ـ 
 ١٣/٢/٧٣ .است

 تغيير جنسّيت
براى زنان و مردان و اشخاص خنثى آه تغيير جنسّيت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق آنند و                                        )  ١٣٧۶س  (

تر، تنقيص   شود، ليكن تمايل به تغيير جنسّيت و به عبارت روشن                 آنها ديده مى     همچنين زنان و مردانى آه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در                     
، آيا تغيير   )آنند براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف، از جمله حرآات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى                           .  (جنسّيت دارند 

 ؟جنسّيت جايز است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسّيت جايز است يا نه
توان گفت آه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقّيه تكاملهاى          تغيير جنسّيت، فى حّد نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترّتب بر آن را، نمى               ج ـ 

 و  يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده      ;  علمى است و بعد از تحّقق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است                     
مسائل اخالقى و شخصيت انسانى (ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله ; شود بعدًا واقعًا زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى   

بايد توجه داشت، و معموًال، اگر نگوييم دائمًا، تغيير جنسّيت به جهت               )  و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر               
به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله         .   حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكالت و نابسامانيهايى از جهات مختلف است               مسائل

و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد آه به حسب جهات و داليل اوليه، هر چند جايز و تصّرف در مخلوق است نه در                                         
و اّما تغيير اثباتى، به اين معنا آه شخصى ويژگيهاى مرد را دارد،               ;  توان گفت جايز است     مفاسد عظيم آن نمى    ليكن به دليل تبعات و    ;  خلقت

بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، الزم و              ;  ولى طبق تشخيص پزشكان، واقعًا زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است                   
گونه تغيير   ناگفته نماند آه اين    .  توان دگرگونى ناميد آه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است                مىواجب است آه اين آار را در حقيقت ن           

/۴/۵ .توان گفت حرام است شود، چون ظاهرًا مفسده خارجى ندارد، نمى جنسّيتها آه به مشّخص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى
٧٣  

 

 طــالق
مند شود و    ت طالق، به قصد اينكه وى بتواند از مطّلقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره                   مردى آه زنش را بدون داشتن نيّ         )١٣٧٧س  (

 اى زمينى را به او بدهند، طالق بدهد، آيا چنين طالقى شرعًا صحيح است؟ مثًال از طرف اداره
باشد، )  مثًال به قصد شوخى و يا صورى      (ى   در طالق، شرط است آه طالق دهنده، قصد طالق داشته باشد، وگرنه چنانچه بدون قصد جدّ                ج ـ 

 ١١/٣/٧۵ .شود نمى طالق واقع
اگر مردى را تهديد آنند و با او درگير شوند و به دفترخانه ببرند و با اجبار صيغه طالق را جارى آنند، به طورى آه نه تنها وى                                  )١٣٧٨س  (

 حكم اين طالق چيست؟. راضى نبوده، بلكه شاهدى نيز حضور نداشته است
پس اگر مردى با اآراه و اجبار و بدون رضايت، زن خود را طالق دهد، و يا                  .   در طالق، مانند بقّيه ايقاعها و عقدها، اختيار معتبر است           ج ـ 

 ٩/١/٧١ .آسى را وآيل در طالق نمايد، چنين طالقى باطل است) بدون اختيار(
 ه باشد، حكم شرعى آن چيست؟اگر آسى پس از نزديكى، بالفاصله زن خود را طالق داد )١٣٧٩س (

يعنى در زمان پاك شدن از حيض آه هنوز دخول و آميزش انجام نگرفته باشد، پس طالق بعد از                               ;   طالق بايد در ُطهر غير مواقعه          ج ـ 
 ٩/١/٧١ .آميزش، قبل از حيض و طهارت ديگر، باطل است و صحيح نيست

اى جز طالق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طالقى آه           اند و چاره    بر طالق نموده   اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق            )١٣٨٠س  (
گويد  ، زوج هم به فارسى مى      »تو زوجه خود را مطّلقه سه طالقى آردى؟         «:  گويد دهند، به اين نحو آه مطّلق به زوج به فارسى مى              اهل سّنت مى  

 ، چه صورتى دارد؟»بلى«
شود،   حضور دو مرد عادْل شرط است، بايد به شهرهاى ديگرى آه در آن عادل پيدا مى                              چون در طالق، عالوه بر شرايط ديگر،            ج ـ 

دهند، ما با  طريق خود، زنهاى خود را طالق مى بلى، با طالقى آه آنها به  .  تواند به طريق اهل سّنت، طالق بدهد       نمى و شيعه ;  مراجعه نمايد 
 ١٨/۴/٧۶ .آنيم مى آن، معامله طالِق صحيح

شود، اگر طالق    اند و از نظر پزشكى، يقينًا و قطعًا آبستن نمى           هايش را بسته   آه با عمل جّراحى َرِحمش برداشته شده و لوله         زنى    )١٣٨١س  (
 بگيرد، آيا واجب است آه عّده نگه دارد يا حكم زن يائسه و زير ُنه سال را دارد؟

يند، بايد بعد از طالق، عّده نگه دارد، ولو يقين دارد حامله                  ب اند، ولى در سّن آسى است آه حيض مى              زنى آه َرِحمش را در آورده         ج ـ 
 ٢۶/١١/٧٠ .شود نمى
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مخالفت آند و اين امر، موجب به هم خوردن پيوند               آن در صورتى آه خطبه عقد نكاح خوانده شود و دختر بنا به داليلى بعدًا با                       )١٣٨٢س  (
 چيست؟ ق دارد؟ و تكليف پسر نسبت به َمهرّيهباطل است و يا احتياج به طال خود به شود، آيا صيغه عقد، خود

و اگر شوهر با زن آميزش آرده باشد، تمام َمهرّيه و اگر آميزشى در آار نبوده، بايد نصف آن را                        ;   احتياج به اجراى صيغه طالق دارد       ج ـ 
 ١۴/٢/۶٩ .بپردازد

چنانچه مرد بخواهد وى را طالق        .  اند  نيز ثبت نكرده    زن و مردى آه در دوران نامزدى با يكديگر سازگار نباشند و در محضر                     )١٣٨٣س  (
 تواند بدون حضور زن، او را طالق دهد؟ دهد، آيا نيازى به حضور زن نيز هست يا مرد مى

 ٢۵/٧/۶٩ .و بايد در هنگام طالق، نصف َمهر را هم بپردازد;  چون قبل از طالق، حكمّيت بايد انجام بگيرد، لذا اّطالع دادن الزم استج ـ
داند ـ آيا از نظر شرع        آسى آه روحانى نيست و بخواهد خودش صيغه طالق را بخواند ـ با توجه به اينكه معناى آن را آامًال مى                           )١٣٨۴س  (

 پذيرفته است؟
 چون در صيغه طالق، خصوصياتى زايد بر صيغه عقد معتبر شده، لذا بايد مجرى صيغه، داراى اّطالعات علمى اولى باشد و                                               ج ـ  
 ٣٠/٨/٧١ .مكان بايد احتياط نمود، و به اّطالعات جزئى، اآتفا نكرداال حّتى

شود؟ آيا طالق دهنده و دو شاهد بايد يكديگر          گويند در طالق دو نفر شاهد عادل الزم است چگونه عدالت آن دو ثابت مى                اينكه مى   )١٣٨۵س  (
 را بشناسند يا خير؟ آيا بايد دو نفر عادل، روحانى باشند؟

و طالق دهنده و دو شاهد الزم نيست        ;  لت به اين است آه با ُحسن ظاهر و يا معاشرت آردن با او، اطمينان به عدالت پيدا شود                    ثبوت عدا  ج ـ 
دهد، آافى است، هر چند دو عادل مشخص نباشند و در بين  همديگر را بشناسند، همين قدر آه طالق دهنده بداند در حضور عدلين طالق مى          

نمايند، به خاطر اين است      بينيم مجريان صيغه طالق در مجامع مذهبى و صفوف نماز جماعت صيغه را اجرا مى                ه مى و اينك .  چند نفر باشند  
 ٣٠/٨/٧١ .تواند شاهد طالق باشند جمعيت است و روحانى و يا غيرروحانى اگر عادل باشد، مى آه علم دارند، حداقل دو نفر عادل در بين

نمايند، و روشن نيست آه طالق بر سبيل عقيده شيعه واقع  آنندگان از شيعه را نيز مطّلقه مى   مراجعهدر محاضر طالق اهل سّنت،        )١٣٨۶س  (
 چيست؟ شده، يا بر طريق اهل سّنت، تكليف

و اّما اگر زوج، اهل     ;  مطّلقه نشده و به زوجّيت او باقى است          اگر مرد شيعه زنش را آه شيعه است، حسب مذهب اهل سّنت طالق دهد،                ج ـ 
 ٢۶/٨/٧۴ .اش هر چند شيعه باشد، مطّلقه و طالقش نسبت به او محكوم به صّحت است زوجه  باشدسّنت
 عده طالق

زنى از شوهرش طالق ِرْجعى يا بائن با بذل َمهرّيه گرفته، اّما مّدعى است آه به دليل اختالفاتى آه داشته از شش ماه پيش از                                        )١٣٨٧س  (
رش نزديكى نكرده، آيا در اين صورْت نگه داشتن عده طالق بر اين زن واجب است يا خير؟ در صورتى آه                       طالق و تا هنگام انجام دادن آن با شوه         

آن زن خود را ملزم به نگه داشتن عده طالق نداند و يك ماه بعد از وقوع طالق با مرد ديگرى ازدواج موقت آند، حكم ازدواج دوم چيست؟ آيا به                                        
 د است يا خير؟شوهر دوم بر فرض وجوب عده، حرام مؤب

و ازدواج در عده غير ولو عقد موّقت هم         ;   بعد از انجام طالق، عده الزم است، ولو اينكه چند ماه قبل از طالق نزديكى حاصل نشده باشد                   ج ـ 
آه زن در   اند   دانسته همچنين اگر زنى را براى خود عقد آرده و بعد معلوم شده آه در عده بوده، چنانچه هيچ آدام نمى                          ;  باشد، حرام است  
ليكن عقد به ; شود، هر چند با او نزديكى آرده باشد     اند آه عقد آردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى               دانسته عده است يا نمى   

 ٢۴/۴/٧٨ .هر صورْت باطل است
 تواند به مسافرت برود؟ آيا زنى آه در عده باين يا وفات است، مى )١٣٨٨س (

 ١٨/۴/٧۶ . اشكال نداردج ـ
زنى به مّدت يك شب صيغه موقت گرديده و در همان شب نيز نزديكى و دخول انجام گرفته و زن نيز با خوردن قرص                                                      )١٣٨٩س   (

. ضدحاملگى اطمينان به نبودن حمل يافته و پس از ديدن حيض اول و يك هفته مانده به حيض دوم، اقدام به ازدواج دايم با شخص ديگرى نموده است                    
تواند پس از ديدن دو حيض ديگر، مجددًا با همين شخص صيغه عقد                  صحيح است؟ آيا زن مى     )  دايم(ليف چيست؟ آيا ازدواج دوم       در اين مورد، تك    

اّطالع بوده، آيا فرد ديگرى آه از اين موضوع اّطالع دارد، در صورتى آه                ؟ باتوجه به اينكه مرد، از در عده بودن زن بى          )اعاده نمايد (دايم بخواند   
 شود، بر او واجب است شوهر را مّطلع آند؟ ن زندگى متالشى مىداند آ مى

آند، و حيض در همان       بيند، دو حيض است آه بعد از تمام شدن يا بخشيده شدن مّدت، تحّقق پيدا مى                       عده متعه در زنى آه حيض مى          ج ـ 
 سّن َمن تحيض است، چهل و پنج روز             بيند و در    و عده زنى آه حيض نمى       ;  گردد زمان و يا بخشيده شدن مدت، جزو عده محسوب نمى              

و چنانچه زنى را براى خود عقد آرده و بعد معلوم شده آه در عده بوده، چنانچه                      ;  است و ازدواج در عده غير، ولو عده متعه، باطل است             
شود، هر چند    او حرام نمى  اند آه عقد آردن زِن در عده حرام است، آن زن بر                دانسته اند آه زن در عده است يا نمى         دانسته آدام نمى  هيچ
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ليكن عقد به هر صورْت باطل است و اعالم به زوج و آگاه نمودن او به اينكه زن در عده است، نه تنها واجب                                    ;  با او نزديكى آرده باشد      
رام و غير   ، بلكه با فرض متالشى شدن زندگى و آبروريزى و مفاسد ديگرى آه مترّتب بر آن است ح                   )اهللا است  چون اعالم آن حقوق   (نيست  

 ٢۴/۴/٧٨ .جايز است و مسلمان بايد از آن اجتناب نمايد
مّدت عده در عقد دايم چند روز است و با توجه به اينكه اّيام عادت در زنها متفاوت است، آيا سه ُطهر است يا زمان مشّخصى                                         )١٣٩٠س  (
 دارد؟

اى است آه طالق در آن واقع شده است، و فاصله حيضها             قعهبيند سه بار حيض ديدن بعد از طهر غير موا           مّدت عده اگر زن حيض مى      ج ـ 
 ٣٠/٨/٧١ .بيند، بايد سه ماه عده نگه دارد و اگر حيض نمى; هر چند روز باشد، اشكال ندارد

دند، در اين   هاى َرِحم زنان را براى جلوگيرى از باردارى ببن         با توجه به اينكه امروزه با عمل جّراحى، پزشكان قادر هستند تا لوله               )١٣٩١س  (
 آيد؟ صورت آيا زنان مّطلقه، بايد عده نگه دارند؟ آيا در مدت عده تغييرى به وجود نمى

 زنهاى غير سّيده تا پنجاه سال قمرى و سّيده تا شصت سال قمرى با فرض دخول، عده دارند هر چند َرِحمشان را هم بيرون آورده باشند،                       ج ـ 
 ٢٣/٢/٧۴ .شوند، در عقد دايم سه ماه، و در عقد موّقت، چهل و پنج روز است  حائض نمىو عده آنان اگر; چه رسد به بقّيه موارد

دهد و پيش از آنكه      آند و بعد او را طالق مى        اند و در زمان عقد، پسر از ُدبر با او نزديكى مى              دخترى را براى پسرى عقد آرده        )١٣٩٢س  (
 حكمش چيست؟. دهند عده او تمام شود، او را شوهر مى

مستحب اين است آه عده نگه دارد، به عالوه آه بر فرض                   اگر چه احتياط   ;  شود جانب، دخول در ُدُبر، موجب عده نمى           به نظر اين    ج ـ 
 ١۵/٧/٧۴  .است و حرمت تزويج، اعالم هم غير الزم، بلكه در بعضى از موارد، حرام وجوب عده

  چه حكمى دارد؟دارند، صيغه آردن آنها زنان مّتهمه آه عده نگه نمى )١٣٩٣س (
 ۶/١٢/٧١ . متعه نمودن آنها جايز است، ليكن بعد از متعه بايد عده نگه دارند، و تنها زنا است آه عده نداردج ـ

 احكام طالق رجعى و رجوع در آن
، مگر با شرايطى    داند آه اگر دفعه سوم طالق بدهد، ديگر مجاز به ازدواج با او نيست               مردى آه دو بار زنش را طالق داده و مى            )١٣٩۴س  (

 حاال اگر بعد از طالق دوم چندين بار او را عقد موقت آند و دوباره مدت را به او ببخشد، مجاز است؟. هاى عمليه ذآر شده است آه در رساله
شيدن آن،  داده شده است و تمام شدن زمان عقد موقت يا بخ              هاى عمليه ذآر شده، مربوط به زنى است آه سه بار طالق                آنچه در رساله    ج ـ 

 ٢۶/١١/٧٠ .شود طالق محسوب نمى
هرگاه پس از اتمام عده در طالق رجعى، زوج مدعى شود آه در عده رجوع آرده ولى زن اظهار آند آه رجوع بعد از عده                                           )١٣٩۵س  (

 صورت گرفته است، تكليف چيست؟
قضا و اختالف، بر زوجه است آه اثبات آند وگرنه با               حكم هر آدام فيمابين خود و خدا تابع اعتقاد و علم آنهاست، ليكن حسب موازين                      ج ـ 

 ١٠/٢/٧۴ .يابد قسم خوردن مرد نزد حاآم، قضّيه به نفع او فيصله مى
آوتاهى قبل از اجراى صيغه طالق، شوهر با            دهد و در فاصله     مردى همسر خود را غيابًا و بدون اّطالع او، طالق رجعى مى                  )١٣٩۶س  (

اينكه طالق غيابى بر      با توجه به  .  اجراى صيغه طالق هم تا چند سال رابطه زناشويى بين آنها ادامه يافته است                   ازآند و نيز پس       زنش نزديكى مى  
سردفتر احراز و رسمًا اعالم شده است، طالق مذبور چه حكمى دارد؟ همچنين بعد از                 خالف مقررات قانونى در دفترخانه تنظيم و ثبت شده و تخّلف           

اى آه   است، در حالى آه زن وى با استناد به طالق نامه              آند آه زن مذآور شرعًا به او محرم          اى رسمًا اقرار مى     امهگذشت ده سال، شوهر طى ن      
 با اين توضيحات بفرماييد از نظر شرعى، چه آثارى بر اقرار زوجين مترّتب است؟. طالق است قبًال تنظيم شده، مدعى وقوع

فايده  بنابراين، بود و نبود طالق نامه بى.  شد، رجوع است و احكام زوجّيت بر آن مترّتب است          آميزش اگر بعد از طالق رجعى در عده با         ج ـ 
و در مورد اختالف زن و شوهر در طالق،         ;  آميزش مذآور بعد از انقضاى عده رجعّيه بوده، طالق به قّوت خود باقى است               است، آرى، اگر  

 ٨/٩/٧۵ .زن آه مدعى طالق است، بايد ثابت آند
تواند با استناد به اينكه در       مردى آه به طور قانونى زنش را طالق داده و بعد از طالق رجوع آرده، آيا بعد از رجوع، آن زن مى                         )١٣٩٧س  (

 محضر رسمى طالق گرفته است، با مرد ديگرى ازدواج آند؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج آرده باشد، حكمش چيست؟
و شوهر آردن چنين زنى، مثل ازدواج زن           ;  چند طالق در محاضر رسمى ثبت شده باشد           زن به همسرى مرد نخسْت باقى است، هر              ج ـ 

 ١١/٣/٧۵ .شوهردار است آه ازدواجش باطل و به همسرى مرد اول، باقى است و فرقى بين اين زن و زنان شوهردار ديگر نيست
توانند با هم     گونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى             چ رفتار زن مطّلقه به طالق رجعى در برابر همسرى آه وى را طالق داده،                           )١٣٩٨س   (

 گردد؟ مى حجاب باشند يا با هم بخوابند؟ و اصوًال چه چيزى موجب باطل شدن طالق مصاحبت داشته، برابر هم بدون
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ا بلكه مطلوب و مرغوب است ت          ;   در زمان عده، اگر زن آارهايى آه موجب جلب شوهر است، انجام دهد، نه تنها ممنوع نيست                                   ج ـ  
و هر لفظى آه داللت بر رجوع نمايد و يا هر عملى، مانند بوسيدن و لمس                 ;  شاءاهللا رجوع محّقق گردد و آانون گرم خانواده استمرار يابد           ان

٣٠ .باشد آردن بدن تحّقق يابد، در رجوع آافى است و مطّلقه در زمان عده رجعّيه، به حكم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جايز مى
/٨/٧١ 

 طـالق خلع
نخواهد با زن سابقش شخصى ديگرى ازدواج نمايد           آسى آه زن خود را سه طالقه آرده است، اگر بخواهد مجددًا رجوع نمايد و                    )١٣٩٩س  (

 نباشد؟ صيغه موقت آند يا به تعبير ديگر، ازدواج موقت نمايد تا ديگر احتياجى به محّلل تواند آن زن را ، آيا مى)محّلل(
و فرقى بين ُمتعه نمودن زوج اول و عقد دايم نيست و عقد دايم و       ;  سه طالق، احتياج به محّلل است و هيچ راه ديگرى وجود ندارد            بعد از    ج ـ 

 ۶/۶/٧۵ .متعه، قبل از محّلل، باطل و فعل حرام است
ز مدت آوتاهى دختر از پسر       بعد ا .  شخصى پنج سال قبل بدون سند رسمى، عقد دايمى را براى پسر و دخترى جارى آرده است                       )١۴٠٠س  (

اآنون پسر ازدواج مجّدد آرده و بعد از ازدواج، . رود، و حاضر شده تمام حّق و حقوقش را به پسر ببخشد            متنّفر شده و ديگر به خانه او نرفته و نمى         
 تواند دختر را طالق دهد؟ آيا از نظر شرعى، حاآم شرع از راه واليت مى. حاضر به طالق اين دختر نيست

:  در مواردى آه بقاى ازدواج، براى زن َحَرجى باشد و براى حاآم ُعسر و َحَرج وى ثابت شود، هر چند از اين راه آه زوجه بگويد                                        ـ ج
بخشد تا زوج او را طالق دهد، حاآم شرع زوج را نصيحت آرده و تشويق به                         ، يعنى همه حقوق خود را مى         »َمهرم حالل و جانم آزاد      «

نمايد و اگر الزام ممكن نبود، چه به خاطر عدم قدرت حاآم و چه به خاطر                  اى نداشت، الزام به طالق مى      يحت فايده آند و اگر نص    طالق مى 
بخشد، واليًة قبول بذل نموده و          تواند واليًة زوجه را مطلّقه نمايد و با فرض اينكه زوجه َمهرّيه را مى                       ملزم نشدن زوج، حاآم شرع مى        
 ١۶/١٠/٧۵ .تواند در بذل رجوع نمايد تا طالق خلع به رجعى برگردد عد از طالق حاآم، زوجه نمىزوجه را طالق خلعى بدهد، و ب

. بخشد تا طالق خود را از زوج به دست آورد            همان طور آه مستحضريد در طالق خلع، زن َمهرّيه و يا گاهى بيش از آن را مى                      )١۴٠١س  (
گيرد؟ و اصوًال تمليك زن براى مرد در طالق خلع، از لحاظ فقهى               من طالق خلع صورت مى    آيا بذل َمهرّيه يا بيش از آن، در چارچوب عقد هبه ض            

تحت چه عنوانى از عناوين عقود است؟ درصورتى آه زن در طالق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع نمايد، آيا به محِض رجوع وى،                                        
گردد، يا برگشت مال مبذول به ملكّيت زوجه، مستلزم رجوع زوج در  ملكّيت زوجه بر مىَمهرّيه يا مال ديگرى آه به وسيله او بخشيده شده، قهرًا به     

آه زوج رجوع نكرده، مال مبذول در ملكّيت زوج باقى است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل خود، اين است آه طالق خلع آه                           طالق است و تا زمانى    
 آند؟ بائن است آن را به طالق رجعى تبديل مى

باشد و به طور آّلى بايد توجه داشت آه اصِل در عقود و قراردادها صّحت است و عموم                       اى عقد مى   در طالق خلع، خود به گونه       بذل   ج ـ 
پس عدم صّحت هر عقدى منوط به دليل            ;  شود  شامل همه آنها مى      »المؤمنون عند شروطهم   « و حديث      »اوفوا بالعقود «امثال آيه شريفه      

بينيد آه حكم به صّحت عقد         باشد، و نيازى به صدق آنها نيست و مى             صدق عناوين معروفه مضّر نمى       پس عدم .  است، نه صّحت آن عقد      
و در بذل َمهر عينًا يا ذّمًة به محض رجوع، زوجه            .  باشد شود، با اينكه مشمول هيچ يك از عناوين عقود نمى           بيمه، مع الشرايط المعتبره مى    

باشد و ِصرف حّق رجوع براى زوج، سبب              شدن بذل، منوط به رجوع زوج نمى           »ْن َلْم َيُكنْ   َآَا«شود و ملكّيت و        مالك و طلبكار آن مى      
 ٣١/٢/٧۶ .باشد مالكّيت و طلبكار شدن زوجه مى

روز بعد از آن همسرم گفت آه طالق خلع رجوع ندارد             چند.  بعد از خوانده شدن صيغه طالق خلع، بين من و زنم آشتى محّقق شد                 )١۴٠٢س  (
اى، ولى او گفت آه بايد        آرده گفتم آه تو عمًال چنين آارى      »  خواهم زنم را مى  «:  گفتى و تو هم مى    »  خواهم را مى  َمهرم«:  گفتم ن مى و بايستى م  

حدود .  قبول نكرد  خواهم آه با من همه جا بيايد، ولى او          و من هم گفتم به شرطى زنم را مى         »  خواهم مى من َمهرم را  «:  سپس گفت .  اين گونه بگوييم  
 آيا ايشان همچنان، همسر شرعى بنده هست يا خير؟. ماه اين گونه با هم زندگى آرديم و بعد از آن از يكديگر جدا شديميك 

ليكن احراز  ;  آند فعل و عمل هم محّقق شود، آفايت مى             در رجوع زن به َمهر و رجوع مرد، لفظ الزم نيست، بلكه هرگاه رجوع با                        ج ـ 
 ١٨/٣/٧٠ .بقاست  هر حال الزم است و با شّك در رجوع، طالق محكوم بهتحّقق آن، به رجوع و اطمينان به
 مفقود شدن شوهر

زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاآم             .  نمايد زوج مفقود گشته است و نفقه همسر او را نيز دولت پرداخت مى                  )١۴٠٣س  (
 حاآم چيست؟نمايد، وظيفه  شرع به عّلت ُعسر و َحَرج، تقاضاى طالق غيابى مى

 ٢١/١١/٧١ .دهد  حاآم شرع آه ولّى غايب و ممتنع است، وقتى آه ُعسر و َحَرج زنى را تشخيص داد، واليًة از طرف مفقود طالق مىج ـ
 در صورتى آه حيات مفقود احراز گرديد، تكليف ازدواج مجّدد ازحيث صّحت يا بطالن چگونه است؟ )١۴٠۴س (
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يت بر غايب، نافذ است، طالق صحيح و شوهر پيدا شده، حّقى نسبت به همسر سابقش ندارد و ازدواج                           چون طالق حاآم به عنوان وال        ج ـ 
 ٢١/١١/٧١ .مجّدد آن زن به حكم خود باقى است

اّطالع از او جهت تعيين تكليف       زنش بى .  شود مى اسير شخصى به منظور اشتغال و در راه سفر به آويت توسط نيروهاى عراقى               )١۴٠۵س  (
آند  شخص ديگرى ازدواج مى    با عده گردد و پس از    دادگاه مراجعه آرده و پس از شش سال از سوى دادگاه مّطلقه اعالم مى               ست طالق به  و درخوا 

فهمد آه زنش ازدواج              گردد و وقتى مى             همراه اسرا به آشور باز مى                      خانم اين شوهر سابق    .  شود آه صاحب يك فرزند نيز مى                     
گردد و زن مزبور مجددًا تقاضاى طالق نموده و دادگاه           مى باطل  حق نموده و نتيجتًا طالق و ازدواج بعدى همسرش         مراجعه و احقاق   دادگاه به آرده

 دارد ازدواج آند؟ آه از او فرزند نيز تواند با شوهر دومش آيا اين زن مى. گردد زن در دفترخانه مطّلقه مى صادر آرده و حكم طالق
اند معتقد به صّحت طالق و رعايت موازين شرعّيه در طالق                  ق به وسيله دادگاه اول ازدواج نموده           اگر زن و مرد آه با استناد طال             ج ـ 

آرى، اگر طالق   .  ، ازدواجشان به حال خود باقى است و نيازى به عقد مجّدد ندارد              )الّصحة است  آه صّحت مقتضى اصالة   (مفقوداألثر باشند   
تواند با شوهر دومش ازدواج آند،       ق اول گردد، اين زن بعد از طالق مجّدد و پايان عده مى             به بطالن طال   دوم و نظر دادگاه دوم سبب اعتقاد      

 ١۵/۴/٧٨ .چون ازدواج قبلى آنها بدون علم به شوهر داشتن و با جهل به حكم بوده آه عدم حرمت ابدى آن خالى از وجه و قّوت نيست
، شخصًا اقدام به تفحص وى      »لزوم الرفع الى الحاآم   «سرش به لحاظ جهل به      مردى بيش از چهار سال است آه ناپديد گرديده و هم            )١۴٠۶س  (

در اين مدت، هيچ آس،       .  نموده است و حّداقل پس از چهار سال يا زمانى آه از پيدا شدن وى نااميد شده، از دادگاه درخواست طالق نموده است                                  
 ُعسر و َحَرج آرده و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر نااميد گرديده و در ُعسر و َحَرج                    وجوبًا يا تبّرعًا، متكّفل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، اّدعاى            

 توان حكم به طالق اين زن داد يا نه؟ با توجه به اين مسائل، آيا مى. بودن زن هم برايش ثابت گرديده است
تواند طالق بدهد و گذشت چهار        ا ساير موارد، مى    دادگاه جمهورى اسالمى فقط با استناد به ُعسر و َحَرج محرز شده در مورد سؤال ي                     ج ـ 

دادگاه و حاآم، در صورت ناپديد شدن شوهر، الزم نيست و ادّله َحَرج بر همه ادّله احكام، مقدم و آبى از هرگونه                                 سال بعد از مراجعه به      
ق است، قضّيه را حل آرد، تا زن از شوهر           تر از طال   و ناگفته نماند آه شايد بتوان با راهى غير از طالق آه آسان              ;  تقييد و تخصيص است   

 ٢٨/٧/٧۵ .ليكن طالق، متيّقن و احوط است; جدا شود و بتواند ازدواج نمايد
دهد، آيا بايد عده طالق نگه دارد يا عده وفات؟ همچنين در زمان عده، آيا زن                       زنى را آه حاآم واليتًا از طرف مفقود طالق مى              )١۴٠٧س  (
 اموال مفقود برداشت نمايد؟تواند نفقه خود را از  مى

 ٢١/١١/٧١ . شود  اگر حاآم او را طالق داده، احتياطًا بايد عده وفات نگه دارد و مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مىج ـ
 مسائل متفّرقه طالق

 توانايى اداره خانه و تربيت فرزند هم            ندارد، در  همسرم عالوه بر اينكه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسب                      )١۴٠٨س  (
و به دليل برخوردهاى نادانسته      ام از دست رفته است     مثًال آرامش فكرى و روحى    .  ام شده است   مشكالتى در زندگى   بسيار ناتوان است و باعث بروز     

 نيست؟ ل، براى طالق دادن آافىآيا اين دالي. دهد روحى و جسمى و مادى مرا رنج مى و ضعيف خود با ميهمان و ديگر مسائل، از نظر
لذا نبايد با اين گونه       .  »َاْبَغُض الحالِل الى اهللا الطالق      «:   هر چند طالق به دست مرد است، ليكن بسيار مذموم است و در روايات آمده                       ج ـ 
 ٢٩/٣/٧۵ .توان برخى از مشكالت را حل آرد ها چنين مبغوضى را مرتكب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى بهانه

ميلى  اآنون گذشته از بى    .  من به اصرار بيش از حّد والدين و اقوام، برخالف ميل باطنى خود، مجبور به ازدواج با مردى شدم                             )١۴٠٩س  (
به همين جهت براى درخواست طالق . آورد باطنى خود و خوى زشت و غيرقابل تحّمل او، يقين دارم آه زندگى مشترك با او برايم ُعسر و َحَرج مى               

شود آه   يعنى بايد با شوهرت عروسى آنى و بعد از آن، معلوم مى           ;  گويد آه ُعسر و َحَرج براى ما ثابت نيست         اما دادگاه مى  ;  دگاه مراجعه آردم  به دا 
 حال تكليف من چيست؟. ُعسر و َحَرج هست يا خير

تواند طالق دهد و يا زوج را به حكم               مى شود و محكمه شرعّيه به عنوان واليت بر ممتنع،              مسئله ُعسر و َحَرج آه باعث طالق مى            ج ـ 
و در تحّقق ُعسر و َحَرج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد                   ;  واليت، مجبور به طالق نمايد، بايد بر آن محكمه محرز گردد           

توجه به اينكه مطّلقه بودن دختر  و با; چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد      ;  از آن نيست  
َمهرم «:  بگويد اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن َمهر به زوج باشد و به قول معروف                    گردد، با  از نظر اجتماعى عيب محسوب مى       

ش چون از   آه ُعسر، محّقق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علم                 رسد ، در اين گونه موارد، به نظر مى         »حالل، جانم آزاد  
 ٢۴/۶/٧٨ .راه متعارف است، حّجت است، هر چند مطلق علم قاضى، حّجت نيست

 ازدواج آردم آه بعد از گذشت هشت سال به دليل اعتياد شوهرم از وى جدا شدم، ولى به خاطر داشتن دو فرزند                             ١٣۶١در سال     )١۴١٠س  (
اآلن مدت  .  ز يكديگر جدا شديم و باز وقتى آه در عده بودم با هم آشتى آرديم                بعد از شش ماه دوباره با وى ازدواج آردم و سپس به طور محرمانه ا                 
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آيا اين طالق از    .  اند آه مرا طالق بدهد      يك سال است آه شوهرم روانى شده و در بيمارستان بسترى است و والدين ايشان، دايى بنده را وآيل آرده                        
 نظر شرعى صحيح است؟

 ٢٢/٢/٧٣ .دهد، طالق صحيح و نافذ است اهرًا با تشخيص مصلحت طالق مى در مفروض سؤال، چون قّيم قهرى ظج ـ
البته طالق دولتى توسط دولت غير مسلمان هندوستان        (ولى طالق شرعى نداده     ;  شوهر زنى تقريبًا يازده سال است او را ترك آرده           )١۴١١س  (

گويد آه طالق شرعى نگرفته است، در حالى        گذرد، به شوهر دوم مى     ىمدتى آه م  .  آند و بعد از اين مدت، زن با مرد ديگرى ازدواج مى          )  داده شده 
 آيا اين زن بايد از شوهر اول طالق بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه آسى تعّلق دارد؟. آه از شوهر دوم يك پسر دارد

داند، هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و           هنده و زوجه را مطّلقه مى      رسد آه چون مرد، او را طالق داده و خود را طالق د                به نظر مى   ج ـ 
التزام به قوانين غيرمذهب شيعه باشد و طالق را با مقّررات آنها انجام داده، ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تدّين خود عمل                             

 بنابراين، تمام آثار ازدواج ٥٣.»الُتْتَرُك المرأة بغير زوج والتجعل معّلقة  «:  و نبايد زوجه بدون زوج بماند آه      )  ولو در مسئله طالق باشد    (آرده  
 ٧/١٠/٧٣ .زاده است صحيح بر ازدواج دوم مترّتب است و پسر، از آِن شوهر دوم و حالل

يست؟ آيا بدون عالقه به      اى آه شوهر نخواهد او را طالق دهد و دليل نشوز هم از ادّله قابل قبول دادگاه نباشد چ                       تكليف زن ناشزه    )١۴١٢س  (
 همسر، مجبور به ادامه زندگى با شوهر است يا از لحاظ فقهى راهى وجود دارد؟

آند و    در اسالم طالق به دست مرد است، مگر آنكه زندگى زن با او َحَرجى را به دنبال داشته باشد، آه حاآم، مرد را امر به طالق مى                               ج ـ 
 ٣/۵/٧۵ .دهد  ممتنع، طالق مىاگر امتناع ورزيد، حاآم به عنوان ولّى

 پس از جدا شدن زن و مرد، در زمينه اثاث خانه بين آن دو اختالف است، تكليف اين نزاع چيست؟ )١۴١٣س (
اليد هستند، نياز به اثبات        چيزهايى آه از مختّصات زوج و يا زوجه است، از صاحب اختصاص است و بقّيه اموال، چون هر دو ذى                            ج ـ 

 .شود م نزد حاآم، فيصله داده مىدارد و يا با قس
 ١٣۶٧ با شخصى ازدواج نمودم و طبق اسناد و مدارك رسمى معتبر، تا هنگام فوت شوهرم در سال                            ١٣٣٧جانب در سال      اين  )١۴١۴س  (

قوع سه طالق و    اى مدعى هستند آه بنده با حضور در محضر، به و             ام، ولى بعضى از ورثه آن مرحوم با ارائه برگه            همسر دايمى شرعى او بوده     
آيا شرعًا بايد سه طالق واقع شده و ادّله آافى بر وقوع آن موجود                .  ام ام و حال آنكه بنده آن را انكار آرده          اسقاط آليه حق و حقوق خود اقرار نموده        

 باشد؟ آيا ِصرف ارائه يك برگه عادى و بدون وجود شاهد و دليلى بر محتواى آن، حّجيت شرعى دارد يا خير؟
باشم و   بت دادن هر اقرارى آه به ضرر  مقّر باشد، مانند نسبت دادن اقرار زن بر سه طالق و اينكه حّقى از طرف زوج طلبكار نمى                            نس ج ـ 

آرى، اقاريرى آه به ضرر اقرار آننده است اگر ثابت شود و محرز گردد آه اقرار از طرف     .  ندارم و هرگونه ادعايى باطل و نادرست است       
شود،   آن اقرار يعنى سه طالقه بودن زن و اجنبّيه بودن نسبت به آن مرد، و در نتيجه ارث نبردن و غير آن، بر آن بار مى                           او بوده، همه آثار   

و اّما اگر انتساب اقرار و صّحت آن به زوجه ثابت نگردد و معلوم نباشد آه اقرار از اوست،                             ;  و حّجت عقالئى و شرعى و قانونى است          
داند  گردد، و ناگفته نماند آه زن فيمابين خود و خدا هر نحو آه مى              دد و همه آثار زوجّيت زن، شرعًا مترّتب مى        گر اثرى بر آن مترّتب نمى    

 ٢۶/٢/٧۴ .آند بايد عمل آند و آنچه مرقوم شد مربوط به اثبات و قضا است آه با نظر قاضى و حكم او قضّيه فيصله پيدا مى
 

 غصب
 تصّرف در مال ديگران

 د و فروش مال مسروقه، عملى باطل است يا غير نافذ؟آيا خري )١۴١۵س (
 ٢٩/۶/٧١ .شود  نافذ نيست و با اجازه مالك صحيح مىج ـ

توانند از امكاناتى آه در آنجا وجود دارد، استفاده                  اى از دانشجويان در انجمن اسالمى دانشجويان فعاليت دارند، آيا مى                     عده  )١۴١۶س   (
 شخصى آنند؟

بايد در هنگام گرفتن پول از افراد انواع استفاده را به آنان                اندرآار و متوّلى امر هستند و آنها هم          نى است آه دست     منوط به اجازه آسا     ج ـ 
 ٨/١/٧۶ .آنند گوشزد

از طرف دولت جمهورى اسالمى و دستگاههاى ذيربط به متقاضيان واجد شرايط، قطعه زمينى واگذار گرديده است، پس از                                     )١۴١٧س  (
رغم مخالفت افراد مذآور، اقدام به احداث يك باب مسجد نموده است، اين آار از نظر شرعى چه حكمى                               ارگانهاى دولتى على    واگذارى، يكى از   

 دارد؟

                                                           
 .زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معّلق و بالتكليف باشد. ٥٣
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رضايت اوست و در اين حكم فرقى بين اشخاص و نهادها  منوط به »  حّقًا َاْو ِمْلكًا َعْينًا َاْو َمْنَفعةً     « تصّرف در آنچه آه متعّلق به غير است          ج ـ 
و ناگفته نماند آنچه گفته شد حكم آّلى مسئله       ;  آن نيست، و در ساختن مسجد سزاوارتر اين است آه جهات شرعى رعايت شود               مسجد و غير   و

اختالف بايد به مراجع حّل اختالف مراجعه آرد و حكم حاآم صالح از نظر ظاهرى متّبع است، وگرنه هر آسى بين خود و                         است و در مورد   
 ٣/٣/٧۶ .اند بايد عمل نمايدد خدا هر نحو مى

در حال حاضر مالك اصلى زمين و شخصى        .  به هنگام اجراى اصالحات ارضى، به يكى از آشاورزان قطعه زمينى واگذار گرديد               )١۴١٨س  (
سجد از آن زمين استفاده     توان با توافق وّراث طرفين، براى ساخت م         آيا مى .  آه زمين به او واگذار شده، در قيد حيات نيستند، ولى وّراث آنها هستند               

 آرد يا خير؟
 ٢٢/١٢/۶٩ . استفاده براى مسجد از زمين در مفروض سؤال، با توافق وّراث طرفين قطعًا مانعى ندارد و جايز استج ـ

دون تواند ب  آند، مى  شود، با توجه به اينكه از آوچه ديگرى رفت و آمد مى             شخصى آه پشت منزلش به آوچه بن بستى منتهى مى            )١۴١٩س  (
 اى به سوى اين آوچه نمايد؟ اّطالع و رضايت اهالى آوچه بن بست، اقدام به گشودن در يا پنجره

در آن آوچه قرار ندارد، بدون رضايت و اجازه اهل آن               شان آه در خانه   هاى بن بست، براى آسانى       باز آردن در و پنجره در آوچه          ج ـ 
 ۵/١٠/۶٩ .نيست آوچه، جايز

ّراث، سهام منزل موروثى تعدادى از ورثه را شرعًا و قانونًا خريدارى نمايد، آيا به صرف اين موضوع مجاز است                        اگر يكى از و     )١۴٢٠س  (
اى از شرآا راضى      بدون رضايت وّراث ديگر در منزل مذآور سكونت آند؟ در اين صورت، انجام عبادات مانند نماز و روزه در منزلى آه عده                             

توانند به   اى از ورثه واقفند، مى     جه به اينكه صله َرِحم از مستحّبات مؤآد است، آيا افرادى آه بر نارضايتى عده                نيستند، چگونه است؟ همچنين با تو      
 جهت صله َرِحم ساآنين، وارد آن خانه شوند؟

گر است،  مانند تصّرف شريك، بدون اجازه شريك دي            باشد، مى  تصّرف يكى از ورثه در مال مّيت آه بين او و بقّيه وّراث مشترك                          ج ـ 
چون تصّرف در مال غير، بدون رضايت است باطل، و صله                و عبادات مانند نماز و غير آن در چنين مكانى،             ;  غيرجايز است  حرام و  آه

 ١۵/١١/٧۴ .مجّوز تصّرف در مال غير نيست َرِحم،
ن و فرزندى ندارد و لوازم زندگى          صاحبخانه ما پيرمردى است آه ز        .  آنيم ما دانشجو هستيم و در منزل استيجارى زندگى مى               )١۴٢١س  (

 توانيم از اين وسايل استفاده آنيم؟ آيا مى. بسيارى به صورت بالاستفاده در منزل ايشان وجود دارد
 ۶/١/٧۶ . بدون اجازه مالك، تصّرف جايز نيستج ـ

 ه باغم منع آنم؟توانم گاو و گوسفند ديگران را از ورود ب باغى دارم آه در آن علف خودرو هست، آيا مى )١۴٢٢س (
 ٢٠/۶/٧۵ . مانعى نداردج ـ

محّلى قبًال زمين آشاورزى و آباد بود، ولى در اثر سيل قسمتهايى از آن را شن و ماسه پوشانده و صاحبان زمينها اعراض                                            )١۴٢٣س  (
ف نمايند و يا از شن و ماسه آن              توانند در آن محلها تصرّ       اند ولى راضى به تصّرف ديگران هم نيستند، آيا در فرض مزبور ديگران مى                        نكرده

 توانند آن محلها را بدون اجاره و يا با اجاره، در اختيار شخص ثالث قرارداده و به ايشان واگذار نمايند؟ بردارند؟ و آيا ديگران مى
مود و همه آثار ملكيت     بدون رضايت صاحبان آنها، تصّرف ن      توان اند و هنوز به نظر مردم ملك آنهاست، نمى           اگر عمًال اعراض ننموده    ج ـ 
 ٢١/۶/٧۵ .شود مى بار

 دارد؟ با توجه به سؤال فوق، اگر آسى اين آارها را انجام داده باشد چه حكمى )١۴٢۴س (
 . جواز و عدم جواز و ضمان و عدم ضمان، تابع ملكّيت و عدم آن استج ـ

هاى   بارندگى، آبهاى جارى شده از نزوالت آسمانى از آوچه    به هنگام .  جانب ساآن روستا هستم و يك باب منزل مسكونى دارم          اين  )١۴٢۵س  (
به ذآر است آه در گذشته،        الزم.  آورد شود و براى ما آه در پايين هستيم، زيانهايى را به همراه مى                 محّله باال از طريق آبراه باريكى سرازير مى         

آرده، با باال     حبان منازلى آه مسير آب از آوچه آنها عبور مى               در سالهاى اخير، صا      آرد، اّما  آبهاى جارى محل از سه مسير مختلف عبور مى             
. اند ها جلوى مسير آب را گرفته و عبور تمامى آبهاى جارى را فقط به مسيرى باريك به سوى منزل حقير جارى آرده                                              آوردن سطح آوچه    

 .خواهشمند است حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد
عام است و محل عبور آب ساختمانهاى سابق بوده و با تغيير در محّل آن، باعث ضرر به عابرين                      اى آه شارع      تصّرف افراد در آوچه    ج ـ 

 ١٠/٢/٧۵ .و يا خانه و افراد شود، جايز نيست و حرام است
اضافه شود آه در پايان اردو، مبلغى        آموزى در آغاز براى هزينه سفر مبالغى از آنان دريافت مى           گاهى اوقات براى اردوى دانش      )١۴٢۶س  (
 الزحمه براى خود اختصاص دهند؟ آيا مسئوالن اردو اجازه دارند از اين پول براى امور دبيرستان هزينه آنند و يا به عنوان حّق. آيد مى

 ٨/۴/٧۵ .آنهاست  مجاز نيستند و تصّرف در اموال ديگران، منوط به رضايتج ـ
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 دهد، چه حكمى دارد؟ س در قبال دريافت وجه در اختيار مردم قرار مىآند، و سپ وسايلى آه گمرك به داليل مختلف ضبط مى )١۴٢٧س (
اندرآاران فروش و ضبط آنها با رعايت مقّررات شرعى عمل                     اگر با نظر مسئوالن قانونى و اطمينان حاصل شود آه همه دست                        ج ـ  
 ١/٩/٧۵ .هات رعايت احتياط مطلوب استبه هر حال، اگر چه نياز هم نباشد، ولى در همه شب; توان گفت ممنوع است نمايند، نمى مى

 اگر شخصى از روى سهو و يا نسيان، درمال غير تصّرف آند و از بين برود، چه حكمى دارد؟ )١۴٢٨س (
 . هرگاه شخصى از روى سهو يا نسيان، در مال غير تصّرف آند و آن مال را از بين ببرد، ضامن استج ـ

 ن ببرد، چه حكمى دارد؟اگر طفل ممّيز مال غير را از بي )١۴٢٩س (
 . ضامن است و بايد بعد از تكليف، از عهده آن بر آيدج ـ

 منفعت مال غصبى
باشد، يكى از آن دو، زمين را شخم زده و ديگرى بذرش را پاشيده است، محصول                        قطعه زمين ديمى مورد اختالف دو نفر مى            )١۴٣٠س  (

 داده باشد و مستأجر زمين را شخم زده و مّدعى مالكيت، بذر را پاشيده باشد، چه حكمى دارد؟باشد؟ اگر اولى زمين را اجاره  متعّلق به آدام يك مى
المثل زمين را به مالك، اگر مالكيتش ثابت شود و يا             اجرت ليكن;  »فاّن الزرع للزارع و لو آان غاصباً       « حاصل، ملِك صاحب بذر است        ج ـ 

 ١٩/۴/٧۴ .مستأجر، بايد بپردازد
از خودروهاى مسروقه آشف شده به وسيله نيروى انتظامى با اجازه قاضى، و بدون اّطالع صاحبان آنان، چه حكمى دارد؟                    استفاده    )١۴٣١س  (

 .شود شوند، ناگفته نماند آه اگر از آنها استفاده شود از فرسودگى جلوگيرى مى با توجه به اينكه در هواى نامساعد فرسوده مى
آنكه حفظ مال غير از تلف شدن و نقصان قيمت، منوط به تصّرف و متوقف بر آن باشد آه در اين                       در مفروض سؤال، جايز نيست، مگر        ج ـ 

به هرحال مسئله ضرورت    .  صورت، با شرط ضمان و قدرت طرف بر اداى مال الخسارة، و توان اخذ از او، با اجازه قاضى مانعى ندارد                         
 ١۶/٧/٧٣ . حّق الناس، امرى مطلوب و در برخى از موارد، واجب است، و رعايت احتياط مال غير و»والضرورات تتقّدر بقدرها«است 

يكى از  .  باغى از مرحوم پدرم به ارث مانده و بعد از گذشت چند سال از فوت او، بنا به داليلى هنوز بين ورثه تقسيم نگرديده است                           )١۴٣٢س  (
آيا ايشان به دليل آنكه       .  رج خود آبيارى آرده و رسيدگى نموده است           وارثان در اين مدت ده سال، بدون رضايت بقّيه وّراث، باغ مذآور را به خ                       

 تواند ميوه اين باغ را برداشت نموده و استفاده آند؟ زحمت آشيده و خرج نموده، مى
 ١۵/١١/٧۴ .و عمل مسلم اگر مباح باشد، محترم و سبب اجرت است;  تصّرف غير جايز درملك ديگرى موجب اجرت نيستج ـ

تواند به منظور زياد شدن آب، چشمه        اى از ملك آسى جوشيده و جارى است، آيا بدون رضايت مالِك ملِك مذآور، آسى مى                 چشمه  )١۴٣٣س  (
 شود؟ را حفارى آند؟ و اگر آسى اين آار را انجام دهد و آب چشمه زياد شود، براى آسى آه باعث زيادى آب شده، آيا حّقى ايجاد مى

ل، تصّرف در ملِك ديگران است، گذشته از اينكه حرام است، حّقى در زياد شدن آب براى او پيدا                            چون آندن چشمه در مفروض سؤا         ج ـ 
آند، بلكه ضامن خسارتهايى آه به        تنها حّقى پيدا نمى     آن آب اضافه مثل خود چشمه و محّل آن، ملِك مالِك آن زمين است و نه                     شود، و  نمى

 ١٧/٧/٧۵ .باشد مى ملك زده،
  غصبىوجوب برگرداندن مال

بخشيد و يا    خواهرم در آن موقع، گاهى پولى را به من قرض داده و گاهى هم مى                   .  در سالهاى اول ازدواج مشكالت مالى داشتيم          )١۴٣۴س  (
در حال حاضر، شوهر خواهرم فوت آرده و خواهرم از اين بابت                  .  خريد و شوهرش از آن بخششها اّطالعى نداشت            هاى من هديه مى     براى بچه 
 احت است، وظيفه چيست؟بسيار نار

. آنچه آه يقين داريد از مال شوهر خواهرتان نزد شماست، بايد به ورثه برگردانيد، يا رضايت آنها را مّجانًا يا با مصالحه تحصيل نماييد                           ج ـ 
١۵/١/٧٢ 

د ذآور آن مرحوم    شود، حال فرزن   آند و حدود شصت تومان سهم وى مى         شخصى حدود هفتاد سال قبل در يك سرقت شرآت مى             )١۴٣۵س  (
قصد دارد پدر خود را برىءالذّمه نمايد، چگونه بايد عمل آند؟ قابل توجه اينكه فرزند او مبلغ دو هزار و چهارصد تومان به نام رّد مظالم به همين                                    

 .منظور پرداخت آرده است
وگرنه به مقدار قيمت روز، براى        ;   بپردازيد يا وارثش  شناسيد، بايد مال را با قيمت فعلى آن به او              آه صاحب مال را مى       در صورتى  ج ـ 

 ١٣/٩/٧٢ .بپردازيد بدهيد، و ناگفته نماند آه شما قيمت آنچه را سهم او شده بايد صاحب مال صدقه
توانم از فرزندان صاحب مال، آسب          ام، آيا مى    اينك آه به سّن تكليف رسيده        .  جانب در آودآى مال آسى را از بين بردم               اين  )١۴٣۶س  (

 توانند اجازه استفاده از اموال پدر را به ديگران بدهند؟  نمايم؟ آيا فرزندان صاحب مال، با توجه به اينكه پدرشان در قيد حيات است، مىرضايت
شود و بايد رضايت صاحب مال آه همان           چون صاحب مال آه همان پدر باشد زنده است، رضايت فرزندان او، موجب برائت ذّمه نمى                  ج ـ 

 ٢٧/٩/۶٨ .گردد، مگر آنكه جلب رضايت پدر مشكل باشد، آه بايد قيمت مال به نحوى به او پرداخت شودپدر است جلب 
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آيا اين  .  »چنانچه آسى پشت سر ديگرى غيبت آرد، اگر مفسده ندارد، بايد از او رضايت بگيرد                «:  در بعضى آتب دينى آمده است       )١۴٣٧س  (
 گيرد؟ و اگر مفسده دارد آيا الزم است رضايت بگيرد؟ را هم در بر مى) الى و ِعرضىاعم از م(الناس  در مورد غيبت است يا مطلق حّق

و در مسائل مالى اگر      ;  بلكه حرام و گناه است و توبه آن فيمابين خود و خداوند است               ;   در مسائل ِعرضى گفتن و تذآر دادن الزم نيست           ج ـ 
ش را به نحوى آه ممكن است ـ ولو به عنوان هديه و تحفه باشد ـ به او                            جلب رضايت او مستلزم مفسده و مشكل و مشّقت باشد، بايد مال                  
 ٩/٧/٧۴ .اش منوط به رّد مال است شود و توبه برگرداند، و الزم نيست آه بداند مال اوست آه برگردانده مى

ر دست شخص اهدا شده        مدتهاست آه آن انگشتر دايمًا د         .  شخصى انگشترى را آه غصبى بوده است به آسى هديه داده است                      )١۴٣٨س  (
اگر صاحب انگشتر را بشناسد، آيا الزم است         .  اآنون اهداآننده از اين آارش پشيمان شده و قدرت در آوردن انگشتر از دست او را ندارد                    .  باشد مى

 ش را به فقير برساند؟تواند پول آه پول را به خود او بدهد؟ مثًال اگر از لحاظ اجتماعى و ترس از آبرو نتواند اين آار را بكند، آيا مى
 ٢/٩/٧۵ . چون مالك انگشتر معلوم است، بايد به خود او برگردانده شود، يا رضايتش جلب شودج ـ

يك آشاورز روستايى از شخصى پول نزولى قرض نموده و چون نتوانسته بدهى خود را بپردازد، مشاراليه زمين وى را تصّرف                           )١۴٣٩س  (
مراجعه آرده و زمين خود  بعد از انقالب، صاحب زمين به دادگاه    .  با زمين شخص ثالثى معاوضه آرده است       ن را بعد از دو سال، او زمي     .  آرده است 

آيا زمين اصلى شخص ثالث، اآنون در دست نزول دهنده،              .  را از شخص ثالثى آه طرف معاوضه با نزول دهنده متصّرف بوده، پس گرفته است                    
 واند زمين خود را از نزول دهنده مطالبه آند؟ت غصب است؟ در اين صورت، آيا اين شخص مى

آه عوض زمين به آسى داده شده و بين آن دو زمين معاوضه انجام گرفته، هرگاه يكى از آن دو زمين مال غير درآمد و مالكش                                 زمينى ج ـ 
و براى  ;   و غصب است     گردد، و تصّرف در آن بدون رضايت صاحبش حرام              اش برمى  مانده به صاحب قبلى      استرداد نمود، زمين باقى     

 ٢٣/١٠/٧٠ .تواند به مراجع ذيصالح مراجعه نمايد احقاق حق هم، مانند ديگران مى
 اگر گاوى از ملك ديگران تغذيه آند و مالك راضى نباشد، آيا شير و ماست حاصل از آن تغذيه، حالل است يا حرام؟ )١۴۴٠س (

الناس به  اى آه گاو از بين برده، مديون است و حّق و آذوقه و در برابر علوفه   ليكن صاحب گا  ;   گوشت و شير متعّلق به صاحب گاو است        ج ـ 
 ٢٠/٢/٧۵ .اوست گردن

وآيل اموال را فروخته و در پول او تصّرف عدوانى آرده             .  شخصى به آسى وآالت داده آه اموال او را بفروشد و برايش بفرستد                )١۴۴١س  (
 ه، ولى اآنون دينار عراقى پنج ريال ارزش دارد، اين تصّرف عدوانى چه حكمى دارد؟در موقع مصرف، دينار عراقى صد تومان بود. است

 ٢٨/٢/٧۶ .باشد، مشغول است  ذّمه او به قدرت خريد پول در زمان فروش، آه تقريبًا در مفروض سؤال، همان يكصد تومان مىج ـ
 آن نيست، تكليفش چيست؟اش هست و به جهت فقر قادر به اداى  الناس برذّمه شخصى آه حّق )١۴۴٢س (

و در صورتى آه رضايت ندهند، براى صاحب حق، نماز يا قرآن                 ;  يا ورثه را جلب نمايد      )  اگر زنده باشد   ( بايد رضايت صاحب حق        ج ـ 
 .دآن و اگر اجلش رسيده و به آن حالت ادا نشده، خداوند ان شاءاهللا طرفش را راضى مى; بخواند و يا روزه بگيرد و يا طلب آمرزش آند

 آند احكام مالى آه انسان آن را پيدا مى
به خاطر اينكه حيوانى آن را از        .  در بيابان نزديك غروب گوسفندى را ديدم آه از گّله جا مانده بود              .  جانب راننده آاميون هستم    اين  )١۴۴٣س  (

اگر گوسفند به دست صاحبش     .  شناسيم دارها را مى    ما گّله  بين نبرد، آن را گرفتم و چند آيلومتر بعد به يك پاسگاه ژاندارمرى تحويل دادم، آنان گفتند                 
 نرسيده باشد، تكليف بنده چيست؟

 ١٠/٢/٧۴ . اگر اطمينان نداريد آه به صاحبش مسترد شده باشد، ضامن هستيد و بايد به قيمت روز، براى صاحبش صدقه بدهيدج ـ
شناسيم،  صاحبانشان را نمى  .  ماند هى چيزهايى از لوازم مسافران جا مى      گا.  آنم راننده اتوبوس هستم آه در خارج از شهر آار مى           )١۴۴۴س  (

 تكليف چيست؟
 اگر جايى براى اين گونه لوازم معّين شده، بايد اشياى پيدا شده را به آنجا سپرد وگرنه با يأس از پيدا شدن صاحب، از طرف او بايد به                                   ج ـ 

 ١٧/١١/٧١ .فقرا و مستمندان صدقه داد
به .  بعد از تعمير ماشين و آمدن به خانه، درون ماشين يك آچار پيدا آردم                      .  عمير ماشين خود به تعميرگاه مراجعه آردم          براى ت   )١۴۴۵س  (

 تكليف بنده چيست؟. همانجا مراجعه آردم صاحب تعميرگاه گفت مال ما نيست
صدقه بدهيد، و مجاز هستيد قيمت آنيد و پولش  لقطه است و حكم پول را دارد، آه هر زمان از پيدا شدن صاحبش مأيوس شديد، براى او           ج ـ 

 ١٣/٢/٧۵ .را براى او صدقه بدهيد
رئيس آارخانه اعالم آرد مبلغ گم شده،          .   در يك آارخانه آسفالت سازى مبلغ چهل و دو هزار تومان پيدا آردم                     ١٣۵۶در سال      )١۴۴۶س  (

بعد از انقالب از آار خود پشيمان شدم، ولى آن              .  ام و پول را خرج نمودم        مربوط به فالن آارگر افغانى است، ولى من نگفتم آه آن را پيدا آرده                    
 اآنون وظيفه بنده چيست؟. آارگر افغانى را پيدا نكردم
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ايد و فعًال موجود است، به نسبت پولى آه از آن مسلمان افغانى بوده، معامله                   اگر با آن پول چيزى مانند منزل و ماشين خريدارى نموده             ج ـ 
ايد آه مصرف شده، مانند  و اگر چيزى خريده; شود  و به اعتبار مصلحت در امر غايب، بايد به همان نسبت برايش صدقه داده فضولى است   

شد خريد، و اآلن به همان مقدار بايد محاسبه و پولش            بايد مالحظه آرد، در آن روز با آن پول چه مقدار مواد غذايى مى               مواد غذايى، باز هم   
 ١/١٢/٧١ .و ناگفته نماند آه صدقه را به افراد مستمند بدهيد نه مصارف امور خيرّيه ديگر. شود ه دادهرا براى صاحبش صدق

مقدارى طال در آمربندى جاده قم ـ اصفهان به ارزش تقريبى پنجاه هزار تومان پيدا شده است، آيا نياز به اعالن دارد، با اينكه                                      )١۴۴٧س  (
 توان آن را به فقير صدقه داد؟ آيا مىمحل قابل اعالن و آگاهى آردن نيست؟ 

 براى مّدتى در اماآن نزديك به آن محل به صورت اعالميه در حّد قدرت، اعالم گردد و با اطمينان به پيدا نشدن صاحب آن، آه در                                        ج ـ 
لش را به قيمت روز صدقه شود، مجاز هستيد براى صاحبش به فقير صدقه بدهيد، و يا اينكه پو         گونه موارد هم اطمينان سريع حاصل مى       اين
 ١٣/٧/٧۴ .دهيد

دهد  ارزش داشته باشد، با توجه به اينكه احتمال مى              نخود نقره   ۶/١٢پيدا نمايد آه حدود       )  غير از پول   (اگر شخصى چيزى را         )١۴۴٨س  (
 اند تمليك نمايد؟تو نتواند آن را به صاحبش برساند، و يا اينكه فرصت آافى براى اعالم شرعى آن ندارد، تكليف چيست؟ آيا مى

برداشتن بر او واجب نبوده و اگر برداشت بايد حسب آنچه در                 چون;  آند  نتوانستن يا فرصت آافى نداشتن، احكام لقطه را عوض نمى              ج ـ 
 ۴/١٢/٧۴ .آمده، عمل نمايد» مال پيدا شده« درباره ٢۶٠۴احكام ُلَقطه، مسئله » المسائل توضيح رساله«

شود، در چه صورتى براى پيدا آردن صاحبش بايد تالش آرد، و در چه صورتى الزم به اعالم نيست؟ در                          مىچيزهايى آه پيدا      )١۴۴٩س  (
 زمان ما وضعيت  چگونه است؟

تواند تمّلك نمايد، آما        تعريف آن الزم نيست و مى           )  دار سّكه  نخود نقره    ۶/١٢( اگر قيمت چيز پيدا شده از يك درهم آمتر باشد                         ج ـ  
بيشتر است و داراى نشانه است، بايد تا يك سال تعريف نمايد              و اّما اگر قيمت آن از مقدار مذآور       ;  اى صاحبش صدقه بدهد   تواند بر  مى اينكه

و يكى از مصاديق تعريف آن است آه         .  فراموشى سپرده نشده   و آيفّيت تعريف هم به نحوى باشد آه بگويند يك سال تعريف آرده و در بوته                  
تواند تمّلك نمايد، و  ه هر روز، و بعد تا يك سال هر هفته يك بار، در محِل اجتماع مردم اعالن آند و بعد از آن مى    از روز يافتن آن تا يك هفت      

 ٢۴/۶/٧۴ .اى آه اطمينان به پيدا آردن صاحبش را ندارد، مكروه است يا براى صاحبش صدقه بدهد، ليكن برداشتن لقطه
 اسكناس صد يا هزار تومانى آه بدون ظرف و عالمت ديگرى است آه بتوان تعريف آرد،          اى آه قابل تعريف نيست، مثل يك       لقطه  )١۴۵٠س  (

 حكمش چيست؟
 . احوط، تصّدق است و بعيد نيست تمّلك هم جايز باشدج ـ

 مجهول المالك
بعد از چندى سند ارائه     .  تاداره آگاهى تحويل داده اس     جانب با آسى نزاع داشتم و به دليل همين اختالف، وى موتور بنده را به                اين  )١۴۵١س  (

بنده يقين دارم آه اين موتور             .توانيم يكى از موتورهايى آه در انبار است را به شما تحويل بدهيم                           گفتند مى   آنان دادم، ولى موتور بنده نبود،         
 دارم؟ المالك است، آيا شرعًا حّق گرفتن آن را مجهول

المالك باشد و با مجّوز       مگر آنكه مجهول  ;  صّرف در مال غير است و جايز نيست           اگر مطمئن باشيد آه موتور از آن خودتان نيست، ت              ج ـ 
 ١/٨/٧۴ .شرعى به شما فروخته شود و يا آنكه مطمئن باشيد موتور از آسى است آه موتور شما را بـرده است

ام و نشانى آنان را هم          فراموش آرده   دانم اين آتابها مال آيست؟ چون        تعدادى آتاب از دوستانم نزد من مانده است، اآنون نمى                )١۴۵٢س  (
 ام چيست؟ ندارم، وظيفه
 ١۶/١١/۶٨ . پولش را از طرف صاحبش صدقه بدهيدج ـ

به محتويات آن    .  دقت آردم يك نوار ضبط در آن ديدم            وقتى.  چندى پيش در مقابل در ورودى پادگان، يك وانت پارك شده بود                     )١۴۵٣س  (
دوستان آن را پاك آرديم، ولى وقتى          برده و پس از بررسى ديدم آهنگهاى مبتذل در آن ضبط شده، با آمك                به داخل پادگان   مشكوك شدم، سپس آن را    

 چيست؟ برگشتم خبرى از وانت نبود، تكليف
 ٢١/۵/٧۵ .بدهيد توانيد صدقه  اگر از پيدا شدن صاحب آن مأيوس هستيد، مىج ـ

 جه يا اوالد خود بدهد؟تواند رّد مظالم خود را به زو آيا شخص فقير مى )١۴۵۴س (
توانند دوباره به آن مرد ببخشند، و او اگر           شوند و مى   تواند به آنها بدهد و آنها مالك مى          به شرط اينكه زوجه و يا اوالد فقير باشند، مى            ج ـ 

 .بخواهد باز رّد مظالم بدهد تا دينش ادا شود، مانعى ندارد
 ه سّيد بدهد؟تواند رّد مظالم را ب آيا غير سّيد مى )١۴۵۵س (
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بلكه بنا بر اينكه صدقه از صاحب حق باشد و معلوم باشد آه او  دهد، مدخليت ندارد، چه اينكه صدقه از او نيست،       سيادت آنكه مظلمه مى    ج ـ 
اصل نبوده است، مدخليت محتمل است، ليكن چون صدقه واجبه از او نيست يا معلوم نيست آه صدقه واجبه باشد و با عدم معلوميت،                                 سّيد

آرى، چون حكم اين    .  عدم وجوب است، پس از اين جهت معلوم نيست آه مانع داشته باشد، چون صدقه مندوبه غير سّيد به سّيد، مانعى ندارد                       
رسد، بايد   صدقه وجوب است يعنى تصّدق نمودن واجب است، اگر آسى بنا بر اين بگذارد آه همين آه حكم صدقه وجوب شد به سّيد نمى                               

 .ان مظلمه را به سّيد داد، ليكن اين معنى در عمل منع است بلكه ظاهر ادّله منع صدقه واجبه به اصل شرع استتو بگويد نمى
 مسائل متفّرقه

در مرز بين دو زمين آه هر آدام به يك مالك تعّلق دارد، درختى خود به خود روييده است، صاحبان هر يك از زمينها ادعاى                                         )١۴۵۶س  (
 باشد؟ اين درخت مربوط به آدام يك از آن دو مى. دارندمالكيت درخت مذآور را 

 ٢٩/١١/٧۴ . اگر درخت در مرز مشترك روييده باشد، هر دو شريكندج ـ
ها آه بر    ها و يا آن قسمت از شاخه       هاى درختى باعث آسيب ديدن همسايه شده است، آيا وى حق دارد ريشه               شاخ و برگ و ريشه      )١۴۵٧س  (

 باعث ضررش شده را قطع نمايد؟زمين او سايه انداخته و 
تواند ريشه و شاخه درخت را بعد از آنكه به مالك درخت رجوع آرد و وى ترتيب اثر                        مى)  همسايه( در مفروض سؤال صاحب زمين        ج ـ 

 ٢٩/١١/٧۴ .وگرنه بايد به مسئوالن قانونى مراجعه نمايد; نداد و قطع ننمود، قطع نمايد، به شرط اينكه باعث اختالف نشود
 اگر در مجالس عروسى يا غير آن، بيش از حّد متعارف شيرينى و ميوه استفاده آنيم، اشكال دارد؟ )١۴۵٨س (

و حصول اطمينان به حسب موارد و مقدار ميوه و شيرينى و               استفاده بيش از حّد متعارف، منوط به اطمينان و رضايت صاحب آنهاست              ج ـ 
 ٢٨/١٠/٧۴ .اشخاص، مختلف است

 جايز است يا نه؟) اعم از اهل آتاب و غير آن(رداشتن مال آّفار آيا ب )١۴۵٩س (
 ١٠/٩/٧۴ . جايز نيست و نبايد انجام گيردج ـ

آموزان، مقدارى چاى و نان و پنير براى صبحانه معلمان آن مدرسه خريدارى                 در دبيرستان محِل آار بنده، از سود تعاونى دانش            )١۴۶٠س  (
 آيا ما حّق خوردن از آنها را داريم يا نه؟. اند  اظهارنظر نكردهآموزان در اين مورد شود، دانش مى

 ٧/١٢/٧٢ . درآمد و سود تعاونى مربوط به صاحبان آنهاست و بدون اجازه آنان، تصّرف در آن جايز نيستج ـ
اى وامهاى بدون بهره، مشكالت      اى نمودند تا بتوانند با اعط       الحسنه چند نفر نيكوآار قبل از انقالب اقدام به تأسيس صندوق قرض              )١۴۶١س  (

اآنون بعد از   .  گاهى اوقات نيز براى پرداخت پول، صاحبان حساب مجبور بودند آه از دارايى خودشان ضرر را بپردازند                      .  نيازمندان را حل آنند    
وجه به اينكه در طول اين مدت هيئت         با ت .  اند چند سال، اعضاى صندوق با استفاده از اموال آن، اقدام به خريد زمين و احداث ساختمان در آن آرده                      

 اند، در صورتى آه صندوق منحل شود، افزايش قيمت امالك خريدارى شده، متعّلق به چه آسانى است؟ مؤسس به طور رايگان خدمات ارائه داده
 است، و بايد ديد در          چون پول از صندوق بوده، ظاهرًا ملك هم متعّلق به صندوق است و منافع و ارتقاى قيمت، از آِن صاحب ملك                                  ج ـ 

توان به   بينى شده و آارآردن تبّرعى باعث تغيير مقّررات و ضوابط نيست و نمى              اساسنامه براى صندوق در زمان انحالل چه موردى بيش         
 ٢٧/٨/۶٨ .حساب گذشته برداشت، چون تبّرعى بوده است

 بدنه آشتى به آار برد و مالك همان چوب را طلب آند، چه بايد          اگر آسى چوبى را غصب آند و با آن در و يا ديوار بسازد و يا در                  )١۴۶٢س  (
 آرد؟

 . همان عين را رد آند، اگر چه موجب ضرر آّلى بر غاصب شودج ـ
 توانيم در آنها تصّرف نموده و آباد آنيم؟ چند خانه و باغ مخروبه از ساليان دور آنار روستاى ما وجود دارد، آيا مى )١۴۶٣س (

 .صاحبى آه در مجاورت آبادى وجود دارد، گرفتن آنها بدون اجازه مجتهد، غصب است هاى بى  خرابهج ـ
توان  به وسيله دود شمع يا وسايل ديگر، چه حكمى دارد؟ و آيا مى)  عليهم السالم (سياه آردن ديوار و رواق و حرم يا ضريح امامان           )١۴۶۴س  (

 برداشته و به خانه ببريم؟براى تبّرك چيزى را آه متعّلق به حرم است، مثًال شمعى را 
هاى آْن آه  اّما چكه.  سياه آردن جايز نيست، و بردن اشياى متعّلق به حرم حّتى شمع يا قسمتى از آن به خيال تبّرك، غصب و حرام است                        ج ـ 

 .ريزد، مباح است بر لباس يا زمين مى
و به زور در ميان آنان بنشيند آه جا براى آنان                شود اند و شخصى وارد     اگر جمعى در قسمتى از مسجد و در صف نماز نشسته               )١۴۶۵س  (

 آيا نماز اين شخص صحيح است؟. تنگ شود
 . اگر راضى نشوند، صّحت نمازش مشكل استج ـ

 توان آن را جمع آرد و در آن محل، نماز خواند؟ شخصى در مسجد جانماز انداخته، آيا مى )١۴۶۶س (
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بخواند، صّحت نمازش قبل از اعراض آن شخص از آن مكان، محِل             گرى عدوانًا در آنجا نماز     هرگاه آسى در مسجد جانماز بگذارد و دي        ج ـ 
 .اشكال است

توانند آْن جانماز را جمع آرده و        اگر شخصى زمان طوالنى جانمازى در مسجد بيندازد، و خودش براى نماز نيايد، آيا ديگران مى                  )١۴۶٧س  (
 در آن محل نماز بخوانند؟

 .توانند جانماز او را برچينند و نماز بخوانند آيد يا از حال او خبر ندارند، مى دانند آه او نمى  مى در صورتى آهج ـ
 

 واليت بر اوالد و تصّرف در اموال آنها
 شود؟ آيا صغير پس از رسيدن به سّن بلوغ، رشيد محسوب مى )١۴۶٨س (

 ٢۴/١١/٧١ . رشد، غير از بلوغ است و بايد رشيد بودِن شخص، ثابت گرددج ـ
 گردد؟ تواند حسابرسى اموال خود را از ولّى قهرى بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صّحت مى آيا صغير بعد از رشد مى )١۴۶٩س (

و جهات ديگر، بر صغير است آه تخّلف          »  اصالة الصحة «  صغير پس از رشد، حّق حسابرسى مال خود را از ولّى دارد، ليكن به حكم                   ج ـ 
 ٢۴/١١/٧١ .دهد مى َحلف اثبات نمايد، چون منكر است، پس موازيِن قسم و قضا، دعوا را فيصله ولّى را با َقَسم و

 تواند ولّى قهرى طفِل صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال او عزل آند؟ آيا حاآم مى )١۴٧٠س (
 ٢٩/۶/٧١ .ا عزل نمايدتواند از باب حسبه و واليت، او ر  اگر با ضّم امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مىج ـ

چنانچه دولت، زمين يا اموال ديگرى براى اطفال شهدا در نظر گرفته و قصد انتقال آنها را به ايشان داشته باشد و ولّى قهرى                                       )١۴٧١س  (
 تواند به نيابت از طرف او، به انجام چنين آارى اقدام نمايد؟ آيا حاآم مى. حاضر به امضاى اسناد نباشد

 ٢٩/۶/٧١ .اندتو  آرى، مىج ـ
 رفت و آمد به منزل صغار و خوردن غذاى آنان، چه حكمى دارد؟ )١۴٧٢س (

آه جزو لوازم زندگى اسالمى و انسانى و عاطفى            ( رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى                          ج ـ 
ليكن اجازه قّيم و ولّى، معتبر است و طبيعى است آه از              ;  آن است چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در           ;  مانعى ندارد )  است

آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و سوء استفاده باشد، حرام              .  شود، چون رفت و آمد و ميهمانى طرفينى است          جهات ماّدى هم جبران مى    
 ٩/١١/٧٠ .است

هاى ايشان، به سرآشى و ديدار از اين عزيزان نياز دارد              خانوادهچون مراقبت و حفظ اموال شهدا و مفقودان و بررسى مشكالت                )١۴٧٣س  (
با توجه به اينكه بعضًا در ميان اعضاى خانواده شهيد، صغار نيز حضور دارند، مصرف اموال                 .  آه معموًال با پذيرايى از طرف ميزبان همراه است         

آنند و در موارد اندآى نيز مخارج اعاشه ايشان، از اموال               ى استفاده مى  ها از حقوق دولت     آنان، چه حكمى دارد؟ شايان يادآورى است اآثر خانواده          
 .شهيد است

صغير است، نه از بودجه دولت، مانعى ندارد و جايز است،               اين گونه رفت و آمد و تصّرفها، حتى اگر محرز شود آه تصّرف در مال                   ج ـ 
 ٣٠/٢/٧٢ .چون به نفع و صالح آنهاست

ام آه يك فرزند صغير دارد و در حال حاضر به اتفاق همسرم و                  ه شوهر خود را از دست داده، ازدواج آرده          جانب با زنى آ    اين  )١۴٧۴س  (
). البته يك دانگ از منزل به نام همسرم است         .  (آنيم اين فرزند و چند فرزند خودم در منزل متعّلق به اين صغير آه از ارث پدرش است، زندگى مى                     

توانم به اميد اينكه بعد از       آه بايد اجاره پرداخت نمايم، آيا مى       غى به عنوان اجاره پرداخت نمايم يا خير؟ در صورتى          در اين صورت، آيا بنده بايد مبل      
اش را پرداخت نمايم؟ نماز در        نظر نمايم؟ يا اگر رضايت نداد، در آن زمان اجاره           بلوغ اين صغير از ايشان رضايت بگيرم، از دادن اجاره صرف            

 باشد، در صورتى آه اجاره پرداخت نشود، چه صورتى دارد؟  قّيم فرزند آه همسرم مىاين منزل با اجازه
و قّيم بايد هميشه رعايت مصلحت صغير را بنمايد و مصلحت هم              ;   بودن شما در منزل صغير با اجازه قّيم و صالحديد او، مانعى ندارد                ج ـ 

دگى، خود از اهّم مصالح است و نسبت به اجاره هم بايد طبق مصلحت عمل منحصر به امور ماّدى نيست، بلكه مسائل تربيتى و زندگى خانوا         
 ٢١/٨/٧٣ .شود

 اگر ولّى برخالف مصحلت ُمَوّلى عليه، اموال وى را به ديگران منتقل نمايد، آيا عمل مزبور باطل و غيرنافذ است؟ )١۴٧۵س (
 ٢۴/١١/٧١ .است  عمل ولّى، برخالف مصلحت در مال مولى عليه، غيرنافذ و باطلج ـ

تواند ضمن عقد الزمى، وآالت فروش مال صغير را به شخصى دهد و اين امر را حتى به بعد از بلوغ وى نيز سرايت                          آيا ولّى مى    )١۴٧۶س  (
 دهد؟

 ٢۴/١١/٧١ . گرفتن وآيل از طرف ولّى نسبت به قبل از بلوغ ُمَوّلى عليه، آه در باره او اختيار دارد با رعايت مصلحت، مانعى نداردج ـ
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منزل مسكونى به نام فرزندان ثبت شده، و در اين زمينه پدر شهيد . همسر شهيدى دو فرزند دارد، و اآنون ازدواج مجّدد آرده است          )١۴٧٧س  (
ج مجّدد  حال پدر شهيد به خاطر ازدوا      .  آمك مالى زيادى نموده است و بنياد شهيد نيز به حساب فرزندان، بالغ بر سه ميليون ريال هزينه آرده است                        

 آيا ولّى قهرى چنين حّقى دارد يا نه؟. عروس اصرار دارد آه حتمًا همسر و فرزندان از اين منزل خارج شوند
 نه تنها ولّى قهرى، بلكه هيچ ولّيى حِق منع مالك از تصّرف در ملك خود و سلب سلطنت از تصّرف در مالش را ندارد، مگر به دليل                                      ج ـ 

اى، مصلحتى   لوم است در بيرون رفتن فرزندان شهيد، از منزل ملكى و خانه خودشان به منزل اجاره                        و مع ;  رعايت مصلحت مولى عليه    
 ١٠/١٢/٧٠ .نيست، بلكه خالف مصلحت در امر صغار است، لذا چنين حّقى براى ولّى قهرى نيست

 شود؟ ه طفل محسوب مىآيا عدم قبول هبه و صلح بالعوض به نفع طفل، از جانب ولّى، عدم رعايت صالح و صرف )١۴٧٨س (
 ٢٩/۶/٧١ .هاى ديگرى باشد آه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح را جبران نمايد  آرى، مگر آنكه جنبهج ـ

االرث آنها را برايشان در آارهاى سودآور به         توانم سهم  آيا مى .  جانب است  سرپرستى فرزندانم بعد از فوت مادرشان به عهده اين           )١۴٧٩س  (
  يا اينكه الزم است براى آنها در بانك نگهدارى نمايم؟آار گيرم؟

توانيد با پول و اموال آنان داد و ستد               تصّرف به هر نحوى آه مصلحت و نفع آنها باشد، چون شما ولّى هستيد، جايز است، يعنى مى                           ج ـ 
 ١/١٠/٧٠ .الشان بايد مراعات شودبه هر حال مصلحت آودآان يتيم، در معامله و تجارت در امو. نماييد و يا در بانك بگذاريد

زنى هستم آه شوهرم فوت آرده است و از او چهار فرزند، دو پسر و دو دختر دارم و از متوّفا يك باب خانه، يك دستگاه ماشين                                    )١۴٨٠س  (
ب مزبور حكم سؤاالت ذيل را بيان          سوارى، دو باب مغازه و مقدارى دارايى باقى مانده است و بنده قّيم قانونى آنان هستم، لطفًا با توجه به مطال                                 

 :فرماييد
 ها آه به نفع آنهاست از ماشين استفاده آنم يا خير؟ توانم براى تمام امور بچه آيا مى. ١
 توانم از درآمد مغازه براى آنان صدقه و آّفاره روزه بدهم يا خير؟ آيا مى. ٢
  جايز است يا خير؟شود، آيا ميهمانيهاى متعارف آه به خويشان و دوستان داده مى. ٣
 ها را به مسافرت و زيارت ببرم يا خير؟ توانم بچه آيا از درآمد مغازه مى. ۴
 توانم از درآمد مغازه، براى خوراك و پوشاك خودم استفاده نمايم؟ آيا بنده به عنوان مادر و قّيم مى. ۵
 خير؟ ردازم ياتوانم براى پدرشان خيرات آنم و آّفاره روزه بپ آيا از درآمد مغازه مى. ۶
توانم از درآمد مغازه بردارم و يكجا        هاى خوراك و پوشاك، تحصيل و درمان آنها را مى          هاى يتيم مشغول تحصيل هستند، آيا هزينه       همه بچه .  ٧

 .شتر استتر خرجشان بي هاى بزرگ به نحو همگانى خرج نمايم، يا اينكه مخارج هر يك، به طور جداگانه حساب شود؟ با توجه به اينكه بچه
هاست، اّما بايد توجه داشت در موارد و مسافرتهايى آه احتمال ضرر براى ماشين                       هر چند استفاده از ماشين از جهتى به نفع بچه                ـ١ج  

 .آنند، استفاده ننماييد و در غير آنها مانعى ندارد هست و معموًال افراد از ماشين شخصى استفاده نمى
اّما اگر  ;  االرثشان محاسبه شود، مانعى ندارد       آبير هستند با اجازه و رضايت خودشان آه بعد در سهم                از درآمد و سهم هر آدام آه             ـ٢ج  

 .توان چنين آارى انجام داد، چون بر صغير، نه آّفاره واجب است و نه صدقه صغيرند، نمى
 . مانعى نداردـ٣ج 
 .رد مانعى ندارد، چون عواطف و احساسات آنان بايد مورد توجه قرار گيـ۴ج 
 . در حّد زندگى معمولى و متعارف، اشكالى نداردـ۵ج 
توان داد، چون مغازه و درآمد آن بعد از فوت، حق و ملك                 خيرات و صدقات مستحب، براى پدر در صورتى آه وصّيت ننموده، نمى              ـ۶ج  

 .توان پرداخت ات مالى است مى، چون از واجب)نه آّفاره افطار عمدى(آرى، آّفاره روزه واجب، يعنى آّفاره تأخير . صغار است
سال بايد مخارج به طور تقريبى يادداشت شود، و وقتى آه               با توجه به اينكه سهم پسر از ارث دو برابر ارث دختر است، در آخر هر                    ـ٧ج  

 تقريبى الزم تر، آن هم به صورت  دختر و پسر بزرگ    االرثشان محاسبه گردد، و محاسبه خرج بيشتر       مخارج هر آدام در سهم     بزرگ شدند، 
 ١٠/١/٧١ .نيست، و همين قدر آه قصد خيانت به اموال صغار نباشد و نفع و صالح آنها در نظر گرفته شود، آافى است

توانند در اموال فرزندان، تصّرفاتى از قبيل قرض دادن به ديگران و يا معامله به نفع خود و يا به نفع فرزندان                                     آيا والدين مى     )١۴٨١س  (
 بنمايند؟

 ۵/۵/٧۵ . آنچه آه مصلحت فرزند باشد، مانعى نداردج ـ
رغم  حال اگر ولّى با سوء نّيت، مال صغير را به خود يا نزديكانش منتقل آند و على                       .  تشخيص غبطه صغير به عهده ولّى است          )١۴٨٢س  (

 غبن ُمَوّلى عليه، اصرار به غبطه او در اين ميان دارد، آيا حاآم حّق دخالت دارد؟
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 حّق دخالت دارد، بلكه دخالت، بر حاآم الزم و واجب است و بايد براى اعمال آينده ولّى، ضّم امين نمايد و از آن به بعد، عمل                                     نه تنها  ج ـ 
 ١١/١/٧۴ .بنمايد موافقت امين، غير جايز و باطل است، حتى اگر رعايت غبطه را نيز ولّى، بدون نظر و

توانيم  آورند براى بچه است يا والدين؟ در صورتى آه براى بچه باشد، آيا مى                 ّلد بچه مى  اى آه بعد از تو      روشنى و هديه   آيا چشم   )١۴٨٣س  (
 تصّرف آنيم؟ در آن

روشنى تابع عرف خاص و خصوصّيات محل و مورد است و تصّرف در آن در صورتى آه از آِن بچه باشد، با اجازه و                                  ظاهرًا چشم  ج ـ 
 ١٧/١٢/٧۵ .مصلحت انديشى قّيم قهرى، مانعى ندارد

 تواند بكند؟ آيا عدالت در ولّى طفل شرط است؟ اگر ولّى فاسق باشد و بيم فساد طفل يا اموالش برود، حاآم چه مى )١۴٨۴س (
تواند، براى حفظ اموال صغير بايد ولّى را         مراقبت نمايد، و اگر نمى      عدالت شرط نيست، ليكن با بيم عدم رعايت مصالح طفل، حاآم بايد            ج ـ 
 ٢٩/۶/٧١ .نمايد عزل

چنانچه پدر فرزند خود را از تحصيل علوم دينى نهى نكند، ولى معلوم باشد آه قلبًا به اين آار راضى نيست، تحصيل براى فرزند                             )١۴٨۵س  (
 چه حكمى دارد؟ 

 ١۶/۶/٧٢ .از طرفى ايذاى پدر و مادر، حرام است; شود  صرِف آگاهى به عدم رضايت والدين، موجب عدم جواز عمل نمىج ـ
خواند را از تحصيل در مدرسه منع نمايد؟ بدين دليل آه شايد                   تواند دختر خود را آه در سال دوم دبستان درس مى                 آيا پدر مى     )١۴٨۶  س(

 .آموزان مؤمن و اهل نماز نباشند محيط مدرسه ناسالم باشد و باعث انحراف گردد و يا بعضى از معلمان يا دانش
 عدم رضايت، ولو مشكل شرعى هم نباشد، مسئله مشكل اجتماعى و اختالف خانوادگى بين پدر و                  آنچه مهم است جلب رضايت است و با        ج ـ 

 ٣/١٠/٧۵ .فرزند، مطرح است
 آموزان در مدارس جايز است يا خير؟ آيا تنبيه دانش )١۴٨٧س (

ه هر حال اگر همه شرايط هم محّقق         ب;   تنبيه تابع اجازه اولياى شرعى و مقّررات آموزش و پرورش است، آن هم به مقدار بسيار ناچيز                     ج ـ 
 ٢٠/١٢/٧۵ .يابد، اجتناب از تنبيه بدنى الزم است، مبادا انسان گرفتار عواقب وخيم آن بشود شود آه معموًال تحّقق نمى

تواند  ىآيا م .  زنى شوهرش شهيد شده است و چهار فرزند دارد و پدر شهيد نيز وصّى آنان است، حال آن خانم ازدواج آرده است                           )١۴٨٨س  (
آيد اگر نفقه ندهد، آيا      از حقوق بنياد شهيد آه به فرزندان او تعّلق دارد، براى خودش زمين يا چيزهاى ديگر بخرد؟ شوهر دوم او آه به خانه آنها مى                          

 وظيفه پدر و مادر شهيد در اين گونه امور چيست؟. هاى صغير استفاده آند تواند از اموال بچه مى
دهد چه به نحو استفاده ديگران، حتى شوهر زن شهيد و يا به صورت خريد زمين براى غير                      يى آه بنياد شهيد مى    ها  تصّرف در بودجه   ج ـ 

فرزندان شهيد، منوط به اجازه بنياد شهيد است و هرگونه تصّرف، مورد رضايت مسئولين بنياد شهيد نباشد، حرام و غير جايز است، و                                     
و تصّرف در   ;  گردد اطل و فضولى است، آه با اجازه بنياد به نفع صاحبان پول، صحيح و الزم مى                   معامالتى آه با آن پولها انجام گرفته، ب         

و اولوا االرحام   «يعنى مادر آه به حكم آيه شريفه         (اموال صغير آه از پدرشان مانده، بايد با اجازه و رعايت مصلحت از طرف قّيم قهرى،                    
و بر قّيم قهرى است آه تا حّد امكان و مقّررات                  ;  باشد)  با نبود مادر، پدربزرگ      بر پدربزرگ، اولويت دارد و           ٥٤،»بعضهم أولى ببعض   

 ٢٩/۴/٧٨ .قانونى، در حفظ اموال صغار آوشا باشد
 

 احياى موات و مشترآات
روى همين  اى آشاورز از زمان آودآى بر روى چندين هكتار زمين به همراه پدران خود، و قبل از آن نيز آبا و اجدادشان بر                          عده  )١۴٨٩س  (

ها و حّمام و      اند، منتها با توجه به تسّلط خوانين بر روستاها و زمينهاى آشاورزى، زمينهاى اين عده و حتى تمامى خانه                             زمينها آشاورزى آرده   
ن اينكه خود اين    داده، بدو  گرفته و مقدارى ناچيز به آنها مى       مسجد روستا آه وقف است، به نام يك نفر خان بوده آه ماحصل زحمات اين عده را مى                   

حال، با عنايت به روايات آثيرى آه در باب احياى          .  اى روى اين زمينها آار آرده و يا حتى يك وجب را احيا آرده باشند                خان و آبا و اجدادش لحظه     
 ، زمينهاى مذآور شرعًا متعّلق به چه آسى است؟»...من احيى مواتًا من االرض فهى له«موات آمده، از جمله روايت 

اوست ، جايز است و زمين مواتى را آه افراد قبل از تدوين قانون اساسى جمهورى                   »  َيد« تصّرف در آنچه در اختيار انسان است و در             ج ـ 
و ;  اند، طبق حكم شرعى احياى موات، ملك آنهاست، ليكن رعايت مقّررات جمهورى اسالمى الزم است                    اسالمى براى خودشان احيا نموده     

قوم شد، بيان حكم واقعى شرعى است و اما در موارد اختالف بايد مسئله را با مرافعه شرعيه يا رجوع به افراد مسئول                           ناگفته نماند آنچه مر   
 ١٧/٢/٧۵ .حل نمود

                                                           
 .٧٥، آيه )٨(سوره انفال . ٥٤
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بيست و پنج سال قبل يك حلقه چاه حفر شده است آه به مرور زمان به علت نداشتن پروانه و شكايات مردم، اراضى، درختان و                                   )١۴٩٠س  (
ات شده و موتور چاه نيز فروخته شده است، ولى قبل از موات شدن مقدار شش ساعت از آب چاه به زيدى فروخته شده آه مدتى بعد                                چاه مذآور مو  

بردارى از آب چاه       چند سال قبل اعضاى اصلى آه چهار نفر هستند با پيگيريهاى مداوم، توسط دولت پروانه بهره                          .  از فروش، موات شده است       
با عنايت به اينكه چاه سابق موات        .  حال بعد از احياى چاه و صدور پروانه، زيد ادعاى شش ساعت از آب چاه را دارد                    .  استآنان صادر شده     براى

 شده و موتور آن نيز فروخته شده و مشاراليه سهمى در احياى چاه آب و دريافت پروانه نداشته، آيا حّقى نسبت به آن دارد يا خير؟
شده است و بعد موات شده و زيد مالك آن زمين بوده چه به صورت مشاع و چه به                       نى بوده آه قبًال آشت مى      اگر چاه حفر شده، در زمي       ج ـ 

توانند رضايت او را به دست آورند، آما اينكه             تبع مالكّيت زمين، مالك چاه نيز هست، ليكن چون پروانه به نام اشخاص ديگرى است مى                      
، زيد نسبت به پروانه حّقى ندارد و اگر چاه حفر شده در زمين موات باالصالة يا زمينى بوده آه                        به هر حال  .  توانند پروانه را باطل آنند     مى

 ٨/٩/٧۵ .گونه حّقى براى او وجود ندارد ربطى به زيد نداشته، هيچ
 

 احكام سربريدن و شكار آردن حيوانات
 شرايط سربريدن و شكار

خدا منّزه و پيراسته    «، و اذآار ديگر آه نام جالله دارد يا ترجمه يكى از اينها مانند                »اهللا سبحان«،  »اهللا اآبر «،  »الحمدهللا«آيا گفتن     )١۴٩١س  (
 آافى است يا نه؟» اهللا بسم«، آيا گفتن يكى از اينها به جاى »است

 ۶/۶/٧۵ .نيستتنها، مكفى » اهللا«آند، ولى گفتن  اهللا و يا ترجمه يكى از آنها، آفايت مى  گفتن الحمداهللا، اهللا اآبر، سبحانج ـ
 يابد يا نه؟ بگويد، آيا ذبح شرعى تحّقق مى» اهللا بسم«اگر فردى به جاى ذابح  )١۴٩٢س (

 ۶/۶/٧۵ .بگويد» اهللا بسم«آند و فقط ذابح بايد   ذبح شرعى تحّقق پيدا نمىج ـ
 آافى است يا نه؟» اهللا بسم«تن فقط يك اگر با فشار يك آليد بتوان در يك لحظه دهها گوسفند و گاو و مرغ را ذبح آرد، آيا گف )١۴٩٣س (

بگويد تا همه با ذآر        »  اهللا بسم«وگرنه بايد به طور مرتب            در صورتى آه اتصال در آشتن آنها باشد و طول نكشد، اشكالى ندارد                         ج ـ 
 ۶/۶/٧۵ .شوند ذبح» اهللا بسم«

بايد بر زبان   »  اهللا بسم«آند يا نه؟ و آيا       رعى مرغها مى  در ضبط صوت به هنگام ذبح، آفايت از ذبح ش          »  اهللا بسم«آيا پخش مكرر      )١۴٩۴س  (
 جارى شود يا آنكه ياد آن در قلب، آافى است؟

 ۶/۶/٧۵ .آند و بايد بر زبان ذابح جارى شود  آفايت نمىج ـ
ن گوشت جايز است يا      واقعًا ترديد باشد، آيا خوردن آ      »  اهللا بسم«اگر در ذبح حيوانات حالل گوشت نسبت به رعايت قبله و گفتن                   )١۴٩۵س  (
 نه؟

شود و در غير اين صورت، حالل         علم به ترك عمدى آن باشد، ذبيحه حالل نمى          )  استقبال(و رعايت قبله    )  تسميه(اهللا    اگر در گفتن بسم     ج ـ 
 ۶/۶/٧۵ .است

را گاهى پشت به قبله آرده و گاهى        اينكه دستگاه، حيوان     به با توجه ;  ذبح حيواناتى مانند مرغ به وسيله دستگاه، شرعًا چگونه است           )١۴٩۶س  (
 شود؟ مى تر از محِل تعيين شده بريده شود، و گاهى سر، باالتر يا پايين بريده مى حيوان در يك لحظه، سر چند

 شرايط تذآيه هر آجا مراعات شود، موجب حّليت و تذآيه است و در اين حكم، بين دستگاه و غير آن، فرقى نيست و سربريدن چندين                                  ج ـ 
و نسبت به بريده شدن      ;  چون در تذآيه شرط نيست آه حيوانها تنها تذآيه شوند            ;  شود ن با يك دستگاه در يك زمان، باعث حرمت نمى            حيوا

ناگفته نماند آه بازار مسلمين و سوق         .  تر، اگر اطمينان و يقين حاصل شد آه چهار رگ بريده شده، حالل است وگرنه حرام                     باالتر يا پايين  
 ١۴/۶/٧۴ .نگريست رسد و موجود است، با نگاه ترديد بدان نبايد به آنچه در آنجا به فروش مى ن حّجت بر تذآيه است وآنها همچون يدشا

 ذبح حيوان با آارد استيل چه حكمى دارد؟ )١۴٩٧س (
وجود آهن، آفايت ذبح، منوط به      و اما با    ;  گرچه استيل آهن نباشد     ذبح با استيل، با نبودن آهن و در اختيار نداشتن آن، ظاهرًا آافى است،               ج ـ 
 ۵/١٠/٧۵ .دانند مى ُربا آن را بگيرد، مردم آن را آهن آهن است، عرفًا، و ظاهرًا اگر آهن صدق

حس نمايند به جهت اينكه آمتر احساس درد          يا چيز ديگرى بى    اگر حيوان حالل گوشت را قبل از ذبح به وسيله آمپول، اسپرى و                  )١۴٩٨س  (
 د؟دار آند، چه حكمى 
 ١۵/۴/٧۴ .است و آنچه در تذآيه معتبر است، اصل حيات و زنده بودن;  ذبيحه، حالل استج ـ

شك آند آه صحيح بريده يا نه، تكليف چيست؟ همچنين            آرده، اگر در مورد بريدن گلوى حيوان،       شخصى آه مّدتى گوسفند ذبح مى       )١۴٩٩س  (
 چطور؟  دهد آه گلوى حيوان صحيح ذبح نشده،دو سال، به علت فراموشى احتمال مثًال اگر بعد از گذشت
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 ١١/٧/۶٩ .شود ها درست بوده است، و بر شّك فعلى هم ظاهرًا اثرى بار نمى شاءاهللا گذشته  به شّك خود اعتنا نكند، و انج ـ
 توان با دست چپ ذبح نمود؟ آيا گوسفند را مى )١۵٠٠س (

 .باشد، اشكال ندارد اگر به صورتى گوسفند را بخوابانند آه رو به قبله ج ـ
 چنانچه پس از ذبح حيوان و خارج شدن روح، معلوم شود آه يك رگ بريده نشده، چه حكمى دارد؟ )١۵٠١س (

 . در صورتى آه يكى از رگها بريده نشده باشد، يا شك داشته باشند آه چهار رگ بريده شده يا نه، حالل نيستج ـ
 و پرندگان، سر آن را با دست بَكنند، چه حكمى دارد؟اگر به جاى بريدن سر حيوانات آوچك  )١۵٠٢س (

 . در صورتى آه سِر حيوان يا حتى پرنده آوچكى  مثل گنجشك را بَكنند، حرام استج ـ
 اگر اول بيخ حلق گوسفندى را ببرند و بعد از آن چهار رگ را ببرند، آيا حرام است يا حالل؟ )١۵٠٣س (

يات داشته باشد، هر چند حيات مستقر نباشد و محض حيات در حيوان، آافى است و حالل                               در صورتى آه قبل از بريدن رگها، ح              ج ـ 
 .باشد مى
 صيد ماهى

. ميرد آنند و ماهى صيد شده در آب مى           آنند آه ماهى را از دريا به وسيله تورهاى ثابت صيد مى                  اى از صيادان نقل مى       عده  )١۵٠۴س  (
 حرام؟ و حكم اين عمل چيست؟سؤال اين است آه آيا اين ماهى حالل است يا 

آن در آب بميرد، چون صيد ماهى به طور زنده، ظاهرًا               اگر ماهى زنده صيد شود و در تور و شبكه بيفتد، حالل است، هر چند بعد از                     ج ـ 
 ١۵/۴/٧۴ .است تذآيه آن

 در خشكى رها آرد، آيا حالل است يا خير؟اگر مسلمان ببيند آه آافر ماهى را از آب بيرون آورد، يا ببيند موج دريا ماهى را  )١۵٠۵س (
 اگر بداند آه آافرماهى را از آب، زنده بيرون آورده، محكوم به تذآيه است و ديدن مسلمان، يكى از ُطُرق علم به زنده بيرون آوردن                                     ج ـ 

و اّما نسبت   ;  آند  آفايت مى  » الماِء َحّياً  َاْخُذُه ِمن «آما اينكه در تذآيه ماهى، نه تسميه شرط است و نه اسالم، بلكه               ;  است و موضوعيت ندارد   
 ٢٨/٢/٧۶ .به موج دريا، اگر بداند زنده از آب بيرون افتاده، خوردنش حالل است

 اگر ماهى خود را از آب بيرون بيندازد، آيا خوردنش حالل است يا حرام؟ )١۵٠۶س (
 . اگر بداند ماهى خود را از آب بيرون انداخته، خوردن آن، حالل استج ـ

 مسائل متفّرقه شكار و سربريدن
 آيا خوردن ذبيحه اهل آتاب، جايز است؟ )١۵٠٧س (

اهللا و تسميه بوده، و در اين            احراز شود آه ذبيحه آنها با بسم           آنكه  ذبيحه آنان محكوم به حرمت است و خوردنش جايز نيست، مگر                   ج ـ 
) عليهم السالم (بيت همان طور آه از آتاب و روايات اهل           ، و ظاهراً   بين اهل آتاب و غير آنها از غير مسلمانان و آفار نيست                 فرقى جهت

 ١٠/٩/٨٠ .حلّيت ذبايح آنها، ذبح و تسميه است، هر چند رعايت احتياط نسبت به ذبيحه همه آنها مطلوب است شود، معيار در استفاده مى
 د؟آيا ذبح حيوان، توسط افراد مسلمان غير شيعه اثناعشرى مشروعّيت دار )١۵٠٨س (

. اگر شرايط سر بريدن را مراعات آنند، آافى است و مشروعيت دارد، مگر آنكه از نواصب باشند، آه ذبيحه آنها محكوم به ميته است                             ج ـ 
۶/۶/٧۵ 

آند و به اهل آتاب و آسانى آه ذبيحه اهل            شخصى آه در آشورهاى غير اسالمى از گوشتى آه ذبح شرعى نشده، آباب تهّيه مى                   )١۵٠٩س  (
فروشم، آار   فروشد، با قصد اينكه من شيشه مى          فروشد، چه حكمى دارد؟ همچنين آسى آه به اهل آتاب، شراب مى                  دانند مى  را حالل مى   آتاب  

 آردن و آسب درآمد در آنجا، چه حكمى دارد؟
روش شراب به قصد شيشه، سبب       اّما ف ;  دانند، مانعى ندارد    فروش ذبايح اهل آتاب به اهل آتاب و به آسانى آه ذبايح آنها را حالل مى                     ج ـ 

 ۵/١٠/٨٠ .گردد جواز و صّحت معامله نمى
 

 احكام خوردنيها و آشاميدنيها
گوشت خرگوش چه حكمى دارد؟ آيا محكوم به حرمت است يا حّليت؟ در صورت حرام بودن، اگر خاصيت درمانى داشته باشد، آيا                  )١۵١٠س  (
  رفع پادرد، خصوصًا در افراد پير، از آن استفاده آرد؟توان به اندازه ضرورت و طبق عقيده عاّمه براى مى

ليكن اگر پزشك تشخيص دهد آه درمان درد منحصر به آن است،              ;  توان از آن استفاده آرد       خوردن گوشت خرگوش، حرام است و نمى        ج ـ 
 ۴/١٢/٧۴ .به اندازه ضرورت، مانعى ندارد
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گ و خرگوش حالل و طرف چپ آنها حرام است، آيا اين مسئله صّحت دارد                گويند آه طرف راسِت گوشت گر      بعضى از عوام مى     )١۵١١س  (
 يا خير؟

 ۶/١/٧۶ .ندارد  گوشت گرگ و خرگوش حرام است، و طرف راست و چپ آنها فرقىج ـ
 اى آه شيِر سگ خورده باشد، آيا مثل خوردن  شير از خوك است و آن احكام را دارد؟ بّره )١۵١٢س (

 ۵/١٠/٧۵ .در حكم خوردن از شير خنزير است بنا بر احتياط واجب، ج ـ
 رسند، چه حكمى دارد؟ خوردن ماهيهايى آه شبيه آوسه هستند و در حال حاضر در بعضى از مناطق به فروش مى )١۵١٣س (

 ٢۴/١٢/٧۵ . به طور آّلى اگر فلس داشته باشند، هر چند فلسهاى ريز آنار گوش، حالل و بدون فلس، مطلقًا حرام هستندج ـ
 خوردن ماهى ُازون برون، چه حكمى دارد؟ )١۵١۴ س(

آما اينكه با شّك در داشتن فلس هم به حكم اصل حّل و برائت،                    ;   با احراز داشتن فلس، هر چند فلِس آن آم باشد، خوردنش جايز است                   ج ـ 
٢٠/١٠ .يه، محكوم به حرمت استگردد و به مقتضاى قاعده يا اصل عدم تذآ آرى، شّك در تذآيه در مطلق لحوم، سبب حل نمى. حالل است

/٧٣ 
چيزهايى آه خوردن آن در گوسفند حرام است، مثل مغز حرام و غير آن، اگر در حيوانات حالل گوشت ديگر و يا پرندگان يافت                               )١۵١۵س  (

 شود، چه حكمى دارد؟
 ۵/١٠/٧۵ .است  هر چه از آنها آه در حيوانات و پرندگان حالل گوشت يافت شود، حرامج ـ

 دنبالن گوسفند به هر نوعى آه از آن استفاده شود، از نظر شرعى حالل است يا حرام؟ )١۵١۶س (
 ٢۵/٧/٧۴ .اّما استفاده از آن، در غير خوردن، مانعى ندارد;  دنبالن گوسفند و يا غيرگوسفند، حرام استج ـ

ام، با توجه به اينكه       هم اينك از عمل خويش پشيمان گشته       .ام سالها قبل به علت جهالت، اقدام به عمل شنيع نزديكى با حيوان نموده               )١۵١٧س  (
هاى عملّيه نوشته شده آه بايد آن حيوان خريدارى و سوزانده شود، در صورت عدم تشخيص يا ترس از رسوايى، تكليف بنده چيست؟ و                                در رساله 

 مينان ندارم، تكليف چيست؟هايش بين چند حيوان باشند، ولى اط اين امكان وجود دارد آه خود آن حيوان و يا بچه
باشد، گوشت آن حرام است، و در صورت امكان بايد آن را بسوزانيد، اّما اگر                            اگر آن حيوان از خود شماست و حالل گوشت مى                  ج ـ 

ن شود آه ديگران هم از اين موضوع مّطلع شوند، به نحو ديگرى، مثًال آشتن و در خاك دفن آردن، آن را از بي                                 سوزندان آن موجب مى    
شود، مانند اسب و االغ، در           شود و براى بارآشى و امثال آن نگهدارى مى                ببريد، و چنانچه حيوانى است آه از گوشتش استفاده نمى                  

ولى در صورتى آه حيوان در تمّلك شما         ;  آه امكان دارد و موجب فاش شدن موضوع نشود، بايد به شهر ديگرى ببريد و بفروشيد                   صورتى
 بين بردن آن امكان دارد و موجب فاش شدن موضوع نشود، بنا بر احتياط بايد عمل شود، و در صورت عدم امكان،                        نيست، اگر خريدن و از    

 ٢٠/۶/۶٩ .ولى گوشت و شير آن حيوان و نسل آن، بر شما حرام است و اعالم آن هم الزم نيست; واجب نيست
 شود، حرام است؟ بيمارى مىآيا خوردن غذاهاى حالل، آه موجب تشديد و يا طوالنى شدن  )١۵١٨س (

 ٢٧/٩/۶٨  .است  اگر اطمينان به ضرر داشته باشد، هر چند بيمارى طوالنى شود، حرامج ـ
تواند آن   شود، مى  دانيد؟ و آيا فردى آه در مقابل مسكر مقاوم است و عقلش زايل نمى                ُمسكر چيست؟ آيا هر مسكرى را حرام مى          )١۵١٩س  (

 رف، آيا بين آم يا زياد بودن مسكر، فرقى نيست؟را مصرف آند؟ از نظر مقدار مص
زياد آن از جهت حكم شرعى فرق نيست و خوردن آن حرام              شود و بين آم و      به هر چيزى آه معموًال مست آننده است، ُمسكر گفته مى             ج ـ 
 ٣٠/۶/٧۵ .نشود اگر شخص در اثر استفاده زياد يا به جهت ديگرى، از مسكر، مست هم حّتى; است

آه انسان آن را به طور استحباب، قبل از غذا خوردن يا آار ديگرى                         هنگامى »اهللا الرحمن الرحيم    بسم«در مورد آيه شريفه          )١۵٢٠س  (
 آند، آيا حتمًا بايد طورى باشد آه خودش آن را بشنود و يا اگر در قلب بگذراند، آافى است؟ قرائت مى
 ٨/١١/٧۵ .نيست و در قلب گذراندن، آافى بايد بر زبان آورد تا گفتن و قرائت صدق نمايد، ج ـ

 

 احكام نـذر
دار شدن تمايلى ندارند، اگر زن احتمال دهد باردار شده است و براى باردار نبودن خود نذر آند، آيا اين نذر                      زن و شوهرى به بچه      )١۵٢١س  (

 صحيح است؟
 ٢١/٩/٧٠ . صحيح استج ـ

 د غدير و روز عاشورا را روزه بگيرد، آيا نذرش صحيح است يا خير؟آسى نذر آرده است آه روز عيد قربان و عي )١۵٢٢س (
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روز عيد غدير، گرچه روزه       ;   روزه عيد قربان چون حرام است، اگر نذر آند آه روز عيد قربان را روزه بگيرد، نذرش باطل است                             ج ـ 
/٩ .شود  مرجوح است، نذر او محّقق نمىو روزه روز عاشورا، چون آراهت دارد و; گردد گرفتن مستحب است، ولى با نذر، واجب، مى

١١/٧۵ 
خواهد به نذر خود  حاال مى. باشد) عليه السالم(اباالفضل شخصى با صيغه شرعى نذر آرده است آه نصف گوسفندش نذر حضرت          )١۵٢٣س  (

  خرج نذر آند؟تواند قيمت نصف را بدون آشتن گوسفند عمل آند، آيا بايد گوسفند را بكشد و نصف آن را خرج نذر آند يا مى
بايد به متعارف محل در اين گونه       )  دادن پول و يا آشتن گوسفند      يعنى(باشد، و اگر به اين جهات توجه نداشته            نذر شخص تابع نّيتش مى     ج ـ 
 ١٣/٣/٧۶ .عين گوشت آن است عمل آند و اگر آن هم معلوم نباشد، احتياط در آشتن و مصرف نمودن نذرها

 شود يا نه؟ ق، اگر گوسفند بچه زاييد، آيا مثل مادر، نصف آن متعّلق نذر مىدر فرض مسئله فو )١۵٢۴س (
 ١٣/٣/٧۶ .باشد و براى منذورله است منذوره است، تابع آن مى) ثمرات( ظاهرًا بچه گوسفند هم آه از نمائات ج ـ

و اگر ماده زاييد، مال     )  عليه السالم (فضلشخصى با صيغه شرعى نذر آرده است آه اگر گوسفندم بچه نر زاييد، نذر حضرت اباال                   )١۵٢۵س  (
 شود يا نه؟ آيا نذر او نسبت به نر محّقق مى). هم نر و هم ماده. (اتفاقًا گوسفند دو قلو زاييد. خودم باشد

 متوجه  آرى، اگر در حين نذر      .  هم نعمت داده است    )  نذر آننده (در اين نذر خدا عنايت فرموده و به خود ناذر                 .   بايد به نذر عمل آند        ج ـ 
و اگر يك ) عليه السالم(احتمال دوقلو زاييدن و يك قلو زاييدن بوده و نذرش را مقّيد آرده به اينكه اگر يك قلو نر بود، براى حضرت اباالفضل             

 ١٣/٣/٧۶ .قلو ماده و يا دو قلو بود، براى خودم باشد، روشن است آه مورد نذر محّقق نشده است
اش را در محِل مقدس و در آنار حرم يا در صحن حرم بتراشد، آيا اين نذر                      آرده آه موى سر بچه     شخصى با صيغه شرعى نذر         )١۵٢۶س  (

 الوفا است يا نه؟ شود و واجب محّقق مى
 ١٣/٣/٧۶ . بايد به نذر عمل آندج ـ

ام، آيا اين نذر بنده، با توجه         فتهام آه اگر آار مورد نظرم انجام گرفت، چهارده ماه روزه بگيرم، اّما تا به حال نگر                    بنده نذر آرده    )١۵٢٧س  (
 الوفا است؟ ام، الزم به اينكه صيغه شرعى نخوانده

 ١٣/٣/٧۴ .هستيد  به اندازه قدرت و توان، عمل به اين گونه نذرها مطلوب است و مأجورج ـ
در عوض آن براى آتابخانه مسجد،        توانم   آيا مى .  ام هر سال يك وسيله براى آشپزخانه مسجد محل تهّيه آنم               جانب نذر آرده   اين  )١۵٢٨س  (

 آتاب خريدارى نمايم؟
 ۴/٢/٧۵ . به نذر عمل نماييدج ـ

 وجوب عمل به نذر
باشد و نذر را با       )  عليه السالم (نذر آرد اگر دخترم بهبود يابد، نصف َمهر او براى حضرت ابوالفضل                  .  زنى دخترش بيمار شد       )١۵٢٩س  (

 ت؟صيغه شرعى انجام داده، آيا نذر او درست اس
 ١٣/٢/٧۵ .آرى، خود دختر اگر خواست انجام دهد، مانعى ندارد، ليكن الزم نيست. الوفا نيست  چون نذر در حّق غير است، الزمج ـ

درست )  با توجه به بسته بودن راه      (آيا اين نذر    .  بيندازد)  عليه السالم (زنى نذر آرده آه گوشواره خودش را در ضريح امام حسين              )١۵٣٠س  (
 و اگر درست باشد، فعًال آه راه بسته است، تكليف چيست؟است يا نه؟ 
 اگر صيغه نذر را خوانده باشد، نذر او صحيح است و در حال حاضر، بايد گوشواره را در اختيار شخصى آه عازم آربالست و مورد                               ج ـ 

 ١٣/٢/٧۵ .بيندازد) عليه السالم(وثوق است بگذارد، تا در ضريح حضرت ابى عبداهللا الحسين
اگر حاجت  !  يا اباالفضل «:  گويند يا مى »  دهم خدايا اگر بيمار من بهبود يابد، فالن عمل را انجام مى           «:  گويند آسانى آه در نذر مى      )١۵٣١س  (

 الوفاست يا خير؟ ، آيا اين گونه نذرها الزم»مرا دادى، فالن چيز نذر تو باشد
هاى عمليه آمده    ِر شرعى موجب آّفاره، بايد به همان نحو باشد آه در رساله              هر چند نذ  ;   در حّد توان بايد عمل آرد و نبايد تخّلف نمود             ج ـ 
 ٢٠/٢/٧۵ .است

تواند زمان و نوع غذا را تغيير دهد؟ به              آيا مى  اگر انسان نذر آند آه در روز معّينى غذاى مشّخصى را بپزد و به مردم بدهد،                         )١۵٣٢س  (
 طور آّلى، نذر با چه شرايطى بر انسان واجب است؟

 ٣١/٣/٧۵ ٥٥. در مطلق نذرها بايد به خصوصيات نذر عمل آرد، هر چند نذر شرعى داراى صيغه خاص استـج 

                                                           
 .كام نذر و عهد مراجعه آنيداح» رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى اّطالع بيشتر مى. ٥٥
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شخصى نذر آرده در ماه محّرم به اهالى روستاى خود، غذا بدهد و تا موقعى آه زنده بود، با پانزده آيلو برنج اين نذر را ادا                                           )١۵٣٣س  (
نند آه اين عمل خير را ادامه دهند، چند سال هم ورثه با همان پانزده يا بيست آيلو برنج عمل را                             آ آرد، بعد از فوت وى ورثه ايشان عهد مى            مى

آند و بيش از چهل آيلو برنج الزم است آه براى ورثه مقدور                     اند، ولى بتدريج جمعيت روستا زياد شده و اين مقدار برنج آفايت نمى                    ادامه داده 
 ر؟آيا وفاى به عهد الزم است يا خي. نيست

اند خرج آنند، به هر        در فرض سؤال، ادامه اين آار خير براى ورثه، واجب نيست، اّما بهتر است همان پانزده آيلو را آه بنا گذاشته                             ج ـ 
 ٧/٨/٧٣ .رسد، بدهند مقدار از افرادى آه مى

 خورد نمايد، تكليفش چيست؟آسى آه نذر آرده است چهار جمعه پياپى غسل آند، چنانچه در اين مدت به ايام عادت بر )١۵٣۴س (
 ٧/١٠/٧١ .نمايد  چون غسل جمعه و مانند آن با حيض هم صحيح است، بايد به نذرش عملج ـ

 آّفاره تخّلف از نذر
آيا هر زمانى آه     .  شخصى نذر آرده آه مال معّينى را در روز معّينى صرف آار خيرى آند و در آن روز معّين نتوانسته است                               )١۵٣۵س  (

 د انجام دهد؟ممكن شد، باي
 ١٨/۴/٧۶ .اّما اگر انجام دهد، احوط است;  الزم نيست بعدًا انجام دهدج ـ

اگر آسى نذر آند در صورت برآورده شدن حاجتى، به مدت يك سال، هر روز صد مرتبه صلوات بفرستد، در صورت تخّلف از                             )١۵٣۶س  (
 نه بدهد؟نذر، آيا يك آّفاره الزم است يا بايد براى هر روز آّفاره جداگا

 ٢١/٩/٧٠ . يك آّفاره آافى استج ـ
اگر نذر آننده، به وجوب آّفاره براى ترك نذر، علم نداشته باشد و نيز احتمال آن را هم ندهد و آالًّ جاهل به مسئله باشد، چه حكمى                              )١۵٣٧س  (

 دارد؟ آيا قاصر و مقّصر بودن، در حكم تأثير دارد؟
 ٢١/٩/٧٠ . آّفاره الزم است جهل در احكام وضعّيه، عذر نيست وج ـ

 نذر زن بدون اجازه شوهر
 آيا در عقد موقت و يا دايم نذر زن منوط به اجازه شوهر است يا خير؟ )١۵٣٨س (

طور متعارف باشد، منوط به اجازه شوهر است و فرقى بين               نذر زن در مواردى آه مانع از حقوق واجبه شوهر، مانند حّق استمتاع به                  ج ـ 
 .وقت نيستعقد دايم و م

 تواند بدون اينكه از او اجازه بگيرد، نذر آند؟ اگر زن يقين دارد آه شوهرش به نذر راضى است، آيا مى )١۵٣٩س (
 ٢١/٩/٧٠ . رضايت شوهر، با توجه او به نذر زن و متوجه بودن به آن، آافى است، چون همان اذن استج ـ

 ر را ابطال آنند؟توانند نذر فرزند و همس آيا پدر و شوهر مى )١۵۴٠س (
 ٢٨/٢/٧۶ .توانند ابطال آنند  در صورتى آه نذر آنان صحيح باشد، نمىج ـ

 مصرف نذورات
اند، براى ساختمان مسجدى آه به نام آن حضرت در              نموده)  عليه السالم (توان چيزى را آه نذر حضرت اباالفضل العباس          آيا مى   )١۵۴١س  (

 .وده و جهتى برايش بيان نشده استحال احداث است صرف آرد؟ البته نذر مطلق ب
عليه (منذورله باشد، و شايد صرف در عزادارى آن حضرت       توان در هر آار خيرى مصرف نمود تا ثوابش براى           اين گونه نذرها را مى     ج ـ 

 ٣٠/٢/٧۴ .باشد اولى)السالم
و يارانش  )  عليه السالم (بداهللا الحسين گاه درست آرده و براى اباع          در محل ما مرسوم است آه در يك مكان مخصوصى خيمه                    )١۵۴٢س  (

شود، مقدارى آه زياد      آنند آه قسمتى از آن خرج عزاداران مى            اى از مردم نذرهاى نقدى و غيرنقدى تقديم مى              آنند، عده  عزادارى و گريه مى     
 آيد، در چه راهى مصرف گردد؟ مى

، و در تبليغ سّنتى ديانت مقدسه        )عليه السالم (ى حضرت اباعبداهللا  خوانى و عزادارى برا    توان جهت اقامه روضه     اين قبيل نذرها را مى      ج ـ 
 ٢٧/١٠/٧۴ .مصرف نمود

. دانند نمايند و صيغه نذر را نمى      مى)عليه السالم (اى بدون ذآر مصارف خاص، چيزى نذر حضرت ابوالفضل          عموم مردم منطقه    )١۵۴٣س  (
 دعى است بفرماييد براى چه امورى جايز است مصرف شود؟آردند، مست سابقًا آيات عظام، امر به َصرف در امور خيريه مى

ليكن صرف  ;  آه ثوابش براى منذورله باشد، صحيح است        اند، درست است و اگر در هر امر خيرى صرف شود              همان طور آه فرموده    ج ـ 
 ٢٨/١٢/٧۴ .مجالس موعظه و عزادارى آن حضرت و صرف در مخارجش، شايد اولى باشد در تشكيل
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توان به بيماران آليوى آه آليه         آه مصرف آن تعيين نشده است، مى        )  عليه السالم ( از پول نذروات حضرت ابوالفضل العباس        آيا  )١۵۴۴س  (
 اند و از لحاظ ماّدى بسيار مشكل دارند آمك آرد؟ خود را از دست داده

آار خيرى براى او و رسيدن به ثوابش، جايز           در امثال نذرهاى مورد سؤال آه نذر براى جهت معّينى از جهات منذورله نباشد، در هر                     ج ـ 
 ٣/٣/٧۶ .است و مانعى ندارد و مورد سؤال هم از آارهاى خير است

 

 احكام هبـه
 تواند طرف هبه يا صلح بالعوض واقع شود؟ آيا صغير ممّيز مى )١۵۴۵س (

 ٢٩/۶/٧١ .تواند  نمىج ـ
 و يكى از پسرها غايب بوده و پسر حاضر و مادر پسر غايب، به نيابت از                     اگر پدرى تمام اموال خود را به دو پسر خود هبه آند                )١۵۴۶س  (

پسر غايب، اموال هبه شده را فضوًال قبض آرده و قبل از اجازه پسر غايب، پدر از دنيا رفته و بعد از او قبض را اجازه آرده، آيا اين هبه صحيح                                      
 است يا خير؟
 ١٢/۶/٧۴ .چون قبض او در زمان پدر تحّقق پيدا نكرده است;  در فرض سؤال، هبه نسبت به غايب، باطل استج ـ

گويد از آن آار پشيمان است،        اگر شخصى ملكى را پشت قباله عروس خود به عنوان َمهرّيه انداخته و بعد از سالهاى متمادى مى                       )١۵۴٧س  (
 آيا پشيمانى او سودى دارد يا خير؟

ولى اگر به عروس خود بخشيده، اگر از َرِحم نباشد، تا وقتى آه             ;  اده، حّق برگشت ندارد    اگر مال را به عنوان َمهرّيه عروس خود قرار د          ج ـ 
 ٢۴/١١/٧۴ .عين باقى است، حّق برگشت دارد

گردد آه زوج اجناسى را به عنوان جهيزّيه تهّيه و تحويل خانواده               در بعضى مناطق و براساس عرف محل، در حين عقد، قيد مى               )١۵۴٨س  (
شود آه بعدًا در مالكيت آنها        از تحويل، به عنوان مال پدرى، در ليست جهيزّيه آورده و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى                      زوجه بدهد و پس      

 ).با توجه به اينكه از نّيت زوج در حين تهّيه و تحويل اجناس، اّطالعى نيست(آيا اجناس قيد شده، ملك زوجه است يا زوج؟ . شود اختالف مى
 ٢١/١/٧۵ .شود  زوج باقى است، مگر عرف و متعارف محل بر هبه باشد آه حكم هبه بر آن بار مى در ملكيتج ـ

 خواهد آن را پس بگيرد، از نظر شرع چه حكمى دارد؟ شخصى زمينى را به دايى خودش بخشيده است و در حال حاضر مى )١۵۴٩س (
 ١٩/۶/٧٣ . هبه به اقوام و اقارب َنسبى بعد از قبض، قابل رجوع نيستج ـ

اى رفت و آمد داشته و در اين مدت هدايايى            فردى به خواستگارى دخترى رفته و حدود دو سال و نيم به عنوان نامزدى با خانواده                  )١۵۵٠س  (
از جمله خوراآى، پوشاآى و طال براى خانواده دختر آورده است و براى مراسم خواستگارى نيز مخارجى را هزينه آرده است و خانواده دختر                                    

اند، حال اگر بنا به داليلى مراسم نامزدى          متقابًال در اين مدت، مخارجى را در مورد ميهمانيها و پذيرايى از خانواده پسر و منسوبين او متحّمل شده                      
 تواند هدايايى را آه براى دختر آورده، مطالبه آند؟ به هم بخورد، آيا پسر مى

بل چيزى را به پسر نداده باشند و عين هدايا باقى باشد وتصّرف مغّير در آن صورت نگرفته                     اگر خانواده دختر ذى َرِحم نباشند و در مقا          ج ـ 
 ٢٢/١٠/٧٩ .چون هبه پسر و دختر به يكديگر قبل از عقد، در حكم هبه اجنبى است; باشد، رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد

 ن را پس بگيرد؟تواند آ شخصى به همسرش آه از ارحام است چيزى بخشيده، آيا مى )١۵۵١س (
 .توان پس گرفت  هبه زوج و زوجه به يكديگر در حكم هبه به ارحام است و هبه به ارحام را نمىج ـ

المثل ساليان زندگى تصويب شده است، اگر در زمان دادرسى طالق در دادگاه توسط                         در قوانين دادگسترى براى زن، اجرت           )١۵۵٢س  (
المثل را به شوهرم      خواهم و در دادنامه نيز بنويسد آه اجرت            المثل را نمى    زن اعالم آند آه اجرت      المثل برآورد گردد و سپس          آارشناس اجرت 

 تواند رجوع آند؟ بخشيدم، آيا بعد از طالق زن مى
 ۶/١٢/٧۵ .ها در حكم ابراء است، حّق برگشت ندارد  چون اين گونه هبهج ـ

تواند   شخص مقدارى از موهوب را به ديگرى فروخته باشد، آيا انسان مى                 اگر انسان چيزى را به شخصى هبه آرده باشد و آن                )١۵۵٣س  (
 چنانچه هبه به ارحام يا معّوض نباشد، آن را پس بگيرد؟

 .توان پس گرفت  خير، در صورتى آه بعضى از موهوب يا آّل آن فروخته شده باشد، نمىج ـ
» واگذارى«به آرده باشد، اّما در سندى آه بين آنها رد و بدل شده، آلمه چنانچه شخصى ساختمانى را در پانزده سال قبل به آسى ه )١۵۵۴س (

آند آه اين واگذارى به صورت هبه و رايگان بوده است، آيا آثار هبه بر اين عمل بار             ذآر گرديده است و امروز بعد از پانزده سال خودش اقرار مى           
 شود و خريدار از اين موضوع مّطلع باشد، آيا اين بيع فضولى است يا خير؟شود يا خير؟ و اگر عقد بيعى نسبت به اين ساختمان واقع  مى
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آرد، و با   جمله واگذارى با فرض اينكه عوضى براى او ذآر نشده، ظهور در هبه دارد و حّتى اگر اقرار بعدى هم نيامده بود، آفايت مى            ج ـ 
و عقد  ;  به اگر به غير َرِحم هم بوده، الزم گشته و قابل رجوع نيست             در اختيار قرار گرفتن مورد هبه، شرط صّحت حاصل و با تحّقق بيع، ه              

 ٢٢/٨/٧۵ .است، بيع صحيح و الزم و غيرفضولى است) شخصى آه به او هبه شده(بيع هم چون در ملك بايع 
آيا پس از وفات     در زمان عقد، هدايايى به همسرش داده است،            .  آند همسر شخصى پس از گذشت مدتى از عقد ازدواج فوت مى               )١۵۵۵س  (

 تواند نصف َمهرّيه را مطالبه آند يا نه؟ اى صورت گرفت، آيا پدر دختر مى تواند آن هدايا را مطالبه آند يا نه؟ و اگر چنين مطالبه همسرش، مى
ه به َرِحم     چون هداياى پرداخت شده به همسر در زمان عقد، ظاهرًا هبه به زوجه است، و هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هب                                    ج ـ 

چه قبل از فوت مطالبه آند و چه بعد از فوت، و نسبت به َمهرّيه، زوج نصف َمهرّيه را به ورثه زوجه بدهكار                               ;  است، حّق برگشت ندارد    
 ٨/٨/٧۵ .برد و خود زوج هم چون وارث است، از َمهرّيه، مانند بقّيه اموال زوجه، ارث مى; است

 ، به فرزندش چيزى ببخشد، آيا فرزندان ديگر حّق اعتراض دارند؟اگر پدر از ملك يا اموال خود )١۵۵۶س (
 .انصافى و ايجاد اختالف بين فرزندان، نامطلوب و مذموم است ليكن بى;  اگر پدر مالى را به فرزند خودش ببخشد، شرعًا صحيح استج ـ

  تمليك صحيح است يا نه؟شخصى منزل قديمى خود را به طور مادام العمر به پسرش داده است، آيا اين )١۵۵٧س (
 ٢۴/١٢/٧۴ . به صورت صلح، مانعى نداردج ـ

االرث بردى، به بقّيه ورثه      اگر پدرى در زمان حيات، به فرزندش زمينى ببخشد و شرط آند آه شما بعد از فوت من هر چه سهم                           )١۵۵٨س  (
 الوفاست يا خير؟  آيا براى فرزند الزمآيا هبه پدر با شرط مذآور صحيح است يا خير؟ و در صورت صّحت شرط،. هبه نماييد
 ١۵/٧/٧٣ .باشد الوفاست، هر چند، شرط در ضمن عقد، جايز  هبه صحيح است و شرط الزمج ـ

 توانند مانع او شوند يا خير؟ اگر انسان بخواهد در حال حيات، اموال زيادى ببخشد يا بفروشد، آيا در اين صورت فرزندان مى )١۵۵٩س (
توانند مانع او     اشكالى ندارد و فرزند يا غير فرزند، نمى              بخشش يا فروش   .   در اموال خود هرگونه تصّرفى بنمايد           تواند  شخص مى   ج ـ 
ناگفته نماند بخششى آه باعث شود فرزندان بعد از مرگ پدر دچار            ;  تصّرف مالك در حال سالمتى و نبود بيمارى، نافذ و ممضى است            .باشند

 ١۶/٢/٧٢ .فقر و مشكالتى شوند، نامطلوب است
شخصى زمينى را به يك هيئت عزادارى بخشيده و در اين مورد سندى تنظيم آرده آه به امضاى بيست نفر رسيده است، اعضاى                             )١۵۶٠س  (

عى اى به نام آانون قرآن آن را تصّرف نموده و مدّ             پس از گذشت ده ماه، عده      .  اند هيئت هم دور آن زمين ديوار آشيده و عمًال آن را تصّرف نموده              
ام، حال آيا جايز است       گويد من اين زمين را براى امور خيريه بخشيده            شخص مذآور هم مى    .  هستند آه مالك، زمين را به آنان واگذار آرده است            

است، آيا تصّرف آنندگان بعدى موّظف به پرداخت              شخص مذآور، دوباره زمين مورد بخشش را به ديگرى يا ديگران ببخشد؟ و اگر جايز                          آه
 ت تصّرف آننده اول هستند يا خير؟خسار

 هر چيزى آه براى خدا و صرف در امور خيرّيه داده شود، قابل برگشت نيست، چنانكه نسبت به هر جا و محّلى آه براى آار خير                                         ج ـ 
 ٨/٢/٧۶ .حاآم است» َمْن َسَبْق«السبق، الزم و قاعده  باشد، رعايت حّق

رساند، افراد يا جاهايى  آند و به آنها مى آورى مى ضاعت آه آبرومند هستند، پولهايى را جمعب شخصى براى مستحّقين و افراد بى     )١۵۶١س  (
گويد چون من در       مى وى.  فرستند آنند آمكها فقط از ناحيه اوست، براى او هدايايى مى                  اند، چون فكر مى      آه به واسطه اين شخص آمك شده           

هستم آه هداياى آنها را مصرف آنم؟ چنانچه مجاز نيستم، آيا بايد آن موارد را                          ، آيا مجاز   ام پرداخت آن مبالغ سهمى ندارم و فقط آن را رسانده               
 بنمايم؟ توانم صرف امور خيريه پرداخت آنندگان اين هدايا برسانم و يا همين هدايا را هم مى به

به هر حال الزم    ;  عد هم بگوييد چيزى نياورند     شويد، ولى بايد در امور خيريه صرف نماييد و براى زمانهاى ب                هداياى آنها را مالك مى      ج ـ 
 ٢/٩/٧۵ .است انسان قداست عمل خود را حفظ و روان خود را هميشه الهى نگه دارد

 

 وقف
 ماهيت وقف چيست؟ و آيا صيغه وقف را بايد به عربى بخوانند؟ )١۵۶٢س (

يا اشخاص يا براى آار و يا مصرفى تعيين نمايد، و                آن است آه انسان ملكى را ثابت نگه دارد و منافع آن را براى شخص                        »  وقف  «ج ـ 
برد،  را بفروشند و آسى هم از آن ارث نمى            توانند آن  شود و خود او و ديگران نمى         وقف نموده از ملك او خارج مى         چيزى را آه انسان    

 ٢٢/١٠/٧۵ ٥٦.نيست فروختن آن، اشكال ندارد، و در وقف، خواندن صيغه به عربى شرط مگر در موارد استثنا شده آه

                                                           
 .مراجعه آنيد) ٢١١٥ و ٢١١٦مسئله (احكام خريد و فروش، » رساله توضيح المسائل«توانيد به  براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى. ٥٦
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 سال قبل، دويست  هكتار زمين را با جهات معّين وقف               ١٢٧اى پيدا شده مبنى بر اينكه خانمى           در يكى از ادارات اوقاف وقفنامه        )١۵۶٣س  (
تصّرف  سال قبل چند نفر استشهاد محّلى نوشتند و شهادت دادند آه زمين تحت                     ٢٧حدود  .  آرده است، البته بعضى از خطوط وقفنامه خوانا نيست           

آه ملك در تصّرف آنهاست، منكر        اند وقف است و اآلن بعضى از شاهدان در قيد حيات هستند، ليكن آسانى                   افراد، آن طور آه از پدرانشان شنيده        
 افراد به   آيا وقفيت زمين با وجود وقفنامه و شهادت        .  ضمنًا دولت حدود سى سال قبل همين زمين را به افرادى فروخته و سند داده است                  .  وقف هستند 

 اند آه زمين وقف بوده، ثابت است يا نه؟ اينكه از پدرانشان شنيده
شود و خريد و فروش آن هم باطل و َآَاْن   هر چيزى آه وقف بودنش با اطمينان يا حّجت شرعّيه ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى         ج ـ 

و ضمانت  .  »الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها       «عّين آرده صرف نمود آه        المثل را در جهتى آه واقف م          باشد و بايد اجرت     َلْم َيُكْن مى   
ديون، بر ارث و وصّيت، مقدم       باشد و مانند بقّيه    وقف هم به عهده آسى است آه متصّرف در آن بوده است، و اگر از دنيا رفته، بدهكار مى                     

و ناگفته نماند آه محض گفتن افراد، ; يد به وظيفه خودش عمل نمايدبنابراين، عالم به وقف با.  دهد نمى است، و حكم محكمه هم واقع را تغيير       
 ٢٠/٢/٧۵ .تا اطمينان نياورد، حّجت شرعّيه بر وقف بودن نيست

با عنايت به جايگاه مهم مراآز آموزش عالى و پژوهشى در دنياى امروز، در راستاى ايفاى رسالت تعليم و تربيت و با توجه به                                  )١۵۶۴س  (
مندى اين مراآز    مراآز به آمكهاى مردمى و نظر به اهميت سّنت حسنه وقف، استدعا دارد نظر شريفتان را نسبت به وقف براى بهره                      نياز مبرم اين    
 .مرقوم فرماييد

 وقف براى دانشگاهها و مراآز علمى و تحقيقى و تعليم و تربيت در جمهورى اسالمى، نه تنها يك سّنت حسنه و روش نيكوست، بلكه                                   ج ـ 
 ١۴/۴/٧۴ . راستاى حفظ و تقويت و عّزت و سربلندى علمى آشور است، از فضيلت و استحباب باال و اجر عظيم برخوردار استچون در

 توان وقف آرد؟ آيا تلفن را به تنهايى و بدون ملك مى )١۵۶۵س (
 ۶/۴/٧۴ . جايز و صحيح استج ـ

مانده و به عنوان مسجد از آن          رار دارد و بقّيه به طور ناتمام باقى         مسجدى است آه در طبقه تحتانى آن، دستشويى و وضوخانه ق               )١۵۶۶س  (
واقف در آن محل قبرى حفر آرده تا پس از فوت در آنجا به خاك سپرده شود، ولى وّراث محل دفن را تغيير داده و در نقطه                                        .  استفاده نشده است   

مورد استفاده قرار داد، البته     ...  مانده را به عنوان دستشويى، انبار و       مت باقى اند، آيا جايز است آن قس      ديگرى از همان طبقه تحتانى مسجد دفن نموده       
 هيچ مدرآى بر مسجدّيت طبقه تحتانى نيست؟

٢٣.ليكن چه بهتر آه احتياطًا دستشويى را در آن قسمت قرار ندهند;  در صورتى آه يقين به وقفّيت جهت مسجد ثابت نباشد، مانعى نداردج ـ
/٢/٧۵ 

اند آه آالًّ به طور شش دانگ از          ز زمانهاى قديم قراء و مزارع موقوفه اآثرًا داراى اراضى زير آشت، باير، چراگاه و تّپه بوده                   ا  )١۵۶٧س  (
باشد در سال    در مورد مراتع واقع در موقوفات آه جزء الينفّك موقوفه مى              .  شده است  بردارى مى  اراضى و چراگاه و مرتع به طور طبيعى بهره           

اراضى مذآور تابع اراضى موقوفه است، هر        «:  اند استفتايى شده است آه در پاسخ مرقوم فرموده         )  قدس سره (ر مبارك امام راحل     از محض  ١٣۶٧
نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه،            آيين ١٠همچنين در اين مورد مطابق ماده       .  »چند آه موات باشد و احياى آن جايز نيست        

 مورد عمل و اجرا ٢۵/١١/٧١ به تصويب هيئت وزيران رسيده و تا تاريخ ٧/٩/۶٣ين سازمان و وزارت آشاورزى تنظيم و در تاريخ         آه به وسيله ا   
 در قبل از انقالب، به عنوان مراتع مّلى اعالم گرديده، به وقفّيت خود اعاده و در اختيار                              ۵۶قسمتى از اراضى موقوفه آه در اجراى ماده              .  بود

گاه در جنگلها و مراتع مستقل نبوده، بلكه             داره اوقاف قرار گرفته است، اينك با توضيح اينكه مورد اقدام متوّليان و اداره اوقاف هيچ                         متوّليان و ا   
باشند  ها مى  اراضى وقفى است آه در محدوده موقوفات ـ و از توابع الزم و ضرورى وقف است ـ قرار دارد و قسمتى از رقبات مندرج در وقفنامه                            

باشد يا   آيا اراضى مورد تعّلق و مراتع و اراضى زيرآشت اين موقوفات، آالًّ جزو موقوفه مى                .  ين نوع موقوفات سالهاست مورد عمل بوده است        و ا 
 خير؟

باشد، و   شود، تابع وقف است و جزو موقوفه مى             مى آه از توابع قريه محسوب       )  چراگاه، مرتع، تّپه و غير آنها         ( اراضى ذآر شده        ج ـ 
 ٢۵/۶/٧۵ .است براى ديگران، ولو به احيا، غير جايز و حرام و تصّرف غاصبانه در وقف در آنتصّرف 

عين عبارت وقفنامه     .  شخصى امالآى را وقف نموده آه درآمد و عايدات آن به مصرف پرورشگاه دختران و پسران برسد                                   )١۵۶٨س   (
 و در مورد اذن متوّلى عبارت وقفنامه اين گونه است و رأى صوابنماى                    .گونه است آه عايدات آن به مصرف دو مؤسسه خيرّيه مذآور برسد                 اين

با توجه به   .  متوّلى وقف، نسبت به آيفّيت و آمّيت ترتيب مخارج و مصارف از هر حيث مستقًال دون دخالت غير، مطالع و متّبع و مجرى خواهد بود                         
با واسطه، مثل خريد ملكى و وقف مجّدد و مصرف در همين مورد                  اينكه مطلق مصرف آمده و ظاهرًا شامل مصرف فورى بالواسطه و مصرف                  

شود، بايد به مصرف دو محل برسد و متوّلى موقوفه از عايدات، ملكى خريده و با شرايط همين وقف، وقف آرده است، آيا اين وقف صحيح                                        مى
 است يا خير؟
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يد ملكى آه منافع آن صرف در همان موقوفه گردد، استفاده شود،              اگر همه مخارج الزمه مورد موقوفه داده شود و زايد بر آن براى خر                 ج ـ 
باشد آه اطالق توليت او را هم مانند بقّيه اعمال شامل                اى از صرف در موقوفه مى        مانعى ندارد، چون اين نحو از اعمال و خريدها نحوه             

 ١٠/١٢/٧٢ .شود مى
اى مصرف آنند، ولى به علت         روشند و براى تعمير ساختمان امامزده       چند سال قبل شخصى باغ خود را وقف نموده تا آن را بف                  )  ١۵۶٩س  (

 االجاره آن در چند سال گذشته، به امامزاده تعّلق دارد يا ورثه واقف؟ آيا درآمد باغ از مال. تعمير نشدن آن امامزاده، باغ تحويل يكى از مؤمنين است
مانند (ون وصّيت به فروش عين و صرف قيمت آن در تعمير مكان خاّصى                ظاهرًا اجرت و درآمد ملك تا فروش نرفته از ورثه است، چ              ج ـ 

 ۶/۵/٧٣ .باعث خروج ملك و عين از ملِك مالك، قبل از فروش نيست و نماء و درآمد هم تابع اصل است) امامزاده آه در سؤال آمده است
. آرديم  است و از مدتها قبل تا به حال آشت مى            اى از آشاورزان يكى از روستاهاى اطراف آرج هستيم آه ملك شخصى               ما عده   )١۵٧٠س  (

 ٢۴ ماده   ٨/٨/۶۵حال با توجه به مصّوبه       .   بدون اّطالع ما، در اداره ثبت آرج برخالف قانون اقدام به وقف نموده است                 ١٣۶۴مالك زمين در سال      
 .ت حكم شرعى را بيان فرماييداند، خواهشمند اس  آشت داشته۵٩ و ۵٨مجلس شوراى اسالمى در مورد آشاورزانى آه در سالهاى 

بدين معنى آه هر مالكى آه ملكّيتش مشروع است، در صورتى آه                   .   حكم آلى اين گونه مسائل از جهت شرعى و فقهى روشن است                   ج ـ 
اّما تشخيص مزاحم حقوق ديگران بودن يا نبودن در مواقع اختالف، در صالحّيت                            ;  وقفش مزاحم حقوق ديگران نباشد، صحيح است             

 ٢٧/٨/۶٩ .ههاى صالحه استدادگا
در وقف خاص آه واقف، اوالد ذآور را موقوف عليهم قرار داده، بعضى از مستأجرين موقوفه مدعى هستند آه چنين وقفهايى                                  )١۵٧١س  (

رعى صحيح  آيا اين موقوفات از نظر ش        .  نمايند االجاره خوددارى مى    مشروعيت ندارد و احياى سّنت جاهليت است، از اين رو، از پرداخت مال                   
 است يا نه؟
 ٢١/١٠/٧٢ . وقف بر اوالد ذآور، مانند بقّيه وقفها صحيح استج ـ

 شرايط وقف
ام را وقف آردم، اّما بعد از مدتى  جانب در حالت عصبانيت، آه بر اثر درگيرى با فرزندانم برايم پيش آمده بود، خانه مسكونى               اين  )١۵٧٢س  (

  سند هم به نام اوقاف صادر شده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟پشيمان شدم، البته صيغه وقف جارى شده و
 ٢/١٠/٧۵ . شرط صّحت وقف، قبض عين موقوفه به متوّلى يا موقوف عليه است و اگر قبل از قبض پشيمان شود، وقف باطل استج ـ

جانب مبلغ پانصد هزار      اين.  آورى شود  معاى تصميم بر اين شد آه مبلغى جهت خريد زمينى براى يك هيئت مذهبى ج                   در جلسه   )١۵٧٣س  (
مرحوم پدرم صيغه    دهم آه به اندازه سهم خودم از آن ساختمان به نام            تومان بابت امر فوق پرداخت نمودم و شرط آردم اين پول را در صورتى مى                

بنده هم عدم رضايت خويش را نسبت به   وقف خوانده شود، ولى پس از پرداخت متوجه شدم آه صيغه وقف به نام شخص ديگرى خوانده شده است و                     
 .صيغه وقف خوانده شده اعالم نمودم، مستدعى است نظر مبارك را نسبت به اين وقف مرقوم فرماييد

 اگر رضايت به خريد بوده و يا بعد حاصل شده است، خريد زمين صحيح و هرآس از شرآا و صاحبان پول به نسبت پولش، مالك زمين                             ج ـ 
خواهد و آن طور وقف نشده است، وقف نسبت به سهم او  ف، چون نسبت به سهم آسى آه وقف را به صورت خاص مى     و راجع به وق   ;  است

گردد، اّما اگر نسبت به اصل خريد ناراضى باشد، بيع و                شود و وقف هم صحيح مى        باطل و صيغه بعدى نسبت به همان مقدار جارى مى            
و ناگفته نماند آه اجراى صيغه وقف مجّدد، مانعى          ;   باقى است و تنها طلبكار پول است        شراء نسبت به آن مقدار باطل و به ملك صاحب اول            

 ٧/١١/۶٩ .ندارد و در آارهاى الهى نيز بايد اختالفات راآنار گذاشت و اموات و گذشتگان را هم در نظر داشت
 ى منوط به قبول حاآم است يا خير؟اگر آسى مال خود را به سبب وصّيت، وقف مستمندان آند، آيا تحّقق چنين وقف )١۵٧۴س (

 قبول در وقف، هر چند براى جهات عاّمه شرط نيست، ليكن وقف بدون قبض، مانند عقد جايز است و نسبت به مازاد بر ثلث، قبل از                                     ج ـ 
 ١٠/٢/٧۴ .قبض، منوط به اجازه ورثه است

طبق .  شود بيش از پنجاه سال است آه مّيت در آن دفن نمى           حدود صد سال قبل قطعه زمينى جهت دفن اموات مسلمين تعيين شد و                  )١۵٧۵س  (
اى احداث   در قسمتى از قبرستان در سنوات گذشته مدرسه         .  شياع اهالى محل و فتواى بعضى از مراجع، قبرستان مورد نظر، وقف معاطاتى است                  
 است و با عنايت به نياز اهالى به مسجد براى انجام فرايض               گرديده، با توجه به اينكه قبرستان موقوفه، متروك گرديده است و آثار قبور از بين رفته                 

توانند آيا با پرداخت قيمت گورستان، احداث مسجد              توانند در گورستان مذآور يك باب مسجد احداث نمايند يا خير؟ اگر نمى                     الهى، آيا اهالى مى     
 درست است يا نه؟

. ن وقف زمين موات باطل است و وقف بايد در زمين محيات باشد                      وقف معاطاتى مانند وقف با صيغه، درست و صحيح است، ليك                    ج ـ 
 ١٢/٢/٧۵ .بنابراين، نظر مراجع تقليد بايد مورد توجه قرار گيرد آه آيا توجه به محيات و ممات بودن شده يا يك نظر آّلى فقهى بوده است
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يكى از مالكين سهم     .  رد آه به نام مالكين ثبت است        در يكى از نواحى روستايى، بيش از هزار هكتار زمين خشك و ديم وجود دا                      )١۵٧۶س  (
داد، مالكين از ما يك پنجم حّق مالكانه           آرديم و اگر محصول مى      آارى مى  ما آشاورزان با وسايل قديم، ديم      .  خود را از اين زمين وقف آرده است         

دهيم، آيا   آنيم و بهره مالكانه هم نمى       ب زمينها را آشت مى     اينك ما با دريافت آمك از دولت جمهورى اسالمى و با استفاده از موتور آ                   .  گرفتند مى
 ايم به ما تعّلق دارد؟ در اين صورت، وقف آن چه حكمى دارد؟ اين اراضى را آه با دسترنج خودمان آباد آرده

آرى، اگر  .  لك است  زمين موات، يعنى زمينى آه آشت نشده، ملك آسى نيست و وقف آن نادرست است و هرآسى آه آن را آباد آند، ما                           ج ـ 
 ٢٨/١٢/٧۴ .اش پرداخت شود در زمان داير بودن يا باير بودن، وقف شود، وقف درست است و نسبت به سهم وقف، بايد اجاره

 خير؟ تواند جزو موقوفه قرار گيرد يا شود، مى آيا مراتع آه جزو انفال محسوب مى )١۵٧٧س (
 ٢٣/١٠/٧۵ .نيست ون ملك انسان وقف نمودن زمينهاى موات و انفال صحيح نيست، چج ـ

شخصى زمينى را خريده است و در پشت سند آن نوشته است آه اين زمين را وقف مسجد نمودم، و اگر خود نتوانستم آن را بسازم                             )١۵٧٨س  (
ى ندارد و نمازى هم در آن       حدود ده سال است آه از فوت وصّيت آننده گذشته و زمين مزبور بالاستفاده است و هيچ ديوار                   .  بعد از من آن را بسازند     

 توانند آن زمين را بفروشند و خرج عمران و آبادانى همان روستا آنند؟ آيا فرزندان واقف و وّراث مى. خوانده نشده است
 چون واقف قبل از آنكه در آن مسجد نماز خوانده شود و به قبض وقف داده شود، از دنيا رفته است، وقف باطل و زمين جزو ماترك                                       ج ـ 
 ٢١/١٠/٧۴ .شود ت است و ميراث محسوب مىمّي

 تصّرف در موقوفات
اند و   فضاى مسجد، اين سالن را داخل فضاى مسجد نموده            در روستايى، يك سالن غذاخورى ساخته شده است آه به علت آمبود                 )١۵٧٩س  (

گويند اين زمينها اصًال وقف      دارد و بعضى مى    لگويند نماز خواندن در اين مسجد، اشكا        زمينهاى وقفى وجود دارد، بعضى مى       چون در اين روستا   
 اين قسمت از مسجد را بيان فرماييد؟ نيست، لطفًا حكم نماز خواندن در

 در صورت وقف بودن زمين مذآور، بايد از متوّلى وقف اجاره نمود و بعد از اجاره، تصّرف و نماز خواندن در آن، مانند همه زمينهاى                           ج ـ 
 ١٧/٨/٧۵ .شود، مانعى ندارد اجاره داده مىموقوفه آه براى ساختمان 

توانند از معادن سنگ، شن، ماسه و يا معادن ديگر آه در حريم شرعى و                        آيا افراد حقيقى يا حقوقى بدون اجازه از متوّلى مى                )١۵٨٠س  (
 قانونى امامزادگان قرار گرفته استفاده نمايند يا خير؟

 ٢٠/٢/٧۶ .اگر فرض حريم براى امامزاده بشود، جايز نيستاى آه مانع از حريم بودن باشد،   استفادهج ـ
توانند از زمين قبرستان قبلى آه وقف معاطاتى است، استفاده نمايند             آيا افراد حقيقى يا حقوقى، بدون اجازه از متوّلى موقوفات، مى             )١۵٨١س  (
 يا خير؟

 ٢٠/٢/٧۶ .ندارد  نظر متوّلى شرعى، شرط است و آسى حّق مزاحمت براى اوج ـ
رغم جمعيت   اآنون با توجه به اينكه آن منطقه، على        .  فرد خّيرى قطعه زمينى را در راوند آاشان، براى حسينيه وقف نموده است                 )١۵٨٢س  (

انگاه زياد، فاقد درمانگاه است، هيئت امناى اين حسينيه قصد دارند اين زمين را در سه طبقه بنا آنند و طبقه همكف حسينيه و طبقه زيرزمين را درم                             
 حكم شرعى آن چيست؟. و طبقه فوقانى را آتابخانه نمايند

هاى گوناگون، در زمينى آه وقف حسينيه شده است، اگر به صورتى ساخته شود آه مزاحم                                   ساختن طبقات متعدد، براى استفاده          ج ـ  
عنوان حسينيه بر   ...  مدارك، زبانها، تابلو و   ليكن بايد در اسناد،     ;  خوانى و بقّيه امور عزادارى نباشد، جايز است         عزادارى و جلسات روضه   
 ١۶/٣/٧۶ .درمانگاِه حسينيه: به اين نحو آه مثال به طبقه درمانگاه گفته شود; همه طبقات اضافه شود

 من  هنگام تشّرف به مكه معّظمه در مسجدالحرام به يكى از خادمين حرم، انگشتر عقيقى هديه دادم و او نيز قرآن بزرگ نفيسى به                         )  ١۵٨٣س  (
از آن  .  پس از وارسِى قرآن مزبور، مشاهده آردم مهر آوچكى آه حاآى از وقف قرآن براى مسجدالحرام است، در انتهاى قرآن حك شده است                           .  داد

 را  بنده نيز اين آتاب   .  شد خادم پرسيدم، ايشان گفتند اگر در ابتداى صفه اول، مهر بزرگى حاآى از وقف زده شده بود، جزو آتب وقفى محسوب مى                       
 بفرماييد آيا برگرداندن اين آتاب شريف به مسجدالحرام، بر بنده الزم است يا خير؟. با خود آوردم
١۶ . احتياط، اگر نگوييم اقوى، آن است آه به مسجدالحرام برگردانده شود، چون اگر وقف هم نباشد، اعراض صاحبش ثابت نشده استج ـ

/١١/٧۴ 
 الحسنه به آسى بدهند؟ توانند پول وقفى حسينيه يا ابوالفضلّيه يا مسجد را به عنوان قرض آيا متوّلى يا هيئت امنا مى )١۵٨۴س (

 ١۶/١١/٧۴ .توانند، مگر با شرايط خاص  نمىج ـ
تواند به عنوان ثلث اموال وصّيت آند آه بعد از او              است، آيا مى  )  عليه السالم (شخصى زمين آشاورزى دارد آه وقف امام حسين          )١۵٨۵س  (

 رج آنند؟برايش خ
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 ٢۴/۴/٧۵ .تواند وصّيت به ثلث نمايد  در مورد ملك وقفى، نمىج ـ
آسانى به  .  دهند يك قطعه زمين آشاورزى از حدود يك قرن قبل وقف بوده و تمام اهالى منطقه به موقوفه بودن آن شهادت مى                                  )١۵٨۶س  (

اند و بعد از فوت پدر، فرزندانشان به عنوان متوّلى           ر خيريه نموده  عنوان متوّلى از آشاورزان سهمى را دريافت آرده و به قول خودشان صرف امو              
و حاال آشاورزان، منكر وقف       .  اند اند و بعد از فوت آنها فرزندانشان همين سهم را گرفته و صرف امور خيريه نموده                        به همين منوال عمل آرده      

تمام درآمد آن را به مصرف شخصى خود برسانند؟ و             را تصّرف نموده و    توانند همين ملك   هستند و سند وقف هم ظاهرًا موجود نيست، آيا ورثه مى           
 آيا بايد حّق وقف را پرداخت آنند يا نه؟

الوقوف على حسب ما     « با فرض اطمينان به وقف، آه در مورد سؤال حاصل است، بايد َحَسب معمول سنوات گذشته عمل نمود آه                                 ج ـ 
 ٢١/١٠/٧۴ . استو تصّرف مالكانه در آن حرام; »يوقفها اهلها

قطعه زمينى، آه در اصل ملك شخصى پدر بزرگم بوده است در اختيار دارم، عمه و مادر بزرگم اين زمين را بدون اشجار، وقف                            )١۵٨٧س  (
ن درختان  چنانچه درختهاى قديم قطع و به جاى آ          .  شود نمود و اآلن هم پرداخت مى        اند، پدرم اجاره زمين را با نظر عالِم محل پرداخت مى               نموده

شود، اگر قلم ريز درخت شود آه مانع از رشد محصول و علف است و اگر                      جديد غرس شود، تكليف چيست؟ با توجه به اينكه اجاره ملك داده مى                
شود، حال اگر از محصول چشم بپوشد و قلم ريز درخت شود، آن درخت متعّلق به آشاورز است يا                              درخت نگردد، محصول و علف استفاده مى         

 همچنين اگر آشاورز براى حفظ زمين از خطرات جاده يا سيل، در آنار آن قلم تبريزى بكارد و در آنار زمين هم قلم را قطع نكند، با شرحى                                 وقف؟
 آه عرض شد، آيا درخت وقف است يا متعّلق به آشاورز؟ 

نابراين، تغيير در روش استفاده از زمين به            شود آه زمين، موقوفه بوده تا درآمد آن صرف وقف گردد، ب                   از سؤال چنين استفاده مى        ج ـ 
شود ملك زارع است و در       و آنچه در آن زمين آشت مى      ;  نحوى آه بهتر و انفع براى وقف است يا مساوى با روش سابق است، مانعى ندارد               

. اورز است نه وقف   دار، از قبيل حبوبات يا غرس اشجار نيست، و اشجار هم مثل محصول، ملك آش                  اين جهت فرقى بين زراعت محصول      
االبد  آرى، اگر آسى زمين را وقف آند، به شرط آنكه الى. االجاره به مصرف وقف است  خالصه آنكه در اين گونه وقفها غرض رسيدن مال        

 به هر   استفاده نحو ديگرى استفاده آرد، ليكن چنين قيدها و شرطها ثابت نيست و لذا               توان به  براى زراعت حبوبات از آن استفاده شود، نمى        
شود، يعنى بعد از آنكه آشاورز              همه سؤالها از اين جواب معلوم مى               نحو از زمين موقوفه براى منافع وقف، مانعى ندارد و پاسخ                        

 ١٢/١٠/۶٩ .است باشد آه خودش آاشته دهد، مالك همه درختهايى مى زمين، اجاره را مى روى
تواند براى   گردد، آيا مى   شكيل شده است آه جلسات اين هيئت در مسجد منعقد مى            ت)  عليهم السالم (هيئتى براى يكى از ائمه اطهار        )١۵٨٨س  (

 نگهدارى وسايل اين هيئت در حياط مسجد اتاقى درست آنند تا وسايل موقوفه هيئت محفوظ بماند يا نه؟
 ٢۵/٧/۶٩ . مانعى ندارد، چون مربوط به مسجد و از شئون مسجد استج ـ

زياد الزم ندارند و تهّيه آنها هم برايشان مقدور نيست، ليكن در             ...  آن وسايل عمومى مانند سماور، ديگ و       روستايى است آه مردم       )١۵٨٩س  (
عليه (هيئت امام حسين    توان از وسايل مسجد يا وسايلى آه وقف            آنند، آيا مى    بعضى موارد آه مجالس مهمى دارند، به اين وسايل احتياج پيدا مى                 

است، استفاده آنند؟ در صورت عدم جواز، اجاره آردن اين وسايل جايز است يا نه؟ با توجه به اينكه                             )   السالم عليه(يا حضرت ابوالفضل   )  السالم
 .گردد االجاره، صرف مورد وقف مى مال

 ٢۵/٧/۶٩ .باشد و باطل است، و در عدم جواز فرقى بين بودن اجاره و نبودن آن نيست  جايز نيست، و اجاره هم سبب جواز نمىج ـ
 ادامه تحصيل دادم و در اين مدت از شهريه و حجره                ١٣٧١ وارد حوزه علميه اصفهان شدم و تا سال             ١٣۶۶جانب در سال      اين  )١۵٩٠س  (

التدريس مشغول خدمت هستم و       گيرم و در آموزش و پرورش به عنوان معلم حقّ              اآنون حدود دو سال است آه شهريه نمى          .  مدرسه استفاده آردم   
با اين توضيحات بفرماييد استفاده از حجره و امكانات و مزاياى              .  خوانم و قصد ادامه تحصيالت حوزوى را نيز دارم           ضمنًا دروس حوزوى را مى     

 مدرسه براى بنده، چه حكمى دارد؟
 ١/٨/٧٣ . ظاهرًا ماندن شما در مدرسه، به تفصيلى آه در سؤال آمده است، مانعى ندارد و جايز استج ـ

بعضى از افراد خّير قصد دارند        .  مام وقفى است آه فعًال قسمتى از آن به صورت مخروبه در آمده است                  جنب مسجد جامع يك ح       )١۵٩١س  (
زمين حمام را حفارى نمايند تا در زيرزمين آن توالت و دستشويى بنا آنند و يك در به سمت مسجد و دِر ديگرى به سمت حمام باز آنند آه جهت                                          

 توالتها و وضوخانه را به صورت حمام درست آنند تا به نظر واقف عمل شده باشد، آيا ساختن توالت و                           حمام و مسجد از آنها استفاده شود و روى          
 وضوخانه به صورت مذآور در اين زمين، جايز است يا خير؟

رزمين ليكن براى تصّرف، در زي    ;   در فرض سؤال، ساختن چنين توالتهايى اگر رطوبت نجس به مسجد نرسد، جايز است و مانعى ندارد                   ج ـ 
االجاره براى حمام قرار داده شود، و اجاره را بايد محدود به مدتى نمود، و شرط فسخ براى حمام در آن قرار داد، تا هر زمان                                  حمام، مال 
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جهت الشرائط باشد، و در تأمين        حمام به آن قسمت حّفارى احتياج پيدا آرد، به حمام برگردانده شود، و اجاره هم بايد با اجازه مجتهد جامع                         
 ٢٠/۶/٧٣ .آخر، اذن امام جماعت مسجد، آافى است

استفاده شخصى از موقوفات مسجد از قبيل ظروف و لوازم صوتى و نورى، چه حكمى دارد؟ مسئوليت متوّليان مساجد در اين                                  )١۵٩٢س  (
 مورد چيست؟

ّيه شده است، اگر در هنگام گرفتن پول از مردم،          توان استفاده شخصى نمود، اّما در صورتى آه از وجوه برّيه ته              از موقوفه مسجد، نمى    ج ـ 
 ٣/۵/٧۵ .خريم در جاى ديگر هم از آنها استفاده شود، به همان مقدار آه گفته شده است، مانعى ندارد تذّآر داده شده آه اجناسى آه مى

 فروختن و اجاره موقوفه
رادى واگذار گرديده است و چند دست معامله شده و حاال سه نفر               قبل از انقالب، ملكى قبرستان بوده است و توسط شهردارى به اف              )١۵٩٣س  (

با . بعد از انقالب، در مراجع قانونى وقفنامه مذآور ثابت و حكم صادر گرديده است. اند آه به وقفى بودن ملك، آگاهى داشتند، اقدام به خريد آن نموده           
اند، چيست؟ همچنين تكليف مستحدثات، در ملك          ريداران، جاهل به وقفّيت بوده     توجه به اين توضيحات بفرماييد حكم خريد ملك ياد شده، هر چند خ                 

 اى آه افراد بابت احداث بنا در اين زمين بايد بپردازند، به چه آسى بايد پرداخت آنند؟ موقوفى چگونه خواهد بود؟ در ضمن اجاره
د امالك موقوفه، منوط به اذن متوّلى است، و مستحدثات، چون            خريد ملك ياد شده، هر چند خريداران جاهل باشند، باطل است، چون خري             ج ـ 

و حكم  ;  بدون اذن متوّلى بوده است، حكم مستحدثات در ملك غير را دارد و حّقى براى به وجود آورنده نسبت به زمين حاصل نشده است                                  
نوط به اجازه متوّلى است و بايد رضايت او          االجاره ساختمانها هم روشن است، چون عين مستحدثات از صاحب آنهاست، ليكن ابقائش م               مال

 ۴/٢/٧۴ .جلب گردد، به هر مقدار از پول و اجرت آه متوّلى به آن راضى شود
اى را به مساحت هشتاد متر خريدارى نمودند تا در مراسم ماه مبارك رمضان و         اعضاى يك هيئت مذهبى با مشارآت يكديگر خانه         )١۵٩۴س  (

حال با زياد شدن اعضاى ; بعد از مدتى به دليل تنگى جا، حسينيه را خراب آرده، چند طبقه بنا آردند           .  ز آن استفاده آنند   ايام عاشورا و شبهاى جمعه ا     
اند،   درصد اعضا موافق اين آار هستند و چند نفرى هم از اعضاى قبلى آه مشارآت داشته   ٩۵هيئت، از نظر جا در مضيقه هستند، با توجه به اينكه            

 توانند اين ساختمان را بفروشند و ساختمان بزرگترى را به عنوان حسينيه خريدارى آنند؟ آيا مى. اند فوت آرده
آه  اند و ملك شخصى اعضاى هيئت است، در صورتى          ليكن اگر وقف ننموده   ;  اند، فروش آن جايز نيست      اگر براى حسينيه وقف نموده      ج ـ 

 ٨/٩/٧۵ . نداردآّل اعضايى آه مالك هستند، راضى به فروش باشند، مانعى
توان آن را فروخت و با       چنانچه بخارى وقف مسجد باشد و پس از گذشت زمان، بنا به عللى نتوان مسجد را با آن گرم آرد، آيا مى                        )١۵٩۵س  (

شى را وقف   شود، به چه صورت بايد باشد؟ همچنين اگر فردى فر           افزودن مبلغى به آن، بخارى مناسب ديگرى براى مسجد تهّيه آرد؟ و چنانچه مى               
توان آن را تبديل به احسن نمود يا بايد به مسجد ديگر واگذار                مسجد نموده و در حال حاضر، با توجه به موقعيت مسجد، مورد استفاده نباشد، آيا مى                 

 آرد؟
 ١٧/٢/٧۶ . در فرض سؤال تبديل نمودن به احسن، با نظر امام جماعت، مانعى نداردج ـ

 خريدارى و يا وقف شده است، هماهنگ نيست و هر آدام وضع خاّصى دارد، ولى قابل استفاده است، آيا                      فرشهايى آه براى مسجد     )١۵٩۶س  (
 توان اين گونه فرشها را فروخت و فرشهاى هماهنگ تهّيه آرد تا زيبايى مسجد بيشتر شود؟ مى

به هر حال، فروش فرش و لوازم       .  ادت باشد در مسجد براى عب     جايز نيست، مگر آنكه سبب زيادى جماعت نمازگزاران و يا مكث بيشتر             ج ـ 
 ١١/٨/٧۴ .گردد قابل استفاده است، غير جايز است، مگر آنكه سبب تعمير معنوى مسجد آه

با توجه به اينكه استفاده       .  اند، لذا در معرض خطر هستند         در مسجدى تعدادى قرآن موجود است آه به دليل قدمتشان با ارزش                     )١۵٩٧س  (
توان قرآنها را به موزه و يا جاى ديگرى داد آه در معرض دستبرد قرار نگيرند و از                 باشند، آيا مى   شود و اين قرآنها موقوفه مى      چندانى از آنها نمى   

 بين نروند؟
شود وتضييع آنها محسوب        با توجه به اينكه استفاده از اين گونه قرآنها به صورت قرائت در آن مسجد، سبب از بين رفتن آنها مى                                     ج ـ 
، بايد به سازمان ميراث فرهنگى و سازمان اوقاف جمهورى اسالمى هديه داده شود، و به نام واقفهاى اصلى و براى آنها قرآن تهّيه                         گردد مى

و در آن مسجد مورد استفاده قرار گيرد و آن قرآنهاى قيمتى در محّل مناسب و ُمِعد براى حفظ اين گونه قرآنها و آتب قديمى قرار داده شود                                
 ١٢/٢/٧۵ . در حّد امكان عمل شود و هم از ضايع شدن وقف جلوگيرى گردد»الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها«تا هم به 

اين قنوات و    .  باشد قنواتى است آه از سه رشته آب تشكيل شده است و بيش از صد مالك دارد و تقريبًا يْك ششم آن وقف مى                                        )١۵٩٨س  (
رشته مبدأ و مظهر اين قنوات از دوازده ِزه آب تشكيل شده است              .  شده است   متوالى آشت و زرع مى     اراضى تابعه آن به ثبت رسيده است و سالهاى         

همچنين اين قنوات در    .  اند بازسازى نمايند   اند، آه در اثر حوادث طبيعى مدتى است آه مالكين نتوانسته           و چند تاى آن را به صورت چشمه در آورده         



 180                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

بفرماييد آيا  .  اند اآنون متوّليان وقف و مالكين تصميم به بازسازى گرفته             .  شود و رشته ديگر استفاده مى       مسير رودخانه قرار دارد و آب آن از د              
 وقفّيت و مالكيت و حّق آنها، به قّوت خود باقى است يا خير؟

هم وقف از مخارج      نحو سابق باقى است، ليكن براى س             آند و وقفّيت و مالكيت و حّق همه، به                  با بازسازى، چيزى تغيير پيدا نمى            ج ـ  
شود، و اگر هيچ يك از دو راه ممكن نشد، با اجازه             شخص چيزى بپردازد و يا زمين بدون آب به مقدار متعارف اجاره داده              بازسازى، يا بايد  

ا توان فروخت و پولش ر      همه را هم مى     شود، اراضى موقوفه فروخت، و اگر با فروش بعضى، آن مخارج تأمين نمى                 توان از  متوّلى مى 
پول زمينها بايد صرف آارى شود آه به          تا قنات به وقفّيت باقى بماند و از آب آن در وقف استفاده شود، وگرنه،                  صرف قنات موقوفه نمود،   

 ١۵/١٠/٧٣ .خالصه بايد رعايت حال وقف و نظر متوّلى بشود تر است، غرض واقف نزديك
براى محّل آسب اجاره نموده و اجاره آن هم                انونى از متوّلى وقف،     اى را به صورت شرعى و ق            حدود سى سال قبل موقوفه         )١۵٩٩س  (

چند سال قبل   .  دو مستأجر بوده است    فروشى مورد استفاده مشترك هر     مدتى به عنوان محّل آسياب و انبار غله و آهن          محّل مذآور .  پرداخت شده است  
خود دريافت   بابت تحت عنوان حّق سرقفلى مبلغ قابل توجهى را از شريك              آند و از اين       واگذار مى  يكى از مستأجرين، محّل مزبور را به نفر دوم           

باب فروشگاه نبش خيابان، آه در اختيار افراد است، بقّيه محوطه به صورت زمين                 اآنون محّل مزبور تقريبًا متروك گرديده و به جز چند          .  نمايد مى
رو به پايان است و اداره اوقاف هم به عنوان متوّلى                   از طرفى مدت اجاره نيز       آمده و اعيانيهاى سراى موقوفه آالًّ مخروبه گرديده است، و                   در

داند و در نظر دارد در جهت غبطه وقف، مبادرت به تجديد بناى اعيانيهاى از بين رفته                             شرعى آنونى، تمديد اجاره را به مصلحت موقوفه مى             
 آسب و پيشه يا جبران وجهى آه قبًال به شريك خود پرداخت آرده است، از                           تواند به عنوان سرقفلى و حقّ         بنمايد، آيا مستأجر فعلى، شرعًا مى        

موقوفه درخواست وجهى بنمايد؟ و آيا اصوًال پرداختن و گرفتن چنين وجهى توسط موجر و مستأجر از موقوفه مشروع است؟ با توجه به اينكه                                        
 .اند و در آن زمان اساسًا گرفتن سرقفلى مرسوم نبوده است مستأجرين هيچ وقت وجهى را به عنوان سرقفلى به موقوفه پرداخت ننموده

اى آه مقّررات محّل آسب و پيشه را             هر چند حسب موازين اوليه، معلوم نيست مستأجر چيزى طلبكار باشد، ليكن به خاطر مصّوبه                       ج ـ 
جعه به دادگاه، قضيه فيصله داده شود، و وقف گرچه           العمل و قانونى و متّبع دانسته است، يا بايد با مصالحه قضّيه حل گردد و يا با مرا                    الزم

/۶/٧ .اهللا در مواقع تزاحم، مقّدم است الناس هم آه مشروع باشد، داراى اهميت فراوان، بلكه بر حّق داراى اهميت خاّصى است، اّما حقوق
٧۵ 

توان پول سرقفلى و اجاره زمين مزبور را         يا مى آنند، آ  اى را به سرقفلى داده و اجاره مختصرى دريافت مى          زمين موقوفه حسينيه    )١۶٠٠س  (
 خرج مسجد نمود و مبلغى به عنوان اجاره زمين براى آن حضرت خرج نمود؟

 ٢٧/١٠/٧۵ . بايد طبق وقفنامه عمل گرددج ـ
 تغيير در وقف

نمايد، بعدًا   ، وقف مى   طى يك وقفنامه عادى    ١٣٢۴شخصى دو دانگ مفروض از هشت دانگ ملكى خود را در يك روستا در سال                   )١۶٠١س  (
دهد و واقف تقاضاى تجديدنظر      شود و دادگاه بدوى، حكم به نفع معترض مى          دهد، به ثبت او اعتراض مى        تقاضاى ثبت ملك را مى      ١٣٢۵در سال   

 دانگ فوق را      واقف مجّددًا طى يك سند رسمى در دفترخانه اسناد رسمى، دو               ١٣٣١در سال   .  گردد آند و حكم در مراحل تجديدنظر نقض مى           مى
حال با توجه به اينكه عقد وقف قبل از عقد                .   اقدام به عقد مصالحه نموده و دو دانگ فوق را صلح نموده است                      ١٣٣۵نمايد و در سال        وقف مى 

 قانونًا  شده، آيا وقف شرعًا و       مصالحه بوده و قبض و اقباض، به عّلت اينكه خود واقف متوّلى بوده، صورت گرفته است و به وقف نيز عمل مى                                
 محّقق گرديده است يا خير؟ و به فرض صّحت وقفّيت وى، صلح بعد از وقف، چه حكمى دارد؟

صلح آردن ملِك وقفى صحيح نيست، چون از شرايط صلح،           و;   چون در وقف، قبض شرط است و قبض حاصل شده، وقف صحيح است              ج ـ 
 ٢/٢/٧۶ .است ملكّيت

توانيم با پول آن چيز ديگرى آه مورد احتياج           آيا مى  ا اشياى وقف شده يا تمليك شده باشيم،        در مواردى آه مجاز به فروش شىء ي          )١۶٠٢س  (
مستهلك شده و به نظر خبره يا عرف           آه توان فرشى را   يا بايد صرف خريد همان شىء يا مشابه آن بشود؟ مثًال آيا مى                 مسجد است خريدارى آنيم،    

مسجد است خريدارى    احتياج وان با پول آن براى مسجد، تلويزيون، ويدئو يا وسايل ديگر آه مورد                ت مى آيا بايد فروخته شود، اگر به فروش رسيد،        
 گردد؟ آرد، يا بايد حتمًا با پول آن فقط فرش خريدارى

 ١٧/١/٧۴ . بايد مشابه همان شىء خريدارى شود و مسجد محّل عبادت استج ـ
 است و براى اينكه اين ملك از بين نرود، بنا شده آه خود ملك، به صورت                       اى با قدمت شصت سال در حال تخريب          ملك موقوفه   )١۶٠٣س  (

با توجه به اينكه     .  سرقفلى فروخته شود و به جاى آن ملك ديگرى خريدارى شود تا باز زير نظر اداره اوقاف، درآمد آن صرف امور خيرّيه گردد                               
د و به صورت پشت در پشت بايد آن را اداره نمايند، متمّنى است بفرماييد آيا                 بايد از درآمد حاصل صرف امور خيرّيه آنن        نامه مّيت مى   طبق وصّيت 
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توانيم سرقفلى اين ملك مخروبه را تبديل به مكان ديگرى آنيم تا عالوه بر اينكه باعث جلوگيرى از ضايع شدن موقوفه است، بتوانيم طبق                                             مى

 دد؟نامه مّيت عمل آنيم تا درآمد حاصل صرف امور خيرّيه گر وصّيت
اّما ;  شود  مانعى ندارد، چون سبب از بين رفتن عين موقوفه و خروج از وقف بودن آن نيست و با گرفتن سرقفلى، اجاره داده مى                                          ج ـ 

ناگفته نماند  .  مصرف سرقفلى در خريد جاى ديگر، ظاهرًا مانعى ندارد، چون ظاهرًا سرقفلى از درآمدى آه واقف براى آن نظر داده نيست                         
.يد محكم باشد و اين گونه دخل و تصّرفها بايد زير نظر متوّلى باشد و اگر متوّلى ندارد، با اجازه از مجتهد عادل انجام گيرد                              مدارك وقف با  

١٨/١٢/٧٢ 
آردند، اآنون واقف هم مرحوم شده       قطعه زمينى قبًال وقف حوض و چاه مسجد شده و مؤمنين براى وضو گرفتن از آن استفاده مى                    )١۶٠۴س  (

توجه به اينكه مسجد فوق براى برگزارى آالسهاى فرهنگى، شديدًا نيازمند به اتاق است و همچنين زنها وضوخانه و دستشويى ندارند، آيا                            است، با   
 توانند قسمتى از وضوخانه را تبديل به فروشگاه نمايند؟ شرعًا مى
 ١١/٢/٧۵ . جايز نيستج ـ

آن با قطعه زمين ديگر آه مشابه و اندازه آن باشد، در               مسجدى باشد، آيا تعويض    اگر زمينى در يك قسمت از صحرا وقف حمام يا            )١۶٠۵س  (
 قسمت ديگر صحرا، جايز است يا نه؟

 ٢٣/١٠/٧۵ . جايز نيستج ـ
اى در شهرستانى نموده و فوت آرده         شخصى دو دانگ از منزل خود در تهران را وقف مسجد و دو دانگ ديگر را وقف حسينيه                      )١۶٠۶س  (
اى ساخت و از اجاره آن، دو دانگ به آن مسجد             توان اين منزل را تخريب و به حسينيه تبديل آرد؟ و يا اين منزل را تخريب و حسينيه                    ىآيا م .  است

 و دو دانگ ديگر را به حسينيه پرداخت آرد؟
آرى، .  د، چه رسد به ديگران     تواند تغيير ده    وقفى آه به قبض موقوف عليهم داده شده و در تصّرف وقف در آمده است، واقف هم نمى                        ج ـ 

٢۴/١٢ .اگر چيزى وقف نشده و فقط وصّيت به وقف نموده و مازاد بر ثلث است، نسبت به مازاد بر ثلث، مال ورثه و در اختيار آنهاست
/٧۵ 

واجب است از   زمينى با دويست نخل خرما موقوفه بوده و در دوران جنگ تحميلى از بين رفته است، تكليف متوّلى چيست؟ آيا                                )١۶٠٧س  (
 مال خود خرج آند و دوباره زمين را احيا آند؟

 واجب نيست متوّلى از خود خرج آند و بايد زمين را، هر چند با اجاره دادن، مورد استفاده قرار دهد، و اگر زمين قابل استفاده نيست و                                ج ـ 
دانند، فروش آن و تهّيه زمين در جاى ديگر براى وقف،               از انتفاع خارج شده است و راه استفاده از آن را مردم در فروش و تبديل آن مى                       

 ١٨/٨/٧۴ .مانعى ندارد
االيام به عنوان غريبخانه وقف شده آه اآلن مخروبه شده            يك قطعه زمين آوچك به مساحت بيست متر، واقع در يك روستا از قديم                 )١۶٠٨س  (

ر اين زمين حاضر است قطعه زمين مزروعى را با صالحديد اهالى، براى                 همسايه مجاو .  و ديگر آسى مايل نيست آن را بسازد و بالاستفاده است             
با توجه به اينكه ديگر نه آسى         .  المنفعه ديگرى وقف آند و اين زمين را جزو منزل مسكونى خودش قرار دهد                    حمام، مسجد، حسينيه يا مورد عام       

 ت آند، آيا تبديل به احسن اين مكان، جايز است؟هست آه آن را تعمير آند و نه مسافرى هست آه در اين گونه اماآن استراح
توان تبديل به زمينى نمود آه درآمد و اجاره داشته باشد              دهند، مى  اى نمى   در مفروض سؤال، چنانچه در مقابل زمين غريبخانه، اجاره           ج ـ 

 مصارف خيرّيه براى واقف، مصرف آرد،        مانند پرداخت و يا در      توان اجاره آن را به مسافرانى آه پول ندارند و در مسافرخانه مى                و مى 
 ٢٩/١/٧٣ .توان زمين ديگرى تهّيه آرد و جزو يكى از موارد ذآر شده در سؤال، قرار داد چنان آه مى

در .  آرده تا از محّل درآمد آن در شبهاى قدر مؤمنين را اطعام آنند                )  عليه السالم (شخصى يك باغ را وقف حضرت اميرالمؤمنين          )١۶٠٩س  (
با توجه به اينكه در آن محل، زمين مناسبى براى مسجد وجود ندارد و مؤمنين از                    .   اين باغ متروك شده و درختهاى آن خشك شده است             حال حاضر 

 ٩/٢/٧۴  يا خير؟ اين جهت در مضيقه هستند، آيا تبديل زمين فوق به مسجد اشكال دارد
ود دارد آه اآنون بر اثر زلزله و تخريب روستا، در آن محل، آسى              در يكى از مناطق روستايى و محّل سكونت مردم، مسجدى وج            )١۶١٠س  (

با توجه به اينكه مقدارى از مسجد تخريب شده و مدتى است آه آسى                .  از شيعيان سكونت ندارد و تقريبًا دو آيلومتر تا محّل جديد روستا فاصله است               
 و در آن آشت و زرع نمود تا درآمد آن صرف مسجد جديد در محّل جديد                     توان اين مسجد را تخريب آرد       رود، آيا مى   براى نماز به آن مسجد نمى      

 روستا شود؟
به .  گردد، حرام و غيرجايز است      چون تخريب اين گونه و زراعت در زمين آن، سبب رواج تخريب مساجد و سوء استفاده ديگران مى                      ج ـ 

فهاى غيرعبادى در امثال اين مساجد، محّل آالم و اشكال              عالوه آه جواز تخريب مسجد براى غيرتعمير و توسعه، و جواز آشت و تصرّ                   
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و ناگفته نماند آه با احتمال نماز خواندن عابرين، هر چند بسيار اندك، و يا تجديد بناى قريه، هر چند با احتمال ضعيف، عدم جواز                                   ;  است
 ٢١/٢/٧٢ .تخريب وحرمت آن ظاهرًا واضح است

با توجه  .  اـ عليها السالم ـ وجود دارد آه در نزديكى آن يك مسجد ديگرى به همين نام قرار دارد                   مسجدى به نام مسجد فاطمة الزهر        )١۶١١س  (
ضمنًا در وقفنامه، نام مسجد، فاطمة الزهرا ـ (توان نام مسجد اولى را به نام مسجد الزهراء تغيير داد؟            به اينكه سابقه مسجد دومى بيشتر است، آيا مى        

 ).عليها السالم ـ است
يير نام مسجد منع و حرمتى ندارد، مگر آنكه محرز شود آه واقف زمين يا واقف ساختمان، در ضمن صيغه وقف، نام خاّصى را                                      تغ ج ـ 

/۵ .شود، مانعى ندارد بنابراين، در صورت عدم احراز چنين شرطى، آن هم در متن صيغه، آه معموًال هم احراز نمى. شرط نموده است
٧/۶٨ 

 متوّلى وقف
عليه (قبل از اينكه پدرم آن باغ را از ديگرى خريدارى آند، مقدارى از آن وقف امام حسين                  .   از پدرم به من ارث رسيده است        باغى  )١۶١٢س  (
گويد بايد توليت آن با من باشد، چون مال          بوده و فعًال توليت آن به دست بنده است و چند سالى بر اين منوال گذشته، حاال برادر بزرگترم مى                     )  السالم
 با وجود اينكه وقف قبل از خريد باغ بوده است، بفرماييد فعًال چه آسى متوّلى است؟.  بوده استپدرمان

الشرائط است و هرآسى را آه او           اش معلوم نيست، آه ظاهرًا مفروض سؤال چنين است، با مجتهد جامع                   توليت موقوفاتى آه متوّلى      ج ـ 
 ۶/٩/۶٩ .أثيرى نداردنصب نمايد، متوّلى خواهد بود و فرزند بزرگتر بودن ت

در حال حاضر توليت آن      .  ملكى تصّرف عدوانى شده و مالك براى اينكه دست او را آوتاه آند، مبادرت به وقف ملك آرده است                           )١۶١٣س  (
توانند  ارد، آيا مى  مفسده به دنبال د    ملك به عهده اوالد ذآور است، و چون تعداد اوالد ذآور زياد است و واگذارى توليت به يكى از آنان غيرممكن و                        

 نمايند؟ ملك فوق را بفروشند و پول آن را خرج مورد وقف
 ٢٧/١/٧٣ .الشرائط است  فروش موقوفه غير جايز است و تعيين توليت به دست مجتهد جامعج ـ

 آيا توليت، قابل انتقال است؟ )١۶١۴س (
 ۵/٧/۶٨ .بينى شده باشد  مگر در وقفنامه، انتقال پيشتواند غير را وآيل آند،  توليت، قابل انتقال نيست، اّما متوّلى مىج ـ

اگر شخصى به قصد صدقه جاريه و خدمت به دين و علما، منزل شخصى خود را بر اوالد و دامادهاى طلبه متدّين و خدمتگزار                                 )١۶١۵س  (
سازمان اوقاف يا شخص      از مراجع قرار دهد، آيا      الحياة و با دو نفر از طلبه موقوف عليهم با نظارت يكى                     مادام وقف آند و تولّيت آن را با خود           

 خير؟ ديگرى، با صالحّيت متوّلى، حّق مزاحمت و مداخله دارد يا
 ٣/٢/٧۶ .نمايد، موقوُف عليهم و ديگران حّق دخالت ندارند  چنانچه متوّلى وقف، وظايف محّوله موقوفه را عمل مىج ـ

تواند از ملك موقوفه بدون اجازه واقف، به نفع خود و اوالدش مستثنيات                  دين نسل، مى  آيا متوّلى، بعد از گذشت چندين سال و چن             )١۶١۶س  (
 قرار دهد يا خير؟

 ٢٨/٣/٧۵ .تواند عمل آند و بيش از اختيارات در وقفنامه، جايز نيست  متوّلى طبق اختيارات در وقفنامه مىج ـ
توليت آن مادام   .  وقوفه، در عزادارى ماه محرم و صفر صرف شود        االجاره عين م   شخصى شش جريب زمين را وقف نموده تا مال          )١۶١٧س  (

با اين توضيحات    .  الحياة با واقف و بعد از آن با ارشد اوالد ذآور واقف، بطنًا و نسًال بعد بطن و نسل در هر طبقه با تقدم ذآور بر اناث است                                              
 : بفرماييد
 منظور از ارشد اوالد، اآبر اوالد است يا خير؟. ١
 رسد يا خير؟  بودن يك نفر از طبقه سابق، به طبقه الحق مىآيا با. ٢
 شود؟ شود يا به متوّلى واجد شرايط واگذار مى بعد از فوت ارشد، عين موقوفه مثل مال مّيت بين ورثه تقسيم مى. ٣

 .است  منظور، ارشديت فكرى و درايتى است آه غالبًا در اآبر اوالد محّقق ـ١ج 
 .رسد  اوالد سابق، نوبت به طبقه الحق نمى با بودن يك نفر از ـ٢ج 
 ۵/٩/٧۴ .گردد، بلكه بايد تحويل متوّلى واجدالشرايط شود  ارث مّيت نيست و تقسيم نمى ـ٣ج 

اسّن ارشد اوالد حضرت واقف است و بعد از آن به اسّن ارشد ذآور اوالد واقف، و بعد از آن به                         «:  اى آمده است   در متن وقفنامه    )١۶١٨س  (
مستدعى است بيان فرماييد منظور از ارشديت چيست؟ آيا ارشديت سنى و يا درايتى و علمى مراد است؟ و                         .  »رشد ذآور اوالد نسًال بعد نسل      اسّن ا 

از اگر امر دائر شد بين دو نفر از اوالد واقف آه يكى اسّن ولى ديگرى داراى آفايت و درايت و فضل و تقوا و عالم به معارف الهّيه و مجتهد و بيش             
 ديگران به مصالح وقف آشناست، آدام يك مقدم است؟
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و در  .   ارشديت، ظهور در ارشديت فكرى و درايتى دارد، مخصوصًا آه با آلمه اسن همراه است و ارشد اوالد غير از اآبر آنهاست                                 ج ـ 
جه به اينكه ارشديت اوفق به وقف و          تو عدم جامع بين الوصفين با عنايت خاّصى آه در وقفنامه به ارشد شده، و با                    تعارض اسن و ارشد و     

 ٢٩/۵/٧۴ .باشد مى عمل به وقف است، ارشد اسن مقدم
اى است آه بالغ بر دو هزار قطعه زمين دارد آه تمامًا در اجاره طبقه متوسط و آم درآمد است و به                                   در اطراف آرج موقوفه      )١۶١٩س  (

متعّلق به مستأجرين است آه ساليانه اجاره معّينى طبق نظر آارشناس رسمى                     شود و اعيان احداثى         صورت خانه و فروشگاه از آن استفاده مى             
نمايند و از محّل درآمد حاصل نظر واقف خيرانديش در جهت خيرات و مبّرات، به طرز شايسته و                          دادگسترى و با تنظيم سند رسمى پرداخت مى          

شود، ولى مستأجرينى هستند آه قادر به پرداخت بدهى خود نيستند و                     ىحقوق اوقافى از مستأجرين اآثرًا نقدى وصول م            .  يابد مناسبى تحّقق مى   
اخيرًا ناظر موقوفه پيشنهاد نموده آه به عّلت نقصان ارزش ريالى در باره               .  نمايند آه به اقساط ماهيانه حقوق مذآور از آنان وصول شود             تقاضا مى 

شناس، و دو ساله سى درصد و سه ساله چهل و پنج درصد عالوه بر اصل اجاره                  اقساط مذآور، اگر يك ساله باشد، پانزده درصد اضافه بر نظر آار            
مند است آه اقساط بدهى      منظور و وصول شود، اّما متوّلى موقوفه به لحاظ مساعدت با مستأجرين و با عنايت به سرشت موقوفه بودن اراضى عالقه                    

عالى از نظر شرعى اصلح        ريالى به آن اضافه نگردد، به نظر حضرت          الحسنه منظور و وجهى به عنوان جبران نقصان ارزش               به عنوان قرض   
 .آدام نظر است؟ با عنايت به اينكه در اجاره نامه فيمابين، در باره اين مبلغ اضافى اصوًال ذآرى نشده است

 متّبع و مستقّل در انتخاب       اگر در وقفنامه معلوم باشد آه ناظر براى محض اّطالع است و نظارت، نظارت استطالعى است، نظر متوّلى                    ج ـ 
انديشى و اظهار نظر است، آه نظارت، نظارت استصوابى است، در اين                       و اجراست و اگر معلوم باشد آه نظارت به خاطر مصلحت                   

 صورت نظر ناظر، محترم و متّبع است، و اگر هيچ يك از اين دو در وقفنامه معلوم نشد و نظر واقف روشن نگشت، نيز بايد نظر ناظر را                                
 ١٣/۶/٧۵ .عمل نمود و به اّطالع او هم رساند تا در عمل نمودن به وقف يقين حاصل شود و نظر واقف على اّى حال، تأمين گردد

 مصرف موقوفات
توان در جاى  وقف شود، آيا مى)  عليه السالم (وقف يا نذرى آه معّين شده است، مانند اينكه براى مسجد يا هيئت يا براى امام حسين                  )١۶٢٠س  (

 استفاده آنيم؟) عليه السالم(ديگر استفاده آرد، مثًال وسايل موقوفه مسجد را در مجلس ترحيم يا براى مجالس امام حسين
را در غير   )  عليه السالم (توان در جاى ديگر مورد استفاده قرار داد، حتى موقوفه مسجد براى عزادارى اباعبداهللا                   موقوفه جايى را نمى     ج ـ 

 ٢۵/٧/۶٩ .ورد ديگرآن مسجد، چه رسد به م
 توان براى ساختن توالت و وضوخانه مشترك مسجد و حسينيه استفاده آرد؟ آيا از پول وقفى حسينيه مى )١۶٢١س (

 ١۶/١١/٧۴ . مانعى نداردج ـ
 بوده  واقف، مصرف وقف را اوالد طلبه و دامادهاى طلبه قرار داده است و مقصود او تشويق براى خواندن دروس دينى و فقه                                 )١۶٢٢س  (
 برند؟ پس اگر طلبه، ترك تحصيل آرد يا داماد، دختر واقف را طالق داد، آيا حّظى از اين وقف مى. است

وقف بر عنوان اوالد طلبه و داماد طلبه شده است، حّظى              با فرض خروج بعضى از اوالد از طلبگى و يا داماد طلبه از دامادى، از آنچه                  ج ـ 
 ٢٨/٢/٧۶ .صوصًا در مثل وقف، ظهور در موضوعّيت حدوثًا و بقاًء داردعناوين مأخوذه، مخ برند، چون نمى

بشود، با توجه به     )  عليه السالم (آه واقف مصرف موقوفه خود را مشخص آرده باشد آه خرج عزادارى امام حسين                   در صورتى   )١۶٢٣س  (
توان درآمد موقوفه مذآور را جهت         است، آيا شرعًا مى    اى براى برگزارى مراسم عزادارى آن حضرت            اينكه ساختن مكانى به نام حسينيه، مقدمه        

 ساختمان حسينيه مصرف نمود؟
 ٢/٣/٧۴ . و مقدمات آار عزادارى جزو عزادارى نيست»الوقوف على حسب مايوقفها اهلها« نظر واقف محترم است، ج ـ

در شرايط  .   مرّمت و يا عمارت بقعه آمده است           هاى بقاع متبّرآه، اصالح آّلى       رساند آه در برخى از وقفنامه         به استحضار مى     )١۶٢۴س  (
با تغييرات انجام شده،    .  فعلى با توسعه محدوده اماآن مذهبى، ساختمانها بزرگتر شده است و روشنايى شمع به برق و بوريا به فرش تبديل شده است                         

شود آه در    ساختمان آوچك هنگام تنظيم وقفنامه مى      شود يا شامل آن       آيا لفظ عمارت بقعه، شامل آليه مخارج آن آستان مقدس در شرايط فعلى مى                  
 .بيشتر جاها از آن ساختمان هم خبرى نيست و ترآيب فيزيكى آن عوض شده است؟ خواهشمند است اين اداره را ارشاد فرماييد

عملى آه سبب آثرت     بناى ساختمان است و شامل هر            اگر نگوييم آه عمارت و تعمير نمودن آه به طور مطلق باشد، اعّم از تعمير                        ج ـ 
شود و اغراض بر ظواهر الفاظ مقدم         دو را شامل مى    و يا آنكه غرض واقف، هر     )  آه آباد آردن معنوى است    (شود   آنان مى  زائرين و جلب  

است، الاقل از اين جهت آه صرف وقف، در مورد وقف امكان ندارد و يا لزومى ندارد، حسب قاعده، صرف در موارد مذآور به خاطر                                  
 ٢۴/۴/٧۵ .ت به غرض واقف، مانعى ندارد و جايز استاقربّي
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عايدات موقوفات، صرف خيرات و مبّرات از اطعام و لباس و سوخت زمان                          «:  در وقفنامه موقوفات پدرم نوشته شده است              )١۶٢۵س   (
 و در هر زمان و مكان آه توليت      به اقتضاى وقت و هر موقعى آه متوّلى وقف صالح بداند          )عليه السالم (عزادارى خامس آل عبا حضرت سيدالشهداء     

 توان غذاها را نپخته به اشخاص مستحق داد يا نه؟ با توجه به شرايط روز، پختن غذا مشكل است، آيا مى. »تصّدى آن را قرار دهد
تواند طعام را     چون در وقفنامه مصرف را در اطعام مساآين معّين آرده و اطعام نيز اعّم از مطبوخ و غيرمطبوخ است، لذا متوّلى مى                           ج ـ 

 ٢٧/١/٧۴ .طبخ نكرده بين مساآين توزيع نمايد
 ما تعاقبوا و تناسلوا   بر اوالد ذآور، و از اوالد ذآور، و اوالد ذآور از اوالد ذآور خود،                 «:  اى را با اين عبارت     شخصى مزرعه   )١۶٢۶س  (

شود؟ چنانچه   قه عالى، طبقه دانى نيز جزو موقوف عليهم محسوب مى          آيا با وجود طب   .  آند وقف مى »  بطنًا بعد بطن و نسًال بعد نسل و عقبًا بعد عقب           
 شوند؟ يكى از افراد طبقه عالى فوت نمايد، آيا فرزندان ذآور متوّفا با بودن عموهايى آه در قيد حيات هستند، جزو موقوف عليهم محسوب مى

 جمله نسًال بعد نسل، مخصوصًا با جمله قبلى بر اوالد ذآور                برند، و ظاهراً    طبقه بعدى مطلقًا با وجود طبقه قبلى، از وقف سهمى نمى               ج ـ 
و ناگفته نماند آه اگر اختالف آردند، چون اختالف در ظهور لفظ است، بايد              ;  در ترتيب وقف بر موقوف عليهم است      »  ما تعاقبوا و تناسلوا   «

 ١٨/۶/٧۴ .به محاآم صالحه مراجعه آنند و يا با مصالحه و داورى حل نمايند
  متفّرقه وقفمسائل

در وقف خاص، مانند وقف زمينهاى يك قريه بر اهالى ذآور آن قريه، چنانچه وقفنامه از بين برود، آيا مورد وقف و مقصود واقف                           )١۶٢٧س  (
 گردد؟ به گواهى اهالى محل و موقوف عليهم ثابت مى

وف عليهم باشند، شهادت آنها براى موقوفه خاّص خود           خواهند شهادت براى موقوفه خاص بدهند، اگر خود آنها موق              اهالى محل آه مى     ج ـ 
ولى اگر از بين اهالى آسانى باشند آه در موقوفه شريك نباشند، در صورت اطمينان و يا عدالت، شهادت آنها پذيرفته                           ;  شود آنها قبول نمى  

 ٢۵/١/٧١ .شود مى
 آند و هر سال محصول آن قسمت از باغ را بين فقرا و يا در راه                 )عليه السالم (اگر آسى قسمتى از باغ خود را به اسم امام معصوم            )١۶٢٨س  (
 مصرف آند، پس از مرگش وظيفه اوالد چيست؟ در صورتى آه هيچ يك از اوالد، سهم امام را قبول نكنند، وظيفه چيست؟) عليه السالم(امام

 ٢۶/١١/٧۴ .و رضايت آنها بايد عمل شود در صورتى آه وقف نكرده باشد، با فوت او، اموال از آِن ورثه است و طبق نظر ج ـ
اند، وقف بوده و نّيت  اگر اشيايى مانند فرش، با پول اشخاص مختلفى، مشترآًا خريدارى شود و نّيت بعضى از افرادى آه پول داده           )١۶٢٩س  (

 شود يا تمليك؟ بعضى تمليك، آيا وقف حساب مى
 ١١/٨/٧۴ . بايد موقوفه حساب نمودج ـ

شود، ممكن است گاهى با عنوان وقف و گاهى با عنوان تمليك باشد، آيا احكام شرعى هر آدام از اين                        آه به مسجد داده مى    اشيايى    )١۶٣٠س  (
 .دو مورد، مختلف است؟ لطفًا فرق آنها را به طور آّلى در مورد مسائل فوق الذآر مرقوم فرماييد

اش در   آرى، اگر آسى با توجه به تفاوت، ملك مسجد نمايد، ثمره                 .  ف است  ظاهرًا فرقى نباشد، چون نظرها غالبًا، بلكه دايمًا بر وق                  ج ـ 
/١٧/١ .باشد شود و منوط به مسّوغهايى آه در وقف معتبر است، نمى معامله، فروش و تبديل به چيز ديگر با اجازه مجتهد عادل ظاهر مى

٧۴ 
  شده يا تمليك، چه بايد آرد؟چيزى آه قبًال به مسجد داده شده است، اگر ندانيم آه وقف مسجد )١۶٣١س (

 ١١/٨/٧۴ . مقتضاى احتياط، ترتيب آثار وقفيت بر مسجد استج ـ
 

 وصّيت
شود؟ در صورت شفاهى بودن، آيا شهود بايد مستقيمًا از خود             نامه بايد آتبى باشد؟ در چه شرايطى، شفاهى پذيرفته مى           آيا وصّيت   )١۶٣٢س  (

 ل را قبول آرد؟توان نقل قو متوّفا شنيده باشند و يا مى
باشد، لذا آتبى و شفاهى بودن آن موضوعيت ندارد، على هذا به هر                       آنچه مابين خود و خدا رعايتش الزم است، احراز وصّيت مى                  ج ـ 

طريقى آه احراز گرديد، بايد عمل شود، هر چند آتابت براى اثبات و اقامه دعوا اماره است و الزم نيست شهود آيفّيت احراز وصّيت را                                   
 ١٢/٩/٧٠ .گونه وصّيت نموده است دهيم آه فالنى اين توانند بگويند ما شهادت مى ان آنند، بلكه مىبي

اگر شخصى وصّيت نمايد پس از مرگش او را در محِل خاّصى، مثًال در محِل توّلدش دفن نمايند، چنانچه عمل به وصّيت براى                                   )١۶٣٣س  (
 ه حكمى دارد؟اى نداشته باشد، تخّلف وصى از وصّيت چ وصى سختى
 ٢٨/۵/٧۵ . در فرض مزبور، تخّلف از وصّيت حرام است و وصّى با اجازه مقامات قانونى، حّق نبش داردج ـ
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جانب حدود شانزده سال پيش فوت نمود و وصّيت آرد آه اموال منقول و غيرمنقول او بين شش اوالد ذآور و زوجه                                    پدر اين   )١۶٣۴س  (
 دخترش وصّيت آرده به هر آدام دويست و پنجاه تومان پرداخت گردد و اگر به هر نحوى از خانه شوهر محروم                       دايمى او تقسيم گردد و براى چهار      

نامه را براى خواهران قرائت آرد       بعد از فوت پدر، اوالد ارشد آه وصّى متوّفا بود وصّيت           .  شدند، هزينه مسكن و معاش آنها به عهده برادران باشد          
 قبول نمودند آه به اين وصّيت عمل شود و امضا هم نمودند، حال بعد از شانزده سال مّدعى هستند آه حّق ما از بين رفته                            و آنها صّحت آن را تأييد و      

آيا با  .  اند آه در اين مسئله با توجه به گذشت سالهاى زياد و از بين رفتن اموال براى ما ايجاد مشكل نموده است                        و ما ناآگاه بوديم و ادعاى حق نموده       
ايم، صحيح است؟ و آيا بعد از امضا اصوًال حّق رجوع                 نامه باطل بوده و ما امضا آرده          اند، اظهارات آنها آه وصّيت       به امضايى آه آرده    توجه  

 دوباره دارند يا خير؟ اگر حّق رجوع دارند با توجه به اينكه اموال منقول آًال از بين رفته است، پرداخت سهم آنان بايد چگونه صورت گيرد، طبق                                 
 قيمت زمان فوت يا حال حاضر؟

شان سبب محروم شدن به طور آّلى   اجازه و انفاذ وصّيت بعد از مرگ موصى، صحيح و الزم و ورثه حّق رجوع ندارند، هر چند اجازه     ج ـ 
» قومات آن عمل گرددنماييم آه وصّيت نامه فوق پابرجا و به مر      جانبان امضاآنندگان تأييد مى    اين«:  از ارث باشد، و جمله ذيل وصّيت نامه       

 .باشد گوياى اجازه وصّيت است و باعث لزوم آن و سبب سقوط حّق رجوع مى
شخصى وصّيت آرده آه به همسرم مبلغ صد هزار تومان پول به عنوان َمهرّيه بپردازيد، ولى در عقدنامه چهل هزار تومان است                           )١۶٣۵س  (

 تومان اضافه برسد، آيا مبلغ چهل هزار تومان را بپردازند يا صد هزار تومان را؟اش مبلغ شصت هزار  و موصى منظورش اين است آه به زوجه
 ٢/۵/٧۵ . مبلغ صد هزار تومان بايد پرداخت شودج ـ

تواند به   آه پدرش با آيين مسيحيت وصّيت آند، آيا فرزندش مى                 آسى آه پدرش مسيحى است و خودش مسلمان، در صورتى                  )١۶٣۶س  (
  مسيحيت عمل نكند و مانند مسلمانان به وصّيت پدرش عمل نمايد يا خير؟وصّيت پدر، بر طبق آيين

و ;  آند  اگر وصّيت به چيزى باشد آه از نظر شرع مقدس اسالم، حرام است، عمل به آن جايز نيست، چون وصّيت، حرام را حالل نمى                           ج ـ 
و اگر وصّيت آرده آه بر طبق        ;  ر است بين قبول و رّد آن        اگر وصّيت پدر، مازاد بر ثلث باشد وارث مسلمان نسبت به مازاد از ثلث، مخيّ                  

 ٢٣/١١/٧۵ .مذهب مسيحيت، چيزى را به مسلمان بدهند، گرفتن آن براى مسلمان، هر چند مازاد بر ثلث باشد، حسب قاعده الزام، جايز است
 اش را به جاى تدفين، بسوزانند؟  مرگ، جنازهتواند وصّيت آند آه بعد از آيا مسلمان هم، مانند پيروان اديان الهى ديگر، مى )١۶٣٧س (

و اگر آسى هم چنين وصّيتى نمود و مرتكب معصيت شد،            ;   چنين وصّيتى، حرام است، چون مسلمان محترم است و دفن او واجب است               ج ـ 
 ١/٩/٧۵ .بر مسلمانان است آه آن مسلمان را دفن نمايند

او را در آورند و براى افراد نيازمند مصرف               يا ريه يا قلب يا يكى از اعضاى           اگر آسى وصّيت نمايد آه بعد از مرگ، چشم                  )١۶٣٨س  (
 نافذ است؟ نمايند، آيا چنين وصّيتى درست و

 ١/٩/٧۵ .ليكن احتياطًا ورثه هم اجازه دهند; تواند وصّيت آند، چون وصّيت به امرى است آه جايز است  آرى، مىج ـ
اند، در صورتى آه شهيد      نامه قيد نموده   اند آه بعضًا آن را در وصّيت       ماز و روزه قضا داشته    بعضى از شهداى انقالب اسالمى، ن       )١۶٣٩س  (

فاقد ماترك باشد، وظيفه چيست؟ همچنين اگر شهيد داراى ماترك باشد، ليكن مشتمل بر اثاث منزل و خانه مسكونى ايشان باشد آه فروش آن باعث                                 
 ست؟شود، تكليف چي ُعسر و َحَرج فرزندان صغير مى

اش بوده، چه از راه قيد در وصّيت نامه معلوم گردد، چه از راه ديگر، اگر ولد اآبر                       نماز و روزه مّيت و شهيد آه معلوم است به عهده             ج ـ 
گيرد و به عهده آسى هم نيست، چون نماز و روزه نه َدين است، نه در حكم َدين تا از                        دارد برعهده اوست وگرنه به مالش چيزى تعّلق نمى         

شود و   آرى، اگر شهيدى و يا مّيتى وصّيت نمود آه براى من از اموالم نماز و روزه بگيريد، از ثلث مال، خارج مى                         .  صل مال خارج شود   ا
گردد، مگر اينكه تصريح شود از مالم خارج شود آه مشمول                نامه، وصّيت محسوب نمى     نسبت به ثلث نافذ است و محض قيد در وصّيت             

 ٢/٨/٧٠ .حكم و وصّيت است
 له بايد در زمان وصّيت وجود داشته باشد يا خير؟ آيا موصى )١۶۴٠س (

شود، باطل و غيرنافذ      اّما براى معدوم و حملى آه وجود ندارد و بعدها پيدا مى                 ;   وصّيت براى حمل، به شرط وجودش، مانعى ندارد            ج ـ 
 ١٣/٢/٧١ .است

توانند رأسًا وصّيت را قبول و        قّيم خود، انشاى وصّيت نمايند؟ و آيا مشاراليهما مى          تواند با اذن ولّى يا     آيا صغير ممّيز يا سفيه، مى       )١۶۴١س  (
 به را تمّلك آنند؟ موصى

 ١٠/٢/٧۴ .توانند قبول نمايند  در وصّيت به معروف، مانعى ندارد، چنان آه مشاراليهما با اذن ولّى مىج ـ
يا يك شاهد الزم است يا خير؟ اگر شاهد از فرزندان يا برادران و بستگان                     آيا در وصّيت اموال و بازماندگان، حضور دو شاهد                )١۶۴٢س  (

 باشند، اشكال دارد يا خير؟
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پس هر آسى به وصّيتى عاِلم شد،        ;  بتوان وصّيت را اثبات نمود       گرفتن شاهد، شرط صّحت وصّيت نيست، و فقط به خاطر آن است آه                ج ـ 
 ٣١/١/٧٣ .بايد به آن عمل نمايد

 وصّيت بر ثلث
 تنظيم آرده، نوشته است، در آن مالى آه دارم، مقدارى را خرجم آنيد و اگر                 ١٣۶۵نامه خود آه در سال       يكى از شهدا در وصّيت      )١۶۴٣س  (

 به  ١٣٧٢ايشان در سال    .  داند، خرج آند و بهتر است آه در راه خير مصرف نمايد              بدهكارى هم داشتم، بپردازيد و بقّيه را هر طور پدر صالح مى             
، حدود هشت   ١٣۶۵نامه سال    برادر شهيد بر طبق وصّيت    .  رفيع شهادت نايل گرديده آه در اين زمان، همسر و يك فرزند صغير داشته است                 درجه  

با توجه به اين توضيحات بفرماييد آيا از           .  ميليون ريال از دارايى خود را با اجازه پدرش صرف مراسم عزادارى و بزرگداشت شهيد نموده است                        
گردد يا زمان تنظيم     توان طلب برادر شهيد را پرداخت نمود؟ آيا ثلث اموال از دارايى فعلى محسوب مى                  مانده از شهيد تا سقف ثلث، مى        اموال باقى 
 را توانسته اين مبلغ نامه؟ همچنين با توجه به اينكه شهيد در قبال دارايى خود مقدارى بدهى داشته و فرزند صغير نيز دارد، آيا برادر وى مى         وصّيت

 براى برگزارى مراسم هزينه نمايد؟
بوده، هر چند قيمت امروز باال رفته باشد، وصى آه همان            )  ۶۵سال  ( تا سقف ثلث زمان وصّيت، يعنى ثلث همه اموالى آه در آن وقت                  ج ـ 

و ناگفته نماند آه     ;  ت نمود پرداخ)  نه تبّرعاً (نامه خرج آرده      تواند بابت مخارج عزادارى شهيد آه به استناد وصّيت             قّيم شرعى است، مى    
نشده، ثلث به عنوان اشاعه و شرآت در مال             )  جدا(عمل به وصّيت نسبت به مقدار ثلث، محتاج به اجازه ورثه نيست، آما اينكه تا افراز                         

 ۶/٧/٧٣ .رود است و هر چه قيمت باال رود، به همان نسبت قيمت ثلث هم باال مى
 نموده آه در حياتش آليه حقوق دختر ارشدش را در موقع ازدواج وى داده و ديگر حّقى بر                             نامه خود، قيد    شخصى در وصّيت     )١۶۴۴س  (

در اين صورت، تكليف وّراث براى اجراى وصّيت به چه نحو است؟ آيا چنين وصّيتى شرعًا نافذ بوده يا خير؟ همچنين سهم فرد                                 .  وّراث او ندارد  
 شود؟ گردد يا سهم وى از ثلث ماترك پرداخت مى داخت مىمذآور، مانند ساير وّراث از آّل ماترك تحويل و پر

وصى و وّراث   .  األرثش محروم نمايد   تواند وارث خود را از سهم       ولى شخص نمى  ;   وصّيت در يك سوم دارايى وصّيت آننده نافذ است           ج ـ 
١٣ .برد لى از بقّيه اموال، سهم مىبايد وصّيت موصى را نسبت به ثلث عمل نمايند، و دختر ارشد از ثلث دارايى موصى سهمى ندارد، و

/٢/٧١ 
وصّيتى، شامل سه مورد بوده است، اگر وّراث يك مورد را تقسيم آرده باشند و ثلث موصى را از دو مورد ديگر پرداخت نمايند،                             )١۶۴۵س  (

 ، يا اينكه بايد از هر مورد، ثلثش را جدا آنند؟اند، جايز است يا نه؟ و آيا حّق چنين آارى دارند االرثى آه از يك مورد برده آيا تصّرف آنها در سهم
مشاع است، ليكن اگر ثلث مال را از يك فقره مورد وصّيت             اند، حّق تقسيم اموال را ندارند، چون مال         تا وقتى آه به وصّيت عمل ننموده       ج ـ 

 ٢۵/١٢/٧۴ .يم نمايندتوانند در مابقى مال تصّرف نموده و ارث را تقس اند، مى خارج نموده و به وصّيت عمل آرده
آيا اين وصّيت درست    !  ارثيه بدهند )  پسر(برابر اوالد ذآور    )  دختر(آند آه بعد از مرگش به اوالد اناث           مادر يا پدرى وصّيت مى      )١۶۴۶س  (
 است؟

حيات، ورثه آبير باشند    همچنين اگر در زمان     .  االرث آنان از يك سوم دارايى زيادتر نباشد، بايد به وصّيت عمل نمايند                اگر اضافى سهم   ج ـ 
آرى، اگر وصّيت به ارث باشد، يعنى شخص وصّيت آند آه ارث        .  نامه را امضا نمايند، نافذ است، چون وصّيت به امر جايز است            و وصّيت 

 ١/٩/٧۵ .گونه وصّيتها چون خالف شرع و خالف آتاب اهللا است، نافذ نيست دختر برخالف نّص آتاب اهللا، برابر با ارث پسر باشد، اين
ثلث اموال آن مرحوم چگونه بايد مصرف       .  مّيتى قبل از مردن، دختر بزرگش را وصى و شوهرش را نايب وصى قرار داده است                   )١۶۴٧س  (

 تواند آه ثلث را در امور خيريه، از جمله در ضروريات، صرف نمايد يا خير؟ شود؟ آيا وصى مى
به ثلث نكرده، برداشتن اموال و صرف در خيرات، منوط به             ل شود و اگر وصّيت     اگر وصّيت به ثلث نموده است، بايد طبق وصّيت عم           ج ـ 

 ٢۶/١١/٧۴ .اجازه ورثه است
 برند بيشتر باشد، چه حكمى دارد؟ اند، از ارثى آه فرزندان اصلى مى اگر ثلث مالى را آه براى فرزندخوانده وصّيت آرده )١۶۴٨س (

 ٢١/١٠/٧۴ .باشد، مانعى نداردآه متوّفا وصّيت به ثلث نموده   در صورتىج ـ
اگر پدر و مادرى فرزندانى داشته باشند و فرزندى را هم به عنوان فرزندخواندگى بگيرند و ثلث را براى فرزندخوانده قرار داده                             )١۶۴٩س  (

 باشند، آيا يك سوم دارايى آه بايد در تصّرف او قرار بگيرد، بعد از تقسيم ارث است يا قبل از آن؟
در صورت عدم وصّيت به ثلث، فرزندخوانده هيچ حّقى             و;  آه وصّيت به ثلث نموده باشند، بايد اول به وصّيت عمل شود                تى در صور  ج ـ 

 ٢١/١٠/٧۴ .ندارد نسبت به ثلث
و زن هر   اند، آيا اين ثلث مال از دارايى مرد است يا مرد               در مورد فرزندخوانده آه با وصّيت، يك سوم از مال را به نام او آرده                   )١۶۵٠س  (
 دو؟



 187                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

 .اش، مختار و آزاد است  هرآسى نسبت به وصّيت در ثلث دارايىج ـ
هاى خود از ثلث ماترك وصّيت به انجام          نامه رساند بعضى از شهداى معظم انقالب اسالمى در وصّيت           احترامًا به استحضار مى     )١۶۵١س  (

 ورد وصّيت فعًال منتفى گرديده است، به چه شكل بايد عمل شود؟اند، لذا با توجه به اينكه موضوع م هاى جنگ نموده آمكهايى به جبهه
هاى جنگ تحميلى، با فرض تمام شدن جنگ، به وارث تعّلق ندارد، مخصوصًا اگر منتفى شدن                      وجوه و اموال وصّيت شده براى جبهه         ج ـ 

 و رسيدن مال به او هم منحصر در وجوه         مورد وصّيت به واسطه مسامحه وصّى در عمل باشد، بلكه جزو اموال متوّفاست آه طريق وصول               
ليكن اولى و احوط، صرف در امور متعّلق به جنگ است، مانند صرف در رابطين و مرزداران                   ;  برّيه است و بايد در آن راه مصرف گردد         

 ٢٠/١٠/٧٠ .باشند و نيروهاى رزمنده آه در سرحّدات، حافظ مملكت و مانع از حمله دشمن مى
 فوت نمود و در آن زمان دو زن و از هر آدام دو فرزند نانخور در منزل داشتند آه تنها ممّر درآمدشان،                                  ١٣۶٧  پدرم در سال     )١۶۵٢س  (

فروشگاهى است آه پدرم وصّيت آرده اجاره بهايش در امور خيريه صرف گردد، به اين ترتيب آه اجاره بها را صرف دو خانواده و مقدارى از آن                            
ضمنًا فروشگاه در زمان تقسيم ارث، دو و نيم ميليون تومان ارزش داشته و مابقى ماترك متوّفا هفت و نيم                                 .  مآني را صرف در امور خيرّيه مى        

ميليون تومان بوده است، آيا امرار معاش دو خانواده از اجاره بها، با اينكه پدرم آن را جزو ثلث ماترك خود قرار داده و وصّيت به صرف اجاره                                      
را ...  نماز و روزه نموده، جايز است يا خير؟ الزم به تذآر است آه آن مرحوم آليه امور واجب، از قبيل نماز، روزه و                            بهاى آن در امور خيريه و        
 .قبل از فوت انجام داده است

 بايد به وصّيت نامه عمل شود و وصّيت در مفروض سؤال، هر چند ظاهرش در دوام و هميشگى است، ليكن چون وصّيت به منفعت                                   ج ـ 
د هم صحيح است، لذا فرقى بين مفروض سؤال و غير آن از وصاياى موقّته نيست، و وصّيت هر چند بايد به ثلث باشد و زايد بر آن                               براى َاب 

محتاج به اجازه ورثه است، ليكن در مفروض سؤال آمتر از ثلث است، چون فروشگاه آالًّ با تمام منافعش آه دو و نيم ميليون تومان ارزش                            
ناگفته نماند  .   چهارم ماترك متوّفاست آه هفت و نيم ميليون تومان قيمت دارد، چه رسد به خود منافع آه قطعًا آمتر است                        دارد، در حدود يك   

خواسته براى مدتى اجرت و منافع فروشگاه صرف در آن امور گردد، بايد به                     آه اگر معلوم باشد قصد دوام و هميشگى نداشته، بلكه مى               
توانند مقدارى از اجاره بها را آه به عنوان آمك به همسر و                    مى شود و مازاد بر آن مربوط به ورثه است و              حّداآثر مدت، احتياطًا عمل       

الشرائط اجازه بگيرند، چون مظالم، مطلقًا على               مجتهد جامع   دهند، مظالم حساب نموده و احتياطًا نسبت به آن مقدار، از                       مى فرزندش
از و روزه و بقّيه موارد هم بايد حسب وصّيت عمل نمود و انجام عمل قبلى خودش، مسقط                            به اجازه است و نسبت به نم          االحوط، محتاج 

 ٢۴/١٠/٧۵ .نامه نيست تكليف در عمل به وصّيت
از ثلث مالم جهت آفن و دفن و ختم         «:  اى از پدرم، توسط يكى از برادرانم ارائه شده آه در حاشيه آن نوشته شده است                 نامه وصيت  )١۶۵٣س  (

با علم به اينكه بجز وصى آه اّدعاى ثلث دارد، ده نفر ورثه ديگر و دو شاهد و                  .  »ال مصرف شود و مازاد را در راه خير مصرف نماييد          و چهلم و س   
... ايم، مشروط بر اينكه پس از مخارج آفن و دفن و  ايم، ولى مسئله مصرف ثلث را همه قبول نموده         ناظر تعيين شده، هيچ يك شاهد واقعى ثلث نبوده        

آنند، اختصاص يابد، ولى وصى به خاطر سوء استفاده از           قى مانده از ثلث، به پنج يا شش نفر از ورثه آه در وضعّيت مالى بسيار بدى زندگى مى                   با
آند و اختالف تا به حال طول آشيده است و پس از مدت هشت سال وصى حاضر شده باقى مانده ثلث را بين آليه افراد همراه با                                        ثلث، قبول نمى  

 شود، تقسيم نمايد تا هر يك از ورثه مسئول ثلث پدر خود باشد، آيا صحيح است يا خير؟ االرث آه تعيين مى همس
اهللا تا آنها هم حسب اطمينان خود عمل نمايند، نه تنها جايز و بالمانع است، بلكه                       تقسيم ثلث مشكوك الوصّيه بين همه ورثه، آما فرض            ج ـ 

، هر يك از ورثه آنچه سهمش است، اگر مطمئن به وصّيت است، بايد صرف در مورد وصّيت نمايد وگرنه                        بنابراين.  مطابق با احتياط است   
شان خوب نيست، جزو موارد خير و امور برّيه و مشمول                 ملك اوست، و به هر حال، آمك به پنج و يا شش نفر از ورثه آه وضع مالى                          

 ٧/١٠/٧۴ .وصّيت به خير است
. آه همسرش از تمام اموال به اندازه يك سهم دختر ببرد و آن شخص در اثر سانحه تصادف فوت آرده است                     شخصى وصّيت آرده      )١۶۵۴س  (

 .تواند از ديه شوهر به اندازه سهم دختر بردارد يا خير؟ ضمنًا اين وصّيت هم، آمتر از ثلث است آيا مشاراليه مى
و اّما اگر زياده بر ثلث      ;  ديه است، بايد به او داده شود و وصّيت نافذ است           سهم معّين شده براى همسر، اگر آمتر از ثلِث مجموع ترآه و               ج ـ 

 ٢۵/۶/٧۵ .است، نسبت به زياده، منوط به اجازه ورثه است
و روزه خود وصّيت فرموده بودند آه حسب                جانب آه فرزند ارشد و وصّى ايشان هستم در مورد نماز                     مرحوم پدرم به اين        )١۶۵۵س   (

توانستم  من تا آنجا آه مى     و اند دادم تا به جاى آورند، ضمنًا ايشان در مورد ثلث ماترك خود، وصّيت آرده                اش را به افرادى    وصّيت، نماز و روزه   
و حّق   ايشان را بپردازم، بايد منزل مسكونى خود را آه از ايشان به ارث رسيده                        مانده ثلث  ولى اگر بخواهم تمام باقى       .  ام به وصّيت عمل آرده     

َحَرج براى بنده است، بفرماييد چگونه بايد عمل آنم تا در اين              ام و خود در آن ساآن هستم بفروشم و اين آار موجب ُعسر و                اخت آرده را پرد  ورثه
 الذّمه شوم؟ مورد نيز، برئ
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و برخورد دو     بايد به وصّيت عمل نمود، ليكن َحَرج و گرفتارى و از بين رفتن خانه مسكونى و حقوق ديگران هم بايد رعايت شود،                                    ج ـ 
 ٢٧/٣/٧۵ .مباالتى نباشد، عمل نمايد شريك باشد، يعنى آارهاى الزم را مقدم و بقّيه را به تدريج آه مسامحه و بى

پس از مرگ او شوهر      )  نامادرى من (ايشان وصّيت آرده آه اگر همسرش         .  پدرم از دنيا رفته و غير از من فرزند ديگرى ندارد               )١۶۵۶س  (
نامه  نامه آرد، لذا طبق وصّيت       چون همسر پدرم استناد به وصّيت        .  شتم دو دانگ از خانه و فروشگاههاى پدرم، ارث ببرد               نكند، عالوه بر يْك ه      

آيا در صورت فاسد بودن شرط، حكم اموال مازاد بر يْك هشتم و منافع آنها در طول بيست . چند سال بعد از تقسيم، ايشان شوهر آرد       .  اموال تقسيم شد  
 جانب آه تنها ورثه آن مرحوم هستم آن را برگرداند يا خير؟ ام بايد به اين ؟ آيا نامادرىسال گذشته چيست

و ;   هرگاه وصّيتى به عدم ازدواج زوجه و شوهر نكردن او مشروط شد، اگر زن به شرط عمل نكند، وصّيت با انتفاى شرط، منتفى است                          ج ـ 
بر عدم ازدواج به خاطر وصّيت و رسيدن به مال و يا امر ديگرى آه مورد                      حّتى اگر آسى آه براى او وصّيت شده است، اول بنا داشت                  

وصّيت بوده است و بعد پشيمان شد، اموال را بايد برگرداند و ضامن منافع نيز هست، آما اينكه ضامن خسارت هم هست، چون با ازدواجش                   
ر آنكه غرض از شرط، شوهر نكردن هميشه است نه چند              شود، به خاط   عدم مالكّيت او از اول و عدم تحّقق وصّيت نسبت به او آشف مى                  

ناگفته نماند آه چنين شرطى صحيح است، چون شرط ترك عمل امر جايز است، و اگر هم گفته شود شرط فاسد است، حكم همان است                          .  روز
 ١۵/٧/٧۵ .آه در شرط صحيح گفته شده است

از جمله اموال او    .  موالش را براى نماز و روزه و رّد مظالم هزينه آنند             فردى شش سال قبل فوت نموده و وصّيت آرده آه ثلث ا                )١۶۵٧س  (
شود آه در حال حاضر مترى هيجده هزار تومان خريدار            متر مى  ١۴۶ متر است و ثلث مّيت از آن         ۴۴٠يك باب خانه مسكونى است آه مساحت آن         

تواند به مبلغ هر متر مربع، هشت هزار تومان بفروشد آه                     مى دارد، ولى وارثين حاضر به پرداخت مبلغ هشت هزار تومان هستند، آيا وصى                      
 خودشان خريدار هستند؟

فروخته شود، و فرقى در اين نيست آه خريدار وّراث باشند                  بايد به قيمت معمولى روز      )  زمين و خانه مسكونى     ( در مفروض سؤال       ج ـ 
 ٢٢/٢/٧٣ .ديگران يا

 نماز و روزه بدهكار است، بايد ثلث او را صرف نماز و روزه و ساير وصايا نمود يا                       در صورتى آه مّيت وصّيت آرده باشد آه          )١۶۵٨س  (
 خير؟

 ١/۶/٧۵ .شود مى  در صورت وصّيت مّيت به استيجار، نماز و روزه، از ثلث خارجج ـ
ده است استفاده آند و بعد از        همسرش باشد و تا او زن       اگر مردى آه اوالد ندارد، وصّيت آند آه تمام اموالش بعد از مرگش از آنِ                   )١۶۵٩س  (

مرگم به همسرم بخشيدم و بقّيه  از تمام اموالم را بعد  «:  خيرّيه نمايند، آيا اين وصّيت نافذ است يا خير؟ و اگر بگويد            مانده را صرف امور    مرگش باقى 
 است؟ وال اين مرد به همسرش چگونهيا خير؟ و در نهايت، راه منتقل آردن همه ام ، آيا نافذ است»وّراث دسته دوم و سوم حّقى ندارند

 وصّيت نسبت به يك سوم از اموال، نافذ و نسبت به بقّيه منوط به اجازه و رضايت ورثه است، آه با فرض عدم رضايت آنان، وصّيت                                  ج ـ 
عنى در حالى آه انسان     ي;  نتيجه است و راه انتقال اموال به غير به بخشيدن و هبه در حال سالمت به ديگرى است                  نسبت به مازاد يك سوم بى     

گردد، و يا اموال را به او صلح آند و حّق فسخ براى خودش مادام                         تواند همه اموال را به هسمرش ببخشد و او مالك مى                 سالم است مى   
 ٨/١٠/۶٩ .الحيات قرار بدهد

 احكام وصى
ز قصد مّجانّيت نكرده باشد، در اين صورت، اگر انجام وصّيت توسط وصى، محتاج به عملى است آه عرفًا اجرت دارد و وصى ني     )١۶۶٠س  (

 المثل عمل را مطالبه نمايد؟ تواند اجرت آيا وصى مى
 ٣/۴/٧٠ .است تواند مطالبه نمايد، چون عمل مسلم آه تبّرع نباشد، داراى اجرت  آرى، مىج ـ

 فه چيست؟اگر مّيتى چند نفر را وصى خود آند، ولى آنها حاضر به انجام وصّيت نباشند، وظي )١۶۶١س (
 ترك عمل به وصّيت از طرف هر آسى، گناه و معصيت است و اگر خودشان به توافق نرسيدند، مورد از موارد اختالف است و احتياج                            ج ـ 

 ٢۵/١٢/٧۴ .به مرافعه شرعّيه دارد
توانند طبق وصّيت     ن مى چنانچه وّراث وصّيى را آه مّيت معّين آرده است، براى صرف ثلث، قبول نداشته باشند، آيا خودشا                             )١۶۶٢س  (

 االرث خود را براى او خرج آنند يا نه؟ موصى، ثلث سهم
 ٢۵/١٢/٧۴ . بدون اجازه وصى، جايز نيستج ـ

اند، چنانچه يكى از آنها از دنيا رفت، آيا بقّيه آن افراد، هر آارى را انجام                     چند نفر به عنوان وصى از طرف شخصى تعيين شده              )١۶۶٣س  (
 گردد؟ دار امور وصّيت بشوند و هر يك آنار رفت، ديگرى جايگزين او مى ا اينكه هر آدام بايد عهدهدهند، صحيح است؟ ي

 ٢۵/١٢/٧۴ .نمايد  حاآم شرع، على األحوط يك نفر ديگر را جايگزين مىج ـ
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 اين فعل وصى، بدون     در مدت چهار سال، وصّى مرحومى، از ثلث آن مرحوم، پولهاى زيادى صرف امور خيريه نموده است، آيا                     )١۶۶۴س  (
 .نيست؟ با توجه به اينكه فرض سؤال مربوط به جايى است آه اموال مّيت تقسيم نشده است مجّوز شرعى، داراى اشكال

 اگر متوّفا وصّيت نموده باشد و وصّى به وصّيت عمل آرده، مانعى ندارد، ليكن بدون وصّيت اگر در خيرات خرج آرده، منوط به اجازه       ج ـ 
 ٢۶/١١/٧۴ . و اگر ورثه راضى نشدند، خود وصى ضامن استورثه است،

بنده از طرف پدرم به عنوان وصّى تعيين شدم، لذا بعد از فوت ايشان، ضمن انجام امور محّوله و ارزيابى و احتساب ماترك                                         )١۶۶۵س  (
به عنوان ثلث متوّفا منظور نمودم      ...  ثل قالى و  ايشان، جهت جلوگيرى از هرگونه خلط و خللى، ساختمان مسكونى و بعضى از لوازم درون آن را، م                   

گويند بايد همه    حال بعضى از وّراث ممانعت نموده و مى        .  آه طبق وصّيت متوّفا به اجازه مجتهد وقت در هر راهى آه صالح بداند، مصرف نمايم                  
 ا ورثه حّق دخالت دارند يا نه؟گذاريم، آي اموال تقسيم شود و خودمان ثلث سهمّيه خود را از هر جنسى آه خواستيم آنار مى

 در عمل نمودن وصّى به وصّيت، رضايت و موافقت بقّيه ورثه الزم نيست و حّق دخالت هم ندارند، و در تعيين ثلث، وصى بايد                                             ج ـ 
 ٢٨/٧/٧۴ .رضايت بقّيه ورثه را جلب نمايد، چون ثلث به عنوان اشاعه و شرآت است، مگر آنكه خود موّصى، ثلث را معّين نموده باشد

آيا موصى اختيار دارد آه به وصى مأموريت دهد تا با فروش اموال خاّصى از ترآه، ديون او را بپردازد، يا تشخيص مالى را آه                             )١۶۶۶س  (
 بايد به اين منظور به فروش برسد، در اختيار او گذارد؟

 ١٠/٢/٧۴ . اختيار داردج ـ
گويد مقدارى از ثلث را به من بدهيد تا به مصرف خير               خواهر بنده مى  .  ر داده است  پدرم اوالد ذآور خويش را وصّى خودش قرا          )١۶۶٧س  (

تواند از ثلث، سهمى بردارد      برسانم، اّما اوصيا، راضى به اين امر نيستند، ليكن ايشان اصرار دارد من هم بايد از ثلث سهمى بردارم، آيا ايشان مى                         
 يا خير؟

ب وصّيت مصرف شود و تصّرف ديگران بدون رضايت آنها غير جايز و سبب اشتغال ذّمه به                      ثلث بايد زير نظر وصى يا اوصيا، حس          ج ـ 
حّق مّيت است، آما اينكه اخذ و قبولش بر ديگران، و يا صرف در مصارف بدون رضايت آنها، حرام و اآل مال به باطل است، ليكن جلب                                

 ٢٧/٢/٧٣ .رضايت ارحام و خويشان در همه امور مشروعه، مطلوب است
. شخصى به عنوان موصى وصّيت نموده است و به موجب آن، ثلث ماترك خود را به دو نفر به عنوان وصّى، تمليك نموده است                               )١۶۶٨س  (

نامه تمليكى، حّقى تعّلق  با اين فرض، آيا به ورثه وصى فوت شده قبل از موصى، به موجب وصّيت           .  يكى از اوصيا، قبل از موصى فوت نموده است        
 تواند به مورد وصّيت به تنهايى عمل نمايد يا خير؟ ؟ و آيا وصّى ديگر مىخواهد گرفت
شود، و   گردد، و وصى بودن شخص، ارث برده نمى          فوت وصى سبب بطالن وصّيت نسبت به وصايت او آه وصّيت عهديه است، مى                ج ـ 

 ٢۴/٨/٧۵ .رسد ل موصى به ورثه او مىگردد، بلكه ما آرى، در وصّيت تمليكّيه، فوت سبب بطالن نمى. مانند وآالت وآيل است
پدرم بنده را وآيل نموده و مقدارى پول در اختيارم قرار داده آه خرج تدفين و مراسم ترحيم ايشان نمايم و هر مقدار از پول اضافه                             )١۶۶٩س  (

ار است و بنده در زمان حيات اين مسئله را از            اش را از او طلبك     آند آه َمهرّيه   حال همسر پدرم ادعا مى    .  آمد براى او نماز و روزه خريدارى نمايم        
 حال آيا بنده مسئول پرداخت َمهرّيه مشاراليه هستم يا نه؟. گيرم پدرم سؤال آردم، ايشان فرمودند خودم تصميم مى

ون آن  گيرد، شما مسئول و مدي       در مفروض سؤال آه خود پدر در جواب سؤال شما از َمهرّيه همسرش، گفته است خودش تصميم مى                          ج ـ 
 ٢٣/٢/٧۶ .نيستيد

شخص مفقودى داراى چند فرزند بوده و براى اداره اموال او امينى معّين گرديده است، ليكن بنياد شهيد نيز اموالى را به فرزندان                             )١۶٧٠س  (
، مسئوليت اداره   )ّد پدرى ج(در صورت فقدان ولّى قهرى      .  او مصالحه نموده و مخارجى را به نام آنان در منزل مسكونى ايشان متحّمل گرديده است                 

اموال متعّلق به صغار، به عهده چه آسى است؟ وى با چه عنوان و سمتى حّق نظارت و دخالت بر اموال آنان را دارد؟ و آيا امين اموال مفقود، حّق                                 
طه و مصلحت ايشان، به قصد        تواند با رعايت غب     تصّرف در اموال مفقود يا صغار او را دارد؟ و آيا شخص ذيصالح در اداره اموال صغار، مى                         

 تبديل به احسن نمودن، در اموال آنان تصّرف و دخالت نمايد؟
 چون واليت بر اموال مفقود، آه محكوم به حيات است، به عنوان واليت بر غايب، به عهده حاآم شرع است و همين طور واليت بر                                     ج ـ 

پس هر آسى را حاآم معّين نمود، حسب اختياراتى آه        .  ز به عهده حاآم است    ني)  يعنى مادر و جّد پدرى    (اموال صغير، بعد از فوت قّيم قهرى        
 ٢٩/۴/٧٨ .نمايد و تصّرف در اموال صغار آه تبديل به احسن نمودن است، و در سؤال هم آمده، جايز است به او داده شده، عمل مى

 ا از طرف صغار صادر نمايد يا خير؟تواند اجازه تنفيذ وصّيت زايد بر ثلث موصى ر آيا ولّى قهرى صغار مى )١۶٧١س (
 ١٣/٢/٧١ .نمايد تواند از طرف صغار، وصّيت زايد بر ثلث را امضا  ولّى قهرى صغار نمىج ـ

اگر ولّى قهرى صغار، براى اداره امور و سرپرستى آنان، شخصى را به عنوان وصى تعيين نمايد، در اين صورت آيا وصّى                                   )١۶٧٢س  (
 بر صغار واليت دارد يا خير؟منصوب از طرف ولّى قهرى، 
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 ٢٩/۴/٧٨ .وصايت به قيمومّيت، نافذ، و وصّى قّيم، ولى صغار است) ولّى قهرى( با نبود پدر و مادر و جّد پدرى ج ـ
نامه هيچ گونه      اى تنظيم و شخصى را به عنوان وصى تعيين نموده است، ولى در وصّيت                             نامه ولّى قهرى صغار، وصّيت        )١۶٧٣س   (
 سرپرستى صغار توسط وصى ننموده است، تكليف اين وصى نسبت به صغار چيست؟ آيا در اين صورت، بر صغار واليت خواهد                                   اى به  اشاره
 داشت؟

 ٣/۴/٧٠ .گردد نمى  در صورتى آه وصّيت نسبت به سرپرستى مبهم باشد، واليت وصى ثابتج ـ
 خير؟ ار بدهد ياتواند همسر خود را آفيل و سرپرست فرزندانش قر آيا شوهر مى )١۶٧۴س (

 ٣١/١/٧٣ .تواند  مىج ـ
مانده است و همسر متوّفا هم قصد       در حال حاضر از وى همسر و سه فرزند باقى         .  شخصى بر اثر سانحه تصادف فوت نموده است         )١۶٧۵س  (

 بفرماييد آه قيمومّيت اطفال برعهده چه آسى است؟. ازدواج مجّدد را ندارد
 ١/۴/٧٨ . قّيم قهرى صغار، مادر است، و با نبود مادر، قّيم قهرى جّد پدرى استجانب با فوت پدر،  به نظر اينج ـ

 مسائل متفّرقه وصّيت
اش را نفروشند، و اينك ورثه او آه سخت محتاج پول هستند قصد فروش ملك را                      شخصى وصّيت نموده آه بعد از فوت او خانه             )١۶٧۶س  (

 توانند چنين نمايند؟ ايشان مىدارند، ضمنًا فروش منزل به صالح ورثه است، آيا 
الوفا نيست و تنها يك نظر و خواسته در ملك             اى بيش نيست، الزم     اين گونه وصّيتها آه نه وصّيت تمليكّيه است و نه عهدّيه، و خواسته                ج ـ 

 ٢۴/١١/٧١ .شود، نفوذ ندارد ورثه است، و نظر در ملك غير، به خاطر آنكه اموال مّيت به محض فوت به ورثه منتقل مى
اگر در اظهارنامه به دادگاه، فرزندخوانده به عنوان فرزند ثبت شود و دادگاه بر اساس مدارك موجود حّقى را در اختيار او قرار                               )١۶٧٧س  (

 باشد، چه حكمى دارد؟ دهد و بعدًا افرادى آه از اين قضيه اّطالع دارند، به دادگاه اعالم نمايند آه ايشان فرزندخوانده مى
دخوانده اگر به عنوان وارث و فرزند حقيقى چيزى به او داده شود، هر چند به حكم دادگاه، تصّرف در آن برايش غيرجايز و حرام                             فرزن ج ـ 

به هر حال، غير وارث اگر به عنوان ارث چيزى به او               .  اّما مسئله اعالم به دادگاه، تابع مقّررات محاآم است           ;  است، چون مال مردم است     
 ١۴/٣/٧٣ .شود ىداده شود، مالك نم

 له نيز مالى به او ببخشد، حكم قضيه چگونه است؟ اگر شخصى به نفع ديگرى وصّيت آند، به اين شرط آه موصى )١۶٧٨س (
 ١٠/٢/٧۴ . حكم بقّيه وصّيتها را داردج ـ

ودًا پنج ميليون تومان است،     توان با ثلث مورد نظر آه حد       شخصى ثلث مالش را به عنوان صدقه جاريه وصّيت نموده است، آيا مى              )١۶٧٩س  (
البته تدابيرى هم انديشيد تا پس از وفات ايشان در مورد خودش               (اى خريد و فعًال در اختيار همسرش آه محّلى براى سكونت ندارد قرار داد؟                    خانه

 شود يا نه؟ ، و آيا اصوًال چنين اقدامى از مصاديق صدقه جاريه محسوب مى)مصرف گردد
توان ثلث را در غير آن        سازى و امثال آنها بوده است، نمى         يه، معلوم شود نظر موصى به مثل ساختن مسجد و پل               اگر در صدقه جار     ج ـ 

آه در حقيقت معناى لغوى و واقعى صدقه جاريه است در مقابل آمك               (مصرف نمود، و اگر نظرش به هر آار خيرى بوده آه اصلش بماند                
آه (اى به قيمت نازلتر تهّيه نمود           ليكن اگر بتوان خانه    ;   آه در سؤال آمده، مانعى ندارد         صرف در خريد خانه به نحوى        )  به خير و افراد    

 ١٨/٢/٧٢ .بقّيه را بايد صرف در صدقه جاريه اصطالحى نمود آه موافق با احتياط است) متعارفًا هم براى سكونت قابل استفاده باشد
توان آنها را فروخت     خت خرماست براى خيرات از آن استفاده آنند، آيا مى          شخصى وصّيت آرده ثلث اموال او را آه مقدارى در             )١۶٨٠س  (

 يا بايد درختها باقى باشد و از ميوه آن در امور خيرّيه استفاده آرد؟
 ١٨/٨/٧۴ . هر طور آه وصّيت نموده است، وصى بايد طبق آن عمل نمايدج ـ

 مالش را در آارهاى مخصوص و خير مصرف نمايند، چنانچه بعضى از                 فردى چند نفر را به عنوان وصّى تعيين نموده آه ثلث               )١۶٨١س  (
االرث خود را تصّرف و ثلث موصى را به            توانند سهم  افراد وصى يا وّراث نياز مبرم داشته باشند و يا اينكه دين سنگين بر ذّمه آنها باشد، آيا مى                        

  نيازمنديهايش صرف نمايد؟تواند ثلث را براى رفع ذّمه بگيرند؟ و اگر وصى نياز داشت، آيا مى
 در مفروض سؤال، چنانچه همه اوصيا، تشخيص دهند رضاى خداوند متعال در مصرف ثلث جهت بعضى از ورثه و بعضى از                                          ج ـ  

٢۵ .يعنى به عنوان يكى از مصارف خير محسوب گردد، وگرنه ظاهرًا حّق برداشتن به عنوان قرض را ندارند; اوصياست، مانعى ندارد
/١٢/٧۴ 

پس از شهادت، جّد پدرى بدون تفكيك        .  فرزندان او داده شود    يكى از شهدا مقدارى از اموال خويش را وصّيت نموده آه به يكى از                 )١۶٨٢س  (
به  داراى ارزش معادل چندين برابر موصى       موجود به را فروخته و تبديل به احسن نموده است، به طورى آه اآنون مال                  موصى آن، ترآه و تقويم  

فروش رفته است يا مال        مال به  به، براى احتساب اينكه مورد وصّيت چه مقدار از تمام ترآه است، موصى                   و ترآه ن در هنگام تقسيم     اآنو.  است
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صورتى  تقسيم ترآه؟ در   فوت يا زمان فروش يا زمان خريد مال جديد يا زمان احتساب و                است؟ زمان  جايگزين شده؟ قيمت چه زمانى مالك اعتبار       
 چطور؟ به داشته باشد شده ارزشى آمتر از موصىآه مال تبديل 

باشد و چنانچه وصّيت آسر مشاع        له مى  اند، تمام عوايد آن، مال موصى        چنانچه مورد وصّيت معّين بوده است و آن معّين را فروخته               ج ـ 
ه صد هزار تومان يا بيشتر، و يا آمتر، له طلبكار است و چنانچه مقدار معّين از قيمت مال بوده، مثل اينك   بوده اآلن هم آسر مشاع را موصى      

مال يكى از فرزندانم باشد، بايد در هنگام تقسيم، همان مقدار معّين را به او بپردازد و اگر وصّيت بر معّين بوده باشد و آن مال معّين را، جّد                               
يت مصلحت فروخته، ضامن جنس      له است، هر چند قيمتش آمتر باشد، و اگر بدون رعا              با رعايت مصلحت فروخته، عوض آن از موصى         

 ٢٩/١٠/٧٢ .به است موصى
نخلها در هنگام جنگ از بين رفته        .   نخل است، جهت خيرات صرف نمايد       ٢۵٠شخصى وصّى مّيتى شده آه ثلث ماترك او را آه               )١۶٨٣س  (
 نخلها آند يا خرج خيرات؟دولت يكصد و پنجاه هزار تومان خسارت داده است، حاال تكليف چيست؟ آيا اين پول را خرج احياى . است

 اگر وصّيت به خيرات نخلها به عنوان فروش آن و صرف پولش در امور خيريه بوده است، مبلغ فوق را بايد صرف خيرات نمود، و                                   ج ـ 
 ١٨/٨/٧۴ .اگر خيرات در ثمره و ميوه نخلها بوده، بايد با آن پول دوباره نخل آاشت

اآنون بعد از چند سال براى       .   وصّيت آرده است تا ثمره آن در راه خيرات صرف شود               شخصى به ثلث آه بيست نخل خرماست          )١۶٨۴س  (
 توانند ثلث را بفروشند و يكجا خرج خيرات آنند؟ آيا مى. ورثه اداره اين ثلث، مشكل است

 ١٣/٣/٧۶ . جايز نيست، و فروش اصل آن، خالف وصّيت و تحبيس است، مگر اينكه مورد وصّيت، از منفعت بيفتدج ـ
. ها و قلب او را بفروشند و نماز و روزه قضا برايش به جا آورند                 اگر آسى وصّيت آند پس از مرگ او، در صورت امكان، آليه               )١۶٨۵س  (

 برند يا نه؟ آيا ورثه از آن پول ارث مى
و آنچه براى مّيت بعد     ;  برند مىبرند، از پول بقّيه اعضا، مخصوصًا با وصّيت، ارث ن            ورثه آما اينكه از ديه قطع رأس مّيت، ارث نمى           ج ـ 

 ٢٨/٢/٧۶ .شود، از خود مّيت است و بايد صرف او شود از مرگش به وسيله قطع اعضا حاصل مى
 

 ارث
عمه پدرى، نيز   .  شوهر دايمى او از اقرباى سببى، عمه ابى، دايى ابوينى          :  اند از  بانويى فوت آرده و اوالد ندارد، ورثه او عبارت           )١۶٨۶س  (

 ٩٣٠مسائل خانواده و ماده      )  قدس سره (آه طبق مفاد مرقوم در رساله نوين حضرت امام خمينى            نمايد، در صورتى   وّراث معرفى مى  خود را جزو     
با توجه به توضيحات فوق خواهشمند است نظر        .  برند قانون مدنى، با وجود عمو، عمه، دايى و خاله ابوينى، عمو، عمه، دايى و خاله ابى، ارث نمى                  

 .رد تقسيم ارث عمه ابى، بيان فرماييدشرع را در مو
اّما در  .  هاست ها و خاله   ها و يا دايى     برد و منع ابوينى نسبت به ابى، در باره عموها و عمه                 با وجود دايى ابوينى، عمه ابى ارث مى           ج ـ 

 ٢٩/۶/٧۵ .شود رث ديگر نمىمفروض سؤال آه يكى مربوط به پدر مّيت است و يكى مربوط به مادر مّيت، ابوينى از يك طرف، مانع از ا
 برد يا نه؟ آيا از متوّفا ارث مى. دخترى قبل از مدت حمل به دنيا آمده است )١۶٨٧س (

 ٢٣/٩/٧۴ .شود نمى برد و آم بودن مدت حمل از ُنه ماه، مانع از ارث دختر  ارث مىج ـ
متعاقب .  باشد، در حال حيات مادر از دنيا رفته است           مى يكى از پسرانش آه داراى اوالد      .  مادرى دو پسر و يك دختر داشته است          )١۶٨٨س  (

االرث خود را به      فرزند نبوده، سهم   داراى پسر و يك دختر داشته، فوت آرده است و پسر وى بعد از فوت مادر، چون                      يك آن، مادر، در حالى آه     
 باشند يا نه؟  است، سهمى از ارث طلبكار مىپدرشان قبل از مادربزرگشان فوت نموده زن آه هاى آن بخشد، آيا نوه خواهر ابوينى مى

ارث )  باشد آه قبل از مادر فوت آرده است         آه در فرض سؤال يك نفر از اوالد ذآور مى          ( هر وارثى آه قبل از فوت موّرث، فوت آند             ج ـ 
سب موازين ارث و بخشش     و در مفروض سؤال، ح    ;  برند برد، اوالد او هم ارث نمى      برد، و چون خود فرزند ذآور فوت شده ارث نمى           نمى

 ١٢/١/٧۴ .رسد مانده از مادر به دختر مى سهم برادر، همه اموال باقى
چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از َرِحم، فرزندى به دنيا بيايد و اين لقاح صورت پذيرد، ولى قبل از انعقاد                                 )١۶٨٩س  (

فاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت، صحيح است آه طبق مبانى                   نطفه، شوهر بميرد و يا در موردى آه شوهر بال         
 فقهى اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد، ولى پسر عموى او آه در طبقه بعدى ارث قرار دارد، ارث ببرد؟

واسته صاحب فرزند شود، فرزنِد به دنيا آمده، فرزند او محسوب              خ  اگر لقاح در خارج از َرِحم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى                   ج ـ 
 .حكم فرض دوم هم از جواب معلوم شد. گردد شود و جميع احكام پدر و فرزندى از ارث و غيره بر او مترّتب مى مى

پس از مفقود   .  شود جبهه مى نمايد و عازم     شخصى قبل از اعزام به جبهه برادرش را در مغازه استيجارى خود مشغول به آار مى                  )١۶٩٠س  (
نامبرده پس از مدتى . خرد شدن او، مالك قصد فروش مغازه را نموده و برادر مفقود با درآمد و فروش مقدارى از اجناس مغازه آن را به نام خود مى           
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مغازه براى مفقود و با درآمد آن            اآنون پدر مفقود و متوّفا آه ولّى قهرى اطفال آنان نيز هست، با ادعاى اينكه                              .  آند در اثر تصادف فوت مى        
خريدارى شده است و شهادت گواهان را به همراه دارد، مّدعى است آه چون مفقود براى امضاى سند حاضر نبوده است، قرار بر اين شد آه ملك به                             

براى چه آسى انعقاد يافته است؟ آيا ولّى قهرى         با اين توضيح بفرماييد معامله      .  نام متوّفا خريدارى و پس از عودت مفقود به وطن به نام او انتقال يابد               
 تواند با استفاده از واليت شرعى خود، ملك را به نام صغير مفقود انتقال دهد؟ مى

 در فرض سؤال آه خريد يا فروش اجناس مغازه و درآمد آن بوده و آن اموال هم از مفقود است و شهادت گواهان هم قضّيه را تأييد                                          ج ـ 
 ١٨/٧/٧١ .تواند به ورثه و صغير مفقود منتقل آند هرى به حكم مالكّيت مفقود و واليت، مىق نمايد، ولّى مى

 رسد؟ ارث آن مرحوم به آدام يك از وارثين مى. شخصى فوت آرده است و وارثش دو عمو و جّده مادرى هستند )١۶٩١س (
 ٢۵/۵/٧۴ .برند رسد و عموها سهمى نمى  ارث به جّده مادرى مىج ـ

مشاراليه سپس به شهادت رسيده و داراى        .  از طرف بنياد مستضعفان يك قسم از چاههاى آشاورزى به شخصى واگذار شده است                   )١۶٩٢س  (
پدر شهيد از آن تاريخ آه حدود ده سال گذشته، آليه امور آشاورزى اعم از داشت و برداشت و مخارج چاه را بر عهده داشته                                 .  فرزند صغير است  

ون شهيد روى چاه آار نكرده و مبلغ درخواست شده از سوى بنياد به مبلغ پنج هزار ريال توسط وى پرداخت شده است،                             آند آه چ   است و ادعا مى   
با توجه به اينكه امتياز آن به نام شهيد بوده و در حقيقت، عرف محل نيز اين قسم آشاورزى را به نام شهيد                                          .  هيچ گونه ربطى به شهيد ندارد         

 د صغير دارد، لطفًا نظر شرعى در مورد روشن شدن موضوع مالكيت چاه آشاورزى مزبور را اعالم فرماييد؟شناسد و شهيد نيز فرزن مى
رسد آه تعّلق يك قسم از چاههاى آشاورزى مرقوم به شهيد و جزو اموال او بودن و تعّلق آن به ورثه به عنوان ماترك متوّفا                             به نظر مى   ج ـ 

آن آار آرده، اگر فيمابين خود و خدا، مجانًا براى               و پدر آه مخارج را پرداخته و روى          ;  استوى، مسئله روشن و آشكار         پس از شهادت  
آرده آه از خودش است يا به قصد اجرت گرفتن و اخذ مخارج                شهيد يا ورثه او آار آرده است، مستحّق اجرت نيست و چنانچه تصّور مى               

 ورثه، حاضر به قبول تعّلق داشتن چاه آشاورزى به آنها نشده، ظاهرًا طلبكار              المثل است، و اگر با درخواست      بوده، طلبكار مخارج و اجرت    
به هر حال نسبت به خصوصيات اجرت، احتياج به تفصيل بيشتر دارد و در صورت اختالف، با مراجعه  به محاآم حل                                      .  چيزى نيست 

 ١٧/۶/٧١ .گردد مى
نده است و ايشان از درآمد خودشان خريدارى نموده و از پدر و مادر آمك                        جانب، باقى ما    مقدارى اثاثيه از شوهر متوّفاى اين          )١۶٩٣س  (
 اين اموال به چه آسى تعّلق دارد؟. اند نگرفته

 ١٢/١/٧٢ .اهللا، تقسيم گردد، و زن هم جزو ورثه است  مربوط به خود مّيت است و به عنوان ارث بايد بين ورثه، آما فرضج ـ
ه زمين شهرى ثبت نام نموده و قطعه ملكى از زمينهاى موات آه در اختيار آن اداره بود، به قيد                           شخصى قبل از شهادت در ادار         )١۶٩۴س  (

پدر بزرگوار شهيد مبلغ هشتصد و هشتاد تومان .  وى به شهادت رسيده است   ٢۵/۵/۶۵ به نام ايشان در آمده ولى در تاريخ          ٨/٣/۶۵قرعه در مورخه    
رسد، يا اينكه به عنوان زمين موات باقى و           اييد آيا شهيد مالك آن زمين شده و زمين به وارث وى مى              لطفًا بفرم .  جهت فيش زمين واريز نموده است      
 در اختيار اداره زمين شهرى است؟

گونه زمينها و زمينهاى ديگرى       نمايد و بين اين     زمين در مفروض سؤال، ملك آسى است آه زمين شهرى حسب مقّررات به نام او مى                    ج ـ 
چون اگر حتى بعد از واگذار آردن اداره زمين شهرى، موات هم باشد، با تقسيم بر حسب قانون                          .  ان شده، فرقى نيست    آه روى آن ساختم    

 ٣/٣/٧٣ .باشد آه قرعه به نام او افتاده است مصّوب و تمليك او، ملكيت حاصل و از آِن آسى مى
د شهيدش به ارث برده، را به دختر مجّرد خود تا زمان ازدواج                  تواند در زمان حيات خود، زمينى آه از فرزن            آيا مادر شهيد مى      )١۶٩۵س  (

 منتقل نمايد يا خير؟
تواند به هر    باشد و در زمان حيات خود مى        مانند بقّيه اموالش مى   )  چه مادر شهيد و چه غير از او         (برد    آنچه را آه انسان به ارث مى         ج ـ 

ناگفته ;  منوط به اجازه ورثه است       مود نسبت به ثلث آن نافذ و نسبت به بقّيه،             ولى اگر وصّيت ن    ;  آسى آه خواسته باشد، صلح يا هبه نمايد          
آرى، صلح آننده   .  وقتى آه دختر ازدواج نكرده، باطل و نادرست است و بايد به طور قطعى و دايم باشد                  نماند آه صلح موّقت، يعنى صلح تا      

 ١٨/١/٧۶ .تواند براى خودش تا مدتى، حّق خيار فسخ قرار دهد مى
ماترك متوّفا  .  ورثه او غير از بنده، يك برادر و پنج خواهر و مادرم هستند                .  جانب فوت آرده و من پسر بزرگ او هستم            پدر اين   )١۶٩۶س  (

عبارت است از مقدارى زمين آشاورزى، يك باب خانه، تعدادى آتاب نفيس مذهبى و يك قبضه سالح آمرى، و در مقابل، مقدارى بدهكارى نيز                                    
هاى بزرگ و عمومى بسپارم تا مورد استفاده عموم قرار گيرد، يا بايد با اجازه ساير ورثه باشد؟ اگر                     توانم آتابها را به يكى از آتابخانه       ىآيا م .  دارد

متوّفا وصّيت آرده باشد، چگونه بايد عمل آنم؟ بعضى از خواهرانم تصميم بر فروش خانه دارند آه در اين صورت، مادر و برادر آوچكم بدون                                    
 توانند اين آار را انجام دهند؟ آيا آنان مى. مانند خانه مى
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 در صورتى آه وصّيت آرده باشد، بايد طبق وصّيت متوّفا عمل شود و در صورت عدم وصّيت، آتابها ملك همه ورثه است و بايد با                                    ج ـ 
ست و شرعًا بدون رضايت همه ورثه، تصّرف        و به محض فوت پدر، خانه، ملك همه ورثه ا          ;  اجازه و رضايت آنها مورد استفاده قرار گيرد        

 ١۵/٢/٧۶ .در آن، جايز نيست و آّل اموال بين ورثه به طور شرعى بايد تقسيم شود
پس از فوت پدرم و قبل از تقسيم ماترك او، مدتى برادر بزرگتر و مدتى نيز برادر آوچكتر به اتفاق مادرم در منزل پدرى ساآن                                 )١۶٩٧س  (
آيا برادر بزرگترم براى مدتى آه در خانه         .   برادرم بدون اّطالع و اجازه از بنده، مبلغى را براى تعمير خانه هزينه آرده است                  در اين مدت  .  اند بوده

تواند از   جانب صرف تعمير منزل نموده، آيا مى            هايى را آه بدون اجازه اين          ساآن بوده، اجاره بهاى آن را به بنده بدهكار است يا نه؟ هزينه                       
 بنده آم آند يا خير؟االرث  سهم

المثل سهم شما را بپردازند، اّما           اند، اگر بدون رضايت شما بوده، بايد اجرت               آنچه را آه به عنوان سكونت، ديگران استفاده آرده                  ج ـ  
ه سهم خود    مخارجى آه برادرتان براى خانه نموده، اگر با رضايت بقّيه و توجه به اينكه بايد سهم خود را بپردازند، بوده است، نسبت ب                                    

آرى، مصالح  .  چون مال خودش را با رضايت خود هزينه نموده و در اختيار ديگران قرار داده است                   باشند، وگرنه طلبى ندارد،    بدهكار مى 
.به هر حال، در اين گونه مسائل، سعى شود برادران اخّوت و برادرى را حفظ و رضايت يكديگر را حاصل گردانند                          .  موجود از آن اوست    

٣٠/٢/٧۵ 
به .  پس از فوت پدرم، ماترك او مقدارى زراعت بوده آه از سى و پنج سال قبل باقى مانده و من و خواهرم تنها ورثه متوّفا هستيم                              )١۶٩٨س  (

جانب ثبت شد و سهم مالك هم به زارع فروخته شد آه                 هنگام اجراى اصالحات ارضى، در محل، شرآت سهامى زراعى ايجاد شده آه به نام اين                    
. آن را نيز خودم پرداخت آردم و با مكانيزه شدن آشت، به اتفاق آليه شرآا، چند حلقه چاه نيز احداث شده آه آليه آنها تحت تصّرف بنده است                            اقساط  

. ستجانب، حّقى براى وى قائل ني       االرث خود را نموده است، در حالى آه اداره آشاورزى به استناد ثبت سند به نام اين                    اآنون خواهرم ادعاى سهم   
 .االرث ايشان را بيان فرماييد لطفًا نحوه تقسيم سهم

برد، چون زمين آشاورزى آه از آِن مالك باشد و آسانى روى               خواهر شما، از حّق متعارف روى زمين آه مرسوم محل است، سهم مى              ج ـ 
بنابراين، اگر پدر شما، آه قبل از           .  رسد شود، و آن حّق به ارث مى           آن آار آنند، معموًال حّقى به نام حّق ريشه براى مستأجر پيدا مى                     

ماند، حّق زارع در آن زمين هر مقدار ارزش داشت، سهم تنها خواهرتان را از آن مبلغ بايد به وى                            اصالحات ارضى فوت آرده بود، مى      
 ۵/۶/٧۵ .لذا نسبت به زمين و قيمت فعلى، حّقى ندارد. بپردازيد

ام و ديگر حّقى     بابت برخى حقوق به دخترم داده       آند آه عالوه بر جهيزّيه، فالن مقدار مال را          نامه خود قيد     اگر آسى در وصّيت     )١۶٩٩س  (
 بر وّراث من ندارد، آيا اين وصّيت نافذ است؟

 حّق  شود، و نسبت به مازاد بر ثلث، مانند بقّيه اموال،          داده مى   از سهم ارث دختر تا مقدار ثلث، حسب نفوذ وصّيت به ثلث، به بقّيه ورثه                ج ـ 
 ١٠/٢/٧۴ .شود است آه وارث ممنوع شده است و بين همه آنها حسب قانون ارث تقسيم مى همه ورثه

االرث، به دو تن از فرزندان         پدرى در زمان حيات خود، دو قطعه زمين را به منظور ساخت مسكن و به عنوان بخشى از سهم                            )١٧٠٠س  (
قطعه زمين نيز بايد به      نامه نيز آن زمين را به حساب ماترك آورده و ذآر نموده آه دو              ّيتمطرح و در وص    خود داده و به طور شفاهى اين قضيه را        

شناسد، در حالى آه هيچ گونه مدرآى را هم در            دو، آن زمين را به عنوان هبه مى         االرث آنان به حساب آيد، حال يكى از اين          عنوان بخشى از سهم   
خواهشمند .  شناسند نامه قيد شده مى     ان و همه ورثه، آن زمين را به همان شرطى آه در وصّيت                 ندارد و از طرفى برخى از بستگان و آشناي            دست

 . است حكم شرعى را در اين خصوص بيان فرماييد
نامه هم جزو اموال خود محسوب           دهد و در وصّيت      االرث افراد، در زمان حياتش به آنان مى               آنچه را آه شخصى به عنوان سهم             ج ـ 
تصّرف شخصى وارث را در زمان حيات         شود، ظاهرًا هبه نيست و تنها اجازه        االرث حساب آردن را باز متذآر مى        سهمنمايد و جزو     مى

از اين جهت هم اشكالى       االرثش از همان زمين و محل باشد و فرض هم رضايت بقّيه ورثه است به تعيين محل و                          داده و خواسته آه سهم      
آرى، اگر اختالف در آيفّيت واگذارى موّرث باشد آه به اختالف در              .  اهللا نادرست است   حكم سبندارد و ادعاى هبه در فرض مزبور، به ح         

 ٨/٩/٧٠ .گردد، بايد به محاآم صالحه مراجعه شود مورد و موضوع برمى
 رسد؟ اآنون ورثه متوّفا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى. شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت آرده است )١٧٠١س (

، وگرنه عقد   »فانَّ ما ترآه المّيت من حّق او مال فلوارثه          «;  رسد مانند مال، به ارث مى     ;  الخيارى براى متوّفا ثابت بوده است        اگر حقّ  ج ـ 
قّوه توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث، و در مواردى آه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بال                                   الزم را خود متوّفا نيز نمى        

.توانند معامله را به خاطر همان عيب يا غبن، فسخ نمايند              ورثه مى )  هر چند متوّفا متوجه نشده باشد      (يعنى اگر غبن و يا عيب بوده          ;  نيست
٢٢/۴/٧۴ 
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پنج ايشان داراى دو پسر و        .  دارد و مقدارى نيز بدهكارى دارد       ...  پزى و  شخصى فوت آرده و اموالى از قبيل آوره آهك و گچ                 )١٧٠٢س  (
اند و يكى از خواهران      اند و مقدارى به اموال مذآور افزوده        پسرها بعد از اتمام خدمت سربازى در آارگاههاى پدر مشغول به آار شده              .  دختر است 

ا نه؟ آيا دو دختر گيرد ي آيا اموال به دست آمده بعد از فوت پدر، به همه وّراث تعّلق مى         .  اند اند و قرضهاى پدر را پرداخت نموده       خود را شوهر داده   
 برند و در آن شريك هستند يا نه؟ مانده در خانه مادر، از همه اموال ارث مى صغير باقى
المثل عمل خود را با      اند، اجرت   در مفروض سؤال، ظاهرًا آن تعداد از فرزندان آه در محيط آارى آه مربوط به ورثه بوده، آار آرده                     ج ـ 

ى و فكرى طلبكار هستند و بقّيه اموال از اصل و سودهاى متعّلق به آن از همه ورثه است، و چه                           توجه به زمان و مكان و خصوصيات بدن         
 ١٣/۴/٧۴ .نيكوتر آه آبير از ورثه و ولّى صغار، رعايت مصلحت را بنمايد و به نحوى مصالحه انجام گيرد

 موانـع ارث
 برند؟ شند، آيا آسانى آه آافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مىاگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او آافر با )١٧٠٣س (

اگر نگوييم آه از غير مسلمان بدون انكار هم            ;  برد  آافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنها، از مسلم ارث نمى                      ج ـ 
 فرموده، ارث نبردن آافر، عقوبتى است براى          »اليحضره الفقيه  من«در آتاب   )  قدس سره (طور آه شيخ صدوق     چون همان ;  برد ارث نمى 

آه انكارش و   (به هر حال، در ارث نبردن آافر         .  آفرش و در اين جهت، فرقى بين موّرث بودن مسلم و يا غير مسلم آه جاحد نباشد، نيست                     
افره مستفيضه بر آن داللت      اى نبوده و نيست و روايات متض         گونه شك و شبهه     از مسلم، جاى هيچ    )  عنادش با آگاهى به اصول عقايد است        

و اّما غير مسلم، يعنى توده غير       ;  »الكفر من موانع االرث آالقتل آما عليه االصحاب       «دارد و قدر متيّقن از اجماع در مسئله است و بالجمله،             
تنها تكليف به محال است     چون تكليف غافل، نه     ;  شان نمود  توان بر آنها تكليف آرد و مؤاخذه        مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى        

بلكه خود، تكليف محال است، و يا آنكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى                              
رث نسبت به مسلم،      و مانعّيت عدم اسالمشان از ا        )  عليهـ اهللا آما عليه سيدنا االستاذ االمام الخمينى ـ سالم            .  (اّما قطعًا معذور هستند     ;  دارد

شايد دو  )  آه اجمع فقهى از آتب روايى اربعه است         (خالف اطالقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى روايت آه شيخ در تهذيب                       
 در  باشد و يا   وگرنه بقّيه اخبار، يا مربوط به آّفار به معنايى آه گذشت مى             ;  گونه غير مسلمانان دانست    روايت را بتوان به نحوى شامل اين       

الحديث، مانع از استدالل به آن دو و يا سه روايت  مقام بيان احكام فرعى مانعّيت آفر و عدم اسالم است، نه در مقام بيان اصل مانعّيت، و شمّ            
و باشد   الفقيه ذآر فرموده مى     اليحضره در آتاب من  )  قدس سره (در مقابل آن همه روايات و در مقابل عّلتى آه محّدث متعّبد، شيخ صدوق                  

اگر گفته نشود آه آنها هم ناظر و مختّص به غيرمسلم آافر و غيرمسلمى است آه مستحّق عقوبت اخروى است، الاقل از اينكه اعتماد به آنها                           
براى چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض داللت آنها و بلكه داللت بقّيه روايات هم بر مانعّيت مطلق عدم اسالم،                                      

جانب به جهت تبعيض و ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از                 چون به نظر اين   ;  واند حّجت و قابل اعتماد باشد     ت نمى
العكس آه ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان باشد اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و                              مسلمان دون 
خالف قرآن نباشد و حال آنكه در آيات فراوانى از قرآن، نهى از ظلم شده و چگونه چنين نباشد و حال آنكه قرآن                                      چگونه  .  ُزخرف است 

اّن «:  فرموده۴۴ و در سوره يونس، آيه »...و ما رّبك بظّالم للعبيد«:   و در آيه ديگر فرموده     »...و تّمت آلمة رّبك صدقًا و عدالً      «:  فرمايد مى
شود و اقوى    اّما به همين مقدار اآتفا مى     ;   و مسئله، گرچه محتاج به بحث زيادتر است        »يئًا و لكّن الّناس أنفسهم يظلمون     اهللا ال يظلم الناس ش    

 ٧/۴/٧٩ .آن است آه آفِر عن جحود، مانع است نه عدم اسالم
، مشاهده آند و هر دوى آنها را           اگر مردى زوجه خود را با مرد اجنبى در يك فراش، يا در حالتى آه به منزله يك فراش است                               )١٧٠۴س  (

 برد يا نه؟ بكشد، آيا زوج از زوجه خود ارث مى
صورتى آه علم داشته باشد، زن مطاوعت نموده است،             دهد، در  انجام مى )  زنا( اگر مرد ببيند مرد اجنبى با همسرش عمل نامشروع                ج ـ 
 ١۴/٨/٧۵ .برد، چون او را به حق آشته است ىتواند هر دو را بكشد و خون آنها هدر است و از زوجه خود ارث هم م مى

 برد يا نه؟ در قتل خطايى و قتل شبه عمد، آيا قاتل از موّرث ارث مى )١٧٠۵س (
 ١۴/٨/٧۵ . قتل خطايى محض، بلكه شبه عمد، مانع از ارث نيستج ـ

 برد يا نه؟  از پدر ارث مىشخصى از پدر و مادر مسلمان متولد شده ولى بعد از بلوغ، مارآسيست شده است، آيا )١٧٠۶س (
 هم باشد، بقّيه    ٥٧به عالوه، اگر مرتد   ;  برد  اگر آافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنهاست، از مسلمان ارث نمى                     ج ـ 

 ١٢/۴/٧٩ .شود احكام مرتد هم بر او بار مى
 ديون و مطالبات مّيت

                                                           
 .١٨١٠به سؤال و جواب : ك.براى توضيح بيشتر ر. ٥٧
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خّمس و بدهى خود را دستگردان نموده ولى موفق به پرداخت نشده، تا از دنيا رفته                     شخصى هنگام تشّرف به حج، مال خود را م             )١٧٠٧س  (
 توانند در ماترك او بدون اداى دين تصّرف آنند يا نه؟ است، آيا ورثه مى

 ٢٧/١٠/٧۵ .نيست  تا زمانى آه بدهى او را نپردازند، تصّرف در اموال او، جايزج ـ
اند،  شود مبلغى به عنوان بيمه عمر به شخص يا اشخاصى آه بيمه شده                گر متعهد مى   يمى، بيمه در بيمه عمر، ضمن قرارداد تنظ        )١٧٠٨س  (

چنانچه بيمه شده، داراى ديونى باشد آه ماترك آن تكافوى آّل بدهى را ننمايد، آيا طلبكاران حّق دريافت طلب خود                        .  پس از فوت وى، پرداخت نمايد      
 گردد يا در حكم ماترك است؟ ند يا خير؟ و آيا اين مبلغ جزو ماترك محسوب مىاز مبلغ پرداختى از سوى شرآت بيمه را دار

شود، ملك خود آنهاست و بعد از فوت جزو ماترك است و                   آنچه از سوى اداره بيمه، طبق قرارداد به اشخاص بيمه شده پرداخت مى                    ج ـ 
 ١٣/٢/٧١ .بدهكارى مّيت بايد از اصل ماترك داده شود و بقّيه ماترك، مال ورثه است

جانب قطعه زمينى به مساحت يكصد متر مربع به قيمت هشتصد هزار تومان فروختم و قرار شد خريدار هر ماه يكصد هزار                            اين  )١٧٠٩س  (
وى پس از انجام معامله، طبقه زيرزمين را .  تومان به صورت قسط پرداخت نمايد، و پس از پرداخت تمام مبلغ، زمين به صورت قطعى ملك او شود                  

 :خته، ولى قبل از آنكه حّتى اولين قسط را پرداخت آند، فوت نموده است با توجه به مراتب فوق بفرماييدسا
 آيا ورثه قبل از تقسيم ارث، واجب است بدهكارى متوّفا را بابت زمين پرداخت نمايند، يا صبر آنند تا صغيرش به حد تكليف برسد؟. ١
 توانند از آن استفاده نمايند؟ نداشته باشد، وارثين مىرضايت ) صاحب اوليه(اگر فروشنده زمين . ٢
تواند طلب صاحب زمين را شخصًا پرداخت آند و به تنهايى صاحب زمين شود، و وّراث ديگر از                         مى)  مثل پدر متوّفا  (آيا يكى از وارثين      .  ٣

 زمين ارث نبرند؟
 .ه، مانع از وجوب اداى آن نيست پرداخت بدهكارى و دين، قبل از تقسيم ارث است و صغير بودن ورث ـ١ج 
 .اثر است  چون زمين، مورد معامله و فروش قرار گرفته، رضايت و عدم رضايت فروشنده بى ـ٢ج 
 ٢٣/٢/٧۴ .شود اش منتقل مى تواند، لذا زمين ملك متوّفاست و به ورثه  نمى ـ٣ج 

نامبرده در زمان حيات سى و هفت هزار تومان           .  پسر همسر و يك  ابوين،  :  اند از  برادرم آه شهيد شده و وّراث قانونى او عبارت            )١٧١٠س  (
ايشان َمهرّيه خود را آه صد         از طرفى همسر   .  بدهكارى داشت و براى برگزارى مراسم ترحيم هشتاد هزار تومان ديگر قرض و خرج شده است                      

با توجه به بدهكارى    .  ود هزار و نهصد تومان پول است      باشد مطالبه آرده است، ماترك شهيد مقدارى لوازم ضرورى منزل و مبلغ ن              هزار تومان مى  
ايشان و ماترك اندك، چگونه بايد عمل آرد؟ آيا بايد ديون و َمهرّيه را پرداخت نمود؟ و با توجه به اينكه شهيد نماز و روزه قضا دارد و فرزند مكّلف                                

 ها آسى را اجير آرد؟ اى نماز و روزهتوان براى اد ها بر عهده چه آسى است؟ آيا مى هم ندارد، اين نماز و روزه
مانده آن بين وّراث تقسيم        شود و باقى     ديون مّيت، چه َمهر همسر و چه غير آن، قبل از ارث است و از اصل مال برداشته و ادا مى                                ج ـ 
خواهند قضا نمايند، آار     شود، ليكن ورثه اگر ب       و راجع به نماز و روزه چون وصّيت به آنها ننموده است، از مال برداشته نمى                       ;  شود مى

شود و از مال خرج آننده است، مگر امور الزمه در                اى است و مخارج بعد از فوت هر آسى از ماترك او برداشته نمى                   خوب و پسنديده  
 .شود تجهيز مّيت آه از اصل مال برداشته مى

آيا بعد از فوت شوهر، وّراث بايد قيمت اجناس را به . اى در سند ازدواج به صورت اجناس بر ذّمه زوج ثبت شده است           َمهر زوجه   )١٧١١س  (
 قيمت زمان ثبت پرداخت نمايند يا به قيمت فعلى؟

بايد قيمت فعلى را به زوجه بپردازند، هر چند احتياط در                  بعيد نيست آه زوجه، قيمت اجناس را به قيمت فعلى طلبكار باشد، و ورثه                     ج ـ 
 ۶/۶/٧۴ .مصالحه، مطلوب و نيكوست

شود و گاهى چندين     هاى سنگين است آه براى زوجه تعيين مى         يكى از مشكالت فعلى جامعه ما در مورد ازدواج جوانان، َمهرّيه              )١٧١٢س  (
 توانند َمهرّيه را از زوج مطالبه آنند يا نه؟ حال اگر زوجه فوت آند، آيا ورثه او مى. برابر توان بالفعل زوج است

 .رسد ه آه مثل ماترك مّيت به ارث مى َمهرّيه دين زوج است نسبت به زوجج ـ
 گردد يا نه؟ آيا مهرّيه زن آه در زمان حيات، نه بخشيده و نه طلب آرده است، بعد از مرگ جزو ماترك او محسوب مى )١٧١٣س (

. ابراى ذّمه نيست    َمهرّيه، جزو مطالبات مّيت است، مگر آنكه بخشيدن زن و ابراى ذّمه مرد محرز گردد، و محض عدم مطالبه، دليل بر                      ج ـ 
٢/٨/٧١ 

 سهام ورثه
لطفًا نحوه تقسيم اموال متوّفا را بيان          .  شخصى از دنيا رفته است و دو برادر و يك خواهر ابوينى داشته آه در قيد حيات نيستند                            )١٧١۴س  (

 فرماييد؟
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و قسمت از آن به فرزندان و وارثان برادر            دو قسمت از آن به وارثان و فرزندان يك برادر متوّفا و د                 .  شود  اموال مّيت پنج قسمت مى       ج ـ 
يعنى پسر دو برابر      (»للّذآر مثل حّظ االنثيين   «االرث را حسب     ديگر و يك سهم از پنج سهم به فرزندان خواهر متوّفا و فرزندان هر يك سهم                

 ٢/۶/٧۵ .نمايند تقسيم مى) دختر
آند و در سال      بعد از پنج سال، مادر شهيد نيز فوت مى           .   است  به شهادت رسيده    ١٣۶٠شخص مجّردى زمينى داشته و در سال             )١٧١۵س  (
هم اآنون از متوّفا    .   پدر شهيد نيز فوت آرده است       ١٣٧٣در سال   .  آند  يكى از خواهران ابوينى او آه داراى همسر و فرزند بوده، فوت مى                ١٣٧٠

 ًا نحوه تقسيم ارث بين آنان را بيان فرماييد؟لطف. سه پسر و يك دختر و از همسر ديگرش، يك دختر باقى مانده است) پدر شهيد(
يعنى پدر آنان با پدر شهيد يكى باشند،        ;   اگر شهيد داراى دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر باشد آه همه آنها پدرى باشند                     ج ـ 

، حاجب هستند،   )يك ششم (نسبت به زايد از سدس      خواه مادرشان هم با مادر او يكى باشد يا نه، سهم مادر يك ششم از زمين است، چون آنان                      
االرث  برد و سهم   لذا اگر آنان نباشند، چه برادران و خواهران مادرى باشند و يا عدد پدرى آمتر از عدد ذآر شده باشد، مادر يك سوم مى                              

ى سه پسر و يك دختر از مادرى آه فوت            و اّما اوالد پدر متوّفا، يعن      .  شود مادر بعد از فوتش به فرزندان و همسرش به حكم ارث منتقل مى               
االرث آه از همسرش ارث برده، ارث             آرده و يك دختر از زن ديگر، همه، از اموال پدر، چه اموالى آه از خودش بوده و چه سهم                                     

و همسرش بايد   االرث مادرش است آه مانند بقّيه اموالش بين فرزندان              بنابراين، در مفروض سؤال يك ششم از زمين شهيد، سهم            .  برند مى
پدر يك ششم و همسر يك چهارم و بقّيه براى فرزندان           :  رسد اش، يعنى اوالد و همسر و پدرش مى        تقسيم شود، ليكن سهم دختر متوّفا به ورثه       

يگرى از  و اّما ورثه پدر، سه پسر و دو دختر آه يكى از مادر شهيد و د                    .  شود اهللا تقسيم مى    است، آه آما فرض     »للّذآر مثل حّظ االنثيين    «
يعنى آنچه را آه پدر داشته چه از راه ملكّيت و چه سهمى آه از همسر متوّفايش برده و چه سهمى آه از                         ;  زن ديگر است، همه وارث هستند     

/٣/۶ .شود  تقسيم مى»للذآر مثُل حظ االنثيين«پسر شهيدش برده و چه از دختر متوّفايش و چه غير آنها آه ملكش بوده، بين آنها به نحِو 
٧٣ 

بعد از فوت پدر، اموال متوّفا بين        .  آند شخصى دو پسر و يك دختر داشته است آه در زمان حيات وى، يكى از پسرانش فوق مى                       )١٧١۶س  (
 قبل  آيا فرزندان پسرى آه   .  اند اى نداشته نيز فوت آرده     دختر متوّفا آه يك فرزند داشته و همچنين پسر متوّفا آه ورثه           .  شود دختر و پسر او تقسيم مى     

 برند يا نه؟ در اين صورت، چگونه بايد تقسيم شود؟ از پدر فوت نموده است، از اين اموال ارث مى
االرث اوالد خواهر است و اوالد،       اوالد برادر دو برابر سهم     برند و سهم    اوالد برادر و خواهر ابوينى با نبود برادر و خواهر، ارث مى              ج ـ 
 ٢۵/٧/٧٢ .نمايند يعنى سهم پسر دو برابر سهم دختر، تقسيم مى»  حّظ االنثيينللذآر مثُل«االرث خود را بنا بر  سهم

آيد، يا قبل از آسر ُثمنّيه و از تمام ماترك             االرث پدر و مادر متوّفا از ترآه، پس از آسر سهم زوجه به عمل مى                  آيا احتساب سهم    )١٧١٧س  (
 شود؟ حساب مى
 ۶/۴/٧۴ .باشد مام ماترك مى احتساب، قبل از آسر ثمنّيه زوجه و از تج ـ

 باشد؟ االرث هر يك چقدر مى سهم. ورثه مّيتى، منحصر به مادر، يك دختر و يك همسر است )١٧١٨س (
 ٣/۴/٧٠ .است و بقّيه سهم دختر) يك هشتم(و زوجه ثمن ) يك ششم( مادر سدس ج ـ

 تقسيم ارث بين سه برادر، يك خواهر و همسر متوّفا چگونه است؟ )١٧١٩س (
السوّيه بين سه    آنيد، يك ِقسم آن سهم خواهر و مابقى آن على          مى است و مابقى اموال را بر هفت تقسيم       )  يك هشتم ( سهم همسر متوّفا ثمن      ـج  

 ٣٠/٢/٧٠ .گردد برادر تقسيم مى
دون حضور دايى متوّفا     وّراث ب .  شخصى از دنيا رفته و فرزندى نداشته، ولى عمو و عمه و خاله و دايى از وى باقى مانده است                            )١٧٢٠س  (

توانند اموال را تقسيم     آيا تقسيم ارث بدون حضور وى صحيح است و آنها مى            .  تقسيم ارث اعتراض دارد    اند و ايشان نسبت به      اموال را تقسيم آرده   
 نمايند؟ ضمنًا سهم ارث دايى نسبت به بقّيه وّراث چقدر است و چه نسبتى دارد؟

و چنانچه  وّراث، شخص دايى، خاله، عمو و عمه           ;  باشد، بايد با موافقت همه وّراث انجام گيرد        ورثه مى  تقسيم ارث آه مال مشترك بين        ج ـ 
باشد و سهم عمو دو       باشد آه بالسوّيه بايد بين آنها تقسيم شود و دو سوم از آِن عمه و عمو مى                        باشند، يك سوم مال از آِن دايى و خاله مى             

 ۶/٩/٧۴ .برابر سهم عمه است
لطفًا .  شوهر، فرزند يك ماهه او، پدر و مادرش             :  اند از  همسر برادرم به هنگام زايمان فوت نموده است، ورثه متوّفا عبارت                     )١٧٢١س  (

، )اعم از آنكه خودش خريده يا به او هديه شده و يا شوهرش براى او خريده                      (چگونگى تقسيم ماترك او از جمله َمهرّيه، جهيزّيه، وسايل شخصى                
همچنين در  .  ضمنًا ممكن است بچه فوت آند، در مورد او چگونه بايد تقسيم شود                .  ه توسط والدين متوّفا تهّيه شده را بيان فرماييد           سيسمونى نوزاد آ  

 مورد هزينه و مخارج تدفين و ترحيم متوّفا، در صورتى آه شوهرش تمّكن مالى نداشته باشد، به عهده چه آسى خواهد بود؟
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سهم زوج  .   َمهرّيه و جهيزّيه و لوازم شخصى و غير آنها بايد بين شوهر و فرزند و پدر و مادر متوّفا تقسيم شود                       همه اموال متوّفا از قبيل     ج ـ 
يك چهارم از آل و سهم پدر و مادر هر آدام يك ششم و بقّيه مربوط به آودآى است آه به دنيا آمده آه اگر زنده ماند براى خودش وگرنه به                                   

باشد و   بنابراين، سه چهارم َمهرّيه را به بقّيه ورثه بدهد و يك چهارم نيز از آِن زوج مى                            .  شود نتقل مى باشد، م  پدرش آه وارث او مى       
و مخارج مجلس ترحيم به عهده آسى نيست، هر آسى تبرعًا خواست انجام دهد، مانعى ندارد،                  ;  سيسمونى ظاهرًا جزو اموال خود بچه است       
 ٣٠/١١/٧٣ .تواند بپردازد  زوج است و ديگرى هم تبّرعًا مىليكن قيمت آفن و اجرت دفن و غسل، به عهده

 رسد؟ مى االرث خويش صرف نظر نمايد، سهم او به چه آسى اگر مادر مّيتى از سهم )١٧٢٢س (
 ٢/٨/٧١ .گردد  مادر، سهم خود را به هر آسى ببخشد، مال اوست، و اگر به شخص خاّصى نبخشد، بين تمام ورثه تقسيم مىج ـ

با عنايت به اينكه ماترك     .  ها ام مال همسرم باشد و پنج دانگ آن مال بچه           اش نوشته است، يك دانگ خانه       شهيدى در وصّيت نامه     )١٧٢٣س  (
والدين، همسر و دو فرزند دختر آه چند ماه بعد از شهادتش خداوند يك فرزند پسر نيز                  :  اند از  شهيد منحصر به همين خانه بوده و ورثه شهيد عبارت         

اّطالع بوده، اّطالع داشته و يا اّطالع و عدم اّطالع براى ورثه معلوم                     ا نموده است، با سه فرض اينكه شهيد از وجود فرزند سوم بى                   به وى عط   
 :نيست، استدعا دارد بفرماييد

 شود؟ آيا فرزند پسر هم جزو ورثه محسوب مى. ١
 اگر جزو ورثه است با دخترها به طور مساوى سهيم است يا خير؟. ٢
اند، چه مقدار از منزل به پسر        اند و در نتيجه از حّق خود گذشت آرده          نامه را به همين آيفّيت قبول داشته       با وجودى آه والدين شهيد وصّيت     .  ٣

 و چه مقدار به دخترها و چه مقدار به همسر شهيد تعّلق دارد؟
 .ثه است و علم و جهل شهيد تأثيرى در حكم الهى ندارد فرزندى آه بعد از شهادت پدر به دنيا آمده مثل بقّيه فرزندان جزو ور ـ١ج 
 يك دانگ خانه چون آمتر از ثلث است، وصّيت شهيد، در آن نافذ و حّق زوجه است و زوجه يك هشتم از منقول و قيمت يك هشتم از                                 ـ ٢ج  

 .برد غير منقول پنج دانگ باقى مانده را نيز مى
/٣٠/۶ .شود، و سهم پسر دو برابر دختر است يك هشتم سهمّيه همسر، بين سه فرزند تقسيم مى بقّيه اموال شهيد، يعنى بعد از دادن  ـ٣ج 
٧٢ 

 نحوه تقسيم و سهم وّراث چگونه است؟. اند از يك خواهر َاَبوينى، جّد و جّده پدرى و جّده مادرى ورثه متوّفا، عبارت )١٧٢۴س (
د، و بقّيه اموال بين خواهر َاَبوينى و جّد و جّده پدرى به چهار قسمت بايد تقسيم                    دهن  در مفروض سؤال، ثلث َتَرآه را به جّده مادرى مى            ج ـ 
 ١٣/٢/٧١ .شود برد، جّده يك سهم و بقّيه به خواهر َاَبوينى داده مى جّد، دو سهم مى: شود
 ارث زن

 عالى چيست؟ برد، نظر حضرت مىدر باب ارث، مشهور اين است آه زوجه از اموال شوهرش، از غير منقول و از زمين ارث ن )١٧٢۵س (
برد و اّما ارث بردن      برد و از قيمت هوايى مانند ساختمان و درخت، ارث مى            زن از زمين و غير منقولهاى ديگر از عين آنها ارث نمى             ج ـ 

 خصوص زمين    زن از قيمت زمين، مطلقًا، مانند هوايى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قّوت نيست، هر چند احتياط به مصالحه در                                         
مخصوصًا زمين خانه و باألخص نسبت به زنى آه صاحب فرزند از زوج موّرث نباشد، مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى                          

 ٢٠/٣/٧۶ .شيعه است
 رسد؟ اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماترك متوّفا به وى مى )١٧٢۶س (

رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه           به همسرش مى   وج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، آّل ماترآش             در صورتى آه ز     ج ـ 
 ۶/٢/٧۶ .خالى از قّوت هم نيست

 برد؟ مى زوجه از اموال زوج، مانند سرقفلى فروشگاه، زمين و ساختمان چگونه ارث )١٧٢٧س (
و ارث بردن زن از قيمت غير منقول مطلقًا، چه ساختمان و             ;  برد  منقوالت، از عين مى    برد و از غير آن از       زوجه از سرقفلى ارث مى     ج ـ 

 ٣٠/٢/٧۶ .ابنيه و چه زمين و عرصه، خالى از وجه، بلكه قّوت نيست
 برد يا خير؟ در نكاح منقطع، آيا زوجه از زوج ارث مى )١٧٢٨س (

 ٣/۴/٧٠ .برد  در نكاح منقطع، زوجه از زوج ارث نمىج ـ
 شود؟ اگر در نكاح منقطع، ميراث نيز شرط شده باشد، آيا در صورت فوت يكى از زوجين، ديگرى به عنوان وارث شناخته مى )١٧٢٩س (

 ١٣/٢/٧١ .شوند  در نكاح منقطع، اگر شرط ارث نمايند، وارث يكديگر مىج ـ
آند و    متعه بوده است، ليكن زوجه انكار مى            آنند آه زوجه آن مرد،       نمايد و بعد از فوت او ورثه اّدعا مى               شخصى وفات مى     )١٧٣٠س  (
 گويد دايمه است و در اين مورد سند نكاح يا شهود هم وجود ندارد، تكليف چيست؟ مى
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 ١٠/٢/٧۴ . دوام، احتياج به اثبات داردج ـ
 برد يا خير؟ چه مقدار؟ اش از او ارث مى چنانچه زوج قبل از دخول فوت نمايد، آيا زوجه )١٧٣١س (

 ٣/۴/٧٠ .و از نظر مقدار فرقى بين مدخوله و غير مدخوله نيست; برد ه به عقد دايم باشد، ارث مى چنانچج ـ
برد  آيا اين زن ارث مى     .  آند، ولى دخول نكرده و از دنيا رفته است           شخصى در حال بيمارى منجر به فوت، همسرى اختيار مى              )١٧٣٢س  (
 خير؟ يا

دارد، و آنچه در نكاح مريض شرط است عدم قصد اضرار به ورثه است آه شرطّيت آن                           جانب دخول بماهو، شرطّيت ن        به نظر اين    ج ـ 
اختصاص به عقد نكاح، چه رسد نكاح مريض ندارد، چون هر عقدى آه به قصد ضرر زدن به غير باشد به حكم الضرر محكوم به بطالن                                

قصد اضرار است، پس اگر بر قصد ازدواج اماره ديگرى             است، و ذآر دخول در روايات هم به عنوان بيان اماره بر قصد ازدواج و عدم                      
شود، هر چند دخول حاصل نشود، آما اينكه اگر معلوم شود آه دخول آاشفّيت نداشته                  قائم شود حكم به صّحت ازدواج و ارث بردن زن مى            

آنچه در روايات و بلكه فتاواى فقها آمده،         باشد، و ناگفته نماند آه        اثر است و عقد به خاطر قصد اضرار باطل مى            و به عنوان حيله بوده بى      
 ١٣/۴/٧٩ .امرى برخالف قواعد نبوده و نيست

بايد داده شود؟ متوّفا داراى فرزندان صغير و آبير است           مردى فوت آرده و ِآشت او هنوز ثمر نداده است، سهم همسر وى چگونه                )١٧٣٣س  (
فرزندان صغير ظلم و اجحاف نشده و           ا را چگونه بايد داد؟ آيا در اين صورت به             محصول برداشت شود، سهم همسر متوفّ        و چنانچه صبر آنند تا      

 چه بايد آرد؟) آنند در آن منطقه محصول سبز را قيمت نمى(ديگرى هم وجود نداشته باشد  شود و راه چنانچه در حّق آنان اجحاف مى
، و چنانچه ورثه و ولّى صغار اجازه دهند زرع در زمين               برد  زرع موجود در زمين يك هشتم حّق همسر است آه از عين آن ارث مى                   ج ـ 

و اگر ولّى صغار و ورثه اجازه ندهند         ;  بماند تا به ثمر برسد، زن يك هشتم آن را مالك است، ليكن اجرت زمين را بايد به ولّى صغار بدهد                         
 ٢٣/٢/٧۵ .زرع در زمين بماند، زن، قيمت يك هشتم روز فوت را طلبكار است

جانب بعد از فوت پدرم با شخص ديگرى ازدواج آرد آه از ايشان فرزندى ندارد، ولى وى از همسر اولش فرزندانى                               ر اين ماد  )١٧٣۴س  (
اى به ارث مانده آه زمين آن از آستانه حضرت                ام خانه  از ناپدرى .  ام فوت آرد و بعد از مدتى مادرم فوت نمود               بعد از چند سال، ناپدرى      .  دارد

رسد يا   شود يا خير؟ و آيا يك هشتم مبلغ سرقفلى به مادر بنده مى                 آيا سرقفلى خانه شامل هوايى مى       .  ه آه سرقفلى دارد    خريدارى شد )  س(معصومه
 خير؟

 ٢٩/٢/٧۵ .برد هايى آه زمينش و يا خودش وقفى باشد، ارث مى االختصاص رايج و مشروع زمينها و خانه  زن از حُقج ـ
 .ا بيان فرماييدموارد ارث بردن زوجه از زوج ر )١٧٣۵س (

برند، و اگر از آن زن يا زن ديگر اوالد داشته             ورثه ديگر مى    اگر مردى بميرد و اوالد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقّيه را                  ج ـ 
ير منقول، مثل   برد، ولى از اموال غ      و زن از عين همه اموال منقول، ارث مى          ;  برند باشد، يك هشتم مال را زن، و بقّيه را ورثه ديگر مى              

 ۴/١٠/٧۵ .برد، ليكن ارث بردنش از قيمت آنها، مطلقًا، احوط، بلكه خالى از قّوت نيست از عين آنها ارث نمى... زمين و درخت و بنا و
ه مدتى  االجار حال زوجه، خواهان يك هشتِم سهم خود از عين، بهره و ثمره و مال              .  تقسيم ماترك مّيتى مدتى به طول انجاميده است         )١٧٣۶س  (

 نسبت به اين درخواست همسر، چه اقدامى بايد صورت گيرد؟. آه ترآه تقسيم نگرديده، شده است
اى هم طلبكار     االجاره برد، نه از عين، لذا از ثمره و بهره، حّقى ندارد و مال                    چون زن از قيمت اشجار و ثوابت در زمين ارث مى                 ج ـ 
 ٣/۴/٧۵ .نيست

لك اربابى بوده است، چندين سال براى آشت در دست زارعى بوده آه اآنون فوت آرده است، و چون                      قطعه زمين مزروعى آه م      )١٧٣٧س  (
در اين صورت آيا زوجه متوّفا      .  نمايند زمين قيمت پيدا آرده، زمين مورد بحث را به عنوان حّق تصّرف و يا دست داَرمى مبلغ زيادى خريدارى مى                     

 ر؟ با توجه به اينكه اصل ملك، مال مالك است؟برد يا خي االرث مى از بهاى اين زمين سهم
 ٣/۴/٧۵ .است برد و ارث بردنش از قيمت  از دسترنج و همانند آن ارث مىج ـ

 برد؟ آيا تا زمانى آه تكليف ارث روشن نشده است، زوجه متوّفا از محصول يا قيمت محصول درختان باغ سهم مى )١٧٣٨س (
 ٢/٧/٧٠ .برد برد، اّما از محصولهاى بعدى ارث نمى  موّرث ارث مى از محصول موجود اشجار در زمان فوتج ـ

باشد، يا   چنانچه ورثه مّيتى، در نظر داشته باشند ثمنّيه زوجه را از عين ماترك تحويل دهند، آيا زوجه مكّلف به پذيرش آن مى                                  )١٧٣٩س  (
 مخّير است آه آن را قبول نموده و يا قيمت آن را مطالبه نمايد؟

برد،  نمايد، اّما نسبت به منقول، چون از عين آنها ارث مى              تواند قبول نكند و قيمت را مطالبه         منّيه مانند ابنيه و اشجار است، مى         اگر ث  ج ـ 
 ١٣/٢/٧١ .مكّلف به قبول است

 دارد؟ آيا آب، اعم از آب لوله آشى شهرى، آب قنات و آب تلمبه، منقول است يا غير منقول؟ و آيا زوجه از آن سهم  )١٧۴٠س (
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شود،  برد، اّما آنچه بعدًا از زمين جارى مى         و از آن ارث مى      آنچه از آب قنات در حال وفات موّرث موجود بوده، در حكم منقول است                 ج ـ 
 ٢/٧/٧٠ .تابع خوِد زمين است

ر پس از فوت، يك هشتم ارث       آيا زوجه از آب، برق، تلفن، پروانه آسب، پروانه چاه آب، و پروانه واحد توليدى، در صورت اعتبا                    )١٧۴١س  (
 برد؟ مى

ها و نيز وسايل موجود مورد          آب و برق، مال شخصى نيست، لذا قابل توّرث هم نيست، ليكن از قيمت امتياز آب و برق و از پروانه                               ج ـ 
 ٢/٧/٧٠ .برند استفاده، هر يك سهم مى

. شود رسد و آاميون نيز منهدم مى      ار گرفته و به شهادت مى     فردى به هنگام آار با آاميون خود در جبهه، مورد اصابت دشمن قر                )١٧۴٢س  (
مند شدن فرزند صغير شهيد با ارتباطات بسيار و مساعى مختلف موفق به اخذ آاميون منهدم شده                  پس از شهادت، برادران شهيد، تنها به منظور بهره        

 به ازاى آاميون منهدم شده بوده و جزو ماترك شهيد محسوب                      اآنون همسر شهيد به اين دليل آه آاميون موجود                .  اند از ادارات ذيربط گرديده      
باشد و از طرف ديگر، برادران شهيد معتقدند تنها به خاطر فرزند شهيد، مبادرت به اخذ عوض                             االرث خود از آن مى       گردد، خواستار سهم    مى

 وى از آن سهم خواهد داشت؟شود و همسر  بفرماييد آيا آاميون به عنوان ماترك شهيد محسوب مى. اند آاميون نموده
اگر آنها گفتند آه حسب مقّررات همه        .  باشد آه آاميون را داده است       اى مى   ارث بردن زن از آاميون متفّرع بر نظر اداره و يا مؤسسه               ج ـ 

برد، اّما اگر    آن يا مقدارى از آن آه موافق با قيمت آاميون سابق است به عنوان عوض است، زن از همان مقدار آه عوض است، ارث مى                           
 ٢۶/١٠/٧٢ .برد به حساب فرزند شهيد و براى او داده شده، ارث نمى

مقدارى طال، َمهرّيه، جهيزّيه، يك خودروى سوارى آه        :  اند از  اموالى آه از متوّفا به جا مانده عبارت       .  مادرم چندى قبل فوت نمود      )١٧۴٣س  (
اش  ايشان به طور شفاهى وصّيت نمودند آه مبلغ دويست هزار تومان به نوه                 .   ديگر به نسبت دو سوم با پدرم شريك است و مقدارى اموال منقول                

مبلغ يكصد هزار تومان براى امور خيريه به يكى از مراجع تقليد داده شود و دو ماه نماز و روزه قضا براى او به جا آورده شود و                                    ;  پرداخت شود 
پدرم مقدار دو   .  ى استفاده شود و براى تدارك نماز و روزه قضا از بقّيه ماترك استفاده شود              گفتند براى عمل به مورد اول و دوم، از پول ماشين سوار           

با توجه به   .   هزار تومان است   ۶٧٠سوم سهم مادر را به اين دليل آه براى درمان بيمارى وى هزينه آرده است، تصّرف نمود و مابقى ماترك حدود                        
سهم پدر از اموال متوّفا چقدر است؟ با توجه به اينكه پول ماشين را تصّرف نموده، آيا از بقّيه اموال                      مطالب فوق چگونه بايد به وصّيت عمل نماييم؟          

 بايد به او داد؟
 آنچه از ثلث، موردش تعيين شده، مانند مورد اول و دوم، وقتى آه آن از بين رفت و قدرت بر عمل به وصّيت در موردش نبود، آن                                         ج ـ 

 چند عمل نمودن براى ورثه آه بزرگسال هستند، مطلوب و پسنديده است، اّما نسبت به مورد ديگر آه مطلق                           الوفا نيست، هر   وصّيت الزم 
يك چهارم از اموال    )  چون زن صاحب فرزند است     (و پدر،   ;  بايد از ثلث بقّيه اموال عمل شود       )  مورد سوم (بوده و محّل آن را معّين ننموده          

برد، مگر آنكه قبًال پرداخته باشد، و هر وارثى آه فيما بين               مى ه نيز هست و از آن هم يك چهارم          برد، آما اينكه بدهكار مهريّ      زوجه را مى  
 ١١/٩/٧۵ .االرثش به او چيزى بدهكار نيست خود و خدا بداند آه پدر حّق خودش را برده است، شرعًا از سهم

 هدايا و جهيزّيه تهّيه شده
بنده هم ازدواج آردم و در محّل ديگرى           .  واج آرد و پس از مدتى از روستا به شهر آمدند               جانب بعد از فوت مادرم ازد        پدر اين   )١٧۴۴س  (

ام  اآنون مّطلع شده  .  پدرم پنج سال پيش فوت آرد     .  اى ساختند و داراى شش فرزند شدند       پدرم به همراه همسرش زمينى خريدند و خانه       .  اقامت گزيدم 
ام قبًال   اند، آيا بنده حّقى از آن خانه دارم؟ با توجه به اينكه نامادرى             اند و بين خودشان تقسيم آرده      هام به همراه فرزندانش خانه را فروخت       آه نامادرى 

 آن خانه را به اسم خودش ثبت آرده است؟
گر شما   چنانچه پدرتان خانه را يا سهم خودش را در زمان حيات، بخشيده يا با آنها مصالحه آرده است، حّقى از آن خانه نداريد، ولى ا                                ج ـ 

 ٢١/١/٧۵ .االرث خود را مطالبه نماييد توانيد سهم بتوانيد ثابت آنيد آه پدر مال خودش را به آنها نبخشيده و از دنيا رفته است، مى
پدرم قبل از فوت، مقدارى زمين آشاورزى را بين من و يكى از برادرانم تقسيم نمود و چندين سال است آه در تصّرف ماست، آيا                             )١٧۴۵س  (
 االرث دارند يا نه؟ ه ورثه از اين زمينها سهمبقّي

 ٢٨/٨/٧۵ . اموالى را آه پدر در زمان حيات، به فرزندان خود هبه نمايد و تحويل آنها بدهد، قابل رجوع نيست و ورثه حّقى ندارندج ـ
ليكن آن ملك در اختيارش نبوده تا        ;  زنى در حال حيات، پول نقدى نداشته و ملكى داشته است آه به واسطه آن مستطيع بوده است                        )١٧۴۶س  (

با توجه به مطالب گفته     .  حال آن زن فوت آرده است     .  تر با پول خودش براى او وديعه حج را واريز آرده است            پسر آوچك .  بفروشد و حج انجام دهد    
 :شده بفرماييد

 شود؟ حسوب مىآيا اين وديعه به همان پسرش آه وديعه را واريز آرده تعّلق دارد، يا جزو ماترك م. ١
 تواند ادا نمايد؟ آيا حّج واجبى آه بر ذّمه متوّفا بوده، به پسر بزرگش اختصاص دارد، يا پسر آوچك هم مى. ٢
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 اگر متوّفا وصّيت مسّلمى داشته باشد آه وارث معّينى حّج او را ادا نمايد، آيا اين وصّيت معتبر است؟. ٣
وده، اگر بخشيده باشد و به مادر هبه نموده، چون هبه به ذى َرِحم است، الزم و جزو اموال و                      پولى آه فرزند براى حّج مادر واريز نم         ـ ١ج  

 .شود و همه ورثه حق دارند ماترك مادر محسوب مى
 .شود و به عهده شخص معّينى نيست  حج براى مستطيع از اصل مال و ترآه خارج مى ـ٢ج 
 ٢/٩/٧۵ . آردالعمل است و بايد به وصّيت عمل  وصّيت، الزم ـ٣ج 

اينك بعد از فوت مالك، ميان ورثه و  متصّرف در چگونگى نحوه                    .  دهد شخصى در زمان حيات، منزل خود را به ديگرى مى                )١٧۴٧س  (
 ليكن  استيفاى منافع در اّيام تصّرف اختالف است، چرا آه ورثه معتقد به استيجارى بودن يد متصّرف و تبعًا پرداخت اجاره بهاى ايام مذآور هستند،                          

لطفًا حكم شرعى مسئله را بيان      .  اى نيز در تأييد اين دو نظر وجود ندارد          متصّرف مّدعى است آه تصّرف او به قصد عاريه بوده است و هيچ قرينه               
 فرماييد؟

.دهكار نيست توان از متصّرف اجرت را گرفت، و او هم به حسب ظاهر شرع، ب                 اگر ورثه نتوانند اجاره بودن خانه را ثابت آنند، نمى            ج ـ 
٢۴/١/٧۴ 

 شود يا نه؟ آيا طال و زيورآالتى آه زن در زمان حيات شوهر خريده، بعد از مرگ او جزو ماترك او محسوب مى )١٧۴٨س (
قضاًء للعلم واألصل أي        «شود،     اگر محرز شود آه شوهر نبخشيده و يا بخشيدن او مشكوك باشد، جزو اموال زن حساب نمى                                         ج ـ  

 ٢/٨/٧١ .شود ر صورت هبه مرد، جزو اموال زن محسوب مى، وگرنه د»اإلستصحاب
ارثيه زوجه متوّفا آه از طرف خانواده پدرش به او رسيده و در حال حاضر به جا مانده و مقدار پولى آه از سرمايه بنده آه                                            )١٧۴٩س  (

جانب واگذار نموده، آيا مال همه ورثه است يا اينكه به                 ام و اختيار برداشتن آن پولها را متوّفا به اين              شوهرش هستم و به نّيت او در بانك گذاشته            
 شود يا نه؟ ام، آيا جزو ماترك او محسوب مى خودم تعّلق دارد؟ همچنين مقدارى جواهرات آه در وقت خواستگارى و عقد براى متوّفا خريده

 جهيزّيه هبه است، جزو ماترك محسوب و بين ورثه،            آنچه متوّفا از پدرش ارث برده يا جهيزّيه از خانه پدر به خانه شوهر آورده، چون                  ج ـ 
انداز  به نّيت او در بانك پس         (ايد آه ظاهر عبارت         پولهايى آه از سرمايه خودتان بوده اگر به او بخشيده                .  شود اهللا تقسيم مى    آما فرض 

و همچنين  ;  رنه از اموال خودتان است    شود، هر چند اجازه تصّرف به شما داده باشد، وگ           همين است، جزو ماترك او محسوب مى       )  ايد آرده
/١ .شود و بايد بين ورثه تقسيم گردد جواهراتى آه در زمان خواستگارى و يا بعد از آن تهّيه شده، چون هبه بوده، جزو ماترك محسوب مى

١٠/٧٠ 
بها براى تهّيه وسايل زندگى به         ها، مرسوم است آه داماد، مقدارى پول نقد به عنوان شير                 هنگام ازدواج نزد برخى از خانواده          )١٧۵٠س  (

. اى هم نداريم   شوهر من نيز در ازاى اين پول نقد، يخچالى برايم تهّيه آرد، اّما در عقدنامه ذآر نشده و مدرك و نوشته                             .  پردازد خانواده دختر مى  
 حال بعد از فوت شوهرم آن يخچال به چه آسى تعّلق دارد؟

 ١٢/١/٧٢  . ظاهرًا يخچال هبه و متعّلق به شماستج ـ
توان ارث   آيا جهيزّيه را مى    .  دهند در برخى مناطق ارث زمينى دختر را به اين دليل آه  هزينه جهيزّيه او زياد بوده است، نمى                          )١٧۵١س  (

 حساب آرد يا نه؟
 ١۴/١١/٧۵ .برد توان ارث قرار داد و دختر از اموال متوّفا ارث مى اند، نمى اى را آه در زمان حيات داده  جهيزّيهج ـ

با توجه به   .  البته هنوز خواهرم ازدواج نكرده است      .  جانب قبل از فوت، اقدام به تهّيه جهيزّيه براى خواهرم نموده است                مادر اين   )١٧۵٢س  (
هبه به خواهر،   شود يا به عنوان سهم حقيقى يا          اينكه مادرم جهيزّيه را براى ايشان تهّيه آرده و به همه ما نيز گفته است، آيا جزو ترآه محسوب مى                      

 متعّلق به اوست؟
ليكن اگر  ;  نيز قبول نموده است، از آِن خواهر شماست            او  اگر جهيزّيه را به او بخشيده و تحويل داده و يا اينكه به او صلح آرده و                             ج ـ 

 ٣/١٠/٧۵ .بعدًا تحويل او بدهد، جزو ماترك است، اّما خوب است به ايشان مساعدت شود آه جهيزّيه را خريده
شود يا متعّلق به همان      اندازى آه مادر براى اوالد صغير يا آبير خود در بانك باز نموده، جزو ترآه محسوب مى                  آيا حسابهاى پس    )١٧۵٣س  (

 صاحب حساب دفترچه است؟ با توجه به اينكه امارات و شواهد داللت بر اين دارد آه مادر براى هر فرزند، حساب خصوصى باز آرده است؟
والد صغير، اگر مادر قّيم شرعى آنهاست و حسابى را آه براى آنها باز نموده و پول را به آنها بخشيده يا صلح نموده و خود                               در مورد ا   ج ـ 

شود، و در    ليكن اگر به عنوان صلح و هبه نبوده، جزو ماترك محسوب مى               ;  هاست به عنوان بخشش يا صلح قبول آرده است، از آِن بچه              
 ٣/١٠/٧۵ .اند، متعّلق به آنهاست هبه تحويل داده باشد و يا اينكه با آنها مصالحه آرده و آنها هم قبول نمودهباره آبير هم اگر به صورت 

يكى از آنها مسافرت بوده و آن فرش و پول مّكه             .  شخصى در حال حيات، سهميه فرزندان خود را يك فرش و پول مّكه داده است                   )١٧۵۴س  (
 دهم، بعد از فوت پدر آيا شخص غايب فرش و پول مّكه را طلب دارد يا خير؟ فرزندم يك فرش و پول مّكه مىگفت به  خود پدر مى. را نگرفته است
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وعده و قول است، نه هبه و عقد آن، لذا فرزند غايب چيزى را از اين                    »  ...گفت و خود پدر مى    « در مفروض سؤال، چون ظاهر جمله          ج ـ 
نسبت به چيزى از اموال موجودش تحّقق پيدا آرده، مّتهب، و آسى آه به او بخشيده شده،                    آرى، اگر ثابت شود آه هبه        .  جهت طلبكار نيست  
 ٢۵/٩/۶٩ .محق و مالك است

 تصّرف در ماترك متوّفا بدون اجازه ورثه
وده، مجاز  در صورت پرداخت َدين متوّفا، ملكى قابل انتقال و تفكيك در حّق ورثه است، آيا يكى از وّراث آه در ملك تصّرف نم                               )١٧۵۵س  (

 االرث محروم نمايد؟ است با عدم پرداخت سهِم َدين خود، وّراث ديگر را از دستيابى به حّق
 ٢٩/٣/٧۵ . جايز نيستج ـ

ماترك نمايند و زوجه آن معامله را اجازه نداده باشد، آيا             االرث زوجه، اقدام به فروش     در صورتى آه ورثه، قبل از پرداخت سهم          )١٧۵۶س  (
 خير؟ ست يامعامله صحيح ا

االرث او از قيمت مال        اگر از منقوالت باشد، اجازه زن در فروش آنها الزم است و در غير منقول، زن مالك اصل مال نيست و سهم                              ج ـ 
االرث او را      است، پس اگر ساير ورثه اقدام به فروش اصل ماترك غير منقول نمايند، معامله صحيح است و بعد از فروش بايد سهم                                          

 ١٣/٢/٧١ .بپردازند
رغم مخالفت   برد، پس از عزل، على        آيا وآيل وّراث آه در محل آسب، بين ورثه به آار اشتغال داشته و خود نيز ارث مى                                 )١٧۵٧س  (

 تواند به آارش ادامه بدهد و از درآمدش امرار معاش نمايد؟ سايرين، مى
 ٢٩/٣/٧۵ .نيست  در صورت بلوغ عزل، بدون اجازه ساير ورثه، تصّرف جايزج ـ

اين تقسيم از نظر     .  اند خواهرشان فيمابين خود تقسيم آرده      سه برادر و يك خواهر ابوينى، ماترك پدر را بدون اّطالع و رضايت                   )١٧۵٨س  (
 شرعى و قانونى چه حكمى دارد؟

ر و يا غير آن،       برد، و تقسيم ارث از سوى ورثه، بدون پرداخت به خواه                 االرث خود را مى      خواهر ابوينى شريك ارث است و سهم           ج ـ 
 ٢۶/٧/٧۵ .صحيح نيست و سبب تضييع حّق است

برادرم بدون اجازه ما، اراضى ديم، آبى، باغ و احشامى آه                .  ورثه قانونى او يك پسر و سه دختر هستند            .  پدرم فوت آرده است      )١٧۵٩س  (
مانده آه هنوز آشت     آيا زمينهاى باقى  .  گونه حّقى نداريد  گويد شما هيچ     االرث ما مى   متعّلق به پدرم بود را فروخته است و در مقابل درخواست سهم            

 توانيم آشت آنيم؟ نشده را مى
 ١۵/٧/٧۴ . تصّرف بعضى وّراث در ارثى آه حّق همه ورثه است، حرام و معامله با آن اموال هم باطل و فضولى استج ـ

 قيمت نمودن اموال متوّفا
شود يا قطع     اشجار، آيا اشجار به قيمت زنده آه در جاى خود باقى است، تقويم مى                  االرث زوجه از   براى پرداخت و تحويل سهم       )١٧۶٠س  (

 گردد؟ شده آن تقويم مى
 ٣/۴/٧۵ . به قيمت زنده آه در جاى خود باقى است، بايد پرداخت شودج ـ

 ته شود يا روز تقسيم ماترك؟االرث زوجه از اموال غير منقول، قيمت روز فوت متوّفا در نظر گرف براى تعيين و پرداخت سهم )١٧۶١س (
 ٣/۴/٧۵ . قيمت روز تقسيمج ـ

ماترك او يك باب منزل مسكونى است آه ورثه بدون              .  شخصى آه فاقد فرزند است، فوت نموده و از جمله ورثه او زوجه است                     )١٧۶٢س  (
اينك همسر متوّفا خواهان     .  يابد اى مى  العاده يش فوق نمايند و بر اثر اين آار، قيمت آن افزا            پرداخت ثمنّيه، آن را تخريب و به فروشگاه تبديل مى             

برد  شود؟ و آيا زوجه از قيمت سرقفلى فروشگاه فعلى ارث مى            االرث خويش است، آيا قيمت ثمنّيه اعيانى هنگام فوت يا هنگام ادا پرداخت مى                سهم
 يا از ساختمان تخريب شده؟

االرث را   كن با فرض بقاى او تا زمان ادا، يعنى هر زمان آه خواستند سهم                     سهم زوجه، يك چهارم قيمت منزل هنگام فوت است، لي                ج ـ 
و بديهى است آه    .  شود آه اگر تا اآلن بود چه مقدار قيمت داشت           شود، و اگر تخريب شده فرض مى        بپردازند، قيمت همان زمان حساب مى      

و زن نسبت به مصالح مصرف شده و تغيير           ;  آند  فرق مى  منزل مسكونى آه قابليت تجارى شدن را دارد، قيمتش با منزل غير قابل تجارى                
 ٢٩/١/٧٢ .بنا و سرقفلى فعلى حّقى ندارد

شوند يا درختان خشك     طريقه تقويم در ثمنّيه اعيانى باغ چگونه است؟ آيا در اين تقويم، درختان به عنوان شجر مثمر محسوب مى                       )١٧۶٣س  (
و انواع درخت مثمر،    )  اصطالحًا نر (حاصل   آند، در تقويم، تفاوت بين درخت خشك و بى           ىاگر درختان بدون حاصل معنى پيدا م       .  و بدون حاصل  

 آه آارشناس بر اساس آن، درخت را قيمت نمايد، چيست؟... چون بادام، پسته و
 :توان استفاده آرد  به طور آلى از اشجار به چهار نحو مىج ـ
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 ;شود اده مىاز آن استف... به عنوان چوب خشك آه براى نّجارى و. ١
 ;به نحو درخت زنده، ليكن بايد اجاره زمين پرداخت شود، چرا آه زمين مال ديگران است. ٢
 ;شوند فروشيها فروخته و عرضه مى به صورت درخت زنده، مثل شمعدانيها آه در گل. ٣
و ميزان در تقويم براى پرداخت سهم زوجه،        ماند،   به عنوان درخت زنده، با حفظ شرايط و جهات ارزشى آْن آه در زمين مّجانًا باقى مى                 .  ۴

 ٢/٧/٧٠  .گردد فايده شد بايد آنده شود، چون درخت خشك محسوب مى طريق چهارم است، وگرنه اگر درختى بى
 ارث افرادى آه تقّدم و تأخر مرگ آنها معلوم نيست

.  معلوم است شوهر زودتر از بقيه فوت آرده است          آه اين طور .  اند در يك تصادف، زن و شوهرى به همراه فرزندشان آشته شده              )١٧۶۴س  (
 تواند َمهرّيه او را از وّراث مرد بگيرد؟  برد يا خير؟ همچنين آيا وارث زن مى در اين صورت، آيا وارث زن از وارث مرد ارث مى

 و تقّدم و تأّخر معلوم نباشد، يك         رسد آه زن و فرزند جزو آنها هستند، اّما نسبت به زن در صورتى آه تقارن                    ارث مرد به ورثه او مى       ج ـ 
و يك مرتبه  )  از ماترك مادر در هنگام فوت     (رسد آه فرزند هم جزو آنهاست        آنيم مادر زودتر مرده، ارث او به وارثش مى         مرتبه فرض مى  

آه با فرض فوت از     برد، ليكن ارثى     االرث خود را از ماترك فرزند در هنگام فوت مى           آنيم فرزند زودتر فوت آرده، مادر سهم        فرض مى 
شود، و َمهرّيه زن را قبل از تقسيم مال بايد  گيرد و بين بقّيه ورثه هر يك تقسيم مى برند، چيزى از آن به مادر و فرزند تعّلق نمى        يكديگر مى 

 ٢۴/١١/٧۴ .اش تقسيم آرد جزو اموال زن حساب نمود و مانند بقّيه اموال زن، بين ورثه
آيا زوجه فقط از     .  اند و يك پسر ديگر باقى مانده        زوجه دايم .  اند زلزله و قرار گرفتن زير آوار فوت نموده          پدر و پسرى بر اثر          )١٧۶۵س  (

 برد؟ مى برد يا اينكه از هر دو ارث رسد، ارث مى گرفتن آنچه از فرزند متوّفايش به او مى اصل ماترك زوج، بدون در نظر
دن تاريخ هر يك و تقّدم و تأّخر و تقارن آنها، بايد اول ماترك هر يك از آن دو حسب                          برد، ليكن با فرض معلوم نبو        از هر دو ارث مى      ج ـ 

برند آه نتيجتًا در مفروض سؤال، اول فرض حيات            االرث مى  قاعده غرقى و مهدوم عليهم، تقسيم شود و بعد زوجه و يا ورثه ديگر، سهم                  
شود و سهم پسر، نصف از آّل اموال          د فرض حيات پسر بعد از پدر مى        شود و سهم او يك ششم از مال پسر است و بع              پدر بعد از پسر مى     

پدر است، چون در فرض سؤال، وارث او دو پسر بيش نبوده، ليكن به استثناى يك هشتم آه سهم زوجه است، ناگفته نماند آه هر يك از                                         
برند، نه از    ط از اموال قبلى همديگر ارث مى       شود، فق  برد و فرض حيات و فوت در آنها مى           غرقى و مهدوم عليهم آه از ديگرى ارث مى          

 ٢٢/۴/٧۴ . آنچه با فرض فوت ديگرى آه جزو اموالشان شده است
. اتفاق دو فرزندش پيمان و ايمان به شهادت رسيده است             خانم فاطمه طاهريان آارمند بانك آشاورزى در جريان حمله به بانك به                 )١٧۶۶س  (

وصّيت نموده تا مبلغ دو ميليون        در زمان حيات،  .  اند را قبل از مادر و ديگرى را پس از مادر به قتل رسانده               فرزندش   اند آه يك   قاتلين اقرار آرده  
والدين همسر شهيدش    :اند از  اينك فقط خانم بيتا باقى مانده است و بقّيه ورثه عبارت          .  مساوى تقسيم شود   اش بين سه فرزندش به طور      ريال وجه بيمه  
 فرماييد؟ گونگى تقسيم مبلغ فوق را بيانلطفًا چ. و والدين خودش

 در فرض سؤال، يك سوم حق بيمه به فرزند باقى مانده يعنى خانم بيتا داده شود، يك سوم حق بيمه، آه بنا بود به فرزند ديگر، يعنى                                          ج ـ 
از دو فرزند ديگر، يعنى ايمان و        ماند و بين ورثه مادر آه عبارت بودند           پيمان برسد، با مرگ او قبل از مرگ مادر، در ملك خود مادر مى               

آشته شده است، يعنى      يك سوم ديگر حّق بيمه براى فرزندى است آه بعد از مادر                 .  شود اهللا تقسيم مى    بيتا و پدر و مادر متوّفا، آمافرض         
.شود اهللا تقسيم مى   ر او، آمافرض  اند از بيتا و پدر و مادر پدر او، و پدر و مادِر ماد               عبارت ايمان آه بقّيه ماترك اين فرزند بين ورثه او آه          

۴/٢/٧٣ 
 مسائل متفّرقه ارث

آيا زن  .  حال شوهر او بدون وصّيت فوت آرده است         .  اند زنى از اوايل ازدواج با شوهرش آار آرده و اموالى را به دست آورده                   )١٧۶٧س  (
بافى به شوهر خود آمك آرده است از اموال شوهر به او                قالى برد، يا با توجه به اينكه در تهّيه اموال از راه خياطى و                االرث خود را مى    فقط سهم 
 گيرد؟ تعّلق مى

 اگر محرز شود آه زن، آمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبّرعًا انجام داده، چيزى از اموال ماترك شوهر، غير از سهم                               ج ـ 
و ناگفته  ;  كار چيزى است آه به شوهر قرض داده و آمك نموده است            المثل اعمال و آارهايش، و طلب      وگرنه مستحّق اجرت  ;  برد االرث نمى 

نماند آه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مّجانّيت و آمك بالعوض به شوهر و تبّرع و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت                                       
سبت به اموال و آمكها متبع است تا            چون به هر حال، اصل، حرمت عمل زوجه و لزوم برائت ذّمه زوج متوّفا از اداى عوض ن                            ;  نيست

 ٢۵/٧/٧٨ .دهند، چون اصل بر حرمت عمل است مانند همه اعمالى آه افراد براى يكديگر انجام مى; خالفش ثابت شود
 ايم، بعد از فوت شوهر متعّلق به چه آسى است؟ اى آه در طول زندگى مشترك خريدارى آرده اسباب و اثاثيه )١٧۶٨س (

 ١٢/١/٧٢ .حه حل گردد بايد با مصالج ـ



 203                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

 امروزه، چه وسايلى از باب َحْبَوه فقط مال پسر بزرگ است؟ فرضًا زمان سابق اسب بود، اآلن موتور و دوچرخه و ماشين باشد؟ )١٧۶٩س (
شود، نه اضافه،  برد و حساب مى آند و آنها را هم به عنوان ارث مى  آنچه در رساله به عنوان حبوه آمده است، با تغيير زمان تغيير نمى       ج ـ 

 ٢۵/١٢/٧۵ .و فقط در تقسيم حّق اوست
آيا تقسيم او با توجه     .  شخصى آه شناخت آافى به مسائل شرعى نداشته، اموال مّيتى را تقسيم آرده است آه مورد قبول شرع نيست                     )١٧٧٠س  (

 االجراست؟ به اينكه وّراث از او خواسته بودند آه تقسيم آند، الزم
 ٢۶/١١/٧۴ .العمل است وگرنه خير تور شرعى تقسيم نموده باشد و وّراث به سهم خود راضى باشند، الزم اگر به غير از دسج ـ

اى نوشتيم و آن مرحوم تأييد آرد و شوراى               قولنامه.  جانب در زمان حيات پدرم، مقدارى زمين از ايشان خريدارى نمودم                  اين  )١٧٧١س  (
اّما در حال حاضر، با توجه به افزايش قيمت زمين، شوهر خواهرهايم                   .  ن عينى امضا آردند     اسالمى محل مهر آردند و تعدادى به عنوان شاهدا             

گويند زمان خريد الزم بوده از دخترهايش آه         ام و مى   گويند بنده پدرم را تحت فشار قرار داده و او را وادار به فروش آرده               آنند و مى   اعتراض مى 
 حكم شرعى چيست؟.  نگرفتى، قولنامه فاقد اعتبار است، و زمين بايد بين ورثه تقسيم شودگرفتى و چون اجازه وارث او هستند، اجازه مى

نيست، مگر در وصّيت آه نسبت به مازاد بر ثلث، نفوذ آن                   تصّرفات مالك در ملِك خودش، در هر حال، نافذ و منوط به اجازه ورثه                     ج ـ 
 ١٩/١١/٧٣ .منوط به اجازه ورثه است

 توانند شخصى را به عنوان وصّى او انتخاب نمايند يا نظر متوّفا در زمان حيات شرط است؟ وّفا، آيا ورثه مىبعد از فوت مت )١٧٧٢س (
 ١٢/٩/٧٠ .توانند فردى را به عنوان وآيل در دخل و تصّرفات قرار دهند  چون اموال بعد از فوت متعّلق به ورثه است، مىج ـ

 مترمربع در اصفهان داشته آه زمين ياد شده در طرح شهردارى قرار گرفته و ورثه و                  ٢٢۴يكى از شهدا قطعه زمينى به مساحت          )١٧٧٣س  (
اند، آن گاه شهردارى يك قطعه زمين به              ولّى قهرى صغار، در دفترخانه اسناد رسمى حضور يافته و سند زمين را به شهردارى واگذار نموده                             

اى اعالم نموده آه بنا به تصميم آميسيون معّوض            سپس شهردارى طّى نامه   .  است مترمربع به عنوان معّوض به ايشان واگذار نموده            ٢۶٣مساحت  
داند و لذا پنجاه درصد باقى مانده را            االرث نمى  شهردارى، پنجاه درصد امتياز واگذارى به فرزندان شهيد اختصاص داشته و آن را مشمول سهم                     

برند يا از پنجاه      بنابراين، آيا والدين و فرزندان از آّل زمين ارث مى              .  تقسيم گردد االرث دانسته آه بايد بين فرزندان و والدين شهيد                مشمول سهم 
 درصد باقى مانده؟

برند و پنجاه درصد ديگر حسب نظر آميسيون             ورثه شهيد پدر و مادر و فرزندان از پنجاه درصد باقى مانده زمين معّوض ارث مى                         ج ـ 
 ١٨/٨/٧١ .گردد آه شهيد محسوب نمىشهردارى متعّلق به فرزندان شهيد است و جزو تر

ديه او چقدر است و به چه آسانى        .  سوزى غير عمدى آه به وسيله بنده اتفاق افتاد فوت آرد            جانب بر اثر يك حادثه آتش      همسر اين   )١٧٧۴س  (
 گيرد يا نه؟ ده هم از ديه، ارث تعّلق مىآيا به بن. مادر و چهار فرزند او آه در قيد حياتند: اند از گيرد؟ ورثه متوّفا عبارت از وارثين تعّلق مى

و چون  .   ديه ده هزار درهم يا هزار مثقال طال و چيزهاى ديگرى است آه ذآر آن غير الزم است، حّداقل درهم است و حّداآثر طال                                     ج ـ 
ختيار آند، و نيز چون قتلش      تواند درهم را ا    ، لذا شوهر در فرض سؤال مى      )يعنى بدهكار ديه و قاتل سهوى و خطايى       (اختيار با جانى است،     

برد، و ارث او به همه آسانى آه           پردازد، از ديه مانند ساير اموال آن مرحومه ارث مى             عمدى نبوده بلكه شبه عمد بوده و ديه را خود مى             
 ١/١٠/٧٠ .گيرد وارث طبقه اول هستند، تعّلق مى

 آند؟ ث نياز است يا نظر يك نفر بدون اجازه ديگر وّراث آفايت مىآيا در مورد هزينه مربوط به مجلس ترحيم، رضايت همه وّرا )١٧٧۵س (
.گردند، لذا تصّرف در اموال با رعايت حّق وّراث، جايز است          شود و آنان مالك اموال مى       با فوت شخص، همه اموال به ورثه منتقل مى         ج ـ 
١٢/٩/٧٠ 

برد؟ و آيا فرزند از      اى خود ارث مى    يا اين فرزند از پدر شناسنامه      در جريان لقاح مصنوعى، اگر نطفه از يك مرد اجنبى باشد، آ               )١٧٧۶س  (
 برد؟ مادر و مادر از فرزند، ارث مى

تواند در حال حيات خود از اموالش به او              آرى، مى .  اى است، نه پدر اصلى       برد، چون پدر شناسنامه     اى ارث نمى     از پدر شناسنامه    ج ـ 
و اّما در صورتى آه مادر       ;  تواند يك سوم دارايى خود را نسبت به بعد از مرگ وصّيت نمايد               ه مى صلح يا هبه نمايد تا مالك گردد، آما اينك         
نسبت به مادر حكم ولد  شبهه را دارد و آثار فرزندى و مادرى                 )  آه معموًال هم جهل قصورى است      (جاهل عن قصور به حرمت عمل بوده          

 ٢٨/١١/٧۶ .گردد مترّتب مى

 احكام قضا و شهادات
 اضىشرايط ق

دانند و در قانون استخدام قضات نيز در غير شرايط ضرورى، اجتهاد                  تقريبًا همه فقهاى فريقين، اجتهاد را در قاضى شرط مى               )١٧٧٧س  (
 قانون اساسى آه عدم مغايرتش با شرع مقدس به تأييد رهبر فقيد انقالب رسيده                ١۶٧با توجه به اينكه طبق اصل       .  براى قضات الزم شمرده شده است     
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، قاضى موّظف است ابتدائًا حكم هر دعوى را در قوانين مصّوب بيابد و از                     )البته بعد از نظر خبرگان قانون اساسى و مْعظِم علماى امامّيه              .  (ستا

صدور رأى بر اساس نظر خود در صورت تعارض با قانون، اجتناب ورزد و همان گونه آه رويه آليه محاآم آشور بايد چنين باشد، قضات در                                      
لذا مجتهد بودن قاضى در پرونده        .  آنند وى مطرح شده، ابتدائًا به قوانين مصّوب و معتبر موجود مراجعه نموده، حكم را از آنها استخراج مى                         دعا

د، تأثيرى ندارد و چه بسا قضاتى آه با فقه بر اساس تقليد، آشنا هستند و تحصيالت دانشگاهى در حقوق هم دارند و از قضاتى آه فقط مجتهد هستن                                    
عالى آيا در شرايط امروز، هنوز هـم اجتهاد در             توانند دعاوى را با قوانين موجود تطبيق داده، حكم آن را بيان آنند، لذا به نظر حضرت                       بهتر مى 

تواند  ى مى قاضى به عنوان حكم اولى از شرايط قاضى است و يا ايـنكـه قاضى مقّلد آه قادر به استنباط حكم دعوى از قوانين است، به عنوان اول                                   
 حكم آند؟

ِ دانستن و علم به مسائل و موازين قضا، ولو از روى تقليد به حيث آه بتواند                                   عدم شرطّيت فقاهت و اجتهاد در قاضى و آفايت                  ج ـ  
طور آه فقها و مجتهدين از طرف شرع و                 باشد و همان    خصوصّيات موارد و موازين شرعى را تشخيص دهد، خالى از اقوائّيت نمى                     

مجاز در قضا هستند، مقّلدين همانند آنها مجاز و مأذون هستند و شرطّيت اجتهاد و عدم آفايت تقليد در قاضى،                               )  عليهم السالم (معصومين
آتاب گران وزن فقهى آه در حّد       »  جامع الشتات «القضا از آتاب     در آتاب )  قدس سره (گرچه مشهور است، ليكن محّققى همانند ميرزاى قمى        

به عالوه آه   )  قدس سره (توان پيدا آرد، قائل به عدم شرطّيت شده و حّتى از عبارت منقوله در تنقيح از مبسوط شيخ                     خودش مانند آن را نمى    
بلكه باالتر، براى اثبات عدم مهجوريت آفايت تقليد و عدم شرطّيت              ;  نه تنها براى اجماعى نبودن شرطّيت اجتهاد از آن استفاده نموده است               

در نظر شيخ الطائفه مهم     )  نمايد يعنى جواز قضاى مقّلد را آه از علما استفتا مى          (، ِاشعار آن را به اينكه قول اول          اجتهاد نيز بهره آامل برده    
لو لم  «:  بوده به خاطر آنكه او را قول اول قرار داده و اين اول قرار دادن، ِاشعار به اهميت دارد و بلكه باالتر از اين، بهره برده و فرموده                                 

، و براى عدم    »أرجح األقوال عنده بل لم يظهر من التنقيح انكاره أيضًا سّيما مع تمّسكه باصالة البراءة في دفع القول الثاني                     )  قول اّول (نقل  
من أراد االّطالع   استدالل شده و مورد نقض و ابرام از طرفين قرار گرفته و                »  الشتات جامع«و  »  جواهر«شرطّيت، هر چند به وجوهى در        

 :جانب، دو وجه است ليكن عمده وجه به نظر اين بمظانها من الكتابين و غير هما، عليها فعليه الرجوع
ِاّياآم ان يحاآم بعضكم بعضًا الى        «)  عليه السالم (قال أبوعبداهللا جعفر بن مّحمد الصادق       :  صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم الجّمال قال          «.  ١

اگر نگوييم    و مؤّيد اوست ـ    ٥٨»يانا فاجعلوه بينكم فاّني قد جعلته قاضيًا فتحاآموا اليه        أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئًا من قضا           
ربما آان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء،                 ):  عليه السالم  (قلت ألبي عبداهللا    :  قال«:  ـ صحيحه حلبى     مثل خود او دليل است        

 آيفيت استدالل، آن است آه آنچه در            ٥٩.»بر الناس على حكمه بالسيف و السوط         فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يج                
قرار گرفته، علم به قضاياست و علم در اصطالح آتاب و               )  عليه السالم (صحيحه مورد و موضوع نصب براى قضا از طرف امام صادق              

 هو تا علم و يقين فلسفى موضوعّيت داشته باشد و             سّنت و لسان قانون، به عنوان مصداق روشن حّجت اخذ شده، نه به عنوان خودش بماهو                   
اين معنا در جاى خودش تحقيق شده، و گرنه اصوًال از ضرورّيات دين آه بگذريم، علم فلسفى و يقينى وجود ندارد و نتيجتًا اين همه آيات و                              

بر اعتقاد راجح يا اعّم از يقينى و ّظن حّجت،         آما هو واضح، و حمل آن       ;  ماند محل مى  مورد و بى   روايات مربوط به علم و علما و عالم، بى        
هر حال،   به.  آه ما اختيار آرديم    به عالوه آه اخذ حّجيت در اعتقاد ظّنى، خود شاهدى است بر همان              ;  بر خالف ظاهر است و وجهى ندارد       

آما ال يخفى على     .  ن موضوعّيت علم در لسان قانون و مكالمات و محاآمات، به عنوان مصداقى از مصاديق حّجت مأخوذ است نه به عنوا                         
من راجع العرف و العقالء في لسانهم و من المعلوم حجّية فتوى المجتهد للمقّلد، فكما اّن له الحّجة بموازين القضاء فكذلك المقّلد، آما هو                              

ته في نفسه، الّنه مخالف للظاهر آما        ظاهر و اّال فليس المجتهد أيضا عالمًا بالعلم الخاّص، و آون المراد علمه بالمعنى األعّم مع عدم تماميّ                     
مّر ليس تمام فى المجتهد أيضًا آالمقّلد لعدم حصول الّظن الشّخصي له في غير واحد من المسائل الظنّيه، آما هو واضح أوًال، و لعدم                                           

دمه من رأس في موارد األصول ثالثًا،        و لع .  االعتبار به على حصوله ثانيًا، فاّن االعتبار بالنوعي منه ال الشّخصي منه، آما ال يخفى، فتأمل                  
حنظله آه اختصاص به مجتهد       و گفته نشود آه اطالق صحيحه به وسيله مقبوله ابن           فالصحيحة شاملة لهما والينبغي االشكال في ذلك أصًال،           

رسد،   به نظر نمى     شود آه بر فرض تسليم اختصاص نصب به مجتهد، در مقبوله آه بعيد هم                       چون جواب داده مى     ;  شود دارد، تقييد مى   
آيد  توان اطالق را قيد زد وگرنه تأخير بيان از وقت حاجت نسبت به صحيحه الزم مى                      باشند و نمى   چون مثبتين مى  ;  توان تقييد نمود   نمى

ولو موردش  ;  چون بحث در صحيحه، بحث نصب است و روشن نمودن حال مردم از حيث مراجعه به قاضى و نصب قضّيه شخصّيه است                         
چون قضّيه خارجيه جزئيه، قابل تقييد نيست و از همه گذشته، در وجه دوم، عدم تمامّيت اين اشكال،                                ;  توان تقييد نمود     و نمى   عام باشد 
 .شود تر مى واضح

                                                           
 .٥، أبواب صفات القاضى، ح ١وسائل الشيعة، باب. ٥٨
 .٨همان، ح . ٥٩
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يعنى بر فرض آه ما بگوييم از مقبوله و صحيحه، نصب                    ;  وجه دوم تنقيح مناط و الغاى خصوصّيت از اجتهاد و آفايت تقليد است                       .  ٢
شود، نه اعّم از مجتهد و مقّلد و يا بخاطر تقييد اطالق آه در وجه قبل در اشكال ذآر شد و يا به جهت وجوه ديگرى آه                               تفاده مى مجتهدين اس 

و اّما داللت آنها بر عدم        ;  در آتب فقهى مورد بحث قرار گرفته است، به هر حال، بيش از قصور ادّله نسبت به مقّلد، چيز ديگرى نيست                              
 مگر از باب    و لم يقل به أحد بل اليقول به صغير من اصاغر أهل العلم فضًال عن آبارهم و علمائهم                  .  البطالن است   واضح جواز قضاى مقّلد،  

فهمد آه مناط است، در         يعنى آنچه عرف مى      ٦٠;از باب غلبه است      گوييم ذآر روات حديث و مجتهدين در مورد نصب،             قيديت، ليكن مى   
همان علم به موازين و احكام است، ليكن چون در آن زمان، علم به مسائل و               )  عليهم السالم (يتقضاوت شرعى و قضاوت حسب مذهب اهل ب       

احكام اسالمى، السّيما نسبت به مسائل قضا آه مورد ابتالى عاّمه نبوده، راه غالبش، بلكه تقريبًا تمام راهش منحصر به نقل روايات و روات                          
اند وگرنه معلوم است آه در قضاى قاضى علم            است، بدين جهت، آنها مورد نصب قرار گرفته        احاديث و تدبير آنها و اجتهاد مجتهدين بوده           

متعّرض آن شده يا آّفارات احرام و محّرمات آن و          »  عروة«به مسائل بئر و منزوحات آن و مسائل فروع اجمالى خلل آه فقيه يزدى در خلل                   
 دانستن قوانين قضايى و موازين آْن آه در قضا تأثير تام و بسزايى دارد نيز فرقى                     آما اينكه در  ;  امثال آنها، هيچ تأثيرى در باب قضا ندارد         
باشد و خالصه آنكه به نظر بنده، تنقيح مناط عرفى و الغاى خصوصّيت عرفّيه در مورد، مسّلم                          بين دانستن عن اجتهاد و يا عن تقليد نمى            

وجود بقّيه شرايط، مجاز     على هذا همه دانايان به مسائل قضا و قوانين آن با            باشد، ف  است و حّجت شرعى تاّمه براى عدم شرطّيت اجتهاد مى           
الشرائط و   و شارع مقّدس بوده و هستند و در اين جهت، فرقى بين مجتهد و مقّلد و فقيه جامع                        )  عليهم السالم (در قضا از طرف معصومين     

زه علمّيه و دانشگاهها و همه مراآز تحقيقات علمى قضايى و                و چه نيكوست آه فضال و محّققين در مسائل اسالمى از حو                ;  غير آن نيست   
حقوقى به صفحه پانزدهم تا نوزدهم از آتاب القضاى جواهر مراجعه و بحث تحقيقى و تتّبعى آن فقيه واال آه جواهرش افتخار فقه شيعه است     

ها را به اضافه نمودن تحقيق بر تحقيقات با حفظ             يهـ آه حوزه  عل اهللا شاءاهللا بتوان به وصّيت امام اّمت ـ سالم          را مورد دّقت قرار داده تا ان        
 ١۵/١٢/٧٨ .آرد، عمل نموده باشيم سّنت فقه جواهرى توصيه مى

اند بعد از مدتى وارد قّوه قضائيه بشوند، ولى به خاطر رواياتى آه در مورد قضاوت                  طّالبى آه مشغول درس خارج هستند و مايل         )١٧٧٨س  (
 .ترسند، نظر شريف خود را در اين مورد بيان فرماييد گيرى شده، از عاقبت اين آار مىوارد شده و خيلى سخت

 ٢/٨/٧١ . تا جايى آه قضاوت براى فرد، واجب عينى يا آفايى نشده است، اختيار با خود شخص استج ـ
 صورت، قاضى بايد طبق نظرات       فرماييد؟ در اين   در صورت آمبود قاضى مجتهد، آيا قضاوت قاضى غير مجتهد را تجويز مى                  )١٧٧٩س  (

 مقلَّد خود يا طبق نظرات مقلَّد مّتهمان يا قانونى آه تدوين شده حكم نمايد؟
 ۵/١٠/٧۵ .نمايد  مانعى ندارد و بايد حسب قوانين شرعّيه مصّوب و مقّرر، عملج ـ

الشرائط نيست، بر    ى آه مجتهد جامع   در مواردى آه شخص مرتكب جرمى گرديده است، قاضى در موارد سكوت قانون در صورت                )١٧٨٠س  (
الشرائط باشد و فتواى او با فتواى           چه اساسى بايد حكم را صادر نمايد؟ بر اساس فتواى مرجع تقليد خود يا مّتهم يا ولى فقيه؟ و اگر مجتهد جامع                                

 مرجع تقليد مّتهم يا ولى فقيه مغاير باشد، بر چه اساسى بايد حكم دهد؟
 ٨/١١/٧۵ .نمايد د َحسب فتواى خود يا مرجع تقليدش، عمل در چنين مواردى بايج ـ

براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، آيفرى و امور        (مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود آنان به دستگاه قضا                   )١٧٨١س  (
 .يدمرقوم فرماي) حسبّيه از بدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم

مجاز به تصّدى قضا      )  عليهم السالم (ِقبل ائمه معصومين    باشد و همان گونه آه مردان از             شرطّيت ذآورّيت در قضاوت محرز نمى           ج ـ 
 ١۵/٧/٧٩ .مجازند هستند، زنان هم از ِقبل آنان

يم و از محكمه بخواهد آه او را احضار           اگر مّتهمى به محكمه و قاضى آتبًا اعالم آند آه من از تخّلفات و تقصيرات منتسبه ُمبّرا                       )١٧٨٢س  (
گناهى خود را ارائه نمايد، آيا قاضى و دادگاه حق دارد به تقاضاى او توجهى نكرده و بدون                           آند تا حضورًا توضيحات الزم را بدهد و مدارك بى             

 احضار مّتهم، غيابًا رأى صادر آند؟ اگر چنين حكمى صادر شود، محكوم به بطالن است يا خير؟
تواند  تواند غيابًا اگر طرف را پيدا نكرد، حكم آند، ليكن غايب در زمان حضور مى                     الناس دارد، قاضى مى     ر مواردى آه جنبه حقّ       د ج ـ 

آرى، اگر  .  اهللا است، حكم بايد حضورى باشد        و اّما در موارد حدود و تعزيرات آه حقّ           »الغائب على حّجته  «حّجت خود را اقامه نمايد، آه        
 ١۶/٧/٧۵ .تواند حكم بدهد ايب نمايد و جرم براى حاآم ثابت شود، مىمحكوم خود را غ

                                                           
 . يعنى قيد وارد مورد غالب است.٦٠
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الّناس نيز   اّللهى آيا فقط در حدود الهى نظير زناست يا تعزيراتى را آه جنبه حقّ                       ممنوعّيت محاآمه غيابى مّتهم در جرايم حقّ            )١٧٨٣س  (
توان حكم برائت وى را صادر نمود يا          افى نيز در پرونده وجود ندارد، مى       گردد؟ و آيا موقعى آه دسترس به مّتهم نباشد و داليل آ              ندارد، شامل مى  

 خير؟
 ٢۴/٣/٧۴ .گونه حّدها و تعزيرها نيست  چون مناط ممنوعّيت حكم غيابى، َدْرِء حّد به شبهه است، فرقى بين اينج ـ

  اصدار حكم غيابى جايز است يا خير؟، آيا...خوارى و در مسائل حكومتى، از قبيل مواد مخّدر، آالهبردارى، ِرشوه )١٧٨۴س (
 ١٣/١/٧۴ . اصدار حكم غيابى با فرض اينكه احتمال ايجاد شبهه از طرف محكوم عليه نباشد، جايز استج ـ

شود، حّجيت دارد يا نه؟ آيا علمى         حاصل مى )  علم خارج از محتويات پرونده     (آيا علمى آه براى قاضى از طريق مشاهده و حس               )١٧٨۵س  (
شود آه آن ادّله و امارات را شرع و قانون براى اثبات جرم خاص، آافى ندانسته، حّجت است يا نه؟                          قاضى از ادّله و اماراتى حاصل مى       آه براى   

اگر در موردى مثًال دوبار اقرار، يك شهادت و ساير قرائن و                  .  براى نمونه، اثبات زنا با چهار بار اقرار يا شهادت چهار شاهد امكان پذير است                       
رات آه هيچ آدام به تنهايى براى اثبات آافى نيست، وجود داشته باشد و منجر به علم قاضى شود، آيا اين علم قابل استناد است يا خير؟ و بر                                            اما

 فرض حّجيت علم قاضى، آيا فقط علم قاضى واجد شرايط شرعى، مثل اجتهاد، حّجت است يا علم هر قاضى حّجيت دارد؟
 و اجتماعى آه از حقوق الّناس است، اگر مستند به امارات و قرائنى باشد آه معموًال موجب علم است و                                  علم قاضى در حقوق مدنى        ج ـ 
معتضد )  عليهم السالم (توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظاّن تهمت نباشد و قاضى مّتهم نگردد، حّجت است و به عمل معصومين                          مى

اّما در باب حدود آه جنبه ِعرضى دارد،        ;  تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است         وىو مؤّيد است، و هر چه قاضى در فّن قضا ق          
مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به چهار مرتبه اقرار خود مّتهم، آن هم از روى اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه و يا چهار                                        

گر چه موجب يقين    ;  ت آمده، نه هرگونه شهادت حدسى و حّسى او، و قرائن و شواهد               شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاّصى آه در روايا             
و ناگفته نماند آه علم حاآم، جنبه موضوعّيت دارد نه            .  صددرصد هم باشد، چه رسد به اطمينان، موضوع حكم حاآم به اجراى حدود نيست                

به ِعرضى دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار مّتهم، ولو يك مرتبه طريقّيت و مقتضاى اصل هم، عدم جواز حكم است و در تعزيرات هم آه جن        
بر آن بوده و به      )  عليه السالم (و اّما غير آن حّجيت علم قاضى، همانند حقوق اجتماعى آه گذشت و سيره عملى اميرالمؤمنين                      ;  حّجت است 

اهللا دارد و مسائِل ِعرضى        حدود و تعزيرات آه جنبه حقّ       ناگفته نماند آه در مسائل        .  آند خاطر جلوگيرى از تخّلفها و معصّيتها آفايت مى          
اءْدَرؤوا «است، چون امر به َدرِء حدود با شبهه شده            )  اگر نگوييم ممنوع  (مطرح است، تحصيل علم براى قاضى، غير واجب، بلكه مذموم              

 ٢۴/۴/٧٨ .ليه استفاده شده استاز همين امر و حديث و روايات عم» الحدود تدرء بالشبهات« و جمله معروف »الحدود بالشبهات
و اگر علم قاضى طريق سومى است، حكم عفو          .  نظر فقهى خود را در باره علم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا بّينه بيان فرماييد                     )١٧٨۶س  (

 چگونه است؟
نابراين، همه طرق اثبات زنا بر       ب.  شود چون عفو بر خالف قاعده است، لذا به مورد نص اقتصار مى              ;   عفو در غير اقرار، جايز نيست       ج ـ 

مثل زنا آه براى اثبات آن در شرع طرق خاّصى  ليكن در مسئله قبل گذشت آه علم قاضى در      .  اين جهت در حكم بّينه است      فرض حّجيت، از  
 ٢۴/۴/٧٨ .و بايد به يكى از دو امر، يعنى چهار مرتبه اقرار و يا وجود چهار شاهد، ثابت شود معّين گشته، حّجيت ندارد

 در صورتى آه قاضى به استناد علم خود حكم نمايد، آيا اين حكم آه بر مبناى علم قاضى صادر شده، قابل تجديد نظر است يا خير؟ )١٧٨٧س (
آرى، .   حكم قاضى قابل برگشت نيست، مگر در موردى آه خود قاضى به اشتباه خود پى ببرد، يا بر خالف دليل قطعى، حكم آرده باشد                           ج ـ 

قاضى قبلى شكايت آند و تقاضاى رسيدگى مجّدد           تواند به قاضى ديگرى از دست        مّدعى اشتباه يا خالف قاضى باشد، مى         وم عليه اگر محك 
 ٢٠/١٠/٧۵ .شود الّناِس قابل جبران، مترّتب مى حكم بر حكِم اول تا زمان حكم مجّدد در حقوق نمايد، هر چند آثار

مجتهد جامع الشرائط و يا حكمّيت فرد يا افرادى آه شغلشان قضاوت نيست، دعوى خود را ولو                 اگر طرفين دعوا بر اساس حكم يك          )١٧٨٨س  (
توانند از طريق محاآم صالحه در رابطه با همين دعوى، اقامه                 دعوى قتل هم آه باشد، حّل و فصل نمايند، آيا با اين وصف باز طرفين دعوا مى                        

 دعوا نمايند؟
شود و نه رجوع به ديگران       مه صالحه و يا حكمّيت مرضّى الطرفين، دعوا شرعًا خاتمه يافته تلّقى مى               بعد از حّل و فصل دعوا در محك         ج ـ 

جايز و نه ديگران حّق قضاوت دارند، مگر آنكه يكى از طرفين دعوا، مدعى عدم صّحت حكم و يا حكمّيت از جهت شرايط و مقّررات باشد                             
 ١/٣/٧٨ .آه در حقيقت دعوى عليه حاآم و يا داور است

 وصول هزينه دادرسى از محكوم عليه آيا شرعّيت دارد يا خير؟ )١٧٨٩س (
گردد، اگر محكوم عليه واجد و مماطل و           هرگونه هزينه و مخارجى آه محكوم له براى گرفتن طلب و حّقش از محكوم عليه متحّمل مى                    ج ـ 

 ٢٧/٧/٧۵ .استمقّصر بوده آه سبب ضرر زدن و از بين بردن مال بر محكوم له شده، ضامن 
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شود، را بيان     تهّيه مى ...نظر اسالم در مورد اعتبار اسنادى آه توسط دستگاههاى مدرن مانند فاآس، فيلم، عكس، نوار ضبط و                          )١٧٩٠س  (
 توانند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤّيد تا چه حد قابل استنادند؟ فرماييد؟ آدام يك مى

 ١۵/١٠/٧۵ .نيست تواند قرار گيرد، ليكن حّجت شرعى مىها   جزو مؤّيدها و امارهج ـ
نظرات آارشناسان فّنى آه داراى شرايط شهادت نيستند، هر چند از اين نظرات علم حاصل نشود و يا علم قاضى بر خالف نظريه                           )١٧٩١س  (

 تواند مستند حكم قرار گيرد؟ آنان باشد، آيا مى
تواند به عنوان قرائن مفيد باشد و تابع وثوق و اطمينانى است آه از قول او حاصل                       آه مى  نظر آارشناس جزو قرائن و اماراتى است            ج ـ 
 ٢٠/١٠/٧۵ .ظاهرًا قولشان مانند بّينه حّجت است) يعنى دو نفر(شود، مگر آنكه عادل باشد، بلكه اگر ثقه هم باشد و متعّدد  مى

نين قوانين عادى مشّخص و معّين نموده، خارج از صالحيتش حكمى            اگر قاضى منصوب آه صالحيت آن را قانون اساسى و همچ              )١٧٩٢س  (
صادره، خارج از صالحيت     را صادر نمايد، و داديار اجراى احكام، دستور اجراى آن را به مأمورين اجرا بدهد و مأمور اجرا با علم به اينكه حكم                            

 مسير قانونى خود را طى آرده و توجه به صالحيت دادگاه از وظايف                  دادگاه بوده، در اجرا يا عدم اجرا مرّدد گردد و از طرفى چون حكم مزبور                   
داديار اجراى احكام است، نه مأمور اجرا، چنانچه مأمور حكم صادره را اجرا نمايد، آيا شرعًا و قانونًا مسئول و ضامن خواهد بود يا خير؟ آيا شرعًا                            

 تواند از اجراى حكم خوددارى آند؟ مى
يت دادگاه، اجراى حكم، غير جايز و باعث ضمان است و محض سير قانونى و ابالغ از طرف داديار مسئول،                               با علم به عدم صالح        ج ـ 

باشد و هر آسى موّظف است به يقين خود عمل نمايد، ليكن در موارد                   باعث جواز حد و تعزيرى آه خارج از صالحيت دادگاه است، نمى               
ست و بايد بنا را بر داشتن صالحيت گذاشت و شخص مجرى هم با آشف خالف                      شك بايد حكم اجرا شود، چون اصل در اعمال، صّحت ا              

الشرائط باشد و نظام حكومتى صالحيتش را محدود نموده باشد، فرقى بين              اى، مجتهد جامع   ناگفته نماند آه اگر قاضى محكمه     .  ضامن نيست 
آرى، اگر محدود نشده باشد، در هرگونه امرى            .  گردد  مى باشد و صالحيتها محدود      اين گونه حاآم با بقّيه حكام آه منصوب هستند، نمى               

 ١٧/۵/٧٠ .تواند قضاوت و آيفر نمايد مى
آند  با توجه به اينكه روش جارى در دستگاه قضايى، انشاى حكم به صورت آتبى است، آيا انشاى آتبى نافذ و فصل خصومت مى                          )١٧٩٣س  (
 يا خير؟

 ١٣/١/٧۴ .آند  انشاى آتبى نافذ و فصل خصومت مىج ـ
الزم به ذآر است بعضى از افراد زودتر از               .  اند اند و از وى در دادگاه شكايت نموده              افراد متعددى از شخصى طلبكار بوده           )١٧٩۴س  (

ًال ديگران شكايت نموده و براى اينكه مديون دارايى خود را براى فرار از َدين، به ديگرى منتقل نكند، و مال مزبور در صورت محكومّيت مديون، آ                        
اند و بقّيه طلبكاران در حين شكايت از روى ناآگاهى و يا سراغ نداشتن مال                       به وى پرداخت شود، به اندازه سهم خود اموال وى را توقيف نموده                  

نها بتوانند  اند و با توجه به اظهارات آنان و مشخص بودن مديون، مال ديگرى از او به دست نيامده آه آ                          ديگر، موفق به توقيف مالى از مّتهم نشده         
شود آه آنها حّق تقّدم بر سايرين داشته باشند و ابتدائًا سهم آنها پرداخت گردد ـ                  توقيف آنند، آيا اقدام بعضى از طلبكاران بر توقيف اموال موجب مى            

ا بين طلبكاران نسبت به سهم       نمايد آه آليه دارايى موجود خود ر         هر چند به ديگران نرسد ـ يا خير؟ با فرض اينكه مديون از دادگاه درخواست مى                    
مستدعى است نظر مبارك را در مسئله ايجاب حّق تقّدم براى             .  دهد خود تقسيم آند و دادگاه هم اجازه تصّرف در اموال توقيف شده را به مديون نمى                  

 توقيف آنندگان نسبت به ساير غرماء، بيان فرماييد؟
 به خاطر جلوگيرى از انتقال به غير و چه به جهت ديگر باشد، مانع از تعّلق                      درخواست توقيف مال از طرف بعضى از طلبكاران، چه           ج ـ 

شود، و اموالش متعّلق به همه طلبكاران است، چون محض درخواست                      حّق بقّيه طلبكارها، آه طلبشان حاّل بوده و وقتش رسيده، نمى                    
گردد و درخواست بعضى هم         وجب سلب حّق ديگران نمى       توقيف، حتى اگر از موارد حجر بدانيم و منوط به سلب اهلّيت ندانيم، باز م                          

تواند سبب ضرر و زيان به ديگران و محرومّيت آنها از حقوقشان گردد و چگونه بتواند سبب باشد، با اينكه بين فقها خالفى نيست آه                                 نمى
ن طلبكارها تقسيم شود، حتى آنها آه غايب        اگر بعضى از طلبكارها تقاضاى حجر مديون را نموده، بعد از حكم به حجر، اموال مديون بايد بي                   

اند، بلكه اگر بعد از تقسيم، بعضى از طلبكاران متوجه حجر شدند، بايد اموال                اند و يا اصًال متوجه افالس مديون و تقاضاى حجر نبوده            بوده
باشد، پس بنا بر آنچه ذآر شد،            جر مى آرى، تعّلق حّق ديگران منوط به حاّل بودن َدين در زمان ح                   .  دو مرتبه بين همه آنها تقسيم گردد          

شود و عمل به درخواست خود مديون نيز آه               درخواست توقيف از بعضى طلبكارها در مفروض سؤال، مانع از حّق بقّيه طلبكارها نمى                     
 ٢١/١١/٧٣ .درخواستى مطابق حفظ حقوق آنهاست، جايز و بدون اشكال است

شود، ولى ديده شده در دعاوى و مرافعه بين اشخاص، افراد براى رّد تهمت وارده وضو       نعقد مى گفته شده َقسم فقط با اسم خداوند م         )١٧٩۵س  (
 خورند، آيا اين مسئله شرعى است يا نه؟ آيا اينها دو مسئله هستند؟ گيرند و بعد به قرآن قسم مى مى
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شود، بايد به يكى از اسامى خداوند           آن ثابت مى    محاآم، حق با    قسم خوردن به قرآن براى رفع تهمت، مانعى ندارد، ليكن قسمى آه در                  ج ـ 
 ٢٠/۶/٧۵ .باشد عالم

اگر مسئله  .  اى از نظر قانونى براى اثبات آن ندارد         شخصى حّق ارثش توسط پسر عموهايش به يغما رفته و هيچ گونه دليل و بّينه                  )١٧٩۶س  (
با توجه به اينكه يقين دارد قسمش .  اين شخص قسم بخورد و حّقش را بگيردتواند را به دادگاه ارجاع و پسر عموها از قسم خوردن نكول آنند، آيا مى   

 راست و جهت احقاق حق است؟
 ١۶/۶/٧١ . قسم صدق و راست براى اثبات حق، مانعى نداردج ـ

 اگر انسان در باره موضوعى آه از آن اّطالع آافى ندارد، نظر يا شهادت بدهد، آيا گناه آرده است يا خير؟ )١٧٩٧س (
 ٢٣/١٠/٧۵ .است  شهادت دادن و نظر دادن، در صورت عدم علم و آگاهى، گناه ـج

تواند به   هاى عادى آه با امضاى علماى بزرگ و با مهر آنها باشد، آيا در فصل خصومت مى                     اسناد رسمى و مملكتى و يا نوشته         )١٧٩٨س  (
 معناى شاهد يا حّجت باشد؟

٢٢ .اى علماى وارسته، از امارات و حجج قوّيه است آه معموًال موجب اطمينان و حّجت است اسناد رسمى و مملكتى، مانند مهر و امضج ـ
/١٢/٧۴ 
 حـدود

 آيا جارى آردن حد و تعزير به ضرر مسلمان يا جامعه اسالمى نيست؟ )١٧٩٩س (
 چهل شبانه روز ببارد، چون سبب       تر است از بارانى آه      در اخبار مستفيضه وارد شده است آه جارى ساختن يك حد از حدود الهى، نافع                ج ـ 

 .شود و باعث حفظ معاد و معاش مردم است و در تعزير شرعى نيز چنين است منع مردم از انجام آارهاى نامشروع مى
ار شود؟ تجاوز به ُعنف و زنا با آفّ         زنا با تجاوز به ُعنف به مرتد، آيا مستوجب عقاب الهى و مشمول آليه حدود زنا و تجاوز مى                        )١٨٠٠س  (

 غير اهل آتاب، و اهل آتاب و اهل آتاب حربى و آفار حربى چطور؟
 ٣١/۶/٧۵ .و آافره نيست) زن مسلمان( زناى با ُعنف حكمش قتل است، مطلقًا، و فرقى بين ُمسلمه ج ـ

شود و   د يا اعاده نمى    شو آيا به حفيره اعاده مى     .  اگر طريق اثبات زناى محصنه، علم قاضى باشد و محكوم از حفيره فرار نمايد                    )١٨٠١س  (
 گردد؟ محكوم رها مى

و عدم وجوب اعاده، مخصوص حال       ;   چنانچه علم قاضى در مثل زنا معتبر باشد، بايد به حفيره برگردانده شود تا حّد الهى اجرا گردد                         ج ـ 
حاب، بقاى وجوب رجم     به عالوه، بر فرض شك هم مقتضاى استص           .  گردد اقرار و بر خالف قواعد است، لذا به همان مورد اقتصار مى                  

 ٢٠/۴/٧٨ .است
شود، آيا  )  زنا(اگر زن داراى همسر دايمى باشد، ولى شوهر او قدرت جماع نداشته باشد، چنانچه زن مرتكب عمل منافى عّفت                               )١٨٠٢س  (

 مورد رجم است يا نه؟
 است و    َتْسَتْغنى به المرئة ِمْن غيره      على نحو  مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمّكن زوج از جماع و بودن زن،                      ج ـ 

ليكن معصيت آبيره . بلكه از ظاهر ُغنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است    ;  مسئله روشن است و خالفى هم نيست      
 ۶/٧/٧٨ .نيه استو زنا و عمل منافى با عّفت و خيانت به شوهر و موجب حّد زنا بودن آار ناشايست زن، مسّلم است، چون زن زا

شود، به عبارت ديگر اسناد در       هم بنويسد، شامل مى   )  آتبى(است يا آسى را آه در جرايد        )  شفاهى(آيا رمى به زنا فقط شامل لفظ          )١٨٠٣س  (
 قذف به چه صورت است؟

حكام قذف بر او جارى است، و تعبير         باشد، و ا    هر چه داللت بر رمى به زنا نمايد، چه قوًال باشد و چه آتبًا و چه افعال ديگر، قذف مى                       ج ـ 
 ١٢/١٠/٧۴ .از باب بيان مصداق غالب است، نه قيد و انحصار» الفاظ«فقها به 

پس از اجراى حّد سرقت، عضو قطع شده ملك آيست؟ ملك حكومتى آه مجرى حّد است يا شخصى آه حد بر او جارى شده است؟                             )١٨٠۴س  (
 ا پيوند زد؟توان آن را جّراحى ي در صورت دوم، آيا مى

توان دست قطع شده به سبب سرقت را در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، سبب از                              ظاهرًا نمى  ج ـ 
 اّما نبايد به طور آّلى و دايم از حكم جدا گردد و                  ;  بين رفتن حكمت حكم است و عدم اّطراد و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد                       

انگشتان قطع شده، عضو مباين و جدا شده از زنده است آه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن اگر حاآم بخواهد آن را مورد استفاده                                      
 ١۵/١٠/٧۵ .قرار دهد، اختيار دارد
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حس  جرا از مواّد بى    آند براى آاهش درد قبل از ا          در زمان اجراى حّد الهى قطع يد نسبت به سارق، شخص محكوم تقاضا مى                     )١٨٠۵س  (
نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع    .  هوش شده و بعد، حّد قطع يد اجرا گردد تا درد را احساس نكند              آننده استفاده شود و يا اينكه توسط پزشك بى        

  خير؟توان پذيرفت يا تنها قطع يد است و يا احساس تأّلم و درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مى
 پذيرش درخواست او مانعى ندارد، آما اينكه خود سارق هم اگر بخواهد قبل از اجراى حد، اين گونه اعمال را انجام دهد، جلوگيرى الزم               ج ـ 

باشد، اّما مسئله    نيست، بلكه نبايد جلوگيرى آرد و خالف سلطه افراد بر خودشان است و آنچه در حّد سرقت الزم است، همان قطع يد مى                              
 ١٧/١/٧۵ .وم احساس درد و َاَلم و مانند آن ـ آه شايد از حكمت حكم باشد ـ با اطالق ادّله مندفع استلز

در ادّله نقلّيه از آتاب و سّنت نسبت به نفى بلد براى آيفر محارب، اطالق مشهود است و در نتيجه شامل مرد و زن محارب                                            )١٨٠۶س  (
ى انصراف اطالق ادّله در خصوص نفى َبَلد به عنوان يكى از اقسام آيفر محارب نسبت به زن                             شود، مورد سؤال اين است آه آيا راهى برا              مى

توان حكم عدم جواز نفى َبَلد زن را در باب حّد زنا آه بر آن اّدعاى اجماع شده به باب محاربه از باب وجود وحدت                                 محاربه وجود دارد؟ و آيا مى      
  داد يا نه؟مالك و موضوع زن بودن و رعايت مصالح تسّرى

 عمومّيت احكام محارب آه نفى َبَلد براى زن و مرد، از جمله آنهاست، نه تنها مقتضاى ظواهر ادّله است و زنها هم مانند مردها هستند و                            ج ـ 
لوَنُه ُيْرس«حكم مشترك است و آنكه معيار محاربه است و آن هم نسبت به هر دو صادق است، بلكه از معلومات و مسّلمات در فقه است و                                   

تنها خالفى آه وجود دارد نسبت به اصل جزاى محاربه است آه از ابن ادريس عبارات مختلفه و مضطربه نقل شده                      .  »الفقهاء ارساًال مسّلماً  
و از ابى على هم فتواى به خالف و اختصاص مجازاتها به مردان نقل شده، هر چند شاّذ و بر خالف قواعد است، و مسئله قياس به باب                                          

الفارق است و با معيارها مخالف، چون نكته نبود نفى                قياس بودن، مع     زن ِبكر آه داراى همسر است و دخول نكرده، قطع نظر از                   ِزناى
زن در آنجا به خاطر آنكه در خانه بودن زن و بين اقوام و اقارب و آشنايان مانع بهتر و رادعى نيكوتر براى جلوگيرى از زناست و                                   براى

ر حيا اثر بهترى دارد و اين جهت در محارب آامًال به عكس است، چون با نفى َبَلد قدرت او طبعًا آمتر و نفى َبَلد، َاْنَسِب به                            آشنايى با افراد د   
 ٣٠/٣/٧۵ .جلوگيرى از فساد و محاربه است

 توبه محارب در مجازات وى چه تأثيرى دارد؟ )١٨٠٧س (
ه آند، حد ساقط است و مجازات ندارد، ليكن اگر محارب، آسى را آشته باشد يا                         اگر قبل از دستگيرى و قدرت پيدا آردن بر او توب                 ج ـ 
گردد، مگر آنكه صاحبان دم و حق، او را عفو نمايند، و اگر بعد از دستگيرى و                      الّناس به عهده او باشد، با توبه مجازات او ساقط نمى              حّق

 ١۵/٩/٧۵ .شود ندارد و حّد محارب بر او جارى مىقدرت پيدا آردن بر او توبه آند، توبه او تأثير در مجازات او 
اگر شخص مجرمى را به قصد اعدام از دار آويزان آنند، ولى طناب اعدام پاره شود و مّتهم جان سالم به در ببرد، آيا آن شخص                                   )١٨٠٨س  (

 آزاد است يا خير؟
 ١١/۵/٧٣ .ا شود و تغيير مقّدمه دخالتى در تغيير حكم ندارد چون حكم او اعدام است، و دار و طناب وسيله و مقّدمه، لذا بايد حكم اجرج ـ

در مجرم عاليم حياتى ديده شود و با ُمداوا سالمت            ...  در صورتى آه پس از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و                    )١٨٠٩س  (
 ود دارد؟خود را باز يابد، اجراى مجّدد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حد و قصاص تفاوتى وج

 ٢٣/٩/٧۵ . بايد مجددًا او را اعدام نمايند، چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت بين حد و قصاص فرقى وجود نداردج ـ
مرتد آيست و آيا فرزند مسلمان، حّق انتخاب دين ندارد و اگر اسالم را انتخاب نكند و دين ديگرى را انتخاب آند و يا اصًال دينى                                 )١٨١٠س  (

 اوست؟ اختيار نكند، فقط به دليل اينكه به نتيجه عقالنى نرسيده است، آيا چنين شخصى مرتد است؟ و آيا وظيفه آشتنرا 
احترامى و هتك و تكذيب       را به نحوى انكار آند آه به بى         )  صلى اهللا عليه وآله    ( اگر آسى بعد از اظهار به اسالم، خدا يا رسالت پيامبر               ج ـ 
و اّما آسى را آه در حال تفتيش و تفّحص است،             ;  باشد و نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان برگردد، مرتد مى           )  لهصلى اهللا عليه وآ   (پيامبر

به عالوه، قتل و اعدام از وظايف حاآم است آه خود بايد موضوع و                  ;  توان حكم به ارتداد نمود، چه رسد به مسئله قتل و اعدام               ظاهرًا نمى 
 ٢٩/۴/٧٨ .حكم را تشخيص دهد

 در چه صورتى، حكم مرتد بايد جارى شود؟ )١٨١١س (
 ٨/١١/٧۴ .اوست  در صورت وجود حكم حاآم و با اجازه او، چون اختيار در دستج ـ

و قادر است بدون هيچ گونه ضرر جانى و          )  آه خداوند را قبول ندارند    (اگر شخصى به يكى از آشورهاى آمونيستى مسافرت آند             )١٨١٢س  (
  و مال آنان را تصاحب آند، آيا جايز است اين آار را بكند يا خير؟مالى اشخاصى را بكشد

داند و   چون اسالم، فى حّد نفسه، همه را محترم مى        ;   مطلقًا جايز نيست، چون جان و مال همه ملل و انسانها در تمام ممالك، محترم است                  ج ـ 
فرمايد در قصاص، حيات جامعه است آه از آيات  ه قرآن آه مىدر اين جهت، فرقى بين ملل داراى اديان آسمانى و غيرآن نيست و خطاب آي  

 آما اينكه مناط حرمت تصّرف      »يا ُاوِلي االَْْلبابِ  « به همه انسانها و صاحبان عقل و لّب است            »َوَلُكْم فى اْلِقصاِص َحيوةٌ   «آم نظير قرآن است     
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 و تصّرف به باطل و ناحق در اموال همه انسانها باطل است و »ْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطلِ َو ال َتْأُآُلوا َاْمواَلكُ   «در اموال ديگران هم باطل بودن راه است         
در صدق باطل، فرقى بين مالكين نيست، به عالوه آه خطاب هم در قرآن، ظاهرًا عاّم است و اموال آافر حربى را فقط در حال جنگ                                           

 ١٨/٢/٧٨ .توان از آنان گرفت و در غير اين صورت، جايز نيست مى
 تعزيرات

 دانيد يا اينكه منحصر به گناهان آبيره است؟ و تعزير مالى چطور؟ آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى )١٨١٣س (
تواند  اختيار تعزير، آّمًا و آيفًا، در اختيار حاآم است، و مى گذرد و   در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك آبائر، خداوند از آنها مى             ج ـ 

 ٨/١١/٧۵ .نمايد هم تعزيربا مال 
 گردد؟ اى اثبات مى جرايم مشموِل تعزيرات با چه ادّله )١٨١۴س (

 ٢٧/٢/٧٢ .توان آن را اثبات نمود الهّيه، مى  با قانون و يا مراجعه به فتاواى اصحاب در معاصىج ـ
 نظر نمايد؟ تواند تحت شرايطى از اجراى تعزير صرف آيا قاضى مى )١٨١۵س (

 ٢٧/٢/٧٢ .ى تعزير تابع نظر قانون مصّوب است، نه قاضى عدم اجراج ـ
 عالى حداقل و حداآثر تعزيرات چقدر است؟ به نظر حضرت )١٨١۶س (

بودن تعزير به هر    »  الحّد دون« ضربه شالق، و ناگفته نماند آه         ٧۵ مشهور آن است آه تعزير آمتر از حّد قّوادى است، يعنى آمتر از                  ج ـ 
 ٢٧/٢/٧٢ .ر معاصى الهّيه جارى استمعنا از معانى مختلفه د

آيا مراد از تعزير، زدن و به درد آوردن است، و يا مطلق تأديب اعم از هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شّالق، ممانعت موّقت                             )١٨١٧س  (
 از آسب و آار، منع برخى از حقوق اجتماعى، مصادره اموال و يا از بين بردن آن است؟

حكم آن در شرع نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است آه در نّص و فتوا آمده است، و اگر نگوييم در همه                               تعزيرهايى آه    ج ـ 
نمايند، تابع نظر قانون      و اّما تعزيرهايى آه مسئوالن قانونى براى اداره امور جامعه تنظيم مى               ;  جا، ولى اغلب با شالق و َجْلد متعّين گشته           

 ٢٧/٢/٧٢ .االجراست و قرار دهند، متبع و الزممصّوب است، و به هر نح
الشرائط مجازند با مراجعه و استناد به فتاوا و منابع فقهى معتبر، مرتكبين افعال حرامى را آه قانون                        آيا قضات مأذون غير جامع       )١٨١٨س  (

 براى آنها مجازاتى تعيين ننموده، تعزير نمايند؟
و اگــر در قانون مطرح نشده باشد، با توجه به نّص از اصول قانون                    ;   مدّون و مصّوب هستند      قضـات مأذون، تابـع مقّررات و قوانين        ج ـ 

 اساسى
 ٢٢/٨/٧٢ .نمايند آن را از موازين فقهى پيدا آرده و اجرا مى

، و به قتل يا جرح       اى با اتومبيلى آه داراى نقص فنى است و يا در حال مستى رانندگى آند و يا بدون گواهينامه باشد                           اگر راننده   )١٨١٩س  (
 توان راننده فوق را مجازات نمود يا خير؟ الناس؟ در صورت گذشِت شاآى، آيا از نظر حكومتى مى اهللا دارد يا حّق منجر شود، آيا جنبه حّق

ر است، آه در ليكن تخّلف از مقّررات و بى مباالتى موجب تعزي   ;  گردد است، يعنى با گذشت، ساقط مى     »  الناس حّق« نسبت به قتل و ديه       ج ـ 
رود، چون حّق حكومت و قانون است، نه         قوانين جزايى جمهورى اسالمى هم پيش بينى شده است و با گذشت از ديه و رضايت، از بين نمى                   

 ٢٣/٨/٧٣ .شخص و يا اشخاص
ون گرفتن چيزى عفو    در مورد قصاص، اگر از مجرم شكايت نشود يا شكايت شود، ولى در برابر گرفتن مبلغى رضايت دهد يا بد                        )١٨٢٠س  (

 اهللا تعزير آند؟ تواند آن شخص را از جنبه حّق جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايِم نظيِر آن، مى آند، آيا حاآم شرع براى حفظ نظم
 ٢٢/١٢/٧۴ .تواند مجرم را براى حفظ نظم جامعه تعزير آند  حاآم مىج ـ

نمايند، حرام است و مرتكب آن قابل        دار مى   عّفت و اخالق عمومى را جريحه      آيا صرف نگهدارى نقاشيها، تصاوير و فيلمهايى آه         )١٨٢١س  (
 باشد؟  تعزير مى

 همه اين گونه اعمال گناه و معصيت و منشأ فساد است و مجازات آنها اگر در قانون معّين نشده باشد، به حسب موازين شرعى تعزير                                   ج ـ 
 ۵/٣/٧۶ .ونى استاست و اختيارش، آمًا و آيفًا، در اختيار مسئوالن قان

آند، و شخص مصدوم فوت       شود و پزشك معالج در انجام معالجه آوتاهى مى            شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى            )١٨٢٢س  (
شك انگارى پز شده است، اّما سهل آند، ميزان سوختگى به حّدى بوده است آه در نهايت به فوت مصدوم منجر مى پزشك قانونى اعالم مى  .  نمايد مى

 باشد يا خير؟ باعث گرديده بيمار زودتر فوت آند، آيا در اين فرض مسئوليتى بر عهده پزشك مى
 ٢۵/١/٧۵ . پزشك، ترك واجب آرده و فعل حرام مرتكب شده است، و مستحّق تعزير است، ولى نسبت به ديه، ضمان نداردج ـ
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 تعزيرات حكومتى
 يست؟مالك اصلى تعزيرات در حكومت اسالمى چ )١٨٢٣س (

 سؤال تا حّدى مبهم و آّلى است، اگر مراد از تعزيرات، تعزيرى است آه شارع بدان حكم فرموده، موضوعش، ارتكاب معصيت آبيره                            ج ـ 
است و بر معاصى صغيره آه اميد است با اجتناب از آبائر، خداوند از آن معاصى بگذرد، تعزيرى نيست، و اگر مراد تعزيراتى است آه                                 

دهد، تابع جعل و قرارداد است، و به هر حال،                 براى برقرارى نظم اجتماعى و آرامش و جلوگيرى از مفاسد قرار مى                  حكومت شرعّيه،    
 ۶/١١/٧۵ .باشد تعيين مقدار تعزير، آّمًا و آيفًا، به دست مسئول قانونى و بمايراه مى

توان متخّلف را     يا به صرف گزارش مأموران، مى        داليل اثبات در رسيدگى به تخّلفات مربوط به تعزيرات حكومتى چيست؟ آ                     )١٨٢۴س  (
 مجازات نمود و يا ادّله ديگرى مورد نياز است؟

 ١٧/٢/٧۵ . معيار وثوق و اطمينان است، از هر راه آه حاصل شودج ـ
 » على من انكر   البّينة على المّدعي واليمين   «قواعدى مانند    در تعزيرات حكومتى، روش رسيدگى، مانند محاآمات قضايى است، و            )١٨٢۵س  (

 يا خير؟ و غير آنها، در آن جارى است
توان به آن عمل نمود، هر چند موجب وثوق             بّينه، چون بعيد نيست آه در امثال چنين مواردى هم حّجت باشد، اگر تحّقق پيدا آند، مى                       ج ـ 
رائن گرچه مفيد اطمينان و علم براى قاضى         و اّما روشهاى ديگر قضا آه به حقوق اجتماعى يا جزايى مربوط است مانند امارات و ق                    ;  نشود

 ١٧/٢/٧۵ .گردد هم باشد، در اين گونه موارد از تعزيرهاى حكومتى همانند حدود حّجت نيست و جارى نمى
ايد با  تواند به رأى خود عمل نمايد يا اينكه مانند آارمندان اجرايى ب             آيا متصّدى تعزيرات حكومتى، مانند قاضى استقالل دارد و مى            )١٨٢۶س  (

 ، تبعّيت نمايد؟...در نظر گرفتن سلسله مراتب، از دستورهاى مقامات مافوق، مبنى بر مجازات يا عفو يا تأخير در صدور حكم يا اجراى آن و
١٧ . بايد مقّررات مربوط به خودش مراعات شود، ليكن اگر مقّررات خاص نبود، چون امر حكومتى است، تابع مقّررات ادارى استج ـ

/٢/٧۵ 
 

 احكام قصاص
 موجبات قصاص

اى بشود و مورد ضرب      دختر صاحبخانه وارد خانه    چنانچه شخصى در غياب صاحبخانه و بدون اجازه او به قصد خلوت آردن با             )  ١٨٢٧س  (
 دختر است، قرار بگيرد و به قتل برسد، لطفًا مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟ و جرح فرزند صاحبخانه آه برادر

 گرچه هر قتلى آه عمد بودن آن ثابت شود، موجب قصاص است و اولياى مقتول ظلمًا، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت است، ليكن                                  ـ ج
داشته باشد، اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس آشته             ...  آسى آه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و                        

البته به شرط آنكه راهى     ;  آنندگان به ناموس ديگران، هدر است      تل، حّتى بدهكار ديه هم نيست، چون خون هجمه        شود، خونش هدر است و قا     
اّما اگر خيانت آننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثًال برادر                    .  براى دفاع، غير از مقاتله براى قاتل نباشد        

خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن         صد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى                      يا پدر يا شوهر آه متوجه ق         
نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سرحّد قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، نياز به اجازه قانونى دارد،                                طرف ايستادگى مى   

غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهرًا قصاص به جهاتى               ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و           
 :ثابت نيست

دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف آه            گونه قتلها آه قتل براى اغراض شخصى و          انصراف ادّله قصاص و قود از اين        .  ١
قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در             شود آه  عث هرج و مرج مى     جان انسانها به جهت اغراض شخصى و با           باعث از بين رفتن    

مقصوده در جامعه نباشد، الاقل از         گيرد آه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات            خيانت ناموس انجام مى     مواردى آه با تخّلف و قصد       
 .اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست

 .آه عمده دليل بر واليت اولياى دم است، شامل آن نيست» و من قتل مظلومًا«يجه آيه شريفه مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نت. ٢
آرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع و سعه در ما اليعلمون، از بين رفته و                        حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى، آه فكر مى          .  ٣

 موضوعش آه قتل محّرم است، مرفوع است و گفته نشود آه خالف امتنان                  نتيجه قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به                 
براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخّلف بودن و قصد تخّلف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خالف امتنان در محيط عقاليى                           

ورد جارى نباشد با  اينكه در مورد قتل مسلم در                 شود و چگونه حديث رفع در امثال م            به عالوه آنكه با ديه جبران مى          .  و شرعى نيست   
 .اند ديه هم ندارد، لألصل به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اّتفاقًا و حّتى عده آثيرى فرموده) سرزمين آفر(دارالحرب 
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 طريق مسلمانان نسبت به     مذاق فقه آه مستفاد از حكم شارع به هدر بودن دّم ُلّص و مهاجم به ِعرض و ناموس و خانه و ضمان ُمضّر به                          .  ۴
 .اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مباالتى

به هر حال، بعيد است آه اسالم حكم به قصاص آسى بدهد آه نّيت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت                                  
.و اگر جهات ذآر شده بر عدم قصاص آه مطابق با اصل است، نباشد، الاقل موجب شّك و شبهه و احتياط در دماء است          ;  هانسانى قرار گرفت  

١۶/۵/٧٧ 
 اگر تمام شرايط اثبات قتل عمد، مجتمع نگردد و قتل عمد مشّخص نشود، آيا حكم به قصاص، محِل اشكال است يا خير؟ )١٨٢٨س (

 ٢/٧/٧٨ .توان داد و بايد به ديه اآتفا نمود ، تا عمدى بودن ثابت نشود، حكم به قصاص نمى با توجه به احتياط در دماءج ـ
 ساعت او را رها آرده است، پدر و برادر دختر به گمان اينكه به دختر هتك                   ٢۴اى را ربوده و پس از        شخصى دختر دوازده ساله     )١٨٢٩س  (

رسانند، آيا مورد از موارد قتل        نند، لذا آمين آرده و شخص ديگرى را اشتباهًا به قتل مى              گيرند آه رباينده را به قتل برسا         حرمت شده، تصميم مى    
 عمد محسوب است، يا شبه عمد؟

 حكم قتل عمد را ندارد و قتل ظالمانه و با سوء نّيت نبوده، چون بنا بر اين بوده آه قتل به تصّور مهدورالدم بودن و دفاع از ناموس و                                       ج ـ 
.آرى، ديه دارد; توان گفت مقتول مظلومانه به خاطر سوء نّيت آشته شده، تا ولّى، حّق قصاص پيدا آند     پس نمى .  يدا آند هتك حرمت، تحّقق پ   

٣/٨/٧١ 
 اگر مسلمانى عمدًا، يا به طور شبه عمد يا خطاى محض، مرتكب قتل آافر شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟ )١٨٣٠س (

سلمانى آه معاند دينى محارب نباشد، جانشان و بدنشان همانند مالشان، محترم است و ديه و قصاص آنان، مساوى با                             آافر و هر غيرم     ج ـ 
 ٢۶/۴/٧٨ . مسلمانان است و حكم مذآور، مستند به عموم و اطالق ادّله قصاص است

آند؟ يا بايد رشد آنها هم       لوغ شرعى آفايت مى   براى اخذ موافقت صغار مقتول در باره گذشت از حّق قصاص، آيا رسيدن به سّن ب                   )١٨٣١س  (
 احراز شود؟
 ٢/٩/٧٢ .القصاص، منوط به رشد است و بلوغ تنها، آافى نيست  تصّرف در حقوق مالى و يا شبيه آن، مانند حّقج ـ

 قتـل
، ولى به واسطه تاريكى، زيد        اگر زيدى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى آه عمرو نه جايزالقتل است و نه مهدورالدم                            )١٨٣٢س  (

 اشتباهًا شخص ديگرى را به تصّور اينكه عمرو است به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟
/٣١/٢ . ظاهرًا در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول آه مظلوم است، حّق قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت استج ـ
٧۶ 

اّما براى  ;  آند آند و به بهانه انتقال به بيمارستان، مصدوم را سوار اتومبيل خود مى                    عابر پياده تصادف مى      اى مقّصر با    راننده  )١٨٣٣س  (
سازد و مصدوم، به عّلت خونريزى و عدم آمك و مراقبت، در همان محل فوت                   فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى                

 به عمد؟اين قتل عمد است يا ش. نمايد مى
 قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جايى قرار داده آه توان نجات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و آشته شدن او باك                                ج ـ 

آه محرز نشود، آه فرد خود نخواسته از          (»  اإللقاء في الّنار  «تر است از      روشن»  صدق قتل عمد  «اگر نگوييم مورد از نظر       .  نداشته است 
 ١٣/٢/٧۴ .است» صدق«، الاقل، مساوى با او در )اش اجماعى است يرون آيد تا اينكه بسوزد آه معروف بين فقها، بلكه فى الجملهآتش ب

تعميرآار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى، بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فّنى يا بدون دودآش نصب                           )١٨٣۴س  (
نمايند، در    نمايند، و اولياى دم، از مقّصر شكايت مى                ستفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى                     نمايد، و در نتيجه ا         مى

آه نمايندگى يا تعميرآار، نقص فّنى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحبخانه اّطالع و تذآر داده يا نداده باشد، مسئولّيت متوجه چه                                      صورتى
 چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟در هر حال . آسى است

 ضمان و ديه افراد فوت شده، در منزل به وسيله امثال گاز گرفتگى و به خاطر نقص فّنى و يا نصب نكردن دودآش و عدم رعايت                                          ج ـ 
 عرف، از   اصول ايمنى از طرف تعميرآار مجاز، به عهده تعميرآار است آه نقص را اعالم ننموده، چون اين گونه موارد به نظر عقال و                             

به عالوه آه از مجموع ادّله ديات در ابواب مختلفه، مخصوصًا ضمان با اضرار به طريق، استفاده                          .  موارد اقوائّيت سبب از مباشر است        
مباالتى و تقصير موجب ديه و ضمان است، هر چند در ملك خودش و يا شارع عام باشد، چه رسد به ملك                               احتياطى و بى   شود آه بى   مى

ف غير مجاز آه در امثال مفروض متحّقق است، به خاطر آنكه اجازه در تصّرف آردن براى تعمير صحيح و درست بوده                                   غير و تصرّ   
 ١٣/١٢/٧۴ .آرى، اگر تعميرآار نقص را اعالم نمايد، ضامن نيست، و اّما نوع قتل، ظاهرًا در حكم شبه عمد است. است
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 يا نوعًا آشنده است، مثل سّم مهلك دادن، يا نوعًا آشنده نيست، مثل جرح جزئى                   دهد آه  شخصى نسبت به ديگرى آارى انجام مى         )١٨٣۵س  (
شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواّد سّمى در فرض اول خوددارى                          به بازوى ديگرى، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى                    

 و غيربهداشتى در فرض دوم موجب ايجاد عفونت و تسّرى آن و قطع عضو يا مرگ       انگارى و به آار بردن مواد و ابزار آلوده         نمايد و يا با سهل     مى
آه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند، ميزان مسئوليت           گردد، در دو فرض مذآور چه آسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى               مجروح مى 

 هر آدام چگونه است؟
 و در تخليه مواّد سّمى، ترك واجب نموده، فعل حرام مرتكب شده است، ولى                   انگارى آرده  آه پزشك سهل    در فرض اول، در صورتى      ج ـ 

شود، به خاطر آنكه عمل و فعل خورانيدن سّم مهلك نوعًا آشنده است، و اّما                   قاتل فردى است آه سم را خورانيده و قتل عمدى محسوب مى             
ابزار آلوده و غيربهداشتى موجب ايجاد عفونت و تسّرى آن و           فرض دوم ضارب بايد ديه جراحت را بپردازد، و پزشك چون با به آار بردن                 

باشد، آما اينكه قاطع عضو هم        شود، و از حيث عمد و غيرعمد تابع شرايط خود مى              قطع عضو يا مرگ مجروح گرديده، قاتل شناخته مى          
 ٢۵/١/٧۵ .گردد محسوب مى

غيرمجاز يا داراى گواهينامه، ولى به خاطر عدم مراعات قوانين                 شخصى آه فاقد گواهينامه رانندگى است در هنگام رانندگى                   )١٨٣۶س  (
شود، و در اين قتل، نه قصد آشتن آسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى قاصد بوده، اين قتل عمد است يا                          راهنمايى و رانندگى، مرتكب قتل مى     

 شبه عمد؟
 ٢٢/١٢/٧۴.باشد و موجب ديه است  شبه عمد مىج ـ

شخصى با اّطالع از اين موضوع و به قصد قتل            رود و   فردى در وضعيتى باشد آه با شنيدن خبر ناگوار، احتمال مرگش مى               اگر  )١٨٣٧س  (
 نمايد، اين چه نوع قتلى است؟ رساند و آن فرد هم بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى اّطالع وى مى وى، به وسيله تلفن، خبر ناگوارى را به

 ٣١/٢/٧۶ .نند بقّيه موارد قتل تسبيبى است قتل عمد است و مورد، ماج ـ
شخصى بعد از روشن آردن سيگار، آبريت را به بيرون پرتاب آرده و در آنار بشكه نفت افتاده و بشكه آتش گرفته و همسرش                                 )١٨٣٨س  (

 گردد يا نه؟ آيا قتل عمد محسوب مى. در نتيجه آتش سوزى فوت نموده است
 ٢/٨/٧١ .سوزى سبب قتل بوده، قتل محسوب، و قتل ملحق به شبه عمد است  آتش با فرض اينكه انداختن آبريت وج ـ

 شرآت در قتل
دو نفر به اّتهام شرآت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراى حكم، هر آدام از محكوم عليه بايد نصف ديه را                                        )١٨٣٩س  (

 تكليف شرعى چيست؟. برند داخت ديه امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مىاّما اولياى دم چند سال است آه از قبول پر; پرداخت نمايند
) به اعدام يا عفو مّجانى و غير آن        ( در هر مورد آه اولياى دم، حّق قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به نحوى از انحا                           ج ـ 

بب َحَرج و مشّقت براى جانى آه بالتكليف و متحّير مانده، آن هم نسبت به                      القصاص به س    نمايند و مدتى طول بكشد، حقّ       )  تأخير(مماطله  
زنده بودن، در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است، چون ادّله َحَرج بر ادّله قصاص، مانند بقّيه موارد، حاآم است و فرقى در اين                                       

خالصه آنكه اولياى دم، اگر در استفاده از حّق قانونى و            .   چه متعّدد  يعنى چه قاتِل عمدى، واحد باشد و       ;  القصاص نيست  حكم، در موارد حقّ   
القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاآم و قاضى،               شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند، خود سبب سقوط حقّ                
 براى تعيين تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و                وقتى مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعالم نموده، مدت آوتاهى را               

در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است و معناى حكم به ديه، همان بيان                  .  يا قاتالن را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهند و به آنها اعالم آنند                 
 ١۶/٩/٧٣ .حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است

برد تا حّق خود را از ديگرى به وسيله او آه مسلح به سالح گرم بوده،                          زيدى عمروى را با خود همراه نموده و به مكانى مى                  )١٨۴٠س  (
شود و او را     آند و با او درگير مى      آنند آه سابقه درگيرى با عمرو داشته، لذا از فرصت استفاده مى            بگيرد، در بين راه به شخص ثالثى برخورد مى        

با توجه به اينكه زيد، عمرو را به محّلى          .  رساند، زيد در اين بين تمام تالش خودش را آرده تا از درگيرى جلوگيرى نمايد                ه وسيله گلوله به قتل مى     ب
 ديگر برده و منجر به قتل شخص ثالثى شده، آيا در قتل، شريك است يا خير؟

نداشته، با او هم درگير نشده و شريك در قتل هم نبوده، بلكه در                  ى با مقتول را    آسى آه همراه با قاتل است، با فرض اينكه قصد درگير              ج ـ 
آه رفتن به اماآن ديگران آن هم با فرض مسلح بودن، عالوه  خود ميانجيگرى هم آرده است، مسئول و مقّصر نيست، و ناگفته نماند     حّد توان 

 ١٧/٨/٧۵ .ن عمل استغفار و توبه نمودباشد، حرام و معصيت است و بايد از آ بر آنكه عمل خطرناآى مى
 اگردو نفر مّتهم به قتل باشند و هر آدام اّدعا آند آه ديگرى قاتل است، چه بايد آرد؟ )١٨۴١س (

 اگر مورد لوث نباشد، راهى جز تقسيم ديه بين آنها به طور مساوى نيست، به خاطر آنكه اعدام هر يك خالف احتياط در دماء است، و                                   ج ـ 
 ٢٢/١٢/٧۴ .صاص هر دو هم قطعًا نادرست است و قرعه را هم آسى فتوا نداده استاعدام و ق
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جوانى است آه در مسائل مرتبط با اعمال منافى عّفت، اقدام به آشتن دو خواهر آه هر دو مجّرد و داراى پدر و مادر هستند،                                        )١٨۴٢س  (
اند آه حاضر به پرداخت نصف ديه به وّراث جانى نيستند، حال              اعالم داشته  نموده و در اين مورد اولياى مقتوالن مصّرانه تقاضاى قصاص نموده و           

مقتول دوم آه نسبت به وى قصاص موضوعّيت ندارد و در نتيجه ساقط است،                با توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا پرداخت نصف ديه             
 ورد دو مقتول، حكمش چيست؟است يا نه؟ و همين فرض مسئله در صورت تعّدد اولياى دم در م الزم

 بنا بر نظر مشهور فقها، اولياى دم دو زن، چه متعّدد باشند و مختلف، و چه متحد و مّتفق، حّق قصاص قاتل را آه مرد است، دارند و                                     ج ـ 
 و اينكه در     وقتى آه همه آنها خواستار قصاص باشند، چيزى بدهكار نيستند، چون مماثلت در اعتدا و جزاء و تحّقق قصاص، حاصل است                           

حق نيستند، بلكه از باب عدم        شود، نه براى اين است آه بعضى از اولياى دم، ذى              باب قصاص، قاتل چند نفر بيش از يك بار قصاص نمى             
 امكان تكّرر قتل است و اينكه بيش از يك جان و يك نفس ندارد و عدم ثبوت ديه در مالش نسبت به اولياى مقتول دوم و يا اوليايى آه راضى                                 

ما «پس آنجا با    .  آند به قصاص نيستند، به جهت آن است آه ديه، فرع قدرت بر قصاص است آه به جهت عدم قابلّيت محل، تحّقق پيدا نمى                           
يعنى نسبت به نصف از حرمت او حّق قصاص ثابت             ;  فرق دارد آه ولّى دم، حّق قصاص دارد، ليكن بايد نصف ديه را بپردازد                  »  نحن فيه 

پس وقتى آه يك مرد، دو زن را آشته و همه اوليا، خواستار قصاص و قود                 .   ديگر بايد ديه بپردازد، جمعًا بين الحّقين       است و نسبت به نصف    
جانب، آه بر تساوى ديه زن و مرد و مماثلث زن و              اّما بنا بر نظر اخير اين     ;  هستند، چيزى بدهكار نخواهند بود و مماثلت حاصل شده است          

ر در قصاص، قتل نفس است، بنابراين، در جريان قتل يك زن توسط يك مرد، رّد فاضل ديه الزم نيست و                                 مرد در قصاص و اينكه معيا        
 ١٧/٢/٧٨ .باشد اشكال مندفع و وارد نمى

آردند، تصميم   اند، نسبت به قتل چهار نفر از خانواده دختر آه با ازدواج آنها مخالفت مى                           پسر و دخترى آه عاشق هم بوده             )١٨۴٣س  (
اند، و با تبانى قبلى، دختر برادر و خواهر خود را فريب داده و با عنوان آردن مسابقه،                       ريزى نموده   و مقدمات قتل و نحوه آن را برنامه          گيرند مى

 هر يك از آنها را به درون زيرزمين برده و ابتدا دستهاى آنها را بسته و سر هر يك را در ظرف آب فرو برده و سپس، پسر جوان به آمك وى آمده                                     
آيا اتهام اين دو، شرآت در قتل بالمباشرة است و يا اينكه نسبت به دختر عنوان                       .  اند و سر آن دو را زير آب نگه داشته تا در نتيجه به قتل رسيده                    

 دختر به قتل    ممسك دارد؟ نظر به اينكه ابتدا خواهر دختر به قتل رسيده و در مرحله دوم مادر دختر و مرحله سوم برادر دختر، و مرحله چهارم پدر                           
قهرًا )  نسبت به پدر و مادر ـ نگهبانى      (و چه با تسبيب     )  نسبت به خواهر و برادر    (رسيده، و از طرفى چون دختر در قتل شرآت داشته، چه بالمباشره              

ادر دارد، و مادر دختر     باشد، و نسبت به قصاص از پسر جوان در رابطه با قتلها محروم است، اّما نظر به اينكه پدر دختر يك بر                       محروم از ارث مى   
جّد و جّده   (باشند، و عموى دختر نسبت به قصاص برادرش، از پسر و دختر مّتهم به قتل گذشت نموده، و پدر و مادر                                نيز داراى پدر و مادر مى       

ر جامعه، و قهرًا تشويق فساد       اند، ولى به خاطر فجيع بودن واقعه قتل چهار نفر در يك خانواده و ايجاد ناامنى د                      نيز از دختر گذشت نموده     )  مادرى
شود؟ آيا در مورد      در يك شهرستان آوچك، آيا به رغم عفو اولياى دم، حكم به قصاص با استفاده از حكم حاآم در اجراى قصاص نيز ساقط مى                                    

 شود؟ يا حكم در دو مورد، حسب مورد و دليل، اختالف دارد؟ ممسك نيز پس از عفو ولى دم، حكم قصاص ساقط مى
القصاص براى اولياى آنها ثابت است، هر چند نسبت به قتل برادر و خواهر،                   باشد و حقّ    مفروض سؤال، پسر، قاتل چهار نفر مى          در ج ـ 

بان برايش ثابت است و نسبت به برادر و               بان بوده و مجازات ديده       دختر، شريك در قتل است، اّما دختر نسبت به قتل پدر و مادر ديده                      
 .تخواهر، شريك در قتل اس

ليكن دولت به   .  گردد همچنين در مفروض سؤال، هر چند قتل به نحو فجيعى بوده، اّما با عفو اولياى دم مانند ساير موارد، قصاص ساقط مى                       
تواند براى مصلحت جامعه و جلوگيرى از فساد در آن، قاتل را با حبس تعزيرى و غير آن هر نحو مصلحت بداند،                         وسيله قانون مصّوب مى   

٢۴ .الّناس است باشد و جزو حّق بان، مانند حّق قصاص در اختيار اولياى دم مى در ضمن مجازات ممسك و ديده. يفًا، مجازات نمايدآّمًا و آ
/٨/٧۴ 

آيا .   ـ اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند بر فرض اينكه اولياى دم مقتوالن، همه خواهان قصاص باشند                                   ١  )١٨۴۴س  (
توانند او  ر يك از مقتوالن، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مىاولياى دم ه

 را قصاص نمايند؟
 گيرد، آدام يك از اولياى دم بايد بپردازند؟  ـ اگر فقط نصف ديه تعّلق مى٢
 شود؟ واهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو باشند، به چه نحو عمل مى ـ در صورتى آه بعضى از اولياى دم مقتوالن، خ٣

باشند و تساوى حاصل       بنا بر نظر مشهور فقها، اگر اولياى دو زن حداقل خواستار قصاص باشند، نصف ديه را بدهكار نمى                            ـ ٢ و    ١ج  
مرد است، اشكال وارد نيست و اگر يك نفر از اولياى مقتوالن                       جانب آه بر تساوى ديه زن و                شود، و اّما بنا بر فتواى اخير اين               مى

 .شود و رّد نصف ديه هم الزم نيست خواستارقصاص باشند قاتل قصاص مى
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.اند و قصاص، اصل است      اولياى دمى آه خواستار قصاص هستند، بر اولياى خواستار ديه و عفو، مانند بقّيه موارد تعّدد اوليا، مقدم                      ـ  ٣ج  
٣١/٢/٧۶ 

اند و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله آشته شده است، اّما معلوم نيست تير                       چندين نفر، هم زمان به شخصى تيراندازى آرده           )١٨۴۵س  (
 آدام يك از تيراندازان به او اصابت نموده است، قدر مسّلم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضّيه چگونه است؟

دم نسبت به شخص معّين و اّدعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى آه در سؤال آمده، ظاهرًا حكم                           با فرض عدم ادعاى اولياى        ج ـ 
شود، و ديه هم به عهده افراد مّتهم است، آه ِبالّسوّيه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته نماند آه قتل هر چند عمد است، ليكن به                                به ديه مى  

الحدود «شود، قصاص حّد است و       صيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط آرد، به عالوه آه گفته مى                خاطر شبهه و نبود علم تف      
گناه، يعنى يك نفر از آنها، و اگر  روى و آشتن انسان بى    و اگر بخواهيم هر دو را اعدام آنيم، اسراف در قتل است، و زياده              »تدرأ بالشبهات 

قرعه نيز  .  باشد گردد آه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى             آشتن آسى مى   ه است، چون سبب   قائل به تبعيض شويم آن هم بى وج        
توان چنين فتوايى داد، چون باب، باب          هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى             اش امثال مورد را،     با قطع نظر از شمول و عدم شمول ادّله           

 ٢٢/١/٧۵ .اى آن است آه خون نبايد هدر رودقتل و آشتن انسان است، و اّما پرداخت ديه بر
اى برخورد آرده و او را پرتاب آرده است و ماشين ديگرى نيز با او برخورد آرده و در نتيجه وى                       شخصى با ماشين خود با بچه       )١٨۴۶س  (

 آيا هر دو راننده مقّصر هستند و ديه به عهده هر دو است يا خير؟. آشته شده است
ديگرى هم با او برخورد نمايد آه منجر به مرگ شود، به اين                  ين با آسى برخورد آند و او را پرتاب آند و ماشين                در موردى آه ماش     ج ـ 

حالى بوده آه بدون تقصير و با رعايت مقّررات              در اين فرض اگر ماشين دوم در         ;  شد زد، او آشته نمى     اگر ماشين دومى نمى     معنى آه 
توانسته ماشين را     صوصيات دخيل در حرآت و توّقف ماشين، اختيارش سلب شده و نمى                    مجاز و رعايت خ      راهنمايى نسبت به سرعت     

موارد اقوائيت سبب از مباشر       راننده اول است آه سبب قتل بوده نه دوم آه مباشر است، و اين مورد از                       آنترل نمايد، ظاهرًا ديه به عهده       
نمايد و او     شخص پرت شده به آسى آه در پايين قرار دارد برخورد                پايين پرتاب آند و        است مثل جايى آه شخص آسى را از بلندى به               

در آن   است، هر چند قصد آشتن او را نداشته و حّتى متوجه بودن آن شخص                    بميرد، در اينجا به نظر همه فقها دافع و پرت آننده، ضامن                
آند  توانسته ماشين را آنترل    ، به اين معنى آه يا مى       نشده و خود مقّصر بوده     مكان هم، نبوده است، بنابراين، اگر ماشين دوم اختيارش سلب           
اش ثابت   سرعت و مانند آن نتوانسته آنترل نمايد، ضمان به عهده                 ها و يا    و آنترل ننموده، يا در اثر عدم رعايت مقّررات، مثل فاصله                  

 ٨/١٠/٧٢ .اوست يعنى راننده دوم آه مباشر قتل است، حسب قاعده، ضمان به عهده است،
 ضاقصاص اع

يا شخص  )  آسى آه جنايت بر او واقع شده      (پس از اجراى قصاص، عضو قطع شده، ملك آيست؟ ملك حكومت است يا مجنّى عليه                   )١٨۴٧س  (
 تواند عضو را بعد از جدا شدن، پيوند بزند؟ قصاص شده؟ در صورت سوم آيا شخص قصاص شده مى

 اگر جانى بخواهد پيوند بزند، آار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى يعنى; توان پيوند زد  عضو قطع شده، به جهت قصاص را نمى     ج ـ 
عليه (طور آه در موّثقه عمار آمده است، اميرالمؤمنين             همان.  بلكه اگر پيوند هم بزنند، بايد دو مرتبه از باب قصاص، قطع گردد                     ;  نمود
 پيوند زدن او، بعد از قطع آردن، چون در حكم ميته است، هر  و براى جلوگيرى از٦١،»اّنما يكون القصاص من اجل الشين     «:  فرمود)السالم

 ١۵/١٠/٧۵ .چند در اختيار جانى است، بايد دفن شود
اگر آسى انگشت يا دست آسى را عمدًا قطع آند و مصدوم بالفاصله خود را به مراآز درمانى برساند و عضو قطع شده را پيوند                               )١٨۴٨س  (
  دارد يا خير؟آيا مصدوم حّق قصاص جانى را. بزند

 ۵/۴/٧٣ .شود، و حّق قصاص و ديه براى مجنّى عليه همچنان باقى است  پيوند بعدى مسقط حّق قصاص جانى نمىج ـ
 توانند قصاص آنند يا خير؟ آيا اولياى دم بدون اجازه حاآم شرع مى )١٨۴٩س (

 ١۵/٧/٧۵  .است  به احتياط واجب در قصاص نمودن اولياى دم، اجازه حاآم شرع الزمج ـ
اين اجازه داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا            براى قصاص قاتل، به اذن حاآم شرع يا نماينده او نياز است، در صورتى آه                   )١٨۵٠س  (

 شود؟ بكشد در حبس بماند، و يا اينكه فورًا آزاد شود، در صورت دوم چه تأمينى بايد اخذ زمان اذن ولو دهها سال طول
و من ُقِتَل «: راى ما مبهم است، چون هر چند اذن حاآم فى نفسه و فيمابين خود و خدا، شرط جواز قصاص ولى دم نيست آه      وجه سؤال ب   ج ـ 

، ليكن در يك نظام اجتماعى و حكومتى ِاْذَنْش معتبر است، و اگر بدون اذن هم انجام گيرد، هر چند قصاص                       »مظلومًا فقد جعلنا لولّيه سلطاناً    
بنائًا على هذا، اگر قصاص مقدمات قانونى را طى آرده و قاضى حكم داده، طبيعى است                 .  حّق است، ليكن بايد تعزير شود     شود و قتل به      نمى

                                                           
 .١، أبواب قصاص الطرف، ح ٢٣، باب ١٨٥، ص ١٩وسائل الشيعة، ج . ٦١
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آيد، و اگر هنوز حكم داده نشده و فرض هم بر اين است آه قاتل منكر قتل يا منكر                          مراحل اجرايى را بايد طى آند و مشكلى به وجود نمى             
 خود در تأخير حكم مؤثر است، بايد رعايت مقّررات و ضوابط تأمين حفظ حقوق طرفين بشود، و ماندن        موجب و مسّبب قصاص است، چون     

، )چون خود آرده را تدبير نيست     (توان گفت مانعى دارد،      او در بازداشتگاه، اگر فرضًا طول هم بكشد و راه تأمين منحصر به او باشد، نمى                 
 اّما اگر فرض بر اين است آه خود مّتهم تقاضاى قصاص دارد، يعنى در حقيقت اقرار به قتل و                           ، و »واالمتناع باالختيار الينافي االختيار    «

١٧ .بينى شده باشد و مشكلى ظاهرًا وجود ندارد آنم وجهى براى تأخير در قانون پيش نمايد در اين صورت هم فكر نمى سبب قصاص مى
/١/٧۵ 

 لوث و قسامه
دانند زخمهاى    جراحات متعّدد برداشته و مصدومين هم قادر به تعيين ضاربين نبوده و فقط مى                  در منازعات دسته جمعى، طرفين       )١٨۵١س  (

در اين صورت اگر تقاضاى قصاص شود، نحوه اثبات قضيه چگونه است؟ در صورت تقاضاى ديه،                     .  وارده، توسط پنج نفر مقابل وارد شده است          
قاضاى قصاص بوده، به لحاظ عدم امكان قصاص، حاآم بخواهد به ديه تبديل نمايد،                       شوند و راه ثبوت چيست؟ اگر بدوًا ت             چه آسانى محكوم مى     

 گردد؟ چگونه اثبات مى
 ٢١/١/٧۵ .بپردازند  اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالّسويه ديه راج ـ

يا اينكه چون َقسامه خالف اصل و قاعده           گردد   آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با َقسامه ثابت مى                    )١٨۵٢س  (
 آند، نه قصاص؟ فقط در اثبات ديه آفايت مى) آما يقال(است 

ليكن در مقدار ;  فرقى در اثبات با َقسامه بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى نيست و مسئله اجماعى و منصوص است         ج ـ 
مثل بينى با ; اش ديه نفس است ، اگر نگوييم اقوى، شش َقَسم است آه اگر مورد، ديه   ها متفاوت است، هر چند اشبه      َقسامه در اطراف، نظريه   

 ١۵/٣/٧۴ .شود شش َقَسم، و اگر آمتر است به نسبت شش َقَسم و آمى ديه محاسبه مى
قيقات، قاتل اظهار در تح. اش بوده است جسد هم در خانه   .  اش با اسلحه آمرى متعّلق به خود آشته است         شخصى مردى را در خانه      )١٨۵٣س  (

اّما آّليه قرائن و آيفّيت      ;  دهند اند، مسلمًا به نفع او شهادت مى         داشته آه مقتول، خودآشى آرده است و چون در خانه فقط آسان قاتل حضور داشته                   
 اينكه خودآشى، انگيزه الزم دارد      جانب ولّى دم هم به استناد تّضاد منافع بين اين دو نفر و تهديدات قبلى و                اين.  آند موضوع، خودآشى را مردود مى    

حال سؤال  .  مرجع قضايى، موضوع را از موارد لوث دانسته است          .  و بر طبق داليل ديگر، اطمينان قاطع دارم آه آن شخص، پسرم را آشته است                  
بق احكام شرع مقدس اسالم،      و فتاواى فقهاى عظام بر ط      )  مسئله هفتم (»  تحرير الوسيله «در  )  قدس سره (اين است آه با توجه به نظر حضرت امام           

 ؟)مّتهم(قسامه و اتيان سوگند با ولّى دم است يا با مّدعى عليه 
يعنى موردى آه از امارات و قرائن، قاضى گمان و ظّن غالب متآخم به علم به اّتهام                   ;   َقسامه به حسب اصل و قاعده در مورد لوث است           ج ـ 

داد آه با همان قرائن و شواهد،          باب دم و قود و آشتن قاتل نبود، قاضى به خود جرئت مى               قتل در باره مّتهم پيدا آند به نحوى آه اگر باب،            
حكم صادر نمايد و ظّن غالب نزديك به علم، قدر متيّقن از ادّله لوث است و نسبت به مطلق الّظن دليل نداريم و چون َقسامه برخالف قواعد                                 

صرف اّدعاى مّتهم مبنى    .  اى آه محصوره است، نيست     رقى بين محّله و خانه و قريه       ، و در اين حكم، ف      »يقتصر على القدر المتيقن   «است،  
ام، مسموع نيست و اگر به چنين احتمالهايى اعتنا شود، ظاهرًا موردى براى َقسامه  بر اينكه من در ساعت و حين اّتفاق قتل در آن محل نبوده         

آلود حاضر است و نيز در آنار او گرگ              مقتولى شخصى با آلت قتل، خون       نيست، آرى، در مورد تعارض امارتين، نظير اينكه در آنار                
اى وجود دارد، و يا در موردى آه با حّجت شرعّيه ثابت شود آه مّتهم در زمان قتل در محِل وقوع قتل نبوده، به نحوى آه تحّققش از                                درنده

قدس (امام»  تحرير الوسيله «و مسئله هفتم    .  رخالف، َقسامه نيست  او محال عادى باشد، در اين گونه موارد، به خاطر نبودن گمان و حّجِت ب                  
ولى اگر نبودن مّتهم در خانه به معناى بودنش در اتاق ديگر به ِصرف                 ;  ناظر به چنين مورد و به خاطر همين جهتى است آه ذآر شد               )سره

 و محّقق باشد، مورد از موارد َقسامه است و به اين گونه اّدعاى او باشد، ليكن گمان و ظّن قاضى و شواهد و امارات بر قاتل بودن مّتهم ثابت        
موارد سقوط َقسامه را احصا فرموده و تا شش مورد رسانده آه اين مورد از آنها نيست، و بر                     )  قدس سره (عّالمه.  شود احتمالها اعتنايى نمى  

نگ در قتل است، بدين معنا آه افراد ديگر فكر              آشى و نير   قاضى است آه توجه داشته باشد جعل َقسامه در شرع، براى جلوگيرى از آدم                   
نكنند آه اگر آسى را آشتند، با نبودن بّينه شرعى و عدم تمّكن قاضى از علم، قصاص نخواهند شد، چون به سبب قانون َقسامه، از قتل                                          

 ٢/٣/٧٨ .وم به قصاص شودترسد با همه نيرنگش مورد از موارد َقسامه قرار گيرد و قتلش ثابت و محك معموًال فاصله گرفته و مى
توسط يكى از آن دو نفر، ال على ) جرم(چنانچه دو نفر مثًال، مّتهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظّن اجمالى به وقوع بزه                 )١٨۵۴س  (

به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى        التعيين داشته باشد، و اولياى دم حال، يا اّدعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر                         
حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از مّتهمان بدون اينكه آن يك نفر                    باشند، و يا اينكه اّدعاى علم اجمالى داشته و          از آن دو به نحو معّين مى       
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نانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به آيفيت                 چ باشد يا خير؟ و در فرض دوم           آيا فروض مذآور از باب لوث مى           .  آنند، هستند  را معّين 
 مذآور، آدام يك از مّتهمان محكوم هستند؟

.  چون در قسامه آه َقسم متوجه مّدعى است آن هم به پنجاه قسم، خالف قواعد و ضوابط است، لذا بايد اقتصار به مورد حّجت و دليل شود  ج ـ 
، بودن قسامه در جايى است آه قاضى ظّن متآخم به علم پيدا آرده، يعنى از نظر شواهد و                             شود و آنچه از مجموع ادّله قسامه استفاده مى          

توان نمود، ليكن هنوز به مرحله علم قاضى آه بتواند با آمال اطمينان خاطر، حكم به قصاص                    قرائن، قتل قابل اثبات، و حكم به قصاص مى         
بنائًا على هذا، در دو مورد .  حله حصول آن، اولياى دم بايد پنجاه قسم بخورند        بدهد، حاصل نشده، و براى حصول علم صد در صد و يا به مر             

خواهد  به صورت اجمال است نه تعّين، و ديگرى در صورتى است آه قسامه مى                »  ظّن«مفروض در سؤال آه يكى از آنها جايى است آه              
هم ظّن قاضى بايد به متعّين باشد، و هم قسامه به متعّين، تا بتوان               در مورد اجمال، تحّقق پيدا آند، خارج از ادّله قسامه است چون در قسامه،                

 ٢٨/۴/٧۶ .حكم به قصاص داد و مفروضهاى در سؤال چنين نيست و قسامه در آنها دليل ندارد و بايد حسب قواعد قضا عمل شود
 آيا قسامه در اعضا، موجب قصاص است يا ديه؟ )١٨۵۵س (

توضيحًا در مورد لوث و       .  گردد ارش بر آن مترّتب مى       ر نفس است و همه آثار از ديه و قصاص و                 قسامه در اعضا، مانند قسامه د         ج ـ 
 ١٧/٣/٧۶ .شود اش نه با يمين تبرئه مى است و با قسامه» مّدعى عليه«حاضر به آن نشد، قسامه بر  قسامه اگر مّدعى

 .اّتهام ثبات جرم و رفعآيا قسامه در اعضا، صرفًا براى اثبات جرم است؟ يا اعّم از ا )١٨۵۶س (
اش حّجت است، بدين معنا آه اگر با قسامه، قاتل و جانى                   قسامه، يك حّجت شرعى است و مانند بقّيه حجج، مثبتات و داللت التزامّيه                    ج ـ 

گران مطابق با    گردد، به عالوه آنكه برائت و تبرئه دي           شوند و نسبت جرم از آنها مرتفع مى           ثابت شد، مّتهمين ديگر تبرئه مى        بودن آسى 
 ١٧/٣/٧۶ .خواهد اصل است و خالفش دليل مى

 مسائل متفّرقه قصاص
آه  اند، حال آّفاره را به چه صورتى بايد بپردازند، و روزه را فقط افرادى      اى بر اثر نزاع، شخصى را عمدًا يا شبه عمد آشته           عده  )١٨۵٧س  (

 اند، هم بايد روزه بگيرند؟ ك بوده، ولى ضربه نزدهاند ولو خيلى اندك بايد بگيرند يا افرادى آه شري ضربه زده
 در قتل عمد، اگر قاتل قصاص نشد، بايد آّفاره بدهد، آن هم آّفاره جمع، يعنى شصت روز روزه گرفتن و شصت مسكين را طعام دادن و                            ج ـ 

اد آردن، اگر عاجز بود، گرفتن شصت روز            آز ليكن اول بنده   .  (اگر قتل غيرعمد است، يكى از آنها را بايد بپردازد              .  يك بنده آزاد نمودن    
هر آدام از آنهاست، و شرآت در قتل،          و هر چند نفر آه در قتل شرآت دارند، همين حكم براى              )  شصت فقير  روزه، و اگر نتوانست اطعام     
 ٨/٢/٧٣.آند، نه با امر و سببّيت به مباشرت تحّقق پيدا مى

توان از آنها     قصاصًا، اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقل از قتل، براى او ثابت شود، مى                    آسى آه قرار است اعدام شود حّدًا يا               )١٨۵٨س  (
 الّناس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟ اهللا و حّق نظر نمود؟ و آيا در مورد حّق صرف

اهللا و   و در اجراى حكم، بين حقّ       حّد قتل را اجرا آرد،         شوند، اجرا نمود و بعد،        اول بايد حدود و تعزيراتى را آه با اعدام، فوت مى                 ج ـ 
 ٢٣/٩/٧۵ .نيست الّناس فرقى حّق

را انتخاب آرد، با توجه به اينكه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حّق                      )  به دار آويختن   (اگر قاضى در مجازات، صورت صلب            )١٨۵٩س  (
توان او را منع نمود يا خير؟ و اگر آسى            ن استفاده نمايد، آيا مى    آننده بد  حيات دارد، چنانچه بخواهد قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم               

 عصيانًا به او آب يا غذا رساند، بايد از او جلوگيرى آرد يا خير؟
 نبايد گذاشت از داروهاى نيروزا استفاده آند، آما اينكه نبايد آب و غذا بخورد، و بايد ديگران را هم از اين آار جلوگيرى نمود تا صلب                               ج ـ 
 ١۵/١٠/٧۵ . در آنار قتل و غير آن از جزاهاى محارب آمده، محّقق گردد، وگرنه صلب حاصل نشده و حد جارى نگشته استآه

در مواردى آه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به مصلحت سياسى، اجتماعى،                                     )١٨۶٠س  (
المال به آنان    نمايد، آيا امكان اين آار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت                         حكومت بخواهد قاتل را قصاص       

 تواند برخالف وى تقاضاى قصاص نمايد؟ پرداخت گردد؟ آيا ولى فقيه با واليتى آه بر خود ولّى دم دارد، مى
شد و براى حكومت، اختيار داشتن در حقوق شخصّيه محرز نيست، و براى               با الّناس و حّق شخصى اولياى دم مى         قصاص، جزو حقوق   ج ـ 

توان با بودن اولياى دم اختيار را از آنها گرفت با                مى تواند به عوامل آن متمّسك گردد، و چگونه           آشى و فساد، حاآم مى      آدم جلوگيرى از 
تواند عفو آند، بلكه يا بايد قصاص نمايد يا          اند نمى  داشته باشد، گفته  اهللا اسرارهم ـ در جايى آه مقتول ولّى ن         فرض اينكه برخى از فقها ـ قدس      

 ١۵/١٠/٧۵ .االمام الّناس است نه حّق ديه بگيرد، چون حّق
 تواند قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ ، مى)آسى آه جنايت بر او واقع شده است(آيا مجنّى عليه  )١٨۶١س (
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اند و مقتضاى اطالق و عموم ادّله عفو و سلطه انسان بر حقوق خود هم هست و فرقى                   واحدى از فقها هم فتوا داده     تواند و غير      آرى، مى  ج ـ 
گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه، عدم                 ليكن نسبت به عفو از ديه، چون ديه بعد از فوت ثابت مى                  ;  بين نفس و عضو نيست      

ت نيست، و در اين حكم، فرقى بين جنايت عمدى و غيرعمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبِّْب آه                        نفوذش خالى از وجه، بلكه خالى از قوّ         
 ١٨/٢/٧٣ .توان آن را با اين مسئله قياس نمود در نّص آمده با ديه بعد از جنايت تفاوت دارد و نمى

تواند جانى را از      ، قبل از وقوع جنايت مى       )هد شد آسى آه جنايتى در آينده بر او واقع خوا           (شود   آيا شخصى آه مجنّى عليه مى         )١٨۶٢س  (
 قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو و در فرض ديه چطور؟

يعنى ;   چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است و الزمه عقاليى حرمت، بطالن و عدم ترّتب اثر است                           ج ـ 
 ١٨/٢/٧٣ .حكم وضعى، همانند استفايده و وجود و عدم آن از جهت  عفوش بى

اجراى حكم او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش آنند و           تواند درخواست نمايد آه قبل از      آيا محكوم به اعدام يا قصاص اطراف مى         )١٨۶٣س  (
 در حال بيهوشى حكم او را اجرا آنند؟

 ٢٣/٢/٧۵ .نيستند  مانعى ندارد، ليكن آنها به پذيرش بيهوش آردن محكوم به اعدام، ملزمج ـ
 گيرد يا خير؟ مى) ترين وسايل، گردن بزنند بايد با برنده(آنند، آيا اعدام جاى قصاصى را آه  محكومين به قصاص را اعدام مى )١٨۶۴س (

.دآند، و اختيار نوع قصاص به اختيار ولّى دم است، ليكن زجرُآش نمودن، حرام است و نبايد به طور زجرآش قصاص نمو                         آفايت مى  ج ـ 
١۵/٧/٧۵ 

مجازاتى »  پزشك«آه در برخى از آشورها وجود دارد و براى مرتكب آن                 »  قتل از روى ترّحم    «عالى در مورد      نظر حضرت   )١٨۶۵س  (
برد، به منظور آوتاه آردن مدت درد و رنج وى آه بر                اند، چيست؟ براى مثال شخصى آه از يك بيمارى العالج مانند سرطان رنج مى                 قائل نشده 
آيا از نظر    .  نمايد تا بيمار زودتر بميرد        نش پزشكى امروز، هيچ اميدى به بهبودى او وجود ندارد، پزشك از معالجه وى خوددارى مى                           اساس دا 

 شرعى چنين آارى جرم است يا نه؟
 مورد مثال، احتياط     به طور آّلى به هر نحوى از انحا، آشتن آسانى آه به بيماريهاى العالج مبتال هستند، حرام و قتل نفس است، و در                           ج ـ 

 ٢٢/٩/٧٣ .در معالجه است، هر چند وجوب آن مسّلم نيست، و دليل محكمى بر آن نيافتيم
اگر در جريان تصادف رانندگى، مقتول مقّصر شناخته شود، آيا باز نسبت به راننده، خطاى در قتل محسوب است آه ديه مقتول بر                          )١٨۶۶س  (

 عاقله راننده واجب گردد يا نه؟
اش به عهده آسى نيست، و ناگفته نماند آه ديه خطاى محض در                   ر مقتول مقّصر باشد، به نحوى آه نسبت قتل به او داده شود، ديه                    اگ ج ـ 

باشد آه با بّينه ثابت گردد، نه امثال تصادفها آه سرانجام با قرائن و اقرار و عوامل ديگر،                       مواردى آه بر عاقله است، مربوط به جايى مى          
 ٢١/١/٧۵ .شود ثابت مى

دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و اين اّدعا از نظر دادگاه                    در صورتى آه قاتل اّدعا آند آه جهل به حكم داشته و نمى                      )١٨۶٧س  (
 آيا تأثيرى در ِاعمال قصاص دارد يا خير؟. مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد

كه قتل عمدى باشد، و با تحّقق آن قصاص ثابت، و جهل به مجازات حّتى اگر محرز شود، مانع                      قصاص منوط است به عمد در قتل و اين          ج ـ 
بودنش به حكم شرع است و در بين مردم             آه گناه  آرى، در جرايم و گناهانى     .  آما اينكه علم به مجازات هم شرط نيست          .  از قصاص نيست  

اهللا است با    شود، چون حدود الهّيه آه حقّ       مى  حرمت نمايد، حد َدْرأ و دفع       اگر مرتكب شونده، اّدعاى جهل به       گناه بودن آن معروف نيست،     
 ١٧/١/٧۵ .»الحدود ُتْدرأ بالشبهات«شبهه مندفع است 

آيا براى اجراى اعدام در مواردى آه شارع نحوه آن را مشخص ننموده است، واجب است حكومت نوعى را انتخاب آند آه                                         )١٨۶٨س  (
 م دربرداشته باشد؟آمترين درد را براى محكو

 ٣٠/١٠/٧۵ . چنين وجوبى دليل ندارد و بر حاآم چنين امرى واجب نيستج ـ
با وجود اين، ولّى مقتول . اند، ليكن مقتول، صغير دارد رساند، اولياى آبير مقتول گذشت نموده شخصى عمدًا ديگرى را به قتل مى   )١٨۶٩س  (

ص قاتل گذشت نموده و ديه دريافت دارند، آيا گذشت ولّى صغار از قاتل، با رعايت غبطه و                     بيند آه از قصا    مصلحت و غبطه صغار را در اين مى        
 شود يا خير؟ اخذ ديه، تأثيرى دارد و قاتل آزاد مى

لوغ تا بلوغ طفل مانده، بهتر است صبر آنند تا خود، بعد از ب             ليكن اگر زمان آمى   ;  شود  اگر ولّى صالح بداند و ديه بگيرد، قاتل آزاد مى          ج ـ 
 ۶/٩/٧۵ .بگيرد تصميم

 تا فاصله زمانى رسيدن اولياى دم صغيِر مقتول به سّن بلوغ يا رشد، تكليف قاتل چيست؟ )١٨٧٠س (
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ندارد، بنا بر اين مبنا، بر حاآم است، به هر نحوى آه                      اگر گفته شود آه قّيم و ولّى، حّق عفو و يا قصاص از طرف اولياى دم را                              ج ـ 
 ٢/٩/٧٢ .چه با زندان نمودن و چه با اخذ تأمين و چه راههاى ديگر; ايع شدن خون را بگيردداند، جلوى ض مصلحت مى

 مدت بقاى حّق قصاص تا چه زمانى است؟ )١٨٧١س (
تواند با مراجعه به حاآم، درخواست اجبار         از آن به بعد، جانى مى      .  نباشد»  جانى« تا زمانى آه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشّقت بر               ج ـ 

من عليه  «ناگفته نماند آه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است آه مستلزم ضرر و َحَرج بر                           .  دم را به استيفاى حق بنمايد       ولى  
 را  »من له الحقّ  « نباشد وگرنه حسب قاعده مسّلمه حاآمه نفى ضرر و َحَرج، از اختيار او بيرون و حاآم براى حفظ حقوق افراد،                              »الحق

 ٢/٩/٧٢ .آند نمايد، وگرنه خود از باب واليت، تكليف او را معّين مى  را معّين مى»من عليه الحق« تكليف مجبور به استيفا و
 

 احكام ديات
 ديه قتل

 ديه آامل يك انسان چه مقدار است؟ )١٨٧٢س (
 : ديه آامل، يكى از اين شش چيز استج ـ
ده هزار درهم آه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال                 .  ۴;  ى مسكوك هزار مثقال طال   .  ٣;  يكصد شتر با سنين معّينه      .  ٢;  هزار گوسفند .  ١

هاى  پارچه دويست دست آت و شلوار از پارچه        دويست حّله يمانى، آه ظاهراً    .  ۶;  دويست گاو با سنين معّينه    .  ۵;  است صيرفى نقره مسكوك  
 ۴/٣/٧١ .توان گفت آافى است خوب را مى

 توان با پول محاسبه آرد؟ مىآيا ديه قتل عمد و شبه عمد را  )١٨٧٣س (
 ۶/١١/٧۵ .تواند قيمت هر يك را با پول بپردازد  اعيان ديه، ظاهرًا خصوصّيت ندارد، و جانى مىج ـ

اگر سه نفر در قتل يك نفر مشارآت داشته باشند و ولى دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد، نوع فاضل ديه را چه آسى تعيين                                      )١٨٧۴س  (
 ر اختيار ولّى دم است يا اولياى قاتالنى آه قصاص خواهند شد؟آند؟ آيا تعيين د مى

 ٢۶/٩/٧۴ .است )ولّى دم مقتول( انتخاب نوع ديه مربوط به پرداخت آننده ديه ج ـ
خواهد  همسرش از خانم چوپان آه باردار بوده مى       .  شخصى به عنوان چوپان در خدمت پسر عموى خود به آار مشغول بوده است                )١٨٧۵س  (

اآنون چوپان از پسر عموى خود اّدعاى ديه آرده است، آيا                .  آند خورد و فوت مى     ه گوسفندان را تميز آند آه در هنگام آار به زمين مى                تا طويل 
 چنين حّقى دارد يا خير؟

ر، ضامن   در فرض سؤال مزبور، اگر الزام به آار آردن زن به صورت جبر و اآراه و ظلم و عدم رضايت زن بوده، اجبار آننده و آم                              ج ـ 
باشد و ظلم به يك انسان و تصّرف در عمل و حقوق او بدون رضايتش، اگر نگوييم قطعًا باالتر از غصب يك                         ديه زن و بچه در َرِحم او مى        

١٣ .گردد ، حداقل مساوى با او هست، و ضمان نسبت به انسان هم ثابت مى)باشد آه موجب ضمان و اخذ به اشّق احوال مى(گوسفند است 
/١٠/٧٣ 

جانى، (آند   در خصوص پرداخت ديه به صغار توسط اولياى دم آبير و اجراى قصاص نفس، چه آسى ديه مزبور را انتخاب مى                          )١٨٧۶س  (
 ؟)ولّى قهرى يا توديع آنندگان ديه متعّلق به صغار

 ٢٧/٩/٧۵ .هستند  انتخاب ديه به دست اولياى دم است آه خواستار قصاص و آبيرج ـ
العموم، حّق نظارت  صغار را توديع آنند، آيا مّدعى ه صغار، ولّى قهرى داشته باشند و اولياى دم آبير بخواهند سهام           در صورتى آ    )١٨٧٧س  (

 به عنوان لحاظ غبطه صغار را دارد يا خير؟
يفه، ضامن هم   گيرد و با تخّلف از وظ       با بودن ولّى قهرى، رعايت مصلحت بر او واجب است و اموال صغير هم در اختيار او قرار مى                     ج ـ 

آرى، بر حكومت است آه مراقبت نمايد آه تخّلفى انجام نگيرد و با فرض تخّلف ولّى از وظايف، حسب                            .  عين و هم خسارات وارده است       
 ٢٧/٩/٧۵ .مقّررات الزم عمل آند

 د محاسبه آنيم؟در ديات و ديه قتل، اگر بخواهيم به جاى گاو، شتر، گوسفند و حّله يمانى پول بدهيم چگونه باي )١٨٧٨س (
بينى شده   توان محاسبه آرد، و راههاى ديگرى نيز هست آه در قانون پيش               به قيمت ِدرهْم آه در ممالك اسالمى عربى وجود دارد، مى             ج ـ 
 ۴/١/٧۵ .است

 اتوبوس از پشت    در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك آاميون تصادف آرده و در وسط جاّده متوقف شده است، بالفاصله يك                      )١٨٧٩س  (
آند، در حادثه اول راننده پيكان مقّصر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال، تمام سرنشينان پيكان فوت                         سر با پيكان تصادف مى    

 حكم قضيه چگونه است؟. اند و به درستى معلوم نيست، عّلت فوت تصادف اول بوده است يا دوم آرده
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هستند و مورد لوث هم نباشد، نصف ديه به عهده راننده                 د قتل را به يكى از آنان داد، و مشخص نيست قاتل آدام يك                     اگر نتوان استنا    ج ـ 
حكم در همه موارد علم اجمالى، جارى است و               شود، و اين    نصف ديگر به عهده راننده پيكان است و از مال او برداشته مى                    اتوبوس، و 

 ١٧/١/٧۵ .ندارد اختصاص به مورد سؤال
 .المال را بيان فرماييد لطفًا موارد پرداخت ديه از بيت )١٨٨٠س (

آه قاتل فرار آند و دستگير نشود و مالى هم نداشته باشد آه از آن بردارند، ديه او بر امام است آه                          ديه قتل عمد و شبه عمد در صورتى         ج ـ 
عليه (، اگر عاقله نداشته باشد يا عاقله معسر باشد، ديه بر امام                 دهد و در بعضى از قتلهاى خطايى آه ديه بر عاقله است                  المال مى  از بيت 
است و همين طور ديه آسى آه در اثر ازدحام جمعيت در مثل مساجد و اماآن عمومى اسالمى آشته شود، بر امام است و از                                              )السالم
 ٢۴/۴/٧۵ .المال بايد پرداخت شود بيت

د نموده آه نوعًاآشنده نيست و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا، زخم بهبود                   شخصى در حين نزاع، به ديگرى جراحتى وار           )١٨٨١س  (
انگارى يا بر    مباالتى و سهل   يا به عّلت فقر و نداشتن هزينه درمان يا به عّلت بى           (اّما شخص مجروح    )  مثًال يك بند انگشت او را قطع نموده       (يابد   مى

پردازد، در نتيجه موضع جراحت دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر                        و به مداوا نمى       آند عامدًا به پزشك مراجعه نمى       )  اثر لجاجت و غيره     
قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود، يا اينكه چون نّيت قتل               در فرض مسئله آيا ضارب، مرتكب      .  گردد شده و در نهايت منجر به مرگ وى مى           بدن

 ه و تنها بايد نسبت به ميزان جراحت، به قصاص يا ديه حكم شود؟را نداشته، شبه عمد است، يا اساسًا قتل منتسب به او نبود
نه جراحتى است آه غالبًا موجب سرايت        )  در قطع يك بند انگشت    ( در فرض سؤال قتل عمد نيست، و ديه شبه عمد دارد، چون جراحت                 ج ـ 

 ٢٢/١/٧۵ .و قتل باشد، و نه قصد قتل را داشته است
اى، با آن رانندگى نمايد و در نتيجه به سبب نقص فنى و بدون قصد و نّيت،                  ّطالع از نقص فنى وسيله نقلّيه     اى با علم و ا     اگر راننده   )١٨٨٢س  (

 منجر به قتل يا ايراد صدمه به فردى شود، حكمش چيست؟
 ٢٣/٨/٧٣ . شبه عمد است و ديه داردج ـ

ر دو قاتل هستند، در حالى آه بايد به هر يك نصف ديه                اولياى دم خواهان قصاص ه     .  اند دو نفر مشترآًا مرتكب قتل شخصى شده         )١٨٨٣س  (
 آيا ديه حّق جانى است يا ورثه او و به آدام يك بايد پرداخت شود؟ آيا جانى يا ورثه حّق گذشت از نصف ديه را دارند يا خير؟. را پرداخت نمايند

 حّق گذشت از آن را هم دارد آه در نتيجه ممكن است              شود، و  باشد آه به او داده مى      بهاى خودش مى    ديه حّق جانى است و نصف خون       ج ـ 
 ١٢/١٠/٧٣ .قاتل بدون دريافت ديه، قصاص شود

بازى پسرى هم سّن خودش را به درون حوض آب انداخته             در حين )   سالگى ۶-۵(همسرم حدود پنجاه سال قبل، در سنين طفوليت            )١٨٨۴س  (
اند، ولى اين مسئله      فوت آرده )  مّتهم متوّفا و (ى گرفته نشده و حتى والدين هر دو طرف             است، آه در آن زمان مسئله جدّ         آه منجر به مرگ او شده      

ميزان ديه به    با توجه به مطالب فوق بفرماييد آيا ايشان بايد ديه آامل را بپردازند؟              .  دهد رنج مى  دغدغه همسرم را فراهم نموده و به شدت ايشان را           
رابطه مديون هستند يا خير؟ آيا وى ملزم است آه والدينش را برىء الذّمه نمايد                       والدين ايشان در اين    شود يا زمان قتل؟ آيا         قيمت روز حساب مى    

 خير؟ يا
شود و ديه او هم بر عاقله است، چون از نظر عقال                 گيرد، چون عمد صّبى غير ممّيز، خطا محسوب مى             ديه بر همسر شما تعّلق نمى        ج ـ 
باشند و ديه موقع پرداخت بايد حساب شود و اگر همسر شما به عنوان ديون                        ضرب و جرح مى    اش مسئول پيشگيرى او از قتل و             عاقله

 ١/٣/٨٠ .شود، و ديه به ورثه طفل بايد داده شود عاقله، خود ديه را پرداخت نمايد، عاقله برىءالّذمه مى
ار فوت آرده است، آارشناس، هر دو را به           در حادثه تصادف در شب آه بين پيكان سوارى و موتورسيكلت رخ داده، موتور سو                    )١٨٨۵س  (

آرده  احتياطى و عدم رعايت مقّررات، رانندگى مى        ميزان پنجاه درصد مقّصر شناخته است، زيرا موتورسيكلت چراغ نداشته و موتور سوار با بى                 
گونه است؟ در همين فرض اگر تقصير         و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد مقّصر بوده است، در فرض مسئله حكم آن چ                             

 يكى از آن دو بيشتر باشد، ولى نتوان عّلت و سبب اصلى تصادف را به طور آامل به يكى از آنها منتسب دانست، حكم چيست؟
 و قاعده   چون مجموع آنها به طور مشارآت سببّيت داشته،          گردد،  به مقدار دخالت و صدق سببّيت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى                 ج ـ 

 ١١/٣/٧۵ .در تقسيم به نسبت تقصير است) آه ديه هم از همان باب است(عقالئيه بلكه شرعّيه در آيفّيت ضمان 
نظامى شده باشد، با فرض اينكه دولت جمهورى اسالمى،   تكليف آسى آه به طور غير عمد، عامل شهادت فردى در عمليات مانور              )١٨٨۶س  (

 حقوق بازماندگان وى را برابر مقّررات خانواده شهدا پرداخت نموده باشد، چيست؟و ديه و  مقتول را شهيد محسوب،
 اگر دولت غير از حقوق ماهيانه، ديه مقتول را پرداخته، بر آسى آه به طور غير عمد، در مانور سبب شهادت او شده چيزى نيست و                                  ج ـ 

 ۶/١/٧۶ .تكليفى ندارد، چون ديه مقتول پرداخت شده است
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قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه                با توجه به اينكه وقوع       .  دى، زنى را در ماههاى حرام به قتل رسانيده است                مر  )١٨٨٧س  (
 شود، اگر اولياى دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا غير ماه حرام؟ مى

/٢٣/۵ .اش نيست نب بر تساوى ديه مرد و زن است، براى قصاص قاتل، نيازى به پرداخت چيزى به او يا ورثهجا  چون نظر اخير اينج ـ
٨٠ 
 ديه اعضا

حال در مورد َارْش زن هم همين         .  گردد برمى آند و هرگاه از ثلث باالتر رود، به نصف             ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى              )١٨٨٨س  (
 جراحات و شكستگيهايى آه ديه معّين ندارد و َارْش بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟ ى آيا درقاعده وجود دارد يا خير؟ يعن

اش  شود و بديهى است آه َارْش در جايى است آه ديه                َارْش، همان جبران خسارت است آه با نظر اهل خبره و آارشناس، معلوم مى                    ج ـ 
جانب، در   همچنان آه به نظر اين    ;  ن و مرد نيست، چون مالك، نظر آارشناِس خبره است          معّين نشده باشد آه در اين صورت، تفاوتى بين ز          

 ٢٩/۴/٨٠ .ديه نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست، چه از ثلث تجاوز آند يا تجاوز نكند
ميزان ديات اعضا    در شكستگيهاى استخوان اعضاى زن، معيار، يك پنجم ديه خود زن است، يا ديه آامل مرد، با لحاظ اينكه                                   )١٨٨٩س  (

 باشد؟ متفاوت مى
 ٨/۴/٨٠ .قضائًا الطالق ادّلة الّديه و عدم دليل بر تقييد. جانب، ديه زن با مرد مساوى است  به نظر اينج ـ

د يا  اگر پدر يا مادرى فرزند خود را براى تربيت يا از روى غضب تنبيه آنند و جاى آن سياه يا آبود و يا قرمز شود، آيا ديه دار                                    )١٨٩٠س  (
 خير؟ ديه آن چقدر است؟

 اگر از روى غضب باشد، ديه دارد و ديه آن در صورت، اگر سياه شود شش مثقال طال و اگر آبود شود سه مثقال و اگر قرمز شود يك                                 ج ـ 
 شرعى،  باشد و مقدار مثقال     باشد و اگر محِل ضرب، ساير اعضاى بدن باشد، ديه آنها نصف ديه صورت مى                    مثقال و نيم شرعى طال مى       

 ٢٢/۶/٧۴ .باشد هيجده نخود است آه سه چهارم مثقال صيرفى مى
 اگر زن و شوهر در حال شوخى همديگر را دندان بگيرند و سياه شود، اشكال دارد؟ )١٨٩١س (

 ١۵/٣/٧۶ . در صورتى آه سياه يا زخم شود، ديه داردج ـ
دهند و ضرباتى با بيل و چهارشاخ آهنى به سر و صورت او وارد                    در جريان يك نزاع، دو نفر، فردى را مورد حمله قرار مى                  )١٨٩٢س  (
اولياى دم به دليل حضور در صحنه، دو ضارب فوق الذآر را                .  سازند آه به نظر پزشك قانونى، ضربات وارده بر سر، موجب قتل شده است                   مى

، توسط او بوده است، اآنون بر فرض صادق بودن گفته             دارد آه ضربه وارده بر صورت مقتول        حال شخص ثالثى ابراز مى     .  اند قاتل معرفى آرده  
هاى چهارشاخ در گوشت صورت فرو رفته،          شخص ثالث، آيا او شريك در قتل است يا اينكه بايد ديه پرداخت نمايد و مقدار ديه بنا بر اينكه دنده                              

 چقدر است؟
 قصاص، و ديه آن هم ظاهرًا ديه سمحاق است، يعنى ديه               ضربه شخص ثالث با فرض اينكه مسّبب قتل نباشد، تنها موجب ديه است، نه                 ج ـ 

.اش چهار صدم ديه انسان است       زخم آه در صورت و سر از گوشت گذشته و به پوست نازك آه استخوان را پوشانده است رسيده، و ديه                           
٣/۵/٧۴ 

 ؟تواند بگويد عوضش را بزن اگر شخصى ضربتى به صورت آسى بزند آه سياه شود، آيا مى )١٨٩٣س (
 .تواند بگويد، عوضش را انجام بده، بلكه بايد ديه بپردازد  نمىج ـ

شود يا   شكستن استخوان تيغه بينى، آيا ديه دارد يا ارش؟ اگر ديه است، شكستگى استخوان عضوى آه ديه آامل دارد محسوب مى                        )١٨٩۴س  (
 نه؟

.د و خوب نشود، صد دينار ديه، و براى عيب آن نيز، ارش دارد               اگر استخوان بينى بشكند و خوب شود، صد دينار ديه دارد و اگر بشكن                ج ـ 
٢١/١/٧۵ 

 شود يا نه؟ جرح بر گردن، ديه دارد يا ارش؟ و شكستگى استخوان با قسامه ثابت مى )١٨٩۵س (
 ٢١/١/٧۵ .شود  ارش دارد، و شكستن استخوان هم با قسامه ثابت مىج ـ

 داغ آردم و به اندازه يك لوبيا تاول زد، آيا بايد به او ديه بدهم؟ مقدار آن چقدر است؟يك بار به خاطر تنبيه، دست دخترم را  )١٨٩۶س (
 ٧/٣/٧٠ .باشد  دادن ديه واجب است و بايد سه مثقال شرعى طال بدهيد آه هر مثقالى هيجده نخود مىج ـ

هرگاه در يك   .  َزَند اعلى و َزَند ُسْفلى تشكيل شده است       ِنى،   ِنى و نازكْ   دست و پاى انسان هر آدام از دو استخوان به نامهاى درشتْ              )١٨٩٧س  (
 شود يا خير؟ محل، هر دو استخوان مذآور بشكند، آيا اين شكستگى يكى محسوب مى

 ٢۴/٣/٧۴ .شود و روايت ظريف هم بنا بر نقل غيرآافى به همين نحو است و مطابق با اصول و ضوابط هم هست  دو تا محسوب مىج ـ



 222                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

از مكانى آه شكسته سوراخ شده و خونريزى آرده             وان ساق پايى بر اثر تصادف غيرعمد به شكل گرد شكسته شود، و                اگر استخ   )١٨٩٨س  (
 شود؟ باشد، ديه آْن چقدر از ديه آل حساب مى

ميم شود،  ديه يك پا نصف ديه آامل است و اگر استخوان شكسته شده پا تر                  .  باشد  ديه شكسته شدن استخوان پا، يك پنجم ديه خود پا مى               ج ـ 
 ۴/٣/٧١ .ديه خونريزى، از محّل شكسته شده دو شتر يا دو صدم ديه آامل است; اش، چهار پنجم ديه شكسته است ديه

 :اى در اثر تصادف با ماشين، مضروب و مجروح گرديده آه موارد جرح به شرح زير است پسر بچه يازده ساله )١٨٩٩س (
 ;)در حّدى آه گوشتهاى جدا شده از پا به زمين ريخته است(ا و ران مجروح و له گرديده پوست و گوشت قسمت زيادى از ماهيچه ساق پ. ١
 ;باعث ُخرد شدن و قطعه قطعه شدن آاسه زانو و مفصل گرديده است. ٢
 ; )در حّد پاره شدن هستند(ها آه در سالمت و حرآت پا نقش دارند  بعضى از اعصاب و رگهاى زير زانو و ماهيچه. ٣
از بين رفته و  )  شود آه از سنين آودآى الى هيجده سالگى باعث قد آشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مى                 (د مابين مفصل زانو     صفحه رش .  ۴

نهايتًا پس از جّراحيهاى مكّرر و پيوندهاى الزم، پاى مصدوم آج و آوتاه و                 ;  ماند و پاى ديگر رشد طبيعى خود را دارد           در نتيجه، اين پا آوتاه مى      
نسبت به ارزش   ( درصد نقص عضو      ۶۵حرآت و مقدارى خميده مانده است، آه طبق نظريه پزشك قانونى در مجموع و شرايط فعلى                        بى زانويش
 ;ايجاد شده است) عضوى
بردارى شده و    اند، آيا پاى سالم هم آه تّكه         برداشته و پيوند زده     جهت ترميم گوشت و پوست پاى مصدوم، از پاى ديگرش گوشت و پوست                .  ۵

 اثراتش باقى است، ارش دارد؟
باشد، و ديه قطع يك پا نصف ديه انسان است، نتيجتًا در                     باشد و ديه آن دو سوم ديه قطع پا مى                  ظاهرًا مورد از موارد شلل پا مى            ج ـ 

بردارى شده بر    هو اّما نسبت به پاى سالم آه تكّ       ;  مفروض سؤال دو سوم نصف ديه آامل است، ليكن راه احتياط مصالحه است به مقدار آمتر               
ضارب چيزى نيست، چون مباشر نبوده و سببّيت هم در حّدى نيست آه برداشتن چيزى از پا به او نسبت داده شود، تا سبب، اقوى از مباشر                             

 ٢/٣/٧۵ .باشد
الم نمايد آه در     هرگاه شكستگى استخوان عضوى آه براى آن ديه معّين است، همراه با نقص عضو باشد، مثًال پزشك قانونى اع                           )١٩٠٠س  (

توان به اندازه درصد اعالم شده، ديه همان عضو را تعيين                  آند، يا مى    استخوان پا هشتاد درصد نقص عضو ايجاد شده، آيا خمس ديه آفايت مى                   
 نمود؟

شكستنها اين   اگر خارج از متعارف درشكستن عضو باشد، ارش هم دارد، وگرنه همان ديه آافى است، يعنى اگر معموًال به اين گونه                                 ج ـ 
 ۴/٣/٧۴ .شود بيش از ديه بدهكار نيست، وگرنه ارش هم الزم است مقدار نقص وارد مى

اى از يك طرف پا وارد و از طرف ديگر خارج شود و باعث فلج شدن آن پا گردد و قصاص هم ممكن نباشد، آيا ديه،                                 اگر گلوله   )١٩٠١س  (
 ديه جائفه است يا ديه فلج، يا هر دو؟

آند، و ديه اآثر بايد        آمتر، در ديه سبِب زيادتر تداخل مى          و شل شدن پا را بايد بپردازد، و به طور قاعده و آلّيت ديه سببِ                       ديه فلج     ج ـ 
 ٢٢/١٢/٧۴ .پرداخت شود، نه اقل

 ديه جنين
 اگر پزشك به درخواست زنى، جنين را سقط آند، آيا بايد قصاص شود؟ )١٩٠٢س (

. از گذشتن چهار ماه و ولوج روح باشد، قتل نفس است، ليكن قصاص به خاطر آن، مورد خالف است                      سقط جنين حرام است، و اگر بعد       ج ـ 
١٣/٣/٧۶ 

اگر نطفه بسته بشود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواهند آه آمپولى تجويز آند و در همان دو هفته اول سقط شود، آيا               )١٩٠٣س  (
 دارند، آيا آّفاره دارد؟) آمپول براى سقط(كه پزشك و آمپول زن، نيز علم بر اين موضوع زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اين

اى آه در َرِحم مستقّر شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد، و آسى آه                              سقط جنين و نطفه     ج ـ 
و اّما  ;  ار و معصيت آارند، چون سقط نمودن، حرام و آمك به سقط هم حرام است                  آند و پدر و مادر، همه و همه گناهك           جنين را ساقط مى    

شود آه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان              اين آار آّفاره ندارد، ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط آننده است و به آسى داده مى                               
 ٨/٨/٧۴ .نظر نمايند صرف

 اهگى باشد، به عهده آيست و چقدر است؟ديه سقط جنين اگر قبل از چهارم )١٩٠۴س (
نمايد و بايد به وارث آن جنين داده شود، يعنى اگر با آمپول است، ديه به عهده تزريق آننده                      ديه به عهده آسى است آه جنين را سقط مى           ج ـ 

برد، زيرا باعث سقط شده، ليكن        ىو اگر با قرص و استفاده از دارو است، به عهده خوِد مادر آه دارو را خورده، و خودش از ديه ارث نم                          
 ٣/٣/٧١ .به هرحال در فرض دوم با گذشِت پدر، و در فرض اول با گذشت هر دو، ديه ساقط است
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شخصى چند فرزند خردسال دارد، با توجه به مشكالت زندگى و عدم توان رسيدگى به تربيت آنها و مشّقت فراوان براى پدر و                                   )١٩٠۵س  (
تواند  تواند جنين را سقط نمايد؟ و اگر سقط آرد آيا بايد ديه بپردازد؟ و آيا ديه در دينار طال معّين است يا مى                              آيا زن مى   مادر در اثر آثرت اوالد،     
 معادل ريالى آن را بپردازد؟

 مضغه  شود، اگر نطفه باشد، بيست مثقال شرعى، و اگر علقه باشد، چهل مثقال، و اگر                      سقط جنين حرام است و ديه بر آن واجب مى              ج ـ 
بندى شده باشد، هشتاد مثقال، و اگر خلقت آامل، ولى روح دميده نشده باشد، صد مثقال، و اگر روح                              باشد، شصت مثقال و اگر استخوان       

و ;  باشد دميده شده باشد، هزار مثقال شرعى، وناگفته نماند آه هر مثقال شرعى سه چهارم عرفى است آه مثقال شرعى هيجده نخود مى                                 
; تواند رافع حرمت باشد، بايد مشكل به حّدى برسد آه انسان در مقابل آن مشكل ناتوان گردد و تاب تحّمل گرفته شود                        الت نمى گونه مشك  اين
 ۴/٧/٧۴ .توان معادل ريالى ديه را پرداخت نمود، و هر يك دينار، هيجده نخود طال، با باالترين عيار است و مى

حال شوهر پس از شش ماه، پى در پى         .  شود به وى بدهكار مى   )  آّفاره(آند، ده دينار ديه     اگر شوهر بدون رضايت همسرش، عزل         )١٩٠۶س  (
 در اين صورت، آيا براى هر بار مواقعه، ده دينار بايد بدهد يا براى آّل مواقعه شش ماهه ده دينار بدهد، آافى است؟. نمايد عزل مى

را بترساند و در اثر ترس، عزل نمايد و منى به بيرون از                  خص، ديگرى شود و ديه عزل، مربوط به جايى است آه ش              ديه واجب نمى    ج ـ 
 ٢٧/٩/٧۵ .شود َرِحم ريخته

تعيين ديه، در مواردى آه ديه مشخص نيست، چگونه است؟ به عنوان مثال اگر بدن شخصى در اثر ضربه متوّرم گردد، نوع آن                              )١٩٠٧س  (
 را چگونه بايد معّين نمود؟

و ارش همان جبران خسارت است آه با نظر اهل خبره و آارشناس معلوم                     ;  ن نشده، بايد ارش پرداخت شود         در مواردى آه ديه معيّ        ج ـ 
 ٩/٣/٨٠ .شود مى

گويد برويد و هر وقت درد داشتيد،           چون درد نداشته، پزشك به او مى         .  آند خانمى ُنه ماهه باردار بوده و به پزشك مراجعه مى             )  ١٩٠٨س  (
دانسته آه ممكن است زايمان، بدون درد        البته اين خانم نمى   .  آند رود و بعد از ده روز، بچه در شكم مادر فوت مى             مى اش وى به خانه  .  مراجعه آنيد 

 آيا بايد ديه بپردازند يا نه؟. باشند آنند آه قاتل فرزند خود مى قبلى هم انجام شود، اينك ايشان ناراحت هستند و تصّور مى
 ٢٠/٩/۶٩ . از ايشان ناشى نشده، تا چه رسد به اينكه مسئول ديه و غير آن گردد در فرض سؤال، هيچ گونه تقصيرىج ـ

 مسائل متفّرقه ديات
 در صورت ثبوت ديه در قطع اعضاى مّيت، پرداخت آن به عهده چه آسى است، پزشك يا بيمار؟ )١٩٠٩س (

ايد و ديه را از جانب او تبّرعًا بپردازد، برائت ذّمه                ادا نم   به عهده پزشك است آه مباشر در عمل است، ليكن اگر ديگرى َدين او را                        ج ـ 
 ٢٢/٢/٧۵  .شود مى اينكه اگر خود مّيت وصّيت به عفو از ديه نموده باشد، ديه ساقط آما ;شود حاصل مى

) و واقع شده است   آسى آه جنايت بر ا    (آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد عالوه بر ديه، خسارات وارد آمده بر مجّنى عليه                       )١٩١٠س  (
 هاى درمان را بپردازد؟ جايى آه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا آمتر باشد، چه حكمى دارد؟ و آليه هزينه
المثل آن    ديه و خسارتهاى مالى آه بر مال مجنّى عليه وارد آرده، بايد بپردازد و ظاهرًا نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرت                         ج ـ 
٣٠/١٠ .بيش از ديات مقّدره نسبت به جنايات بدهكار نيست، و فرقى بين آم و زياد و مساوى بودن ديه، از خسارت جنايى نيستاّما ; است

/٧۵ 
عالى چيست؟ آيا ديه مجازات       نظر حضرت .  طبق نظر بعضى حقوقدانان ماهّيت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه مجازات                   )١٩١١س  (

 است يا خسارت؟
شود و   مانند پدرى آه فرزند خود را بُكشد، در حيطه مجازات نيست و قاتل، تعريز مى                 ;  ّتى در باب قتل عمدى آه قصاص ندارد          ديه ح  ج ـ 

 ٣٠/۶/٧٨ .شود بايد آّفاره بپردازد، همانند شبه عمد و يا خطايى آه ديه خسارت محسوب مى
 را بيان فرماييد؟) از قتل، خطا و جراحاتاعّم (باشد  مستدعى است مواردى آه ديه بر عهده عاقله مى) ١٩١٢س (

ُمسامحه و  ...   جانب، قدر متيّقن از ديه بر عاقله در مثل جايى است آه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و                                       به نظر اين     ج ـ 
باشد و يا مثل      و جرح او مى     اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب         مباالتى نموده، مثل صغيرى آه ممّيز نبوده و از نظر عقال عاقله              بى

و اّما حكم به ديه در      ;  ديوانه زنجيرى آه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب اقوائيت سبب و داللت روايات به عهده عاقله است                    
ت باشد تا اطالقش از اين        مطلِق قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادّله و لسان اخبار ثابت نيست و اطالقى آه در مقام بيان اين جه                                 

، »وال َتِزرُو واِزَرة ِوْزَر ُاْخرى    «حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن ادّله بر فرض ثبوِت اطالق چون بر خالف آيه شريفه                        
الئيه آه همه و همه     باشد، به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسّلمه شرعّيه و عق                و برخالف عقل آه حاآم به مضمون آيه است، مى          
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همان مضمون آتاب اهللا است، حّجت نبوده و قابل استدالل و احتجاج نيست و چون لساِن آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن، با                 
 ١۵/١٢/٨١ .مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است

آيا در اين زمان، مراد از      .  ندارد، حاآم شرع ولّى اوست     ى آه ولىّ  ، آس »من ال ولّي له فالحاآم ولّيه     «:  در تحريرالوسيله آمده است     )١٩١٣س  (
 اسالمى؟ آيا ديه آسى آه ولّى ندارد بايد به ولى امر پرداخت شود يا به مرجع تقليد و يا دولت حاآم ولّى امر است يا قاضى و

 ٢٢/١٢/٧۴ .الشرائط است  مراد از حاآم قاضى نيست، بلكه مجتهد جامعج ـ
 توان از اخذ آن عدول آرد؟  اخذ ديه، امر تعّبدى است يا مىآيا )١٩١۴س (

پدر باشد و مقتول فرزند و غير آنها، قابل آم و زياد شدن                    ديه در موارد قانونى، مانند ديه در قتل غيرعمد و يا جايى آه قاتل عمدى،                      ج ـ 
ن حق است، و ديه در آن موضوعّيت ندارد و                 صاحبا اگر در مواردى از قصاص، بنا بر صلح و عفو باشد، تابع رضايت                      آرى،.  نيست

 ١/٨/٧٣ .باشد حاآميت اراده، معتبر مى
در اين  .  »اختيار تعيين نوع ديه ـ اعّم از اينكه قتل سهوى باشد يا عمدى ـ با جانى است                        «:  اند تمام يا اآثر مراجع عظام فرموده         )١٩١۵س  (

آند، در مقابل ده     كه جانى، هيچ گاه هزار گوسفند، يا هزار مثقال طال را انتخاب نمى              صورت تشريع انواع مختلف ديه چه لزومى داشته است، با اين            
آه اولياى دم بخواهند حّق قصاص خود را با             در صورتى .  هزار درهم يا دويست ُحّله يمانى در قتل عمد يا جرح محض آه حكمش قصاص است                      

توانند يا خير؟ در اين صورت نيز حّق انتخاب با جانى است يا خير؟ و                  ايند، آيا مى  ضعاف ديه يا به نوع اعالى ديه، مانند هزار گوسفند مصالحه نم             
 نظر نخواهند آرد؟ اگر حّق انتخاب با جانى باشد، اولياى دم از قصاص صرف

نمايد،  تخاب مى طبيعى است آه جانى هميشه اقّل قيمت را ان         باشد و   در قتل شبه عمد و يا خطا، همان طور آه در سؤال آمده با جانى مى                 ج ـ 
شبيه همين مشكالت راجع به قاتل غيرعمدى نيز           اوًال داشت آه برخى از مشكالتى آه در باره قّلت ديه امروز وجود دارد،                 ليكن بايد توجه  

ستند، همه و همه با چنين حوادثى مواجه ه       ...  ها، ساختمان سازى، ساخت و ساز جاده، پل و         نقلها، آارآردن در آارخانه    هست، يعنى حمل و   
قرار دهيم آار و فعاليت براى همگان مشكل بلكه           براى قتلهاى غيرعمدى آنها، حدود هفت تا ده ميليون تومان ديه             و اگر بنا شود ما بخواهيم      

 طور آه انسان براى خانواده مقتول دلسوزى دارد، طبعًا براى جامعه          به عبارت ديگر همان   .  شود شد و زندگى فلج مى     غيرقابل تحّمل خواهد  
شدن زندگى اجتماعى دارند، و        فكرى آرد، آه خود مقتول در زمان حيات، و زن و بچه او هم نياز به اداره                          و اداره معيشت آنها هم بايد        

جمع بين حقوق است، و ثانيًا وضع اقتصادى و آثرت قتلهاى غيرعمدى آه به حساب شرايط امروز                   راهى آه اسالم قرار داده بهترين طريق      
ها تنها براى    مختلف ديه  انواع عبارت از بيمه است از طريق دولت و يا فرد، توجه نمايد، ثالثًا تعيين               يد به راه حلهاى آنها آه     دهد، با  رخ مى 

امروز نيست، بلكه براى همه زمانهاست، و چه بسا آه در آينده اختالف قيمتهاى انواع ششگانه به وسيله شرايط اقتصادى از بين برود،                                     
ى از زمانهاى سابق چنين بوده و ظاهرًا در بعضى از ممالك عربى هم امروز بين ديه با درهم خودشان و يا بقّيه انواع                               همچنان آه در برخ    

زده شده رايج نيست، بلكه هر پولى است آه به اين نام در هر زمان                  جانب، تنها نقره سّكه    آن، تفاوت فاحشى ندارد و آلمه درهم به نظر اين          
باشد، يعنى به هر مقدار آه بين آنها تراضى            به قتل عمد، اختيار در تعيين مقدار با اولياى دم و رضايت جانى مى                 و راجع   ;  نامگذارى شود 

/٢٠/٩ .گردد حاصل شود، چه به قدر ديه يا زيادتر يا آمتر از اعيان ششگانه، و يا از اعيان ديگر، عفو حاصل و حّق قصاص ساقط مى
٧٢ 

 نظر آنند؟ ند نسبت به فرزند صغيرشان آه مجروح شده، هم از قصاص و هم از ديه صرفتوان آيا پدر و مادر مى )١٩١۶س (
يا اينكه گذشت به مصلحت طفل باشد، بدين صورت آه مثًال بعد از               .   حّق گذشت ندارند، مگر آنكه از مال خود به اندازه ديه به او بدهند                 ج ـ 

 ٢٢/١٢/٧۴ .مدتى بيشتر از آن را براى طفل بگيرند
آيا ولّى يا معلم بچه مجاز به تنبيه اوست، مورد و مقدار زدن، تا چه حدودى است و حكم آموزگارانى آه شاگردان خود را سر                                       )١٩١٧س  (

 اند، به طورى آه ديه واجب شده و مديون هستند و قادر به پرداخت ديه نيستند، چگونه است؟ آالس زده
به هر حال، ديه آه به عهده انسان        .  چنين اعمالى انجام گيرد    يب و تعليم بايد به غير از       نبايد آودك را مورد ضرب و اذّيت قرار داد و تأد            ج ـ 

 ٢٠/٣/٧۵ .گردد نمى مانند بقّيه ديون آه بايد پرداخت شود و ُعسر سبب سقوط آن است آمد، َدينى
از نزديكانش مطالبه نمود، و چنانچه      »  ألقرباالقرب فا « توان ديه را به ترتيب     چنانچه جارح در دادگاه معسر شناخته شود، آيا مى           )١٩١٨س  (

 المال پرداخت نمود يا خير؟ در جرح عمدى محض چطور؟ توان آن را از بيت نزديكانى نداشت يا تمّكن نداشتند، آيا مى
/٢۴/۴ . ّسر باشد ديه جرح بر عهده خود جارح است و اگر معسر شناخته شد، مثل بقّيه ديون بايد صبر آنند تا زمانى آه پرداخت ديه ميج ـ
٨٠ 

شكند و يك تكه از استخوان آن به مقدار هفت سانت             مى گردد و استخوان ساقش    پاى شخصى در اثر تصادف به شّدت مجروح مى           )١٩١٩س  (
 قابل جوش خوردن ولو به نحو غير صحيح           الزم به تذآر است پاى فرد موصوف، به لحاظ جدا شدن قسمت مزبور از آن،                     ( .شود از بدن جدا مى    
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فقط ديه شكستن در فرض مزبور       يا شود و  مستدعى است بيان فرماييد آيا ديه جرح با شكستن استخوان توأم مى            )نيست، مگر با پيوند و عمل جراحى      
 خير؟ شرح فوق، اضافه بر ديه شكستگى استخوان، ارش يا ديه جداگانه دارد يا به جارى است؟ آيا جدا شدن يك تكه از استخوان

توان گفت خارج از مصاديق        بيرون آمدن استخوان را نمى       و رسد ه شكستگى، دليلى بر ثبوت چيزى بر جانى به نظر نمى                بيش از دي    ج ـ 
 ٢/٢/٧۶ .باشد شكستگى

: دارد مجازات اسالمى تعزيرات آه مقّرر مى          قانون ٣٢نظر مبارك خود را در خصوص مبناى فقهى و اصولى بند سوم ماده                        )١٩٢٠س  (
لّيات ورزشى مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقّررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقّررات هم با موازين شرعى                        حوادث ناشى از عم   «

شود، مرقوم   يعنى تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مى             ;  و به عنوان يكى از عوامل موّجه جرم شناخته شده          »  مخالفتى نداشته باشد  
گردد، ولى قوانين و     آشد و به در رفتن آتف او منجر مى         گير دست حريف را جهت اجراى فن مى        ر ورزش آشتى، يك آشتى    فرماييد، براى مثال  د    

 موازين آن ورزش رعايت شده است؟
دانند آه از نظر قانون و مقّررات،   ورزشكاران چون خودشان متوجه هستند آه در ورزش، اين گونه حوادث ممكن است پيش بيايد و مى           ج ـ 
» برىءالذّمه«پس ورزشكار، عمًال صدمه زننده را         .  وادث اتفاقى در ورزش ضمان ندارد و قانونگذار صدمه زننده را مبّرا دانسته است                  ح

و ظاهرًا بناى قانون هم بر همين جهت بوده و در حقيقت ورزشكار خود اقدام به صدمه                  ;  نموده و اين ابراى عملى به منزله ابراى قولى است          
بدين معنى آه هشدار دهنده و اعالم خطرآننده،            .  باشد  مى »قد اعذر من حّذر     «مانند موارد قاعده       آن اذن داده و مورد سؤال        نموده و در      
اى اتفاق بيفتد،    پس حضور در ميدان ورزش و آمادگى آن با فرض اينكه مّطلع است آه روى جريان عادى ممكن است صدمه                     .  ضامن نيست 

طور آه در مورد قاعده، ضمان نيست، اين موضوع نيز همانند آن است و ضمان                 ده و تحذير نموده و همان     مثل اينكه طرف مقابل هشدار دا     
 ٢۴/٨/٧١ .ندارد

 

 ملحقـات
 قرآن و اسماى متبّرآه

 آموزش و فراگيرى نغمات و آهنگهاى قرآنى به منظور نيكو تالوت نمودن آيات الهى، چه حكمى دارد؟ )١٩٢١س (
 .  مانعى نداردج ـ

جايز است؟ و حّد ِغنا در      )  عليهم السالم (تا چه اندازه استفاده از صوت حسن در قرائت قرآن و مواعظ و مراثى و مدايح ائمه اطهار                    )١٩٢٢س  (
 اين موارد چيست؟

 ١/١١/٧٣ . باشد  جايز است و حّد خاصى ندارد، و غناى محّرم نمىج ـ
ل، قرائت قرآن، خواندن سرودهاى انقالبى يا محّلى، خواندن شعر در جلسات              گوش دادن به صداى زن نامحرم در مواردى از قبي             )١٩٢٣س  (

 آه موجب فساد و فتنه نباشد، چه حكمى دارد؟ در صورتى... شب شعر
 ۵/٧/٧١ . گوش دادن به صداى زن آه متضّمن تحريك شهوت و فساد و فتنه نباشد، مانعى نداردج ـ

  و اعتبار دارد؟دانيد آيا تفأل به قرآن را جايز مى )١٩٢۴س (
 ٢٨/١٢/٧۵ . تفأل به قرآن مانعى نداردج ـ

آند، ولى چون    الجنان، تبّرعًا اين نوع آتابها را صحافى مى          شخصى است آه براى از بين نرفتن آتب مذهبى مثل قرآن و مفاتيح                 )١٩٢۵س  (
گذارد و روى آن      موزائيك روى آتابهاى مذآور مى     شغل او صحافى نيست، وسيله پرس ندارد و به جاى آن براى مو زدن و محكم شدن آتاب يك                           

 ايستد، آيا شرعًا اين عمل منعى دارد؟ مى
زير پا قرار    )  هر چند براى صحافى     (اند تا قرآن و مفاتيح          داشته  احتياط در تهّيه نمودن يك قيد ساده چوبى است آه صحافيهاى قديم                    ج ـ 
 ١۶/۶/٧۵ .نمايند توهين و هتك را دارد، اجتناببه هر حال بايد از اين گونه اعمال آه شبهه  و; نگيرد

 نوشتن قرآن به وسيله گچ و غير آن روى تابلو و پاك نمودن آن چه حكمى دارد؟ )١٩٢۶س (
 ١٠/١/٧۴ .آنند، جايز است  نوشتن قرآن روى تابلو به شرط طهارت گچ و چيزى آه گچ را با آن پاك مىج ـ

گيرد، به منظور تشخيص صحيح      چهار جوابى انجام مى    و مسابقات قرآن آه به صورت تستى     طرح سؤاالت و پاسخهاى غلط، در         )١٩٢٧س  (
 دارد؟ آيات قرآن، چه حكمى

 ١٠/٢/٧۴ . مانعى نداردج ـ
مردم باشد، با توجه به اينكه آنها را در خيابانها و زير پاى               هايى آه احتماًال آيات و احاديث روى آنها نوشته          آيا نشستن بر روزنامه     )١٩٢٨س  (
 دارد؟ اندازند، چه صورتى مى
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زير پا افتاده، آيات قرآنى دارد به خاطر هتك، نشستن روى آن                در صورت احتمال و عدم يقين، حرام نيست و با يقين به اينكه روزنامه                 ج ـ 
 ٢۴/۴/٧۵ .حرام است

در امر آموزش و داورى مسابقات قرآن، چه        آموزان و    غلط خواندن بعضى از آلمات قرآن به طور عمدى براى توجه بيشتر دانش               )١٩٢٩س  (
 حكمى دارد؟
 ١٠/٢/٧۴ . مانعى نداردج ـ

 آند، وظيفه ما چيست؟ آيا بايد تذّآر داد يا نه؟ اى آه معنى تغيير مى خواند، به گونه خواند و اآثرًا غلط مى شخصى قرآن مى )١٩٣٠س (
 ١٨/٨/٧۴ . ياد گرفتن باشد مانعى ندارد و تذّآر دادن به او الزم است غلط خواندن قرآن به طور عمدى، جايز نيست، اّما اگر براىج ـ

 ـ اشكال شرعى دارد؟ با توجه به تأثير شعر در جامعه  آيا تنظيم معنى قرآن آريم به صورت شعر ـ )١٩٣١س (
 ١٧/٨/٧۴ . مانعى نداردج ـ

 همراه داشتن قرآن در جيب و رفتن به دستشويى، چه حكمى دارد؟ )١٩٣٢س (
 ٣٠/۶/٧۵ .احترامى نباشد، جايز است آه هتك و بى  در صورتىـج 

 آيا ذآر خدا و ائمه معصومين در دستشويى، جايز است؟ )١٩٣٣س (
 ٢۵/١١/٧۵ . ذآر خدا در هرحال مطلوب استج ـ

 آيا سوزاندن نام خدا اشكال دارد؟ )١٩٣۴س (
ن اوراق را دفن آنند و در آب انداختن هم مانعى ندارد، بلكه ممدوح                      جايز نيست، و اگر خواسته باشند از هتك جلوگيرى شود، بايد آ                   ج ـ 
 ١٧/١٢/٧۵ .است

توان آن را براى اجتناب از زير پا افتادن از وسط پاره نمود؟               آيا مى .  باشد آرم جمهورى اسالمى ايران آه جزو اسماى متبّرآه مى          )١٩٣۵س  (
 ).البته در صورتى آه از آن حالت اوليه خارج شود(

 .لزومى ندارد، ليكن جايز است و خود، يك گونه از بين بردن زمينه هتك احتمالى است ج ـ
 اهللا جلوگيرى نموده و يا آنهايى را آه قبًال حك شده، پاك آنند؟ توانند از حكاآى آيات مبارك آالم آيا مسئولين گورستان مى )١٩٣۶س (

توانند چنين آارى آنند، ليكن مصلحت           آن گورستان مى    اختيار نوان صاحب  اگر مقّررات چنين اختيارى را به آنها داده است، به ع                    ج ـ 
و در همه   ;  آه چنين امرى را اقتضا آند، وجود ندارد           واجبى چنين امورى نيست و نبايد براى مردم مشكل آفريد و هيچ وظيفه                 اقدام به  در

نبايد از نشر آن جلوگيرى شود و جلوگيرى              شود و  چاپ مى  ها آيات قرآن فراوان دارد و         ها و اعالميه    مجالت و اطالعيه    و ها روزنامه
 ۴/١٢/٧۵ .شود نمى هم

 )عليهم السالم(عزادارى ائمه
شود، اگر چه    سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى آه داراى تيغ است و منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون مى                             )١٩٣٧س  (

 ؟خطر جانى هم نداشته باشد، چه حكمى دارد
زنى و عزادارى سّنتى از افضل         وعظ و سينه    خوانى و  از قبيل روضه   )  عليهم السالم ( برپايى مجالس و اقامه عزادارى خامس آل عبا            ج ـ 

مستقيمًا با مقارن قرار دادن با         اخروى فراوان است، ليكن بايد توجه داشت آه دشمن، همه اعمال ما را                   اعمال است و موجب اجر و مزد         
عملـى اسالمى، ما را رها        غرضش حمله به مذهب يا اسالم است و با عقبگرد ما از مواضع                    و دهد مورد حمله قرار مى    اعمال ديگران،    

حول و قّوه الهى و بـا        به.  تا آنكه ما را از همه اعمال و فرايض و شعاير و تبليغاتمان باز دارد                   نكرده، بلكه حمله را زيادتر و زيادتر نموده         
نـدادن و حفـظ عّزت و عظمت اسالمى هر روز بر شكست آنان اضافه خواهد شد و                        مانـان و بهانـه به دسـت دشمن       بيدارى امثال شما مسل    

 ٢۵/۶/٧٨ .»االسالم يعلو و اليعلى عليه شيء«: تبليغات آنها به جايى نخواهد رسيد، آه
 ه بزند؟سين) عليه السالم(چه مقدار جايز است انسان در عزادارى حضرت ابا عبداهللا )١٩٣٨س (

جائر، و شهادت خود حضرت و عزيزان و اسارت آنها، مورد               تا حّدى آه اصل هدف عزادارى، يعنى حفظ اسالم و مبارزه با حكومت                ج ـ 
 .فراموشى و غفلت قرار نگيرد، و هميشه بايد مسائل سياسى و انقالبى آربال مورد توجه باشد

 چه صورتى دارد؟) عليهم السالم( بيتلطمه زدن به صورت يا سينه در عزادارى اهل )١٩٣٩س (
افراط و هتك مقام شهادت و امامت در آن نباشد، و             و هر نحو عزادارى آه    )  عليه السالم ( راجع به عزادارى سيدالشهدا حضرت اباعبداهللا      ج ـ 

ّنتى، مانعى ندارد و نبايد     عزادارى س  )قدس سره (و حسب فرموده امام امت    ;  پيروى از آن وجود مقدس باشد، جايز است        در مسير پيدايش راه   
تأثير موعظه و ذآر مصيبت باشد،       حديث است، انتخاب نمود آما اينكه اگر اعمال ذآر شده، به خاطر تحت             راههاى جديدى آه منشأ حرف و     

 ١٠/٨/٧۵ .ندارد نه از اول امر، قطعًا مانعى
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 .فرماييد انى بيانخو لطفًا نظر خويش را در باره طبل و سنج هيئتهاى مذهبى و شبيه )١٩۴٠س (
گونه اعمال آه در عزاداريها به عنوان وسيله ابكاء و ُبكاء و شور دادن به عزاداريها                            نبايد از چنين سّنتهايى جلوگيرى نمود، و اين             ج ـ 

 ٢۴/۴/٧۵ .توان گفت حرام است شود، نمى استفاده مى
 تهاى عزادارى، جايز است؟آيا به آار بردن َعَلم و عالمت همراه با سنج و طبل در هيئ )١٩۴١س (

 ۴/٢/٧۵ . عزادارى سّنتى مانعى نداردج ـ
آيا نواختن موزيكهاى انقالبى و مذهبى در هيئتهاى مذهبى آه باعث تهييج احساسات انقالبى و شور و حزن مذهبى و يادآور                                       )١٩۴٢س  (

 گردد، صحيح است يا خير؟ مى)عليه السالم(شهادت مظلومانه سيدالشهدا
 ١٢/١١/٧۴ .توان گفت حرام است م آن را نمى همه اقساج ـ

اى به صورت عمر سعد      و ديگر ياران او، و عده     )  عليه السالم (اى به نام حضرت اباعبداهللا     خوانى به اين صورت آه عده      آيا شبيه   )١٩۴٣س  (
ها آم و بيش هست و شرآت زن و مرد            خراش و نسبتهايى آه در نسخه       و يارانش با تغيير لباس و اسب و طبل و دهل و شيپور با بلندگوهاى گوش                  
 شود و شرعًا صحيح است يا خير؟ در اين جلسات بدون حجاب و حائل، از نوع عزادارى سّنتى محسوب مى

مرد، و ايذاى افراد، در همه جا حرام است و بايد از آن                     ليكن نسبت دروغ، و اختالط زن و          ;  خوانى فى حّد نفسه، حرام نيست          شبيه ج ـ 
 ٢٩/٣/٧٠ .آرد اجتناب

عليه (هاشم اى در نقش جوانان بنى     شود، عده  دارى، در روز عاشورا برقرار مى      چندين سال است آه در روستاى ما برنامه تعزيه          )١٩۴۴س  (
 و شخص ديگرى  )  عليه السالم (اهللا عليها ـ و شخصى در نقش حضرت امام حسين           يك پسر بچه ُنه الى ده ساله در نقش حضرت سكينه ـ سالم             )  السالم

 خوانى، جايز است يا نه؟ خوانى و شبيه آيا اين تعزيه. نمايند شبيه خوانى مى) عليه السالم(در نقش حضرت ابوالفضل
ليكن بر همگان است آه بيشتر به منابر و مواعظ و           ;  خوانيها وارد نشود، جايز است، و مانعى ندارد         اگر حرام ديگرى در اين گونه شبيه       ج ـ 

 ٢۴/١٢/٧۴ .اشته باشندخوانى توجه د مجالس روضه
 هاى عزادارى جايز است ياخير؟ در دسته) عليه السالم(و يا على اصغر) عليه السالم(آيا حمل نمودن شبيه نعش اباعبداهللا )١٩۴۵س (

به به هر نحو آه بر عظمت شعاير اسالمى بيفزايد، در صورتى آه در نظر عرف توهين                             )  عليه السالم ( سّنتهاى عزادارى اباعبداهللا     ج ـ 
 ۴/٧/٧٢ .توان گفت حرام است باشد و نمى حضرتش محسوب نگردد، جايز مى

 پوشانند؟ مى خوانى و تعزيه، جايز است، در حالى آه لباسهاى زنانه را به مرد آيا شبيه )١٩۴۶س (
 ۶/٣/٧۶ .ممدوح است) عليه السالم(الحسين  عزادارى براى اباعبداهللاج ـ

  برهنه آنند و بدون حضور زنان سينه بزنند، آيا اشكالى دارد؟اگر مردان عزادار، بدن را )١٩۴٧س (
 ١١/۵/٧٣ . جايز است، و جهتى براى عدم جواز در مفروض سؤال نيستج ـ
 بيمه
آند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح          دريافت نمى  چيزى دهد در مقابلش   گذار به شرآت بيمه مى      اآثر اوقات پولى را آه بيمه        )١٩۴٨س  (

 مال به باطل نيست؟ داق أآلاست و مص
 ١١/١٠/٧۵ . است، نه باطل»تجارة عن تراض« و مصداق »َاْوُفوا بالعقود«باشد، و مشمول   اين گونه قراردادها عقد جديد مىج ـ

با توجه  آند، چه حكمى دارد؟      گذار را مجبور به پرداخت حّق بيمه مى         هاى اجبارى آه دولت براى حفظ نظم اجتماعى، بيمه           بيمه  )١٩۴٩س  (
 .باشد به اينكه داشتن اختيار يكى از شرايط صّحت عقد مى

١١ .باشد  اين اجبار، اجبارى نيست آه باعث بطالن عقد گردد، به عالوه در برخى از موارد، جزو اجبارى آه سلب اختيار نمايد، نمىج ـ
/١٠/٧۵ 

 ها شرآت نمايد؟ دهد، آيا جايز است در اين نوع بيمه ا انجام مىگذاران، رب اگر انسان يقين آند آه شرآت بيمه با پولهاى بيمه )١٩۵٠س (
گذار هم به قصد آمك و معاونت به ربا خوارى، در بيمه شرآت نمايد، حرام                    آند، و بيمه    اگر يقين داشته باشد آه بيمه چنين آارى مى            ج ـ 
 ١١/١٠/٧۵ .است

  چه حكمى دارد؟گيرد، گذار مى گر، از بيمه حّق خسارت تأخير آه بيمه )١٩۵١س (
١١ .گذار آن را تأخير بيندازد، گرفتن حّق خسارت تأخير، مانعى ندارد  اگر در ضمن عقد بيمه، شرط خسارت تأخير شده باشد و بيمهج ـ

/١٠/٧۵ 
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ّلمًا مستلزم  آند، نه مبلغ آن مشخص است و نه وقت آن معّين، و نه وقوع شرط بيمه، با اين جهلها آه مس                           گر مى  تعهداتى آه بيمه    )١٩۵٢س  (
عالى بيمه عمر    شود، چنانچه در بيع و اجاره اشكال دارد، در عقد بيمه چگونه است؟ بر فرض صّحت عقد بيمه، به نظر حضرت                       خطر و تنازع مى   
 ).چه بيمه عمر به شرط حيات و يا به شرط موت و يا هر دوى آن(چه حكمى دارد؟ 

عقد را از عقاليى بودن بيرون ببرد و سفهى نمايد، و يا                خطرى است آه معامله و      آنچه در عقود مضّر است و موجب بطالن، غرر و               ج ـ 
 ١١/١٠/٧۵ .است آرى، در بيع بالخصوص، مطلق غرر و جهل تعبدًا مبطل. تسليم و تسّلم گردد سبب عدم قدرت بر
 اذّيت آردن حيوانات

هيچ از آن باقى نماند و بيشتر زنبورهاى آن بميرند، چه حكمى             در آوردن آندوى عسل به طورى آه تمام عسلها در آورده شود، و                )  ١٩۵٣س  (
 دارد؟

باشد، دادن نفقه آنها واجب و تخّلف از آن حرام و معصيت است، و چه نيكوست آه عالوه بر عدل،                             حيواناتى آه در اختيار انسان مى        ج ـ 
 ٧/٩/٧۵ .انصاف نيز در باره آنها مراعات گردد

 آنند، چه حكمى دارد؟ زاحمت ايجاد مىهايى آه م آشتن گربه) ١٩۵۴س (
 . آشتن گربه هر چند ضرر برساند، بنا بر احتياط واجب، جايز نيست و حرام است، بلكه بايد آن را بترسانند و يا به نحوى دور نمايندج ـ

 چيست؟... حكم آشتن حيوانات و حشرات خانگى مثل مورچه، سوسك، موش، مگس، پشه، مارمولك و ) ١٩۵۵س (
 ٢۵/٧/٧۴ .جايز است ج ـ

 مقّررات دولت جمهورى اسالمى
او ناظر خريدهايى بوده آه به وسيله ساير سازمانهاى           .شخصى هم آارمند دولت و هم عضو سهام دار يك شرآت خصوصى است             )  ١٩۵۶س  (

در تعدادى از آن مناقصات آه        و شرآتى آه در آن عضويت داشته، در مناقصات مربوط  به آن سازمانها شرآت نموده                 شده است و   دولتى انجام مى  
شدن آن شرآت، برنده شدن شرآت خارجى است آه شرآت ايرانى نماينده موردى آن                     برنده منظور از .  (اند آامًال قانونى برگزار شده، برنده شده       

ى را نداشته و هيچ اقدامى       نظر ادارى، توان برنده آردن هيچ شرآت         و شخص مذآور آه شغل دولتى نيز داشته از           ).  شرآت خارجى را داشته است     
بنا بر وظيفه   .  نماينده ايرانى نيز ذينفع بوده است       نشده است، حتى در مواردى آه شرآت خارجى برنده محسوب شده، شرآت              نيز در آن مورد انجام     

اى ندارد، و منعى براى آن   اشارهقانون دولت جمهورى اسالمى در اين مورد .  اند داخلى حمايت و آن شرآتها برنده شده       ادارى خود از توليد آنندگان    
ذآر نشده است، آيا درآمد حاصل از آار نمايندگى فروش موردى شرآتهاى خارجى براى آن آارمند، حالل است يا حرام؟ با توجه به اينكه از اين                                   

ند؟ وضعيت درآمد براى ساير اعضاى       آن المنفعه براى ديگران انجام شده است، آن مالها چه حالتى پيدا مى                مال خمس و مقدار زيادى آارهاى عام        
 شرآت، حالل است يا حرام؟

نمايندگى آن شخص از شرآت خارجى بوده، و رعايت مصالح              به  با توجه به اينكه سود حاصل از برنده شدن شرآت خارجى، مربوط                ج ـ 
اصل از باب احترام عمل مسِلم و            نموده است، سود ح      خريداران را اگر از دولت جمهورى اسالمى هم بوده، درحّد متعارف و قانونى،                       

نيست، چون آار به قيد دولتى بودن و براى دولت انجام                  با مقّررات، حالل است و آارمند دولت بودن موجب حرام شدن                 مخالفت نداشتن 
 ۵/١١/٧۴ .است نگرفته

 ش چيست؟شود، حكم آورد و يا باعث اختالل نظام اجتماعى مى چيزى آه در جامعه مفسده به بار مى) ١٩۵٧س (
اند و هر    ضروريات اسالم است، و عقل و نقل بر لزوم ترآش مّتفق             حرام است، و حرمتش قطع نظر از عظم و آبرش جزو بديهيات و               ج ـ 
 ٧/٧/٧١  .شود احتمال انجرار به اختالل نظام را بياورد، حرام و بايد از آن جلوگيرى آه امرى

 آور است يا نه؟ اند، آيا عمل به آنها واجب و تكليف ف آن را امضا آردهالمللى آه دولتهاى مختل قانونهاى بين) ١٩۵٨س (
حفظ نظام و انتظامات، خود فى حّد نفسه به عنوان يك حّق                    آرى، واجب است و وجوب عمل به تعهدات، قطع نظر از مسئله وجوب                    ج ـ 

 ٢٨/٢/٧٩ .انسانى، واجب است
آنيم، يا از خيابان يك       چراغ قرمز است و ما عبور مى         رمت يا آراهت، مثالً    حدود مقّررات جمهورى اسالمى حكمش چيست؟ ح        )  ١٩۵٩س  (

 چيست؟ منظور از جايز نيست، آه در بعضى فتاواى مراجع ذآر شده است...  و آوردن طرفه گذشتن و جنس قاچاق
 ۵/٩/٧۶ . آشورها فرقى نيست تخّلف از مقّررات آه براى حفظ جان و مال و حقوق ديگران وضع شده حرام است، و بين مقّررات وج ـ

شود، در صورتى آه گيرنده اموال، اموال را           داده مى  اموالى آه تحت عنوان هديه از طرف اداره آموزش و پرورش به مدارس                )  ١٩۶٠س  (
 آند؟ تواند در اين مدرسه آنها را خرج مصرف، به مدرسه ديگر منتقل شده، آيا مى از در يك مدرسه گرفته و قبل

اى به   لتى تابع مقّررات است، و غير دولتى تابع نظر هديه آننده است، و تخّلف از مقّررات و نظر هديه آننده، هرچند از مدرسه                        هديه دو  ج ـ 
 ۴/٧/٧۴ . مدرسه ديگر، جايز نيست
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هايى براى   ينههز...  از محّل درآمدهاى متفّرقه از قبيل سود فروشگاه تعاونى مدارس، آمك افراد خّير به آموزش و پرورش و                             )  ١٩۶١س  (
 شود، اين مسئله چه حكمى دارد؟ برگزارى مراسم جشن و تهّيه جوايز برداشته مى

 ١١/٢/٧٢ . سود تعاونى تابع مقّررات و قرارداد تعاونى است، و در امور خيرّيه، تابع قصد صاحبان خير استج ـ
 او از شرآت تعاونى جهاد، احتياجات ارتزاقى خود را به              برادرم به واسطه دوستش آه مدير عامل جهاد سازندگى است با رابطه              )  ١٩۶٢س  (

در خانه برادرم     توانم به عنوان ميهمان از آن لوازم خوراآى            نمايد، با توجه به مبرهن بودن موضوع براى خودم، آيا مى                  قيمت تعاونى تهّيه مى     
براى ديگران  )  بدون دفترچه مخصوص آارآنان    (ونى به نرخ دولتى      آه از آن تعا    ...)   فرش، تلويزيون و  (استفاده آنم؟ آيا استفاده از لوازم خانگى           

 خرد، صحيح است؟ مى
باشد،   اگر احراز اجازه ادارى بشود، عمل جايز است وگرنه تخّلف از مقّررات است و سبب تضييع حّق ديگران و در نتيجه حرام مى                               ج ـ 

آند، مانعى    هم درآمد دارد و از آنجا هم مواد غذايى و فرش تهّيه مى                  اّما تصّرف در اموال او تا يقين به حرمت نباشد، چون از راه حالل                  
/١٧/٢ .گيرد، اطمينان هست آه از راههاى ذآر شده تهّيه نموده، تابع حلّيت و حرمت آنهاست ندارد، اّما اگر آنچه مورد استفاده قرار مى

٧۵ 
لذا .  ز وسايل نقلّيه بنياد براى آارآنان بجز سرپرستان ممنوع است             طبق بخشنامه بنياد شهيد انقالب اسالمى استفاده اختصاصى ا            )  ١٩۶٣س  (

 .خواهشمند است چنانچه موارد استثنا بالاشكال بوده و توجيهى دارد، نظر شريف را مرقوم فرماييد
ايد توجه داشت آه     و ب ;  الّرعايه است  باشند، الزم  هاى مسئولين، مخصوصًا در رابطه با امور مالى آه صاحب اختيار آن مى                   بخشنامه ج ـ 

 ١٠/٩/۶٩ .تفاوت، غير از تبعيض است و تفاوت مذموم نيست
 استفاده از دفترچه بيمه ديگران، براى شخص استفاده آننده و صاحب دفترچه آه آن را در اختيار ديگرى گذاشته، چه حكمى دارد؟) ١٩۶۴س (

 ١٣/٩/٧۴ .اند و ضامن نيز هستند  هر دو مرتكب حرام شدهج ـ
  استفاده نمودن از وسايل نقلّيه دولتى به هنگام مرّخصى براى مسافرت، چه حكمى دارد؟)١٩۶۵س (

 ۴/۵/٧۵ . باشد  تابع مقّررات مصّوب مجلس شوراى اسالمى مىج ـ
 آنها  آنند و استفاده اختصاصى از آنها ممنوع است، آيا سوار شدن افراد عادى بر                       وسايل نقلّيه ادارات آه در مسيرى ترّدد مى           )  ١٩۶۶س  (

 اشكال دارد يا خير؟
 ٢٣/١٠/٧۵ .هاى دولتى است  منوط به مقّررات مصّوب و بخشنامهج ـ

 استفاده از امكانات دولتى، مانند اتومبيل، براى شرآت در مراسم نماز جمعه و دعاى آميل چه حكمى دارد؟) ١٩۶٧س (
 ١٧/١/٧١ .هاى دولتى است  تابع مقّررات مصّوب و بخشنامهج ـ

 توانند وى را امر به رانندگى آنند و اگر امر آردند، وظيفه او چيست؟ سى آه گواهينامه رانندگى ندارد، آيا والدين مىآ) ١٩۶٨س (
باشد، و تخّلف از امر آنان در چنين             تنها غير واجب، بلكه حرام مى          اطاعت از آنها، مانند اطاعت در امر به گناهان و معاصى، نه                    ج ـ 

 .مواردى الزم است
هاى دولتى را انجام نداد، به اين دليل آه مخالف مباحث فقهى اسالم يا شرع است؟ اگر جايز                     نامه يا بخشنامه   توان مفاد آيين   آيا مى )  ١٩۶٩س  (

 نيست، تكليف چيست؟
 ١۴/١٢/٧۴ .»الطاعة لمخلوق في معصية الخالق«تواند مجّوز امر خالف شرع باشد آه  اى نمى نامه يا بخشنامه  هيچ آيينج ـ

افرادى بدون  .  براى منزل خودش به سازمان آب پرداخت آرده است           )  شاه لوله (شخصى مبلغى پول بابت آشيدن لوله اصلى آب            )  ١٩٧٠س  (
 اند، حكم آن چيست؟  اجازه از پرداخت آننده وجه لوله اصلى، از اين لوله انشعاب گرفته

 .ان بستگى دارد جواز و عدم جواز به نظر مسئولين سازمان آب و مقّررات آن سازمج ـ
 اى خود را پايين آورد؟ توان براى گرفتن مزايايى از دولت، به دروغ سّن واقعى شناسنامه آيا شرعًا مى) ١٩٧١س (

 ١١/٢/٧۵ . جايز نيستج ـ
سر آار  توانستم   مى(جانباز غير شاغل محسوب شدم       بنده بعد از مجروح شدن در جبهه، در آميسيون پزشكى عالى سپاه به عنوان              )  ١٩٧٢س  (

ديگرى از سپاه، با عضويت قراردادى  سر آار نرفتم، ولى فكر آردم مسئول باشم، لذا از سپاه خارج شدم و در يك مرآز       چندين ماه ).  بروم و يا نروم   
 خود را از     آنم و هم حقوق قراردادى      دريافت مى )  عليه السالم (آامل خود را از دانشگاه امام حسين         در حال حاضر هم حقوق     .  مشغول به آار شدم    

توانم براى بهتر شدن زندگى و رفاه خانواده، حقوق قبلى خود را بدون اينكه                  با توجه به اين مطالب آيا مى       .  مرآز ديگر سپاه آه در آن فعاليت دارم         
 توان اآتفا نمود؟ زحمتى متحمل شوم، دريافت نمايم و در جاى ديگر هم مشغول به آار باشم؟ آيا به صرف قانونى بودن، مى



 230                                                        اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى              از محضر مرجع عاليقدر حضرت آية/ جلد اول  (المسائل استفتائات مجمع
 

 در صورتى آه قانونى است، مانعى ندارد، چون در قوانين جمهورى اسالمى، عدم مخالفت آنها با موازين شرع با نظر شوراى نگهبان                           ج ـ 
 ١/٨/٧۵ .خداوند شما را حفظ و عاقبت بخير نمايد. گردد تأمين مى

را به ثبت در    )  مثل ازدواج يا طالق   (يا ايقاعات   تواند به علت مصالحى مهم، صّحت بعضى عقود،           آيا دولت جمهورى اسالمى مى    )  ١٩٧٣س  (
 دفاتر رسمى آشور يا به گذراندن مراحل خاص منوط آند؟

; صاحب اختيار آنهاست، حّق منوط آردن به امرى را دارد              باشد، چون   دولت نسبت به محاضر و چيزهاى ديگر آه در اختيارش مى                ج ـ 
 ٢٠/٩/٧۵ .دارد  الزام برخى از امور را همبه عنوان مقّررات و قوانين مملكت، حّق همچنان آه

 تلقيح
آيد، آيا به خانواده آسى آه عمل لقاح روى او               مى انجام تلقيح مصنوعى از نظر شرعى، چه صورتى دارد؟ فرزندى آه به دنيا                  )  ١٩٧۴س  (

تلقيح، فوت آرده و نطفه بعد از         عمل ل از قب در صورت ملحق شدن، آيا چنين فرزندى از ماترك پدر آه يك روز               خير؟ يا گردد انجام شده ملحق مى   
 نه؟ برد يا فوت او منعقد گرديده، سهم مى

ظاهرًا مورد سؤال نيز همين است، همه آثار فرزند                  اگر تلقيح خارج از َرِحم، به وارد نمودن نطفه زوج در َرِحم زوجه باشد، آه                             ج ـ 
و فرزند، حقيقتًا فرزند خانواده است، و در ترّتب آثار، فرقى بين زنده بودن                 شود   بر فرزند بار مى   ...   و محرمّيت  زاده، از قبيل ارث    حالل

 ٢٠/١٢/٧۴ .پدر و صاحب نطفه در حين تلقيح و يا مردن او نيست، بعد از آنكه زوج خود خواستار فرزند و تلقيح خارج از َرِحم بوده باشد
  آه شوهرش عقيم باشد، حرام است؟آيا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به َرِحم زن، درصورتى) ١٩٧۵س (

توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك          وارد نمودن اسپرم اجنبى به َرِحم زن، فى حّد نفسه حرام است و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، مى                           ج ـ 
مسر آه صاحب   مخلوط آرد و سپس جنين حاصل را به َرِحم زن انتقال داد آه در اين صورت، ه                      )  شرايط آزمايشگاه ( همسر را در خارج    

. شود شود، و صاحب اسپرم نيز در صورتى آه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى                        تخمك منشأ است، مادر محسوب مى       
خواست، از آن استفاده     مثًال نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر آس           (خود اعراض آرده باشد      آرى، در صورتى آه مرد اجنبى از نطفه        

صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى الزم است، بلكه خالى از                 اّما در صورتى آه   ;  شود  محسوب نمى  ، پدر )آند
اقوام،  اّما همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و           ;  شود، چون صاحب اسپرم نيست      به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمى        .  وجه نيست 

; ترتيب آثار اجنبى بر فرزندخوانده در شرايط فعلى وجود دارد                ر َحَرج و مشّقتى آه در نداشتن فرزند و             ولو صاحب نطفه نباشد به خاط        
توان او را در حكم       است بجز آثار ارث آه در اين جهت حكم اجنبى را دارد آه با هبه و تصّرفات منّجزه و يا وصّيت به ثلث مى                                   مترّتب

چه به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر َمحرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر                      وارث قرار داد و عالوه بر حكم ذآر شده، ب           
. اش در َرِحم زن، قبل از ازدواج با شوهر         خودش آه در محرمّيت مرد با ربيبه، فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه                   

پس اطالق ادّله محرمّيت ربيبه      .  و دليلى بر شرطّيت اين تقارن وجود ندارد         هر چند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است               
به عالوه آه الغاى خصوصّيت بر فرض قصور ادّله و عدم اطالق، خالى از قّوت نيست، بنابراين، تنها صورت تلقيح اسپرم                               ;  محكم است 

نماند اگر پيمودن اين راه و راههاى ديگر داراى َحَرج و مشّقت               مرد در خارج َرِحم و بعد وارد َرِحم نمودن، راه درستى است، ليكن ناگفته                   
باشد، وارد آردن نطفه اجنبى به َرِحم زن از طريق تلقيح مصنوعى به حكم الَحَرج، مانعى ندارد، و همان گونه آه َحَرج نافى و رافع بعضى                           

 ٢٨/٣/٨٢ .از حرامهاست، رافع اين گونه حرامها نيز خواهد بود
 از تخمك زنى آه صيغه موقت شده استفاده شود، ولى جنين در َرِحم زن دايم قرار بگيرد، آيا اشكال دارد؟ اگر ) ١٩٧۶س (

 ١٨/٧/٧۵ . استفاده از تخمك زن آه به عقد موقت درآمده، براى قرار دادن در َرِحم زن ديگر، مانعى نداردج ـ
 ت به َرِحم زن ديگر انتقال دهند، آيا اشكال دارد؟ اگر نطفه لقاح يافته را آه متعّلق به يك مرد و زن اس) ١٩٧٧س (

و به ; از حالت امتزاج، در َرِحم زن ديگر، هيچ مانعى ندارد  قرار دادن نطفه آميخته شده، يعنى نطفه مرد و زنش آه قبًال مخلوط شده بعد            ج ـ 
لوم نيست آه ارتباطى با صاحب َرِحم، پيدا آند،         هرحال فرزند متوّلد شده، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك نيز هست و مع               

 ١٨/٧/٧۵ .هرچند رعايت احتياط، مطلوب است
َرِحم استيجارى استفاده نمايم، بدين نحو آه اسپرِم همسرم           اند آه بايد از    پزشكان گفته .  جانب به طور مادرزادى فاقد َرِحم هستم        اين)  ١٩٧٨س  (

جهت شرعى اين آار منعى ندارد؟ و حكم زنى           آيا از .   و جنين حاصل را در َرِحم زن ديگرى قرار دهند           آزمايشگاه ممزوج نمايند   را با تخمك من در    
تواند  خواهر همسرم مى   آه َرِحمش توان نگهدارى جنين را دارد، چيست؟ و آيا اين زن بايد داراى همسر باشد يا نه؟ و آيا اين زن، خواهر خودم يا                             

 شود؟ ده، فرزند پدر و مادر محسوب مىباشد يا خير؟ و آيا آودك متوّلد ش
زن ديگر براى رشد ـ چنان آه در سؤال آمدهـ مانعى ندارد و               در َرِحم )  از مرد و همسرش   ( قرار دادن نطفه ممزوج شده، در آزمايشگاه          ج ـ 

در َرِحمش قرار    ليكن زنى آه جنين        ;  محرم نيست  و در اين جهت، فرقى بين زن شوهردار و بدون شوهر و محرم و غير                           جايز است، 
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خود، براى عاريه دادن َرِحمش اجازه بگيرد، تا حّق استمتاع وى محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهرى                                گيرد، بايد از شوهر     مى
 ٢٧/۶/٧٢ .است آه تخمك و نطفه آنها ممزوج شده است

آيا تلقيح  .  دار شود   ديگرى تقويت شود تا بچه      پزشك متخّصص تشخيص داده است آه تخمك زنى ضعيف است و بايد با تخمك زن                 )  ١٩٧٩س  (
يك از اين دو زن       دار شود، بچه متوّلد شده، به آدام         تخمك زن اجنبّيه به زن ديگرى براى تقويت، جايز است يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه                         

 تعّلق دارد؟
توان او   است آه صاحب َرِحم و تخمك ضعيف بوده و نمى            زنىتوان گفت حرام است و بچه، متعّلق به              اين عمل را فى حّد نفسه، نمى          ج ـ 

 ١۴/١/٧۵ .را متعّلق به صاحب تخمك تقويت آننده دانست، چون تخمك او عرفًا در حكم داروى تقويتى است
 تشريح و پيوند اعضا

آنند و    پزشك قانونى مراجعه مى    آه عّلت مرگشان مشكوك است، به      اى و يا آسانى    اخيرًا براى تشخيص مرگهاى ناگهانى و سكته       )  ١٩٨٠س  (
 آنند، آيا اين آار جايز است يا خير؟ گاهى براى تشخيص آيفيت فوت، مرده را آالبد شكافى مى

 ١۴/١/٧۵ .توان گفت حرام است  براى رفع تخاصم و نزاع، اگر راهى جز آالبد شكافى وجود نداشته باشد، با رضايت ولّى مّيت، نمىج ـ
  منظور آموزش دانشجويان، چه حكمى دارد؟تشريح جسد به) ١٩٨١س (

هتك بر مّيت نيست، فى حّد نفسه جايز است و دليلى بر                     احترامى و   تشريح در مفروض سؤال آه داراى غرض عقاليى است و بى                   ج ـ 
 ١۴/۶/٧۴ .است رضايت اولياى مّيت و رعايت وصّيت مّيت، واجب و تخّلف از آن حرام اّما; حرمت ندارد

و بعضًا بيش از چهار ماه      (آيند   هايى آه مرده به دنيا مى      ايم از سِر نوزادان و بچه      نجام دادن با يك طرح تحقيقاتى مجبور شده       در ا )  ١٩٨٢س  (
 اّما با اين   ;  متر بشكافيم  بردارى آنيم و براى اين آار، اجبارًا وسط سر آنها را بايد به اندازه يك تا دو سانتى                            ، نمونه )گذرد از عمر جنين آنها مى      

ضمنًا يادآور  .  شود تشريح جسد، حرام است، لذا خواهشمنديم نظر صريح خود را در اين مورد بيان فرماييد                          ايم آه گفته مى      رو شده  مشكل روبه 
بردارى، ضرورى و واجب است و اغلب در اين صورت، ممكن است به ميكروب مورد نظر، دسترسى پيدا آنيم و بتوانيم تا                         شويم آه اين نمونه    مى
 آيا دست زدن به بدن اين نوزادان، غسل مّس مّيت دارد؟. دى جلوى مرگ و مير نوزادان را قبل از توّلد و پس از آن بگيريمحدو

احترامى نيست،   گونه موارد آه ضرورت پيشگيرى و پيشرفت علم پزشكى متوّقف بر آن است و بى                تشريح در مفروض سؤال و در اين       ج ـ 
است و در اين جهت، با ديگر مّيتها تفاوتى            ل مّس مّيت نسبت به جنينى آه چهار ماه از او گذشته، واجب                و غس ;  مانعى ندارد و جايز است     

 ٢٧/٣/٧۵ .شود نمى دستكش آه بدن مستقيمًا تماس نداشته باشد، موجب غسل مّس مّيت آرى، مّس با مثل. ندارد
توان جسد مرده را تشريح       اش مى   باشد چطور؟ آيا با اذن ورثه        آيا تشريح جسد مرده جايز است يا نه؟ اگر خودش وصّيت آرده               )  ١٩٨٣س  (

توان بدن   آند، آيا مى   نمود؟ اگر جان فرد ديگرى در خطر باشد و با پيوند قسمتى از جسد مرده، مثل قلب وى به بدن فرد بيمار، وى نجات پيدا مى                               
 مرده را تشريح نمود؟

توهين به او محسوب نگردد، مانند موارد ذآر شده در سؤال را             ه نحوى آه هتك مّيت و      تشريح جسد مّيت با وصّيت مّيت و اجازه ورثه ب          ج ـ 
آرى، احتياط در پرداخت ديه قطع عضو و              .  توان گفت، حرام است و ظاهرًا جايز است، مخصوصًا با فرض توّقف حيات ديگرى                         نمى

 ١٨/١١/٧۴ .باشد ، گذشت آردهبراى مّيت است، مگر آنكه خود مّيت در هنگام وصّيت صرف آن در امور خيريه
با توجه به اينكه    (آه نيازمند هستند، اهدا آنند؟        توانند پس از مرگ شخص، بعضى از اعضاى او را به آسانى              آيا اولياى مّيت مى   )  ١٩٨۴س  (

 ).بيمار نياز ضرورى دارد
 .است توانند، چون نه ضررى براى مّيت دارد و نه خالف احترام  آرى مىج ـ

 دارد؟ يد و فروش عضوى از بدن انسان زنده براى پيوند به بيماران، چه حكمىخر) ١٩٨۵س (
دادن آنها از بيمارى، اگر موجب ضرر و زيان فاحش                 فروش و اعطاى بعضى از اعضاى زنده براى پيوند زدن به ديگرى و نجات                      ج ـ 

 ٢٧/٧/٧۴ .ندارد نباشد، مانعى
تواند عضو يا اعضاى بدن خود را بفروشد؟ و در اين مسئله بين حّد يا قصاص تفاوتى                          اگر فردى به اعدام محكوم شود، آيا مى          )  ١٩٨۶س  (

 وجود دارد؟
 ٢٨/١٠/٧۵ . اگر مانع از قصاص و حّد نباشد، مانعى نداردج ـ

ه مند، در زمان حيات خود ب          طّى آن افراد عالقه      هم اآنون براى آمك به همنوعان و هموطنان، طرحى در حال اجراست آه                      )  ١٩٨٧س  (
بيمارستانها مجاز باشند، براى     آيند، تا در صورت بروز حادثه يا مرگ طبيعى،          در مى ...   چشم، قلب، آليه و    :عضوّيت انجمن اهداى عضو از قبيل      

  چيست؟عالى در اين مورد شخص نيازمند پيوند بزنند و او را به زندگى اميدوار آنند، نظر حضرت افراد نيازمند، اين اعضا را از شخص متوّفا به
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و معروف و بّر و خير است، جايز است، مگر در                      قطع آردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن آه احسان                         ج ـ 
 ١٧/١٢/٧٩ .نباشند وصّيت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى مّيت، راضى صورتى آه خود مّيت،

دار شود، آيا اين عمل صحيح است يا            به زنى آه نازاست، پيوند زنند، و آن زن بچه             اگر تخمدان زنى را به وسيله عمل جّراحى         )  ١٩٨٨س  (
 خير؟ و در صورت صّحت، بچه به چه آسى تعّلق دارد؟

٢٣ .اى آه متوّلد شده به زنى تعّلق دارد آه بچه از او متوّلد شده است رسد و ظاهرًا جايز است، و بچه  وجهى براى حرمت به نظر نمىج ـ
/٩/٧١ 

فشل في أحد أعضائه الّرئيسة مّما يوجب الوفاة؟ و ما              هل تجوز الوصّية بالتبّرع باعضاء الجسم بعد الوفاة لمريض مسلم يعاني من               )  ١٩٨٩  س(
 مسلم؟ حكم ذلك اذا آان المريض غير

 الدّلة الخيرات واِالحسان بل اذا        االيصاء باعضاء الجسم للمريض المسلم جائز، بل مرغوٌب فيه و مندوٌب اليه من الشارع، لكونه مشموالً                    ج ـ 
آانت االيصاء لغير المسلم سببًا لهدايته و ترويج االسالم و جلب محّبته للمسليمن و لغيرها من الجهات المرغوبة فيها، فالظاهر تأّآد استحبابه و                        

 ٢٢/٨/٧۴ .زيادة ثوابه اذا لم يكن معاندًا لالسالم و المسلمين آعاّمة الناس
آه  آه بدانيم در آوتاه شدن عمر شخص معموًال مؤثر است، و در صورتى                  ا فروش عضوى از اعضاى بدن، در صورتى          اهدا ي )  ١٩٩٠س  (

 خداى بزرگ بخواهد و بر اثر سوانح، عمرش خاتمه پيدا نكند، آيا اهداى آن عضو، جايز است يا خير؟
 ۶/۵/٧٣ .عملى است اگر اهداى عضو، موجب آوتاه شدن عمر گردد، احتياط واجب در ترك چنين ج ـ
 صله َرِحــم

اگر انسان با بعضى از خويشاوندان به داليلى نتواند و صالح نداند آه به قدر آافى رفت و آمد آند، و براى نجات خود از بعضى                               )  ١٩٩١س  (
 شود؟ معاصى ارتباط خود را به حّداقل برساند، آيا اين قطع َرِحم محسوب مى

 در صله َرِحم آيفيت خاّصى ملحوظ نشده، همين قدر آه گفته شود با اقوامش ارتباط دارد، ولو تلفنى،                    شود، چون   قطع َرِحم محسوب نمى    ج ـ 
 ١٢/٢/۶٨ .آرى، اگر نيازهاى آنان را در حّد توان انجام دهد، نيكوست. آافى است

 صله َرِحم چه زمانى بايد انجام شود؟) ١٩٩٢س (
 ١٧/١١/٧١ .ت خاّصى براى آن معّين نشده است انجام صله َرِحم در همه وقت مناسب است و وقج ـ

ترين دفاعى از حّق      آشى و ستم، آوچك     اش به دست پسرعموهايش به تاراج رفته، عمو و عمه در مقابل اين حق                   شخصى ارثيه )  ١٩٩٣س  (
 قاطع َرِحم، چه آسى است؟. مظلوم ننمودند، در نتيجه با عمو و عمه و پسرعموها قطع مراوده نموده است

براى رفع ظلم، جلوى ظلم را نگرفته است، و به هر حال صله                اطع َرِحم آسى است آه به خويشان خود ظلم آرده و يا با داشتن قدرت                 ق ج ـ 
، هر چند مشكل است، ليكن باعث اجر و           )اگر سبب زيادتى دشمنى و تشويق به ظلم نباشد           (نسبت به َرِحمى آه با انسان دشمنى نموده             َرِحم

 ٢٣/١٢/٧۴ .ثواب زيادترى است
 استخاره

 توان استخاره آرد يا اختصاص به جايى دارد آه طرف رجحانى نباشد و بين دو امر مرّدد باشد؟ آيا براى هر موردى مى) ١٩٩۴س (
 ظاهرًا استخاره اختصاص به حال ترّدد و تحّير دارد، يعنى وقتى آه انسان از جهت مشورت و عقل و علم متحّير بماند، و هيچ طرفى                                  ج ـ 

 ١/٨/٧۵ .تواند استخاره نمايد برطرف ديگر ترجيح نداشته باشد، در آن مورد مى
 .آيفيت استخاره ذات الرقاع را بيان فرماييد) ١٩٩۵س (

اراده آنى، شش رقعه آاغذ بگير و در سه تاى آنها             هرگاه امرى را  «:  روايت شده آه فرموده است    )  عليه السالم ( از حضرت امام صادق    ج ـ 
 و  افعلنويسى    مى التفعلديگر به جاى     رقعه  و در سه   الرحيم، ِخَيَرُة ِمَن اِهللا العزيز الحكيم لفالن بن فالنه ال تفعل             هللا الّرحمن ا بسم«بنويس  

نماز به جاى آور، چون       ها را در زير سّجاده خود گذار و دو رآعت             به جاى فالن بن فالنه اسم خود و مادر خود را بنويس، پس آن رقعه                    
واْخَتْرلى فى   َالّلهم ِخْرلى «:   پس درست بنشين و بگو        »َاْسَتخيُر اَهللا ِبَرْحَمِتِه ِخَيَرًة فى عاِفَية        «:  ه سجده برو و صد مرتبه بگو          فارغ شدى ب   

و بكن   آن و يك يك آنها را بيرون آور و اگر سه ِاْفَعل پياپى آمد، آن آار را                       ها را مخلوط   ، پس رقعه  »جميع امورى فى ُيْسر ِمنك و عافية        
 بيشتر است عمل آن و         افعل تا پنج دفعه بيرون آور، اگر             التفعل  و بعضى   افعلاگر سه الَتْفَعل پياپى آمد، آن آار را نكن و اگر بعضى                      

 .واهللا العالمبيشتر است، ترك آن و حاجت نيست به بيرون آوردن رقعه ششم التفعل  اگر
گيريهاى مهم، صحيح است يا        الرقاع از نظر اسالم در مسائل مهّم زندگى و تصميم             آيا استخاره با قرآن يا تسبيح يا استخاره ذات           )  ١٩٩۶س  (
 خير؟
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 مشورت با خداوند متعال و استخاره از طرق مأثوره براى رفع تحّير، اشكال ندارد و تحّير در موقعى است آه انسان از عقل و علم خود                             ج ـ 
 .اى برسد و مشورت با ديگران نتوانسته به نتيجه

 تــوبـه
 .شرح توبه آردن را بنويسيد )١٩٩٧س (

 ٩/٧/٧۵ . توبه، پشيمانى از گناهان و انجام واجبات فوت شده، و اداى ديون مردم و انجام آارهاى نيك استج ـ
 چيست؟ گويند در توبه نصوح بايد پوست به استخوان بچسبد، منظور اينكه مى )١٩٩٨س (

 ٧/١٠/٧۵ .م دين سهل است، نه صعب و َحَرج و مشّقت منظور مبالغه در پشيمانى است، وگرنه اسالج ـ
آه از لحاظ روانى مضطرب هستند آه بيشتر ناشى از گناهان گذشته ـ به خاطر جهالت ـ بوده است، بايد چه راهى را براى                           آسانى  )١٩٩٩س  (

 رفع اين ناراحتى اعمال آنند؟ 
پذيرد و براى برطرف شدن ناراحتيهايى       خداوند تبارك و تعالى توبه او را مى        آسى آه گناه و معصيتى مرتكب شده، اگر واقعًا توبه آند،             ج ـ 

 ۵/٣/٧۶ .آيد، بهترين راه، ترك گناه و معصيت است آه در اثر گناه پيش مى
 ير؟اگر آسى گناهى انجام دهد آه حد داشته باشد، و ديگران نفهمند و توبه آند، آيا توبه او بدون اجراى حد قبول است يا خ )٢٠٠٠س (

و ;  حاآم در آنها نه تنها غيرالزم، بلكه مذموم و نامطلوب است            است، هر چند موجب حد و يا رجم باشد رجوع به           »  اهللا حّق« گناهانى آه    ج ـ 
باشد، خود معصيت و گناه         گناه آه اشاعه فحشا مى        ناگفته نماند اظهار   .  آند خود و خدا توبه آند، و پشيمان گردد آفايت مى                 چنانچه بين 

 ٧/١٠/٧۴ .است رىديگ
 تفاوت شخصى آه گناهى انجام نداده و آسى آه گناه انجام داده، ولى توبه آرده و مورد قبول پروردگار قرار گرفته است، چيست؟ )٢٠٠١س (

 ٢٠/٩/٧۵ .»الّتائب من الّذنب آمن الذنب له«:  آسى آه از گناه توبه آرد، مثل آسى است آه گناهى نكردهج ـ
ايم، با توجه به تأآيد زياد اسالم         ام، گاهى از اوقات در خانه با پدرم ناراحتى داشته            ذشته آمى عصبى و زود رنج بوده       چون در گ    )٢٠٠٢س  (

 بر احترام والدين، آيا گناهان گذشته من از اين بابت، قابل بخشش است؟
٢٧ .رود آنيد، اميد عفو و بخشش مى تغفار مىپذيرد و همين قدر آه پشيمان و ناراحت هستيد و اس اى را مى  خداوند هر عذر و توبهج ـ

/۵/۶٩ 
 متفّرقات

 معيار تشخيص گناهان آبيره از صغيره چيست؟ )٢٠٠٣س (
وعيد به عذاب و عقاب بر آن در آتاب          .  ٢;  تصريح به آبيره بودن در روايات     .  ١:   براى تشخيص آبيره بودن گناه چهار راه وجود دارد          ج ـ 

متشّرعه با  .  ۴;  باشد تر شمرده شود، از گناهى آه آبيره مى          در اخبار و احاديث گناِه بزرگ      .  ٣;  ير آن و سّنت، چه با صراحت و چه به غ           
 ٢٢/٨/٧٢ .برداشتهاى خود از اسالم، گناهى را عظيم بدانند

شود،  يها شنيده مى  آنند آه تا چند محله دورتر صداى سخنرانيها و عزادار          در برخى از مساجد صداى بلندگوها را به حّدى بلند مى            )٢٠٠۴س  (
در صورتى آه بعضى از اهالى ساآن در محل، معترض و ناراضى هستند، آيا اين آار صحيح است؟ آيا در مورد نماز يا ادعيه آه صبح زود برپا                                 

 شود، صداى بلندگوها اشكال دارد؟ مى
مذهبى نبايد به بيرون مسجد و تكيه برسد، به عالوه          آن از امور      صداى بلندگوى مساجد و تكايا در هنگام ايراد سخنرانى و مداحى و غير             ج ـ 

آرى، رسيدن صداى اذان در وقت اداى فريضه، مانعى ندارد، بلكه به عنوان حفظ شعاير                         .  نمايد آه انصاف نيز همين امر را اقتضا مى            
 ۴/١٢/٧۴ .مذهبى در بعضى از مواقع، واجب است

شود، آيا معتبر و مورد اعتماد        ديده مى )عليهم السالم (ى آه در باره ائّمه معصومين      آيا خواب حّجت شرعى است يا نه؟ و خوابهاي             )٢٠٠۵س  (
 است يا نه؟
 ۶/١١/٧۴ .مخصوصًا اگر زياد خواب ببينند، آن هم خوابهاى مختلف و گوناگون;  خواب، مورد اعتماد و اعتنا نيستج ـ

 دهند، چه حكمى دارد؟ ه منظور زيبايى انجام مىعمل جّراحى پالستيكى بينى آه بعضى از آقايان يا خانمها ب )٢٠٠۶س (
 ٣/۵/٧۵ . اين گونه اعمال فى حّد نفسه، مانعى نداردج ـ

 آيست؟ در موارد تزاحم اهم و مهم، تشخيص اهم در حكم و موضوع به عهده )٢٠٠٧س (
 ٢٩/٣/٧۵ .ان آّلى با فقيه استليكن تشخيص اهم و مهم در عنو;  تشخيص مصداق در تزاحم اهم و مهم، به عهده خود مكّلف استج ـ

 مند هستند، چيست؟ حكم آسب علوم دينى براى جوانان با استعدادى آه به علوم دينى نيز عالقه )٢٠٠٨س (
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اعتنايى  هاى علميه و شيوه سلف صالح، بر زهد و بى            هر جوانى آه حوزه و روحانيت را شناخته و درك آرده باشد آه اساس در حوزه                  ج ـ 
شود، آماده نموده، و مطمئن است  اش مى ت ماّدى است، و خود را براى تحّمل مشكالت فراوان ماّدى آه متوجه خود و خانواده              به دنيا و جها   

ها بسيار مطلوب و براى حفظ و دائع           نمايد، ورود اين گونه افراد در حوزه         خود و ديگران گله و شكايت نمى         آه بعد از ورود، از اوضاع      
اهللا عليهم اجمعين ـ الزم و نبايد ترك گردد، آه ترك آن پشت آردن به حفظ و احياى آثار اسالم و فقه جعفرى                                   قرآن و اهل بيت ـ صلوات       

ِقسم اول   افراد اش تأمين شده و بقّيه مشكالت را هم مطّلع باشد، او مانند                حال و آينده   و ناگفته نماند آه اگر از جهات اقتصادى زمان           ;  است
باشد خود را رسانده و از مظاهر رحمت الهى بهره وافى                  در جهان مى    با تقوا   پربارترين مرآز علمى همراه      هاى علميه آه    بايد به حوزه   

 ٢٠/۶/٧۴ .ببرد
آور است يا خير؟ و اگر به طور          اى بين دروس حوزه علميه و دانشگاه جمع نمود، آيا اين عمل تعّرب بعدالهجرة و فسق                   اگر طلبه   )٢٠٠٩س  (

  گذاشت و مشغول دروس دانشگاه شد، چطور؟آّلى دروس حوزه را آنار
 رفتن به دانشگاهها، براى همگان به عنوان تحصيل علم، عملى مطلوب و پسنديده است، و در اين جهت فرقى بين روحانيون واالمقام و                            ج ـ 

العاده و براى زندگى هم      وقها مشغول تحصيل بوده و داراى استعداد ف        اى چندين سال در حوزه     آرى، اگر طلبه  .  فرزندان عزيز ديگر نيست   
تواند انجام دهد و      ديگرى مى  بيند و جاى او در دانشگاه خالى نيست، يعنى آار او را محصل                 روشن مى  مشكالت ندارد و آينده خود را هم        

اهللا عليهم    ـ صلوات  هاى علميه بمانند و حافظ آثار اهل بيت         بعد هم مثل او مفيد باشد، براى چنين افرادى سزاوار، بلكه الزم است در حوزه                  
 ٣/٨/۶٩ .اجمعين ـ گردند

 است؟ آسى آه بدون اذن دخول، وارد حرم يكى از امامان شده، آيا معصيت آرده )٢٠١٠س (
 .است  وارد حرم امام شدن، بدون اذن دخول، جايز است، اّما ترك آداب شدهج ـ

 اب سالم واجب است، آيا صحيح است؟گويند بازديد، مثل جو اينكه در بين مردم معروف است آه مى )٢٠١١س (
واجب، حرام، مستحب، مكروه و     (آند و احكام خمسه       بازديد آردن، بر همه آس واجب نيست، بلكه حكم نسبت به افراد مختلف تغيير مى               ج ـ 
 .گردد بر آن جارى مى) مباح

 اند؟ ، آيا معصيت آردهشنوند، سوره حمد را نخوانند آه مى اگر آسى طلب قرائت فاتحه آند و آسانى )٢٠١٢س (
آرده است، اّما اگر فقط مخصوص ايشان در مجلس،          »  ترك اواليى « اگر آسى طلب فاتحه آند و انسان خواندن سوره حمد را ترك آند،                 ج ـ 

 مرتكب  خواسته فاتحه خوانده شود و تصّرفى در مال غير هم محّقق شود، در اين صورت براى اينكه                    فاتحه طلبيده باشند و دعوت آننده مى       
 .حرامى نشده باشد، الزم است فاتحه بخواند

 سوراخ آردن گوش يا بينى براى به آار بردن گوشواره يا وسايل زينتى ديگر، چه حكمى دارد؟ )٢٠١٣س (
و در بدن مكّلف بدون رضايت      ;  مصلحت باشد، ضرر ندارد     سوراخ آردن گوش و بينى براى موارد مرقوم در سؤال، در بدن طفل اگر                 ج ـ 
 ٣٠/٣/٧۶ .نيست و، جايزا

نمايند، به طورى آه ميكروب و يا ويروس آن حّتى با سوزاندن البسه                بعضى از افراد بر اثر ابتالى به بيماريهاى مسرى فوت مى             )٢٠١۴س  (
ز لباس اموات عالوه برمنع     رود، حال با عنايت به اينكه نوع بيمارى متوّفا براى متصديان تغسيل و تكفين روشن نيست و استفاده ا                      آلوده از بين نمى   

صريح قانونى ممكن است باعث شيوع بيمارى در جامعه و ابتالى سايرين گردد، لطفًا نظر مبارك را در مورد استفاده از لباس اموات توسط افراد                                
 .ديگر مرقوم فرماييد

ل نمايند و از آن استفاده ننمايند، و بر همگان                با توجه به منع قانونى الزم است در مورد لباسهاى مّيت همان گونه آه قانون گفته عم                           ج ـ 
واجب است جلوى سرايت بيماريهاى مسرى به جامعه و افراد را، به هر نحو ممكن بگيرند، و وجوب آن از چنان اهميت بااليى برخوردار                             

 ١٢/٧/٧۵ .است آه احتمال سرايت هم متنّجز و قابل اعتناست
خواهد به مسافرت برود يا آارى انجام دهد، اگر آسى عطسه آند بايد از آن آار                       سى آه مى  در بيشتر مناطق مرسوم است آه آ          )٢٠١۵س  (

 منصرف شود و آن آار را انجام ندهد، آيا اين واقعيت دارد؟
اش زده شده، موافقت يا مخالفت         هر چند عطسه، فى حّد نفسه، خوب، مبارك و نعمت خداوندى است، ليكن چون زبان به بدى و شومى                        ج ـ 
 ٧/٩/٧۵ .هاى زندگى و روحى انسان بستگى دارد  اين تفأل به شّر و بدى هر چند نادرست است، ليكن به تصميم و اراده و برنامهبه

خواهم صحبت   آنم، و در باره چيزى آه مى        ام به طورى آه رآعتهاى نماز را فراموش مى           جانب دچار مشكل فراموشى شده      اين  )٢٠١۶س  (
 آشم، چه آنم؟ آنند و من خجالت مى آنم، و همه مرا طرد مى ىنمايم، آالمم را فراموش م

 آمى حافظه عيب نيست و انسانها در خلقت و صفات روحى و قدرت مغزى مختلف هستند، و نبايد انسان از اين گونه امور آه مربوط به              ج ـ 
 ۶/١/٧۶ .گيرد تعّلق نمىخالق و آفريننده عالم و حكيم است ناراحت شود، و وظيفه هيچ گاه به زيادتر از مقدور 
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تواند خيلى مؤثر باشد و در نتيجه انسان را به               براى رهايى از شيطان و توسل جستن به خداوند چه راههايى وجود دارد آه مى                      )٢٠١٧س  (
 تر سازد؟ درگاه خداوند بزرگ، نزديك

 ٨/۴/٧۵ .ال است ترك محّرمات و انجام واجبات، بهترين راه براى نزديك شدن به درگاه خداوند متعج ـ
 اگر شخص فاسداالخالقى، از روى هرزگى به انسان سالم آند، آيا جوابش واجب است؟ )٢٠١٨س (

 ٣/۴/٧٣ .باشد، چون تحّيت نيست  جواب چنين شخصى واجب نمىج ـ




